
 

 

 

 
 
เกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง 

สุพรรณบุรีวิชาการ’65 
ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2565  

ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
กิจกรรมการประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ  
กิจกรรมการประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาจีน 

กิจกรรมการประกวดแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมการประกวดแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ 
การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๑.๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
 ๑.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 
 ๑.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

๒. จำนวนผู้เข้าประกวด 
 อปท.ส่งตัวแทนระดับชั้นละ 1 ทีม ๆ ละ ๕ - ๑๐ คน 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องมีหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ 
ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 แสดงทีมละไม่เกิน ๑๕ - ๒๐ นาที 

๔. วิธีการประกวด 
 ๔.๑ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๒ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ที่กำหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๓ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้
กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 

๔.4 การเปลี่ยนตัวผู้เข้าประกวดแข่งขัน สามารถเปลี่ยนตัวโดยมีผู้ประกวดสำรองได้ตามอัตราส่วน                
ของผู้สมัครเข้าแข่งขัน 3:1 พร้อมส่งเอกสาร ณ วันรายงานตัว 
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๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. การใช้ภาษา อักขระ ออกเสียงถูกต้อง  ๓๐ 
๒. การแต่งกายสอดคล้องกับเนื้อเรื่องและสวยงาม  ๑๕ 
๓. เนื้อเรื่องมีคติสอนใจ  ๒๐ 
๔. อุปกรณ์การแสดงสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง  ๑๐ 
๕. การแสดงสมบทบาท  ๑๕ 
๖. การแสดงภายในเวลาที่กำหนด  ๑๐ 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

๖. รางวัลการประกวด 
- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุ่มเหรียญทอง  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม 
- รางวัลเหรียญทอง ได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
- รางวัลเหรียญเงิน ได้คะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
- รางวัลเหรียญทองแดง ได้คะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

7. ผู้เข้าประกวดแข่งขันที่ได้คะแนนลำดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน 
    ในระดับประเทศต่อไป 
 
หมายเหตุ  1. ส่งบทละครในวันรายงานตัว จำนวน 3 ชุด 
  2. กรณีมีเพลงประกอบหรือซาวเอฟเฟคให้ทางทีมผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง 

3. ขนาดเวที ความกว้าง 6 เมตร x ความยาว 12 เมตร 
 
ผู้ประสานงาน นางสาวปรารถนา สุขโข 092-7927154 
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ใบสมัคร 
การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ 

การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียน .................................................................................................................... ..................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. ................................................................................................ .................. 
อำเภอ .................................................................. จังหวดั ............................................................................ 

ระดับ   ❑  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
  ❑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 
  ❑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๔ - ๖ 

ชื่อเรื่อง .......................................................................................................................................................... 

ผู้ประกวด 
 ๑. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๓. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๔. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๕. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๖. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๗. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๘. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๙. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๑๐. ชื่อ - สกุล ..................................................................................... ชั้น ….….............................. 
 

ครูผู้ควบคุม 
 ๑. ชื่อ - สกุล …..........................................................................  เบอร์มือถือ ...….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 ๓. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 ๔. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงชื่อ) ........................................... ผู้รับรอง  
 (...................................................)  
    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ 

การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระดับชั้น ............................................................................. 
 

สถานที่ …………...................................... วัน/เดือน/ปี ...................................... เวลา ......................................... 

กรรมการผู้ตัดสิน …………………..…………………………………………………… 
 

โรงเรียน …….…………………………………..………………....... สังกัด ..……………….…….................………………………….. 
อำเภอ …....................................................................... จงัหวดั …….................................................................... 
 
เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก
กรรมการ 

๑. การใช้ภาษา อักขระ ออกเสียงถูกต้อง  ๓๐  
๒. การแต่งกายสอดคล้องกับเนื้อเรื่องและสวยงาม  ๑๕  
๓. เนื้อเรื่องมีคติสอนใจ  ๒๐  
๔. อุปกรณ์การแสดงสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง  ๑๐  
๕. การแสดงสมบทบาท  ๑๕  
๖. การแสดงภายในเวลาที่กำหนด  ๑๐  

    รวม ๑๐๐  
 
 

 ลงชื่อ ………………………………............ กรรมการ 

        (ตัวบรรจง) 

 ลงชื่อ ……………………………............… ผู้ตรวจสอบ 

        (ตัวบรรจง) 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาจีน 
การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้เข้าประกวดแต่ละทีมเป็นนักเรียน
โรงเรียนเดียวกัน สามารถคละระดับ และชั้นเรียนได้ 

๒. จำนวนผู้เข้าประกวด 
 อปท.ละ 1 ทีม ๆ ละ ๕ - ๑๐ คน 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องมีหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ 
ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 แสดงทีมละไม่เกิน ๑๕ - ๒๐ นาที 

๔. วิธีการประกวด 
 ๔.๑ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๒ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ที่กำหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๓ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ  (๒) ให้
กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 

๔.4 การเปลี่ยนตัวผู้เข้าประกวดแข่งขัน สามารถเปลี่ยนตัวโดยมีผู้ประกวดสำรองได้ตามอัตราส่วน                
ของผู้สมัครเข้าแข่งขัน 3:1 พร้อมส่งเอกสาร ณ วันรายงานตัว 
๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. การใช้ภาษา อักขระ ออกเสียงถูกต้อง  ๓๐ 
๒. การแต่งกายสอดคล้องกับเนื้อเรื่องและสวยงาม  ๑๕ 
๓. เนื้อเรื่องมีคติสอนใจ  ๒๐ 
๔. อุปกรณ์การแสดงสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง  ๑๐ 
๕. การแสดงสมบทบาท  ๑๕ 
๖. การแสดงภายในเวลาที่กำหนด  ๑๐ 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
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6. รางวัลการประกวด 
- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุ่มเหรียญทอง  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม 
- รางวัลเหรียญทอง ได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
- รางวัลเหรียญเงิน ได้คะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
- รางวัลเหรียญทองแดง ได้คะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

7. ผู้เข้าประกวดแข่งขันที่ได้คะแนนลำดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน 
    ในระดับประเทศต่อไป 
 
หมายเหตุ  1. ส่งบทละครในวันรายงานตัว จำนวน 3 ชุด 
  2. กรณีมีเพลงประกอบหรือซาวเอฟเฟคให้ทางทีมผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง 

3. ขนาดเวที ความกว้าง 6 เมตร x ความยาว 12 เมตร 
 
 
ผู้ประสานงาน นางฐาณิญา สิทธิทองจันทร์ 092-2532440 
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ใบสมัคร 
การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาจีน 

การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียน ......................................................................................................................................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. ......................................................................... ......................................... 
อำเภอ .................................................................. จังหวัด ............................................ ................................ 

ระดับ   ❑  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
  ❑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 
  ❑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๔ - ๖ 

ชื่อเรื่อง .......................................................................................................................................................... 

ผู้ประกวด 
 ๑. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๓. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๔. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๕. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๖. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๗. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๘. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๙. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๑๐. ชื่อ - สกุล ..................................................................................... ชั้น ….….............................. 
 

ครูผู้ควบคุม 
 ๑. ชื่อ - สกุล …..........................................................................  เบอร์มือถือ ...….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 ๓. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 ๔. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงชื่อ) ........................................... ผู้รับรอง  
 (...................................................)  
    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาจีน 

การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระดับชั้น .............................................................................. 
 

สถานที่ …………...................................... วัน/เดือน/ปี ...................................... เวลา ......................................... 

กรรมการผู้ตัดสิน …………………..…………………………………………………… 
 

โรงเรียน …….…………………………………..………………....... สังกัด ..……………….…….................………………………….. 
อำเภอ …....................................................................... จังหวัด …….................................................................... 
 

เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก
กรรมการ 

๑. การใช้ภาษา อักขระ ออกเสียงถูกต้อง  ๓๐  
๒. การแต่งกายสอดคล้องกับเนื้อเรื่องและสวยงาม  ๑๕  
๓. เนื้อเรื่องมีคติสอนใจ  ๒๐  
๔. อุปกรณ์การแสดงสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง  ๑๐  
๕. การแสดงสมบทบาท  ๑๕  
๖. การแสดงภายในเวลาที่กำหนด  ๑๐  

    รวม ๑๐๐  
 
 

 ลงชื่อ ………………………………............ กรรมการ 

        (ตัวบรรจง) 

 ลงชื่อ ……………………………............… ผู้ตรวจสอบ 

        (ตัวบรรจง) 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ 

(ระดับประถมศึกษาตอนปลาย) 



การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 

นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

๒. จำนวนผู้เข้าประกวด 
 แบ่งเป็น ๓ กลุ่มสาระ 
 ๒.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      จำนวน 1 คน 
 ๒.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)    จำนวน 1 คน 
 ๒.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)    จำนวน 1 คน 

***ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องมีหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา                  
๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK  

๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 ผู้เข้าประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ภายใน ๕ นาที เท่านั้น 

๔. วิธีการประกวด 
 ๔.๑ ผู้เข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสมกับการประกวด 
 ๔.๒ ผู้เข้าประกวดจะใช้ผลการจับฉลากในงานประชุมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง 
 ๔.๓  หากมีความจำเป็นต้องประกวดรอบที่ ๒ เพ่ือตัดสิน ให้เป็นการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์แบบฉับพลัน 
 ๔.๔ กรณีผู ้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจำนวนที ่กำหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้
กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 
 ๔.๕ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ที่กำหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๖ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้
กรรมการฯพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๗ การเปลี่ยนตัวผู้เข้าประกวดแข่งขัน สามารถเปลี่ยนตัวโดยมีผู ้ประกวดสำรองได้ตามอัตราส่วน                
ของผู้สมัครเข้าแข่งขัน 3:1 พร้อมส่งเอกสาร ณ วันรายงานตัว 
๕. หัวข้อระดับประถมศึกษา 
 ๕.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ๕.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 ๕.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 
 หมายเหตุ 1.หัวข้อการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จะใช้หัวข้อเดียวกัน       
ในการประกวดแข่งขัน ทั้ง ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งนี้ จะประกาศให้ทราบล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน ๑๕ วัน 
ทาง Website  
    2. ขอให้ผู้เข้าประกวดแข่งขัน เตรียมบทกล่าวสุนทรพจน์สำรองอีก 1 เรื่องจะใช้ในกรณีที่มี
ผู้เข้าประกวดแข่งขันมีคะแนนเท่ากันและส่งบทสำรองให้กับคณะกรรมการในวันที่แข่งขัน จำนวน 3 ชุด 
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๖. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม 10๐ คะแนน ดังนี้ 



 ๖.๑ โครงสร้างการพูด (36 คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
- คำนำ (การแนะนำตนเอง นำเข้าสู่เนื้อเรื่อง) 6 
- เนื้อเรื่อง ผู้เข้าประกวดพูดได้ตรงกับเรื่องที่กำหนดให้ 6 
- การดำเนินเรื่อง พูดเรียงลำดับความสำคัญของเรื่องที่เล่า และสอดคล้องสัมพันธ์ 
กันตลอดเรื่อง 

12 

- การสรุปของเรื่องท่ีเล่า 8 
- ตรงตามเวลาที่กำหนด 4 

 

 ๖.๒ ศิลปะการนำเสนอ (30 คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
- ลีลาวาทศิลป์ชวนฟัง 6 
- น้ำเสียงชัดเจน ไม่ตะกุกตะกัก เว้นจังหวะการพูดได้ถูกต้องหนักเบา สอดคล้อง 
กับเรื่อง 

6 

- ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย เหมาะสมกับระดับชั้น และกาลเทศะ 6 
- ออกเสียงอักขระท่ีถูกต้อง 6 
- สามารถสร้างบรรยากาศที่ดึงดูดใจผู้ฟังได้ดี 6 

 

 ๖.๓ ความคิด (24 คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 6 
- มีเหตุผลน่าเชื่อถือสอดคล้องกับเรื่องท่ีเล่า 6 
- มีไหวพริบในการแก้ปัญหา 6 
- ข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรมสามารถทำตามได้ 6 

 

