
1.เกณฑ์การประกวดโครงงาน 
1. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก ำลังศึกษำอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

  - ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ปีท่ี  1-2 
  - ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ปีท่ี  4-5 

2. จ านวนผู้เข้าประกวด 
 ผู้เข้ำแข่งขันในแต่ละระดับช้ันทีมละไม่เกิน 3 คน แต่ละโรงเรียนเข้ำแข่งขันได้ไม่เกิน 1 ทีม 
 ครูผู้ฝึกสอนไม่เกิน 2 คนต่อผู้เข้ำแข่งขัน1 ทีม 
3. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 น ำเสนอพร้อมกับคณะกรรมกำรซักถำม  ไม่เกิน 18 นำที / 1 โครงงำน   
4. วิธีการประกวด 
 4.1 สมัครทำงเว็ปไซต์http//pao.ssk.in.thระหวำ่งวันท่ี26  ธันวำคม 2559 – 6 มกรำคม 2560        (ปิด
ระบบ  6  มกรำคม 2560  เวลำ 24.00 น.) 
 4.2 โครงงำนจำกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำต่ำงประเทศ ( ภำษำอังกฤษ )หัวข้อโครงงำนต้องมีเนือ้หำเกี่ยวกับ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ 
 4.3  ให้ผู้เข้ำแข่งขันส่งรำยงำนโครงงำนฉบับสมบูรณ์  จ ำนวน  5 ชุด  ( พิมพ์ด้วยกระดำษ A4)ใช้ตัวอักษร 
ThSaraban 16 เท่ำนั้น  โดยส่งให้คณะกรรมกำรก่อนกำรประกวดแข่งขัน โดยส่งถึงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
ศรีสะเกษภำยในวันท่ี  17  มกรำคม  พ.ศ. 2560    หรือน ำส่งศูนย์ภำษำต่ำงประเทศวันท่ี  18มกรำคม  พ.ศ. 2560 ท่ี
โรงเรียนขุนหำญวิทยำสรรค์ถ้ำส่งหลังจำกนี้ถือว่ำสละสิทธิ์ 
 4.4 ผู้เข้ำประกวดจัดท ำป้ำยแสดงโครงงำน ประกอบด้วยวัสดุเป็นแผ่น 3แผ่น แผ่นกลำงมีขนำด           
60x120 เซนติเมตร แผ่นข้ำงมีขนำด 60x60 เซนติเมตร 
 
  

4.5 ผู้
เข้ำ

ประกวดต้องน ำเสนอโครงงำนต่อคณะกรรมกำร เพื่อให้คณะกรรมกำรซักถำม 
4.6 โครงงำนท่ีส่งเข้ำประกวด  ต้องไม่เป็นโครงงำนท่ีลอกเลียนแบบของผู้อื่น 

 
5. เกณฑ์การให้คะแนน  เต็ม  100  คะแนน  ดังนี้ 

ตอนที่ 1ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์   ( 23คะแนน ) 

โรงเรียน.................................... 
ช่ือโครงงำน.............................. 

    (สูง ไม่เกิน 50 ซ.ม.) 
 

60 ซ.ม. 
 
 

 
120 ซ.ม. 

 

 
60 ซ.ม. 
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เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
1. ควำมแปลกใหม่ของปัญหำและกำรน ำไปใช้    5 
2. กำรน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 5 
3. กำรออกแบบกำรทดลอง  (ให้คะแนนทุกข้อ)  
          - ควำมเป็นไปได้ 3 
          - มีล ำดับข้ันตอนและกำรด ำเนินกำรทดลองตำมล ำดับขั้นตอน 4 
         - มีกำรอภิปรำยสรุป  ประเด็นปัญหำ 4 

- กำรทดลองเหมำะสมกับเนื้อหำ 2 

 
 ตอนที่  2การเขียนรายงาน   ( 27คะแนน ) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
1. ควำมถูกต้องตำมแบบฟอร์ม (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)  
- มีองค์ประกอบครบ 2 
- ถ้ำขำดต้ังแต่  2องค์ประกอบข้ึนไป 1 
2. กำรใช้ภำษำ  ค ำศัพท์ตำมหลักไวยำกรณ์ 10 
- ผิดหลักค ำศัพท์  หักค ำละ  1คะแนน  
3. กำรใช้วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์  (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)  
- มีครบทุกขั้นตอนและเรียงล ำดับถูกต้อง 10 
- มีครบทุกขั้นตอนและเรียงล ำดับไม่ถูกต้อง 9 
- มีครบทุกขั้นตอน  แต่เรียงล ำดับไม่ถูกต้อง 8 
 - มีไม่ครบทุกขั้นตอน  และเรียงล ำดับไม่ถูกต้อง 7 
4. กำรแสดงกำรบันทึกผลอย่ำงเพียงพอ (เลอืกใหค้ะแนน 1 ข้อ)  
- มีกำรน ำเสนอข้อมูลท่ีส ำคัญได้ครบถ้วนทุกประเด็น 5 
- น ำเสนอข้อมูลท่ีส ำคัญไม่ครบถ้วน  1ประเด็น 4 
     - น ำเสนอข้อมูลท่ีส ำคัญไม่ครบถ้วน  2ประเด็น 3 
     - น ำเสนอข้อมูลท่ีส ำคัญไม่ครบถ้วน  3ประเด็น 2 

  
ตอนที่  3 การจัดแสดงผลงาน ( 20  คะแนน ) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
1. ถูกต้องตำมแบบฟอร์ม (ให้คะแนนทุกข้อ)  
- เสนอรูปแบบ  แผนภูมิ  ตำรำงผิด  ถูกตัดคะแนน 2 
- แผงจัดแสดงโครงงำนไม่ถูกต้องถูกตัดคะแนน 3 
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2. ควำมถูกต้องเหมำะสมของกำรใช้วัสดุอุปกรณ์  (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)  
- ใช้วัสดุท่ีมีรำคำถูก  วัสดุท่ีมีในท้องถิ่นหรือวัสดุท่ีเหลือใช้และเหมำะสม 5 
- ใช้วัสดุรำคำแพง  แต่เหมำะสม 4 
    - ใช้วัสดุรำคำแพง  แต่ไม่เหมำะสม 2 
3. ควำมปรำณีตสวยงำม  (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)  
- แข็งแรง  สวยงำม  ละเอียด 5 
    - แข็งแรง  สวยงำม  ไม่ละเอียด 4 
    - แข็งแรง  ไม่สวยงำม  ละเอียด 3 
    - ไม่แข็งแรง  สวยงำม  ไม่ละเอียด 2 
    - ไม่แข็งแรง  ไม่สวยงำม  ละเอียด 1 
4. ควำมเหมำะสมในกำรน ำเสนอข้อมูล  (เลือกให้คะแนนเฉพาะข้อที่ถูกต้อง)  
    - ข้อมูลท่ีเสนอเหมำะสมกับเนื้อหำ 1 
    - ข้อมูลท่ีเสนอชัดเจน  สอดคล้องกับเนื้อหำ 1 
    - มีกำรน ำเสนอหลำยรูปแบบ 1 
- ป้ำยท่ีแสดงโครงงำนถูกต้องตำมขนำดท่ีก ำหนด 1 
- มีข้อมูลครบสมบูรณ์ ( ตำมหลักกำรทฤษฎี ) 1 

 
 
 
 
ตอนที่ 4การอภิปรายปากเปลา่   ( 30  คะแนน ) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
1. กำรน ำเสนอ  (ให้คะแนนทุกข้อ)  
    - บอกช่ือโครงงำน 2 
    - อภิปรำยเหตุผลชัดเจน 2 
    - วิธีกำรน ำเสนอชัดเจน 2 
    - มีกำรสำธิตหรือแสดงเหตุผล 2 
    - บุคลิก  ลักษณะถ้อยค ำ 2 
2. กำรตอบข้อซักถำมชัดเจน  (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)  
    - ตอบตำมประเด็นปัญหำทุกประเด็น  ผู้ฟังเข้ำใจง่ำย 20 
    - ตอบไม่ตรงประเด็นปัญหำ  1ประเด็น 15 
    - ตอบไม่ตรงประเด็นปัญหำ  2ประเด็น 10 

   ** หมายเหตุ   การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิน้สุด 
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1. เวลำท่ีใช้ในกำรน ำเสนอไม่เกิน  9นำที และเวลำตอบข้อซักถำมไม่เกิน 9นำที 
2. สำมำรถน ำเสนอด้วยวิธีกำรฉำยภำพข้ำมศีรษะ หรือคอมพิวเตอร์ 
3. แผงจัดแสดงโครงงำนต้องถูกต้องตำมแบบ  สสวท. 
4. ใช้กรรมกำรถำมค ำถำมเป็นกรรมกำรชำวต่ำงชำติภำยนอก 

5. เกณฑ์การตัดสิน  
คะแนน  80 คะแนนขึ้นไป รำงวัลเกียรติบัตรระดับทอง 

   คะแนน 70 – 79   รำงวัลเกียรติบัตรระดับเงิน 
   คะแนน 60 – 69   รำงวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง 
   คะแนน 0 – 59   รำงวัลเกียรติบัตรเข้ำร่วมกิจกรรม 
 
6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

 

 

 

2.เกณฑ์การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาองักฤษ/จีน/ญี่ปุ่น 
1. คุณสมบัติของผู้เข้ำแข่งขัน แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ 
 1.1 กำรแข่งขันกำรกล่ำวสุนทรพจน์ภำษำอังกฤษและภำษำจีน 
  - ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น ผู้เข้ำแข่งขันต้องเป็นผู้เรียนในช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  1-2  
  - ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย ผู้เข้ำแข่งขันต้องเป็นผู้เรียนในช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4-5 
 1.2 กำรแข่งขันกำรกล่ำวสุนทรพจน์ภำษำญี่ปุ่น 
  - ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น ผู้เข้ำแข่งขันต้องเป็นผู้เรียนในช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  1-3  
  - ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย ผู้เข้ำแข่งขันต้องเป็นผู้เรียนในช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6 
2. วิธีกำรแข่งขัน 
 2.1 ให้ผู้เข้ำแข่งขันจับสลำก  เพื่อจัดล ำดับกำรแข่งขันก่อนกำรแข่งขนั  15  นำที 

2.2 ผู้เข้ำแข่งขันแต่งกำยด้วยชุดนักเรียน 
 2.3 เวลำในกำรแข่งขัน 
  - ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น  ใช้เวลำ   5   นำที 
  - ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย  ใช้เวลำ    5    นำที 
 2.4 หำกมีควำมจ ำเป็นต้องแข่งขันรอบท่ี 2 เพื่อตัดสิน ให้เป็นกำรแข่งขันกำรกล่ำวสุนทรพจน์ 
แบบฉับพลัน 
 2.5 ผู้เข้ำแข่งขันส่งส ำเนำเนื้อหำกำรกล่ำวสุนทรพจน์ให้คณะกรรมกำรจ ำนวน 10 ชุด ก่อนกำรแข่งขัน 15 นำที  
 2.6 ส่งรำยช่ือนักเรียนผู้เข้ำแข่งขัน พร้อมรำยช่ือครูผู้ฝึกสอน 1 คน ต่อ 1 ระดับช้ัน ตำมแบบฟอร์มท่ีก ำหนด   

2.7 สมัครทำงเว็ปไซต์ http//pao.ssk.in.thระหว่ำงวันท่ี26  ธันวำคม 2559 – 6 มกรำคม 2560                    
(ปิดระบบ  6  มกรำคม 2560  เวลำ 24.00 น.) 
3. หัวข้อกล่ำวสุนทรพจน์ภำษำอังกฤษ/จีน/ญี่ปุน่ 
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ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น   คือWe love our King, Rama the 9th 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  คือSufficiency Economy 
 

4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน    คะแนนรวม 100 คะแนน  ดังนี้ 
4.1  โครงสร้ำงกำรพูด ประกอบด้วย 

เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน 
-  ค ำน ำ  ( กำรแนะน ำตนเอง  น ำเข้ำสู่เนื้อเรื่อง ) 6 
-  เนื้อเรื่องผู้เข้ำแข่งขันพูดได้ตรงกับเรื่องท่ีก ำหนดให้ 6 
-  กำรด ำเนินเรื่อง  พูดเรื่องล ำดับควำมส ำคัญของเรื่องท่ีเล่ำ 
และสอดคล้องสัมพันธ์กันตลอดเรื่อง 

11 

-  กำรสรุปของเรื่องท่ีเล่ำ 8 
-  ตรงตำมเวลำท่ีก ำหนด 5 
รวม 36 

4.2 ศิลปะกำรน ำเสนอประกอบด้วย 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน 
-  ลีลำวำทศิลป์ชวนฟัง 6 
-  น้ ำเสียงชัดเจน  ไม่ตะกุกตะกัก  เว้นจังหวะกำรพูดได้ถูกต้องหนักเบำ 
    สอดคล้องกับเรื่อง 

