
รายช่ือผู้ประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 11 
ศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนราษีไศล 

วันที่ 20  เดือน มกราคม   พ.ศ.2561 
นางวัชรินทร์  ค าวงศ์               ประธานศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ           โทร 08-1955-3070 
นางสุกัญญา  ชะบาราษีบุษย์      เลขานุการศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ         โทร 08-1547-8129 
นางมาลินี  สมทรัพย์               ผูช้่วยเลขานุการศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โทร 08-1264-4437 
นางนันท์นภัส  ชะบา               ผูช้่วยเลขานุการศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โทร 08-2864-2699 

 
 
 
 

ที ่ กิจกรรมแข่งขัน เลขากิจกรรม 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

1 โครงงานภาษาอังกฤษ นางเฉลิมพร  เอกิเกริก 08-1056-2577 

2 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ นางนันท์นภัส  ชะบา 08-2864-2699 
3 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน นางสาวรสสุคนธ์  ติละบาล 08-1670-9090 

4 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น นางสาวรสสุคนธ์  ติละบาล 08-1670-9090 

5 การแสดงละครภาษาอังกฤษ นางปุณยวีร์  จิรวิริยพงษ์ 08-9685-1297 
6 การแสดงละครภาษาจีน นางปุณยวีร์  จิรวิริยพงษ์ 08-9685-1297 

7 การตอบปัญหาภาษาอังกฤษ นายวรวุฒิ  ประจุทรัพย์ 08-7823-2131 
8 กิจกรรมเล่านิทานภาษาอังกฤษ นางสาวสุกลกานต์  แย้มแก้ว 08-6861-6287 

9 กิจกรรมการใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ นายยิ่งวัฒน์  พิสุทธิ์จิระธาดา 09-4468-4919 

10 แข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ นายวรัณณวัฒน์  ศรีวงษ์ 09-3497-8225 
11 แข่งขันร้องเพลงภาษาจีน นายวรัณณวัฒน์  ศรีวงษ์ 09-3497-8225 

12 กิจกรรมต่อค าศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword Game นางสาวศิริพรรณ  ตะเพียนทอง 09-8198-4454 

13 กิจกรรมสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ Spelling Bees นางปราณี  สีดา 08-8594-7261 
14 กิจกรรมแข่งขันอัจฉริยภาพภาษาอังกฤษ นางกัลย์ศรุตา  สากระจาย 08-4471-5132 

15 ทักษะเขียนบรรยายภาพภาษาอังกฤษ นางชรัลภัสร์  พิสุทธิ์จิระธาดา 08-1420-5129 
16 การพูดบรรยายภาพภาษาอังกฤษ นางสาวปรัศนี  เกษสร 09-4292-3111 

17 กิจกรรมอ่านในใจภาษาอังกฤษ นางสาวปรัศนี  เกษสร 09-4292-3111 

18 การแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา นายวรัณณวัฒน์  ศรีวงษ์ 09-3497-8225 
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สรุปกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 11 
ศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนราษีไศล 

วันที่ 20 เดือน มกราคม   พ.ศ.2561 

 

ที ่ กิจกรรมแข่งขัน 

ประเภท ระดับการแข่งขัน 

หมายเหตุ เดี่ยว ทีม ประถม มัธยม 
ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 

1 โครงงานภาษาอังกฤษ   (3) -    ระดับภาค 
2 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ   -    ระดับภาค 

3 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน   - -   ระดับภาค 

4 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น   - -    
5 การแสดงละครภาษาอังกฤษ  (5-10)    ระดับภาค 

6 การแสดงละครภาษาจีน  (5-10) - -  ระดับภาค 

7 การตอบปัญหาภาษาอังกฤษ  (2) -     
8 กิจกรรมเล่านิทานภาษาอังกฤษ   -     

9 กิจกรรมการใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ   -     
10 แข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ   -     

11 แข่งขันร้องเพลงภาษาจีน   -     

12 กิจกรรมต่อค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
Crossword Game 

 (2) -     

13 กิจกรรมสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
Spelling Bees 

       

14 กิจกรรมแข่งขันอัจฉริยภาพ 
ภาษาอังกฤษ 

  - -    

15 ทักษะเขียนบรรยายภาพ 
ภาษาอังกฤษ 

  - -    

16 การพูดบรรยายภาพภาษาอังกฤษ   -  - -  

17 กิจกรรมอ่านในใจภาษาอังกฤษ   -  - -  
18 การแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา    ระดับภาค 

รวมกิจกรรมแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จ านวน 18 กิจกรรม  43 รายการ 
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สารบัญ 
     

เรื่อง          หน้า 
คณะกรรมประสานงาน        1 
สรุปกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการฯ      2 
สถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการฯ      3 
เกณฑ์การแข่งขันทักษะ ระดับมัธยมศึกษา      4 

  1. โครงงานภาษาอังกฤษ       5 
  2. กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ/จีน/ญี่ปุ่น     9 
  3. ละครภาษาจีน/อังกฤษ       11 
  4. ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ      13 
  5. เล่านิทานภาษาอังกฤษ       14 
  6. การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ      16 
  7. การประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ     17 
  8. ต่อค าศัพท์ภาษาอังกฤษ      18 
  9. สะกดค าภาษาอังกฤษ        19 
  10. การแข่งขันอัจฉริยภาพภาษาอังกฤษ     20 
  11. การเขียนบรรยายภาพภาษาอังกฤษ      22 
  12. การประกวดสื่อนวัตกรรมครู      23 

เกณฑ์การแข่งขันทักษะ ประถมศึกษา      25 
  1. โครงงานภาษาอังกฤษ       26 
  2. กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ      32 
  3. ละครภาษาอังกฤษ       34 
  4. ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ      35 
  5. เล่านิทานภาษาอังกฤษ       36 
  6. การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ      38 
  7. การประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ     39 
  8. ต่อค าศัพท์ภาษาอังกฤษ      40 
  9. สะกดค าภาษาอังกฤษ        41 
  10. การอ่านในใจภาษาอังกฤษ      42 
  11. กิจกรรมการพูดบรรยายภาพภาษาอังกฤษ    43 

คณะผู้จัดท า         45 
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เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับมัธยมศึกษา 

1.เกณฑ์การประกวดโครงงาน 
1. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

  - ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่  1-2 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่  4-5 

2. จ านวนผู้เข้าประกวด 
 ผู้เข้าแข่งขันในแต่ละระดับชั้นทีมละไม่เกิน 3 คน แต่ละโรงเรียนเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 1 ทีม 
 ครูผู้ฝึกสอนไม่เกิน 2 คนต่อผู้เข้าแข่งขัน1 ทีม 
3. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 น าเสนอพร้อมกับคณะกรรมการซักถาม  ไม่เกิน 18 นาที / 1 โครงงาน   
4. วิธีการประกวด 
 4.1 สมัครทางเว็ปไซต์ http//pao.ssk.in.th ระหว่างวันที่ 25  – 29 ธันวาคม 2560 (ปิดระบบ  29  ธันวาคม 
2560  เวลา 24.00 น.) 
 4.2 โครงงานจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ )หัวข้อโครงงานต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 4.3  ให้ผู้เข้าแข่งขันส่งรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์  จ านวน  4 ชุด  ( พิมพ์ด้วยกระดาษ A4) ใช้ตัวอักษร 
ThSaraban 16 เท่านั้น  โดยส่งให้คณะกรรมการก่อนการประกวดแข่งขัน โดยส่งถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ศรีสะเกษ หรือ ศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภายใน วันที่  12 มกราคม  พ.ศ. 2561  ถ้าส่งหลังจากนี้ถือว่า
สละสิทธิ์ 
 4.4 ผู้เข้าประกวดจัดท าป้ายแสดงโครงงาน ประกอบด้วยวัสดุเป็นแผ่น 3 แผ่น แผ่นกลางมีขนาด           
60x120 เซนติเมตร แผ่นข้างมีขนาด 60x60 เซนติเมตร 
 
  

 
 
 
 
 
4.5 ผู้เข้าประกวดต้องน าเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ  เพื่อให้คณะกรรมการซักถาม 
4.6โครงงานที่ส่งเข้าประกวด  ต้องไม่เป็นโครงงานที่ลอกเลียนแบบของผู้อื่น 

โรงเรียน.................................... 
ชื่อโครงงาน.............................. 

    (สูง ไม่เกิน 50 ซ.ม.) 

 
60 ซ.ม. 

 
120 ซ.ม. 

 
60 ซ.ม. 
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5. เกณฑ์การให้คะแนน  เต็ม  100  คะแนน  ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   ( 23คะแนน ) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
1. ความแปลกใหม่ของปัญหาและการน าไปใช้    5 

2. การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 5 

3. การออกแบบการทดลอง  (ให้คะแนนทุกข้อ)  
          - ความเป็นไปได้ 3 

          - มีล าดับขั้นตอนและการด าเนินการทดลองตามล าดับขั้นตอน 4 
         - มีการอภิปรายสรุป  ประเด็นปัญหา 4 

- การทดลองเหมาะสมกับเนื้อหา 2 

 
 ตอนที่  2 การเขียนรายงาน   ( 27คะแนน ) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1. ความถูกต้องตามแบบฟอร์ม (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)  
- มีองค์ประกอบครบ 2 

- ถ้าขาดตั้งแต่  2องค์ประกอบขึ้นไป 1 

2. การใช้ภาษา  ค าศัพท์ตามหลักไวยากรณ์ 10 
- ผิดหลักค าศัพท์  หักค าละ  1คะแนน  

3. การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์  (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)  

- มีครบทุกขั้นตอนและเรียงล าดับถูกต้อง 10 
- มีครบทุกขั้นตอนและเรียงล าดับไม่ถูกต้อง 9 

- มีครบทุกขั้นตอน  แต่เรียงล าดับไม่ถูกต้อง 8 

 - มีไม่ครบทุกข้ันตอน  และเรียงล าดับไม่ถูกต้อง 7 
4. การแสดงการบันทึกผลอย่างเพียงพอ (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)  

- มีการน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญได้ครบถ้วนทุกประเด็น 5 
- น าเสนอข้อมูลที่ส าคัญไม่ครบถ้วน  1ประเด็น 4 

     - น าเสนอข้อมูลที่ส าคัญไม่ครบถ้วน  2ประเด็น 3 

     - น าเสนอข้อมูลที่ส าคัญไม่ครบถ้วน  3ประเด็น 2 
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 ตอนที่  3 การจัดแสดงผลงาน ( 20  คะแนน ) 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1. ถูกต้องตามแบบฟอร์ม (ให้คะแนนทุกข้อ)  

