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เกณฑ กติกาการแขงขันทักษะภาษาอังกฤษ
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
1. การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6
2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
2.1 แขงขันประเภทเดี่ยว
2.2 จํานวนผูเขาแขงขัน
1) ระดับชั้น ม.1-3 จํานวน 1 คน
2) ระดับชั้น ม.4-6 จํานวน 1 คน
3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
3.1 หัวขอการแขงขันเปนไปตามเนื้อหาในหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของแตละระดับชั้น
ที่เหมาะสมกับการพูดแบบ Impromptu Speech ดังนี้
3.1.1 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 ตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม
เวลาวางและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางทองเที่ยว การบริการ สถานที่
ภาษา และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายในวงคําศัพทประมาณ 2,100 – 2,250 คํา (คําศัพทที่เปนนามธรรม
มากขึ้น)
3.1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6 หัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง สิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวาง
บุคคล เวลาวางและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางทองเที่ยว การบริการ
สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายในวงคําศัพทประมาณ 3,600 – 3,750 คํา (คําศัพทที่มีระดับ
การใชแตกตางกัน)
3.2 นักเรียนจะพูดตามหัวขอโดยวิธีการจับฉลาก กอนการพูด ใหเวลาเตรียมตัว 5 นาที คณะกรรมการเตรียม
หัวขอ จํานวน 3 หัวขอ นักเรียนมีสิทธิ์จับฉลาก 2 ครั้ง แลวเลือกพูดเพียง 1 หัวขอ
3.3 เวลาในการแขงขัน
1) ระดับชั้น ม.1-3 ใชเวลาในการพูด 4-5 นาที
2) ระดับชั้น ม.4-6 ใชเวลาในการพูด 5-6 นาที
3.4 เวลาในการพูด (บวก /ลบ 30 วินาทีไมตัดคะแนน) ใชเวลานอยหรือมากกวา เวลาที่กําหนด
ตัดนาทีละ 1 คะแนน (ไมรวมเวลาที่ใชในการแนะนําตัว)
3.5 ขณะพูดหามใชอุปกรณ เอกสารอื่นๆ และบันทึกชวยจําประกอบการพูด
3.6 ผูเขาแขงขันที่มาชากวากําหนดเวลาใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ เปนสิทธิ์ขาด
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4. เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน
4.1 ดานเนื้อหา (Content)
35 คะแนน
ประกอบดวย
- เนื้อหามีความถูกตองตามหัวเรื่องที่กําหนด (Accuracy and Consistency)
- ความถูกตองของภาษาในรูปแบบการพูดสุนทรพจน (Form & Organizing of Speech)
- ความคิดริเริ่มสรางสรรค (Creative)
4.2 ดานความคลองแคลวในทักษะภาษา (Language Competence and Fluency) 45 คะแนน
ประกอบดวย
- การใชภาษาเหมาะสมกับระดับชั้น (Difficulty Level) ดานศัพท (Vocabulary)
โครงสรางและคําสันธาน (Structure & Connectors)
- ความสามารถดานการออกเสียงการเนนคํา การลงเสียงสูงต่าํ
การเนนคําสําคัญในประโยคและจังหวะ การหยุดในชวงจบประโยค
(Pronunciation, stress, Intonation, rhythm, pausing and pace)
- การใชน้ําเสียงสอดคลองกับเนื้อหาที่พูด (Tone)
4.3 ความสําเร็จในการถายทอด (Presentation)
15 คะแนน
ประกอบดวย
- ความสามารถในการสือ่ ถึงผูฟ ง (Communication)
- บุคลิก ทาทาง (Personality)
4.4 พูดในระยะเวลาที่กําหนด (Time)
5 คะแนน

15 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน

15 คะแนน

20 คะแนน
10 คะแนน

10 คะแนน
5 คะแนน
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5. เกณฑการตัดสิน