6 

-  ภำษำท่ีใช้เข้ำใจง่ำย  เหมำะสมกับระดับช้ัน  และกำลเทศะ 6 
-  ออกเสียงอักขระท่ีถูกต้อง 6 
-  สำมำรถสร้ำงบรรยำกำศท่ีดึงดูดใจผู้ฟังได้ดี 6 
รวม 30 

 
ควำมคิด  ประกอบด้วย 

เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน 
-  มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 6 
-  มีเหตุผลน่ำเช่ือถือสอดคล้องกับเรื่องท่ีเล่ำ 6 
-  มีไหวพริบในกำรแก้ปัญหำ 6 
-  ข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรมสำมำรถท ำตำมได้ 6 
รวม 24 

 
บุคลิกภำพ  ประกอบด้วย 

เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน 
-  ปรำกฏตัวด้วยควำมเช่ือมั่น  ไม่แสดงอำกำรประหม่ำ 4 
-  กริยำท่ำทำงขณะพูดเหมำะสมสอดคล้องกับเรื่องท่ีพูด  หรือเนื้อหำ 4 
-  ขณะพูดมองผู้ฟังได้อย่ำงเป็นธรรมชำติ 2 
รวม 10 

 



6 
 

5. เกณฑ์กำรตัดสิน  
   คะแนน  80 คะแนนขึ้นไป รำงวัลเกียรติบัตรระดับทอง 
   คะแนน 70 – 79   รำงวัลเกียรติบัตรระดับเงิน 
   คะแนน 60 – 69   รำงวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง 
   คะแนน 0 – 59   รำงวัลเกียรติบัตรเข้ำร่วมกิจกรรม 

   ** หมายเหตุใช้กรรมกำรภำยนอกตัดสินผลกำรแข่งขัน 
6. ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่ส้ินสุด 

3.เกณฑ์การแข่งขันการแสดงละครภาษาจีนและภาษาอังกฤษ 
3.1เกณฑ์การแข่งขันการแสดงละครภาษาจีน 

1.ระดับช้ันผู้เข้ำแข่งขัน 
1.1  ระดับช้ันมัธยมศึกษำ ผู้เข้ำแข่งขันต้องเป็นผู้เรียนในช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1,2,4,5 

2. จ ำนวนผู้เข้ำแข่งประกวด 
 2.1  ผู้เข้ำแข่งขันโรงเรียนละ1 ทีม  ทีมละ5 - 10   คน 
2.2 โรงเรียนท่ีชนะเลิศระดับจังหวัด   จะได้เป็นตัวแทนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
เข้ำแข่งขันระดับภำคต่อไป 
3.  เวลำท่ีใช้ในกำรแข่งขัน 
 แสดงทีมละไม่เกิน  15 - 20  นำที 
4.วิธีด ำเนินกำรแข่งขันและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 

4.1สมัครทำงเว็ปไซต์http//pao.ssk.in.thระหว่ำงวันท่ี26  ธันวำคม 2559 – 6 มกรำคม 2560        (ปิด
ระบบ  6  มกรำคม 2560  เวลำ 24.00 น.) 

4.2   ผู้เข้ำแข่งขันแต่ละทีมส่งบทละคร (Scrip)ให้คณะกรรมกำรก่อนกำรแข่งขันเท่ำกับจ ำนวนกรรมกำร 
4.3   ผู้เข้ำแข่งขันรำยงำนตัวก่อนเวลำกำรแข่งขัน 30 นำที 
4.4   จับสลำกเพื่อจัดล ำดับกำรแข่งขัน   ก่อนเวลำกำรแข่งขัน 15 นำที 

 
5.  เกณฑ์กำรให้คะแนนเต็ม  100  คะแนน  ดังนี้ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน 

1. กำรใช้ภำษำ  อักขระ  ออกเสียงถูกต้อง 30 

2. กำรแต่งกำยสอดคล้องกับเนื้อเรื่องและสวยงำม 15 

3. เนื้อเรื่องมีคติสอนใจ 10 

4. อุปกรณ์กำรแสดงสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง  20 

5. กำรแสดงสมบทบำท 15 

6. กำรแสดงภำยในเวลำท่ีก ำหนด  10 

6. เกณฑ์กำรตัดสิน  
คะแนน  80 คะแนนขึ้นไป  รำงวัลเกียรติบัตรระดับทอง 

   คะแนน 70 – 79    รำงวัลเกียรติบัตรระดับเงิน 
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   คะแนน 60 – 69    รำงวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง 
   คะแนน 0 – 59    รำงวัลเกียรติบัตรเข้ำร่วมกิจรรม 
 
หมำยเหตุ : 1. กรณีท่ีมีผู้บรรยำย อนุญำตให้บรรยำยเพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่องของละครเท่ำท่ีจ ำเป็นเท่ำนั้น 
     2. ใช้กรรมกำรภำยนอกตัดสินผลกำรแข่งขัน 
7. ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่ส้ินสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2เกณฑ์การแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ 
1.ระดับช้ันผู้เข้ำแข่งขัน 
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      นักเรียนก ำลังศึกษำอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
 1.1  ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น ผู้เข้ำแข่งขันต้องเป็นผู้เรียนในช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1-2 

1.2  ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำยผู้เข้ำแข่งขันต้องเป็นผู้เรียนในช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4-5  
2. จ ำนวนผู้เข้ำแข่งประกวด 
 2.1 ผู้เข้ำแข่งขันโรงเรียนละ 1 ทีม ทีมละ5- 10   คน 
 2.2 โรงเรียนท่ีชนะเลิศระดับจังหวัด   จะได้เป็นตัวแทนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
เข้ำแข่งขันระดับภำคต่อไป 
3.  เวลำท่ีใช้ในกำรแข่งขัน 
 แสดงทีมละไม่เกิน  15 - 20  นำที 
4.วิธีด ำเนินกำรแข่งขันและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 

4.1สมัครทำงเว็ปไซต์ http//pao.ssk.in.thระหวำ่งวันท่ี  26  ธันวำคม 2559 – 6 มกรำคม 2560               
(ปิดระบบ  6  มกรำคม 2560  เวลำ 24.00 น.) 

4.2   ผู้เข้ำแข่งขันแต่ละทีมส่งบทละคร (Scrip)ให้คณะกรรมกำรก่อนกำรแข่งขันเท่ำกับจ ำนวนกรรมกำร 
4.3   ผู้เข้ำแข่งขันรำยงำนตัวก่อนเวลำกำรแข่งขัน 30 นำที 
4.4   จับสลำกเพื่อจัดล ำดับกำรแข่งขัน   ก่อนเวลำกำรแข่งขัน 15 นำที 

4.  เกณฑ์กำรให้คะแนนเต็ม  100  คะแนน  ดังนี้ 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1. กำรใช้ภำษำ  อักขระ  ออกเสียงถูกต้อง 30 

2. กำรแต่งกำยสอดคล้องกับเนื้อเรื่องและสวยงำม 15 

3. เนื้อเรื่องมีคติสอนใจ 10 

4. อุปกรณ์กำรแสดงสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง  20 

5. กำรแสดงสมบทบำท 15 

6. กำรแสดงภำยในเวลำท่ีก ำหนด  10 

 
5. เกณฑ์กำรตัดสิน  

คะแนน  80 คะแนนขึ้นไป  รำงวัลเกียรติบัตรระดับทอง 
   คะแนน 70 – 79    รำงวัลเกียรติบัตรระดับเงิน 
   คะแนน 60 – 69    รำงวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง 
   คะแนน 0 – 59    รำงวัลเกียรติบัตรเข้ำร่วมกิจกรรม 
หมำยเหตุ : 1. กรณีท่ีมีผู้บรรยำย อนุญำตให้บรรยำยเพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่องของละครเท่ำท่ีจ ำเป็นเท่ำนั้น 
     2. ใช้กรรมกำรภำยนอกตัดสินผลกำรแข่งขัน 
7. ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่ส้ินสุด 
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4. การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
1. ระดับช้ันผู้เข้ำแข่งขัน   

- ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1-2-3  
- ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4-5-6           

2. จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
 ผู้เข้ำแข่งขันในแต่ละระดับช้ัน  แข่งขันเป็นทีม ทีมละ  2  คน  แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนเข้ำแข่งขันได้ระดับละ 
1 ทีม 
3. เวลำท่ีใช้ในกำรแข่งขัน 
 รอบท่ี 1 ใช้เวลำในกำร สอบ  30  นำที 
 รอบท่ี 2  ใช้เวลำในกำรตอบค ำถำมข้อละ  1 นำที 
4. วิธีด ำเนินกำรแข่งขัน 
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 4.1 สมัครทำงเว็ปไซต์http//pao.ssk.in.thระหวำ่งวันท่ี26  ธันวำคม 2559 – 6 มกรำคม 2560        (ปิด
ระบบ  6  มกรำคม 2560  เวลำ 24.00 น.) 
 4.2  ให้รำยงำนตัว ณ สถำนท่ีแข่งขันก่อนเวลำ  30 นำที 
 4.3  ล ำดับท่ีนั่งในกำรแข่งขันให้ถือตำมล ำดับกำรรำยงำนตัวเป็นส ำคัญ 
 4.4  ในแต่ละระดับช้ัน  แบ่งกำร แข่งขันตอบปัญหำเป็น  2  รอบ 
  - รอบแรกเป็นค ำถำมชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จ ำนวน  30  ข้อ  ข้อละ  1  คะแนน  ใช้เวลำข้อละ 1 นำที โดย
ทีมผู้แข่งขันต้องท ำสอบให้ผ่ำนร้อยละ 50  จึงจะผ่ำนเข้ำไปแข่งขันในรอบสองได้ 
  - รอบท่ีสอง   กรรมกำรจะอ่ำนค ำถำม จ ำนวน 10 ข้อ ข้อละ 10  คะแนน  ให้นักเรียนเลือกค ำตอบท่ี
ถูกต้องในกระดำษค ำตอบ  ใช้เวลำข้อละ 1 นำที  
  - กรณีท่ีทีมผู้เข้ำแข่งขันมีคะแนนเท่ำกัน  กรรมกำรจะใช้ค ำถำมส ำรองครั้งละ1 ข้อ จนกว่ำจะได้ทีมท่ี
ชนะกำรแข่งขัน 

4.5  เนื้อหำในแต่ละระดับ มีรำยละเอียดดังนี้ 
เนื้อหำค ำศัพท์ตำมหลักสูตร 
ควำมเข้ำใจ 
ควำมรู้ท่ัวไปในชีวิตประจ ำวัน และเหตุกำรณ์ปัจจุบัน 
วัฒนธรรมเจ้ำของภำษำ 

 4.6  กำรตัดสินให้ใช้คะแนนรอบท่ี2  เป็นกำรตัดสินผลกำรแข่งขัน ( ไม่รวมคะแนนในรอบท่ี 1 ) 
5. เกณฑ์กำรตัดสิน  

คะแนน  80 คะแนนขึ้นไป  รำงวัลเกียรติบัตรระดับทอง 
   คะแนน 70 – 79    รำงวัลเกียรติบัตรระดับเงิน 
   คะแนน 60 – 69    รำงวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง 
   คะแนน 50 – 59    รำงวัลเกียรติบัตรเข้ำร่วมกิจกรรม 
 
6. ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่ส้ินสุด 
* หมายเหตุ  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เป็นผู้ออกข้อสอบทีใ่ช้ในการแข่งขัน 
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5.เกณฑ์การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story telling) 
 1.คุณสมบัติของผู้เข้ำแข่งขัน  แบ่งเป็น2 ระดับช้ัน  ได้แก่ 

1.1 ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้นผู้เข้ำแข่งขันต้องเป็นนักเรียนในช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี1-2-3 
 1.2 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยผู้เข้ำแข่งขันต้องเป็นนักเรียนในช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4-5-6 
2.   ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน  

ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้นจ ำนวน 1  คน 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยจ ำนวน 1  คน  

3. วิธีด ำเนินกำรแข่งขันและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 
 สมัครทำงเว็ปไซต์http//pao.ssk.in.thระหว่ำงวนัท่ี26  ธันวำคม 2559 – 6 มกรำคม 2560                   
(ปิดระบบ  6  มกรำคม 2560  เวลำ 24.00 น.) 
รำยละเอียดกำรแข่งขัน 