- เสนอรูปแบบ  แผนภูมิ  ตารางผิด  ถูกตัดคะแนน 2 
- แผงจัดแสดงโครงงานไม่ถูกต้องถูกตัดคะแนน 3 

2. ความถูกต้องเหมาะสมของการใช้วัสดุอุปกรณ์  (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)  
- ใช้วัสดุที่มีราคาถูก  วัสดุที่มีในท้องถิ่นหรือวัสดุที่เหลือใช้และเหมาะสม 5 

- ใช้วัสดุราคาแพง  แต่เหมาะสม 4 

    - ใช้วัสดุราคาแพง  แต่ไม่เหมาะสม 2 
3. ความประณีตสวยงาม  (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)  

- แข็งแรง  สวยงาม  ละเอียด 5 

    - แข็งแรง  สวยงาม  ไม่ละเอียด 4 
    - แข็งแรง  ไม่สวยงาม  ละเอียด 3 

    - ไม่แข็งแรง  สวยงาม  ไม่ละเอียด 2 

    - ไม่แข็งแรง  ไม่สวยงาม  ละเอียด 1 
4. ความเหมาะสมในการน าเสนอข้อมูล  (เลือกให้คะแนนเฉพาะข้อที่ถูกต้อง)  

    - ข้อมูลที่เสนอเหมาะสมกับเนื้อหา 1 
    - ข้อมูลที่เสนอชัดเจน  สอดคล้องกับเนื้อหา 1 

    - มีการน าเสนอหลายรูปแบบ 1 

- ป้ายที่แสดงโครงงานถูกต้องตามขนาดที่ก าหนด 1 
- มีข้อมูลครบสมบูรณ์ ( ตามหลักการทฤษฎี ) 1 

ตอนที่ 4 การอภิปรายปากเปล่า   ( 30  คะแนน ) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
1. การน าเสนอ  (ให้คะแนนทุกข้อ)  

    - บอกชื่อโครงงาน 2 
    - อภิปรายเหตุผลชัดเจน 2 

    - วิธีการน าเสนอชัดเจน 2 

    - มีการสาธิตหรือแสดงเหตุผล 2 
    - บุคลิก  ลักษณะถ้อยค า 2 

2. การตอบข้อซักถามชัดเจน  (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)  

    - ตอบตามประเด็นปัญหาทุกประเด็น  ผู้ฟังเข้าใจง่าย 20 
    - ตอบไม่ตรงประเด็นปัญหา  1ประเด็น 15 

    - ตอบไม่ตรงประเด็นปัญหา  2ประเด็น 10 
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   ** หมายเหตุ   การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
1. เวลาที่ใช้ในการน าเสนอไม่เกิน  9 นาที และเวลาตอบข้อซักถามไม่เกิน 9นาที 
2. สามารถน าเสนอด้วยวิธีการฉายภาพข้ามศีรษะ หรือคอมพิวเตอร์ 
3. แผงจัดแสดงโครงงานต้องถูกต้องตามแบบ  สสวท. 
4. ใช้กรรมการถามค าถามเป็นกรรมการชาวต่างชาติภายนอก 

5. เกณฑ์การตัดสิน  
คะแนน  80 คะแนนขึ้นไป รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง 

   คะแนน 70 – 79   รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน 
   คะแนน 60 – 69   รางวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง 
   คะแนน   0 – 59   รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม 
 
6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
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2. เกณฑ์การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ/จีน/ญี่ปุ่น 
1. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ 
 1.1  การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นผู้เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-2  
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นผู้เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 
 1.2  การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น 
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นผู้เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3  
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นผู้เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
2. วิธีการแข่งขัน 
 2.1  ให้ผู้เข้าแข่งขันจับสลาก  เพื่อจัดล าดับการแข่งขันก่อนการแข่งขัน  15  นาที 

2.2  ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายด้วยชุดนักเรียน 
 2.3  เวลาในการแข่งขัน 
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ใช้เวลา   5   นาท ี
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ใช้เวลา    5    นาที 
 2.4  หากมีความจ าเป็นต้องแข่งขันรอบที่ 2 เพ่ือตัดสิน ให้เป็นการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ 
แบบฉับพลัน 
 2.5  ผู้เข้าแข่งขันส่งส าเนาเนื้อหาการกล่าวสุนทรพจน์ให้คณะกรรมการจ านวน 10 ชุด ก่อนการแข่งขัน 15 นาที  
 2.6  ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ต่อ 1 ระดับชั้น ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด   

2.7  สมัครทางเว็ปไซต์ http//pao.ssk.in.th ระหว่างวันที่ 25 – 29 ธันวาคม 2560 (ปิดระบบ  29  ธันวาคม 
2560  เวลา 24.00 น.) 
3. หัวข้อกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ/จีน/ญี่ปุ่น 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น         Save the world 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย      In remembrance of His Majesty King Bhumibol Adulyadej 

4.  เกณฑ์การให้คะแนน    คะแนนรวม 100 คะแนน  ดังนี้ 
4.1  โครงสร้างการพูด ประกอบด้วย 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

-  ค าน า  ( การแนะน าตนเอง  น าเข้าสู่เนื้อเรื่อง ) 6 

-  เนื้อเรื่องผู้เข้าแข่งขันพูดได้ตรงกับเรื่องที่ก าหนดให้ 6 
-  การด าเนินเรื่อง  พูดเรื่องล าดับความส าคัญของเรื่องที่เล่า 
และสอดคล้องสัมพันธ์กันตลอดเรื่อง 

11 

-  การสรุปของเรื่องที่เล่า 8 

-  ตรงตามเวลาที่ก าหนด 5 

รวม 36 
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4.2 ศิลปะการน าเสนอประกอบด้วย 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
-  ลีลาวาทศิลป์ชวนฟัง 6 

-  น้ าเสียงชัดเจน  ไม่ตะกุกตะกัก  เว้นจังหวะการพูดได้ถูกต้องหนักเบา 
    สอดคล้องกับเรื่อง 

6 

-  ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย  เหมาะสมกับระดับชั้น  และกาลเทศะ 6 

-  ออกเสียงอักขระที่ถูกต้อง 6 
-  สามารถสร้างบรรยากาศที่ดึงดูดใจผู้ฟังได้ดี 6 

รวม 30 

 
ความคิด  ประกอบด้วย 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
-  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 6 

-  มีเหตุผลน่าเชื่อถือสอดคล้องกับเรื่องที่เล่า 6 

-  มีไหวพริบในการแก้ปัญหา 6 
-  ข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรมสามารถท าตามได้ 6 

รวม 24 

 
บุคลิกภาพ  ประกอบด้วย 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
-  ปรากฏตัวด้วยความเชื่อมั่น  ไม่แสดงอาการประหม่า 4 

-  กริยาท่าทางขณะพูดเหมาะสมสอดคล้องกับเรื่องที่พูด  หรือเนื้อหา 4 

-  ขณะพูดมองผู้ฟังได้อย่างเป็นธรรมชาติ 2 
รวม 10 

 
5. เกณฑ์การตัดสิน  
   คะแนน  80 คะแนนขึ้นไป รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง 
   คะแนน 70 – 79   รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน 
   คะแนน 60 – 69   รางวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง 
   คะแนน   0 – 59   รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม 
   ** หมายเหตุใช้กรรมการภายนอกตัดสินผลการแข่งขัน 
6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
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3. เกณฑ์การแข่งขันการแสดงละครภาษาจีนและภาษาอังกฤษ 
3.1 เกณฑ์การแข่งขันการแสดงละครภาษาจีน 

1. ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน 
1.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษา ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นผู้เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4,5 

2. จ านวนผู้เข้าแข่งประกวด 
 2.1 ผู้เข้าแข่งขันโรงเรียนละ1 ทีม  ทีมละ 5 - 10   คน 

2.2 โรงเรียนที่ชนะเลิศระดับจังหวัด   จะได้เป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
เข้าแข่งขันระดับภาคต่อไป 
3. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 
 แสดงทีมละไม่เกิน  15 - 20  นาที 
4. วิธีด าเนินการแข่งขันและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

4.1 สมัครทางเว็ปไซต์ http//pao.ssk.in.th ระหว่างวันที่ 25  – 29 ธันวาคม 2560 (ปิดระบบ  29  ธันวาคม 
2560  เวลา 24.00 น.) 

4.2   ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมส่งบทละคร (Scrip)ให้คณะกรรมการก่อนการแข่งขันเท่ากับจ านวนกรรมการ 
4.3   ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวก่อนเวลาการแข่งขัน 30 นาท ี
4.4   จับสลากเพ่ือจัดล าดับการแข่งขัน   ก่อนเวลาการแข่งขัน 15 นาที 

5.  เกณฑ์การให้คะแนนเต็ม  100  คะแนน  ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1. การใช้ภาษา  อักขระ  ออกเสียงถูกต้อง 30 

2. การแต่งกายสอดคล้องกับเนื้อเรื่องและสวยงาม 15 

3. เนื้อเรื่องมีคติสอนใจ 10 

4. อุปกรณ์การแสดงสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง  20 

5. การแสดงสมบทบาท 15 

6. การแสดงภายในเวลาที่ก าหนด  10 

6. เกณฑ์การตัดสิน คะแนน  80 คะแนนขึ้นไป  รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง 
   คะแนน  70 – 79   รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน 
   คะแนน  60 – 69   รางวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง 
   คะแนน    0 – 59    รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจรรม 
หมายเหตุ : 1. กรณีที่มีผู้บรรยาย อนุญาตให้บรรยายเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องของละครเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น 
     2. ใช้กรรมการภายนอกตัดสินผลการแข่งขัน 
7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
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3.2 เกณฑ์การแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ 
1. ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน 
      นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
 1.1  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นผู้เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 

1.2  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นผู้เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5  
2. จ านวนผู้เข้าแข่งประกวด 
 2.1 ผู้เข้าแข่งขันโรงเรียนละ 1 ทีม ทีมละ5- 10   คน 
  2.2 โรงเรียนที่ชนะเลิศระดับจังหวัด   จะได้เป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
เข้าแข่งขันระดับภาคต่อไป 
3. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 
 แสดงทีมละไม่เกิน  15 - 20  นาที 
4. วิธีด าเนินการแข่งขันและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

4.1 สมัครทางเว็ปไซต์ http//pao.ssk.in.th ระหว่างวันที่ 25  – 29 ธันวาคม 2560 (ปิดระบบ  29  ธันวาคม 
2560  เวลา 24.00 น.) 

