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การแข่งขันพูดสุนทรพจน์
(ภาษาจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เกาหลี)
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 ระดับชั้น
ภาษาจีน นักเรียนระดับชัน้ ป.4-6
นักเรียนระดับชัน้ ม.1-3
นักเรียนระดับชัน้ ม.4-6
ภาษาญีป่ ุ่น
นักเรียนระดับชัน้ ม.1-3
นักเรียนระดับชัน้ ม.4-6
ภาษาฝรั่งเศส
นักเรียนระดับชัน้ ม.4-6
ภาษาเกาหลี
1.2 ผู้แข่งขันทุกระดับต้องเป็นนักเรียนที่กาลังเรียนในโปรแกรม หรือเรียนวิชาเลือก หรือสาระเพิ่มเติมภาษาที่
สมัครแข่งขัน ที่จัดโดยโรงเรียนที่ส่งนักเรียนนั้นเข้าแข่งขัน (ไม่สามารถส่งนักเรียนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
ในโรงเรียนนัน้ ๆ มาแข่งได้)
1.3 ผู้แข่งขันเป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทยโดยกาเนิด ซึ่งมีบิดาและมารดา หรือผู้ปกครองถือสัญชาติไทยโดยกาเนิด
1.4 ผู้แข่งขันต้องไม่เคยไปศึกษาหรือพานักอาศัยในประเทศที่ใช้ภาษาที่สมัครแข่งขันนานเกิน 3 เดือน ในรอบ 3 ปี
ที่ผ่านมา
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว
2.2 จานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.2.1 ระดับชัน้ ป.4-6 จานวน 1 คน (เฉพาะภาษาจีน)
2.2.2 ระดับชัน้ ม.1-3 จานวน 1 คน (เฉพาะภาษาจีนและภาษาญีป่ ุ่น)
2.2.3 ระดับชัน้ ม.4-6 จานวน 1 คน (ทุกภาษา)
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 หัวข้อการแข่งขันใช้เพียงหัวข้อเดียวในการแข่งขันทั้งระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค และระดับประเทศ
(ดูรายละเอียดในข้อ 9)
3.2 ผู้แข่งขันต้องแสดงใบรับการศึกษา หรือ ปพ.7 ก่อนแข่งขันทุกคน โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะ
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้แข่งขันอย่างเคร่งครัด
3.3 ผู้แข่งขันจะพูดแข่งขันตามหัวข้อที่กาหนด พร้อมทั้งตอบคาถามของคณะกรรมการเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้แข่งขันพูด
จานวน 2 คาถาม
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3.7 ผู้เข้าแข่งขันที่มาช้ากว่ากาหนดเวลาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1 ด้านเนื้อหา (Content) 35 คะแนนประกอบด้วย
- เนื้อหาถูกต้องและสอดคล้องกับเรื่องที่กาหนด (Accuracy and Consistency) 10 คะแนน
- ความถูกต้องของภาษาในรูปแบบการพูดสุนทรพจน์ (Form & Organizing of Speech) 15 คะแนน
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative) 10 คะแนน
4.2 ด้านความคล่องแคล่วในทักษะภาษา (Language Competence and Fluency) 35 คะแนนประกอบด้วย
- การใช้ภาษาเหมาะสมกับระดับชั้น (Difficulty Level) ด้านศัพท์ (Vocabulary) โครงสร้างและ
คาสันธาน (Structure & Connectors 15 คะแนน
- ความสามารถด้านการออกเสียงการเน้นคาการลงเสียงสูงต่าการเน้นคาสาคัญในประโยคและ
จังหวะการหยุดในช่วงจบประโยค (Pronunciation, stress, Intonation, rhythm, pausing and
pace) 20 คะแนน
4.3 ความสาเร็จในการถ่ายทอด (Presentation) 15 คะแนนประกอบด้วย
- การใช้น้าเสียง.สอดคล้องกับเนื้อหาที่พูด (Tone) 10 คะแนน
- บุคลิกท่าทาง 5 คะแนน
4.4 พูดในระยะเวลาที่กาหนด 5 คะแนน
4.5 การตอบคาถาม 10 คะแนน (คาถาม 2 คาถาม ๆ ละ 5 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละคาถาม
ความเข้าใจคาถาม
การตอบคาถาม
คะแนน
 ถามคาถามด้วยภาษาที่แข่งขัน
ตอบคาถามได้อย่างถูกต้อง ด้วยภาษาที่แข่งขัน
5
ตอบคาถามได้อย่างถูกต้อง ด้วยภาษาไทย
2.5
 ถามคาถามทีต
่ ้องแปลเป็นภาษาไทย ตอบคาถามเป็นภาษาที่แข่งขันได้อย่างถูกต้อง
2.5
ตอบคาถามด้วยภาษาไทย
0
5. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการเห็นเป็นอย่างอื่นผลการตัดสินของคณะกรรมการ
ถือเป็นสิ้นสุด
6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
กรรมการตัดสิน 3 คนและกรรมการควบคุมการแข่งขัน 3 คน
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
กรรมการตัดสินเป็นผูท้ ี่มีความรูค้ วามสามารถในการสื่อสารภาษาที่แข่งขันเป็นอย่างดีประกอบด้วย
1. เจ้าของภาษา 1 คน (Native Speakers)
2. ครูจากสถานศึกษา/อาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิสอนภาษาที่แข่งขัน จานวน 2 คน
ในกรณีที่หน่วยจัดการแข่งขันสามารถจัดหากรรมการเจ้าของภาษาได้มากกว่า 1 คน ก็สามารถทาได้ แต่ทงั้ นี้
กรรมการตัดสินทั้งหมดต้องมีจานวน 3 คน
ข้อควรคำนึง
- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
- กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชัน้ ที่ทาการสอน
- กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ ที่หลากหลาย
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- กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในลาดับที่ 1 -3
- เป็นบุคคลทีไ่ ม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้แข่งขัน (เช่นเป็นเจ้าของสถานศึกษา และสอนพิเศษ/ติวเข้ม ให้ผู้เข้าแข่งขัน)
7. สถานที่ทาการแข่งขัน
- จัดสถานที่แข่งขันเป็น 2 ห้องดังนี้
- ห้องที่ 1 ห้องเก็บตัวผู้เข้าแข่งขันที่รอการแข่งขัน โดยมีกรรมการผู้ประสานงานที่มีคุณสมบัตใิ นการช่วยให้
นักเรียนผ่อนคลายจากความตื่นเต้นกังวลและบริหารจัดการในการจับฉลากลาดับการแข่งขันให้เป็นระบบ
- ห้องที่ 2 ห้องแข่งขัน เป็นห้องมิดชิดเหมาะสมกับการแข่งขัน
หมายเหตุ การอนุญาตให้มีผู้เข้าชมการแข่งขัน อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดแข่งขัน ทั้งนี้ควรคานึงถึง
ความสงบเรียบร้อยภายในห้องแข่งขัน เพราะผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องใช้สมาธิในการแข่งขันค่อนข้างมาก ไม่อนุญาตให้
ถ่ายรูป ถ่ายคลิป หรือยกป้ายหรือส่งเสียงเชียร์ และต้องปิดโทรศัพท์มือถือตลอดการแข่งขัน รวมทั้งไม่อนุญาตให้บุคคลใดๆ
เดิน เข้า-ออก ห้องแข่งขันในระหว่างที่นักเรียนกาลังพูด

8. การเข้าแข่งขันระดับภาค และระดับชาติ
8.1 ให้ทีมที่เป็นตัวแทนของของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมต้องได้คะแนน
ระดับเหรียญทอง ลาดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขัน
ในระดับชาติ จะต้องได้คะแนนระดับเหรียญทอง ลาดับที่ ๑ - ๓ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป )
8.๒ ในกรณีแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีทีมชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน และในระดับภาค มี
มากกว่า ๓ ทีม ให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ ๑ เท่ากัน
ให้ดูข้อที่ ๒ ทีมที่ได้คะแนนข้อที่ ๒ มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าข้อที่ ๒ เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนน
เท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด
9. หัวข้อการพูดที่ใช้ในการแข่งตั้งแต่ระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติ
9.1 ระดับชั้น ป.4-6 หัวข้อ ครอบครัวของฉัน
9.2 ระดับชั้น ม.1-3 หัวข้อ สัตว์ที่ฉันอยากเลี้ยง
9.3 ระดับชั้น ม.4-6 หัวข้อ การเรียนภาษาและความก้าวหน้าในอนาคต

10. การเผยแพร่ผลงานทีไ่ ด้รับรางวัล
ผลงานของนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 3 คณะกรรมการพิจารณาและนาไปเผยแพร่ในเว็บไซต์
ต่อไป ซึ่งผลงานของผู้ แข่งขัน ถือเป็ นลิ ขสิ ทธิ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