รอยละ 80 – 100
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
รอยละ 70 – 79
ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
รอยละ 60 – 69
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 60 ไดรับเกียรติบัตร เวนแตกรรมการมีความเห็นเปนอยางอื่น ผลการตัดสิน
ของคณะกรรมการถือเปนสิ้นสุด
6. คณะกรรมการตัดสินการแขงขัน ระดับชั้นละ 3 คน และกรรมการควบคุมการแขงขัน ระดับชั้นละ 3 คน
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
กรรมการตัดสินเปนผูที่มีความรู ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเปนอยางดี ประกอบดวย
1. เจาของภาษา 1 คน (Native Speaker)
2. ครูผูสอนภาษาอังกฤษ 1 คน/ศึกษานิเทศก 1 คน
ขอควรคํานึง
- กรรมการตองไมตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขาแขงขัน
- กรรมการที่มาจากครูผูสอนควรแตงตั้งใหตัดสินในระดับชั้นที่ทําการสอน
- กรรมการควรมีที่มาจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอยางหลากหลาย
- กรรมการควรใหขอเสนอแนะเติมเต็มใหกับนักเรียนที่ชนะในลําดับที่ 1-3
สถานที่ทําการแขงขัน
จัดสถานที่แขงขันเปน 2 หอง ดังนี้
หองที่ 1 หองเก็บตัวผูเขาแขงขันที่รอการแขงขัน
หองที่ 2 หองแขงขัน ควรจัดเวทีใหเหมาะสม และมีผูเขาชมไดตองมีผูประสานงาน
ที่มีคุณสมบัติในการชวยใหนักเรียนผอนคลายจากความตื่นเตน กังวล
หมายเหตุ
1. อนุญาตใหมีผูชมได แตไมอนุญาตใหถายรูป หรือยกปายหรือสงเสียงเชียร ไมอนุญาตให
สนทนาทางโทรศัพทในหองแขงขันและตองปดเสียงโทรศัพทตลอดการแขงขัน
2. ไมอนุญาตใหบุคคลใด ๆ เขา-ออกหองแขงขันในระหวางที่นักเรียนกําลังพูด
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2. กิจกรรม Spelling Bee
1 คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6
2 ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
2.1 แขงขันประเภทเดี่ยว
2.2 จํานวนผูเขาแขงขัน
1) ระดับชั้น ม.1-3 จํานวน 1 คน
2) ระดับชั้น ม.4-6 จํานวน 1 คน
3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
3.1 ทําการแขงขัน 2 รอบ
รอบที่ 1 กรรมการที่เปนเจาของภาษา พูดคําศัพทคําละ 2 ครั้ง และพูดประโยคขยายที่มีคําศัพท นั้น ๆ
2 ครั้ง เพื่อใหผูเขาแขงขันเขาใจคําศัพทไดดีขึ้น ผูเขาแขงขันเขียนคําศัพท จํานวน 20 คํา ๆ ละ 5 คะแนนลงใน
กระดาษที่กรรมการเตรียมไวให ถาผูเขาแขงขันในรอบที่ 1 ไดคะแนนเกินครึ่งหนึ่ง จะมีสิทธิ์เขาแขงขันในรอบที่ 2
รอบที่ 2 มีรายละเอียด ดังนี้
1) ผูเขาแขงขันที่ผานการคัดเลือกในรอบที่ 1 จับฉลากเรียงลําดับการแขงขัน
2) ผูเขาแขงขันยืนตามลําดับการแขงขันที่จับฉลากได
3) แขงขันทีละคนโดยเริ่มจากผูเขาแขงขันลําดับที่ 1กรรมการพูดคําศัพทแตละคํา 1 ครั้ง และพูด
ประโยคขยายที่มีคําศัพทนั้น ๆ 1 ครั้ง
4) ผูเขาแขงขันสะกดคํา หากสะกดคําศัพทถูกตอง ใหรอเขารอบตอไป หากสะกดคําผิดถือวาตกรอบ
และตองออกจากการแขงขัน
5) ทําการแขงขันตอไปจนกวาจะไดผูชนะลําดับที่ 1
3.2 คําศัพทที่ใชควรอยูในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
4. เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน
- ตรวจสอบจากการสะกดคําถูกตอง
5. เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80 – 100 ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
รอยละ 70 – 79 ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
รอยละ 60 – 69 ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 60 ไดรับเกียรติบัตร เวนแตกรรมการมีความเห็นเปนอยางอื่น ผลการตัดสิน
ของคณะกรรมการถือเปนสิ้นสุด
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6. คณะกรรมการตัดสินการแขงขัน ระดับชั้นละ 3 คน และกรรมการควบคุมการแขงขัน ระดับชัน้ ละ 3 คน