-ช่ือหัวข้อกำรแข่งขัน นิทำนพื้นบ้ำนของไทย หรือของต่ำงประเทศ หรือนิทำนอีสป 
-เวลำในกำรแข่งขัน 5-7 นำที (+30 วินำที ไม่ตัดคะแนน) ใช้เวลำน้อยและเกินตัดนำทีละ 1 คะแนน 
-นักเรียนต้องส่งบทนิทำนให้กรรมกำรก่อนกำรแข่งขัน 

4. เกณฑ์กำรให้คะแนน  100คะแนน 
.4.1  คุณภำพของเรื่องท่ีเล่ำ 
  4.1.1  เป็นเรื่องท่ีไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี 
  4.1.2  เป็นเรื่องท่ีเหมำะสมกับวัย 
  4.1.3  เป็นเรื่องท่ีก่อให้เกิดข้อคิดท่ีมีประโยชน์ 
 4.2  โครงสร้ำงกำรเล่ำ 
  4.2.1  พูดทักทำยแนะน ำตนเอง 
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  4.2.2  เล่ำได้ตรงกับช่ือเรื่องท่ีน ำมำ 
  4.2.3  เล่ำเรียงล ำดับสอดคล้องสัมพันธ์กันตลอดเรื่อง 
  4.2.4  สรุปเรื่องท่ีเล่ำได้ประทับใจ 
  4.2.5  เล่ำได้ทันตำมเวลำท่ีก ำหนด 
 4.3  กำรน ำเสนอ 
  4.3.1  ออกเสียงได้ชัดเจนถูกต้องตำมอักขรวิธี 
  4.3.2  เล่ำด้วยน้ ำเสียงท่ีดังเหมำะสม 
  4.3.3  เล่ำได้คล่องแคล่วเว้นจังหวะกำรพูดได้เหมำะสม 
  4.3.4  ใช้ค ำพูดเหมำะสมกับเรื่อง 
  4.3.5  ใช้ภำษำท่ีเข้ำใจง่ำย 
  4.3.6  เล่ำได้อย่ำงน่ำสนใจน่ำติดตำมฟัง 
  4.3.7  ใช้น้ ำเสียงและแสดงท่ำทำงพร้อมส่ือประกอบกำรเล่ำได้เหมำะสม 
  4.3.8  สร้ำงบรรยำกำศท่ีดีต่อผู้ฟัง 
 4.4  บุคลิกภำพ 
  4.4.1  มีควำมเช่ือมั่นไม่แสดงอำกำรประหม่ำ 
  4.4.2  กิริยำท่ำทำงขณะเล่ำเรื่องเหมำะสมสอดคล้องกับเนื้อหำ 
  4.4.3  ขณะเล่ำเรื่องมองผู้ฟังอย่ำงเป็นธรรมชำติ 
  4.4.4  แต่งกำยด้วยชุดนักเรียน 
5. เกณฑ์กำรให้คะแนน 100คะแนน 

 5.1 เนื้อเรื่อง (content) 35 คะแนน 
- เนื้อเรื่องมีควำมน่ำสนใจ เหมำะสมกับวัย      15  คะแนน 
- รูปแบบกำรเล่ำเรื่อง กำรน ำเสนอ (Form & Organizing)    15  คะแนน 
 - ข้อคิดในกำรน ำเสนอ (Moral)       5 คะแนน 

5.2 ควำมคล่องแคล่วด้ำนกำรใช้ภำษำ (Language competence) 60 คะแนน 
- ใช้ภำษำถูกต้อง ค ำศัพท์ โครงสร้ำง ค ำสันธำนและควำมเหมำะสมกับระดับช้ัน 20 คะแนน 
 - ควำมสำมำรถด้ำนกำรออกเสียง (Pronunciation)    20 คะแนน 
 - กำรใช้น้ ำเสียง และอำรมณ์สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง (Tone)    20 คะแนน 

5.3 เล่ำตำมเวลำท่ีก ำหนด        5 คะแนน 
6. เกณฑ์กำรตัดสิน  

คะแนน  80 คะแนนขึ้นไป รำงวัลเกียรติบัตรระดับทอง 
   คะแนน 70 – 79   รำงวัลเกียรติบัตรระดับเงิน 
   คะแนน 60 – 69   รำงวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง 
   คะแนน 0 – 59    รำงวัลเกียรติบัตรเข้ำร่วมกิจกรรม 
7. ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่ส้ินสุด 
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6. เกณฑ์การแข่งขันการใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ 
1.คุณสมบัติของผู้เข้ำประกวด  แบ่งเป็น2 ระดับ  ได้แก่ 
1.1  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น  มัธยมศึกษำปีท่ี 1-2-3 
1.2  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย  มัธยมศึกษำปีท่ี 4-5-6 
2.   ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน  

แข่งขันประเภทเด่ียวโรงเรียนละ 1  คน 
3. วิธีด ำเนินกำรแข่งขันและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 
 3.1 สมัครทำงเว็ปไซต์http//pao.ssk.in.thระหวำ่งวันท่ี26  ธันวำคม 2559 – 6 มกรำคม 2560        (ปิด
ระบบ  6  มกรำคม 2560  เวลำ 24.00 น.) 

3.2 ใช้พจนำนุกรมของ สอ เสถบุตร (เล่มเล็ก) 
3.3 แบบทดสอบมีท้ังหมด 60 ค ำ ใช้เวลำ 60 นำที  ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น 

3.3.1 หำค ำอ่ำนจำกค ำศัพท์ท่ีก ำหนดให้เป็นภำษำไทย  จ ำนวน 10  ค ำ 
3.3.2 หำค ำแปลจำกค ำศัพท์ท่ีก ำหนดให้    จ ำนวน 10  ค ำ 
3.3.3 หำ Part of speech จำกค ำศัพท์ท่ีก ำหนดให้   จ ำนวน 10  ค ำ 
3.3.4 หำ Synonym จำกค ำศัพท์ท่ีก ำหนดให้   จ ำนวน 10  ค ำ 
3.3.5 หำ Antonym จำกค ำศัพท์ท่ีก ำหนดให้   จ ำนวน 10  ค ำ 
3.3.6 เรียงค ำศัพท์ท่ีก ำหนดให้ตำมล ำดับก่อน – หลัง ตำมหลักกำรใช้พจนำนำนุกรม  

         จ ำนวน 10  ค ำ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย 

  3.3.7 หำค ำแปลจำกค ำศัพท์ท่ีก ำหนดให้    จ ำนวน 10  ค ำ 
  3.3.8 หำ Part of speech จำกค ำศัพท์ท่ีก ำหนดให้   จ ำนวน 10  ค ำ 
  3.3.9 เปล่ียนค ำเอกพจน์ให้เป็นค ำพหูพจน์    จ ำนวน 10  ค ำ 
  3.3.10 กำรออกเสียงเน้นหนัก (Stress )    จ ำนวน 10  ค ำ 
  3.3.11 หำค ำเต็มจำกค ำย่อท่ีก ำหนดให้    จ ำนวน 10  ค ำ 

3.3.12 เรียงค ำศัพท์ท่ีก ำหนดให้ตำมล ำดับก่อน – หลัง ตำมหลักกำรใช้พจนำนำนุกรม  
         จ ำนวน 10  ค ำ 

 หมำยเหตุ  1. โรงเรียนท่ีเข้ำร่วมกำรแข่งขันให้น ำพจนำนุกรมมำเอง 
2. ให้ครูผู้ฝึกสอนแต่ละโรงเรียน ส่งค ำศัพท์ระดับ ม.ต้น, ม.ปลำย หัวข้อละ 5 ค ำ(หัวข้อ 3.3.2 และ 3.3.7 ให้ระบุชนิด
ของค ำด้วย) โดยส่งค ำศัพท์ในวันแข่งขัน ก่อนเวลำ 08.30 น. 
  3. ตัดสินผลกำรแข่งขันจำกควำมถูกต้องของค ำ หำกมีคะแนนเท่ำกันจะตัดสินจำกจ ำนวนเวลำท่ีใช้ใน
กำรท ำแบบทดสอบของผู้เข้ำแข่งขัน 
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4. เกณฑ์กำรตัดสิน  
  คะแนนต้ังแต่    48-60 คะแนน   รำงวัลเกียรติบัตรระดับทอง 
  คะแนนต้ังแต่    43-47 คะแนน   รำงวัลเกียรติบัตรระดับเงิน 
  คะแนนต้ังแต่    36-42 คะแนน   รำงวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง 
  คะแนนต้ังแต่      0-35 คะแนน   รำงวัลเกียรติบัตรเข้ำร่วมกิจกรรม 
5. ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่ส้ินสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ 
1.  ระดับช้ันผู้เข้ำแข่งขัน   

-  ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นช้ันปีท่ี 1-2-3  
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-  ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยช้ันปีท่ี 4-5-6  
2.  จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
 ผู้เข้ำแข่งขันในแต่ละระดับช้ัน   จ ำนวน  1 คน 
3.  วิธีกำรแข่งขัน 
 3.1  สมัครทำงเว็ปไซต์http//pao.ssk.in.thระหว่ำงวันท่ี26  ธันวำคม 2559 – 6 มกรำคม 2560             
(ปิดระบบ  6  มกรำคม 2560  เวลำ 24.00 น.)      ติดต่อ นำยวรัณณวัฒน์  ศรีวงษ์ Tel. 0934978225) 
 3.2  ผู้เข้ำแข่งขันเตรียมเนื้อเพลงให้กรรมกำร10 ชุด 
 3.3  ผู้เข้ำแข่งขันต้องเตรียมแผ่นซีดีSound เพลงท่ีจะร้องแข่งขันมำด้วย ( ส่งแผ่นเพลงพร้อมใบสมัครด้วย ) 
 3.4  Sound  เพลงท่ีใช้ต้องไม่มีเสียงคอรัส ( chorus) แทรกในเพลง (หำกมี ตัด 5 คะแนน ) 
 3.5  แต่งกำยด้วยชุดนักเรียน 
 3.6  รำยงำนตัวตำมเวลำท่ีก ำหนด ( แข่งขันตำมล ำดับกำรสมัคร ) 
 3.7  ผู้เข้ำแข่งขันแนะน ำตัวเป็นภำษำอังกฤษ( หำกไม่ปฏิบัติตัดคะแนน 5 คะแนน ) 
 
4.  เกณฑ์กำรให้คะแนนคะแนนเต็ม  100  คะแนน  ดังนี้ 

รายการ คะแนน 
น้ ำเสียง 
จังหวะ 
ลีลำ  ท่ำทำง   
กำรออกเสียง 
กำรถ่ำยทอดอำรมณ์เพลง 

20 
20 
20 
20 
20 

รวม 100 
 
4. เกณฑ์กำรตัดสิน  
   คะแนน  80 คะแนนขึ้นไป  รำงวัลเกียรติบัตรระดับทอง 
   คะแนน 70 – 79    รำงวัลเกียรติบัตรระดับเงิน 
   คะแนน 60 – 69    รำงวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง 
   คะแนน   0 – 59    รำงวัลเกียรติบัตรเข้ำร่วมกิจกรรม 
5. ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่ส้ินสุด 
 
 
 

8.เกณฑ์การแข่งขันกีฬาต่อค าศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword Game 
1.คุณสมบัติของผู้เข้ำแข่งขัน  แบ่งเป็น2 ระดับช้ัน  ได้แก่ 
1.1  ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น ผู้เข้ำแข่งขันต้องเป็นผู้เรียนในช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1-2-3 
1.2  ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยผู้เข้ำแข่งขันต้องเป็นผู้เรียนในช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4-5-6 
2.  ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน  
 แข่งขันประเภททีม ทีมละ 2 คน  
 โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม (มัธยมต้นจ ำนวน 1 ทีม/มัธยมปลำยจ ำนวน 1 ทีม) 
3.   วิธีด ำเนินกำรแข่งขันและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 