4.2   ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมส่งบทละคร (Scrip)ให้คณะกรรมการก่อนการแข่งขันเท่ากับจ านวนกรรมการ 
4.3   ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวก่อนเวลาการแข่งขัน 30 นาท ี
4.4   จับสลากเพ่ือจัดล าดับการแข่งขัน   ก่อนเวลาการแข่งขัน 15 นาที 

4.  เกณฑ์การให้คะแนนเต็ม  100  คะแนน  ดังนี้ 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1. การใช้ภาษา  อักขระ  ออกเสียงถูกต้อง 30 
2. การแต่งกายสอดคล้องกับเนื้อเรื่องและสวยงาม 15 

3. เนื้อเรื่องมีคติสอนใจ 10 

4. อุปกรณ์การแสดงสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง  20 

5. การแสดงสมบทบาท 15 

6. การแสดงภายในเวลาที่ก าหนด  10 

5. เกณฑ์การตัดสิน  
คะแนน  80 คะแนนขึ้นไป  รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง 

   คะแนน  70 – 79   รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน 
   คะแนน  60 – 69   รางวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง 
   คะแนน    0 – 59    รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม 
หมายเหตุ : 1. กรณีที่มีผู้บรรยาย อนุญาตให้บรรยายเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องของละครเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น 
      2. ใช้กรรมการภายนอกตัดสินผลการแข่งขัน 
7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
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4. การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
 

1. ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน   
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2-3  
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5-6           

2. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 ผู้เข้าแข่งขันในแต่ละระดับชั้น แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 2 คน แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ระดับละ 1 
ทีม 
3. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 
  ใช้เวลาในการสอบ  50  นาท ี
4. วิธีด าเนินการแข่งขัน 
 4.1 สมัครทางเว็ปไซต์ http//pao.ssk.in.th ระหว่างวันที่ 25 – 29 ธันวาคม 2560 (ปิดระบบ 29  ธันวาคม 
2560  เวลา 24.00 น.) 

4.2  ให้รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขันก่อนเวลา  30 นาที 
 4.3  ล าดับที่นั่งในการแข่งขันให้ถือตามล าดับการรายงานตัวเป็นส าคัญ 
 4.4  ในแต่ละระดับชั้น  ท าแบบทดสอบ  2  ตอน รวม 100 คะแนน 
  - ตอนที่ 1 เป็นค าถามชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จ านวน  30  ข้อ  ข้อละ  2  คะแนน  ใช้เวลาข้อละ 1 นาที 
  - ตอนที่ 2 กรรมการจะอ่านค าถาม จ านวน  20 ข้อ ข้อละ 2  คะแนน  ให้นักเรียนเขียนค าตอบที่ถูกต้อง
ในกระดาษค าตอบ  ใช้เวลาข้อละ 1 นาที  

4.5 เนื้อหาในแต่ละระดับ มีรายละเอียดดังนี้ 
- เนื้อหาค าศัพท์ตามหลักสูตร 
- ความเข้าใจ 
- ความรู้ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
- วัฒนธรรมเจ้าของภาษา 

5. เกณฑ์การตัดสิน  
คะแนน  80 คะแนนขึ้นไป  รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง 

   คะแนน  70 – 79   รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน 
   คะแนน  60 – 69   รางวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง 
   คะแนน  50 – 59    รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม 
6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
* หมายเหตุ  1. ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เป็นผู้ออกข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขัน 
       2.  ผลการตัดสินเรียงล าดับจากคะแนนมากไปหาน้อย หากคะแนนเท่ากันให้ใช้ล าดับที่ร่วมกัน 
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5. เกณฑ์การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story telling) 
 

 1. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน  แบ่งเป็น2 ระดับชั้น  ได้แก ่
1.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-2-3 

 1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5-6 
2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน 1  คน 
ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 1  คน  

3. วิธีด าเนินการแข่งขันและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 สมัครทางเว็ปไซต์ http//pao.ssk.in.th ระหว่างวันที่ 25  – 29 ธันวาคม 2560 (ปิดระบบ  29  ธันวาคม 
2560  เวลา 24.00 น.) 
รายละเอียดการแข่งขัน 

-ชื่อหัวข้อการแข่งขัน นิทานพื้นบ้านของไทย หรือของต่างประเทศ หรือนิทานอีสป 
-เวลาในการแข่งขัน 5-7 นาที (+30 วินาที ไม่ตัดคะแนน) ใช้เวลาน้อยและเกินตัดนาทีละ 1 คะแนน 
-นักเรียนต้องส่งบทนิทานให้กรรมการก่อนการแข่งขัน 

4. เกณฑ์การให้คะแนน  100คะแนน 
. 4.1  คุณภาพของเรื่องที่เล่า 
  4.1.1  เป็นเรื่องที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี 
  4.1.2  เป็นเรื่องที่เหมาะสมกับวัย 
  4.1.3  เป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดข้อคิดท่ีมีประโยชน์ 
 4.2  โครงสร้างการเล่า 
  4.2.1  พูดทักทายแนะน าตนเอง 
  4.2.2  เล่าได้ตรงกับชื่อเรื่องที่น ามา 
  4.2.3  เล่าเรียงล าดับสอดคล้องสัมพันธ์กันตลอดเรื่อง 
  4.2.4  สรุปเรื่องท่ีเล่าได้ประทับใจ 
  4.2.5  เล่าได้ทันตามเวลาที่ก าหนด 
 4.3  การน าเสนอ 
  4.3.1  ออกเสียงได้ชัดเจนถูกต้องตามอักขรวิธี 
  4.3.2  เล่าด้วยน้ าเสียงที่ดังเหมาะสม 
  4.3.3  เล่าได้คล่องแคล่วเว้นจังหวะการพูดได้เหมาะสม 
  4.3.4  ใช้ค าพูดเหมาะสมกับเรื่อง 
  4.3.5  ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
  4.3.6  เล่าได้อย่างน่าสนใจน่าติดตามฟัง 
  4.3.7  ใช้น้ าเสียงและแสดงท่าทางพร้อมสื่อประกอบการเล่าได้เหมาะสม 
  4.3.8  สร้างบรรยากาศที่ดีต่อผู้ฟัง 
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 4.4  บุคลิกภาพ 
  4.4.1  มีความเชื่อม่ันไม่แสดงอาการประหม่า 
  4.4.2  กิรยิาท่าทางขณะเล่าเรื่องเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา 
  4.4.3  ขณะเล่าเรื่องมองผู้ฟังอย่างเป็นธรรมชาติ 
  4.4.4  แต่งกายด้วยชุดนักเรียน 
 
5. เกณฑ์การให้คะแนน 100คะแนน 

 5.1 เนื้อเรื่อง (content) 35 คะแนน 
- เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจ เหมาะสมกับวัย      15  คะแนน 
- รูปแบบการเล่าเรื่อง การน าเสนอ (Form & Organizing)    15  คะแนน 
 - ข้อคิดในการน าเสนอ (Moral)         5 คะแนน 

5.2 ความคล่องแคล่วด้านการใช้ภาษา (Language competence) 60 คะแนน 
- ใช้ภาษาถูกต้อง ค าศัพท์ โครงสร้าง ค าสันธานและความเหมาะสมกับระดับชั้น 20 คะแนน 
 - ความสามารถด้านการออกเสียง (Pronunciation)     20 คะแนน 
 - การใช้น้ าเสียง และอารมณ์สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง (Tone)     20 คะแนน 

5.3 เล่าตามเวลาที่ก าหนด          5 คะแนน 
6. เกณฑ์การตัดสิน  

คะแนน  80 คะแนนขึ้นไป รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง 
   คะแนน  70 – 79  รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน 
   คะแนน  60 – 69  รางวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง 
   คะแนน   0 – 59   รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม 
7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
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6. เกณฑ์การแข่งขันการใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ 
1. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด  แบ่งเป็น2 ระดับ  ได้แก่ 

1.1  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาปีที่ 1-2-3 
1.2  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  มัธยมศึกษาปีที่ 4-5-6 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน แข่งขันประเภทเดี่ยวโรงเรียนละ 1  คน 
3. วิธีด าเนินการแข่งขันและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.1 สมัครทางเว็ปไซต์ http//pao.ssk.in.th ระหว่างวันที่ 25  – 29 ธันวาคม 2560 (ปิดระบบ  29  ธันวาคม 
2560  เวลา 24.00 น.) 

3.2 ใช้พจนานุกรมของ สอ เสถบุตร (เล่มเล็ก) 
3.3 แบบทดสอบมีทั้งหมด 60 ค า ใช้เวลา 60 นาที  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

3.3.1 หาค าอ่านจากค าศัพท์ที่ก าหนดให้เป็นภาษาไทย  จ านวน 10  ค า 
3.3.2 หาค าแปลจากค าศัพท์ที่ก าหนดให้    จ านวน 10  ค า 
3.3.3 หา Part of speech จากค าศัพท์ที่ก าหนดให้   จ านวน 10  ค า 
3.3.4 หา Synonym จากค าศัพท์ที่ก าหนดให้   จ านวน 10  ค า 
3.3.5 หา Antonym จากค าศัพท์ที่ก าหนดให้   จ านวน 10  ค า 
3.3.6 เรียงค าศัพท์ที่ก าหนดให้ตามล าดับก่อน – หลัง ตามหลักการใช้พจนานานุกรม  

         จ านวน 10  ค า 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  3.3.7 หาค าแปลจากค าศัพท์ที่ก าหนดให้    จ านวน 10  ค า 
  3.3.8 หา Part of speech จากค าศัพท์ที่ก าหนดให้   จ านวน 10  ค า 
  3.3.9 เปลี่ยนค าเอกพจน์ให้เป็นค าพหูพจน์    จ านวน 10  ค า 
  3.3.10 การออกเสียงเน้นหนัก (Stress )    จ านวน 10  ค า 
  3.3.11 หาค าเต็มจากค าย่อที่ก าหนดให้    จ านวน 10  ค า 

3.3.12 เรียงค าศัพท์ที่ก าหนดให้ตามล าดับก่อน – หลัง ตามหลักการใช้พจนานานุกรม  
         จ านวน 10  ค า 

 หมายเหตุ  1. โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันให้น าพจนานุกรมมาเอง 
   2. ให้ครูผู้ฝึกสอนแต่ละโรงเรียน ส่งค าศัพท์ระดับ ม.ต้น, ม.ปลาย หัวข้อละ 5 ค า(หัวข้อ 3.3.2 และ  