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
กรรมการตัดสินเปนผูที่มีความรู ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเปนอยางดี ประกอบดวย
1. เจาของภาษา 1 คน
2. ครูผูสอนภาษาอังกฤษ 1 คน/ศึกษานิเทศก 1 คน
ขอควรคํานึง
- กรรมการตองไมตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขาแขงขัน
- กรรมการที่มาจากครูผูสอนควรแตงตั้งใหตัดสินในระดับชั้นที่ทําการสอน
- กรรมการควรมีที่มาจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอยางหลากหลาย
- กรรมการควรใหขอเสนอแนะเติมเต็มใหกับนักเรียนที่ชนะในลําดับที่ 1-3
สถานที่ทําการแขงขัน หองทีไ่ มมีเสียงรบกวนจากภายนอก
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3. การเลานิทาน (Story Telling)
1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6
2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
2.1 แขงขันประเภทเดี่ยว
2.2 จํานวนผูเขาแขงขัน
1) ระดับชั้น ม.1-3 จํานวน 1 คน
2) ระดับชั้น ม.4-6 จํานวน 1 คน
3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
3.1 นิทานที่ใชแขงขัน เปนนิทานพื้นบานของไทย หรือของตางประเทศหรือนิทานอีสป
3.2 เวลาในการแขงขัน
1) ระดับชั้น ม.1-3 เวลา 6-7 นาที
2) ระดับชั้น ม.4-6 เวลา 7-8 นาที
(บวก/ลบ 30 วินาทีไมตัดคะแนน) ใชเวลานอยหรือเกินกวาเวลาที่กําหนด ตัดนาทีละ 1 คะแนน
3.3 นักเรียนตองสงบทนิทานใหกรรมการตัดสินกอนการแขงขัน (สงในเวลารายงานตัว)
จํานวน 3 ชุด
4. เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน
4.1 เนื้อเรื่อง (Content) 35 คะแนน ประกอบดวย
- เนื้อเรื่องมีความนาสนใจ เหมาะสมกับวัย
15 คะแนน
- รูปแบบการเลาเรื่อง การนําเสนอ (Form & Organizing) 10 คะแนน
- ขอคิดในการนําเสนอ (Moral)
10 คะแนน
4.2 ความคลองแคลวดานการใชภาษา (Language Competence) 60 คะแนน ประกอบดวย
- ใชภาษาถูกตอง คําศัพท โครงสราง คําสันธานและความเหมาะสมกับ
ระดับชั้น
20 คะแนน
- ความสามารถดานการออกเสียง (Pronunciation)
20 คะแนน
- การใชน้ําเสียง และอารมณสอดคลองกับเนื้อเรื่อง (Tone) 20 คะแนน
4.3 เลาตามเวลาที่กําหนด (Time)
5 คะแนน
หมายเหตุ การแตงกาย ชุดนักเรียนโดยไมมีการใชอุปกรณประกอบการเลาเรื่อง
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5. เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80 – 100 ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
รอยละ 70 – 79 ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
รอยละ 60 – 69 ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 60 ไดรับเกียรติบัตร เวนแตกรรมการมีความเห็นเปนอยางอื่น
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนสิ้นสุด
6. คณะกรรมการตัดสินการแขงขัน ระดับชั้นละ 3 คน และกรรมการควบคุมการแขงขัน ระดับชั้นละ 3 คน
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
กรรมการตัดสินเปนผูที่มีความรู ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเปนอยางดี ประกอบดวย
1. เจาของภาษา 1 คน
2. ครูผูสอนภาษาอังกฤษ 1 คน/ศึกษานิเทศก 1 คน
ขอควรคํานึง
- กรรมการตองไมตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขาแขงขัน
- กรรมการที่มาจากครูผูสอนควรแตงตั้งใหตัดสินในระดับชั้นที่ทําการสอน
- กรรมการควรมีที่มาจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอยางหลากหลาย
- กรรมการควรใหขอเสนอแนะเติมเต็มใหกับนักเรียนที่ชนะในลําดับที่ 1-3
สถานที่ทําการแขงขัน เวทีที่สามารถใหผูชมเขาชมได
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4. การแขงขัน Multi Skills Competition