16 
 

 3.1 สมัครทำงเว็ปไซต์http//pao.ssk.in.thระหวำ่งวันท่ี26  ธันวำคม 2559 – 6 มกรำคม 2560              
(ปิดระบบ  6  มกรำคม 2560  เวลำ 24.00 น.) 
 3.2 รำยละเอียดกำรแข่งขัน 
  3.2.1 ให้จับสลำกเพื่อแบ่งสำยจัดกำรแข่งขัน 
  3.2.2 ให้ใช้กฎ กติกำ สมำคม crossword แห่งประเทศไทย 
  3.2.3 เวลำในกำรแข่งขัน 25 นำที ต่อรอบกำรแข่งขัน และรอบชิงชนะเลิศ 30 นำที 
4. เกณฑ์กำรตัดสิน 
 - ตัดสินแพ้ชนะตำมกติกำสำกล 
* หมำยเหตุ  1. ให้ผู้เข้ำแข่งขันน ำอุปกรณ์กำรเล่นมำใช้ในกำรแข่งขัน 
 2. ให้ผู้เข้ำแข่งขันรำยงำนตัวก่อนเวลำ 08.30 น. และกำรแข่งขันจะเริ่มขึ้นเวลำ 09.00 น.  
5. ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่ส้ินสุด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. การแข่งขันสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ Spelling bees 
1.  ระดับช้ันผู้เข้ำแข่งขัน   
 -  ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1-2-3  
 -  ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4-5-6         
2. จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
 ผู้เข้ำแข่งขันในแต่ละระดับช้ัน   จ ำนวน  1  คน 
3. วิธีด ำเนินกำรแข่งขันและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 
 3.1 สมัครทำงเว็ปไซต์http//pao.ssk.in.thระหวำ่งวันท่ี26  ธันวำคม 2559 – 6 มกรำคม 2560        (ปิด
ระบบ  6  มกรำคม 2560  เวลำ 24.00 น.) 
 3.2กรรมกำรน ำศัพท์ภำษำอังกฤษจำกคณะกรรมกำรกลำงจำกศูนย์ฯ ท่ีให้ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกจัดเตรียมให้ 
มำด ำเนินกำรแข่งขัน 
 3.3 ผู้เข้ำแข่งขันมีเวลำเตรียมตัว 5 นำที ก่อนเริ่มกำรแข่งขัน 
 3.4 มีค ำศัพท์ท้ังหมด 50 ค ำ แข่งท้ังหมด 5 รอบ รอบละ 10 ค ำ 
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 3.5 คณะกรรมกำรด ำเนินกำรแข่งขันโดยอ่ำนค ำศัพท์  ค ำละ 2 ครั้ง และพูดประโยคขยำยท่ีมีค ำนั้น ๆ อยู่ 2 
ครั้ง เพื่อให้ผู้แข่งขันเข้ำใจค ำได้ดีขึ้น 
 3.6 เขียนเสร็จเก็บแต่ละค ำทันที 
 3.7 เกณฑ์กำรให้คะแนน 100 คะแนน  ตรวจสอบกำรสะกดค ำ ๆ ละ 2 คะแนนกรณีมีคะแนนเท่ำกัน ให้ใช้ชุด
ค ำศัพท์ส ำรอง ชุดละ 10 ค ำ จัดแข่งขันจนได้ผู้ชนะเลิศ 
4. เกณฑ์กำรตัดสิน  
   คะแนน  80 คะแนนขึ้นไป  รำงวัลเกียรติบัตรระดับทอง 
   คะแนน 70 – 79    รำงวัลเกียรติบัตรระดับเงิน 
   คะแนน 60 – 69    รำงวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง 
   คะแนน   0 – 59    รำงวัลเกียรติบัตรเข้ำร่วมกิจกรรม 
5. ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่ส้ินสุด 
 
หมายเหตุ :* หมายเหตุ  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เป็นผูอ้อกข้อสอบที่ใชใ้นการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.เกณฑ์การแข่งขันอัจฉริยภาพภาษาอังกฤษ(Multi Skills Competition) 
1.  ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน   
 -  ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1-2-3  
 -  ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4-5-6         
2. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 ผู้เข้ำแข่งขันในแต่ละระดับช้ัน   จ ำนวน  1  คน 
3. วิธีด าเนินการแข่งขันและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 สมัครทำงเว็ปไซต์http//pao.ssk.in.thระหว่ำงวนัท่ี26  ธันวำคม 2559 – 6 มกรำคม 2560             (ปิด
ระบบ  6  มกรำคม 2560  เวลำ 24.00 น.) 
วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 
         เป็นกำรทดสอบควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (English Proficiency) ประกอบด้วย 
   - Speaking Skill 
   - Listening Skill 
   - Writing Skill 
   - Reading Skill 
   - Pictures Dictation  
4.เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน  ผู้เข้าแข่งขันเข้ารับการทดสอบ ดังนี้ 
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 4.1 ทดสอบควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ  โดยใช้แบบทดสอบข้อเขียนท่ีครอบคลุมควำมสำมำรถด้ำนทักษะกำร
ฟังและกำรอ่ำนกำรเขียน เวลำ 40  นำที  60 คะแนน 
ตัวอย่ำงแบบทดสอบทักษะต่ำงๆ 

Listening Skill   20 ข้อ  20 นำที 20 คะแนน   
Reading Skill  20 ข้อ 20 นำที 20 คะแนน 
4.2 ทดสอบควำมสำมำรถด้ำนเขียนWriting Skill 30 นำที  20 คะแนน ( เป็นกำรเขียนเรียงควำม ก ำหนด

หัวข้อตำมหลักสูตรในแต่ละระดับช้ันและก ำหนดจ ำนวนค ำศัพท์ตำมระดับช้ัน ได้แก่ม.1-3  ก ำหนด ไม่น้อยกว่ำ  150 
ค ำม.4-6ก ำหนด ไม่น้อยกว่ำ  200 ค ำเกณฑ์กำรให้คะแนนประกอบด้วย 

 - เนื้อเรื่องสอดคล้อง   8  คะแนน 
 - ควำมถูกต้องตำมหลักไวยำกรณ์  7  คะแนน 
 - มีค ำศัพท์ไม่น้อยกว่ำ 150 ค ำ  5  คะแนน 
4.3 ทดสอบควำมสำมำรถด้ำนทักษะกำรพูดโดยกำรสัมภำษณ์ (Speaking Skill)20 คะแนนเกณฑ์กำรให้

คะแนนประกอบด้วย 
  - ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำ  8  คะแนน 
  - ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ  7  คะแนน 
  - ควำมคิดสร้ำงสรรค์   5  คะแนน 
 4.4ทดสอบควำมสำมำรถด้ำนกำรฟังและกำรถ่ำยโอนควำมรู้ โดยทดสอบ Pictures Dictation (วำดภำพ    จำ
กำรฟัง)20  คะแนน โดยเจ้ำของภำษำเป็นผู้อ่ำนเนื้อเรื่อง จ ำนวน 2 รอบ  ผู้เข้ำแข่งขันสำมำรถจดบันทึกข้อมูลท่ีได้จำก
กำรฟังผู้เข้ำแข่งขันมีเวลำ 30 นำที หลังจำกกำรฟังจบรอบท่ี 2  กรรมกำรจะเริ่มจับเวลำในกำรวำดภำพ (ใช้เวลำ 30 
นำที)   เกณฑ์กำรให้คะแนนประกอบด้วย 
  -  ควำมถูกต้องของภำพตำมบทอ่ำน 8  คะแนน 
  -  ควำมครบถ้วนของภำพตำมบทอ่ำน 7  คะแนน 
  - ควำมคิดสร้ำงสรรค์   5  คะแนน 
5. เกณฑ์การตัดสิน 
   คะแนน  80 คะแนนขึ้นไป รำงวัลเกียรติบัตรระดับทอง 
   คะแนน 70 – 79   รำงวัลเกียรติบัตรระดับเงิน 
   คะแนน 60 – 69   รำงวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง 
   คะแนน   0 – 59   รำงวัลเกียรติบัตรเข้ำร่วมกิจกรรม 
 
6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
 
หมายเหตุ :1. ผู้เข้ำแข่งขันต้องเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรแข่งขันมำเอง (ดินสอ  2B, ยำงลบ, ปำกกำ, สีเทียนหรือสี
ไม้, กระดำษ 100  ปอนด์ ขนำด A4  จ ำนวน  1  แผ่น) 

2. ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอก เป็นผู้ออกข้อสอบท่ีใช้ในกำรแข่งขัน 
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11. เกณฑ์การแข่งขันทักษะเขียนบรรยายภาพ (Picture essay or Describing Picture) 
1.คุณสมบัติของผู้เข้ำแข่งขัน  แบ่งเป็น2 ระดับช้ัน  ได้แก่ 
1.1  ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้นผู้เข้ำแข่งขันต้องเป็นผู้เรียนในช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1-2-3 
1.2  ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยผู้เข้ำแข่งขันต้องเป็นผู้เรียนในช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4-5-6 
2.   ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน  
2.1แข่งขันประเภทเด่ียว 
2.2 โรงเรียนละ 2  คน (มัธยมต้น จ ำนวน 1 คน/มัธยมปลำยจ ำนวน 1  คน )  
3.   เวลำในกำรแข่งขัน 30   นำที  
4. วิธีด ำเนินกำรแข่งขันและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 
4.1 สมัครทำงเว็ปไซต์http//pao.ssk.in.thระหวำ่งวันท่ี26  ธันวำคม 2559 – 6 มกรำคม 2560            (ปิดระบบ  6  
มกรำคม 2560  เวลำ 24.00 น.) 
4.2รำยละเอียดกำรแข่งขัน 
  4.2.1 คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันแจกภำพให้ผู้เข้ำแข่งขันคนละ 1 ภำพ 
 4.2.2  ให้ผู้แข่งขันดูภำพแล้วลงมือเขียนเนื้อหำ 
  - ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้นเขียนเนื้อหำไม่ต่ ำกว่ำ   20 ประโยค 
  - ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำยเขียนเนื้อหำไม่ต่ ำกว่ำ 30 ประโยค 
5. เกณฑ์กำรให้คะแนน 

5.1 ควำมถูกต้องตำมหลักไวยำกรณ์  20 คะแนน 
 5.2 กำรล ำดับควำมเพื่อส่ือควำมหมำย  10 คะแนน 
 5.3 ควำมสอดคล้องกลมกลืนกับภำพ  10 คะแนน 
 5.4 ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์     5 คะแนน 
 5.5 ควำมสะอำดเรียบร้อย   5 คะแนน 
      รวม 50     คะแนน 
 6. เกณฑ์กำรตัดสิน  
   คะแนน 40 – 50   รำงวัลเกียรติบัตรระดับทอง 
   คะแนน 35 – 39   รำงวัลเกียรติบัตรระดับเงิน 
   คะแนน 30 – 34   รำงวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง 
   คะแนน 0– 29   รำงวัลเกียรติบัตรเข้ำร่วมกิจกรรม 



20 
 

7. ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่ส้ินสุด 
 
หมายเหตุ :  1. ให้ผู้แข่งขันใช้ปำกกำสีน้ ำเงินและสีด ำในกำรเขียนบรรยำยภำพเท่ำนั้น 
2. * หมายเหตุ  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เป็นผู้จัดเตรียมภาพที่ใช้ในการแข่งขัน 

 
 
 

12. เกณฑ์การประกวดสื่อการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
1. วิธีด ำเนินกำรแข่งขันและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 
 1.1 เป็นส่ือกำรเรียนกำรสอนจำกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ   
 1.2 สมัครทำงเว็ปไซต์http//pao.ssk.in.thระหวำ่งวันท่ี26  ธันวำคม 2559 – 6 มกรำคม 2560        (ปิด
ระบบ  6  มกรำคม 2560  เวลำ 24.00 น.)    ส่งรูปเล่มภำยในวันท่ี 18 มกรำคม  พ.ศ.  2560ท่ีองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดศรีสะเกษและน ำผลงำนไปประกวดแข่งขันวันท่ี  18  มกรำคม2560  ณ โรงเรียนขุนหำญวิทยำสรรค์ 
 1.3  ครูท่ีชนะเลิศจำกกำรแข่งขันระดับจังหวัด จะได้เป็นตัวแทนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด               
ศรีสะเกษเข้ำแข่งขันระดับภำค 
2.  รูปแบบกำรผลิตส่ือ   (20 คะแนน) 
 2.1  ออกแบบอย่ำงเป็นระบบ  เนื้อหำมีควำมสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนกำรจัดกำรเรียนรู้  
(5 คะแนน) 
 2.2  ส่งเสริมและพัฒนำกระบวนกำรคิดแก่นักเรียน  (5  คะแนน) 
 2.3  เป็นส่ือท่ีไม่ลอกเลียนแบบคนอื่นมำโดยตรง  แต่เป็นส่ือท่ีมีกำรประยุกต์ท่ีเหมำะสม  (5  คะแนน) 
 2.4  เป็นส่ือท่ีส่งเสริมทักษะทำงด้ำนภำษำอังกฤษ 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำร
เขียนให้แก่นักเรียน  (5  คะแนน) 
 
3.  คู่มือกำรผลิตและขั้นตอนกำรใช้(20  คะแนน) 
 3.1  มีเทคนิคหรือกระบวนกำรกำรผลิตท่ีชัดเจน  (4  คะแนน) 
 3.2  มีเนื้อหำท่ีสอดคล้องกับสำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของกลุ่มสำระฯ  (4  คะแนน) 
 3.3  กำรน ำเสนอส่ือเป็นไปตำมล ำดับข้ันตอนของหลักวิชำกำร  (4  คะแนน) 
 3.4  ควำมยำกง่ำยเหมำะสมกับระดับช้ัน  (4  คะแนน) 
 3.5  มีคุณค่ำและมีประโยชน์ต่อผู้สอนและผู้เรียน  (4  คะแนน) 
 
