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ในปี 2558 ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) จะเข้ามามีบทบาทส าคัญในการด าเนินงานของทุก
ภาคส่วนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ รวมท้ังด้านการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในฐานะท่ีเป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นความจ าเป็นในการสร้างความตระหนักรู้ และความ
เข้าใจเชิงลึก เพื่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์ของบุคลากรในสังกัด จึงได้ด าเนินการโครงการ
พัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนให้กับโรงเรียน ต้ังแต่ปี 2552  

ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้
ด าเนินโครงการแข่งขันทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดง
ศักยภาพในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณลักษณะ
นักเรียนแห่งอาเซียนและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 อย่างต่อเนื่อง เอกสารฉบับนี้ จะเป็นแนวทางการ
ด าเนินงานและเกณฑ์การตัดสินในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ต้ังแต่ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาไปจนถึงระดับประเทศ 
 
       ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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หลักการและเหตุผล 

นับต้ังแต่สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Nations) 
ได้มีการประชุมสุดยอดอาเซียนเมื่อปี พ.ศ.2550 (ค.ศ.2007) ได้ตกลงให้เร่งรัดการจัดต้ังประชาคมอาเซียนให้แล้ว
เสร็จเร็วขึ้นอีก 5 ปี คือ ภายในปี พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) ซึ่งมีการลงนามรับรอง “ร่างกฎบัตรอาเซียน” (ASEAN 
Charter) เพื่อใช้เป็นกติกาในการอยู่ร่วมกันท่ีเน้นความยึดมั่นในหลักการแห่งประชาธิปไตยหลักนิติธรรมและ  
ธรรมาภิบาล การเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ท่ีจะน าไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวของ
อาเซียนดังค าขวัญท่ีว่า “One Vision, One Identity, One Community” ส่งผลให้เกิดความพยายามในการ
ขับเคล่ือน และเตรียมการเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ให้ทันตามก าหนดเวลาดังกล่าวในทุกมิติอย่างเป็น
รูปธรรมและจริงจังมากยิ่งขึ้น ได้มีการรับรองเอกสาร “วิสัยทัศน์อาเซียน 2020” (ASEAN Vision 2020) ในปี 
พ.ศ. 2540 (ค.ศ.1997) เพื่อพัฒนาอาเซียนไปสู่ “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) ให้เป็นผลส าเร็จ
ภายในปี 2563 (ค.ศ. 2020) และเห็นชอบให้มีการร่าง “กฎบัตรอาเซียน” เพื่อเป็น“ธรรมนูญ” การบริหาร
ปกครองกลุ่มประเทศอาเซียนท้ัง 10 ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นความจ าเป็นในการสร้างความตระหนักรู้ และความ
เข้าใจเชิงลึก เพื่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์ของบุคลากรในสังกัด จึงได้ด าเนินการโครงการ
พัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนให้กับโรงเรียน ต้ังแต่ปี 2552 เช่น โครงการ Spirit of ASEAN 
โครงการ Education Hub เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้กับนักเรียน ครู และ
บุคลากรศึกษาให้สามารถรับมือและเห็นคุณค่าการรวมตัวบนความหลากหลายของชาติพันธุ์ของประชาคม
อาเซียนได้ ในขณะเดียวกัน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เล็งเห็นว่า การจัดการจัดการเรียนรู้
ภายในโรงเรียนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอท่ีจะเสริมสร้างคุณลักษณะนักเรียนแห่งอาเซียนและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ได้  

ในปี พ.ศ. 2556 – 2557  ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้ด าเนินโครงการประกวดแข่งขัน
ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ให้กับสถานศึกษา มีผลการ
ด าเนินงานท่ีส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ท่ีเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ การแสดงความสามารถในการคิด
วิเคราะห ์และการส่ือสารโดยใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษของนักเรียนทุกระดับ และมีนวัตกรรมการเรียนการ
สอน การบริหาร และการนิเทศ ติดตาม เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  และทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีดี ดังนั้นในปี พ.ศ.2557 – 2558 ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาจึงได้ด าเนินโครงการ
ประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ให้กับ
สถานศึกษา ครั้งท่ี 2 เพื่อให้เกิดการพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์อย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรม
การประกวดและแข่งขันทางวิชาการท่ีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  

กำรแข่งขันภำยใต้โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสูป่ระชำคมอำเซียน 
และทกัษะในศตวรรษที่ 21 ใหก้บัสถำนศกึษำ คร้ังที ่2  
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วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษท่ี 21  และคุณลักษณะเด็กไทยสู่ประชาคมอาเซียน1 
2) เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจากทุกสังกัดท่ัวประเทศ

สามารถบูรณาการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
แนวทางด าเนินงาน 
 การจัดการประกวดแข่งขัน ครั้งท่ี 2 ได้ก าหนดกรอบการด าเนินงาน ภายใต้แนวคิด “ASEAN 
Community Cerebration 2015” ดังนี้   
 - การประกวดนวัตกรรมส าหรับครู ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ด าเนินการจัดการประกวด    

- การแข่งขันของนักเรียน มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้  
1. ระดับของการแข่งขัน แบ่งเป็น 3 ระดับ   

1.1 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ท้ังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา   

1.2 ระดับภูมิภาค จ านวน 4 ภูมิภาค โดยมี สพท.ท่ีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ดังนี้ 
 ภาคกลาง   โดย สพป. ชลบุรี เขต 3 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 
 ภาคใต้    โดย สพป. สงขลา เขต 2 
 ภาคเหนือ   โดย สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 
1.3 ระดับประเทศ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ในปี 

พ.ศ.2558  
2. ประเภทของการแข่งขันนักเรียน  แบ่งเป็น 2 รายการ 
   2.1 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ของนักเรียน 
 2.2 การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate) ของนักเรียน  
 

สังกัด/ประเภท การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ การโต้วาทีภาษาอังกฤษ 

สพป. 
1.ประถมปลาย 1.มัธยมศึกษาตอนต้น 

2.มัธยมศึกษาตอนต้น - 

สพม 

1.มัธยมศึกษาตอนต้น 1.ห้องเรียนท่ัวไปมัธยมศึกษาตอนต้น 
 2.ห้องเรียนพิเศษมัธยมศึกษาตอนต้น 
2.มัธยมศึกษาตอนปลาย 3.ห้องเรียนท่ัวไปมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 4.ห้องเรียนพิเศษมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

                                                             
1 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
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3. ก าหนดเวลา 
 ระดับ จัดการแข่งขัน ส่งรายช่ือให้กับระดับต่อไป 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ระดับภูมิภาค 

ภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2557 
ภายในเดือนสิงหาคม 

ภายในวันท่ี 25 กรกฎาคม  2557 
ภายในวันท่ี 15 กันยายน 2557 

 
4. การจัดส่งเอกสาร  
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

1. จัดท าแบบรายงาน ตามแบบ A1 สรุปรายช่ือผู้ชนะการแข่งขัน (เฉพาะล าดับท่ี 1) 
ในแต่ละประเภท  

1.1 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ 
  1.2 การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate) 
ส่งไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีเป็นเจ้าภาพระดับภูมิภาค ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 

ภาคกลาง   โดย สพป. ชลบุรี เขต 3 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 
 ภาคใต้    โดย สพป. สงขลา เขต 2 
 ภาคเหนือ   โดย สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 

 2. จัดท าแบบรายงาน ตามแบบ A2 ส่งไปยังส านักนวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557  
ระดับภูมิภาค  

จัดท าแบบรายงาน B1 โดย สรุปรายช่ือผู้ชนะการแข่งขัน (เฉพาะล าดับที่ 1 และ 2) ในแต่ละประเภท 
และแบบ B2 รายงานผลการด าเนินงานการจัดการแข่งขัน ส่งไปยังส านักนวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ภายในวันที่ 15 กันยายน 2557 

 

5. หลักเกณฑ์การเข้าร่วมการแข่งขัน 
 1.  โรงเรียนท่ีสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน เป็นโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                
ขั้นพื้นฐาน เท่านัน้  

2. โรงเรียนสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ทุกรายการตามสังกัดของโรงเรียนนั้น รายการละ 1 ทีม
เท่านั้น โดยให้แจ้งความประสงค์และส่งใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันภายในเวลาท่ี สพป./สพม.ก าหนด  

3. สพฐ.อนุญาตให้มีผู้เข้าแข่งขัน ทีมละ 3 คน โดยมีครูผู้ฝึกสอน 1-2 คน  
4. การเปล่ียนตัวผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้ฝึกสอนในแต่ละรายการ ต้องมีหนังสือขอเปล่ียนตัวผู้เข้าแข่งขัน โดย

ผู้อ านวยการโรงเรียนลงนามอนุญาต พร้อมท้ังส าเนาหนังสือดังกล่าวยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน 
(วันรายงานตัว) ท้ังนี้เจ้าหน้าท่ีรับรายงานตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

5. การแข่งขันทุกรอบ ผู้เข้าแข่งขันสามารถขอทราบ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการได้ แต่
ไม่สามารถขอทราบคะแนนการแข่งขัน  

6. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 
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6. การได้รับรางวัล  
 การแข่งขันในแต่ละระดับ จะแบ่งเป็น 3 รอบ ได้แก่ รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ และรอบชิง
ชนะเลิศ ซึ่งการจัดท าเกียรติบัตรส าหรับผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน จะต้องยึดตามคะแนนการแข่งขัน คร้ัง
สุดท้าย ของทีมนั้นๆ  

6.1 การได้รับเกียรติบัตรของนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ในแต่ละระดับของการแข่งขัน  
6.1.1 นักเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน จะได้รับเกียรติบัตรตามผลการแข่งขัน  
- คะแนนสูงสุด 
 ได้รับรางวัล เหรียญทอง/เหรียญเงนิ/เหรียญทองแดง ชนะเลิศ  
 การแข่งขัน......................................ระดับช้ัน..........................สังกัด....................... 
- คะแนนรองลงมาล าดับท่ี 2 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง/เหรียญเงนิ/เหรียญทองแดง รองชนะเลิศ อันดับ 1 
 การแข่งขัน......................................ระดับช้ัน..........................สังกัด....................... 
- คะแนนรองลงมาล าดับท่ี 3 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง/เหรียญเงนิ/เหรียญทองแดง รองชนะเลิศ อันดับ 2 
 การแข่งขัน......................................ระดับช้ัน..........................สังกัด....................... 
- คะแนนรองลงมาต้ังแต่ล าดับท่ี 4 เป็นต้นไป 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง/เหรียญเงนิ/เหรียญทองแดง รอบก่อนรองชนะเลิศ  
 การแข่งขัน......................................ระดับช้ัน..........................สังกัด....................... 
6.1.2 ครูผู้ฝึกสอน ได้รับเกียรติบัตรตามผลการแข่งขัน 
เช่น ครูผู้ฝึกสอน โรงเรียน...............ได้รับรางวัล   ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน........... 