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ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖

3.5 เวลาในการพูด (บวก /ลบ 30 วินาทีไม่ตัดคะแนน) ใช้เวลาน้อยหรือมากกว่าเวลาที่กาหนด 31 วินาที –
1 นาที ตัด 1 คะแนน หากเกิน 1 นาที ตัด 2 คะแนน
3.6 ขณะพูดสามารถใช้อุปกรณ์ประกอบการพูดได้ อาทิ โปสเตอร์ แผ่นพับ หรือการฉายภาพผ่านเครื่อง
Projector โดยอุปกรณ์เหล่านี้ให้มีแต่เพียงภาพ และชื่อภาพเท่านั้น
3.7 ผู้เข้าแข่งขันที่มาช้ากว่ากาหนดเวลาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1 ด้านเนื้อหา (Content) 30 คะแนนประกอบด้วย
- เนื้อหาถูกต้องและน่าสนใจ (Accuracy and Interesting) 10 คะแนน
- ความถูกต้องของภาษา (Form & Organizing of Speech) 10 คะแนน
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative) 10 คะแนน
4.2 ด้านความคล่องแคล่วในทักษะภาษา (Language Competence and Fluency) 30 คะแนนประกอบด้วย
- การใช้ภาษาเหมาะสมกับระดับชั้น (Difficulty Level) ด้านศัพท์ (Vocabulary) โครงสร้างและ
คาสันธาน (Structure & Connectors) 15 คะแนน
- ความสามารถด้านการออกเสียงการเน้นคาการลงเสียงสูงต่าการเน้นคาสาคัญในประโยคและ
จังหวะการหยุดในช่วงจบประโยค (Pronunciation, stress, Intonation, rhythm, pausing and
pace) 15 คะแนน
4.3 ความสาเร็จในการถ่ายทอด (Presentation) 35 คะแนนประกอบด้วย
- การใช้น้าเสียงสอดคล้องกับเนือ้ หาที่พูด (Tone) 15 คะแนน
- ความสามารถในการสื่อถึงผู้ฟงั (Communication) 15 คะแนน
- บุคลิกท่าทาง 5 คะแนน
4.4 พูดในระยะเวลาที่กาหนด 5 คะแนน
4.5 การตอบคาถาม 5 คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละคาถาม
ความเข้าใจคาถาม
การตอบคาถาม
คะแนน
 ถามคาถามด้วยภาษาที่แข่งขัน
ตอบคาถามได้อย่างถูกต้อง ด้วยภาษาที่แข่งขัน
5
ตอบคาถามได้อย่างถูกต้อง ด้วยภาษาไทย
2.5
 ถามคาถามทีต
่ ้องแปลเป็นภาษาไทย ตอบคาถามเป็นภาษาที่แข่งขันได้อย่างถูกต้อง
2.5
ตอบคาถามด้วยภาษาไทย
0
5. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการเห็นเป็นอย่างอื่นผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็น
สิ้นสุด
6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
กรรมการตัดสิน 3 คนและกรรมการควบคุมการแข่งขัน 3 คน
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
กรรมการตัดสินเป็นผูท้ ี่มีความรูค้ วามสามารถในการสื่อสารภาษาที่แข่งขันเป็นอย่างดีประกอบด้วย
1. เจ้าของภาษา 1 คน (Native Speakers)
2. ครูจากสถานศึกษา/อาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิสอนภาษาที่แข่งขัน จานวน 2 คน
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ในกรณีที่หน่วยจัดการแข่งขันสามารถจัดหากรรมการเจ้าของภาษาได้มากกว่า 1 คน ก็สามารถทาได้ แต่ทงั้ นี้
กรรมการตัดสินทั้งหมดต้องมีจานวน 3 คน
ข้อควรคำนึง
- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
- กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชัน้ ที่ทาการสอน
- กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ ที่หลากหลาย
- กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในลาดับที่ 1 -3
- เป็นบุคคลทีไ่ ม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้แข่งขัน (เช่นเป็นเจ้าของสถานศึกษา และสอนพิเศษ/ติวเข้ม ให้ผู้เข้าแข่งขัน)
7. สถานที่ทาการแข่งขัน
- จัดสถานที่แข่งขันเป็น 2 ห้องดังนี้
- ห้องที่ 1 ห้องเก็บตัวผู้เข้าแข่งขันที่รอการแข่งขัน โดยมีกรรมการผู้ประสานงานที่มีคุณสมบัตใิ นการช่วยให้
