
ค ำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์กำรแข่งขันทักษะภำษำต่ำงประเทศที่สอง 

 เนื่องจากในการแข่งขันระดับเขต ระดับจังหวัด มีปัญหาบางประการเกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากความไม่
ชัดเจนของเกณฑ์ จึงท าให้เกิดการตีความเกณฑ์ที่ไม่ตรงกัน เพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหาในระดับภาคและ
ระดับประเทศ จึงขอเพ่ิมค าชี้แจงเกณฑ์ในประเด็นต่าง ๆ เพ่ือให้เข้าใจถูกต้อง  และปฏิบัติตรงกันในการแข่งขัน
ระดับภาคและระดับประเทศ 

1. เกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้แข่งขัน 
 ค ำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญชำติของผู้แข่งขัน – ในกรณีที่ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตรของผู้แข่งขัน    
ไม่ระบุบิดา หรือมารดา แต่มีข้อบ่งชี้อ่ืน ๆ ที่ท าให้สันนิษฐานได้ว่า อาจจะมีบิดา หรือมารดา เป็นชาวต่างชาติ เช่น 
มีชื่อตามบัตรประชาชนที่ ไม่ใช่ภาษาไทย  มีประวัติเคยไปอยู่ระยะยาวในต่างประเทศในวัยเด็ก ( เรียนใน
ระดับประถมหรือมัธยมต้นในต่างประเทศ จึงท าให้สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้เสมือนเป็นเจ้าของภาษา ซึ่ง
ไม่ได้เป็นผลมาจากการจัดการศึกษาในโรงเรียนที่สมัครแข่งขัน)  อันเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันกับเด็กไทย    
คนอ่ืน ๆ  ในกรณีเช่นนี้ ก็ถือได้ว่า ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถพิจาณาตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ 
  ค ำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรไปศึกษำหรือพ ำนักในประเทศที่ใช้ภำษำในกำรแข่งขัน – เนื่องจากไม่สามารถ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงของคุณสมบัติเกี่ยวกับการไปศึกษาหรือพ านักในต่างประเทศได้ จึงต้องอาศัยหลักคุณธรรมใน
เรื่องความซื่อสัตย์ของโรงเรียนเป็นหลัก ขอให้โรงเรียนเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากนักเรียน และท าหนังสือ
รับรองว่านักเรียนที่ส่งเข้าแข่งขันไม่เคยไปศึกษาหรือพ านักอาศัยในประเทศที่ใช้ภาษาที่สมัครแข่งขัน เป็นเวลานาน
เกิน 3 เดือน ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา โดยขอให้ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือดังกล่าว ในกรณีที่
ผู้อ านวยการเกษียณอายุ และยังไม่มีการแต่งตั้งผู้อ านวยการโรงเรียน ให้รองผู้อ านวยการโรงเรียนที่รักษาราชการ
แทน เป็นผู้ลงนามรับรอง (เซ็นสด) พร้อมประทับตราโรงเรียน และใช้หนังสือรับรองนี้ (ใช้ฉบับจริง ไม่ใช้ฉบับ
ส ำเนำ) เป็นหนึ่งในเอกสำรที่ผู้แข่งขันต้องน ำมำแสดงในวันแข่งขันด้วย   
  ค ำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรเข้ำร่วมแข่งขัน 
  – เกณฑ์การเปลี่ยนตัวผู้แข่งขัน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด 
2. เอกสำรหลักฐำนที่ผู้แข่งขันต้องน ำมำแสดงในวันแข่งขัน 

ค ำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียนแสดงผลกำรเรียน (ปพ.1)   
 – ในกรณีที่ผู้อ านวยการเกษียณอายุ และยังไม่มีการแต่งตั้งผู้อ านวยการโรงเรียน ให้รองผู้อ านวยการ
โรงเรียนที่รักษาราชการแทน เป็นผู้ลงนามรับรอง (เซ็นสด) พร้อมประทับตราโรงเรียน 
 – ในกรณีที่การแข่งขัน เกิดขึ้นในช่วงต้นของภาคเรียนที่สองของปีการศึกษา 2560 ขอให้โรงเรียนออก
ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงผลการเรียนที่ผ่านมา และผลการเรียนในภาคเรียนที่หนึ่งของปีการศึกษา 
2560 พร้อมทั้งแสดงรายวิชาที่นักเรียนเรียนในภาคเรียนที่สองของปีการศึกษา 2560 ด้วย (แม้จะยังไม่มีคะแนน) 
เพ่ือแสดงให้เห็นความต่อเนื่องของการศึกษาภาษาที่สมัครแข่งขัน 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
  ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานมาแสดงให้ครบทุกรายการ รวมทั้งหนังสือรับรองนักเรียนตาม
ข้อ 1 ณ จุดรายงานตัว ก่อนการแข่งขัน โดยเฉพาะเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณสมบัติของ    
ผู้แข่งขัน เพ่ือความสะดวกแก่กรรมการในการตรวจสอบ  
 
 
 



