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ระเบียบการแข่ งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3
(3rd TESET – Thailand English Skills Evaluation Test)
ประจาปี พ.ศ. 2565
1. หลักการและเหตุผล
“ศูนย์ สอบวิชาการ (ประเทศไทย)” ชื่อย่อ TAC เป็ นสถาบันที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เป็ นสถาบัน
การจัดกิจกรรมด้านการจัดสอบแข่งขันทางวิชาการทักษะภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาทุกสังกัดโรงเรี ยนทัว่ ประเทศ โดยดาเนินการจัดสอบแยกเป็ นการแข่งขัน 2 รายการคือ
1. รายการสอบแข่งขันการทดสอบออนไลน์สุดยอดนักคณิตศาสตร์ระดับประเทศ และ
2. รายการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ
สถาบัน TAC ได้ทาข้อตกลงความร่ วมมือ (MOU) กับทางสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(LITU)
เพื่อดูแลในส่ วนของการออกข้อสอบการแข่งขันทุกช่วงชั้นซึ่งสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) เพื่อให้ได้ขอ้ สอบการแข่งขันที่มีมาตรฐาน
และใช้ประเมินผลทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ทาให้นกั เรี ยนได้ทราบผลประเมินของตัวเองและ
นาไปเป็ นแนวทางในการกาหนดอนาคตทางการศึกษาในระดับสู งขึ้นไปได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังช่วยส่ งเสริ ม
นักเรี ยนให้มีความสามารถในการสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษซึ่งภาษาสากลของโลก
โครงการการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศที่จดั ขึ้นในปี การศึกษา 2565 นี้ ใช้ชื่อรายการว่า
 การแข่ ง ขัน ทัก ษะภาษาอัง กฤษระดั บ ประเทศ ครั้ งที่ 3 (3rd TESET – Thailand English Skills
Evaluation Test)
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างโอกาสให้นกั เรี ยนได้รับประสบการณ์ ในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
2.2 เพื่อสร้างแรงจูงใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารและการแสวงหาความรู ้ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างยัง่ ยืน
2.3 เพื่อประเมินความรู ้ทกั ษะทางภาษาอังกฤษของตัวนักเรี ยนเอง และสามารถใช้เป็ นเกณฑ์ในการปรับปรุ งและ
พัฒนาเพื่อนาไปเป็ นแนวทางในการกาหนดอนาคตทางการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นได้อย่างเหมาะสม
2.4

เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ตอ้ งการพัฒนาประสิ ทธิภาพการเรี ยนรู ้ทางด้าน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารให้แก่นกั เรี ยน โดยใช้การแข่งขันทางวิชาการเป็ นสื่ อกลางและเป็ นแรงขับเคลื่อนใน
การยกระดับคุณภาพ การเรี ยนรู ้สู่มาตรฐานสากล
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
โครงการนี้มีรายละเอียดการสอบแข่งขันแยกเป็ นช่วงชั้น ดังนี้
➢ ระดับประถมศึกษาตอนต้น

ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3)

➢ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6)

➢ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3)

➢ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6)

3.1 ผูส้ มัครเข้าร่ วมการแข่งขันจะต้องเป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1–6 และมัธยมศึกษาปี ที่ 1–6 ที่มีสัญชาติ
ไทย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสังกัดอื่นๆ ซึ่ งหมายรวมถึง โรงเรี ยนรัฐ
โรงเรี ยนเอกชนและโรงเรี ยนนานาชาติ (International School) ทุกสังกัด
3.2 หากตรวจพบภายหลังว่าคุณสมบัติของผูส้ มัครไม่ตรงตามข้อกาหนด ทางโครงการขอตัดสิ ทธิ์ รางวัลทุก
ประเภทที่ได้รับ
4. จุดเด่ นและเนื้อหาของการทดสอบ
4.1 ข้อสอบแบบปรนัยตอบตัวเลือก จานวน 100 ข้อ จัดสอบโดยแยกเป็ น 4 ช่วงชั้น คือประถมศึกษาปี ที่ 1–3,
ประถมศึกษาปี ที่ 4–6, มัธยมศึกษาปี ที่ 1–3 และมัธยมศึกษาปี ที่ 4–6 เพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนในแต่ละช่วงชั้น
เข้าร่ วมการสอบได้อย่างทัว่ ถึง และสามารถนาผลสอบไปใช้กาหนดขีดความสามารถตัวเองและเป็ นแนวทาง
การศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะทาให้นกั เรี ยนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่
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4.2 เนื้อหาข้อสอบภาษาอังกฤษแต่ละช่วงชั้น
➢ช่วงชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1–3
Examination paper consists of 3 parts as follows:
Part I: Speaking (Dialogues & Short Conversations)
Situational dialogues / Short conversations
Part II: Writing (Grammar, Structure, and Vocabulary)
Sentence completion / Odd one out / Spelling / Synonym & Antonym / Vocabulary
(autobiography, relationship with other people, foods and drinks, shopping, weather,
direction, free time, Family, occupations, sign meaning, places, mathematic calculation,
measuring etc.
Part III: Reading (Matching & Short Passages)
Advertisement, chart, menu, map, picture & sentence matching / Short passages
➢ช่วงชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4–6
Examination paper consists of 3 parts as follows:
Part I: Speaking (Dialogues & Short Conversations)
Situational dialogues / Short conversations
Part II: Writing (Grammar, Structure, and Vocabulary)
Sentence completion / Odd one out / Synonym & Antonym / Error Identification
Part III: Reading (Signs, Pictures, Notices, Short Passages, and Cloze Test)
Advertisement, chart, menu, signs, pictures, and notices / Short passages / Cloze test
➢ช่วงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1–3
Examination paper consists of 3 parts as follows:
Part I: Speaking (Dialogues & Long Conversations)
Situational dialogues / Short conversations / Long conversations
Part II: Writing (Grammar, Structure, and Vocabulary)
Sentence completion / Cloze / Error identification / Synonym & Antonym
Part III: Reading (Short Passages and Long Passages 30 questions)
Advertisement, chart, menu, signs, pictures, and notices / Short passages / Long passages
3