4.  สรุปรำยงำนผลกำรน ำไปใช้   (20  คะแนน) 
 4.1 มีเอกสำรรำยงำนผลกำรใช้ท่ีถูกต้อง ตำมหลักวิชำกำร (5 คะแนน) 
 4.2  มีเอกสำรเผยแพร่ท่ีเป็นรูปธรรมเป็นท่ียอมรับและตรวจสอบได้  (5  คะแนน) 
 4.3  มีเอกสำรแสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนกัเรียนท่ีเกิดจำกกำรใช้ส่ือ  (5  คะแนน) 
 4.4  รำยงำนกำรใช้จัดท ำเพื่อแสดงผลและยืนยันประโยชน์ของส่ือต่อกำรเรียนกำรสอน   
มิใช่จัดท ำเพื่อกำรประกวด(5 คะแนน) 
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5.  วัสดุท่ีใช้ในกำรผลิตส่ือ  (20  คะแนน) 
 5.1  มีควำมทันสมัย  และแปลกใหม่  (5  คะแนน) 
 5.2  มีควำมคงทน  ประหยัดและหำได้ในท้องถิ่น  (5  คะแนน) 
 5.3  ใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนได้จริง(5  คะแนน) 
 5.4  กำรจัดแสดงเรียบง่ำยและมีคุณค่ำ  (5 คะแนน) 
 
6.  กำรน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร   (20  คะแนน) 
 6.1  ควำมเหมำะสมของเวลำในกำรน ำเสนอ  (5  คะแนน) 
 6.2  มีเทคนิคกำรน ำเสนอท่ีเหมำะสมและน่ำสนใจ  (5  คะแนน) 
 6.3  มีควำมมั่นใจและชัดเจนในกำรตอบค ำถำม  (5  คะแนน) 
 6.4  บุคลิกภำพและท่วงทีวำจำของผู้รำยงำน  (5  คะแนน) 
 
7.  รำงวัลเกียรติบัตร 
   คะแนน  80 คะแนนขึ้นไป  รำงวัลเกียรติบัตรระดับทอง 
   คะแนน 70 – 79    รำงวัลเกียรติบัตรระดับเงิน 
   คะแนน 60 – 69    รำงวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง 
   คะแนน   0 – 59    รำงวัลเกียรติบัตรเข้ำร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การประกวดโครงงานภาษาอังกฤษ 
 ระดับผู้แข่งขัน นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4-5 
2.จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขันโรงเรียนละ 1 ทีม (ทีมละ 3  คน)ครูผู้ฝึกสอนไม่เกิน 2 คนต่อผู้เข้ำแข่งขัน1 ทีม 
3. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
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 น ำเสนอพร้อมกับคณะกรรมกำรซักถำม  ไม่เกิน 18 นำที / 1 โครงงำน   
4. วิธีการประกวด 
 4.1 สมัครทำงเว็ปไซต์http//pao.ssk.in.thระหวำ่งวันท่ี26  ธันวำคม 2559 – 6 มกรำคม 2560        (ปิด
ระบบ  6  มกรำคม 2560  เวลำ 24.00 น.)     
 4.2 โครงงำนจำกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำต่ำงประเทศ ( ภำษำอังกฤษ )เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ตำมควำม
สนใจของนักเรียนและตรงตำมหลักสูตรระดับประถมศึกษำ 
 4.3  ให้ผู้เข้ำแข่งขันจัดท ำโครงงำนฉบับสมบูรณ์ มีจ ำนวนหน้ำไม่เกิน 50 หน้ำ จ ำนวน 5  ชุด ( พิมพ์ด้วย
กระดำษ A4)ใช้ตัวอักษร ThSaraban 16 เท่ำนั้น  โดยส่งให้คณะกรรมกำรก่อนกำรประกวดแข่งขนั โดยส่งถึงองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษภำยในวันท่ี  17   มกรำคม  พ.ศ. 2560  หรือน ำส่งศูนย์ภำษำต่ำงประเทศวันท่ี  18 
มกรำคม  พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนขุนหำญวิทยำสรรค์ถ้ำส่งหลังจำกนี้ถือว่ำสละสิทธิ์ 
  ผู้เข้ำประกวดจัดท ำป้ำยแสดงโครงงำน  ประกอบด้วยวัสดุเป็นแผ่น  3 แผ่น แผ่นกลำงมีขนำด 
60x120 เซนติเมตร  แผ่นข้ำงมีขนำด 60x60 เซนติเมตร                      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4.4 ผู้เข้ำประกวดต้องจับฉลำกเพื่อจัดล ำดับก่อนกำรเข้ำประกวด 30 นำที 
4.5ผู้เข้ำประกวดสำมำรถจัดเตรียมโครงงำนภำยในห้อง ก่อนกำรประกวด 15 นำที 
4.6ผู้เข้ำประกวดต้องน ำเสนอโครงงำนต่อคณะกรรมกำร เพื่อให้คณะกรรมกำรซักถำม 
4.7โครงงำนท่ีส่งเข้ำประกวด  ต้องไม่เป็นโครงงำนท่ีลอกเลียนแบบของผู้อื่น 
4.8กรณีผู้ไปรำยงำนตัวไม่ครบตำมจ ำนวนท่ีก ำหนดในหลักเกณฑ์กำรประกวดแข่งขัน ให้กรรมกำรฯ พิจำรณำ

ตัดสิทธิ์กำรประกวด 
4.9ผู้เข้ำประกวดต้องมำรำยงำนตัวก่อนกำรประกวดแข่งขัน 30 นำที  หำกมำรำยงำนตัวพ้นจำกเวลำท่ี

ก ำหนดให้กรรมกำรฯ พิจำรณำตัดสิทธิ์กำรประกวด 
 5. เกณฑ์การให้คะแนน  เต็ม  100  คะแนน  ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ความคิดสร้างสรรค์ (10 คะแนน) 

 เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
1. ควำมแปลกใหม่ของโครงงำน 5 
2. กำรน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 5 
ตอนที่ 2 การเขียนรายงาน (22 คะแนน) 

 

โรงเรียน.................................... 
ช่ือโครงงำน.............................. 

(สูง ไม่เกิน 50 ซ.ม. ) 

 
 

 
 

  

 
 

60 ซ.ม. 60 ซ.ม. 

60 ซ.ม. 

120 ซ.ม. 
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เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
1. ควำมถูกต้องตำมแบบฟอร์มกำรเขียนรำยงำนกำรจัดท ำโครงงำน   

(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)   

  - มีครบทุกหัวข้อ และจัดล ำดับถูกต้อง 5 

  - มีครบทุกหัวข้อแต่จัดล ำดับไม่ถูกต้อง 3 

  - มีไม่ครบทุกหัวข้อ  1 
2. ควำมสมบูรณ์ของเนื้อหำในกำรเขียนรำยงำนกำรจัดท ำโครงงำน(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)   

  - โครงงำนมีเนื้อหำครอบคลุมประเด็นท่ีศึกษำไม่น้อยกว่ำ 95%  9 

  - โครงงำนมีเนื้อหำครอบคลุมประเด็นท่ีศึกษำไม่น้อยกว่ำ 85%  7 

  - โครงงำนมีเนื้อหำครอบคลุมประเด็นท่ีศึกษำไม่น้อยกว่ำ 75%  5 

  - โครงงำนมีเนื้อหำครอบคลุมประเด็นท่ีศึกษำไม่น้อยกว่ำ 65%  3 

  - โครงงำนมีเนื้อหำครอบคลุมประเด็นท่ีศึกษำไม่น้อยกว่ำ 55%  1 
3. กำรใช้ภำษำ(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)   

  - ใช้ภำษำถูกหลักไวยำกรณ์ 5 

  - มีกำรสะกดค ำผิดไม่เกิน 3 ค ำ 3 

  - มีกำรสะกดค ำผิดมำกกว่ำ 3 ค ำ 1 
4. เอกสำรอ้ำงอิง(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)   

  - เอกสำรอ้ำงอิงมีควำมเกี่ยวโยงกับโครงงำนไม่น้อยกว่ำ 95%  3 

  - เอกสำรอ้ำงอิงมีควำมเกี่ยวโยงกับโครงงำนไม่น้อยกว่ำ 85%  2 

  - เอกสำรอ้ำงอิงมีควำมเกี่ยวโยงกับโครงงำนไม่น้อยกว่ำ 75%  1 
*** หมำยเหตุ 

1. รูปเล่มรำยงำนท่ีมีจ ำนวนหน้ำเกิน 50 หน้ำจะถูกตัดคะแนน 5 คะแนน 
2. รูปเล่มรำยงำนท่ีส่งไม่ทันตำมเวลำท่ีก ำหนดให้น ำไปส่งในวันประกวดโดยจะถูกตัดคะแนน 5 คะแนน 

 
 
 
 ตอนที่ 3 วิธีการด าเนินงาน (18 คะแนน) 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  คะแนน 

1. กำรก ำหนดปัญหำ(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ) 
 - - ประเด็นปัญหำมีควำมเฉพำะเจำะจงและชัดเจนดีมำก 5 

- - ประเด็นปัญหำมีควำมเฉพำะเจำะจงแต่ยังไม่ชัดเจน 3 

- - ประเด็นปัญหำไม่เฉพำะเจำะจง  2 

3. กำรด ำเนินงำน(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)  
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- - ด ำเนินงำนเป็นล ำดับข้ันตอนส่ือควำมหมำยอย่ำงชัดเจนและเข้ำใจง่ำย 7 

- - ด ำเนินงำนเป็นล ำดับข้ันตอนส่ือควำมหมำยอย่ำงชัดเจน 5 

- - ด ำเนินงำนเป็นล ำดับข้ันตอนส่ือควำมหมำยไม่ชัดเจน 3 

- - ด ำเนินงำนไม่เป็นล ำดับข้ันตอนส่ือควำมหมำยไม่ชัดเจน 1 
4. กำรแปลผลและสรุปผล(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)  

- - แปลผลถูกต้องและสรุปผลสอดคล้องกับข้อมูล 3 

- - แปลผลบำงส่วนถูกต้องและสรุปผลไม่สอดคล้องกับข้อมูล 2 

- - แปลผลบำงส่วนไม่ถูกต้องและสรุปผลสอดคล้องกับข้อมูล 1 
5. กำรอภิปรำย(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)  

- - อภิปรำยผลได้ถูกต้อง สมบูรณ์พร้อมมีข้อมูลประกอบ 3 

- - อภิปรำยผลได้ถูกต้องแต่ไม่มีข้อมูลประกอบ 2 

- - อภิปรำยผลถูกต้องเพียงบำงส่วน 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตอนที่ 4 การน าเสนอ : จัดแสดงผลงาน (20 คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  คะแนน 
1. กำรน ำเสนอข้อมูล(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)   

  - จัดเรียงล ำดับข้ันตอนในกำรน ำเสนอมีควำมสมบูรณ์ไม่น้อยกว่ำ 95%  7 
  - จัดเรียงล ำดับข้ันตอนในกำรน ำเสนอมีควำมสมบูรณ์ไม่น้อยกว่ำ 85%  5 
  - จัดเรียงล ำดับข้ันตอนในกำรน ำเสนอมีควำมสมบูรณ์ไม่น้อยกว่ำ 75%  3 
  - จัดเรียงล ำดับข้ันตอนในกำรน ำเสนอมีควำมสมบูรณ์ไม่น้อยกว่ำ 65%  1 
2. มีกำรใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบกำรแสดงโครงงำนท่ีเหมำะสม(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)   

  - อุปกรณ์ประกอบกำรแสดงโครงงำนมีควำมเหมำะสมท้ังหมด 3 
  - อุปกรณ์ประกอบกำรแสดงโครงงำนบำงส่วนมีควำมเหมำะสม 2 
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  - อุปกรณ์ประกอบกำรแสดงโครงงำนไม่เหมำะสม 1 
3. รูปแบบกำรน ำเสนอน่ำสนใจ(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)   

  - รูปแบบกำรน ำเสนอผลงำนน่ำสนใจไม่น้อยกว่ำ 95%  5 
  - รูปแบบกำรน ำเสนอผลงำนน่ำสนใจไม่น้อยกว่ำ 85%  4 
  - รูปแบบกำรน ำเสนอผลงำนน่ำสนใจไม่น้อยกว่ำ 75%  3 
  - รูปแบบกำรน ำเสนอผลงำนน่ำสนใจไม่น้อยกว่ำ 65%  2 
  - รูปแบบกำรน ำเสนอผลงำนน่ำสนใจไม่น้อยกว่ำ 55%  1 