นักเรียนผ่อนคลายจากความตื่นเต้นกังวลและบริหารจัดการในการจับฉลากลาดับการแข่งขันให้เป็นระบบ
- ห้องที่ 2 ห้องแข่งขัน เป็นห้องมิดชิดเหมาะสมกับการแข่งขัน และเป็นห้องที่มีเครื่อง Projector ติดเพดานพร้อม
ใช้งาน
หมายเหตุ การอนุญาตให้มีผู้เข้าชมการแข่งขัน อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดแข่งขัน ทั้งนี้ควร
คานึงถึงความสงบเรียบร้อยภายในห้องแข่งขัน เพราะผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องใช้สมาธิในการแข่งขันค่อนข้างมาก ไม่
อนุญาตให้ถ่ายรูป ถ่ายคลิป หรือยกป้ายหรือส่งเสียงเชียร์ และต้องปิดโทรศัพท์มือถือตลอดการแข่งขัน รวมทั้งไม่อนุญาตให้
บุคคลใด ๆ เดิน เข้า-ออก ห้องแข่งขันในระหว่างที่นักเรียนกาลังพูด

8. การเข้าแข่งขันระดับภาค และระดับชาติ
8.1 ให้ทีมที่เป็นตัวแทนของของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมต้องได้คะแนน
ระดับเหรียญทอง ลาดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติ
จะต้องได้คะแนนระดับเหรียญทอง ลาดับที่ ๑ - ๓ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป )
8.๒ ในกรณีแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีทีมชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน และในระดับภาค มี
มากกว่า ๓ ทีม ให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ ๑ เท่ากันให้ดูข้อที่ ๒
ทีมที่ได้คะแนนข้อที่ ๒ มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าข้อที่ ๒ เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธาน
กรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด
9. การเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัล
ผลงานของนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 3 คณะกรรมการพิจารณาและนาไปเผยแพร่ในเว็ บไซต์
ต่อไป ซึ่งผลงานของผู้ แข่งขัน ถือเป็ นลิ ขสิ ทธิ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
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การแข่งขันละครสั้น
(ภาษาจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เกาหลี)
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 ผู้แข่งขัน
ภาษาจีน ภาษาญี่ปนุ่ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเกาหลี
นักเรียนระดับชัน้ ม.4-6
1.2 ผู้แข่งขันทุกระดับต้องเป็นนักเรียนที่กาลังเรียนในโปรแกรม หรือเรียนวิชาเลือก หรือสาระเพิ่มเติมภาษาที่
สมัครแข่งขัน ที่จัดโดยโรงเรียนที่ส่งนักเรียนนั้นเข้าแข่งขัน (ไม่สามารถส่งนักเรียนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
ในโรงเรียนนัน้ ๆ มาแข่งได้)
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันประเภททีม ๆ ละ 5 คน
2.2 จานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.2.1 ระดับชัน้ ม.4-6 จานวน 1 ทีม (ภาษาละ 1 ทีม)
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 หัวข้อการแข่งขันใช้เพียงหัวข้อเดียวในการแข่งขันทั้งระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค และระดับประเทศ
(ดูรายละเอียดในข้อ 1)
3.2 ผู้แข่งขันทุกคนในทีมจะต้องแสดงใบรับการศึกษา หรือ ปพ.7 ก่อนแข่งขันทุกคน โดยคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันจะตรวจสอบคุณสมบัตผิ แู้ ข่งขันอย่างเคร่งครัด
3.3 ผู้แข่งขันแต่ละทีมจะต้องส่งบทละคร (Script) ให้คณะกรรมการก่อนการแข่งขัน (ส่งในวันรายงานตัว)
จานวน 3 ชุด
3.4 บทละครสั้น: เป็นบทนิทานพื้นบ้านของประเทศเจ้าของภาษา (ภาษาที่สมัครแข่งขัน) หรือนิทานอีสป
3.5 เวลาในการแสดง ใช้เวลา 8 นาที หากใช้เวลาน้อยหรือเกินกว่าที่กาหนด ตัดนาทีละ 1 คะแนน (บวก/ลบ
30 วินาที ไม่ตัดคะแนน)