 6.2 การแข่งขันระดับเขตพื้นท่ี ผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอน จะได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา โดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นผู้ลงนามในเกียรติบัตร 
 6.3 การแข่งขันระดับภูมิภาค ผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอน จะได้ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาท่ีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นผู้ลงนามในเกียรติ
บัตร 
 6.4 การแข่งขันระดับประเทศ  

- รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จะได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตรจาก สพฐ. 
- ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ไม่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ จะได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง 

เงิน  ทองแดง และชมเชย ตามคะแนนท่ีได้ในการแข่งขันครั้งสุดท้าย จาก สพฐ. 
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กิจกรรม      การแข่งขันการพูด “พาทีสร้างสรรค”์  เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
                 และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในด้านการรู้จักอาเซียน   
การเห็นคุณค่า อัตลักษณ์ และความหลากหลาย  การเช่ือมโยงโลกและท้องถิ่น  การส่งเสริม 
ความเสมอภาคและความยุติธรรม  และการท างานร่วมกันเพื่ออนาคตท่ียั่งยืนและมั่นคง 

2. เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการพูดเป็นหมู่คณะเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  โดยเน้นเนื้อหาและการใช้ถ้อยค าภาษาเชิงสร้างสรรค์ 

นิยาม              การพูด“พาทีสร้างสรรค์” 
                      หมายถึง  การพูดเป็นคณะ  ท่ีเน้นเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์  โดยใช้ถ้อยค าท่ีดีงาม  ไพเราะ 
                      สละสลวย  คมคาย  ชัดเจน  ถูกต้องและมีเหตุผล  สามารถโน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตาม 
                      กระตุ้นให้เกิดความมั่นใจ  หรือยินดีท่ีจะให้ความร่วมมือและให้ความรู้สึกท่ีมีความสุข 
                      ท้ังผู้พูดและผู้ฟัง 
รูปแบบการพูด   เป็นการพูดท่ีมีรูปแบบผสมผสานระหว่างการพูดสุนทรพจน์และการโต้วาที แบ่งเป็น 
                     2  ทีม (คนละโรงเรียน)  ได้แก่  ทีมสร้างและทีมสรรค์  โดยแต่ละทีมมีสมาชิกรวม  3  คน  
ประกอบด้วย  
                     หัวหน้าทีม และสมาชิกคนท่ี 1, 2  ซึ่งมีข้ันตอนการพูดดังนี ้

1) ประชุมทีมก่อนการพูด  หลังจากทราบหัวข้อเรื่องการพูด  ใช้เวลา  10 นาที 
2) หัวหน้าทีมสร้างและหัวหน้าทีมสรรค์  พูดเสนอในประเด็นหัวข้อท่ีก าหนดโดยภาพรวม   

ใช้เวลาคนละ  4  นาที  โดยหัวหน้าทีมสร้างเป็นผู้พูดคนแรก และ ตามด้วยหัวหน้าทีมสรรค์ 
3) สมาชิกทีมสร้างคนท่ี 1  พูดเป็นล าดับท่ี 3  สมาชิกทีมสรรค์คนท่ี 1  พูดเป็นล าดับ ท่ี 4 

ตามด้วยสมาชิกทีมสร้างคนท่ี 2  พูดเป็นล าดับท่ี 5  และสมาชิกทีมสรรค์คนท่ี 2  พูดเป็น
ล าดับท่ี 6  ใช้เวลาคนละ 3  นาที 

4) หัวหน้าทีมสรรค์พูดสรุปก่อน แล้วหัวหน้าทีมสร้างพูดสรุปเป็นคนสุดท้าย ใช้เวลาคนละ   
3  นาที 

รายการแข่งขัน   แบ่งเป็น  3  รอบ  ได้แก่ รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ 
           รอบที่ 1   รอบก่อนรองชนะเลิศ เป็นการพูดตามหัวข้อท่ีก าหนดให้ 
  รอบที่ 2   รอบรองชนะเลิศ เป็นการพูดตามหัวข้อท่ีก าหนดให้ 
            รอบที่ 3   รอบชิงชนะเลิศ  เป็นการพูดโดยฉับพลัน  ซึ่งคณะกรรมการจะแจ้งหัวข้อการพูดให้  ทราบ

ก่อนการแข่งขัน  15  นาที 

กำรแขง่ขัน “พำทีสรำ้งสรรค์” 
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การจัดการแข่งขัน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

1. ประชาสัมพันธ์การแข่งขันการพูด “พาทีสร้างสรรค์”เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนและทักษะในศตวรรษท่ี 21  

2. จัดการแข่งขันการพูด “พาทีสร้างสรรค์” เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและ
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยแบ่งระดับการแข่งขัน ดังนี้ 

2.1 สพป. จัดการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา(ป.4- ป.6)  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ในสังกัด (กรณีสพป.ท่ีมี ม.ปลาย สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกับสพม.ได้) 
2.2 สพม. จัดการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

3. จัดส่งรายช่ือผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (สพป./สพม.) ให้ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาท่ีเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันระดับภูมิภาค 

ระดับภูมิภาค 
1. ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน และรวบรวมรายช่ือทีมท่ีชนะการแข่งขันในระดับเขตพื้นท่ีในภูมิภาค  
2. จัดการแข่งขันการพูด “พาทีสร้างสรรค์”เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21”  
3. จัดส่งรายช่ือผู้ชนะระดับภูมิภาค เฉพาะล าดับที่ 1 และ 2 ในแต่ละรายการ ให้กับส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กติกาการแข่งขัน 
 1.  รับสมัครผู้เข้าแข่งขัน แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมละ 3 คน จะเป็นหญิงหรือชายก็ได้ 
 2.  การจัดคู่การแข่งขัน 
  2.1 ถ้ามีทีมเข้าร่วมแข่งขันไม่เกิน 6 ทีม ให้จับสลากประกบคู่แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยในรอบ
ท่ี 2 จับสลากเพื่อหาทีมท่ีผ่านไปรอการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ส่วนโรงเรียนท่ีเหลือให้แข่งขันหาผู้ชนะเข้าไป  
ชิงชนะเลิศกับทีมท่ีจับสลากผ่านเข้าไปได้ 
  2.2 ถ้ามีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 7 ทีมขึ้นไป ให้แบ่งออกเป็น 2 สาย แล้วจับสลากประกบคู่
แข่งขัน หากเหลือเป็นจ านวนค่ี ให้จับสลากทีมท่ีจะผ่านเข้ารอบต่อไป ท่ีเหลือประกบคู่เพื่อหาผู้ชนะ 
 3.  ผู้แข่งขันแต่งกายชุดนักเรียน และน าบัตรประจ าตัวนักเรียนหรือบัตรประจ าตัวประชาชนมาแสดง
และมารายงานตัวตามเวลาท่ีก าหนด  หากช้าเกินกว่า  15  นาที  จะถูกตัดสิทธิ์  (เริ่มรายงานตัวก่อนการแข่งขัน  
30  นาที) 
 4.  การแข่งขัน  หัวหน้าทีมเริ่มพูดคนละ 4 นาที  และสรุปจบได้คนละ 3 นาที  สมาชิกทีมพูดคนละ   
3  นาที 

5.  กรรมการกดกร่ิง  1  คร้ัง  (หรือไฟเหลือง)  เมื่อเหลือเวลา  1  นาที  กดกร่ิง  2  คร้ัง  (หรือไฟแดง)  
เมื่อหมดเวลาพูดและสามารถพูดต่อไปได้ไม่เกิน  30  วินาที  (พิธีกรจะบอกว่า......หมดเวลา........) 
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6.  แนวปฏิบัติของกรรมการผู้ด าเนินการแข่งขัน 
6.1 รับรายช่ือผู้เข้าแข่งขันจากกรรมการรับลงทะเบียน 

 6.2 ตรวจสอบรายช่ือผู้เข้าแข่งขัน (ทีมสร้างและทีมสรรค์) แล้วเชิญตัวแทนจับฉลากหัวข้อการพูด 
 6.3 ให้เวลาผู้เข้าแข่งขันเตรียมตัว 10 นาที 
 6.4 แนะน ากรรมการและแจ้งกติกาการแข่งขัน (การให้สัญญาณจับเวลาและเกณฑ์การให้

คะแนน)  
 6.5 แนะน าผู้พูดทีมสร้างและทีมสรรค์ ตามล าดับ (นักเรียนไม่ต้องแนะน าตนเอง) 
 6.6 เชิญผู้เข้าแข่งขันพูดตามล าดับของรูปแบบการพูด (โดยไม่ต้องเ ชิญระหว่างเวลาท่ีมีการ

แข่งขัน)  
 6.7 น าผลคะแนนจากคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันไปเขียนประกาศลงในตารางการแข่งขัน

ท่ีติดประกาศไว้และส่งผลการแข่งขันต่อผู้ประสานงาน 
 6.8 รับรายช่ือผู้เข้าแข่งขันคู่ต่อไป และด าเนินรายการตามล าดับ จนกว่าจะด าเนินการส้ินสุด  

การแข่งขันในระดับนั้นๆ ของแต่ละวัน 
          7.  ผู้แข่งขันต้องปฏิบัติตามกติกาโดยเคร่งครัด 

8. ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ประกอบการพูด ยกเว้นกระดาษ ปากกาเพื่อจดบันทึกประเด็นการพูด 
 9.  ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นข้อยุติ 
  
การก าหนดหัวข้อการพูด “พาทีสร้างสรรค”์ 

ให้ก าหนดหัวข้อการพูดเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  และ/หรือการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ท่ีครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและทักษะในศตวรรษท่ี 21  การเห็นคุณค่าของอัตลักษณ์และความ
หลากหลาย การเช่ือมโยงโลกและท้องถิ่น การส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม การท างานร่วมกันเพื่อ
อนาคตท่ียั่งยืน เช่น 
 

 ระดับประถมศึกษา 
1) คุณลักษณ์เด็กไทยสู่อาเซียน 
2) รอบรู้อาเซียน : รู้เขา...เราได้เปรียบ 
3) รู้จักตัวตนความเป็นไทย...เข้าใจความเป็นอาเซียน 
4) ความเป็นหนึ่งเดียว คือ ความมั่นคงแห่งอาเซียน 

ระดับมัธยมศึกษา 
1) รู้รอบอาเซียน...รู้เท่าทัน...แข่งขันได้ 
2) สร้างภูมิรู้ ภูมิคุ้มกัน เพื่อคนไทยก้าวทันอาเซียน 
3) สร้างสรรค์สังคมไทย ใหก้้าวไกลในอาเซียน 
4) พลังอาเซียน... พลังสร้างสรรค์... เพื่ออนาคตท่ียั่งยืน 
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องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
 ผู้ร่วมตัดสินในการแข่งขันแต่ละระดับ มีจ านวน 5 คน ประกอบด้วย 

1. กรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน  ซึ่งมีคุณสมบัติต่อไปนี้       
  1.1  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  ท่ีมีความรู้และทักษะในด้านการพูด (บุคคลท่ัวไป)  และ/หรือความรู้
เกี่ยวกับอาเซียนและหรือทักษะในศตวรรษท่ี 21 
  1.2  ต้องไม่เป็นครูหรือผู้บริหารท่ีมีนักเรียนเข้าประกวดในระดับนั้น ๆ 
  1.3  เป็นบุคลากรจากเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ 1 

2. กรรมการจับเวลา และรวบรวมคะแนนจ านวน 1 คน 
3. กรรมการด าเนินรายการ จ านวน 1 คน  

เกณฑ์การให้คะแนนการพูด  “พาทีสร้างสรรค์” 
 1.  พูดได้ตรงประเด็นและมีความสัมพันธ์กันในเนือ้หาท่ีพูด  20 คะแนน 
 2.  น าเสนอเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์หลากหลายและมีประโยชน์ต่อผู้ฟัง 20 คะแนน 
 3.  เสนอข้อเท็จจริงใช้ข้อมูลท่ีมีเหตุผลอ้างอิงได้   20 คะแนน 
 4.  ใช้ถ้อยค า ส านวน ภาษาสุภาพและออกเสียงถูกต้องชัดเจน 15 คะแนน 
 5.  บุคลิก ลีลา ท่าทางการพูดเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีน าเสนอ  10 คะแนน 
 6.  มีศิลปะในการพูดโน้มน้าวใจผู้ฟัง มีไหวพริบในการพูด  10 คะแนน   
 7.  การรักษาเวลา        5 คะแนน 
      รวม             100 คะแนน 
 
ลักษณะการให้คะแนน  ดังนี้ 
1. พูดได้ตรงประเด็นและมีความสัมพันธ์กันในเนื้อหาท่ีพูด (20 คะแนน) 
 - พูดตรงประเด็นไม่อ้อมค้อม 
 - เนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อเรื่องชัดเจน 
 - มีความสัมพันธ์กันตามล าดับต่อเนื่อง 
 - มีการน าเข้าสู่เรื่อง การให้รายละเอียดและการสรุป 
2. น าเสนอเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ หลากหลาย และมีประโยชน์ต่อผู้ฟัง (20 คะแนน) 
 - น าเสนอเนื้อหาท่ีมีความหลากหลาย แปลกใหม่ในเชิงบวก 
 - มีความเป็นไปได้สมเหตุสมผล 