เกณฑ์การให้คะแนน  คะแนน 
4. มีควำมประณีต สวยงำม(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)   

  - สะอำด สวยงำม ตัวหนังสือและสีท่ีใช้เหมำะสมท้ังหมด 3 

  - สะอำด สวยงำม ตัวหนังสือและสีท่ีใช้เหมำะสมเพียงบำงส่วน 2 

  - สะอำด ตัวหนังสือและสีท่ีใช้ไม่เหมำะสม 1 
5. กำรใช้แผงโครงงำนตำมขนำดท่ีก ำหนด (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)   

  - ใช้แผงโครงงำนตำมขนำดท่ีก ำหนด 2 

  - ใช้แผงโครงงำนแตกต่ำงจำกขนำดท่ีก ำหนด 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตอนที่ 5 การน าเสนอ : การบรรยาย (20 คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน  คะแนน 
1. ควำมสมบูรณ์ของเนื้อหำ (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)   

  - น ำเสนอเนื้อหำครอบคลุมประเด็นท่ีศึกษำครบถ้วนไม่นอ้ยกว่ำ 95%  7 
  - น ำเสนอเนื้อหำครอบคลุมประเด็นท่ีศึกษำครบถ้วนไม่นอ้ยกว่ำ 85%  5 
  - น ำเสนอเนื้อหำครอบคลุมประเด็นท่ีศึกษำครบถ้วนไม่นอ้ยกว่ำ 75%  3 
  - น ำเสนอเนื้อหำครอบคลุมประเด็นท่ีศึกษำครบถ้วนไม่นอ้ยกว่ำ 65%  1 
2. ทักษะกำรน ำเสนอ(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)   

  - มีทักษะในกำรน ำเสนอครบถ้วนไม่น้อยกว่ำ 95%  10 
  - มีทักษะในกำรน ำเสนอครบถ้วนไม่น้อยกว่ำ 85%  8 
  - มีทักษะในกำรน ำเสนอครบถ้วนไม่น้อยกว่ำ 75%  6 
  - มีทักษะในกำรน ำเสนอครบถ้วนไม่น้อยกว่ำ 65%  4 
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  - มีทักษะในกำรน ำเสนอครบถ้วนไม่น้อยกว่ำ 55%  2 
3. กำรมีส่วนร่วมของสมำชิกภำยในกลุ่ม(เลือกใหค้ะแนน 1 ข้อ)   

  - สมำชิกในกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมในกำรน ำเสนอผลงำน 3 
  - สมำชิกในกลุ่มมีกำรน ำเสนอผลงำนไม่ครบทุกคน 1 
หมำยเหตุ *** สำมำรถน ำเสนอด้วยวิธีกำรฉำยภำพข้ำมศีรษะ หรือคอมพิวเตอร์ 

  
ตอนที่ 6 การตอบข้อซักถาม (10 คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1. กำรตอบค ำถำม(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)   

  - ตอบค ำถำมได้ตรงประเด็นและสำมำรถแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 95%  7 

  - ตอบค ำถำมได้ตรงประเด็นและสำมำรถแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 85%  5 

  - ตอบค ำถำมได้ตรงประเด็นและสำมำรถแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 75%  3 

  - ตอบค ำถำมได้ตรงประเด็นและสำมำรถแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 65%  1 
4. กำรมีส่วนร่วมของสมำชิกภำยในกลุ่ม(เลือกใหค้ะแนน 1 ข้อ)   

  - สมำชิกในกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมในกำรตอบค ำถำม 3 

  - สมำชิกในกลุ่มร่วมกันตอบค ำถำมไม่ครบทุกคน 1 
 
 
หมำยเหตุ *** เวลำท่ีใช้ในกำรน ำเสนอไม่เกิน 9 นำทีและเวลำตอบข้อซักถำมไม่เกิน 9 นำที 
*** กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่ส้ินสุด 
 

 6.เกณฑ์การตัดสิน 
   คะแนน  80 คะแนนขึ้นไป รำงวัลเกียรติบัตรระดับทอง 
   คะแนน 70 – 79   รำงวัลเกียรติบัตรระดับเงิน 
   คะแนน 60 – 69   รำงวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง 
   คะแนน   0 – 59   รำงวัลเกียรติบัตรเข้ำร่วมกิจกรรม 
หมายเหตุ 1. ใช้กรรมกำรถำมค ำถำมเป็นกรรมกำรชำวต่ำงชำติภำยนอก 

   2. ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่ส้ินสุด 
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2. การแข่งขันทักษะพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ   
 1. ระดับผู้แข่งขัน ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4 -5 
  จ ำนวนผู้แข่งขัน โรงเรียนละ  1  คน 
 2. เวลำท่ีใช้ในกำรแข่งขัน 5 นำที 
  - ผู้เข้ำแข่งขันส่งบทพูดให้คณะกรรมกำรก่อนกำรแข่งขัน 10  ชุด 
 3. วิธีด ำเนินกำรแข่งขัน 
  3.1 สมัครทำงเว็ปไซต์http//pao.ssk.in.thระหวำ่งวันท่ี26  ธันวำคม 2559 – 6 มกรำคม 2560        
(ปิดระบบ  6  มกรำคม 2560  เวลำ 24.00 น.)     
  3.2กำรก ำหนดหัวข้อ 
   My  hometown   
  3.3. วิธีกำรแข่งขัน 
   3.3.1 ให้ผู้เข้ำแข่งขันจับสลำก  เพื่อจัดล ำดับกำรแข่งขันก่อนกำรแข่งขัน  15  นำที 

  3.3.2 ผู้เข้ำแข่งขันแต่งกำยด้วยชุดนักเรียน 
   3.3.3หำกมีควำมจ ำเป็นต้องแข่งขันรอบท่ี 2 เพื่อตัดสิน ให้เป็นกำรแข่งขันกำรกล่ำวสุนทรพจน์ 
แบบฉับพลัน 
   3.3.4ผู้เข้ำแข่งขันส่งส ำเนำเนื้อหำกำรกล่ำวสุนทรพจน์ให้คณะกรรมกำรจ ำนวน 10 ชุด ก่อนกำร
แข่งขัน 15 นำที 
 
4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน    คะแนนรวม 100 คะแนน  ดังนี้ 

4.1  โครงสร้ำงกำรพูด ประกอบด้วย 
เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน 
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-  ค ำน ำ  ( กำรแนะน ำตนเอง  น ำเข้ำสู่เนื้อเรื่อง ) 6 
-  เนื้อเรื่องผู้เข้ำแข่งขันพูดได้ตรงกับเรื่องท่ีก ำหนดให้ 6 
-  กำรด ำเนินเรื่อง  พูดเรื่องล ำดับควำมส ำคัญของเรื่องท่ีเล่ำ 
และสอดคล้องสัมพันธ์กันตลอดเรื่อง 

12 

-  กำรสรุปของเรื่องท่ีเล่ำ 8 
-  ตรงตำมเวลำท่ีก ำหนด 4 
รวม 36 

 
4.2 ศิลปะกำรน ำเสนอประกอบด้วย 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน 
-  ลีลำวำทศิลป์ชวนฟัง 6 
-  น้ ำเสียงชัดเจน  ไม่ตะกุกตะกัก  เว้นจังหวะกำรพูดได้ถูกต้องหนักเบำ 
    สอดคล้องกับเรื่อง 

6 

-  ภำษำท่ีใช้เข้ำใจง่ำย  เหมำะสมกับระดับช้ัน  และกำลเทศะ 6 
-  ออกเสียงอักขระท่ีถูกต้อง 6 
-  สำมำรถสร้ำงบรรยำกำศท่ีดึงดูดใจผู้ฟังได้ดี 6 
รวม 30 

 
ควำมคิด  ประกอบด้วย 

เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน 
-  มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 6 
-  มีเหตุผลน่ำเช่ือถือสอดคล้องกับเรื่องท่ีเล่ำ 6 
-  มีไหวพริบในกำรแก้ปัญหำ 6 
-  ข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรมสำมำรถท ำตำมได้ 6 
รวม 24 

 
บุคลิกภำพ  ประกอบด้วย 

เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน 
-  ปรำกฏตัวด้วยควำมเช่ือมั่น  ไม่แสดงอำกำรประหม่ำ 4 
-  กริยำท่ำทำงขณะพูดเหมำะสมสอดคล้องกับเรื่องท่ีพูด  หรือเนื้อหำ 4 
-  ขณะพูดมองผู้ฟังได้อย่ำงเป็นธรรมชำติ 2 
รวม 10 

 
5. เกณฑ์กำรตัดสิน  
   คะแนน  80 คะแนนขึ้นไป รำงวัลเกียรติบัตรระดับทอง 
   คะแนน 70 – 79   รำงวัลเกียรติบัตรระดับเงิน 
   คะแนน 60 – 69   รำงวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง 
   คะแนน   0 – 59   รำงวัลเกียรติบัตรเข้ำร่วมกิจกรรม 
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   ** หมายเหตุใช้กรรมกำรภำยนอกตัดสินผลกำรแข่งขัน 
6. ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่ส้ินสุด 
 
 
 
 
 

3. เกณฑ์การแสดงละครภาษาอังกฤษ 
 
 1. คุณสมบัติผู้เข้าผู้เข้าแข่งขัน     
  ระดับช้ัน  ป.1- ป.5 
 2 ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน    
  ประเภททีม ๆ ละ 5 – 10 คน  โรงเรียนละ 1 กำรแสดง 
 3. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 
  3.1สมัครทำงเว็ปไซต์http//pao.ssk.in.thระหว่ำงวันท่ี26  ธันวำคม 2559 – 6 มกรำคม 2560        
(ปิดระบบ  6  มกรำคม 2560  เวลำ 24.00 น.)     
  3.2 แสดงทีมละไม่เกิน  15 – 20 นำที 
 4.เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม100 คะแนน ดังนี้ 
  4.1 กำรใช้ภำษำ อักขระ ออกเสียงถูกต้อง   30 คะแนน 

  4.2. กำรแต่งกำยสอดคล้องกับเนื้อเรื่องและสวยงำม  15 คะแนน 
  4.3. เนื้อเรื่องมีคติสอนใจ     20 คะแนน 
  4.4. อุปกรณ์กำรแสดงสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง  10 คะแนน 
  4.5. กำรแสดงสมบทบำท     15 คะแนน 
  4.6. กำรแสดงภำยในเวลำท่ีก ำหนด   10 คะแนน 

 5. เกณฑ์การตัดสิน  
   คะแนน  80 คะแนนขึ้นไป รำงวัลเกียรติบัตรระดับทอง 
   คะแนน 70 – 79   รำงวัลเกียรติบัตรระดับเงิน 
   คะแนน 60 – 69   รำงวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง 
   คะแนน   0 – 59   รำงวัลเกียรติบัตรเข้ำร่วมกิจกรรม 

6. ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่ส้ินสุด 
 

** หมายเหตุใช้กรรมกำรภำยนอกตัดสินผลกำรแข่งขัน 
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 4.  การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ  English  Quiz 
  4.1   ระดับผู้แข่งขัน ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4 -6 
  4.2   จ านวนผู้แข่งขัน โรงเรียนละ  1  ทีม ( 2  คน) 
  4.3เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 
  ใช้เวลำในกำรแข่งขัน 30  นำที 
  4.4   วิธีด าเนินการ   
  4.4.1  สมัครทำงเว็ปไซต์http//pao.ssk.in.th  ระหว่ำงวันท่ี  26  ธันวำคม 2559 – 6 มกรำคม 
2560        (ปิดระบบ  6  มกรำคม 2560  เวลำ 24.00 น.)     
  4.2.2  ให้รำยงำนตัว ณ สถำนท่ีแข่งขันก่อนเวลำ  30 นำที 
  4.3.3  ล ำดับท่ีนั่งในกำรแข่งขันให้ถือตำมล ำดับกำรรำยงำนตัวเป็นส ำคัญ 
   4.4.4  เป็นกำรแข่งขันแบบรอบเดียว ทีมผู้แข่งขันท ำข้อสอบ แบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จ ำนวน  30  ข้อ  
ข้อละ  1  คะแนน  ใช้เวลำข้อละ 1 นำที  

4.5 เนื้อหาในการแข่งขัน มีรำยละเอียดดังนี้ 
เนื้อหำค ำศัพท์ตำมหลักสูตร 
ควำมเข้ำใจ 
ควำมรู้ท่ัวไปในชีวิตประจ ำวัน และเหตุกำรณ์ปัจจุบัน 
วัฒนธรรมเจ้ำของภำษำ 