3.6 ตัวละครทุกตัวต้องมีบทพูด และพูดโดยไม่ดบู ท รวมถึงผูบ้ รรยายละคร ต้องบรรยายโดยไม่ดูบท
3.7 ผู้แข่งขันต้องใช้ชุดนักเรียน/ชุดพละ ในการแสดงเท่านัน้
3.8 สามารถใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดง สิง่ ประดิษฐ์งา่ ย ๆ สาหรับตกแต่งบนชุดนักเรียนเพื่อสื่อถึงตัวละครได้
ห้ามใช้ฉาก หรืออุปกรณ์ประกอบฉาก (หากฝ่าฝืนจะโดนตัดคะแนน 5 คะแนน)
3.9 ผู้แข่งขันห้ามใช้ไมโครโฟน หรือซาวน์เอฟเฟค (Sound Effect)
3.10 ผู้เข้าแข่งขันที่มาช้ากว่ากาหนดเวลาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1 ด้านการแสดง (Acting) 40 คะแนนประกอบด้วย
- บทบาทการแสดง (Characterization) 10 คะแนน
- การใช้เสียงและความมีชีวิตชีวาในการแสดง (Use of voice, energy levels) 15 คะแนน
- การเคลื่อนไหว การใช้ท่าทาง และสีหน้าในการแสดง (Movement and Gesture) 15 คะแนน
4.2 ด้านเนื้อหาของบทละคร (Story) 35 คะแนนประกอบด้วย
- ความถูกต้องของการใช้ภาษา (Language Accuracy) 10 คะแนน
- ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา (Fluency) 10 คะแนน
- ความชัดเจนในการออกเสียง (Pronunciation) 10 คะแนน
- ข้อคิดจากเรื่องที่นาเสนอ (Moral) 5 คะแนน
4.3 ด้านการจัดการ (Directing) 25 คะแนนประกอบด้วย
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- รูปแบบการจัดแสดง และการวางแผนการแสดง (Method of Performance and Performance
Plan) 10 คะแนน
- การทางานเป็นทีม (Teamwork) 10 คะแนน
- ความเหมาะสมของเวลาในการแสดง (Adherence to time limit) 5 คะแนน
(ในกรณีที่ผู้แข่งขันทาผิดเกณฑ์การแข่งขันข้อ 3.6, 3.7 และ 3.8 จะโดนตัด 5 คะแนน เช่น แต่งชุดแฟนซี
สวยงามแทนที่จะแต่งชุดนักเรียน/ชุดพละ)
5. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการเห็นเป็นอย่างอื่นผลการตัดสินของคณะกรรมการ
ถือเป็นสิ้นสุด
6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
กรรมการตัดสิน 3 คนและกรรมการควบคุมการแข่งขัน 3 คน
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
กรรมการตัดสินเป็นผูท้ ี่มีความรูค้ วามสามารถในการสื่อสารภาษาที่แข่งขันเป็นอย่างดีประกอบด้วย
1. เจ้าของภาษา 1 คน (Native Speakers)
2. ครูจากสถานศึกษา/อาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิสอนภาษาที่แข่งขัน จานวน 2 คน
ในกรณีที่หน่วยจัดการแข่งขันสามารถจัดหากรรมการเจ้าของภาษาได้มากกว่า 1 คน ก็สามารถทาได้ แต่ทงั้ นี้
กรรมการตัดสินทั้งหมดต้องมีจานวน 3 คน
ข้อควรคำนึง
- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
- กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชัน้ ที่ทาการสอน
- กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ ที่หลากหลาย
- กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในลาดับที่ 1 -3
- เป็นบุคคลทีไ่ ม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้แข่งขัน (เช่นเป็นเจ้าของสถานศึกษา และสอนพิเศษ/ติวเข้ม ให้ผู้เข้าแข่งขัน)
7. สถานที่ทาการแข่งขัน
ควรเป็นห้องที่ปิดมิด ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก ภายในห้องแข่งขัน ควรจัดดังนี้
-ไมโครโฟนสาหรับพิธีกร
-โต๊ะกรรมการตัดสิน 3 คน
-โต๊ะกรรมการจับเวลา 1 คน
-ที่นั่งสาหรับผู้เข้าชมการแข่งขัน
-ควรจัดเวทีให้เหมาะสมและจัดให้มีที่นั่งสาหรับผู้เข้าชม
หมายเหตุ 1. อนุญาตให้มีผู้ชมได้ แต่ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูป หรือบันทึกวีดีโอ หรือบันทึกเสียง หรือ ยกป้ายหรือส่งเสียง
เชียร์หรือกระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้เข้าแข่งขัน ไม่อนุญาตให้สนทนาทางโทรศัพท์ในห้องแข่งขันและต้องปิด