- น าเสนอเนื้อหาท่ีมีความสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ 
           - เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ฟัง 
3. เสนอข้อเท็จจริงใช้ข้อมูลท่ีมีเหตุผลอ้างอิงได้ (20 คะแนน) 
 - ให้ข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริงถูกต้อง 
 - มีรายละเอียด ตัวอย่างสนับสนุนเรื่องท่ีพูด 
 - ข้อมูลทันสมัยอ้างอิงได้ 
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4. ใช้ถ้อยค า ส านวน ภาษาสุภาพและออกเสียงถูกต้องชัดเจน (15 คะแนน) 
 - ใช้ถ้อยค าสุภาพ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น 
 - ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย  
 - พูดชัดถ้อยชัดค า 
 - ใช้ส านวนโวหารเหมาะสมกับเรื่องท่ีพูด 
 - ออกเสียงถูกต้องตามอักขรวิธี 
5. บุคลิก ลีลา ท่าทางการพูดเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีน าเสนอ (10 คะแนน) 
 - ท่ายืนสง่างาม 
 - มีความเช่ือมั่นในตนเองไม่ประหม่า 
 - ใช้สีหน้า ท่าทางเป็นธรรมชาติเหมาะสม 
 - มีการประสานสายตากับผู้ฟัง 
 - พูดเสียงดังฟังชัดไม่ติดขัด 
6. มีศิลปะในการพูดโน้มน้าวใจผู้ฟัง มีไหวพริบในการพูด (10 คะแนน) 
 - ข้อมูลท่ีใช้ในการพูดมีความน่าเช่ือถือ ดึงดูดความสนใจผู้ฟัง 
 - มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา 
 - มีการใช้น้ าเสียงหนักเบา เร้าความสนใจผู้ฟัง 
7.  การรักษาเวลา (5 คะแนน) 
 - พูดได้ตามเวลาท่ีก าหนด หรือ พูดจบก่อน/เกินเวลาท่ีก าหนดได้ไม่เกิน 30 วินาที 
         รวม 100 คะแนน 
หมายเหตุ : แนวทางการให้คะแนน   

1. พิจารณาเป็นระดับคุณภาพ   แบ่งเป็น  3  ระดับ  ดังนี้ 
  คะแนนเต็ม  20  คะแนน    ระดับดีมาก  (ช่วงคะแนน 18 – 20 คะแนน) 
       ระดับดี       (ช่วงคะแนน 15 – 17 คะแนน) 
       ระดับพอใช้  (ช่วงคะแนน 12 – 14 คะแนน) 

คะแนนเต็ม  15  คะแนน    ระดับดีมาก  (ช่วงคะแนน 14 – 15 คะแนน) 
       ระดับดี       (ช่วงคะแนน 12 – 13 คะแนน) 
       ระดับพอใช้  (ช่วงคะแนน 10–  11 คะแนน) 

คะแนนเต็ม  10  คะแนน    ระดับดีมาก  (ช่วงคะแนน 9 – 10 คะแนน) 
       ระดับดี       (ช่วงคะแนน 7 –  8 คะแนน) 
       ระดับพอใช้  (ช่วงคะแนน 5 –  6 คะแนน) 

2. พิจารณาตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ดังนี้ 
2.1 กรณีข้อ 4. การให้ถ้อยค า... (คะแนนเต็ม  15  คะแนน)  
      - ผิดไม่เกิน 5 ไม่หักคะแนน หลังจากนั้นผิด 2 ท่ี หัก 1 คะแนน 

 

  2.2 กรณีข้อ 7 การรักษาเวลา (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
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- พูดได้ตามเวลาท่ีก าหนด หรือ พูดจบก่อน/เกินเวลาท่ีก าหนดได้ไม่เกิน 30 วินาที  
  ได้ 5  คะแนน 

   - พูดจบก่อน/เกินเวลาท่ีก าหนด เกินกว่า 30 วินาที ได้  4 คะแนน 
เกณฑ์การตัดสิน 
  80 – 100 คะแนน อยู่ในระดับเหรียญทอง 
  70 – 79  คะแนน อยู่ในระดับเหรียญเงิน 
  60 – 69  คะแนน อยู่ในระดับเหรียญทองแดง 
  ต่ ากว่า 60 คะแนน อยู่ในระดับรางวัลชมเชย 
 
รางวัลการแข่งขัน 
 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
  ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา จากส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ตามเหรียญรางวัลท่ีได้จากการแข่งขันครั้งสุดท้าย   
 ระดับภูมิภาค 
  ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรระดับภูมิภาค จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขัน้พื้นฐาน ตามเหรียญรางวัลท่ีได้จากการแข่งขันครั้งสุดท้าย  
 ระดับประเทศ 

1. รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จะได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตรจากส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ไม่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ จะได้รับเกียรติบัตรเหรียญ 
ทอง เงิน และทองแดง ระดับชมเชย ตามล าดับ  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ใบสมัครการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ : เก่ียวกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา........................................เขต................. 
 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
โรงเรียน............................................................................................................................................................... 
อ าเภอ..............................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์........................ 
โทรศัพท์..........................................................................โทรสาร......................................................................... 
รายชื่อนักเรียน 
1.ช่ือ  ........................................................................นามสกุล.............................................................................. 
(วัน/เดือน/ปีเกิด)...................................................................................... อายุ.................ปี ก าลังศึกษาช้ัน........... 
2.ช่ือ  ........................................................................นามสกุล.............................................................................. 
(วัน/เดือน/ปีเกิด)...................................................................................... อายุ.................ปี ก าลังศึกษาช้ัน........... 
3.ช่ือ  ........................................................................นามสกุล.............................................................................. 
(วัน/เดือน/ปีเกิด)...................................................................................... อายุ.................ปี ก าลังศึกษาช้ัน........... 
รายชื่อครูผู้ฝึกสอน 
1. ………………………………………………………………………………โทรมือถือ…………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………โทรมือถือ…………………………………………………… 
 ขอรับรองว่า  ผู้สมัครเข้าแข่งขันทักษะวิชาการประเภทการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ให้ข้อมูล
ประกอบการสมัครท่ีถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 

ลงช่ือ....................................................ผู้รับรอง 
                                                    (...............................................................) 

                    ................./..................../.................. 
ส าหรับกรรมการ 
  ได้ตรวจใบสมัครและหลักฐานการสมัครถูกต้องแล้ว 

ลงช่ือ....................................................ผู้รับรอง 
                                                (...............................................................) 

                ................./..................../.................. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
หมายเหตุ   1.  ผู้รับรองนักเรียน  ให้ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการเป็นผู้รับรอง 
      2.  เขียนใบสมัคร  2  ชุด  เก็บไว้สถานศึกษา  1  ชุด  ส่งไปยังคณะกรรมการด าเนินงาน  1  ชุด 
      3.  ให้ผู้เข้าแข่งขันน าบัตรประจ าตัวนักเรียน  มาในการแข่งขันด้วย 

http://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=eBtiizx-kE-3oM&tbnid=QffUmaAdbtBaoM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.sesa37.go.th/&ei=BAI3UY_ALInQrQfT6ICQDw&psig=AFQjCNGvuHAktbc5u3IHjLWlEGRTnBwisg&ust=1362645892822518
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การแข่งขันพาทีสร้างสรรคภ์ายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
และทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับสถานศึกษา คร้ังที่ 2 

------------------------------------------------- 
ประเภทการแข่งขัน 

 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย สพป.   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สพป. 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สพม.   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สพม. 

 
วันที่แข่งขัน................................................เวลา......................................... 
หัวข้อในการพูด 
.............................................................................................................................................................................. 
 
ทีมสร้าง : โรงเรียน......................................................สังกัด.............................................................. 
รายช่ือนักเรียน 
 1.................................................................................................................. 
 2. ................................................................................................................. 
 3. ................................................................................................................. 
ทีมสรรค ์: โรงเรียน......................................................สังกัด.............................................................. 
รายช่ือนักเรียน 

1. .................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................. 
 

 
ลงช่ือ................................................................. 
   (                                               ) 

กรรมการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 

แบบพาที 1 
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ตารางการให้คะแนนการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ 

ทีมสร้าง :  โรงเรียน…………………........................................................สังกัด.......... .................................. 
 

รายการ              
 

     
  ผู้พูด 

พูดได้ 

ตรงประเด็น
และ 

มีสัมพันธภาพ
ในเน้ือหาที่พูด 

มีศิลปะ 

ในการพูด 

โน้มน้าว
จิตใจผู้ฟัง/
มีไหวพริบ
ในการพูด 

การเสนอ
ข้อเท็จจริง 

โดยใช้ข้อมูล 

ที่มีเหตุผล 

อ้างอิงได้ 

การใช้
ถ้อยค า 

ส าเนียง 
อักขระ 

ควบกล้ า 
ชัดเจน 

บุคลิก 

ลักษณะ 

ลีลา 

ท่าทาง 
 

การสร้าง
บรรยากาศ 

ในการพูด 

การรักษา 

เวลา 

รวม 

คะแนน 

20 คะแนน 20 คะแนน 20 คะแนน 15 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน 5 คะแนน 100 คะแนน 

หัวหน้า 

ทีมสร้าง 

        

สมาชิก 

คนที่  1 

        

สมาชิก 

คนที่  2 

        

หัวหน้า 

สรุป 

        

                                                                                                           คะแนนรวมทั้งหมด       
4

400
     คะแนน 

                                                                                                                    คะแนนที่ได้     ........................... คะแนน  

ทีมสรรค์ :  โรงเรียน…………………........................................................สังกัด............................................ 
 

รายการ       
 

     
  ผู้พูด 

พูดได้ 

ตรงประเด็น
และ 

มีสัมพันธภาพ
ในเน้ือหาที่พูด 

มีศิลปะ 

ในการพูด 

โน้มน้าว
จิตใจผู้ฟัง/
มีไหวพริบ
ในการพูด 

การเสนอ
ข้อเท็จจริง 

โดยใช้ข้อมูล 

ที่มีเหตุผล 

อ้างอิงได้ 

การใช้
ถ้อยค า 

ส าเนียง 
อักขระ 

ควบกล้ า 
ชัดเจน 

บุคลิก 

ลักษณะ 

ลีลา 

ท่าทาง 
 

การสร้าง
บรรยากาศ 

ในการพูด 

การรักษา 

เวลา 

รวม 

คะแนน 

20 คะแนน 20 คะแนน 20 คะแนน 15 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน 5 คะแนน 100 
คะแนน 

หัวหน้า 

ทีมสรรค์ 

        

สมาชิก  
คนที่  1 

        

สมาชิก 

คนที่  2 

        

หัวหน้า 

สรุป 

        

 

                                                                                    คะแนนรวมทั้งหมด    
4

400
 คะแนน 

คะแนนที่ได้  .......................... คะแนน 
 

ลงช่ือ .............................................................. กรรมการผู้ตัดสิน 

(.........................................................) 

แบบพาที 2 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ 
การแข่งขันพาทีสร้างสรรคภ์ายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับสถานศึกษา คร้ังที่ 2 

----------------------------------------------------------------------------------- 
ประเภทการแข่งขัน 

  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย สพป.   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สพป.         ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สพม.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สพม. 
  
โรงเรียน..............................................................................สังกัด.................................................................... 

 จุดแข็ง 
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 จุดอ่อน 
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 ข้อเสนอแนะ 
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 
ลงช่ือ .............................................................. กรรมการผู้ตัดสิน 

(..........................................................) 

แบบพาที 3 
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แบบสรุปผลการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ 
ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับสถานศึกษา คร้ังที่ 2 

------------------------------------------------------------ 
 
ประเภทการแข่งขัน 
 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย สพป.   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สพป. 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สพม.   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สพม. 

  
วันท่ีแข่งขัน………………………………………………………………. 
1. โรงเรียน............................................................สังกัด........................................ 
คะแนน...................................อยู่ในระดับ เหรียญรางวัล........................................ 
 