 ๖.๔ บุคลิกภาพ (10 คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
- ปรากฏตัวด้วยความเชื่อมั่น ไม่แสดงอาการประหม่า 4 
- กริยาท่าทางขณะพูดเหมาะสมสอดคล้องกับเรื่องที่พูด หรือเนื้อหา 4 
- ขณะพูดมองผู้ฟังได้อย่างเป็นธรรมชาติ 2 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
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๗. รางวัลการประกวด 



 - รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุ่มเหรียญทอง     ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองยอด
เยี่ยม 
 - รางวัลเหรียญทอง ได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 - รางวัลเหรียญเงิน ได้คะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป    ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 - รางวัลเหรียญทองแดง ได้คะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป    ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

8. ผู้เข้าประกวดแข่งขันที่ได้คะแนนลำดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน 
    ในระดับประเทศต่อไป 
     
ผู้ประสานงาน 1. นางตฤณกร พวงวรินทร์ (สุนทรพจน์ภาษาไทย) 095-2309904 

        2. นางลักขณา ภูชมศรี (สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ) 095-2525272 

        3. นางสาวณิชชา เดชะบารมีธรรม ( สุนทรพจน์ภาษาจีน) 082-4406874 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 



การประกวดแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ : ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน 

การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

สถานที่ ……........................................... วัน/เดือน/ปี ................................... เวลา ……......................... 

กรรมการผู้ตัดสิน ................................................................................. 

ภาค …………………………….…….………. ทีมท่ี ……...............................… 

โรงเรียน …………………………...................……………….. สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ………….……..................…….. 

จังหวัด …………………............................................................................................................................................  

ชื่อผู้ประกวด …………....................................................... นามสกุล ............................................................ ........ 

เกณฑ์การให้คะแนนเต็ม 10๐ คะแนน ดังนี้ 
 ๑. โครงสร้างการพูด (36 คะแนน) 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก 
กรรมการ 

- คำนำ (การแนะนำตนเอง นำเข้าสู่เนื้อเรื่อง) 6  
- เนื้อเรื่อง ผู้เข้าประกวดพูดได้ตรงกับเรื่องที่กำหนดให้ 6  
- การดำเนินเรื่อง พูดเรียงลำดับความสำคัญของเรื่องที่เล่า และสอดคล้อง
สัมพันธ์กันตลอดเรื่อง 

12  

- การสรุปของเรื่องท่ีเล่า 8  
- ตรงตามเวลาที่กำหนด 4  
    รวม 36  

 ๒. ศิลปะการนำเสนอ (30 คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก 
กรรมการ 

- ลีลาวาทศิลป์ชวนฟัง 6  
- น้ำเสียงชัดเจน ไม่ตะกุกตะกัก เว้นจังหวะการพูดได้ถูกต้องหนักเบา 
สอดคล้องกับเรื่อง 

6  

- ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย เหมาะสมกับระดับชั้น และกาลเทศะ 6  
- ออกเสียงอักขระท่ีถูกต้อง 6  
- สามารถสร้างบรรยากาศที่ดึงดูดใจผู้ฟังได้ดี 6  
    รวม 30  
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 ๓. ความคิด (24 คะแนน) 



 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก 
กรรมการ 

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 6  
- มีเหตุผลน่าเชื่อถือสอดคล้องกับเรื่องท่ีเล่า 6  
- มีไหวพริบในการแก้ปัญหา 6  
- ข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรมสามารถทำตามได้ 6  
    รวม 24  

 ๔. บุคลิกภาพ (10 คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก 
กรรมการ 

- ปรากฏตัวด้วยความเชื่อมั่น ไม่แสดงอาการประหม่า 4  
- กริยาท่าทางขณะพูดเหมาะสมสอดคล้องกับเรื่องที่พูด หรือเนื้อหา 4  
- ขณะพูดมองผู้ฟังได้อย่างเป็นธรรมชาติ 2  
    รวม 10  

  

 

 ลงชื่อ ………………………………............ กรรมการ 

        (ตัวบรรจง) 

 ลงชื่อ ……………………………............… ผูต้รวจสอบ 

        (ตัวบรรจง) 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ 



(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 
การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

๒. จำนวนผู้เข้าประกวด 
แบ่งเป็น ๓ กลุ่มสาระ 
๒.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      จำนวน 1 คน 