เสียงโทรศัพท์ตลอดการแข่งขัน
2. ไม่อนุญาตให้บุคคลใด ๆ เข้า-ออกห้องแข่งขันในระหว่างที่นักเรียนกาลังแข่งขัน ต้องให้นักเรียนแสดงจบ
ก่อนจึงสามารถเข้า-ออกห้องแข่งขันได้
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8. การเข้าแข่งขันระดับภาค และระดับชาติ
8.1 ให้ทีมที่เป็นตัวแทนของของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมต้องได้คะแนน
ระดับเหรียญทอง ลาดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขัน
ในระดับชาติ จะต้องได้คะแนนระดับเหรียญทอง ลาดับที่ ๑ - ๓ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป )
8.๒ ในกรณีแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีทีมชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน และในระดับภาค มี
มากกว่า ๓ ทีม ให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ ๑ เท่ากัน
ให้ดูข้อที่ ๒ ทีมที่ได้คะแนนข้อที่ ๒ มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าข้อที่ ๒ เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนน
เท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด
9. การเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัล
ผลงานของนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 3 คณะกรรมการพิจารณาและนาไปเผยแพร่ในเว็บไซต์
ต่อไป ซึ่งผลงานของผู้ แข่งขัน ถือเป็ นลิ ขสิ ทธิ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
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การนาเสนอโครงงานภาษาต่างประเทศทีส่ อง
(ภาษาจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เกาหลี)
1. หัวข้อโครงงาน: การประหยัดพลังงานในชีวิตประจาวัน
2. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 ระดับชั้น
ภาษาจีน ภาษาญี่ปนุ่ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเกาหลี
นักเรียนระดับชัน้ ม.4-6
1.2 ผู้แข่งขันทุกระดับต้องเป็นนักเรียนที่กาลังเรียนในโปรแกรม หรือเรียนวิชาเลือก หรือสาระเพิ่มเติมภาษาที่
สมัครแข่งขัน ที่จัดโดยโรงเรียนที่ส่งนักเรียนนั้นเข้าแข่งขัน (ไม่สามารถส่งนักเรียนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
ในโรงเรียนนัน้ ๆ มาแข่งได้)
1.3 ผู้แข่งขันเป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทยโดยกาเนิด ซึ่งมีบิดาและมารดา หรือผู้ปกครองถือสัญชาติไทยโดยกาเนิด
3. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
3.1 แข่งขันประเภททีม ๆ ละ 2 คน
3.2 จานวนผู้เข้าแข่งขัน
3.2.1 ระดับชัน้ ม.4-6 จานวน 1 ทีม (ภาษาละ 1 ทีม)
4. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
4.1 หัวข้อการแข่งขันใช้เพียงหัวข้อเดียวในการแข่งขันทั้งระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค และระดับประเทศ (ดู
รายละเอียดในข้อ 1)
4.2 ผู้แข่งขันต้องแสดงใบรับการศึกษา หรือ ปพ.7 ก่อนแข่งขันทุกคน โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะ
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้แข่งขันอย่างเคร่งครัด
4.3 ผู้แข่งขันจะนาเสนอโครงงานตามหัวข้อที่กาหนด พร้อมทั้งตอบคาถามของคณะกรรมการเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้
แข่งขันนาเสนอ จานวน 2 คาถาม
4.3.1 คณะกรรมการถามคาถามเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้แข่งขันนาเสนอ (ถามและตอบด้วยภาษาที่สมัครแข่งขัน)
- ระดับ ม. 4-6 เป็นคาถามประเภทให้ตอบด้วยประโยคทีส่ มบูรณ์
4.3.2 ในกรณีที่ผู้แข่งขันไม่สามารถตอบคาถามได้ อนุโลมให้คณะกรรมการถามคาถามใหม่ (ที่มี