บริ ษทั อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จากัด
25/304 ซอยรามคาแหง 124 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุ งเทพมหานคร. 10240
➢ช่วงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4–6
Examination paper consists of 3 parts as follows:
Part I: Speaking (Dialogues & Long Conversations)
Situational dialogues / Short conversations / Long conversations
Part II: Writing (Grammar, Structure, and Vocabulary)
Sentence completion / Cloze / Error identification / Synonym & Antonym / Meaning
recognition
Part III: Reading (Short Passages and Long Passages 30 questions)
Web page, FAQs, advertisement and news / Short passages / Long passages
5. ขั้นตอนการสมัครและกาหนดการต่างๆ
5.1 การรับสมัครและค่าสมัคร โดยรับสมัครตั้งแต่วนั นี้ – วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565
ผูป้ ระสานงานของทางโรงเรียนส่ งข้อมูลรายชื่อผูส้ มัครพร้อมแนบหลักฐานชาระเงินค่าสมัคร ส่งมาที่

ID Line: taccontest1, taccontest2 หรื อ
Email: taccontest@hotmail.com หรื อ
สอบถาม โทร. 096–280 6657
➢ช่ องทางการโอนเงินค่าสมัคร (ภายในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565)
 ชาระผ่านคิวอาร์ โค้ด ที่หน้าเว็บไซต์ หลังจากกรอกใบสมัครออนไลน์เรี ยบร้อยแล้ว
 ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์

ชื่ อบัญชี บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่บัญชี 102-1-80082-8
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทั้งสิ้ น เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบโดยทางบริ ษทั
5.2 การจัดส่ งข้อสอบ เจ้าหน้าที่ศูนย์สอบ TAC จะจัดส่งข้อสอบถึงอาจารย์ผปู ้ ระสานงาน ณ โรงเรี ยนที่เป็ น
สนามสอบภายในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 โดยแต่ละซองข้อสอบจะมีใบปะหน้าซึ่ งระบุช่วงชั้นของข้อสอบ
เลขที่หอ้ งสอบ จานวนผูเ้ ข้าสอบ และด้านในซองข้อสอบประกอบด้วย
- ตัวข้อสอบที่เท่ากับจานวนผูเ้ ข้าสอบในแต่ละห้องสอบ
- กระดาษคาตอบจะเป็ นระบบตรวจด้วยคอมพิวเตอร์
- ใบรายชื่อนักเรี ยนที่ให้ผเู ้ ข้าสอบลงลายมือชื่อ
หมายเหตุ: ข้อสอบและกระดาษคาตอบสารองจะแยกใส่อีกซอง
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5.3 วัน-เวลาสอบ กาหนดให้มีการสอบแข่งขัน TESET ครั้งที่ 3 พร้อมกันทัว่ ประเทศ ตามกาหนดวัน–เวลาดังนี้
➢ ประถมศึกษาปี ที่ 1–3, ประถมศึกษาปี ที่ 4–6, มัธยมศึกษาปี ที่ 1–3 และมัธยมศึกษาปี ที่ 4–6

วันสอบ
อาทิตย์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2565

เวลาสอบ
10.00 น. – 12.00 น.