2. โรงเรียน............................................................สังกัด........................................ 
คะแนน...................................อยู่ในระดับ เหรียญรางวัล........................................ 
  
ผลการแข่งขัน 
 

โรงเรียน............................................................ชนะการแข่งขัน 
 
 
 
ลงช่ือ .............................................. กรรมการผู้ตัดสิน  ลงช่ือ ............................................. กรรมการผู้ตัดสิน 
    (...................................................)                     (...................................................) 
 
 

ลงช่ือ ................................................ ประธานกรรมการ 
                                                        (...................................................) 

 
 
 
 
 
 
 

แบบพาที 4 

 



16 
 

 
 
กิจกรรม      การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate) ตามโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม 

      อาเซียนและทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในด้านการรู้จักอาเซียน  
2. เพื่อเห็นคุณค่าอัตลักษณ์และความหลากหลาย  การเช่ือมโยงโลกและท้องถิ่น  การส่งเสริม 

ความเสมอภาคและความยุติธรรม  และการท างานร่วมกันเพื่ออนาคตท่ียั่งยืนและมั่นคง 
3. เพื่อส่งเสริมทักษะใช้ภาษาอังกฤษและด้านการอภิปราย/พูดเป็นหมู่คณะเกี่ยวกับการเตรียมความ

พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษท่ี 21  โดยเน้นเนื้อหา และการใช้ถ้อยค าภาษาเชิง
สร้างสรรค์ 

 
นิยาม การโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate) คือ การอภิปรายของบุคคลสองฝ่าย เพื่อแสดงความคิดเห็น 
ถกเถียงกันด้วยเหตุผลท่ีแตกต่างกัน โดยมี “ฝ่ายเสนอ” และ “ฝ่ายค้าน” ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จะมุ่งเน้นการใช้
ศิลปะการพูดหรือวาทศิลป์ เพื่อโน้มน้าวให้ผู้ฟัง “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” ในญัตติ โดยการน าเสนอ
ข้อเท็จจริง การหักล้างเหตุผลหรือแนวความคิดของฝ่ายตรงข้าม โดยใช้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  ทักษะการคิด 
คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และปฏิภาณไหวพริบอย่างมาก  ถ้าฝ่ายใดมีคารม มีเหตุผล มีหลักฐานท่ีดีกว่า ฝ่ายนั้นก็
เป็นฝ่ายชนะ 
 
รูปแบบการพูด 
 การโต้วาทีภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบการโต้วาทีของสภาเอเชีย (Asian Parliamentary) ซึ่งประเทศไทย
เป็นสมาชิกแล้ว มีจ านวนผู้โต้วาทีท้ังหมด 6 คน โดยแบ่งเป็น 2 ทีม ได้แก่ “ฝ่ายเสนอ” และ “ฝ่ายค้าน” 
 ฝ่ายเสนอ (Government) 
 ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายเสนอ (Prime Minister) รองหัวหน้าฝ่ายเสนอ (Deputy Prime Minister) 
และเลขาธิการฝ่ายเสนอ (Government Whip)  
 ฝ่ายค้าน (Opposition) 
 ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายค้าน (Leader of Opposition)  รองหัวหน้าฝ่ายค้าน (Deputy Leader of 
Opposition) และเลขาธิการฝ่ายค้าน (Opposition Whip) 2 
 
 
 

                                                             
2 การจดักิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพฒันาทักษะภาษาอังกฤษ English Debate : สถาบันภาษาองักฤษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กำรแขง่ขันโต้วำทภีำษำอังกฤษ (English Debate) 
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รายการแข่งขัน   แบ่งเป็น  3  รอบ  ได้แก่ รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ 
รอบที่ 1   รอบก่อนรองชนะเลิศ เป็นการพูดตามหัวข้อท่ีก าหนดให้ 
รอบที่ 2   รอบรองชนะเลิศ เป็นการพูดตามหัวข้อท่ีก าหนดให้ 
รอบที่ 3   รอบชิงชนะเลิศ  เป็นการพูดโดยฉับพลัน  ซึ่งคณะกรรมการจะแจ้งหัวข้อการพูดให้  ทราบ

ก่อนการแข่งขัน  30  นาที 
การจัดการแข่งขัน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

1. ประชาสัมพันธ์การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate) ตามโครงการเตรียมความพร้อมสู่ 
    ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษท่ี 21 
2. จัดการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate) ตามโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม 

อาเซียนและทักษะในศตวรรษท่ี 21  โดยแบ่งประเภทการแข่งขัน ดังนี้ 
2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สพป. 
2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ห้องเรียนท่ัวไป) สพม.  
2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ห้องเรียนท่ัวไป) สพม. 
2.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ห้องเรียนพิเศษ) สพม.   
2.5 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ห้องเรียนพิเศษ) สพม. 

ห้องเรียนพิเศษ หมายถึง นักเรียนท่ีเรียนในโครงการ EP/MEP นักเรียนในห้องเรียนพิเศษด้าน
ภาษาอังกฤษ (Gifted) นักเรียนท่ีเคยไปศึกษาหรือพักอาศัยในประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษนานเกิน 4 เดือน และ
นักเรียนท่ีมีบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองเป็นชาวต่างประเทศ หรือนักเรียนในห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษอื่นๆ 
 3. จัดส่งรายช่ือผู้ชนะระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (สพป./สพม.)ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ี
เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันระดับภูมิภาค 
ระดับภูมิภาค 

1. ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน และรวบรวมรายช่ือทีมท่ีชนะการแข่งขันในระดับเขตพื้นท่ีในภูมิภาค  
2.  จัดแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate) ตามโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
     3.  จัดส่งรายช่ือผู้ชนะระดับภูมิภาค เฉพาะล าดับที่ 1 และ 2 ในแต่ละรายการ ให้กับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
การก าหนดญัตติในการแข่งขัน 

 ญัตติการแข่งขันเป็นไปตามเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดย
คณะกรรมการประชุมก าหนดญัตติในการแข่งขันและแจ้งให้โรงเรียนทราบก่อนถึงวันแข่งขนัจริงไมน่อ้ยกว่า  
2 สัปดาห์ ญัตติมีลักษณะท่ีส าคัญดังนี้ 

1. เป็นญัตติท่ีก่อให้เกิดความคิดเห็นได้หลายทาง มีข้อความไม่ตายตัว 

2. เป็นญัตติท่ีคนส่วนใหญ่สนใจ 



18 
 

3. เป็นญัตติท่ีช่วยให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์ มีสาระและเกิดความคิดท่ีกว้างขวางขึ้น 

4. เป็นญัตติท่ีไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกหรือลบหลู่สถาบันใด ๆ 

5. ไม่ก ากวมและไม่ล าเอียง 

6. เป็นประเด็นท่ีสะท้อนถึงเหตุการณ์ปัจจุบัน 

 

ตัวอย่างญัตติการแข่งขัน ระดับภูมิภาค ในปี 2556  
1. Secondary Level (G.7-12) 
Regular Class 

 ASEAN Culture is for everyone. 

 Every country located in South East Asia area should be the ASEAN member 

 ASEAN Country should use the same currency 

 AEC is good for Thai economy. /Free trading is a blessing for ASEAN. 

 Single market is more beneficial to Thailand 

 Thailand will take advantage of the labor flow. 

 The disaster is only crisis issue among ASEAN member country 

 For knowing ASEAN, students must learn how to performance in each country 
Special Program 

 The environmental degradation is the price to pay for economic development 

 The legislation is the most effective way to promote ASEAN community 

 The equity wealth distribution is needed for sustainable development 

 The trade liberalisation is a threat to sustainable development 
2. Lower Secondary Level (G.7-9) 

 English language is the best for ASEAN 

 Schools among ASEAN member country should wear the same uniform 

 Thailand is ready for ASEAN 

 The Academic year of schools in ASEAN should start in the same time. 

 Student Exchange program is beneficial to ASEAN 

 ASEAN way is the way of Thailand 

 Thai students are happy with ASEAN 

 To become ASEAN community, students should know the flags and the salutation of 
each ASEAN member country 

 
Topics for Debate (More) 

 Preparing ourselves for complete integration in the 21st century ASEAN community 

 Thai lifestyle in the ASEAN Community in the 21st century 

 Essential skill for the 21st  Century 
 

 
ตัวอย่างญัตติการแข่งขัน ระดับประเทศ ในปี 2557  
1. Mathayom 1 – Mathayom 3  (G.7-9) 

 AFTA will benefit the people of the ASEAN countries 

 ASEAN should be disbanded  

 Thailand is ready for ASEAN in 2015 
 

2. Mathayom 4 – Mathayom 6  (G.10-12) Regular Class 
 AFTA (ASEAN Free Trade Area) will narrow the development gap in ASEAN 
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 Tariffs on intra-ASEAN goods should be eliminated as set out in CEPT-AFTA 
Agreement 

 The ASEAN human resource objective will improve the labour conditions of all 
the people of ASEAN countries 

 
3. Mathayom 4 – Mathayom 6  (G.10-12) Special Program 

 A strong ASEAN identity will diminish the individual cultural identities of each 
ASEAN nation 

 ASEAN should make the educational records consistent among ASEAN nation 

 The ASEAN human resource objective will improve the labour conditions of all 
the people of ASEAN countries 

 

กติกาในการแข่งขัน 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับภูมิภาค 

1. นักเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในตารางการแข่งขัน 
หากผู้เข้าแข่งขันมาช้ากว่าเวลาในการเริ่มแข่งขัน เกินกว่า 15 นาที ให้ถือว่าหมดสิทธิ์ในการเข้าแข่งขัน ท้ังนี้ ให้
ขึ้นอยู่ในดุลพินิจของประธานกรรมการเป็นสิทธิ์ขาด หากมีเหตุอันสุดวิสัย 

2. การจัดการแข่งขันแบ่งเป็น 2 สาย  คือ สาย 1  และ  สาย 2  โดยจับสลากแบ่งสาย  ผู้ชนะแต่ละสาย
จะเป็นคู่ชิงชนะเลิศ 
  3. การแข่งขัน  หัวหน้าทีมเริ่มพูดคนละ 4 นาที  และสรุปจบได้คนละ 3 นาที  ผู้สนับสนุนพูดคนละ 3  นาที 

4. กรรมการกดกร่ิง 1  คร้ัง  (หรือสัญญาณอื่น ๆ)  เมื่อเหลือเวลา  1  นาที  กดกร่ิง  2  คร้ัง   
(หรือสัญญาณอื่น ๆ)  เมื่อหมดเวลาพูดและสามารถพูดต่อไปได้ไม่เกิน  30  วินาที  (พิธีกรจะบอกว่าหมดเวลา) 
หากเกินเวลาท่ีก าหนด ตัดคะแนนนาทีละ 1 คะแนน  

5. ผู้แข่งขันต้องปฏิบัติตามกติกาโดยเคร่งครัด 
6. ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 
7. อนุญาตให้มีผู้ชมและขณะท่ีชม สามารถปรบมือเพื่อแสดงความช่ืนชมได้อย่างเหมาะสม แต่ไม่อนุญาต

ให้ยกป้าย  ส่งเสียงเชียร์ ห้ามใช้ท่าทางเพื่อส่งสัญญาณให้กับผู้พูด หรือ สนทนาทางโทรศัพท์ในห้องแข่งขัน/ต้อง
ปิดเสียงโทรศัพท์และไม่เดินเข้าออกระหว่างการแข่งขัน 

8. ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ประกอบการพูด ยกเว้นกระดาษ ปากกาเพื่อจดบันทึกประเด็นการโต้วาที 
 

ระดับประเทศ 
1. นักเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในตารางการแข่งขัน  .ให้