1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6
2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
2.1 แขงขันประเภทเดี่ยว
2.2 จํานวนผูเขาแขงขัน
1) ระดับชั้น ม.1-3 จํานวน 1 คน
2) ระดับชั้น ม.4-6 จํานวน 1 คน
3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
เปนการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ประกอบดวย
- Speaking Skill
- Listening Skill
- Writing Skill
- Reading Skill
- Pictures Dictation
4. เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน ผูเขาแขงขันเขารับการทดสอบ ดังนี้
4.1 ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยใชแบบทดสอบขอเขียน(English Proficiency Test)
ที่ครอบคลุมความสามารถดานทักษะการฟง การอานและการเขียน เวลา 1 ชั่วโมง 10 นาที 60 คะแนน
ตัวอยางแบบทดสอบทักษะตางๆ
Listening Skill 20 ขอ
= 20 นาที
Reading Skill 20 ขอ
= 20 นาที
Writing Skill 20 คะแนน
= 30 นาที ( เปนการเขียนเรียงความ กําหนดหัวขอตามหลักสูตร
ที่ระบุไวใน การแขง Impromptu Speech) และ กําหนดจํานวนคํา ตามระดับชั้น ไดแก
ม.1-3 กําหนด ไมต่ํากวา 150 คํา
ม. 4-6 กําหนด ไมต่ํากวา 200 คํา
4.2 ทดสอบความสามารถดานทักษะการพูดโดยการสัมภาษณ คณะกรรมการสัมภาษณ 3 คน เปน
เจาของภาษา 1 คน และกรรมการคนไทย 2 คน 20 คะแนน ประกอบดวย
- ความสามารถในการใชภาษา
- ความสามารถในการแกปญหา
- ความคิดสรางสรรค
4.3 ทดสอบความสามารถดานการฟงและการถายโอนความรู โดยทดสอบ Pictures Dictation 20 คะแนน โดย
เจาของภาษาเปนผูอานบทอานทดสอบ จํานวน 2 ครั้ง ขณะที่ฟงผูเขาแขงขันสามารถจดบันทึกขอมูลที่ฟงได และผูเขา
แขงขันมีเวลา 30 นาที ในการวาดภาพจากบทอานที่ฟง เกณฑการใหคะแนนประกอบดวย
- ความถูกตองของภาพตามบทอาน
- ความครบถวนของของภาพตามบทอาน
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5. เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80 – 100 ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
รอยละ 70 – 79 ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
รอยละ 60 – 69 ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 60 ไดรับเกียรติบัตร เวนแตกรรมการมีความเห็นเปนอยางอื่น
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนสิ้นสุด
6. คณะกรรมการตัดสินการแขงขัน ระดับชั้นละ 3 คน และกรรมการควบคุมการแขงขัน ระดับชั้นละ 3 คน
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
กรรมการตัดสินเปนผูที่มีความรู ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเปนอยางดี ประกอบดวย
1. เจาของภาษา 1 คน
2. ครูผูสอนภาษาอังกฤษ 1 คน/ศึกษานิเทศก 1 คน
ขอควรคํานึง
- กรรมการตองไมตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขาแขงขัน
- กรรมการที่มาจากครูผูสอนควรแตงตั้งใหตัดสินในระดับชั้นที่ทําการสอน
- กรรมการควรมีที่มาจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอยางหลากหลาย
- กรรมการควรใหขอเสนอแนะเติมเต็มใหกับนักเรียนที่ชนะในลําดับที่ 1-3
สถานที่ทําการแขงขัน
1. ใชหองสอบทักษะการฟง อาน เขียน Picture Dictation และสัมภาษณเปนหองที่ไมมีเสียง
รบกวนจากภายนอก
2. หองสอบสัมภาษณ แบงเปนหองยอยตามระดับชั้น และมีหองเก็บตัวสําหรับผูเขาแขงขัน