ระดับความยากง่ายเท่าเทียมหรือใกล้เคียงกับคาถามแรก) ได้อีก 1 คาถาม ในคาถามที่สองนี้ หากผู้แข่งขันไม่สามารถ
ตอบได้ อนุโลมให้ตอบเป็นภาษาไทยได้ คะแนนทีไ่ ด้จะลดหลัน่ ลงไป (ดูรายละเอียดข้อ 4.5)
4.4 เวลาในการแข่งขัน
- ระดับชัน้ ม.4-6 ใช้เวลาในการพูด 3 นาที
4.5 เวลาในการพูด (บวก /ลบ 30 วินาทีไม่ตัดคะแนน) ใช้เวลาน้อยหรือมากกว่าเวลาที่กาหนด 31 วินาที – 1
นาที ตัด 1 คะแนน หากเกิน 1 นาที ตัด 2 คะแนน
4.6 ขณะนาเสนอโครงงาน ผู้แข่งขันจะต้องแสดงโครงงานประกอบการพูดซึ่งอาจจะเป็นป้ายนิเทศ โปสเตอร์
(ขนาดไม่เกิน 65x81 ซ.ม.) แผ่นพับ แผนภูมิ กราฟ รูปภาพฯ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่จัดทามา
4.7 ผู้เข้าแข่งขันที่มาช้ากว่ากาหนดเวลาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
5. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
5.1 ด้านเนื้อหา (Content) 35 คะแนนประกอบด้วย
- เนื้อหาถูกต้องและน่าสนใจ (Accuracy and Interesting) 10 คะแนน
- ความถูกต้องของภาษา (Form & Organizing of Speech) 10 คะแนน
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative) 15 คะแนน
5.2 ด้านความคล่องแคล่วในทักษะภาษา (Language Competence and Fluency) 20 คะแนนประกอบด้วย
- การใช้ภาษาเหมาะสมกับระดับชั้น (Difficulty Level) ด้านศัพท์ (Vocabulary) โครงสร้างและ
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คาสันธาน (Structure & Connectors) 10 คะแนน
- ความสามารถด้านการออกเสียงการเน้นคาการลงเสียงสูงต่าการเน้นคาสาคัญในประโยคและ
จังหวะการหยุดในช่วงจบประโยค (Pronunciation, stress, Intonation, rhythm, pausing and
pace) 10 คะแนน
5.3 ความสาเร็จในการถ่ายทอด (Presentation) 30 คะแนนประกอบด้วย
- การใช้น้าเสียงสอดคล้องกับเนือ้ หาที่พูด (Tone) 10 คะแนน
- ความสามารถในการสื่อถึงผู้ฟงั (Communication) 10 คะแนน
- โครงงานที่ชัดเจนนาไปสู่ความเข้าใจในเนื้อหา (Project) 10 คะแนน (ไม่ใช่คะแนนความสวยงาม)
5.4 พูดในระยะเวลาที่กาหนด 5 คะแนน
5.5 การตอบคาถาม 10 คะแนน (คาถาม 2 คาถาม ๆ ละ 5 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละคาถาม
ความเข้าใจคาถาม
การตอบคาถาม
คะแนน
 ถามคาถามด้วยภาษาที่แข่งขัน
ตอบคาถามได้อย่างถูกต้อง ด้วยภาษาที่แข่งขัน
5
ตอบคาถามได้อย่างถูกต้อง ด้วยภาษาไทย
2.5
 ถามคาถามทีต
่ ้องแปลเป็นภาษาไทย ตอบคาถามเป็นภาษาที่แข่งขันได้อย่างถูกต้อง
2.5
ตอบคาถามด้วยภาษาไทย
0
5. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการเห็นเป็นอย่างอื่นผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็น
สิ้นสุด
6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
กรรมการตัดสิน 3 คนและกรรมการควบคุมการแข่งขัน 3 คน
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
กรรมการตัดสินเป็นผูท้ ี่มีความรูค้ วามสามารถในการสื่อสารภาษาที่แข่งขันเป็นอย่างดีประกอบด้วย
1. เจ้าของภาษา 1 คน (Native Speakers)
2. ครูจากสถานศึกษา/อาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิสอนภาษาที่แข่งขัน จานวน 2 คน
ในกรณีที่หน่วยจัดการแข่งขันสามารถจัดหากรรมการเจ้าของภาษาได้มากกว่า 1 คน ก็สามารถทาได้ แต่ทงั้ นี้
กรรมการตัดสินทั้งหมดต้องมีจานวน 3 คน
ข้อควรคำนึง
- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
- กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชัน้ ที่ทาการสอน
- กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ ที่หลากหลาย
- กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในลาดับที่ 1 -3
- เป็นบุคคลทีไ่ ม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้แข่งขัน (เช่นเป็นเจ้าของสถานศึกษา และสอนพิเศษ/ติวเข้ม ให้ผู้เข้าแข่งขัน)