รายงานตัวก่อนเวลาการแข่งขันก่อน 15 นาที เพื่อจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน หากมาไม่ทันกรรมการจัดการ
แข่งขันขอใช้สิทธิ์จับฉลากแทน  และหากผู้เข้าแข่งขันมาช้ากว่าเวลาในการเริ่มแข่งขัน เกินกว่า 15 นาที ให้ถือว่า
หมดสิทธิ์ในการเข้าแข่งขัน ท้ังนี้ ให้ข้ึนอยู่ในดุลพินิจของประธานกรรมการเป็นสิทธิ์ขาด หากมีเหตุอันสุดวิสัย 

2. การจัดการแข่งขันแบ่งเป็นประเภท แต่ละประเภทด าเนินการแข่งขัน ดังนี้  
2.1 จับฉลากเลือกทีมแข่งขัน/ฝ่ายการแข่งขัน  
2.2 จับฉลากเลือกหัวข้อการโต้วาที หลังจากทราบหัวข้อแล้ว ให้เวลาเตรียมตัว 15 นาที 
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2.3 ทีมแพ้ตกรอบ 
3. การแข่งขัน  หัวหน้าทีมเริ่มพูดคนละ 4 นาที  และสรุปจบได้คนละ 3 นาที  ผู้สนับสนุนพูดคนละ             

3 นาที 
4. กรรมการกดกร่ิง 1  คร้ัง  (หรือสัญญาณอื่น ๆ)  เมื่อเหลือเวลา  1  นาที  กดกร่ิง  2  คร้ัง  (หรือ

สัญญาณอื่น ๆ)  เมื่อหมดเวลาพูดและสามารถพูดต่อไปได้ไม่เกิน  30  วินาที  (พิธีกรจะบอกว่าหมดเวลา) หาก
เกินเวลาท่ีก าหนด ตัดคะแนนนาทีละ 1 คะแนน  

5. ผู้แข่งขันต้องปฏิบัติตามกติกาโดยเคร่งครัด 
6. ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 
7. อนุญาตให้มีผู้ชมและขณะท่ีชม สามารถปรบมือเพื่อแสดงความช่ืนชมได้อย่างเหมาะสม แต่ไม่อนุญาต

ให้ยกป้าย  ส่งเสียงเชียร์ ห้ามใช้ท่าทางเพื่อส่งสัญญาณให้กับผู้พูด หรือ สนทนาทางโทรศัพท์ในห้องแข่งขัน/ต้อง
ปิดเสียงโทรศัพท์และไม่เดินเข้าออกระหว่างการแข่งขัน 

8. ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ประกอบการพูด ยกเว้นกระดาษ ปากกาเพื่อจดบันทึกประเด็นการโต้วาที 
9. ไม่อนุญาตให้น าบทโต้วาทีเข้าห้องแข่งขัน และอ่านบทโต้วาทีในระหว่างแข่งขัน แต่นักเรียนสามารถ

เขียนหัวข้อท่ีจะพูดพอสังเขปได้ 
 

กรรมการตัดสิน 

 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและระดับภูมิภาค : ผู้ร่วมตัดสินในการแข่งขันแต่ละระดับ 
ประกอบด้วย 

1. กรรมการตัดสิน จ านวน 3 คน  ซึ่งมีคุณสมบัติต่อไปนี้       
 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  ท่ีมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ กติกา และ ระเบียบการโต้วาที

ภาษาอังกฤษ (English Debate) 
 เป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม

อาเซียน และ ทักษะในศตวรรษท่ี 21 

 ต้องไม่เป็นครูหรือผู้บริหารท่ีมีนักเรียนเข้าประกวดในระดับนั้น ๆ 

2. กรรมการจับเวลา  จ านวน 1 คน 
3. กรรมการด าเนินการ (Section Leader)  จ านวน 1 คน   
ระดับประเทศ  : ผู้ร่วมตัดสินในการแข่งขันแต่ละระดับ ประกอบด้วย 
1. กรรมการตัดสิน จ านวน 3 คน (รอบคัดเลือกไปจนถึงรอบรองชนะเลิศ) และ จ านวน 5 คน  

(รอบชิงชนะเลิศ)  ซึ่งมีคุณสมบัติต่อไปนี้       

 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  ท่ีมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ กติกา และ ระเบียบการโต้วาที
ภาษาอังกฤษ (English Debate) 

 เป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน และ ทักษะในศตวรรษท่ี 21 

 ต้องไม่เป็นครูหรือผู้บริหารท่ีมีนักเรียนเข้าประกวดในระดับนั้น ๆ 
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2. กรรมการจับเวลา  จ านวน 1 คน 
3. กรรมการด าเนินการ (Section Leader)  จ านวน 1 คน   

 

เกณฑ์การให้คะแนน English Debate (100 คะแนน ) 
 การให้คะแนนของคณะกรรมการจะพิจารณาจากความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 3 ด้าน 
โดยมีรายละเอียดของการให้คะแนนในแต่ละด้าน ดังนี ้
 1. ด้านสาระส าคัญและญัตติ (Matter & Motion)  65 คะแนน ประกอบด้วย 
   เนื้อหามีความถูกต้องตามญัตติท่ีก าหนด      15 คะแนน 
   - ชัดเจน ตรงประเด็น   
   - ครอบคลุมกับญัตติ  
   เนื้อหามีความเช่ือมโยง สนับสนุนต่อกัน     15  คะแนน 
   - มีการใช้ค าเช่ือมประโยค/การเช่ือมโยงไปยังบุคคลในทีมหรือคนอื่นๆ 
  ภาษาท่ีใช้ ออกเสียงถูกต้อง ชัดเจนตามหลักไวยากรณ์    15  คะแนน 
   - การเลือกใช้ภาษา ใช้ประโยคส้ัน ๆ เข้าใจง่าย 
   - ไม่พูดซ้ า ๆ ไม่ใช้รูปแบบการพูดแบบเดิม 
   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เกี่ยวกับญัตติท่ีพูด        20  คะแนน 
   - เนื้อหามีข้อโต้แย้งเชิงบวก 
   - มีประโยชน์ต่อผู้ฟังและผู้พูด 
   - มีการน าเสนอเนื้อหาท่ีแปลกใหม่ 
 2. วิธีการ (Method) 25 คะแนน 
   การเสนอข้อเท็จจริงมีเหตุผลอ้างอิงได้เหมาะสม    20 คะแนน 
   - มีการยกตัวอย่างประกอบการน าเสนอท่ีน่าเช่ือถือ 
   - ข้อเท็จจริงถูกต้อง เหมาะสม    
  พูดได้ตามเวลาท่ีก าหนด         5 คะแนน 
 3. ลักษณะท่าทาง (Manner) 10 คะแนน ประกอบด้วย 
   บุคลิกภาพ ท่าทางและรูปแบบการใช้น้ าเสียง    10 คะแนน 
   - มีความเช่ือมั่นในการน าเสนอ การใช้สายตา  
   - พูดเสียงดัง ฟังชัด มีเสียงสูงต่ า 
   - น้ าเสียงท่ีใช้มีความหลากหลาย มีความเหมาะสม 
 เกณฑ์คะแนน 
  80 – 100 คะแนน คะแนนอยู่ในระดับเหรียญทอง 
  70 – 79 คะแนน  คะแนนอยู่ในระดับเหรียญเงนิ 
  60 – 69 คะแนน  คะแนนอยู่ในระดับเหรียญทองแดง 
  ต่ ากว่า 60 คะแนน คะแนนอยู่ในระดับรางวัลชมเชย 
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รางวัลการแข่งขัน 
 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
  ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา จากส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ตามเหรียญรางวัลท่ีได้จากการแข่งขันครั้งสุดท้าย   
 ระดับภูมิภาค 
  ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรระดับภูมิภาค จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขัน้พื้นฐาน ตามเหรียญรางวัลท่ีได้จากการแข่งขันครั้งสุดท้าย  
 ระดับประเทศ 

1. รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จะได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตรจากส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ไม่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ จะได้รับเกียรติบัตรเหรียญ 
ทอง เงิน และทองแดง ระดับชมเชย ตามล าดับ  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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English Debate Contest (to Prepare Thailand for ASEAN Community in 2015)  
 

Objectives: 
1. To enhance Thai students’ knowledge on ASEAN Community and ASEAN member countries.  
2. To raise the awareness of cultural differences and similarities among ASEAN 

member countries while building ASEAN identity as a whole.   
3. To provide Thai students an opportunity to develop and demonstrate their ability to 

express and defend their ideas and positions in English under the ASEAN Community 
in 21st century topics.  
 

Definition :  
English Debate is a discussion between people in which they express different opinions 

of on a particular matter. There are two parties, which is "government" and "opposition."  This 
contest focuses on the art of speaking in order to convince the audience to "agree" and 
"disagree" and to reasonably argue on the particular motion through the process of fact-finding 
and refutation of their opponents by using English Language skills, the critical thinking and 
problem solving. If any party debate give more reasonable information with better evidence, it 
will win. 

 
Speech patterns :  

This contest use the format of the debate, the Council Asia (Asian Parliamentary) , 
which Thailand is a member. There are a number of debates, all six people divided into two 
teams, including "Government" and "Opposition" . 
 
Government 

Consists Prime Minister, Deputy Prime Minister and Government Whip. 
Opposition 

Consists Leader of Opposition, Deputy Leader of Opposition and Opposition Whip 
 
Implement :  
Educational Service Area Round 

1. To publish the English Debate Contest to Prepare Thailand for ASEAN Community in 
2015 

2. To organize the English Debate to Prepare Thailand for ASEAN Community in 2015 
There are 5 categories of English Debate Contest  

2.1 Mathayom 1 – Mathayom 3 ,the Opportunity Expansion Schools, The 
Primary Educational Service Area  

2.2 Mathayom 1 – Mathayom 3 (Regular class under The Secondary Educational 
Service Area) 

2.3 Mathayom 4 – Mathayom 6 (Regular class under The Secondary Educational 
Service Area) 

2.4 Mathayom 1 – Mathayom 3 (Special Program under The Secondary 
Educational Service Area) 

2.5 Mathayom 4 – Mathayom 6 (Special Program under The Secondary 
Educational Service Area) 

English Debate Contest 
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** Special Program is for students who are in 1) English Program, 2) Mini English 
Program and 3) Gifted English Program. In addition, it also includes students who 1) used to 
study and/or live abroad in English-speaking countries longer than 4 months and 2) have one or 
both parents/guardians speak English as a native language. 

3. To submit the winner team of each category to the ESAO who is the hold of regional 
round 

 
Regional Round  

1. To publish and gather the winner team of each category from the ESAO in the same 
regions 

2. To organize the English Debate to Prepare Thailand for ASEAN Community in 2015 
There are 5 categories of English Debate Contest  

3. To submit the first two winner team of regional round to OBEC 
 

Topics: 
The topics will be announced at least 2 weeks before the contest. All topics will be 
related to ASEAN Community in the 21st Century that follow these guidelines: 
1. Topics must be arguable with many sides of opinions  
2. Topics are recognized by the audience 
3. Topics must be useful topics to the audience as well as the students 
4. Topics must be respectful and appreciative 
5. Topics will be simply and clearly stated 
6. Topics will reflect to current events.  

 
Rules and Regulations (National Round) : 

1. All students who are competing must report to the registration center in person at 
least 15 minutes prior the beginning of the contest. Failure to do so will result in 
your disqualification from participation in the contest. Each team will draw for their 
opponent within the category.  

2. Each category will consist of a total of 8 teams. The contest procedure should be as 
follows: 
a. The side of debating, affirmative and negative, will be decided by draw of lots. 
b. The topic of debate will also be randomly selected by draw of lots. 
c. Each team will have 15 minutes to prepare for the debate. 
d. Only the winning team will represent at the next level.  

3. Team leaders will be given 4 minutes for an opening statement and 3 minutes for a 
closing argument.  Each team supporters will be given 3 minutes.  

4. A timekeeper will ring a bell once at one-minute warning and twice to indicate the 
end of a team’s time. Each team will be given extra 30 seconds to finish their 
argument. The speaker exceeding this time limit will be penalized (1 point per 
minute). 