ที่รอการแขงขัน
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5. ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6
2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
2.1 แขงขันเปนทีม ๆ ละ 5 คน
2.2 จํานวนผูเขาแขงขัน
1) ระดับชั้น ม.1-3 จํานวน 1 ทีม
2) ระดับชั้น ม.4-6 จํานวน 1 ทีม
3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
3.1 ผูเขาแขงแตละทีมสงบทละคร (Script) ใหคณะกรรมการกอนการแขงขัน
(สงในวันรายงานตัว) จํานวน 3 ชุด
3.2 จับฉลากเพื่อจัดลําดับการแขงขัน
3.3 เวลาในการแขงขัน
1) ระดับชั้น ม. 1-3 และ ม. 4-6 เวลา 10 นาที เกินไดไมเกิน 30 วินาที หลังจากนั้น
ทุก 5 วินาที จะถูกตัดคะแนน 1 คะแนน
4. เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน
4.1 ดานการแสดง (Acting)
30 คะแนน
- บทบาทการแสดง (Characterization)
- การใชเสียงและความมีชีวิตชีวาในการแสดง (Use of voice, energy levels)
- การเคลื่อนไหว การใชทาทาง และสีหนาในการแสดง (Movement, Gesture)
- การใชพื้นที่บนเวทีการแสดง (Use of Stage Space)
4.2 ดานเนื้อหาของบทละคร (Story)
40 คะแนน
- ความถูกตองของภาษา (Language Accuracy)
- การใชภาษาอังกฤษ (Use of language)
- ความคลองแคลว (Fluency)
- การออกเสียงภาษาอังกฤษ (Pronunciation)
- ขอคิดจากเรื่องที่นําเสนอ (Moral)
4.3 ดานผลงานการแสดง (Production)
20 คะแนน
- วิธีการแสดง (Method of performance)
- การวางแผนการแสดง (Performance Plan)
- การจัดกลุม (Orchestration-grouping)
- การทํางานเปนทีม (Strength of ensemble)
- ความเหมาะสมของเวลาในการแสดง (Adherence to time limit)
4.4 ดานการนําเสนอบนเวที (Stage Presentation)
10 คะแนน
- เสื้อผา เครื่องแตงกายประกอบการแสดง (Costumers)
- อุปกรณประกอบการแสดง (ฉากและอุปกรณอื่น ๆ Props and performance craft)
- ไมอนุญาตใหใชไมโครโฟนในการแขงขัน
- ไมอนุญาตใหใชบุคคลอื่นนอกเหนือจากผูแสดงทําหนาที่เปน Back stage
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5. เกณฑการตัดสิน
คณะกรรมการตัดสินคัดเลือกผูที่ไดคะแนนตามเกณฑ ดังนี้
คะแนน
80 – 100 ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
คะแนน
70 – 79 ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
คะแนน
60 – 69 ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
คะแนนต่ํากวา 60 ไดรับเกียรติบัตร เวนแตกรรมการมีความเห็นเปนอยางอื่น ผลการ
ตัดสินของคณะกรรมการถือเปนสิ้นสุด
6. คณะกรรมการตัดสินการแขงขัน
6.1 กรรมการตัดสินเปนผูที่มีความรูความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเปนอยางดี
6.1.1 เจาของภาษา
จํานวน 1 คน
6.1.2 ครู/ศึกษานิเทศก 1 คน
6.2 กรรมการควบคุมการแขงขัน จํานวน 3 คน
7. สถานที่
ควรจัดและแยกเปนสองหองเพื่อความเปนสัดสวนและอํานวยความสะดวกแกผูเขาแขงขัน ดังนี้
หองที่ 1 หองแตงตัว
หองที่ 2 หองแขงขัน ควรจัดเวทีใหเหมาะสมและมีผูเขาชมได
หมายเหตุ
1. อนุญาตใหมีผูชมได แตไมอนุญาตใหถายรูป หรือยกปายหรือสงเสียงเชียร ไมอนุญาตใหสนทนา
ทางโทรศัพทในหองแขงขันและตองปดเสียงโทรศัพทมือถือตลอดการแขงขัน
2. ไมอนุญาตใหบุคคลใด ๆ เขา-ออกหองแขงขันในระหวางที่นักเรียนกําลังแสดง