3.3.7 ให้ระบุชนิดของค าด้วย) โดยส่งค าศัพท์ในวันแข่งขัน ก่อนเวลา 08.30 น. 
     3. ตัดสินผลการแข่งขันจากความถูกต้องของค า หากมีคะแนนเท่ากันจะตัดสินจากจ านวนเวลาที่ใช้
ในการท าแบบทดสอบของผู้เข้าแข่งขัน 
4. เกณฑ์การตัดสิน คะแนนตั้งแต่    48-60 คะแนน   รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง 
   คะแนนตั้งแต่    43-47 คะแนน   รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน 
   คะแนนตั้งแต่    36-42 คะแนน   รางวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง 
   คะแนนตั้งแต่      0-35 คะแนน   รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม 
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
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7. การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
1.  ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน   

-  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 1-2-3  
-  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 4-5-6  

2.  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 ผู้เข้าแข่งขันในแต่ละระดับชั้น   จ านวน  1 คน 
3.  วิธีการแข่งขัน 

3.1  สมัครทางเว็ปไซต์ http//pao.ssk.in.th ระหว่างวันที่ 25  – 29 ธันวาคม 2560 (ปิดระบบ  29  ธันวาคม 
2560  เวลา 24.00 น.) 
 3.2  ผู้เข้าแข่งขันเตรียมเนื้อเพลงให้กรรมการ10 ชุด 
 3.3  ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมแผ่นซีดีSound เพลงที่จะร้องแข่งขันมาด้วย ( ส่งแผ่นเพลงพร้อมใบสมัครด้วย ) 
 3.4  Sound  เพลงที่ใช้ต้องไม่มีเสียงคอรัส ( chorus) แทรกในเพลง (หากมี ตัด 5 คะแนน ) 
 3.5  แต่งกายด้วยชุดนักเรียน 
 3.6  รายงานตัวตามเวลาที่ก าหนด ( แข่งขันตามล าดับการสมัคร ) 
 3.7  ผู้เข้าแข่งขันแนะน าตัวเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน ( หากไม่ปฏิบัติตัดคะแนน 5 คะแนน ) 
 
4.  เกณฑ์การให้คะแนนคะแนนเต็ม  100  คะแนน  ดังนี้ 

รายการ คะแนน 
น้ าเสียง 
จังหวะ 
ลีลา  ท่าทาง   
การออกเสียง 
การถ่ายทอดอารมณ์เพลง 

20 
20 
20 
20 
20 

รวม 100 

 
4. เกณฑ์การตัดสิน  
   คะแนน  80 คะแนนขึ้นไป  รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง 
   คะแนน  70 – 79   รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน 
   คะแนน  60 – 69   รางวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง 
   คะแนน   0 – 59    รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม 
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
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8. เกณฑ์การแข่งขันกีฬาต่อค าศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword Game 
 

1. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน  แบ่งเป็น2 ระดับชั้น  ได้แก่ 
1.1  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นผู้เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2-3 
1.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นผู้เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5-6 

2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  
 แข่งขันประเภททีม ทีมละ 2 คน  
 โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม (มัธยมต้นจ านวน 1 ทีม/มัธยมปลายจ านวน 1 ทีม) 
3.   วิธีด าเนินการแข่งขันและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.1 สมัครทางเว็ปไซต์ http//pao.ssk.in.th ระหว่างวันที่ 25  – 29 ธันวาคม 2560 (ปิดระบบ  29  ธันวาคม 
2560  เวลา 24.00 น.) 
 3.2 รายละเอียดการแข่งขัน 
  3.2.1 ให้จับสลากเพ่ือแบ่งสายจัดการแข่งขัน 
  3.2.2 ให้ใช้กฎ กติกา สมาคม crossword แห่งประเทศไทย 
  3.2.3 เวลาในการแข่งขัน 25 นาที ต่อรอบการแข่งขัน และรอบชิงชนะเลิศ 30 นาที 
4. เกณฑ์การตัดสิน 
 - ตัดสินแพ้ชนะตามกติกาสากล 
* หมายเหตุ  1. ให้ผู้เข้าแข่งขันน าอุปกรณ์การเล่นมาใช้ในการแข่งขัน 
       2. ให้ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวก่อนเวลา 08.30 น. และการแข่งขันจะเริ่มข้ึนเวลา 09.00 น.  
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
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9. การแข่งขันสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  Spelling bees 
 

1.  ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน   
 -  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2-3  
 -  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5-6         
2. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 ผู้เข้าแข่งขันในแต่ละระดับชั้น   จ านวน  1  คน 
3. วิธีด าเนินการแข่งขันและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.1 สมัครทางเว็ปไซต์ http//pao.ssk.in.th ระหว่างวันที่ 25  – 29 ธันวาคม 2560 (ปิดระบบ  29  ธันวาคม 
2560  เวลา 24.00 น.) 
 3.2 กรรมการน าศัพท์ภาษาอังกฤษจากคณะกรรมการกลางจากศูนย์ฯ ที่ให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจัดเตรียมให้ 
มาด าเนินการแข่งขัน 
 3.3 ผู้เข้าแข่งขันมีเวลาเตรียมตัว 5 นาที ก่อนเริ่มการแข่งขัน 
 3.4 มีค าศัพท์ทั้งหมด 50 ค า แข่งทั้งหมด 5 รอบ รอบละ 10 ค า 
 3.5 คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันโดยอ่านค าศัพท์  ค าละ 2 ครั้ง และพูดประโยคขยายที่มีค านั้น ๆ อยู่ 2 
ครั้ง เพื่อให้ผู้แข่งขันเข้าใจค าได้ดีขึ้น 
 3.6 เขียนเสร็จเก็บแต่ละค าทันที 
 3.7 เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน  ตรวจสอบการสะกดค า ๆ ละ 2 คะแนนกรณีมีคะแนนเท่ากัน ให้ใช้ชุด
ค าศัพท์ส ารอง ชุดละ 10 ค า จัดแข่งขันจนได้ผู้ชนะเลิศ 
4. เกณฑ์การตัดสิน  
   คะแนน  80 คะแนนขึ้นไป  รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง 
   คะแนน  70 – 79   รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน 
   คะแนน  60 – 69   รางวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง 
   คะแนน    0 – 59    รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม 
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
หมายเหตุ :* หมายเหตุ  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เป็นผู้ออกข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขัน 
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10. เกณฑ์การแข่งขันอัจฉริยภาพภาษาอังกฤษ(Multi Skills Competition) 
1.  ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน   
 -  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2-3  
 -  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5-6         
2. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 ผู้เข้าแข่งขันในแต่ละระดับชั้น   จ านวน  1  คน 
3. วิธีด าเนินการแข่งขันและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 สมัครทางเว็ปไซต์ http//pao.ssk.in.th ระหว่างวันที่ 25  – 29 ธันวาคม 2560 (ปิดระบบ  29  ธันวาคม 
2560  เวลา 24.00 น.) 
           วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
         เป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ประกอบด้วย 
   - Speaking Skill 
   - Listening Skill 
   - Writing Skill 
   - Reading Skill 
   - Pictures Dictation  
4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน  ผู้เข้าแข่งขันเข้ารับการทดสอบ ดังนี้ 
 4.1 ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ  โดยใช้แบบทดสอบข้อเขียนที่ครอบคลุมความสามารถด้านทักษะการ
ฟังและการอ่านการเขียน เวลา 40  นาที  60 คะแนน 
ตัวอย่างแบบทดสอบทักษะต่างๆ 

Listening Skill   20 ข้อ  20 นาท ี20 คะแนน   
Reading Skill  20 ข้อ 20 นาท ี 20 คะแนน 
4.2 ทดสอบความสามารถด้านเขียนWriting Skill 30 นาท ี 20 คะแนน ( เป็นการเขียนเรียงความ ก าหนด

หัวข้อตามหลักสูตรในแต่ละระดับชั้นและก าหนดจ านวนค าศัพทต์ามระดับชั้น ได้แก่ม.1-3  ก าหนด ไม่น้อยกว่า  150 
ค าม.4-6ก าหนด ไม่น้อยกว่า  200 ค าเกณฑ์การให้คะแนนประกอบด้วย 

 - เนื้อเรื่องสอดคล้อง   8  คะแนน 
 - ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  7  คะแนน 
 - มีค าศัพท์ไม่น้อยกว่า 150 ค า  5  คะแนน 
4.3 ทดสอบความสามารถด้านทักษะการพูดโดยการสัมภาษณ์ (Speaking Skill)20 คะแนนเกณฑ์การให้

คะแนนประกอบด้วย 
  - ความสามารถในการใช้ภาษา  8  คะแนน 
  - ความสามารถในการแก้ปัญหา  7  คะแนน 
  - ความคิดสร้างสรรค์   5  คะแนน 
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 4.4 ทดสอบความสามารถด้านการฟังและการถ่ายโอนความรู้ โดยทดสอบ Pictures Dictation (วาดภาพ    
จาการฟัง)20  คะแนน โดยเจ้าของภาษาเป็นผู้อ่านเนื้อเรื่อง จ านวน 2 รอบ  ผู้เข้าแข่งขันสามารถจดบันทึกข้อมูลที่ได้
จากการฟังผู้เข้าแข่งขันมีเวลา 30 นาที หลังจากการฟังจบรอบที่ 2  กรรมการจะเริ่มจับเวลาในการวาดภาพ (ใช้เวลา 
30 นาที)   เกณฑ์การให้คะแนนประกอบด้วย 
  -  ความถูกต้องของภาพตามบทอ่าน 8  คะแนน 
  -  ความครบถ้วนของภาพตามบทอ่าน 7  คะแนน 
  - ความคิดสร้างสรรค์   5  คะแนน 
5. เกณฑ์การตัดสิน 
   คะแนน  80  คะแนนขึ้นไป รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง 
   คะแนน  70 – 79  รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน 
   คะแนน  60 – 69  รางวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง 
   คะแนน   0 – 59   รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม 
 
6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
 
หมายเหตุ :1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขันมาเอง (ดินสอ  2B, ยางลบ, ปากกา, สีเทียนหรือสี
ไม้, กระดาษ 100  ปอนด์ ขนาด A4  จ านวน  1  แผ่น) 

    2. ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เป็นผู้ออกข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขัน 
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11. เกณฑ์การแข่งขันทักษะเขียนบรรยายภาพ (Picture essay or Describing Picture) 
1. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน  แบ่งเป็น2 ระดับชั้น  ได้แก่ 