 ๒.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)    จำนวน 1 คน 
 ๒.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)    จำนวน 1 คน 

***ผ ู ้ เข ้าประกวดท ุกคนต ้องม ีหล ักฐานแสดงผลการตรวจที ่ย ืนย ันว ่าไม ่ม ี เช ื ้อโรคโคว ิด - 19                                   
ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

 ๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 ผู้เข้าประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภายใน ๕ นาที เท่านั้น 

๔. วิธีการประกวด 
 ๔.๑ ผู้เข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสมกับการประกวด 
 ๔.๒ ผู้เข้าประกวดจะใช้ผลการจับฉลากในงานประชุมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง 
 ๔.๓ หากมีความจำเป็นต้องประกวดรอบที ่๒ เพ่ือตัดสิน ให้เป็นการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์แบบฉับพลัน 
 ๔.๔ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 
 ๔.๕ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ที่กำหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๖ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการ เกิด      
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้
กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๗ การเปลี่ยนตัวผู้เข้าประกวดแข่งขัน สามารถเปลี่ยนตัวโดยมีผู ้ประกวดสำรองได้ตามอัตราส่วน                
ของผู้สมัครเข้าแข่งขัน 3:1 พร้อมส่งเอกสาร ณ วันรายงานตัว 

๕. หัวข้อระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ๕.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ๕.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 ๕.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 
 หมายเหตุ 1.หัวข้อการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จะใช้หัวข้อเดียวกัน       
ในการประกวดแข่งขัน ทั้ง ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งนี้ จะประกาศให้ทราบล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน ๑๕ วัน 
ทาง Website  
    2. ขอให้ผู้เข้าประกวดแข่งขัน เตรียมบทกล่าวสุนทรพจน์สำรองอีก 1 เรื่องจะใช้ในกรณีที่มี
ผู้เข้าประกวดแข่งขันมีคะแนนเท่ากันและส่งบทสำรองให้กับคณะกรรมการในวันที่แข่งขัน จำนวน 3 ชุด 
 
 

การแข่งขันทักษะวิชาการ |  7 
 

๖. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม 10๐ คะแนน ดังนี้ 



 ๖.๑ โครงสร้างการพูด (36 คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
- คำนำ (การแนะนำตนเอง นำเข้าสู่เนื้อเรื่อง) 6 
- เนื้อเรื่อง ผู้เข้าประกวดพูดได้ตรงกับเรื่องที่กำหนดให้ 6 
- การดำเนินเรื่อง พูดเรียงลำดับความสำคัญของเรื่องที่เล่า และสอดคล้องสัมพันธ์ 
กันตลอดเรื่อง 

12 

- การสรุปของเรื่องท่ีเล่า 8 
- ตรงตามเวลาที่กำหนด 4 

 

 ๖.๒ ศิลปะการนำเสนอ (30 คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
- ลีลาวาทศิลป์ชวนฟัง 6 
- น้ำเสียงชัดเจน ไม่ตะกุกตะกัก เว้นจังหวะการพูดได้ถูกต้องหนักเบา สอดคล้อง 
กับเรื่อง 

6 

- ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย เหมาะสมกับระดับชั้น และกาลเทศะ 6 
- ออกเสียงอักขระท่ีถูกต้อง 6 
- สามารถสร้างบรรยากาศที่ดึงดูดใจผู้ฟังได้ดี 6 

 

 ๖.๓ ความคิด (24 คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 6 
- มีเหตุผลน่าเชื่อถือสอดคล้องกับเรื่องท่ีเล่า 6 
- มีไหวพริบในการแก้ปัญหา 6 
- ข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรมสามารถทำตามได้ 6 

 

 ๖.๔ บุคลิกภาพ (10 คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
- ปรากฏตัวด้วยความเชื่อมั่น ไม่แสดงอาการประหม่า 4 
- กริยาท่าทางขณะพูดเหมาะสมสอดคล้องกับเรื่องที่พูด หรือเนื้อหา 4 
- ขณะพูดมองผู้ฟังได้อย่างเป็นธรรมชาติ 2 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
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๗. รางวัลการประกวด 



 - รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุ่มเหรียญทอง     ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองยอด
เยี่ยม 
 - รางวัลเหรียญทอง ได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 - รางวัลเหรียญเงิน ได้คะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป    ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 - รางวัลเหรียญทองแดง ได้คะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป    ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

8. ผู้เข้าประกวดแข่งขันที่ได้คะแนนลำดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน 
    ในระดับประเทศต่อไป      

     
ผู้ประสานงาน 1. นางตฤณกร พวงวรินทร์ (สุนทรพจน์ภาษาไทย) 095-2309904 

        2. นางลักขณา ภูชมศรี (สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ) 095-2525272 

        3. นางสาวณิชชา เดชะบารมีธรรม ( สุนทรพจน์ภาษาจีน) 082-4406874 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ : ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน 
การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

สถานที่ ……........................................... วัน/เดือน/ปี ................................... เวลา ……......................... 

กรรมการผู้ตัดสิน ........................................................................ 

ภาค …………………………….…….………. ทีมท่ี ……...............................… 

โรงเรียน …………………………...................……………….. สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ………….……..................…….. 

จังหวัด …………………........................................................................................ .................................................... 

ชื่อผู้ประกวด …………....................................................... นามสกุล ............................................................ ........ 

เกณฑ์การให้คะแนนเต็ม 10๐ คะแนน ดังนี้ 
 ๑. โครงสร้างการพูด (36 คะแนน) 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก 
กรรมการ 

- คำนำ (การแนะนำตนเอง นำเข้าสู่เนื้อเรื่อง) 6  
- เนื้อเรื่อง ผู้เข้าประกวดพูดได้ตรงกับเรื่องที่กำหนดให้ 6  
- การดำเนินเรื่อง พูดเรียงลำดับความสำคัญของเรื่องที่เล่า และสอดคล้อง
สัมพันธ์กันตลอดเรื่อง 

12  

- การสรุปของเรื่องท่ีเล่า 8  
- ตรงตามเวลาที่กำหนด 4  

รวม 36  

 ๒. ศิลปะการนำเสนอ (30 คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก 
กรรมการ 

- ลีลาวาทศิลป์ชวนฟัง 6  
- น้ำเสียงชัดเจน ไม่ตะกุกตะกัก เว้นจังหวะการพูดได้ถูกต้องหนักเบา 
สอดคล้องกับเรื่อง 

6  

- ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย เหมาะสมกับระดับชั้น และกาลเทศะ 6  
- ออกเสียงอักขระท่ีถูกต้อง 6  
- สามารถสร้างบรรยากาศที่ดึงดูดใจผู้ฟังได้ดี 6  

รวม 30  
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 ๓. ความคิด (24 คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก 
กรรมการ 

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 6  
- มีเหตุผลน่าเชื่อถือสอดคล้องกับเรื่องท่ีเล่า 6  
- มีไหวพริบในการแก้ปัญหา 6  
- ข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรมสามารถทำตามได้ 6  
    รวม 24  

 ๔. บุคลิกภาพ (10 คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก 
กรรมการ 

- ปรากฏตัวด้วยความเชื่อมั่น ไม่แสดงอาการประหม่า 4  
- กริยาท่าทางขณะพูดเหมาะสมสอดคล้องกับเรื่องที่พูด หรือเนื้อหา 4  
- ขณะพูดมองผู้ฟังได้อย่างเป็นธรรมชาติ 2  
    รวม 10  

  

 

 ลงชื่อ ………………………………............ กรรมการ 

        (ตัวบรรจง) 

 ลงชื่อ ……………………………............… ผู้ตรวจสอบ 

        (ตัวบรรจง) 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ 



(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

๒. จำนวนผู้เข้าประกวด 
แบ่งเป็น ๓ กลุ่มสาระ 
๒.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      จำนวน 1 คน 

 ๒.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)    จำนวน 1 คน 
 ๒.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)    จำนวน 1 คน 

***ผ ู ้ เข ้าประกวดท ุกคนต ้องม ีหล ักฐานแสดงผลการตรวจที ่ย ืนย ันว ่าไม ่ม ี เช ื ้อโรคโคว ิด  - 19                                   
ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 ผู้เข้าประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ภายใน ๕ นาที เท่านั้น 