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6. การแขงขัน Crossword Game
1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6
2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
2.1 แขงขันประเภททีม ๆ ม. ตนทีมละ 2 คน /ม.ปลาย เดี่ยว
2.2 จํานวนผูเขาแขงขัน
1) ระดับชั้น ม.1-3 จํานวนโรงเรียนละ 1 ทีม
2) ระดับชั้น ม.4-6 จํานวนโรงเรียนละ 1 คน
3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
3.1 ใหใชกติกาการแขงขัน Crossword โดยสมาคมครอสเวิรดเกมเอแม็ท คําคมและซูโดกุ
แหงประเทศไทย
3.2 ใหจัดการแขงขัน 45 นาทีตอรอบ (2 ทีมแขงกัน) พรอมกันทุกทีม
3.3 ใหแตละทีมจับเบี้ย 1 ตัวเพื่อหาผูเริ่มเลน หากทีมใดไดตัวอักษรใกลกับตัวอักษร A
มากที่สุดจะไดเปนผูเริ่มเลนกอน
3.4 แตละทีมจับเบี้ย ทีมละ 7 ตัว เพื่อเริ่มการแขงขัน
3.5 การลงคําศัพทแตละครัง้ แตละทีมมีเวลา 3 นาที
3.6 ผูเขาแขงขันมีสิทธิ์ Challenge ไดไมจํากัดจํานวนครั้ง
3.7 หากมีการ Challenge แลวพบวาไมสามารถใชคําศัพทนั้นได ใหเอาคําศัพท ที่ลงนั้น
ออกโดยไมหักคะแนนใดๆ แตหมดสิทธิ์ลงคําศัพทในครั้งนั้น ทั้งนี้ ใหตรวจสอบคําศัพท จากพจนานุกรม
ครอสเวิรดเกม โดยสมาคมครอสเวิรดเกม เอแม็ท คําคม และซูโดกุ แหงประเทศไทย
3.8 เมื่อมีการลงคําศัพทในแตละครั้งจะตองจับเบี้ยเพิ่มอีกใหครบ 7 ตัวเพื่อใช ลงคําศัพท
ในครั้งตอไป
3.9 เมื่อครบเวลาแขงขัน 45 นาทีและมีเบีย้ เหลืออยูใ นกองกลาง ใหแตละทีมจับเบีย้ เพิ่มใหครบ
7 ตัว จากนั้นนําคะแนนของเบี้ยทั้งหมดมารวมกัน แลวลบออกจากคะแนนจากการลงคําศัพท
3.10 หากเบี้ยหมดจากกองกลางแลว และครบการแขงขัน 45 นาที ใหนําคะแนนของเบี้ยของ
แตละทีมที่เหลือมารวมกันแลวลบออกจากคะแนนจากการลงคําศัพท
3.11 ทีมใดมีคะแนนมากกวา ถือเปนผูชนะ
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4. คณะกรรมการตัดสินการแขงขัน
แนวการบริหารจัดการการแขงระดับเขต/ภาค
1. กรรมการกลางระดับชั้นละ 3 คน
2. กรรมการควบคุมการแขงขัน ควรมี 1 คน ตอ การแขง 2 ทีม ทําหนาที่
- ผูดําเนินการแขงขัน ทําหนาที่ดําเนินการแขงขัน, ตรวจสอบคําศัพทเมื่อมีการ Challenge
- ผูบันทึกคะแนน
- ผูจับเวลา
5. คุณสมบัติของคณะกรรมการ
กรรมการตัดสินเปนผูที่มีความรู ความสามารถในกติกาการแขงขัน Crossword เปนอยางดี
ประกอบดวย
1. เจาของภาษา 1 คน
2. ครูผูสอนภาษาอังกฤษ 1 คน/ศึกษานิเทศก 1 คน
ขอควรคํานึง
- กรรมการตองไมตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขาแขงขัน
- กรรมการที่มาจากครูผูสอนควรแตงตั้งใหตัดสินในระดับชั้นที่ทําการสอน
- กรรมการควรมีที่มาจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอยางหลากหลาย
- กรรมการควรใหขอเสนอแนะเติมเต็มใหกับนักเรียนที่ชนะในลําดับที่ 1-3
สถานที่ทําการแขงขัน
- หองใหญที่สามารถจุจํานวนผูเขาแขงขันและคณะกรรมการได พรอมโตะเกาอี้ ไดเพียงพอ
- หองที่ไมมีเสียงรบกวนจากภายนอก
6. เกณฑการตัดสิน
- ผูที่ไดลําดับที่ 1-2 ไดรับรางวัลเหรียญทอง
- ผูที่ไดลําดับที่ 3-4 ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
- ผูที่ไดลําดับที่ 5-6 ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง
- ผูที่ไดลําดับถัดไป ไดรับเกียรติบัตร
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ตัวอยาง ตารางบันทึกคะแนน Crossword Game
DLS