1.1  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นผู้เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2-3 
1.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นผู้เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5-6 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  
2.1แข่งขันประเภทเดี่ยว 
2.2 โรงเรียนละ 2  คน (มัธยมต้น จ านวน 1 คน/มัธยมปลายจ านวน 1  คน )  

3. เวลาในการแข่งขัน 30 นาที  
4. วิธีด าเนินการแข่งขันและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

4.1 สมัครทางเว็ปไซต์ http//pao.ssk.in.th ระหว่างวันที่ 25  – 29 ธันวาคม 2560 (ปิดระบบ  29  ธันวาคม 
2560  เวลา 24.00 น.) 
4.2รายละเอียดการแข่งขัน 
 4.2.1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันแจกภาพให้ผู้เข้าแข่งขันคนละ 1 ภาพ 
 4.2.2  ให้ผู้แข่งขันดูภาพแล้วลงมือเขียนเนื้อหา 
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเขียนเนื้อหาไม่ต่ ากว่า   20 ประโยค 
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเขียนเนื้อหาไม่ต่ ากว่า 30 ประโยค 
5. เกณฑ์การให้คะแนน 

5.1 ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  20 คะแนน 
 5.2 การล าดับความเพ่ือสื่อความหมาย  10 คะแนน 
 5.3 ความสอดคล้องกลมกลืนกับภาพ  10 คะแนน 
 5.4 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์     5 คะแนน 
 5.5 ความสะอาดเรียบร้อย   5 คะแนน 
      รวม 50     คะแนน 
 6. เกณฑ์การตัดสิน  
   คะแนน 40 – 50   รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง 
   คะแนน 35 – 39   รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน 
   คะแนน 30 – 34   รางวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง 
   คะแนน    0– 29   รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม 
7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
หมายเหตุ :  1. ให้ผู้แข่งขันใช้ปากกาสีน้ าเงินและสีด าในการเขียนบรรยายภาพเท่านั้น 
                2. * หมายเหตุ  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เป็นผู้จัดเตรียมภาพที่ใช้ในการแข่งขัน 
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12. เกณฑ์การประกวดสื่อการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
1. วิธีด าเนินการแข่งขันและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 1.1 เป็นสื่อการเรียนการสอนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
 1.2 สมัครทางเว็ปไซต์ http//pao.ssk.in.th ระหว่างวันที่ 25  – 29 ธันวาคม 2560 (ปิดระบบ  29  ธันวาคม 
2560  เวลา 24.00 น.) ส่งรูปเล่ม จ านวน 5 เล่ม ภายในวันที ่12 มกราคม  พ.ศ. 2561 ที่องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดศรี
สะเกษ หรือ ศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 1.3  ครูที่ชนะเลิศจากการแข่งขันระดับจังหวัด จะได้เป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด               
ศรีสะเกษเข้าแข่งขันระดับภาค 
2.  รูปแบบการผลิตสื่อ   (20 คะแนน) 
 2.1  ออกแบบอย่างเป็นระบบ  เนื้อหามีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้  
(5 คะแนน) 
 2.2  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิดแก่นักเรียน  (5  คะแนน) 
 2.3  เป็นสื่อที่ไม่ลอกเลียนแบบคนอ่ืนมาโดยตรง  แต่เป็นสื่อที่มีการประยุกต์ท่ีเหมาะสม  (5  คะแนน) 
 2.4  เป็นสื่อที่ส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนให้แก่นักเรียน  (5  คะแนน) 
3.  คู่มือการผลิตและขั้นตอนการใช้(20  คะแนน) 
 3.1  มีเทคนิคหรือกระบวนการการผลิตที่ชัดเจน  (4  คะแนน) 
 3.2  มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระฯ  (4  คะแนน) 
 3.3  การน าเสนอสื่อเป็นไปตามล าดับขั้นตอนของหลักวิชาการ  (4  คะแนน) 
 3.4  ความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้น  (4  คะแนน) 
 3.5  มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อผู้สอนและผู้เรียน  (4  คะแนน) 
4.  สรุปรายงานผลการน าไปใช้   (20  คะแนน) 
 4.1 มีเอกสารรายงานผลการใช้ที่ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ (5 คะแนน) 
 4.2  มีเอกสารเผยแพร่ที่เป็นรูปธรรมเป็นที่ยอมรับและตรวจสอบได้  (5  คะแนน) 
 4.3  มีเอกสารแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เกิดจากการใช้สื่อ  (5  คะแนน) 
 4.4  รายงานการใช้จัดท าเพ่ือแสดงผลและยืนยันประโยชน์ของสื่อต่อการเรียนการสอน   
มิใช่จัดท าเพ่ือการประกวด(5 คะแนน) 
5.  วัสดุที่ใช้ในการผลิตสื่อ  (20  คะแนน) 
 5.1  มีความทันสมัย  และแปลกใหม่  (5  คะแนน) 
 5.2  มีความคงทน  ประหยัดและหาได้ในท้องถิ่น  (5  คะแนน) 
 5.3  ใช้ประกอบการเรียนการสอนได้จริง(5  คะแนน) 
 5.4  การจัดแสดงเรียบง่ายและมีคุณค่า  (5 คะแนน) 
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6.  การน าเสนอต่อคณะกรรมการ   (20  คะแนน) 
 6.1  ความเหมาะสมของเวลาในการน าเสนอ  (5  คะแนน) 
 6.2  มีเทคนิคการน าเสนอที่เหมาะสมและน่าสนใจ  (5  คะแนน) 
 6.3  มีความมั่นใจและชัดเจนในการตอบค าถาม  (5  คะแนน) 
 6.4  บุคลิกภาพและท่วงทีวาจาของผู้รายงาน  (5  คะแนน) 
7.  รางวัลเกียรติบัตร 
   คะแนน  80  คะแนนขึ้นไป  รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง 
   คะแนน  70 – 79   รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน 
   คะแนน  60 – 69   รางวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง 
   คะแนน    0 – 59    รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม 
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เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับประถมศึกษา 

1. การประกวดโครงงานภาษาอังกฤษ 
 1. ระดับผู้แข่งขัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 
2. จ านวนผู้เข้าแขง่ขันโรงเรียนละ 1 ทีม (ทีมละ 3 คน) ครูผู้ฝึกสอนไม่เกิน 2 คนต่อผู้เข้าแข่งขัน1 ทีม 
3. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 น าเสนอพร้อมกับคณะกรรมการซักถาม  ไม่เกิน 18 นาที / 1 โครงงาน   
4. วิธีการประกวด 
 4.1 สมัครทางเว็ปไซต์ http//pao.ssk.in.th ระหว่างวันที่  25 - 29  ธันวาคม 2560  (ปิดระบบ 29  ธันวาคม 
2560  เวลา 24.00 น.)    
 4.2 โครงงานจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ )เนื้อหาสาระการเรียนรู้ตามความ
สนใจของนักเรียนและตรงตามหลักสูตรระดับประถมศึกษา 
 4.3  ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดท าโครงงานฉบับสมบูรณ์ มีจ านวนหน้าไม่เกิน 50 หน้า จ านวน 4 ชุด ( พิมพ์ด้วย
กระดาษ A4)ใช้ตัวอักษร ThSaraban 16 เท่านั้น  โดยส่งให้คณะกรรมการก่อนการประกวดแข่งขัน โดยส่งถึงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ หรือ ศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภายในวันที่  12  มกราคม  พ.ศ. 2561     
ส่งหลังจากนี้ถือว่าสละสิทธิ์ 
  ผู้เข้าประกวดจัดท าป้ายแสดงโครงงาน  ประกอบด้วยวัสดุเป็นแผ่น  3 แผ่น แผ่นกลางมีขนาด 
60x120 เซนติเมตร  แผ่นข้างมีขนาด 60x60 เซนติเมตร                      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4.4 ผู้เข้าประกวดต้องจับฉลากเพ่ือจัดล าดับก่อนการเข้าประกวด 30 นาท ี
4.5 ผู้เข้าประกวดสามารถจัดเตรียมโครงงานภายในห้อง ก่อนการประกวด 15 นาท ี
4.6 ผู้เข้าประกวดต้องน าเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ เพ่ือให้คณะกรรมการซักถาม 
4.7 โครงงานที่ส่งเข้าประกวด  ต้องไม่เป็นโครงงานที่ลอกเลียนแบบของผู้อื่น 

โรงเรียน.................................... 
ชื่อโครงงาน.............................. 

(สูง ไม่เกิน 50 ซ.ม. ) 

   

60 ซ.ม. 60 ซ.ม. 

60 ซ.ม. 

120 ซ.ม. 



25 
 

4.8 กรณีผู้ไปรายงานตัวไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนดในหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขัน ให้กรรมการฯ พิจารณา
ตัดสิทธิ์การประกวด 

4.9 ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน 30 นาที  หากมารายงานตัวพ้นจากเวลาที่
ก าหนดให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การประกวด 
 5. เกณฑ์การให้คะแนน  เต็ม  100  คะแนน  ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ความคิดสร้างสรรค์ (10 คะแนน) 

 เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
1. ความแปลกใหม่ของโครงงาน 5 

2. การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 5 

ตอนที่ 2 การเขียนรายงาน (22 คะแนน) 
 เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1. ความถกูต้องตามแบบฟอร์มการเขียนรายงานการจัดท าโครงงาน   

(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)   

  - มีครบทุกหัวข้อ และจัดล าดับถูกต้อง 5 

  - มีครบทุกหัวข้อแต่จัดล าดับไม่ถูกต้อง 3 

  - มีไม่ครบทุกหัวข้อ  1 

2. ความสมบูรณ์ของเนื้อหาในการเขียนรายงานการจัดท าโครงงาน(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)   

  - โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 95%  9 

  - โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 85%  7 

  - โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 75%  5 

  - โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 65%  3 

  - โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 55%  1 

3. การใช้ภาษา(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)   

  - ใช้ภาษาถูกหลักไวยากรณ์ 5 

  - มีการสะกดค าผิดไม่เกิน 3 ค า 3 

  - มีการสะกดค าผิดมากกว่า 3 ค า 1 

4. เอกสารอ้างอิง(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)   

  - เอกสารอา้งอิงมีความเกี่ยวโยงกับโครงงานไม่น้อยกว่า 95%  3 

  - เอกสารอ้างอิงมีความเกี่ยวโยงกับโครงงานไม่น้อยกว่า 85%  2 

  - เอกสารอ้างอิงมีความเกี่ยวโยงกับโครงงานไม่น้อยกว่า 75%  1 

*** หมายเหตุ 
1. รูปเล่มรายงานที่มีจ านวนหน้าเกิน 50 หน้าจะถูกตัดคะแนน 5 คะแนน 
2. รปูเล่มรายงานที่ส่งไม่ทันตามเวลาที่ก าหนดให้น าไปส่งในวันประกวดโดยจะถูกตัดคะแนน 5 คะแนน 