วิชาที่สอบ
ภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ: หลังจากการสอบเสร็ จสิ้ นลง ขอให้ทางอาจารย์ผปู ้ ระสานงานของโรงเรี ยนที่เป็ นสนามสอบส่งเฉพาะ
กระดาษคาตอบของนักเรี ยนที่แยกตามเลขที่หอ้ งสอบ กลับมายังศูนย์สอบ TAC ภายในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.
2565 (ตัวข้อสอบให้นกั เรี ยนนากลับได้)
5.4 การประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์เข้ าสอบแข่งขัน TESET
ศู นย์ ส อบ TAC จะประกาศรายชื่ อผูม้ ี สิทธิ์ เข้าสอบภายในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 และให้ทาง
ผูส้ มัครเข้าไปดาวน์โหลดบัตรประจาตัวผูส้ อบ (มีขอ้ มูลรหัสประจาตัว อาคารสอบ เลขที่ ห้องสอบ เลขที่นั่ง
สอบ) ของแต่ละสนามสอบผ่านทาง www.taccontest.com ภายในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565
5.5 หลักฐานการเข้าสอบ ผูส้ มัครเข้าสอบต้องเตรี ยมตัวพร้อมเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ 15 – 30 นาที
- บัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรนักเรี ยนที่มีรูปติดบัตร มาแสดงตนในการเข้าสอบ ณ สนามสอบที่
นักเรี ยนได้เลือกไว้ ทั้งนี้ ผทู ้ ี่ไม่มีหลักฐานบัตรประชาชนหรื อบัตรนักเรี ยนตัวจริ งมาในวันสอบ จะไม่อนุญาตให้
เข้าสอบ
- แบบฟอร์มแสดงผลตรวจ ATK ด้วยตนเอง ให้นกั เรี ยนตรวจ ATK ด้วยตนเอง (ผลตรวจภายใน 72
ชัว่ โมง) ตัวอย่างในเอกสารแนบท้ายประกาศ
5.6 การประกาศผลคะแนนสอบรายบุคคล
ศูนย์ สอบ TAC จะประกาศผลคะแนนสอบ TESET ครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ผ่านทาง
เว็บไซต์ www.taccontest.com
6. รางวัลและทุนการศึกษา
รางวัลมอบแยกแต่ละช่วงชั้น โดยกาหนดดังนี้
6.1 ผูท้ าคะแนนสูงสุด (แยกแต่ละช่วงชั้น)
อันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมเกียรติบตั ร และโล่เกียรติยศ
อันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบตั ร และโล่เกียรติยศ
อันดับที่ 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบตั ร และโล่เกียรติยศ
รางวัลชมเชย อันดับที่ 4 – 6 ทุนการศึกษา 500 บาท และเกียรติบตั ร
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6.2 ผูท้ าคะแนนได้เกินเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน (ร้อยละ 50 ขึ้นไป) จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณดังนี้
เกียรติบัตรเหรียญทอง

ทาคะแนนได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป

เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ทาคะแนนได้ร้อยละ 65 ถึงร้อยละ 79

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

ทาคะแนนได้ร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 64

เกียรติบัตรเข้าร่ วม (ดาวน์ โหลด) ทาคะแนนได้ไม่ถึงร้อยละ 50
6.3 ผู้ทาคะแนนได้ ร้ อยละ 90 ขึน้ ไป จะได้รับเหรี ยญรางวัลเหรี ยญทอง
6.4 การตัดสิ นของกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
7. กาหนดการมอบรางวัล
7.1 ผูไ้ ด้รับเกียรติบตั รสามารถดาวน์โหลดได้ทาง www.taccontest.com ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
7.2 สาหรับทุนการศึกษาทุกรางวัลจะโอนให้นักเรี ยนโดยตรงผ่านทางเลขที่บญ
ั ชีของผูไ้ ด้รางวัล ภายในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
7.3 โล่เกี ย รติ ย ศและเกี ยรติ บ ัต รสาหรั บผูท้ ี่ ได้คะแนนสู งสุ ดอันดับที่ 1 – 3 ในแต่ ล ะช่ วงชั้น จะส่ งมอบให้ที่
โรงเรี ยนที่นกั เรี ยนสังกัดอยูห่ รื อนัดมอบ ณ สถานที่ที่ทางบริ ษทั ฯจัดไว้ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์
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บริ ษทั อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จากัด
25/304 ซอยรามคาแหง 124 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุ งเทพมหานคร. 10240
ใบรับรองผลตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19
ด้ วยชุดตรวจหาเชื้อโควิดแบบแอนติเจนด้ วยตนเอง (ATK) ภายใน 72 ชั่วโมง
สาหรับนักเรียน
นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง _______________________________________________________________________
เลขบัตรประชาชน________________________________________ เบอร์โทร ____________________________________
รายงานการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตรวจวันที่________________________________________________________เวลา______________________________ น.
รายการตรวจ (เลือกตรวจเพียง 1 รายการเท่านั้น)
Covid-19 Antigen Rapid Test

ผลการทดสอบ
Negative
Positive

Covid-19 RT-PCR

Detected
Not Detected

ขอรับรองว่า ผลการตรวจนี้เป็ นของนักเรี ยนจริ ง และเป็ นผลตรวจภายในเวลา 72 ชัว่ โมง
ลงชื่อ_________________________นักเรี ยน

ลงชื่อ_________________________ผูป้ กครอง

(___________________________________)

(_____________________________________)

สาหรับติดรูปยืนยันผลการตรวจ COVID-19

หมายเหตุ: การบันทึกข้อมูลอันเป็ นเท็จ มีบทลงโทษตามกฎหมาย ตัวอย่างการแปลผลตรวจดังภาพ
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