TWS

TWS

DWS

DLS

TLS
DWS

TLS
DLS

DWS

DLS

DLS

DWS
DWS

DWS

DLS

TLS
DLS

DLS
DLS

DLS

DLS
DLS

DLS

DLS

TLS

TLS

DLS
DLS

DWS

TWS

TLS
DWS

DWS

DWS

DLS

DWS
TLS

DLS

DWS

TWS

B=3

C=3

D=2

N=1

O=1

P=3

Q=10

E=1
R=1

DLS

DWS

TLS

A=1

TWS
DLS

DWS
DLS

TLS

*

TLS

DLS

DWS
TLS

TWS

DWS

DLS

TLS

TWS

DLS

TWS

F=4

G=2

H=4

I=1

J=8

K=5

L=1

M=3

S=1

T=1

U=1

V=4

W=4

X=8

Y=4

Z=10

หมายเหตุ สามารถปรับใชไดในการแขงขัน
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7. การแขงขัน Error Identification

1 คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6

2 ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
2.1 แขงขันประเภทเดี่ยว
2.2 จํานวนผูเขาแขงขัน
2.1.1 ระดับชั้น ม.1-3 จํานวนโรงเรียนละ 1 คน
2.1.2 ระดับชั้น ม.4-6 จํานวนโรงเรียนละ 1 คน
3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
3.1 ผูเขาแขงขันทําแบบทดสอบโดยหาตําแหนงที่ผิดในประโยค และแกไขใหถูกตอง
จํานวน 20 ขอๆ ละ 5 คะแนน (เลือกถูกแตแกไมถูกได 1 คะแนน)
3.2 ทําแบบทดสอบ 40 นาที
4. เกณฑการตัดสิน
คะแนน รอยละ 80 – 100 ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
รอยละ 70 – 79 ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
รอยละ 60 – 69 ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 60 ไดรับเกียรติบัตร เวนแตกรรมการมีความเห็นเปนอยางอื่น
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนสิ้นสุด
5. คณะกรรมการดําเนินการ/กรรมการตัดสินการแขงขัน / แนวการบริหารจัดการการแขงขัน
- กรรมการ 1 คน ตอนักเรียน 20 คน
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8. การแขงขัน Listening Skills

1 คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6

2 ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
2.1 แขงขันประเภทเดี่ยว
2.2 จํานวนผูเขาแขงขัน
2.2.1 ระดับชั้น ม.1-3 จํานวนโรงเรียนละ 1 คน
2.2.2 ระดับชั้น ม.4-6 จํานวนโรงเรียนละ 1 คน
3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
2.1 ผูเขาแขงขันทําแบบทดสอบทักษะการฟง โดยทําแบบทดสอบ 20 ขอ 100 คะแนน ดังนี้
2.1.1 ฟงบทสนทนา 1 บท ตอบคําถามแบบตัวเลือก จํานวน 5 ขอ โดย
เลือกประโยคที่สอดคลองกับภาพและตรงกับสิ่งที่ฟง
2.1.2 ฟงบทอาน 1 บท ตอบคําถามแบบตัวเลือก จํานวน 5 ขอ
2.1.3 ฟงเพลง 1 เพลง แลวเติมคําที่ขาดหายไป จํานวน 10 ขอ
4. เกณฑการตัดสิน
คะแนน รอยละ 80 – 100 ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
รอยละ 70 – 79 ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
รอยละ 60 – 69 ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 60 ไดรับเกียรติบัตร เวนแตกรรมการมีความเห็นเปนอยางอื่น ผลการตัดสิน
ของคณะกรรมการถือเปนสิ้นสุด
5. คณะกรรมการดําเนินการ/กรรมการตัดสินการแขงขัน / แนวการบริหารจัดการการแขงขัน
- กรรมการ 1 คน ตอนักเรียน 20 คน
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9. การแขงขัน Reading Skills

1 คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6
2 ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
2.1 แขงขันประเภทเดี่ยว
2.2 จํานวนผูเขาแขงขัน
2.2.1 ระดับชั้น ม.1-3 จํานวนโรงเรียนละ 1 คน
2.2.2 ระดับชั้น ม.4-6 จํานวนโรงเรียนละ 1 คน
3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
ผูเขาแขงขันทําแบบทดสอบทักษะการอาน โดยตอบคําถามแบบ 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ
เวลา 60 นาที รวมคะแนน 100 คะแนน ประกอบดวยเนื้อหา ดังนี้
1. English for Everyday Use
2. Cloze Reading (vocabulary)
3. Reading Comprehension
4. เกณฑการตัดสิน
คะแนน รอยละ 80 – 100 ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
รอยละ 70 – 79 ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
รอยละ 60 – 69 ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 60 ไดรับเกียรติบัตร เวนแตกรรมการมีความเห็นเปนอยางอื่น ผลการตัดสิน
ของคณะกรรมการถือเปนสิ้นสุด
5. คณะกรรมการดําเนินการ/กรรมการตัดสินการแขงขัน / แนวการบริหารจัดการการแขงขัน
- กรรมการ 1 คน ตอนักเรียน 20 คน