7. สถานที่ทาการแข่งขัน
- จัดสถานที่แข่งขันเป็น 2 ห้องดังนี้
- ห้องที่ 1 ห้องเก็บตัวผู้เข้าแข่งขันที่รอการแข่งขัน โดยมีกรรมการผู้ประสานงานที่มีคุณสมบัตใิ นการช่วยให้
นักเรียนผ่อนคลายจากความตื่นเต้นกังวลและบริหารจัดการในการจับฉลากลาดับการแข่งขันให้เป็นระบบ
- ห้องที่ 2 ห้องแข่งขัน เป็นห้องมิดชิดเหมาะสมกับการแข่งขัน
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หมายเหตุ การอนุญาตให้มีผู้เข้าชมการแข่งขัน อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดแข่งขัน ทั้งนี้ควร
คานึง ถึงความสงบเรียบร้อยภายในห้องแข่งขัน เพราะผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องใช้สมาธิในการแข่งขันค่อนข้างมาก ไม่
อนุญาตให้ถ่ายรูป ถ่ายคลิป หรือยกป้ายหรือส่งเสียงเชียร์ และต้องปิดโทรศัพท์มือถือตลอดการแข่งขัน รวมทั้งไม่อนุญาตให้
บุคคลใด ๆ เดิน เข้า-ออก ห้องแข่งขันในระหว่างที่นักเรียนกาลังพูด

8. การเข้าแข่งขันระดับภาค และระดับชาติ
8.1 ให้ทีมที่เป็นตัวแทนของของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมต้องได้คะแนน
ระดับเหรียญทอง ลาดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติ
จะต้องได้คะแนนระดับเหรียญทอง ลาดับที่ ๑ - ๓ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป )
8.๒ ในกรณีแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีทีมชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน และในระดับภาค มี
มากกว่า ๓ ทีม ให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ ๑ เท่ากันให้ดูข้อที่ ๒
ทีมที่ได้คะแนนข้อที่ ๒ มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าข้อที่ ๒ เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธาน
กรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด
9. การเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัล
ผลงานของนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 3 คณะกรรมการพิจารณาและนาไปเผยแพร่ในเว็บไซต์
ต่อไป ซึ่งผลงานของผู้ แข่งขัน ถือเป็ นลิ ขสิ ทธิ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
หมายเหตุ การจัดรูปแบบการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่สองนี้เป็นรูปแบบของการแข่งขันระดับชาติ
และระดับภาค ซึ่งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือระดับจังหวัด อาจปรับได้ตามความเหมาะสมแต่ให้ยึดแนวปฏิบัติใน
เกณฑ์นี้

ในกรณีที่ต้องการคาชี้แจงหรือคาแนะนาเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่ผู้ประสานงานส่วนกลางที่รับผิดชอบการ
แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สองระดับประเทศ ดังรายชื่อต่อไปนี้
นางสาวนองศิริ โชติรัตน์ (ภาษาญี่ปนุ่ )
นางปัญจนี วิเลปสุวรรณ (ภาษาญี่ปุ่น)
นางสาวเงินยวง นุดตะเคียน
(ภาษาเกาหลี)
นายสมยศ ฝูงชมเชย (ภาษาจีน)
นางสาวสุกฤตา สนิทจันทร์ (ภาษาจีน)
นางสาวธัญธิดา ปรินทอง (ภาษาฝรั่งเศส)
หมายเหตุ

สวก. สพฐ.

02-288-5748

สวก. สพฐ.

02-288-5749

สวก. สพฐ. 02-288-5749
สวก. สพฐ.
อีเมล์

02-288-5749
obecspeech2016@gmail.com

1. กาหนดการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ หรือระดับภาค ประสานที่หน่วยจัดโดยตรง
2. รายชื่อผู้ประสานงานส่วนกลาง (รวบรวมรายชื่อระดับภาคทุกภาค) นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์
โทรศัพท์ 084- 657-3127 Email: walla.r@hotmail.com

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา๒๕๕๙
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