ค ำอธิบำยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์กำรแข่งขัน  
ก. ค ำอธิบำยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์กำรแข่งขันในภำพรวม (ใช้ร่วมกันในทุกรำยกำร) 
          - ผู้เข้าแข่งขันทุกคนทุกรายการจะต้องแต่งชุดนักเรียนเข้าแข่งขัน (ยกเว้นการแข่งขันละครสั้นที่อนุโลมให้
ใส่ชุดพละได้) ไม่อนุญาตให้แต่งหน้าแต่งตัวใดใดทั้งสิ้น 
 - ส าหรับรายการที่มีการใช้อุปกรณ์ ขอให้ใช้อุปกรณ์ที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดเท่านั้น 
 - รายการแข่งขันที่เป็นทีม 2 คน (พูดเพ่ืออาชีพ และเล่าเรื่องจากภาพ) ผู้แข่งขันต้องแสดงให้เห็นถึงความ
ร่วมมือในการท างานเป็นทีม ดังนั้น ผู้เข้าแข่งขันจะต้องช่วยกันคิดงาน และช่วยกันน าเสนองาน โดยผลัดกัน
น าเสนอในปริมาณที่เท่ากัน 

ข. ค ำอธิบำยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์กำรแข่งขันแยกรำยกำร 
 เกณฑ์กำรแข่งขันพูดเพื่ออำชีพ 

1) ค ำอธิบำยเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อกำรแข่งขัน   
- ค าว่า “ของดีในจังหวัด” มีความหมายครอบคลุมทุกอย่างที่เป็นจุดเด่นของจังหวัด ทั้งในเรื่องอาหาร 

ศิลปหัตถกรรม ประเพณีวัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยว  ดังนั้น เนื้อหาการน าเสนอที่ดีจึงควรครอบคลุมหลาย
ด้านเพื่อให้มองเห็นภาพของดีของจังหวัดนั้น ๆ  
 - ค าว่า “จังหวัดของตน”  หมายถึง จังหวัดอันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนที่นักเรียนก าลังศึกษาอยู่  
 2) ค ำอธิบำยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรใช้เวลำในกำรพูด 
 - เกณฑ์ก าหนดการใช้เวลาในการพูดไว้ว่า “หากใช้เวลาในการพูดเกินหรือน้อยกว่าเวลาที่ก าหนด แต่ไม่
เกิน 30 วินาที จะไม่ตัดคะแนน หากเกินกว่า 30 วินาที ทุก 10 วินาที จะถูกตัด 1 คะแนน”  ดังนั้น ให้กรรมการ
จับเวลาแจ้งจ านวนเวลาที่ใช้เกินหรือขาดแก่คณะกรรมการตัดสิน เพ่ือหักคะแนนจากคะแนนสุดท้าย (คะแนนที่
เป็นคะแนนค่าเฉลี่ยของกรรมการตัดสินทุกท่าน) 
 3) ค ำอธิบำยเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ประกอบกำรพูด 
 - อุปกรณ์ประกอบการพูด ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในเกณฑ์เท่านั้น  

- ขนาดของแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด คือ 65x81 เซ็นติเมตร ( ไม่เกิน 3 เซ็นติเมตรโดยอนุโลม) 
          - ป้ายนิเทศส าหรับติดภาพที่จะใช้ประกอบการน าเสนอ ห้ามแสดงค าบรรยายภาพ  

- หากภาพที่น ามาใช้ เป็นภาพที่มีข้อความภาษาไทยปรากฏอยู่ในภาพด้วยเล็กน้อย ก็สามารถน ามาใช้ได้ 
ทั้งนี้ ห้ามใช้ภาพที่มีข้อความที่เป็นภาษาท่ีใช้ในการแข่งขันปรากฏอยู่ในภาพ 

4) กำรแข่งขันพูดเพื่ออำชีพ เป็นการแข่งขันประเภททีม จ านวนผู้แข่งขัน 2 คน หมายความว่า ผู้แข่งขัน
ทั้งสองคนต้องช่วยกันท ากิจกรรมในการแข่งขัน ดังนั้น ผู้แข่งขันทั้งสองคนต้องช่วยกันน าเสนอ โดยผลัดกันน าเสนอ
ในปริมาณเท่า ๆ กัน ดังนั้น ขอให้คณะกรรมกำรตัดสินน ำเรื่องกำรท ำงำนเป็นทีมรวมเป็นส่วนหนึ่งที่ต้อง
พิจำรณำในกำรให้คะแนน โดยรวมไว้ในเกณฑ์หัวข้อย่อย “ควำมคิดสร้ำงสรรค์” ด้วย 

 เกณฑ์กำรแข่งขันละครสั้น  - ไม่มีค าอธิบายเพ่ิมเติม 

 เกณฑ์กำรแข่งขันเขียนเรียงควำม 
          ค ำอธิบำยเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้ 
 1) กรรมการตัดสินเป็นผู้เตรียมค าศัพท์ 10 ค า  โดยให้กรรมการตัดสินแต่ละท่านเตรียมค าศัพท์มา และให้
กรรมการตัดสินร่วมกันคัดเลือกค าศัพท์ที่จะใช้จริงในช่วงเวลาก่อนเริ่มการแข่งขัน   
 2) กระดาษที่ใช้ในการเขียนเรียงความควรเป็นตาราง เพ่ือความสะดวกในการตรวจนับจ านวนค าในการ
เขียนเรียงความ โดยกระดาษก าหนดช่องไว้จ านวน 500 ช่อง 