26 
 

 ตอนที่ 3 วิธีการด าเนินงาน (18 คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  คะแนน 
1. การก าหนดปัญหา(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ) 

 - - ประเด็นปัญหามีความเฉพาะเจาะจงและชัดเจนดีมาก 5 

- - ประเด็นปัญหามีความเฉพาะเจาะจงแต่ยังไม่ชัดเจน 3 
- - ประเด็นปัญหาไม่เฉพาะเจาะจง  2 

3. การด าเนินงาน(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)  

- - ด าเนินงานเป็นล าดับขั้นตอนสื่อความหมายอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย 7 
- - ด าเนินงานเป็นล าดับขั้นตอนสื่อความหมายอย่างชัดเจน 5 

- - ด าเนินงานเป็นล าดับขั้นตอนสื่อความหมายไม่ชัดเจน 3 
- - ด าเนินงานไม่เป็นล าดับขั้นตอนสื่อความหมายไม่ชัดเจน 1 

4. การแปลผลและสรุปผล(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)  

- - แปลผลถูกต้องและสรุปผลสอดคล้องกับข้อมูล 3 
- - แปลผลบางส่วนถูกต้องและสรุปผลไม่สอดคล้องกับข้อมูล 2 

- - แปลผลบางส่วนไม่ถูกต้องและสรุปผลสอดคล้องกับข้อมูล 1 

5. การอภิปราย(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)  

- - อภิปรายผลได้ถูกต้อง สมบูรณ์พร้อมมีข้อมูลประกอบ 3 

- - อภิปรายผลได้ถูกต้องแต่ไม่มีข้อมูลประกอบ 2 

- - อภิปรายผลถูกต้องเพียงบางส่วน 1 
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 ตอนที่ 4 การน าเสนอ : จัดแสดงผลงาน (20 คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  คะแนน 
1. การน าเสนอข้อมูล(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)   

  - จัดเรียงล าดับขั้นตอนในการน าเสนอมีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า 95%  7 

  - จัดเรียงล าดับขั้นตอนในการน าเสนอมีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า 85%  5 
  - จัดเรียงล าดับขั้นตอนในการน าเสนอมีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า 75%  3 

  - จัดเรียงล าดับขั้นตอนในการน าเสนอมีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า 65%  1 

2. มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดงโครงงานที่เหมาะสม(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)   

  - อุปกรณ์ประกอบการแสดงโครงงานมีความเหมาะสมทั้งหมด 3 

  - อุปกรณ์ประกอบการแสดงโครงงานบางส่วนมีความเหมาะสม 2 
  - อุปกรณ์ประกอบการแสดงโครงงานไม่เหมาะสม 1 

3. รูปแบบการน าเสนอน่าสนใจ(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)   

  - รูปแบบการน าเสนอผลงานน่าสนใจไม่น้อยกว่า 95%  5 
  - รูปแบบการน าเสนอผลงานน่าสนใจไม่น้อยกว่า 85%  4 

  - รูปแบบการน าเสนอผลงานน่าสนใจไม่น้อยกว่า 75%  3 

  - รูปแบบการน าเสนอผลงานน่าสนใจไม่น้อยกว่า 65%  2 
  - รูปแบบการน าเสนอผลงานน่าสนใจไม่น้อยกว่า 55%  1 

เกณฑ์การให้คะแนน  คะแนน 

4. มีความประณีต สวยงาม(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)   

  - สะอาด สวยงาม ตัวหนังสือและสีที่ใช้เหมาะสมทั้งหมด 3 

  - สะอาด สวยงาม ตัวหนังสือและสีที่ใช้เหมาะสมเพียงบางส่วน 2 

  - สะอาด ตัวหนังสือและสีที่ใช้ไม่เหมาะสม 1 

5. การใช้แผงโครงงานตามขนาดที่ก าหนด (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)   

  - ใช้แผงโครงงานตามขนาดที่ก าหนด 2 

  - ใช้แผงโครงงานแตกต่างจากขนาดที่ก าหนด 0 
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 ตอนที่ 5 การน าเสนอ : การบรรยาย (20 คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  คะแนน 
1. ความสมบูรณ์ของเนื้อหา (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)   

  - น าเสนอเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาครบถ้วนไม่น้อยกว่า 95%  7 

  - น าเสนอเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาครบถ้วนไม่น้อยกว่า 85%  5 
  - น าเสนอเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาครบถ้วนไม่น้อยกว่า 75%  3 

  - น าเสนอเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาครบถ้วนไม่น้อยกว่า 65%  1 

2. ทักษะการน าเสนอ(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)   

  - มีทักษะในการน าเสนอครบถ้วนไม่น้อยกว่า 95%  10 

  - มีทักษะในการน าเสนอครบถ้วนไม่น้อยกว่า 85%  8 
  - มีทักษะในการน าเสนอครบถ้วนไม่น้อยกว่า 75%  6 

  - มีทักษะในการน าเสนอครบถ้วนไม่น้อยกว่า 65%  4 

  - มีทักษะในการน าเสนอครบถ้วนไม่น้อยกว่า 55%  2 
3. การมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในกลุ่ม(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)   

  - สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงาน 3 

  - สมาชิกในกลุ่มมีการน าเสนอผลงานไม่ครบทุกคน 1 
หมายเหตุ *** สามารถน าเสนอด้วยวิธีการฉายภาพข้ามศีรษะ หรือคอมพิวเตอร์ 

  
ตอนที่ 6 การตอบข้อซักถาม (10 คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1. การตอบค าถาม(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)   

  - ตอบค าถามได้ตรงประเด็นและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่น้อยกว่า 95%  7 

  - ตอบค าถามได้ตรงประเด็นและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่น้อยกว่า 85%  5 

  - ตอบค าถามได้ตรงประเด็นและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่น้อยกว่า 75%  3 

  - ตอบค าถามได้ตรงประเด็นและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่น้อยกว่า 65%  1 

4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในกลุ่ม(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)   

  - สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมในการตอบค าถาม 3 

  - สมาชิกในกลุ่มร่วมกันตอบค าถามไม่ครบทุกคน 1 

 
หมายเหตุ *** เวลาที่ใช้ในการน าเสนอไม่เกิน 9 นาทีและเวลาตอบข้อซักถามไม่เกิน 9 นาท ี
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
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6.เกณฑ์การตัดสิน 
   คะแนน  80  คะแนนขึ้นไป รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง 
   คะแนน  70 – 79  รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน 
   คะแนน  60 – 69  รางวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง 
   คะแนน    0 – 59   รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม 
หมายเหตุ 1. ใช้กรรมการถามค าถามเป็นกรรมการชาวต่างชาติภายนอก 

   2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
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2. การแข่งขันทักษะพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 
 
 1. ระดับผู้แข่งขัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -5 
  จ านวนผู้แข่งขัน โรงเรียนละ  1  คน 
 2. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 5 นาที 
  - ผู้เข้าแข่งขันส่งบทพูดให้คณะกรรมการก่อนการแข่งขัน 10  ชุด 
 3. วิธีด าเนินการแข่งขัน 
  3.1 สมัครทางเว็ปไซต์ http//pao.ssk.in.th ระหว่างวันที่  25 - 29  ธันวาคม 2560  (ปิดระบบ 29  
ธันวาคม 2560  เวลา 24.00 น.)    
  3.2 การก าหนดหัวข้อ 
                          My Dream   
  3.3. วิธีการแข่งขัน 
   3.3.1 ให้ผู้เข้าแข่งขันจับสลาก  เพ่ือจัดล าดับการแข่งขันก่อนการแข่งขัน  15  นาที 

  3.3.2 ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายด้วยชุดนักเรียน 
   3.3.3หากมีความจ าเป็นต้องแข่งขันรอบที่ 2 เพ่ือตัดสิน ให้เป็นการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ 
แบบฉับพลัน 
   3.3.4ผู้เข้าแข่งขันส่งส าเนาเนื้อหาการกล่าวสุนทรพจน์ให้คณะกรรมการจ านวน 10 ชุด ก่อนการ
แข่งขัน 15 นาที 
4.  เกณฑ์การให้คะแนน    คะแนนรวม 100 คะแนน  ดังนี้ 

4.1  โครงสร้างการพูด ประกอบด้วย 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

-  ค าน า  ( การแนะน าตนเอง  น าเข้าสู่เนื้อเรื่อง ) 6 
-  เนื้อเรื่องผู้เข้าแข่งขันพูดได้ตรงกับเรื่องที่ก าหนดให้ 6 

-  การด าเนินเรื่อง  พูดเรื่องล าดับความส าคัญของเรื่องที่เล่า 
และสอดคล้องสัมพันธ์กันตลอดเรื่อง 

11 

-  การสรุปของเรื่องที่เล่า 8 

-  ตรงตามเวลาที่ก าหนด 5 
รวม 36 
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4.2 ศิลปะการน าเสนอประกอบด้วย 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
-  ลีลาวาทศิลป์ชวนฟัง 6 

-  น้ าเสียงชัดเจน  ไม่ตะกุกตะกัก  เว้นจังหวะการพูดได้ถูกต้องหนักเบา 
    สอดคล้องกับเรื่อง 

6 

-  ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย  เหมาะสมกับระดับชั้น  และกาลเทศะ 6 

-  ออกเสียงอักขระที่ถูกต้อง 6 
-  สามารถสร้างบรรยากาศที่ดึงดูดใจผู้ฟังได้ดี 6 

รวม 30 

 
ความคิด  ประกอบด้วย 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
-  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 6 

-  มีเหตุผลน่าเชื่อถือสอดคล้องกับเรื่องที่เล่า 6 

-  มีไหวพริบในการแก้ปัญหา 6 
-  ข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรมสามารถท าตามได้ 6 

รวม 24 

 
บุคลิกภาพ  ประกอบด้วย 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
-  ปรากฏตัวด้วยความเชื่อมั่น  ไม่แสดงอาการประหม่า 4 