๔. วิธีการประกวด 
 ๔.๑ ผู้เข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสมกับการประกวด 
 ๔.๒ ให้ผู้เข้าประกวดจะใช้ผลการจับฉลากในงานประชุมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง 
 ๔.๓ หากมีความจำเป็นต้องประกวด รอบที่ ๒ เพ่ือตัดสิน ให้เป็นการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์แบบฉับพลัน 
 ๔.๔ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 
 ๔.๕ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ที่กำหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๖ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่ใช่สัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่
ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองกา รเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้
กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๗ การเปลี่ยนตัวผู้เข้าประกวดแข่งขัน สามารถเปลี่ยนตัวโดยมีผู ้ประกวดสำรองได้ตามอัตราส่วน                
ของผู้สมัครเข้าแข่งขัน 3:1 พร้อมส่งเอกสาร ณ วันรายงานตัว 
๕. หัวข้อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๕.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ๕.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 ๕.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 
 หมายเหตุ หัวข้อการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะใช้หัวข้อเดียวกัน
ในการประกวดแข่งขัน ทั้ง ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งนี้จะประกาศให้ทราบล่วงหน้าก่อนแข่งขัน 15 วันทาง 
Website  
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๖. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม 100 คะแนน ดังนี้ 
 ๖.๑ โครงสร้างการพูด (36 คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
- คำนำ (การแนะนำตนเอง นำเข้าสู่เนื้อเรื่อง) 6 
- เนื้อเรื่อง ผู้เข้าประกวดพูดได้ตรงกับเรื่องที่กำหนดให้ 6 
- การดำเนินเรื่อง พูดเรียงลำดับความสำคัญของเรื่องที่เล่า และสอดคล้องสัมพันธ์ 
กันตลอดเรื่อง 

12 

- การสรุปของเรื่องท่ีเล่า 8 
- ตรงตามเวลาที่กำหนด 4 

 

 ๖.๒ ศิลปะการนำเสนอ (30 คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
- ลีลาวาทศิลป์ชวนฟัง 6 
- น้ำเสียงชัดเจน ไม่ตะกุกตะกัก เว้นจังหวะการพูดได้ถูกต้องหนักเบา สอดคล้อง 
กับเรื่อง 

6 

- ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย เหมาะสมกับระดับชั้น และกาลเทศะ 6 
- ออกเสียงอักขระท่ีถูกต้อง 6 
- สามารถสร้างบรรยากาศที่ดึงดูดใจผู้ฟังได้ดี 6 

 

 ๖.๓ ความคิด (24 คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 6 
- มีเหตุผลน่าเชื่อถือสอดคล้องกับเรื่องท่ีเล่า 6 
- มีไหวพริบในการแก้ปัญหา 6 
- ข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรมสามารถทำตามได้ 6 

 

 ๖.๔ บุคลิกภาพ (10 คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
- ปรากฏตัวด้วยความเชื่อมั่น ไม่แสดงอาการประหม่า 4 
- กริยาท่าทางขณะพูดเหมาะสมสอดคล้องกับเรื่องที่พูด หรือเนื้อหา 4 
- ขณะพูดมองผู้ฟังได้อย่างเป็นธรรมชาติ 2 

 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
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7. รางวัลการประกวด 
 - รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุ่มเหรียญทอง     ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองยอด
เยี่ยม 
 - รางวัลเหรียญทอง ได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 - รางวัลเหรียญเงิน ได้คะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป    ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 - รางวัลเหรียญทองแดง ได้คะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป    ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

8. ผู้เข้าประกวดแข่งขันที่ได้คะแนนลำดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน   
    ในระดับประเทศต่อไป 
 
     
ผู้ประสานงาน 1. นางตฤณกร พวงวรินทร์ (สุนทรพจน์ภาษาไทย) 095-2309904 

        2. นางลักขณา ภูชมศรี (สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ) 095-2525272 

        3. นางสาวณิชชา เดชะบารมีธรรม ( สุนทรพจน์ภาษาจีน) 082-4406874 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 

การประกวดแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ : ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน 

การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

สถานที่ ……........................................... วัน/เดือน/ปี ................................... เวลา ……......................... 