  4.6เกณฑ์การตัดสิน  
คะแนน  80 คะแนนขึ้นไป รำงวัลเกียรติบัตรระดับทอง 

   คะแนน 70 – 79   รำงวัลเกียรติบัตรระดับเงิน 
   คะแนน 60 – 69   รำงวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง 
   คะแนน 50 – 59   รำงวัลเกียรติบัตรเข้ำร่วมกิจกรรม 
6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
* หมายเหตุ  คณะกรรมการจัดการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ เป็นผูอ้อกข้อสอบทีใ่ช้ในการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
] 
 
 

5.  การเล่านิทานภาษาอังกฤษ 
  1.ระดับผู้แข่งขัน ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4 -6 
  2.จ ำนวนผู้แข่งขัน โรงเรียนละ  1  คน 
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  3.กำรแข่งขัน 
สมัครทำงเว็ปไซต์http//pao.ssk.in.thระหว่ำงวนัท่ี26  ธันวำคม 2559 –                 6  

มกรำคม 2560   (ปิดระบบ  6  มกรำคม 2560  เวลำ 24.00 น.)     
   ผู้เข้ำแข่งขันเลือกนิทำนภำษำอังกฤษท่ีจะเล่ำด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดดังนี้ 
   .3.1  คุณภำพของเรื่องท่ีเล่ำ 
   . 3.1.1  เป็นเรื่องท่ีไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี 
    3.1.2  เป็นเรื่องท่ีเหมำะสมกับวัย 
    3.1.3  เป็นเรื่องท่ีก่อให้เกิดข้อคิดท่ีมีประโยชน์ 
   3.2  โครงสร้ำงกำรเล่ำ 
    3.2.1  พูดทักทำยแนะน ำตนเอง 
    3.2.2  เล่ำได้ตรงกับช่ือเรื่องท่ีน ำมำ 
    3.2.3  เล่ำเรียงล ำดับสอดคล้องสัมพันธ์กันตลอดเรื่อง 
    3.2.4  สรุปเรื่องท่ีเล่ำได้ประทับใจ 
    3.2.5  เล่ำได้ทันตำมเวลำท่ีก ำหนด  (เวลำ 3-5นำที) 
   3.3  กำรน ำเสนอ 
    3.3.1  ออกเสียงได้ชัดเจนถูกต้องตำมอักขรวิธี 
    3.3.2  เล่ำด้วยน้ ำเสียงท่ีดังเหมำะสม 
    3.3.3  เล่ำได้คล่องแคล่วเว้นจังหวะกำรพูดได้เหมำะสม 
    3.3.4  ใช้ค ำพูดเหมำะสมกับเรื่อง 
    3.3.5  ใช้ภำษำท่ีเข้ำใจง่ำย 
    3.3.6  เล่ำได้อย่ำงน่ำสนใจน่ำติดตำมฟัง 
    3.3.7  ใช้น้ ำเสียงและแสดงท่ำทำงพร้อมส่ือประกอบกำรเล่ำได้เหมำะสม 
    3.3.8  สร้ำงบรรยำกำศท่ีดีต่อผู้ฟัง 
   3.4  บุคลิกภำพ 
    3.4.1  มีควำมเช่ือมั่นไม่แสดงอำกำรประหม่ำ 
    3.4.2  กิริยำท่ำทำงขณะเล่ำเรื่องเหมำะสมสอดคล้องกับเนื้อหำ 
    3.4.3  ขณะเล่ำเรื่องมองผู้ฟังอย่ำงเป็นธรรมชำติ 
    3.4.4  แต่งกำยด้วยชุดนักเรียน 
 4  วิธีด ำเนินกำร 
  4.1  ผู้เข้ำแข่งขันส่งเรื่องท่ีเล่ำให้คณะกรรมกำร  3  ชุดและจับฉลำกล ำดับกำรเล่ำ 
  4.2  ผู้เข้ำแข่งขันแต่ละคนใช้เวลำในกำรเล่ำไม่เกิน 5นำที 
 5  เกณฑ์กำรให้คะแนนและกำรตัดสิน100คะแนน  

 5.1 เนื้อเรื่อง (content) 35 คะแนน 
- เนื้อเรื่องมีควำมน่ำสนใจ เหมำะสมกับวัย      15  คะแนน 
- รูปแบบกำรเล่ำเรื่อง กำรน ำเสนอ (Form & Organizing)    15  คะแนน 
 - ข้อคิดในกำรน ำเสนอ (Moral)       5 คะแนน 

5.2 ควำมคล่องแคล่วด้ำนกำรใช้ภำษำ (Language competence) 60 คะแนน 
- ใช้ภำษำถูกต้อง ค ำศัพท์ โครงสร้ำง ค ำสันธำนและควำมเหมำะสมกับระดับช้ัน 20 คะแนน 
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 - ควำมสำมำรถด้ำนกำรออกเสียง (Pronunciation)    20 คะแนน 
 - กำรใช้น้ ำเสียง และอำรมณ์สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง (Tone)    20 คะแนน 

5.3 เล่ำตำมเวลำท่ีก ำหนด        5 คะแนน 
6. เกณฑ์กำรตัดสิน  

คะแนน  80 คะแนนขึ้นไป รำงวัลเกียรติบัตรระดับทอง 
   คะแนน 70 – 79   รำงวัลเกียรติบัตรระดับเงิน 
   คะแนน 60 – 69   รำงวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง 
   คะแนน 0 – 59    รำงวัลเกียรติบัตรเข้ำร่วมกิจกรรม 
7. ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่ส้ินสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.  กำรแข่งขันทักษะกำรใช้พจนำนุกรมภำษำอังกฤษ  (Dictionary Skill)  
 1. ระดับผู้แข่งขัน  ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4 -6 
 2.  จ ำนวนผู้แข่งขัน  โรงเรียนละ   2  คน 

สมัครทำงเว็ปไซต์http//pao.ssk.in.thระหว่ำงวนัท่ี26  ธันวำคม 2559 –  6  มกรำคม 2560    
(ปิดระบบ  6  มกรำคม 2560  เวลำ 24.00 น.)     
3.กำรจัดกำรแข่งขัน 

  ผู้แข่งขันเปิดพจนำนุกรม ภำยใน  30 นำทีเพื่อหำค ำตอบดังนี้ 
   3.1.1 ประเภทของค ำ  10  ค ำ 
   3.1.2 ค ำอ่ำน   10  ค ำ 
   3.1.3 ค ำศัพท์    10  ค ำ 
 4.อุปกรณ์ในกำรแข่งขัน (คณะกรรมกำรต้องจัดเตรียม) 
  4.1  ข้อทดสอบค ำศัพท์  จ ำนวน  30  ข้อ  ( พิมพ์ด้วยตัวอักษร Angsana New  ขนำด 18 ) 
  4.2   ให้นักเรียนเตรียมพจนำนุกรมให้พร้อมส ำหรับกำรแข่งขัน 
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       5. เกณฑ์กำรตัดสิน  
คะแนน  80 คะแนนขึ้นไป รำงวัลเกียรติบัตรระดับทอง 

   คะแนน 70 – 79   รำงวัลเกียรติบัตรระดับเงิน 
   คะแนน 60 – 69   รำงวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง 
   คะแนน 0 – 59    รำงวัลเกียรติบัตรเข้ำร่วมกิจกรรม 
                  6. ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่ส้ินสุด 
 
* หมายเหตุ  คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะการใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษเป็นผู้ออกข้อสอบที่ใชใ้นการ
แข่งขัน 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

7  ทักษะกำรประกวดร้องเพลงSinging  Contest 
  1.ระดับผู้แข่งขัน  ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4 -6 
  2.  จ ำนวนผู้แข่งขัน  โรงเรียนละ  1  คน 
  3.   วิธีด ำเนินกำร 

3.1 สมัครทำงเว็ปไซต์http//pao.ssk.in.thระหวำ่งวันท่ี26  ธันวำคม 2559 –                 
6  มกรำคม 2560   (ปิดระบบ  6  มกรำคม 2560  เวลำ 24.00 น.)     

   3.2  คณะกรรมกำรเตรียมชุดเครื่องคอมพิวเตอร์/พร้อมเครื่องเสียง 
   3.3  ผู้แข่งขันเลือกเพลงสำกลท่ีถนัด 1 เพลง พร้อม CD  เพลง  1  แผ่น 
   3.4แต่งกำยด้วยชุดนักเรียน 
  4   เกณฑ์กำรให้คะแนนในกำรแข่งขัน 
   4.1  แนะน ำตัว – บทเพลง    5  คะแนน 
   4.2  จังหวะ – พลังเสียง /ค ำร้อง – ท ำนอง 20  คะแนน 
   4.3  ควำมไพเรำะ    10  คะแนน 
   4.4  ลีลำ     5  คะแนน 
     รวม  100  คะแนน 

5. เกณฑ์กำรตัดสิน  
คะแนน  80 คะแนนขึ้นไป รำงวัลเกียรติบัตรระดับทอง 

   คะแนน 70 – 79   รำงวัลเกียรติบัตรระดับเงิน 
   คะแนน 60 – 69   รำงวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง 
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   คะแนน 0 – 59    รำงวัลเกียรติบัตรเข้ำร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. กำรแข่งขันต่อตัวอักษร  (CROSSWORD) 
 1  ระดับผู้แข่งขัน   นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4-6  ทีมละ 2  คน 

 2  จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขันโรงเรียนละ 1 ทีม สมัครทำงเว็ปไซต์http//pao.ssk.in.thระหว่ำงวนัท่ี26  
ธันวำคม 2559 –  6  มกรำคม 2560            

(ปิดระบบ  6  มกรำคม 2560  เวลำ 24.00 น.)     
 3  กติกำและเกณฑ์กำรแข่งขัน 
  3.1  กฎกติกำกำรคิดคะแนนให้ยึดของชมรมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทย 
  3.2 ผู้เข้ำแข่งขันลงทะเบียนรำยงำนตัว 
  3.4  ผู้แข่งขันต้องแต่งกำยให้เรียบร้อยและเตรียมอุปกรณ์กำรเล่นมำให้พร้อมก่อนกำรแข่งขัน  
  3.5  ให้ผู้เข้ำแข่งขันนั่งประจ ำโต๊ะแข่งขันของตนเอง  
  3.6  เมื่อจบกำรแข่งขันในแต่ละเกมให้ผู้แข่งขันกรอกคะแนนผลกำรแข่งขันของตนเองและให้คู่แข่งขัน
ลงช่ือรับรองในช่องท่ีก ำหนดขณะเดียวกันให้ตรวจเช็คคะแนนของคู่แข่งขันว่ำถูกต้องตรงกนัหรือไม่ 
  3.7  เวลำในกำรแข่งขันเกมละไม่เกิน  40  นำทีและใช้เวลำในกำรลงค ำแต่ละครั้งไม่เกิน  1  นำทีครึ่ง
หำกเกินเวลำถือว่ำสละสิทธิ์ในกำรลงเล่นในค ำนั้นๆ 
  3.8  ถ้ำผลกำรแข่งขัน  “เสมอกัน”  ให้ผู้แข่งขันแจ้งกรรมกำรทรำบก่อนเพื่อพิจำรณำ                 
จึงจะบันทึกผลได้    
  3.9  ผลกำรตัดสินของกรรมกำรถือว่ำเป็นที่ส้ินสุด 
 4  กำรพิจำรณำตัดสิน 
  9.4.1  กำรแข่งขัน 2  กระดำน 
  หมำยเหตุ   1.  ใช้พจนำนุกรมของสมำคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทย 
 5  กำรตัดสิน 
 จัดล ำดับคะแนนเพื่อมอบประกำศเกียรติบัตรรำงวัลเหรียญทองเหรียญเงิน    
เหรียญทองแดงรำงวัลชมเชยและรำงวัลกำรเข้ำร่วมกิจกรรม  ตำมเกณฑ์ก ำหนด 
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6. เกณฑ์กำรตัดสิน  
คะแนน  80 คะแนนขึ้นไป รำงวัลเกียรติบัตรระดับทอง 

   คะแนน 70 – 79   รำงวัลเกียรติบัตรระดับเงิน 
   คะแนน 60 – 69   รำงวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง 
   คะแนน 0 – 59    รำงวัลเกียรติบัตรเข้ำร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 9.กิจกรรม แข่งขันสะกดค ำศัพท์Spelling Bee 
  1  ระดับผู้แข่งขัน   
   - นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1-3 
   - นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4-6 
  2  จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน   
   - นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1-3  โรงเรียนละ  1  คน 
   - นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4-6   โรงเรียนละ  1  คน 

สมัครทำงเว็ปไซต์http//pao.ssk.in.thระหว่ำงวนัท่ี26  ธันวำคม 2559 –  6  มกรำคม 2560   (ปิดระบบ  6  
มกรำคม 2560  เวลำ 24.00 น.)      