-  กริยาท่าทางขณะพูดเหมาะสมสอดคล้องกับเรื่องที่พูด  หรือเนื้อหา 4 

-  ขณะพูดมองผู้ฟังได้อย่างเป็นธรรมชาติ 2 
รวม 10 

 
5. เกณฑ์การตัดสิน  
   คะแนน  80 คะแนนขึ้นไป รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง 
   คะแนน  70 – 79  รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน 
   คะแนน  60 – 69  รางวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง 
   คะแนน   0 – 59   รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม 
   ** หมายเหตุใช้กรรมการภายนอกตัดสินผลการแข่งขัน 
6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
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3. เกณฑ์การแสดงละครภาษาอังกฤษ 
 1. คุณสมบัติผู้เข้าผู้เข้าแข่งขัน     
  ระดับชั้น  ป.1- ป.5 
 2 ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน    
  ประเภททีม ๆ ละ 5 – 10 คน  โรงเรียนละ 1 การแสดง 
 3. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 
  3.1สมัครทางเว็ปไซต์ http//pao.ssk.in.th ระหว่างวันที่  25 - 29  ธันวาคม 2560  (ปิดระบบ 29     
              ธันวาคม 2560  เวลา 24.00 น.)    
  3.2 แสดงทีมละไม่เกิน  15 – 20 นาที 

 4.เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม100 คะแนน ดังนี้ 

  4.1 การใช้ภาษา อักขระ ออกเสียงถูกต้อง   30 คะแนน 
  4.2. การแต่งกายสอดคล้องกับเนื้อเรื่องและสวยงาม  15 คะแนน 
  4.3. เนื้อเรื่องมีคติสอนใจ     20 คะแนน 
  4.4. อุปกรณก์ารแสดงสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง  10 คะแนน 
  4.5. การแสดงสมบทบาท     15 คะแนน 
  4.6. การแสดงภายในเวลาที่ก าหนด   10 คะแนน 

 5. เกณฑ์การตัดสิน  
   คะแนน  80 คะแนนขึ้นไป รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง 
   คะแนน  70 – 79  รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน 
   คะแนน  60 – 69  รางวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง 
   คะแนน    0 – 59   รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม 

6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

** หมายเหตุใช้กรรมการภายนอกตัดสินผลการแข่งขัน 
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4. การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ  English  Quiz 
1. ระดับผู้แข่งขัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 
2. จ านวนผู้แข่งขัน โรงเรียนละ  1  ทีม ( 2  คน) 
3. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 
  ใช้เวลาในการแข่งขัน 30  นาท ี
4.วิธีด าเนินการ   
 4.1 สมัครทางเว็ปไซต์ http//pao.ssk.in.th ระหว่างวันที่  25 - 29  ธันวาคม 2560  (ปิดระบบ 29  ธันวาคม 
2560  เวลา 24.00 น.)      

4.2 ให้รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขันก่อนเวลา  30 นาที 
 4.3. ล าดับที่นั่งในการแข่งขันให้ถือตามล าดับการรายงานตัวเป็นส าคัญ 
 4.4  เป็นการแข่งขันแบบรอบเดียว ทีมผู้แข่งขันท าข้อสอบ แบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จ านวน  30  ข้อ  ข้อละ  1  
คะแนน  ใช้เวลาข้อละ 1 นาที  
5. เนื้อหาในการแข่งขัน มีรายละเอียดดังนี้ 

เนื้อหาค าศัพท์ตามหลักสูตร 
ความเข้าใจ 
ความรู้ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
วัฒนธรรมเจ้าของภาษา 

6. เกณฑ์การตัดสิน  
คะแนน  80 คะแนนขึ้นไป รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง 

   คะแนน  70 – 79  รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน 
   คะแนน  60 – 69  รางวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง 
   คะแนน  50 – 59   รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม 
7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
* หมายเหตุ  คณะกรรมการจัดการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ เป็นผู้ออกข้อสอบท่ีใช้ในการแข่งขัน 
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5.  การเล่านิทานภาษาอังกฤษ 
 1 .ระดับผู้แข่งขัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 
 2. จ านวนผู้แข่งขัน  โรงเรียนละ  1  คน 
 3. การแข่งขัน 

สมัครทางเว็ปไซต์ http//pao.ssk.in.th ระหว่างวันที่  25 - 29  ธันวาคม 2560  (ปิดระบบ 29  
ธันวาคม 2560  เวลา 24.00 น.)       

ผู้เข้าแข่งขันเลือกนิทานภาษาอังกฤษที่จะเล่าด าเนินการตามรายละเอียดดังนี้ 
   .3.1  คุณภาพของเรื่องที่เล่า 
   . 3.1.1  เป็นเรื่องที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี 
    3.1.2  เป็นเรื่องที่เหมาะสมกับวัย 
    3.1.3  เป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดข้อคิดท่ีมีประโยชน์ 
   3.2  โครงสร้างการเล่า 
    3.2.1  พูดทักทายแนะน าตนเอง 
    3.2.2  เล่าได้ตรงกับชื่อเรื่องที่น ามา 
    3.2.3  เล่าเรียงล าดับสอดคล้องสัมพันธ์กันตลอดเรื่อง 
    3.2.4  สรุปเรื่องท่ีเล่าได้ประทับใจ 
    3.2.5  เล่าได้ทันตามเวลาที่ก าหนด  (เวลา 3-5นาท)ี 
   3.3  การน าเสนอ 
    3.3.1  ออกเสียงได้ชัดเจนถูกต้องตามอักขรวิธี 
    3.3.2  เล่าด้วยน้ าเสียงที่ดังเหมาะสม 
    3.3.3  เล่าได้คล่องแคล่วเว้นจังหวะการพูดได้เหมาะสม 
    3.3.4  ใช้ค าพูดเหมาะสมกับเรื่อง 
    3.3.5  ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
    3.3.6  เล่าได้อย่างน่าสนใจน่าติดตามฟัง 
    3.3.7  ใช้น้ าเสียงและแสดงท่าทางพร้อมสื่อประกอบการเล่าได้เหมาะสม 
    3.3.8  สร้างบรรยากาศที่ดีต่อผู้ฟัง 
   3.4  บุคลิกภาพ 
    3.4.1  มีความเชื่อม่ันไม่แสดงอาการประหม่า 
    3.4.2  กิริยาท่าทางขณะเล่าเรื่องเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา 
    3.4.3  ขณะเล่าเรื่องมองผู้ฟังอย่างเป็นธรรมชาติ 
    3.4.4  แต่งกายด้วยชุดนักเรียน 
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 4. วิธีด าเนินการ 
  4.1  ผู้เข้าแขง่ขันส่งเรื่องที่เล่าให้คณะกรรมการ  3  ชุดและจับฉลากล าดับการเล่า 
  4.2  ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนใช้เวลาในการเล่าไม่เกิน 5นาท ี
 5. เกณฑ์การให้คะแนนและการตัดสิน100คะแนน  

  5.1 เนื้อเรื่อง (content) 35 คะแนน 
- เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจ เหมาะสมกับวัย      15  คะแนน 
- รูปแบบการเล่าเรื่อง การน าเสนอ (Form & Organizing)    15  คะแนน 
 - ข้อคิดในการน าเสนอ (Moral)       5 คะแนน 
5.2 ความคล่องแคล่วด้านการใช้ภาษา (Language competence) 60 คะแนน 
- ใช้ภาษาถูกต้อง ค าศัพท์ โครงสร้าง ค าสันธานและความเหมาะสมกับระดับชั้น 20 คะแนน 
 - ความสามารถด้านการออกเสียง (Pronunciation)    20 คะแนน 
 - การใช้น้ าเสียง และอารมณ์สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง (Tone)    20 คะแนน 
5.3 เล่าตามเวลาที่ก าหนด       5 คะแนน 

6. เกณฑ์การตัดสิน  
คะแนน  80 คะแนนขึ้นไป รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง 

   คะแนน  70 – 79  รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน 
   คะแนน  60 – 69  รางวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง 
   คะแนน   0 – 59   รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม 
7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
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6.  การแข่งขันทักษะการใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ  (Dictionary Skill) 
1. ระดับผู้แข่งขัน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 
2. จ านวนผู้แข่งขัน โรงเรียนละ   2  คน 

สมัครทางเว็ปไซต์ http//pao.ssk.in.th ระหว่างวันที่  25 - 29  ธันวาคม 2560  (ปิดระบบ 29  ธันวาคม  
2560  เวลา 24.00 น.)    
3. การจัดการแข่งขัน 
 ผู้แข่งขันเปิดพจนานุกรม ภายใน  30 นาทีเพ่ือหาค าตอบดังนี้ 
 3.1. ประเภทของค า       10  ค า 
 3.2 ค าอ่าน   10  ค า 
 3.3  ค าศัพท์    10  ค า 
4. อุปกรณ์ในการแข่งขัน (คณะกรรมการต้องจัดเตรียม) 
 4.1  ข้อทดสอบค าศัพท์  จ านวน  30  ข้อ  ( พิมพ์ด้วยตัวอักษร Angsana New  ขนาด 18 ) 
 4.2   ให้นักเรียนเตรียมพจนานุกรมให้พร้อมส าหรับการแข่งขัน 
 5. เกณฑ์การตัดสิน  

คะแนน  80  คะแนนขึ้นไป รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง 
   คะแนน  70 – 79  รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน 
   คะแนน  60 – 69  รางวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง 
   คะแนน   0 – 59   รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม 
  6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
            * หมายเหตุ  คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะการใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษเป็นผู้ออกข้อสอบท่ีใช้  
     ในการแข่งขัน 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

7  ทักษะการประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษและภาษาจีน Singing Contest 
 

1. ระดับผู้แข่งขัน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 
 2. จ านวนผู้แข่งขัน โรงเรียนละ  1  คน 
 3.  วิธีด าเนินการ 

3.1 สมัครทางเว็ปไซต์ http//pao.ssk.in.th ระหว่างวันที่  25 - 29  ธันวาคม 2560  (ปิดระบบ 29  
ธันวาคม 2560  เวลา 24.00 น.)        