5. All participants must follow and respect all the rules and regulations strictly. 
6. The judge's decision is final. 
7. The audience is allowed to be in a contest area. Photography, noise disturbances, 

gestures, and cell phones, however, are strictly prohibited.  
8. All participants are NOT allowed to use any devices during the debate except paper 

and writing utensils.  
9. All participants are NOT allowed to have a prepared written script during the 

debate. Each team member, however, may write down the topics.  
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Judges: 
 Judging panels comprise 5 judges: 3 contest judges 1 timekeeper and 1 section leader.  

Qualification of Judges 
1. All judges must be thoroughly familiar with rules and regulations of English debate 

contest. 
2. All judges must NOT be teachers or school board members in the category that they 

are judging.  
3. All judges must be competent and have a full understanding in English and ASEAN 

Community in the 21st Century. 
 
Judging Criteria (100 points): 

The judges will award the debate to the team that better argues its case on 3 different 
criteria: 
1. Matter and Motion (65 points) 

Relevance and significance to the given topic    15 points 
Rebuttal of opponent’ arguments     15 points 
Organization and the use of language      15 points 
Originality and audience adaptation     20 points  

2. Method (25 points) 
Relevance examples to support their argument    20 points 
Utilization of time available      5 points 

3. Manner (10 points) 
Clarity of voice, body language and interaction with audience 10 points 

 
Scoring: 
 80 – 100 points   Gold Medal Winner 
 70 – 79 points    Silver Medal Winner 
 60 – 69 points     Bronze Medal Winner 
 Below 60 points   Merit Winner 
 
Prizes: 
Educational Service Area Round 

All participants will receive a certificate from the Office of Educational Service Area. The 
medals from the last match . 
 
Regional Round 

All participants will receive a certificate from the ESAO who is the hold of regional 
round. The medals from the last match . 
 
National round 

Trophy for the Winner 
 Trophy for the First Runner Up 
 Trophies for the Second Runner Up (2 trophies) 

1. The winner and first runner up will receive the trophies and certificates from the 
Office of Basic Education Commission. 

2. The rest of the competitors will receive the medals according to their scores from 
the Office of Basic Education Commission. 
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ใบสมัครการแข่งขันทักษะทางวิชาการการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate) 
ตามโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21  

 

โรงเรียน...................................................สังกัด  สพป./สพม ................................. จังหวัด................................... 
1.ช่ือ  ........................................................................นามสกุล.............................................................................. 
(วัน/เดือน/ปีเกิด)...................................................................................... อายุ.................ปี ก าลังศึกษาช้ัน........... 
2.ช่ือ  ........................................................................นามสกุล.............................................................................. 
(วัน/เดือน/ปีเกิด)...................................................................................... อายุ.................ปี ก าลังศึกษาช้ัน........... 
3.ช่ือ  ........................................................................นามสกุล.............................................................................. 
(วัน/เดือน/ปีเกิด)...................................................................................... อายุ.................ปี ก าลังศึกษาช้ัน........... 
ครูผู้ฝึกสอน 1....................................................................................................................................................... 
      2..................................................................................................................................................... 
มีความประสงค์จะสมัครเข้าแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สพป. 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ห้องเรียนท่ัวไป) สพม.  

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ห้องเรียนท่ัวไป) สพม. 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ห้องเรียนพิเศษ) สพม.  

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ห้องเรียนพิเศษ) สพม. 
ขอรับรองว่าข้อมูลประกอบการสมัครนี้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 

ลงช่ือ....................................................ผู้รับรอง 
                                                    (...............................................................) 

                    ................./..................../.................. 
ส าหรับกรรมการ 
  ได้ตรวจใบสมัครและหลักฐานการสมัครถูกต้องแล้ว 

ลงช่ือ....................................................ผู้รับรอง 
                                                (...............................................................) 

                ................./..................../.................. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
หมายเหตุ   1.  ผู้รับรองนักเรียน  ให้ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการเป็นผู้รับรอง 
      2.  เขียนใบสมัคร  2  ชุด  เก็บไว้สถานศึกษา  1  ชุด  ส่งไปยังคณะกรรมการด าเนินงาน  1  ชุด 
      3.  ให้ผู้เข้าแข่งขันน าบัตรประจ าตัวนักเรียน  มาในการแข่งขันด้วย

http://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=eBtiizx-kE-3oM&tbnid=QffUmaAdbtBaoM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.sesa37.go.th/&ei=BAI3UY_ALInQrQfT6ICQDw&psig=AFQjCNGvuHAktbc5u3IHjLWlEGRTnBwisg&ust=1362645892822518
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การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate) ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
และทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับสถานศึกษา คร้ังที่ 2 

------------------------------------------------- 
 ประเภทการแข่งขัน 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สพป. 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ห้องเรียนท่ัวไป) สพม.  

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ห้องเรียนท่ัวไป) สพม. 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ห้องเรียนพิเศษ) สพม.  

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ห้องเรียนพิเศษ) สพม. 
 
วันที่แข่งขัน (Date) : ................................................เวลา (Time)......................................... 

 ญัตติ (Motion) :  
 .............................................................................................................................................................................. 
 
 ฝ่ายเสนอ (Government) : โรงเรียน.................................................สังกัด........................................................ 
 รายช่ือนักเรียน (Students’ name) 
  1.................................................................................................................. 
  2. ................................................................................................................. 
  3. ................................................................................................................. 
 
 
 ฝ่ายค้าน (Opposition) : โรงเรียน............................................สังกัด.............................................................. 
 รายช่ือนักเรียน (Students’ name) 

 1. .................................................................................................................. 
 2. .................................................................................................................. 
 3. .................................................................................................................. 
 
 

ลงช่ือ................................................................. 
   (                                               ) 

Committee’s signature 
 
 

แบบโต้วาที 1 
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ตารางการให้คะแนนการโต้วาทีภาษาอังกฤษ  
English Debate Scoring Sheet  Level…………………..…………….…………………Date…………………………..…….. 

School………………………………………………………..Area…………………………………………. 

Team 

Re
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nc

e 
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d 
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to
 th

e 
giv

en
 

to
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 (1
5 
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ts 
(1
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) 
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e 
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e 
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ua
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(1

5 
sc

or
es

) 

Or
igi

na
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y 
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d 
au

die
nc

e 
ad

ap
ta

tio
n 

(2
0 

sc
or

es
) 

Re
le

va
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e 
ex
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pl

es
 to

 
su

pp
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t t
he

ir 
ar

gu
m
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(20
 sc

or
es

) 
Ut

iliz
at

ion
 o

f t
im

e 
av

ail
ab

le
 (5

 sc
or

es
) 

Cl
ar

ity
 o

f v
oic

e 
, b

od
y 

lan
gu

ag
e 

an
d 

int
er

ac
tio

n 
wi

th
 a

ud
ien

ce
 (1

0s
co

re
s) 

Total  
(100 

scores) 

Government 
School………………….………………………………….. 

        

1.Prime Minister……………………………………….         
2.Deputy Prime Minister………………………..         
3.Government Whip………………………………         
Opposition 
School………………………………………..………… 

        

1.Leader of Opposition…………………………         
2.Deputy Leader of Opposition……………         
3.Opposition Whip.…………………………………         

Signature of the judge..............................................................  
                         (..........................................................) 

 

แบบโต้วาที 2 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ (Field note each judge) 
----------------------------------------------------------------------------------- 

ประเภทการแข่งขัน 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สพป. 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ห้องเรียนท่ัวไป) สพม.   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ห้องเรียนท่ัวไป) สพม. 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ห้องเรียนพิเศษ) สพม.   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ห้องเรียนพิเศษ) สพม. 
School..............................................................................Area.................................................................... 

 
 Strengths 
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 Weaknesses 
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 Suggestion 
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

แบบโต้วาที 3 
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Signature of the judge..............................................................  
                    (..........................................................)                    

แบบสรุปผลการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ 
English Debate Scoring Summary Sheet  Level…………………..…………….…………………Date…………………………..…….. 

No. School 
Total Score of each judge Total 

300 scores 
Total 

100 scores 
Note 

1st judge 2nd judge 3rd judge 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        

 
Signature of the judge..............................................................    Signature of the judge..............................................................  

                      (..........................................................)                                                                     (..........................................................) 
 

Signature of the judge..............................................................  
                             (..........................................................)

แบบโต้วาที 4 
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ภาคผนวก 
  



32 
 

ผังการจัดห้องแข่งขัน 
 

เวทีแข่งขัน 
ทีมสร้าง                                     ทีมสรรค์ 

 
 
 

แท่นพูด 
 

 
กรรมการผู้ตัดสิน 

             
             
             
             
             

ที่นั่งส าหรับผู้ชมการแข่งขัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 1 2 3 

1 2 3 4 ผู้ด าเนิน

รายการ 

โต๊ะรับลงทะเบียน 

(หน้าห้องการแข่งขัน) 
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แบบรายงานการแข่งขัน 
 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

1. แบบรายงานรายช่ือนักเรียนท่ีผ่านเข้ารอบเพื่อไปแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ และการแข่งขันโต้วาที
ภาษาอังกฤษรอบสอง ระดับภูมิภาค (ส่งเจ้าภาพ) แบบ A1 

2. แบบรายงานสรุปจ านวนโรงเรียนและจ านวนนกัเรียนท่ีสมัครแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ และการแข่งขัน
โต้วาทีภาษาอังกฤษ รอบแรก ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา (ส่ง สนก.)  แบบ A2 
รอบสอง ระดับภูมิภาค 

1. แบบรายงานรายช่ือนักเรียนท่ีผ่านเข้ารอบเพื่อไปแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ และการแข่งขันโต้วาที
ภาษาอังกฤษรอบสาม ระดับประเทศ  (ส่ง สนก.) แบบ B1 

2. แบบรายงานสรุปจ านวนเขตพื้นท่ีท่ีส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ และการแข่งขัน
โต้วาทีภาษาอังกฤษ รอบสอง ระดับภูมิภาค  (ส่ง สนก.) แบบ B2 
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แบบรายงานการแข่งขัน  
ส าหรับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต 
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แบบรายงานรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบเพื่อไปแข่งขันพาทีสร้างสรรค์  
และการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษรอบสอง ระดับภูมิภาค  

ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับสถานศึกษา คร้ังที่ 2  
ภายใต้แนวคิด “ASEAN Community Cerebration 2015”  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................................เขต..................... 
 
1. การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์   
  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย สพป.   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สพป. 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สพม.   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สพม. 
2. การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ  

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สพป. 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ห้องเรียนท่ัวไป) สพม.  

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ห้องเรียนท่ัวไป) สพม. 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ห้องเรียนพิเศษ) สพม.  

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ห้องเรียนพิเศษ) สพม. 
 
โรงเรียนท่ีผ่านเข้ารอบ คือ โรงเรียน   อ าเภอ     จังหวัด              
อาจารย์ผู้ควบคุม   1.      เบอร์โทร   
    2.      เบอร์โทร   
 

ท่ี รายชื่อนักเรียน ชั้นเรียน 
วัน เดือน ปีเกิด 

อาย ุ
วัน เดือน พ.ศ. 

1       
2       
3       

 ลงช่ือ 
(............................................) 

ต าแหน่ง.................................. 
โทรศัพท์มือถือ...................................... 
วันท่ี................เดือน...........................พ.ศ.2557 

หมายเหตุ  : 1. จัดท า 1 แผ่น ต่อ 1 รายการแข่งขัน  
 2. ส่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีเป็นเจ้าภาพระดับภูมิภาค    ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557

แบบ A1 

แบบ A2 
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แบบรายงานสรุปจ านวนโรงเรียนและจ านวนนักเรียนที่สมัครแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ และการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ  
ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับสถานศึกษา คร้ังที่ 2  

ภายใต้แนวคิด “ASEAN Community Cerebration 2015”  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา...............................................เขต..................... 