กรรมการผู้ตัดสิน ......................................................................... 

ภาค …………………………….…….………. ทีมท่ี ……...............................… 

โรงเรียน …………………………...................……………….. สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ………….……..................…….. 

จังหวัด ………………….............................................................................................................................. .............. 

ชื่อผู้ประกวด …………....................................................... นามสกุล .................................. .................................. 

เกณฑ์การให้คะแนนเต็ม 10๐ คะแนน ดังนี้ 
 ๑. โครงสร้างการพูด (36 คะแนน) 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก 
กรรมการ 

- คำนำ (การแนะนำตนเอง นำเข้าสู่เนื้อเรื่อง) 6  
- เนื้อเรื่อง ผู้เข้าประกวดพูดได้ตรงกับเรื่องที่กำหนดให้ 6  
- การดำเนินเรื่อง พูดเรียงลำดับความสำคัญของเรื่องที่เล่า และสอดคล้อง
สัมพันธ์กันตลอดเรื่อง 

12  

- การสรุปของเรื่องท่ีเล่า 8  
- ตรงตามเวลาที่กำหนด 4  
    รวม 36  

 ๒. ศิลปะการนำเสนอ (30 คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก 
กรรมการ 

- ลีลาวาทศิลป์ชวนฟัง 6  
- น้ำเสียงชัดเจน ไม่ตะกุกตะกัก เว้นจังหวะการพูดได้ถูกต้องหนักเบา 
สอดคล้องกับเรื่อง 

6  

- ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย เหมาะสมกับระดับชั้น และกาลเทศะ 6  
- ออกเสียงอักขระท่ีถูกต้อง 6  
- สามารถสร้างบรรยากาศที่ดึงดูดใจผู้ฟังได้ดี 6  
    รวม 30  

 

 

 

 

 การแข่งขันทักษะวิชาการ |  15 



 
๓. ความคิด (24 คะแนน) 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก 
กรรมการ 

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 6  
- มีเหตุผลน่าเชื่อถือสอดคล้องกับเรื่องท่ีเล่า 6  
- มีไหวพริบในการแก้ปัญหา 6  
- ข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรมสามารถทำตามได้ 6  
    รวม 24  

 ๔. บุคลิกภาพ (10 คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก 
กรรมการ 

- ปรากฏตัวด้วยความเชื่อมั่น ไม่แสดงอาการประหม่า 4  
- กริยาท่าทางขณะพูดเหมาะสมสอดคล้องกับเรื่องที่พูด หรือเนื้อหา 4  
- ขณะพูดมองผู้ฟังได้อย่างเป็นธรรมชาติ 2  
    รวม 10  

  

 

 ลงชื่อ ………………………………............ กรรมการ 

        (ตัวบรรจง) 

 ลงชื่อ ……………………………............… ผูต้รวจสอบ 

        (ตัวบรรจง) 
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ใบสมัคร 

การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ 
การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ประเภท  ❑ สุนทรพจน์ภาษาไทย  ❑ สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  ❑ สุนทรพจน์ภาษาจีน 
 
❑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 
 ๑. ชื่อ-สกุล ......................................................................................... ชั้น ......................... .................. 
 โรงเรียน ........................................................................................................................................... 
 สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ........................................................................................... .................. 
 อำเภอ ................................................................. จังหวัด ............................................. .................. 
 
❑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ 
 ๑. ชื่อ-สกุล ......................................................................................... ชั้น ........................................... 
 โรงเรียน ........................................................................................................... ................................ 
 สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ..................................................................................................... ........ 
 อำเภอ ................................................................. จังหวัด ....... ........................................................ 
 
❑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 
 ๑. ชื่อ-สกุล ......................................................................................... ชั้น ......................... .................. 
 โรงเรียน ........................................................................................................................................... 
 สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ............................................................................................. ................ 
 อำเภอ ................................................................. จังหวัด ............................................. .................. 
 
ครูผู้ควบคุม 
 ๑. ชื่อ - สกุล ................................................................ ................ เบอรมื์อถือ ….................................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ................................................................... ............. เบอรมื์อถือ ..................................... 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงชื่อ) ........................................... ผู้รับรอง  
 (...................................................)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