  3.2  คณะกรรมการเตรียมชุดเครื่องคอมพิวเตอร์/พร้อมเครื่องเสียง 
  3.3  ผู้แข่งขันเลือกเพลงสากลที่ถนัด 1 เพลง พร้อม CD  เพลง  1  แผ่น 
  3.4  แต่งกายด้วยชุดนักเรียน 
 4  เกณฑ์การให้คะแนนในการแข่งขัน 
  4.1  แนะน าตัว – บทเพลง    5  คะแนน 
  4.2  จังหวะ – พลังเสียง /ค าร้อง – ท านอง  20  คะแนน 
  4.3  ความไพเราะ    10  คะแนน 
  4.4  ลีลา     5  คะแนน 
       รวม  100  คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน  
คะแนน  80  คะแนนขึ้นไป รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง 

   คะแนน  70 – 79  รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน 
   คะแนน  60 – 69  รางวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง 
   คะแนน   0 – 59   รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม 
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8. การแข่งขันต่อตัวอักษร  (CROSSWORD) 
 1.  ระดับผู้แข่งขัน   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ทีมละ 2  คน 

2.  จ านวนผู้เข้าแข่งขันโรงเรียนละ 1 ทีม  
สมัครทางเว็ปไซต์ http//pao.ssk.in.th ระหว่างวันที่  25 - 29  ธันวาคม 2560  (ปิดระบบ 29  

ธันวาคม 2560  เวลา 24.00 น.)    
 3.  กติกาและเกณฑ์การแข่งขัน 
  3.1  กฎกติกาการคิดคะแนนให้ยึดของชมรมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทย 
  3.2 ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียนรายงานตัว 
  3.4  ผู้แข่งขันต้องแต่งกายให้เรียบร้อยและเตรียมอุปกรณ์การเล่นมาให้พร้อมก่อนการแข่งขัน  
  3.5  ให้ผู้เข้าแข่งขันนั่งประจ าโต๊ะแข่งขันของตนเอง  
  3.6  เมื่อจบการแข่งขันในแต่ละเกมให้ผู้แข่งขันกรอกคะแนนผลการแข่งขันของตนเองและให้คู่แข่งขัน    
         ลงชื่อรับรองในช่องท่ีก าหนดขณะเดียวกันให้ตรวจเช็คคะแนนของคู่แข่งขันว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ 
  3.7  เวลาในการแข่งขันเกมละไม่เกิน  40  นาทีและใช้เวลาในการลงค าแต่ละครั้งไม่เกิน  1  นาทีครึ่ง 
         หากเกินเวลาถือว่าสละสิทธิ์ในการลงเล่นในค านั้นๆ 
  3.8  ถ้าผลการแข่งขัน  “เสมอกัน”  ให้ผู้แข่งขันแจ้งกรรมการทราบก่อนเพ่ือพิจารณา                  
         จึงจะบันทึกผลได้    
  3.9  ผลการตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 
 4.  การพิจารณาตัดสิน 
  4.1  การแข่งขัน 2  กระดาน 
  หมายเหตุ   1.  ใช้พจนานุกรมของสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทย 
 5.  การตัดสิน 
  จัดล าดับคะแนนเพื่อมอบประกาศเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รางวัล 
          ชมเชยและรางวัลการเข้าร่วมกิจกรรม  ตามเกณฑ์ก าหนด 
 
           6. เกณฑ์การตัดสิน  

คะแนน  80 คะแนนขึ้นไป รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง 
   คะแนน 70 – 79   รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน 
   คะแนน 60 – 69   รางวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง 
   คะแนน   0 – 59   รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม 
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9. กิจกรรม แข่งขันสะกดค าศัพท์Spelling BeeS 
 1. ระดับผู้แข่งขัน   
   - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
   - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
 2. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน   
   - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  โรงเรียนละ  1  คน 
   - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   โรงเรียนละ  1  คน 

สมัครทางเว็ปไซต์ http//pao.ssk.in.th ระหว่างวันที่  25 - 29  ธันวาคม 2560  (ปิดระบบ 29  
ธันวาคม 2560  เวลา 24.00 น.)     

 3. กิจกรรมที่ใช้ในการแข่งขัน 
  เขยีนสะกดค าศัพท์ ตามค าบอก 
 4. วิธีด าเนินการ 
  -กรรมการด าเนินการแข่งขันเตรียมข้อสอบส าหรับการแข่งขัน 2 ชุด และจัดท าชุดส ารองไว้อีก  1  ชุด 
            ชุดละ 25 ค า 
   -  ผู้เข้าแข่งขันเขียนค าศัพท์ตามค าบอก 
 5.เกณฑ์การตัดสิน 
  5.1  คณะกรรมการตรวจให้คะแนนค าตอบที่ถูกต้องค าละ  2  คะแนน 
  5.2  กรณีท่ีคะแนนเท่ากันให้ใช้แบบตารางค าศัพท์ส ารองที่เตรียมไว้จัดแข่งขันอีกครั้งให้ได้ผู้ชนะเลิศ 

6. เกณฑ์การตัดสิน  
คะแนน  80 คะแนนขึ้นไป รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง 

   คะแนน 70 – 79   รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน 
   คะแนน 60 – 69   รางวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง 
   คะแนน   0 – 59   รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม 
 
หมายเหตุ :  คณะกรรมการจัดการแข่งขันสะกดค าศัพท์Spelling Bee เป็นผู้ออกข้อสอบท่ีใช้ในการแข่งขัน 
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10.  การแข่งขันการอ่านในใจภาษาอังกฤษ  (Reading  Comprehension) 
 
 1.ระดบัผู้แข่งขัน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 
 2. จ านวนผู้แข่งขัน โรงเรียนละ  1  คน 
 3. วิธีการด าเนินการแข่งขัน 

3.1 สมัครทางเว็ปไซต์ http//pao.ssk.in.th ระหว่างวันที่  25 - 29  ธันวาคม 2560  (ปิดระบบ 29  
ธันวาคม 2560  เวลา 24.00 น.)    

  3.2  ก าหนดเนื้อหาตามล าดับชั้น 
  3.3  อ่านเนื้อหาที่ก าหนด (Seen  Reading)  5  บท 
  3.4  ใช้เนื้อหาที่นักเรียนไม่เคยเห็น  (Unseen  Reading) 
  3.5  ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 100  คะแนน 

4. เกณฑ์การตัดสิน  
คะแนน  80 คะแนนขึ้นไป รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง 

   คะแนน  70 – 79  รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน 
   คะแนน  60 – 69  รางวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง 
   คะแนน   0 – 59   รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม 
 
หมายเหตุ :  คณะกรรมการจัดการแข่งขันการอ่านในใจภาษาอังกฤษเป็นผู้ออกข้อสอบท่ีใช้ในการแข่งขัน 
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11.  การแข่งขันทักษะการพูดบรรยายภาพภาษาอังกฤษ 
   

1. ระดับผู้แข่งขัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
 2. จ านวนผู้เข้าแข่งขันโรงเรียนละ 1  คน 
 3 .กิจกรรมที่ใช้ในการแข่งขัน 
  วิธีด าเนินการ 

3.1  สมัครทางเว็ปไซต์ http//pao.ssk.in.th ระหว่างวันที่  25 - 29  ธันวาคม 2560  (ปิดระบบ 29  
ธันวาคม 2560  เวลา 24.00 น.)    

  3.2 ผู้เข้าแข่งขันและจับฉลากล าดับการพูด 
  3.3 จับสลากภาพ ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนใช้เวลาในการพูดไม่เกิน5 นาที  โดยผู้แข่งขันท่ีพูดเกินเวลาที่ 
             ก าหนด  จะถูกหักคะแนน 
  หัวข้อภาพประกอบการพูด 
   -  Animal 
   -  Fruit 
   -  Family 
  โครงสร้างการพูด 
   1) พูดทักทายแนะน าตนเอง 
   2 )พูดได้ตรงภาพ 
   3) พูดเรียงล าดับสอดคล้องสัมพันธ์กันตลอดเรื่อง 
   4) สรุปเรื่องท่ีพูดได้ประทับใจ 
   5) พูดได้ทันตามเวลาที่ก าหนด  (เวลา  3 นาที) 
   
  การน าเสนอ 
   1) ออกเสียงได้ชัดเจน 
   2) พูดด้วยน้ าเสียงที่ดังเหมาะสม 
   3) พูดได้คล่องแคล่วเว้นจังหวะการพูดได้เหมาะสม 
   4) ใช้ค าพูดเหมาะสมกับเรื่อง 
   5) ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
   6) พูดได้อย่างน่าสนใจน่าติดตามฟัง 
   7) ไม่ใช้สื่อประกอบการพูด  ใช้น้ าเสียงและแสดงท่าทางประกอบการพูด 
ได้เหมาะสม 
   8) สร้างบรรยากาศท่ีดีต่อผู้ฟัง 
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  บุคลิกภาพ 
   1) มีความเชื่อมั่นไม่แสดงอาการประหม่า 
   2) กิริยาท่าทางขณะพูดเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา 
   3) ขณะพูดมองผู้ฟังอย่างเป็นธรรมชาติ 
   4) การแต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม 
 
 
 
 4. เกณฑ์การให้คะแนนและการตัดสิน 
  4.1 คุณภาพของเรื่องที่พูด  15 คะแนน 
  .4.2 โครงสร้างของการพูด   30 คะแนน 
  4.3  การน าเสนอ    40 คะแนน 
  4.4  บุคลิกภาพ    15 คะแนน 
     รวม            100 คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน  
คะแนน  80  คะแนนขึ้นไป รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง 

   คะแนน  70 – 79  รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน 
   คะแนน  60 – 69  รางวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง 
   คะแนน   0 – 59   รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม 
 
หมายเหตุ :  คณะกรรมการจัดการแข่งขันพูดบรรยายภาพภาษาอังกฤษเป็นผู้ออกข้อสอบท่ีใช้ในการแข่งขัน 
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คณะผู้จัดท า 
 

1. นางวัชรินทร์  ค าวงศ์    ประธานศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
2. นางสุกัญญา  ชะบาราษีบุษย์   รองประธานศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
3. นางมาลินี  สมทรัพย์    กรรมการ 
4. นางปุณยวีร์  จิรวิริยพงษ์   กรรมการ 
5. นางปราณี  สีดา    กรรมการ 
6. นางสาวปรัศนี  เกษสร   กรรมการ 
7. นางชรัลภัสร์  พิสุทธิ์จิระธาดา   กรรมการ 
8. นายยิ่งวัฒน์  พิสุทธิ์จิระธาดา   กรรมการ 
9. นางฉลิมพร  เอิกเกริก   กรรมการ 
10. นางสาวศิริพรรณ  ตะเพียนทอง  กรรมการ 
11. นายวรัณณวัฒน์  ศรีวงษ์   กรรมการ 
12. นางสาวสกุลกานต์  แย้มแก้ว   กรรมการ 
13. นายวรวุฒิ  ประจุทรัพย์   กรรมการ 
14. นางสาวรสสุคนธ์  ติละบาล   กรรมการ 
15. นางนันท์นภัส  ชะบา   กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯภาษาต่างประเทศ   
16. นางกัลย์ศรุตา  สากระจาย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ฯภาษาต่างประเทศ   

 
---------------- 

 
 