 

ตอนที่ 1 
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์  
1. จ านวนโรงเรียนท่ีส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับประถมปลาย สังกัด สพป. จ านวน.............โรงเรียน รวมนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนท้ังส้ิน............คน  
2. จ านวนโรงเรียนท่ีส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับมัธยมต้น สังกัดสพป.  จ านวน.............โรงเรียน รวมนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนท้ังส้ิน............คน  
3. จ านวนโรงเรียนท่ีส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับมัธยมต้น สังกัด สพม.  จ านวน.............โรงเรียน รวมนกัเรียนและครูผู้ฝึกสอนท้ังส้ิน............คน  
4. จ านวนโรงเรียนท่ีส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับมัธยมปลาย สังกัด สพม. จ านวน.............โรงเรียน รวมนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนท้ังส้ิน............คน  
 
การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ 
1. จ านวนโรงเรียนท่ีส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับมัธยมต้น สังกัด สพป. จ านวน.............โรงเรียน รวมนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนท้ังส้ิน............คน  
2. จ านวนโรงเรียนท่ีส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับมัธยมต้น(ห้องเรียนท่ัวไป) สังกัด สพม. จ านวน.............โรงเรียน รวมนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนท้ังส้ิน............คน  
3. จ านวนโรงเรียนท่ีส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับมัธยมปลาย (ห้องเรียนท่ัวไป) สังกัด สพม. จ านวน.............โรงเรียน รวมนกัเรียนและครูผู้ฝึกสอนท้ังส้ิน............คน 
4. จ านวนโรงเรียนท่ีส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับมัธยมต้น (ห้องเรียนพิเศษ) สังกัด สพม. จ านวน.............โรงเรียน รวมนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนท้ังส้ิน............คน 
5. จ านวนโรงเรียนท่ีส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับมัธยมปลาย (ห้องเรียนพิเศษ) สังกัด สพม. จ านวน.............โรงเรียน รวมนกัเรียนและครูผู้ฝึกสอนท้ังส้ิน............คน
  
 
 
 

แบบ A2 
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ตอนที่ 2 (รายงานภาพรวมของการจัดการแข่งขัน)  
1. การเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน 
 1.1 การประชาสัมพันธ์การแข่งขัน                      
                    
 1.2 การติดต่อส่ือสารและประสานงานกับโรงเรียน             
                    
  

1.3 การจัดเตรียมสถานท่ีแข่งขัน                
                    
 1.4 การแต่งต้ังคณะกรรมการตัดสิน               
                    
2. สภาพการด าเนินการจัดการแข่งขัน และการปฏิบัติงานในวันแข่งขัน          
                    
3. งบประมาณท่ีได้รับและการบริหารงบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับ จ านวน             บาท 
 การบริหารงบประมาณส าหรับการแข่งขัน ค่าวัสดุ    ค่าตอบแทน    
      ค่าใช้สอย   อื่นๆ(ระบุ)    
4. ปัญหาและอุปสรรคการจัดการแข่งขัน                
                    
5. การแก้ปัญหา                   
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6. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการด าเนินงานครัง้ต่อไป               
                    

ลงช่ือ 
(............................................) 
ต าแหน่ง.................................. 
โทรศัพท์มือถือ...................................... 

วันท่ี................เดือน...........................พ.ศ.2557 
 
หมายเหตุ  ส่ง สนก. สพฐ.  ภายในวันท่ี 25 กรกฎาคม 2557  พร้อมท้ังไฟล์ ส่งทาง E-mail : obecaseancontest@gmail.com 
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แบบรายงานการแข่งขัน  
ส าหรับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นเจ้าภาพระดับภูมิภาค 
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แบบรายงานรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบเพื่อไปแข่งขันพาทีสร้างสรรค์  
และการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ  

ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับสถานศึกษา คร้ังที่ 2  
ภายใต้แนวคิด “ASEAN Community Cerebration 2015”  

 
ภูมิภาค   ภาคเหนือ  ภาคกลางและตะวันออก  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคใต้ 
1. การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์   
  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย สพป.   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สพป. 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สพม.   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สพม. 
2. การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ  

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สพป. 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ห้องเรียนท่ัวไป) สพม.  

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ห้องเรียนท่ัวไป) สพม. 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ห้องเรียนพิเศษ) สพม.  

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ห้องเรียนพิเศษ) สพม. 
 
โรงเรียนท่ีชนะเลิศล าดับท่ี 1 คือ โรงเรียน          สังกัด................................................. 
อาจารย์ผู้ควบคุม   1.      เบอร์โทร   
    2.      เบอร์โทร   

ท่ี รายชื่อนักเรียน ชั้นเรียน 
วัน เดือน ปีเกิด 

อาย ุ
วัน เดือน พ.ศ. 

       
       
       

 
 
 
 
 
 
 

แบบ B1 
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โรงเรียนท่ีชนะเลิศล าดับท่ี 2 คือ โรงเรียน          สังกัด................................................. 
อาจารย์ผู้ควบคุม   1.      เบอร์โทร   
    2.      เบอร์โทร   

ท่ี รายชื่อนักเรียน ชั้นเรียน 
วัน เดือน ปีเกิด 

อาย ุ
วัน เดือน พ.ศ. 

       
       
       

 ลงช่ือ 
(............................................) 

ต าแหน่ง............................................. โทรศัพท์มือถือ.......................... 
วันท่ี................เดือน...........................พ.ศ.2557 

 
 
หมายเหตุ  : ส่ง สนก. สพฐ.    ภายในวันที่ 15 กันยายน 2557  ทาง E-mail : 
obecaseancontest@gmail.com 

 
แบบ B2 
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แบบรายงานสรุปจ านวนเขตพื้นที่ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ และการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (รอบสอง ระดับภูมิภาค) 
ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับสถานศึกษา คร้ังที่ 2  

ภายใต้แนวคิด “ASEAN Community Cerebration 2015”  
 ภูมิภาค   ภาคเหนือ  ภาคกลางและตะวันออก  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคใต้ 

 
ตอนที่ 1 
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์  
 สังกัด สพป. 
1. จ านวนเขตพื้นท่ีท่ีส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับประถมปลาย จ านวน.............เขตพื้นท่ี 
2. จ านวนเขตพื้นท่ีท่ีส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับมัธยมต้น จ านวน.............เขตพื้นท่ี 
 สังกัด สพม. 
1. จ านวนเขตพื้นท่ีท่ีส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับมัธยมต้น จ านวน.............เขตพื้นท่ี 
2. จ านวนเขตพื้นท่ีท่ีส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับมัธยมปลาย จ านวน.............เขตพื้นท่ี 
การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ 

สังกัด สพป. 
1. จ านวนเขตพื้นท่ีท่ีส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับมัธยมต้น จ านวน.............เขตพื้นท่ี 

สังกัด สพม. 
1. จ านวนเขตพื้นท่ีท่ีส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับมัธยมต้น (ห้องเรียนท่ัวไป) จ านวน.............เขตพื้นท่ี 
2. จ านวนเขตพื้นท่ีท่ีส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับมัธยมปลาย (ห้องเรียนท่ัวไป) จ านวน.............เขตพื้นท่ี 
3. จ านวนเขตพื้นท่ีท่ีส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับมัธยมต้น (ห้องเรียนพิเศษ)  จ านวน.............เขตพื้นท่ี 
4. จ านวนเขตพื้นท่ีท่ีส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับมัธยมปลาย (ห้องเรียนพิเศษ) จ านวน.............เขตพื้นท่ี 

แบบ B2 
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ตอนที่ 2 (รายงานภาพรวมของการจัดการแข่งขันทั้ง 2 รายการ) 
1. การเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน  
 1.1 การประชาสัมพันธ์การแข่งขัน                      
                    
                    
 1.2 การติดต่อส่ือสารและประสานงานกับโรงเรียนหรือเขตพื้นท่ีในภูมิภาค          
                       
                    
 1.3 การจัดเตรียมสถานท่ีแข่งขัน                
                    
                    
 1.4 การแต่งต้ังคณะกรรมการตัดสิน               
                    
                    
2. สภาพการด าเนินการจัดการแข่งขัน และการปฏิบัติงานของ สพป./สพม. ในวันแข่งขัน          
                    
                    
3. งบประมาณท่ีได้รับและการบริหารงบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับ จ านวน    บาท 
 การบริหารงบประมาณส าหรับการแข่งขัน ค่าวัสดุ    ค่าตอบแทน    
      ค่าใช้สอย   อื่นๆ(ระบุ)    
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4. ปัญหาและอุปสรรคการจัดการแข่งขัน                
                    
                    
 
5. การแก้ปัญหา                   
                    
                    
6. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการด าเนินงานครัง้ต่อไป               
                    
                    

 
 

ลงช่ือ 
(............................................) 
ต าแหน่ง.................................. 
โทรศัพท์มือถือ...................................... 

วันท่ี................เดือน...........................พ.ศ.2557 
 
หมายเหตุ  : ส่ง สนก. สพฐ.    ภายในวันที่ 15 กันยายน 2557  ทาง E-mail : obecaseancontest@gmail.com 
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บทควำมเสรมิควำมรู้ : “พำทีสร้ำงสรรค์...นวัตกรรมกำรพดูเพิ่มพลังบวก” 
*กมลวรรณ สุวรรณ์ 

 
พาทีสร้างสรรค์คืออะไร???... อะไรคือพาทีสร้างสรรค์???..ค ำถำมท่ีเป็นข้อฉงนและได้รับควำมสนใจอยู่

ในหลำยๆ เขตพื้นท่ีกำรศึกษำในขณะนี้... 
หลังจากท่ีส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ได้

แจ้งให้เขตพื้นท่ีการศึกษาท่ัวประเทศ ด าเนินงานการประกวดแข่งขันโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนและทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ซึ่งก าหนดให้การประกวดแข่งขันในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับภูมิภาค 
และระดับประเทศ โดยมีประเภทของการประกวดแข่งขัน แบ่งเป็น ๓ รายการ และหนึ่งในรายการแข่งขันนี้ ได้แก่ 
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ของนักเรียน จึงเกิดมีข้อค าถามท่ีเป็นข้อฉงนอยู่ในหลายๆเขตพื้นท่ีการศึกษาในขณะนี้
ว่า...พาทีสร้างสรรค์คืออะไร? อะไรคือพาทีสร้างสรรค์ ? 

ผู้เขียนซึ่งเป็นคณะท างานคนหนึ่งในการเสนอนวัตกรรมการพูดพาที
สร้างสรรค์ครั้งนี้จึงอยากจะพูดคุย ขยายความถึงท่ีมาและมูลเหตุท่ีได้เสนอให้
มีการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนและทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ นี้ขึ้น โดยคณะท างานมีเหตุผลส าคัญ ใน 
๓ ประเด็นดังต่อไปนี้ 

ประเด็นท่ี๑.การพูดแข่งขันนี้มีเป้าหมายเพื่อประเมินว่าผู้เรียนมี
ความตระหนักรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในด้านการรู้ จัก
อาเซียนในเชิงลึก และมองเห็นคุณค่าการรวมตัวบนความหลากหลายของ

ชาติพันธุ์ของประชาคมอาเซียนได้มากน้อยเพียงใด สรุปง่ายๆ ก็คือ ณ วันนี้ ใครรู้จักอาเซียนได้ชัดเจนกว่ากัน  
ประเด็นท่ี ๒.การพูดแข่งขันนี้ ไม่ต้องการความขัดแย้งทางความคิด (เพราะสังคมของเราขณะนี้มีความคิด

ท่ีขัดแย้งแบ่งแยกกันมากพออยู่แล้ว..) แต่ต้องการมุมมองทางความคิดในเชิงบวกว่า ใครมองการรวมตัวของ
อาเซียนได้กว้าง มองได้ไกล และมองได้ลึกกว่ากัน โดยท างานร่วมกันเป็นทีม  

ซึ่งท้ังในประเด็นท่ี ๑ และท่ี ๒ นี้ก็ต้องมาวัดกันท่ีประเด็นท่ี ๓ คือความสามารถในการใช้ภาษาว่า ใคร
หรือทีมใดใช้ภาษาส่ือสารได้ไพเราะ  คมคาย สามารถโน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตามได้ดีกว่ากันนั่นเอง  