  3  กิจกรรมท่ีใช้ในกำรแข่งขัน 
  เขียนสะกดค ำศัพท์ ตำมค ำบอก 
  4.วิธีด ำเนินกำร 
   -กรรมกำรด ำเนินกำรแข่งขันเตรียมข้อสอบส ำหรับกำรแข่งขัน2ชุดและจัดท ำชุดส ำรองไว้อีก  
1  ชุดชุดละ 25 ค ำ 
   -  ผู้เข้ำแข่งขันเขียนค ำศัพท์ตำมค ำบอก 
  5.เกณฑ์กำรตัดสิน 
   5.1  คณะกรรมกำรตรวจให้คะแนนค ำตอบท่ีถูกต้องค ำละ  2  คะแนน 
   5.2  กรณีท่ีคะแนนเท่ำกันให้ใช้แบบตำรำงค ำศัพท์ส ำรองท่ีเตรียมไว้จัดแข่งขันอีกครั้งให้ได้ผู้
ชนะเลิศ 

6. เกณฑ์กำรตัดสิน  
คะแนน  80 คะแนนขึ้นไป รำงวัลเกียรติบัตรระดับทอง 

   คะแนน 70 – 79   รำงวัลเกียรติบัตรระดับเงิน 
   คะแนน 60 – 69   รำงวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง 
   คะแนน 0 – 59    รำงวัลเกียรติบัตรเข้ำร่วมกิจกรรม 
 
หมายเหตุ :  คณะกรรมการจัดการแข่งขันสะกดค าศัพท์Spelling Bee เป็นผูอ้อกข้อสอบทีใ่ช้ในการแข่งขัน 
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 10.  การแข่งขันการอ่านในใจภาษาอังกฤษ  (Reading  Comprehension) 
  1.ระดับผู้แข่งขัน  ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4 -6 
  2.   จ ำนวนผู้แข่งขัน  โรงเรียนละ  1  คน 
  3.  วิธีกำรด ำเนินกำรแข่งขัน 

3.1 สมัครทำงเว็ปไซต์http//pao.ssk.in.thระหวำ่งวันท่ี26  ธันวำคม 2559 –                 
6  มกรำคม 2560   (ปิดระบบ  6  มกรำคม 2560  เวลำ 24.00 น.)     

   3.2  ก ำหนดเนื้อหำตำมล ำดับช้ัน 
   3.3  อ่ำนเนื้อหำท่ีก ำหนด (Seen  Reading)  5  บท 
   3.4ใช้เนื้อหำท่ีนักเรียนไม่เคยเห็น  (Unseen  Reading) 
   3.5ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 100  คะแนน 

4. เกณฑ์กำรตัดสิน  
คะแนน  80 คะแนนขึ้นไป รำงวัลเกียรติบัตรระดับทอง 

   คะแนน 70 – 79   รำงวัลเกียรติบัตรระดับเงิน 
   คะแนน 60 – 69   รำงวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง 
   คะแนน 0 – 59    รำงวัลเกียรติบัตรเข้ำร่วมกิจกรรม 
 
หมายเหตุ :  คณะกรรมการจัดการแข่งขันการอ่านในใจภาษาอังกฤษเปน็ผู้ออกข้อสอบทีใ่ช้ในการแข่งขัน 
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11.  การแข่งขันทักษะการพูดบรรยายภาพภาษาอังกฤษ 
  1.ระดับผู้แข่งขัน นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4-6 
  2.จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขันโรงเรียนละ 1  คน 
  3.กิจกรรมท่ีใช้ในกำรแข่งขัน 
   วิธีด ำเนินกำร 

3.1  สมัครทำงเว็ปไซต์http//pao.ssk.in.thระหว่ำงวันท่ี26  ธันวำคม 2559 –                 
6  มกรำคม 2560   (ปิดระบบ  6  มกรำคม 2560  เวลำ 24.00 น.)     

   3.2ผู้เข้ำแข่งขันและจับฉลำกล ำดับกำรพูด 
   3.3จับสลำกภำพ ผู้เข้ำแข่งขันแต่ละคนใช้เวลำในกำรพูดไม่เกิน5 นำที  โดยผู้แข่งขันที่พูดเกิน
เวลำท่ีก ำหนด  จะถูกหักคะแนน 
  หัวข้อภำพประกอบกำรพูด 
   -  Animal 
   -  Fruit 
   -  Family 
  โครงสร้ำงกำรพูด 
   1)พูดทักทำยแนะน ำตนเอง 
   2)พูดได้ตรงภำพ 
   3)พูดเรียงล ำดับสอดคล้องสัมพันธ์กันตลอดเรื่อง 
   4)สรุปเรื่องท่ีพูดได้ประทับใจ 
   5)พูดได้ทันตำมเวลำท่ีก ำหนด  (เวลำ  3 นำที) 
   
  กำรน ำเสนอ 
   1)ออกเสียงได้ชัดเจน 
   2)พูดด้วยน้ ำเสียงท่ีดังเหมำะสม 
   3)พูดได้คล่องแคล่วเว้นจังหวะกำรพูดได้เหมำะสม 
   4)ใช้ค ำพูดเหมำะสมกับเรื่อง 
   5)ใช้ภำษำท่ีเข้ำใจง่ำย 
   6)พูดได้อย่ำงน่ำสนใจน่ำติดตำมฟัง 
   7)ไม่ใช้ส่ือประกอบกำรพูด  ใช้น้ ำเสียงและแสดงท่ำทำงประกอบกำรพูด 
ได้เหมำะสม 
   8)สร้ำงบรรยำกำศท่ีดีต่อผู้ฟัง 
  บุคลิกภำพ 
   1)มีควำมเช่ือมั่นไม่แสดงอำกำรประหม่ำ 
   2)กิริยำท่ำทำงขณะพูดเหมำะสมสอดคล้องกับเนื้อหำ 
   3)ขณะพูดมองผู้ฟังอย่ำงเป็นธรรมชำติ 
   4)กำรแต่งกำยเรียบร้อยเหมำะสม 
 
 4.เกณฑ์กำรให้คะแนนและกำรตัดสิน 
  4.1  คุณภำพของเรื่องท่ีพูด  15 คะแนน 
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  .4.2  โครงสร้ำงของกำรพูด  30 คะแนน 
  4.3  กำรน ำเสนอ    40 คะแนน 
  4.4  บุคลิกภำพ    15 คะแนน 
     รวม            100 คะแนน 

5. เกณฑ์กำรตัดสิน  
คะแนน  80 คะแนนขึ้นไป รำงวัลเกียรติบัตรระดับทอง 

   คะแนน 70 – 79   รำงวัลเกียรติบัตรระดับเงิน 
   คะแนน 60 – 69   รำงวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง 
   คะแนน 0 – 59    รำงวัลเกียรติบัตรเข้ำร่วมกิจกรรม 
 
หมายเหตุ :  คณะกรรมการจัดการแข่งขันพูดบรรยายภาพภาษาอังกฤษเป็นผูอ้อกข้อสอบทีใ่ช้ในการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อผู้ประสานงาน  การแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
คร้ังที่ 10  ประจ าปีการศึกษา 2559 

ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนราษีไศล 
 ณ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  วันที่   21   เดือน  มกราคม   พ.ศ. 2560 

ที่ปรึกษา   
1. นำงวัชรินทร์  ค ำวงศ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  เบอร์โทรศัพท์ 0819553070 
2. นำงสุกัญญำ  มีกรูด ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  เบอร์โทรศัพท์ 081 547 8129 
3. นำงมำลินี  สมทรัพย์ ต ำแหน่งครูช ำนำญกำรพิเศษ (หัวหน้ำงำนวิชำกำร)เบอร์โทรศัพท์ 081 2644437 

ท่ี กิจกรรม เลขำนุกำร   เบอร์โทรศัพท์ หมำยเหตุ 
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1 โครงงำนภำษำอังกฤษ นำงเฉลิมพร  เอิกเกริก 08-1056-2577 
09-3525-5831 

 

2 กล่ำวสุนทรพจน์ภำษำอังกฤษ นำงนันท์นภัสชะบำ 08-2864-2699  
3 กล่ำวสุนทรพจน์ภำษำจีน นำงสำวรสสุคนธ์  ติละบำล 08-5166-9047  
4 กล่ำวสุนทรพจน์ภำษำญี่ปุ่น นำงสำวรสสุคนธ์  ติละบำล 08-5166-9047  
5 ละครภำษำอังกฤษ นำงปุณยวีร์  จิรวิริยพงษ ์ 08-9947-3373  
6 ละครภำษำจีน นำงปุณยวีร์  จิรวิริยพงษ ์ 08-9947-3373  
7 ตอบปัญหำภำษำอังกฤษ นำยวรวุฒิ  ประจุทรัพย ์ 08-78232131  
8 เล่ำนิทำนภำษำอังกฤษ นำงสำวสกุลกำนต์  แย้มแก้ว 09-3087-0349 

08-6861-6287 
 

9 กำรใช้พจนำนุกรมภำษำอังกฤษ นำยยิ่งวัฒน์  พิสุทธิ์จิระธำดำ 08-5161-1435  
10 กำรประกวดร้องเพลงภำษำอังกฤษ นำยวรัณณวัฒน์  ศรีวงษ ์ 09-3497-8225  
11 ต่อค ำศัพท์ภำษำอังกฤษ นำงสำวศิริพรรณ  ตะเพียนทอง 09-8198-4454  
12 สะกดค ำภำษำอังกฤษ นำงปรำณี  สีดำ 08-8594-7261  
13 กำรแข่งขันอัจฉริยภำพภำษำอังกฤษ นำงกัลย์ศรุตำ  สำกระจำย 08-4471-5132  
14 กำรเขียนบรรยำยภำพภำษำอังกฤษ นำงชรัลภัสร์  พิสุทธิ์จิระธำดำ 08-1420-5129  
15 กำรพูดบรรยำยภำพภำษำอังกฤษ นำงสำวปรัศนี  เกษสร 09-4260-1334  
16 กำรอ่ำนในใจภำษำอังกฤษ นำยจักรกฤช  สะตะ 08-1072-2338  
17 กำรประกวดส่ือฯครูภำษำต่ำงประเทศ นำยวรัณณวัฒน์  ศรีวงษ ์ 09-3497-8225  
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ นำงชรัลภัสร์  พิสุทธิ์จิระธำดำ 08-1420-5129  

 
หมายเหตุ: 1. ผู้แข่งขันทุกกิจกรรมลงทะเบียนรำยงำนตัวแข่งขันก่อนเวลำแข่งขันในภำคเช้ำ อย่ำงน้อย 30 นำที พร้อมแสดง
บัตรประจ ำตัวนักเรียนหรือบัตรประจ ำตัวประชำชน  

2. สมัครแข่งขันทำง website ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษสมัครทำงเว็ปไซต์http//pao.ssk.in.th
ระหว่ำงวนัท่ี26  ธันวำคม 2559  –  6  มกรำคม 2560   (ปิดระบบ  6  มกรำคม 2560  เวลำ 24.00 น.)     

 
คณะผู้จัดท า 

1. นำงวัชรินทร์  ค ำวงศ์     ประธำนศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ   
2. นำงสุกัญญำ  มีกรูด     รองประธำนศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ   
3. นำงมำลินี  สมทรัพย์     กรรมกำร 
4. นำงปุณยวีร์  จิรวิริยพงษ ์    กรรมกำร 
5. นำงนันท์นภัสชะบำ    กรรมกำร 
6. นำงปรำณี  สีดำ     กรรมกำร 
7. นำงกัลย์ศรุตำ  สำกระจำย    กรรมกำร 
8. นำงสำวปรัศนี  เกษสร    กรรมกำร 
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9. นำยยิ่งวัฒน์  พิสุทธิ์จิระธำดำ    กรรมกำร 
10. นำงสำวศิริพรรณ  ตะเพียนทอง   กรรมกำร 
11. นำงสำวสกุลกำนต์  แย้มแก้ว    กรรมกำร 
12. นำยวรวุฒิ  ประจุทรัพย ์    กรรมกำร 
13. นำงสำวรสสุคนธ์  ติละบำล    กรรมกำร 
14. Mr.JamieBuist     กรรมกำร 
15. Mr.RichardValiquette    กรรมกำร 
16. นำงชรัลภัสร์  พิสุทธิ์จิระธำดำ    เลขำนุกำรศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ   
17. นำงเฉลิมพร  เอิกเกริก    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำรศูนย์ฯ 
18. นำยวรัณณวัฒน์  ศรีวงษ ์    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำรศูนย์ฯ 

 