 3) กำรน ำค ำศัพท์ที่ก ำหนดทั้ง 10 ค ำมำใช้ในกำรเขียนเรียงควำม จะต้องใช้อย่ำงถูกต้องเท่ำนั้นจึงจะ
ไม่ถูกหักคะแนน โดยกรรมการพิจารณาการใช้ค าศัพท์แต่ละค าในสามประเด็น กล่าวคือ น ามาใช้อย่างถูกความหมาย  
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และสอดคล้องกับเนื้อหาเรียงความ หากขาดส่วนหนึ่งส่วนใดไป ก็ให้หักคะแนนไปตาม
ส่วนที่ขาดไป  ดังนั้น ในกรณีที่ผู้แข่งขัน น าค าศัพท์มาใช้แบบไม่มีความหมาย ไม่เป็นประโยค ไม่สอดคล้องกับ
เนื้อหา แม้จะมีค าศัพท์นั้นปรากฏในงานเขียนเรียงความ ก็จะถูกตัดคะแนนเช่นกัน 
 4) ในการเขียนเรียงความ ก าหนดความยาวไม่เกิน 500 ตัวอักษร  (ไม่รวมเครื่องหมายวรรคตอน)         
ตามเกณฑ์ไม่มีการหักคะแนนในส่วนของความยาวของเรียงความที่มากหรือน้อยกว่าที่ก าหนด  แต่คณะกรรมการ
จะพิจารณาเรียงความที่ปรากฎอยู่ในช่องของกระดาษเขียนเรียงความ (500 ช่อง) เท่านั้น หากผู้แข่งขันเขียนเกิน
กว่าที่ก าหนด  ส่วนที่เกินนั้นจะตัดท้ิงทันที โดยไม่มีการน ามาพิจารณาให้คะแนน 

 เกณฑ์กำรแข่งขันเล่ำเรื่องจำกภำพ 
 ค ำอธิบำยเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้ 
 1) การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ เป็นการแข่งขันประเภททีม จ านวนผู้แข่งขัน 2 คน หมายความว่า          
ผู้แข่งขันทั้งสองคนต้องช่วยกันท ากิจกรรมในการแข่งขัน ดังนั้น ในช่วงของการบรรยาย ผู้แข่งขันทั้งสองคนต้อง
ช่วยกันพูดบรรยายภาพ โดยผลัดกันน าเสนอในปริมาณเท่า ๆ กัน ดังนั้น ขอให้คณะกรรมกำรตัดสินน ำเรื่องกำร
ท ำงำนเป็นทีมรวมเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องพิจำรณำในกำรให้คะแนน โดยรวมไว้ในเกณฑ์หัวข้อ “ควำมคิด
สร้ำงสรรค์” ด้วย 
 2) ให้ผู้แข่งขันสามารถน าพจนานุกรมมาใช้ในการเตรียมแต่งค าบรรยายภาพได้ ทีมละไม่เกิน 4 เล่ม 
เท่านั้น  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบพจนานุกรมของผู้แข่งขันก่อนน ามาใช้ 
 3) ผู้แข่งขันสามารถน าอุปกรณ์การเขียนเข้าไปในห้องเตรียมแข่งได้ แต่กระดาษร่างบทบรรยาย และ
กระดาษจดบันทึก ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้จัดเตรียมไว้ให้ และผู้แข่งขันจะต้องใช้กระดาษที่ทาง
คณะกรรมการจัดไว้ให้เท่านั้น 
 4) เกณฑ์ก าหนดการใช้เวลาในการพูดไว้ว่า “ผู้แข่งขันมีเวลาในการพูดบรรยายภาพเป็นเวลา 3 นาที     
( 30 วินาที ไม่โดนตัดคะแนน) (รวมการแนะน าตัวเอง) ในกรณีที่ใช้เวลาน้อยหรือเกินกว่าที่ก าหนด ทุก 10 วินาที 
จะถูกตัดคะแนน 1 คะแนน”  ดังนั้น ให้กรรมการจับเวลาแจ้งจ านวนเวลาที่ใช้เกินหรือขาดแก่คณะกรรมการตัดสิน 
เพ่ือหักคะแนนจากคะแนนสุดท้าย (คะแนนที่เป็นคะแนนค่าเฉลี่ยของกรรมการตัดสินทุกท่าน) 
 5) คณะกรรมการจะเป็นผู้จัดเตรียมภาพที่ใช้ในการแข่งขัน ตามเกณฑ์ก าหนดว่า เป็นภาพ (ขนาด A4) 
เป็นภาพเดี่ยว (ไม่ใช้ภาพที่แบ่งเป็นหลายตอน หรือภาพต่อเนื่อง) สามารถใช้ได้ทั้งภาพถ่าย หรือภาพวาด แต่ต้อง
เป็นภาพสีที่มีความคมชัดเจน  
 
  
 