มาถึงตรงนี้ท่านคงมีค าตอบให้ตัวเองได้แล้วว่า “ พาทีสร้างสรรค์” เป็นการพูดรูปแบบหนึ่งของส านัก
พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สพฐ.) ได้ก าหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อการแข่งขันภายใต้ โครงการ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ นี้เท่านั้น 

 และผู้เขียนจะขอย้ าด้วยนิยามท่ีคณะท างานได้ก าหนดไว้เพื่อความเข้าใจท่ีตรงกันว่า  
 “การพูดพาทีสร้างสรรค์ หมายถึง การพูดเป็นคณะ(ทีม) ท่ีเน้นเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้ถ้อยค าท่ีดี

งาม ไพเราะ สละสลวย คมคาย  ชัดเจน ถูกต้องและมีเหตุผล  สามารถโน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตามกระตุ้นให้เกิด
ความมั่นใจ  หรือยินดีท่ีจะให้ความร่วมมือและให้ความรู้สึกท่ีมีความสุขท้ังผู้พูดและผู้ฟัง” ซึ่งคงช่วยให้ท่านเกิดความ
กระจ่างได้มากขึ้นนะคะ 
 ต่อไปก็คือค าถามท่ีว่ารูปแบบการพูดนี้..มีอะไรท่ีคล้ายกับการพูดโต้วาที และมีอะไรท่ีคล้ายการพูดสุนทร
พจน์ ก็ขอขยายความว่าประเด็นท่ีคล้ายกับการพูดโต้วาที คือ 

มีรูปแบบการพูดเป็นทีม แบ่งเป็น  2  ทีม  ได้แก่  ทีมสร้างและทีมสรรค์  โดยแต่ละทีมมีสมาชิกรวม  3  
คน  ประกอบด้วย หัวหน้าทีม และสมาชิกคนท่ี 1, 2   
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ซึ่งมีขั้นตอนการพูดดังนี้ ๑) คู่แข่งขันจับฉลากว่าทีมใดเป็นทีมสร้าง และทีมใดเป็นทีมสรรค์ แล้วประชุม
ทีมก่อนการพูด หลังจากทราบหัวข้อเรื่องการพูด  โดยใช้เวลา  10 – 15 นาที  

๒) หัวหน้าทีมสร้างและหัวหน้าทีมสรรค์ พูดเสนอในประเด็นหัวข้อท่ีก าหนดโดยภาพรวม ใช้เวลาคนละ 4 
นาทีโดยหัวหน้าทีมสร้างเป็นผู้พูดคนแรก และ ตามด้วยหัวหน้าทีมสรรค์  

๓) สมาชิกทีมสร้างคนท่ี 1  พูดเป็นล าดับท่ี 3  สมาชิกทีมสรรค์คนท่ี 1  พูดเป็นล าดับท่ี 4 ตามด้วย
สมาชิกทีมสร้างคนท่ี 2  พูดเป็นล าดับท่ี 5  และสมาชิกทีมสรรค์คนท่ี 2  พูดเป็นล าดับท่ี 6  ใช้เวลาคนละ 3  นาที 

 และจบการพูดโดย หัวหน้าทีมสรรค์พูดสรุปก่อน แล้วหัวหน้าทีมสร้างพูดสรุปเป็นคนสุดท้าย ใช้เวลาคน
ละ 3  นาที นี่คือส่วนท่ีคล้ายกับการพูดโต้วาที  

แต่ส่วนที่ต่ำงกันอย่ำงชัดเจนคือกำรพูดพำทีสร้ำงสรรค์ไม่ว่ำจะเป็นทีมสร้ำงหรือทีมสรรค์ต่ำงก็พูดใน
เร่ืองเดียวกัน ไม่ได้หักล้ำงหรือขัดแย้งกัน แต่จะตัดสินในประเด็นที่ว่ำในเร่ืองเดียวกันนี้ ทีมใดพูดได้ชัดเจน ลุ่ม
ลึก และน่ำสนใจกว่ำกัน เป็นต้น  

ส่วนท่ีเหมือนกับการพูดสุนทรพจน์ นั่นก็คือ ความประณีตในการใช้ถ้อยค าภาษาท่ีงดงาม สละสลวย กิน
ใจให้ความรู้สึกท่ีมีความสุขท้ังผู้พูดและผู้ฟัง 

 และส่วนท่ีแตกต่างก็คือ สุนทรพจน์เป็นการพูดเด่ียว ส่วนพาทีสร้างสรรค์พูดเป็นคณะหรือเป็นทีม ซึ่ง
จะต้องดูความเช่ือมโยงร้อยรัดของเนื้อหาการพูดของสมาชิกแต่ละคนในทีมด้วยค่ะ 

ค าถามส าคัญอีกประการหนึ่งของการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ก็คือการก าหนดหัวข้อการพูด ซึ่งจะต้อง
เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน  และ/หรือการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท่ีจะต้องครอบคลุม    

๑) ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและทักษะในศตวรรษท่ี 21   
๒) การเห็นคุณค่าของอัตลักษณ์และความหลากหลาย  
๓) การเช่ือมโยงโลกและท้องถิ่น  
๔) การส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม  
และ ๕) การท างานร่วมกันเพื่ออนาคตท่ียั่งยืน  
การจัดการแข่งขันแบ่งเป็น  2  รอบ โดยรอบแรกเป็น

รอบคัดเลือก ให้จัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก ซึ่งคู่การแข่งขัน
จะต้องพูดตามหัวข้อท่ีก าหนดให้ เช่น คนไทยหัวใจอาเซียน  ความเป็นไทยบนเส้นทางอาเซียน อะเมซิ่ง... อาเซียน 
เป็นต้น (หรืออาจจะคิดหัวข้อการพูดเพิ่มเติมจากท่ีก าหนดให้ก็ได้ค่ะ)  

 แต่ในรอบท่ี 2 เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  เป็นการพูดแบบฉับพลัน ซึ่งคณะกรรมการจะก าหนด
หัวข้อข้ึนมาใหม่ และจะต้องแจ้งหัวข้อการพูดให้คู่แข่งขันทราบก่อนการแข่งขัน 15 นาที เท่านั้น 

เทคนิคเล็กๆแต่ส าคัญคือการประชุมทีมและจัดแบ่งประเด็นการพูดของสมาชิกในทีม รวมท้ังการใช้ไหว
พริบปฏิภาณการพูดของสมาชิกทุกคนเป็นเรื่องท่ีส าคัญมาก นั่นหมายถึงผู้พูดทุกคนต้องชัดเจนในประเด็นของ
ตนเอง และในขณะเดียวกันก็ต้องพูดให้เช่ือมโยงสัมพันธ์กันท้ังทีมด้วย  

ส่วนกติกาการแข่งขันและเกณฑ์การให้คะแนนก็มีความชัดเจนอยู่แล้วค่ะ ท่ีส าคัญคือคณะกรรมการทุก
ท่านควรได้พูดคุยท าความเข้าใจในทุกประเด็นให้ตรงกันก่อน ในการด าเนินการแข่งขันก็คงไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ 
ค่ะ และในการจัดการแข่งขันจะต้องมีผู้ด าเนินการแข่งขัน(ช้ีแจงกติกาและด าเนินการ)ด้วยค่ะ 

พาทีสร้างสรรค์.. เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สพฐ.) ต้องการเปิด
โอกาสให้นักเรียน ครู  ผู้บริหารศึกษานิเทศก์ และผู้มีส่วยเกี่ยวข้องในการพัฒนานักเรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้องค์
ความรู้ กระบวนการคิด และกระบวนการเรียนรู้ระหว่างกันและกัน อีกท้ังเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนท่ีจะช่วย
กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้  
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 ในวันนี้การพูดพาทีสร้างสรรค์.. อาจฟังดูคล้ายเป็นเรื่องใหม่ส าหรับคุณครูและนักเรียน ท่ีจะต้อง
ปรับเปล่ียนวิธีคิด สร้างสรรค์วิธีการพูดท่ีจะแสดงถึงความรู้ ความคิด ท่ีมองเห็นทุกอย่างเป็นโอกาสท่ีดี มากกว่า
การมองเป็นอุปสรรคปัญหา จึงนับเป็นนวัตกรรมการพูดท่ีเพิ่มพลังบวก ซึ่งเหมาะกับสังคมในทุกวันนี้อย่างยิ่ง 

เรามาร่วมด้วยช่วยกันส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนคิดสร้างสรรค์ ท างานเป็นทีม เพราะนี่เป็นการ
เสริมสร้างคุณลักษณะหนึ่งของคนในศตวรรษท่ี ๒๑  และคุณลักษณะเด็กไทยสู่ประชาคมอาเซียนค่ะ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* กมลวรรณ สุวรรณ์ : ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ , สพป.ตรังเขต ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&sa=G&hl=th&biw=911&bih=399&tbm=isch&tbnid=xfzgIX2tJht_aM:&imgrefurl=http://dadrang.blogspot.com/2012/07/blog-post_9100.html&docid=WHGRNKYuQuksgM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-yOqjhp39H_M/T_MzZl8LttI/AAAAAAAAAFA/5jGvM6u9SW0/s1600/cartoonyy.jpg&w=1600&h=1130&ei=piK_UeL9JIjMrQeetYGICQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:7,s:0,i:107&iact=rc&page=2&tbnh=178&tbnw=251&start=3&ndsp=7&tx=77&ty=140
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คณะท างานจัดท าเอกสารการประกวดแข่งขัน คร้ังที่ 1  
ที่ปรึกษา 

1. นางเบญจลักษณ์  น้ าฟ้า รองเลขาธิการ กพฐ. 
2. นางพจมาน  พงษ์ไพบูลย ์ ผู้อ านวยการส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  

รักษาการท่ีปรึกษาด้านศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส 
คณะท างาน 

1 นางสาวสิริมา  หมอนไหม นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  
ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 

2 นางสาวอุษณีย์  วัฒนพันธ์         นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

3 นายประกาศิต  จ าปาทอง    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
ช่วยราชการส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 

4 นายสุรศักดิ์ ศรีสวัสด์ิ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
สถาบันภาษาอังกฤษ 

5 นางกมลาศน์  ศรประสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสองพีน่้อง 
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 

6 นายชวินทร์ณวัฒน์ สิทธิพุทธิวงศ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 

7 นางบุรีรัตน์  สุขวโรทัย  ครู โรงเรียนนครสวรรค์   
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

8 นายสมเดียว เกตุอินทร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 3  

9 นายชีวิน  จินดาโชติ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

10 นางรัตนา  ฉายะเจริญ  ครู  โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

11 นายอมร  แก้วศรียงค์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

12 นางเพ็ชรรัตน์  ฮีมินกูล นักวิชาการอิสระ 

คณะผู้จัดท ำ 
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13 นางกมลวรรณ  สุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

14 นายชาญยุทธ  มั่งค่ัง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 

15 นางพิมพรรณ  มงคลอินทร์ นักวิชาการอิสระ 
16 นางปาริชาติ  เข่งแก้ว ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 
17 นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
18 นางพัชนี  แดนเสนา ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
19 นายมงคล จันทร์งาม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 
20 นายศักดิ์  แวววิริยะ นักวิชาการอิสระ 
21 นายกิตติ กสิณธารา นักวิชาการอิสระ 
22 นางสาวธัญนนัท์  แก้วเกิด นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  

ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
23 นางสาวฐานิตา  นพฤทธิ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ  

ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
24 นางสาววิไลลักษณ์  ภู่ภักดี ข้าราชการบ านาญ 
25 นางมัลลวีร์  รอชโฟล นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
26 นางสาวนลินี  จีนกูล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
27 นางอรพิณ  ไกรดิษฐ์ พนักงานพิมพ ์

ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
 
คณะท างานปรับปรุงเอกสารการแข่งขัน คร้ังที่ 2 
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ 

1 นางกมลวรรณ  สุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

  



50 
 

การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ 
1 นายสมเดียว เกตุอินทร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 3  
 
บรรณาธิการกิจ 

1 นางสาวสิริมา  หมอนไหม นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  
ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 

2 นางมัลลวีร์  รอชโฟล นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 

3 นางสาวนลินี  จีนกูล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


