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ระเบียบการแข่ งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 2
(2nd TESET – Thailand English Skills Evaluation Test)
ประจาปี พ.ศ. 2563
1. หลักการและเหตุผล
“ศูนย์ สอบวิชาการ (ประเทศไทย)” ชื่อย่อ TAC เป็ นสถาบันที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เป็ นสถาบัน
การจัดกิจกรรมด้านการจัดสอบแข่งขันทางวิชาการทักษะภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทัว่
ประเทศ โดยดาเนินการจัดสอบแยกเป็ นการแข่งขัน 2 รายการคือ
1. รายการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคได้แก่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
2. รายการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ
สถาบัน TAC ได้ทาข้อตกลงความร่ วมมือ (MOU) กับทางสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(LITU)
เพื่อดูแลในส่ วนของการออกข้อสอบการแข่งขันทุกช่วงชั้นซึ่งสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้ได้ขอ้ สอบการแข่งขันที่มีมาตรฐานและใช้ประเมินผลทักษะ
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ทาให้นกั เรี ยนได้ทราบผลประเมินของตัวเองและนาไปเป็ นแนวทางในการ
กาหนดอนาคตทางการศึกษาในระดับสู งขึ้นไปได้อย่างเหมาะสม
อีกทั้งยังช่วยส่ งเสริ มนักเรี ยนให้มี
ความสามารถในการสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษซึ่งภาษาสากลของโลก
โครงการการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศที่จะจัดขึ้นในปี นี้ ใช้ชื่อรายการว่า
 การแข่ ง ขัน ทัก ษะภาษาอัง กฤษระดั บ ประเทศ ครั้ งที่ 2 (2nd TESET – Thailand English Skills
Evaluation Test)
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2. รายละเอียดโครงการ
(2nd TESET – Thailand English Skills Evaluation Test) เ ป็ น ก า ร แ ข่ ง ขั น ทั ก ษ ะ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ
ระดับประเทศ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก่อนการสอบจริ งในสนามสอบคัดเลือกของโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อเลื่อนชั้นในระดับการศึกษาที่
สู ง ขึ้ น ต่ อ ไป และเพื่ อ สร้ า งโอกาสให้ เ ยาวชนได้พ ัฒ นา และแสดงศัก ยภาพอย่ า งเต็ มที่ บนเวที ก ารแข่งขัน
ระดับประเทศ ซึ่งโครงการนี้มีรายละเอียดการสอบแข่งขันแยกเป็ 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)

เนื้อหาของข้อสอบสอดคล้องตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างโอกาสให้นกั เรี ยนได้รับประสบการณ์ ในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
3.2 เพื่อสร้างแรงจูงใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารและการแสวงหาความรู ้ เพื่อพัฒนาตนเอง
อย่าง ยัง่ ยืน
3.3 เพื่อประเมินความรู ้ ทกั ษะทางภาษาอังกฤษของตัวนักเรี ยนเอง และสามารถใช้เป็ นเกณฑ์ในการ
ปรับปรุ งและพัฒนาเพื่อนาไปเป็ นแนวทางในการกาหนดอนาคตทางการศึกษาต่อ ในระดับชั้นที่สูงขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม
3.4 เพื่ อสนองนโยบายรั ฐบาลและกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ที่ ต้ องการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการเรี ย นรู ้
ทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารให้แก่นักเรี ยน โดยใช้การแข่งขันทางวิชาการเป็ นสื่ อกลางและเป็ นแรง
ขับเคลื่อนในการยกระดับคุณภาพ การเรี ยนรู ้สู่มาตรฐานสากล
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4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 ผูส้ มัครเข้าร่ วมการแข่งขันจะต้องเป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1–6 และมัธยมศึกษาปี ที่ 1–6 ในโรงเรี ยน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / มัธยมศึกษาทุกสังกัดทัว่ ประเทศไทย
4.2 ต้องไม่เป็ นนักเรี ยนที่เรี ยนในโรงเรี ยนนานาชาติ (International School) คือโรงเรี ยนที่มีระบบการเรี ยนการ
สอนที่ใช้หลักสูตรต่างประเทศ สาหรับโรงเรี ยนรัฐหรื อโรงเรี ยนเอกชนของไทย ที่เรี ยนหลักสูตรนานาชาติ หรื อ
สองภาษา อนุญาตให้สอบได้
4.3 หากตรวจพบภายหลังว่าคุณสมบัติของผูส้ มัครไม่ตรงตามข้อกาหนด ทางโครงการขอตัดสิ ทธิ์ รางวัลทุก
ประเภทที่ได้รับ
5. จุดเด่ นของการทดสอบ
5.1 จัดสอบโดยแยกเป็ น 4 ประเภท แบบปรนัยตอบตัวเลือก คือ ประถมศึกษาปี ที่ 1–3 ประถมศึกษาปี ที่ 4–6
มัธยมศึกษาปี ที่ 1–3 และมัธยมศึกษาปี ที่ 4–6 เพื่อเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนในแต่ละช่วงชั้น เข้าร่ วมการสอบได้
อย่างทัว่ ถึง และสามารถนาผลสอบไปใช้กาหนดขีดความสามารถตัวเองและเป็ นแนวทางการศึกษาต่อได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งจะทาให้นกั เรี ยนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่
5.2 ข้ อสอบและการประเมินผลที่ได้ มาตรฐาน หัวใจของการสอบ ก็คือ ข้อสอบและการประเมิ นผล ดังนั้น
โครงการสอบแข่งขันที่ทางสถาบันจัดทาขึ้น จึงให้ความสาคัญเป็ นพิเศษกับการจัดทาข้อสอบให้ได้มาตรฐาน
โดยทางสถาบัน TAC ทาข้อตกลงความร่ วมมือ (MOU) กับทางสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
(LITU) เพื่อดูแลในส่ วนของการออกข้อสอบการแข่งขันทั้งหมด
6. การดาเนินการคัดเลือก
6.1 การรับสมัคร โดยรับสมัครตั้งแต่วนั นี้ – วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564
ผูส้ มัครที่มีคุณสมบัติตามข้อ 4 สามารถสมัครผ่านช่องทางดังนี้
ช่ องทางที่ 1 สมัครสอบออนไลน์ทางเว็บไซต์ ให้เข้าไปกรอกข้อมูลผูส้ มัครที่ www.taccontest.com
พร้อมทั้งแนบหลักฐานการชาระเงินค่าสมัครสอบ 300 บาท มาด้วย
ช่ องทางที่ 2 สมัค รสอบทาง Email Address โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.taccontest.com
กรอกข้อมูลในใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานชาระเงินค่าสมัครส่งมาที่: taccontest@hotmail.com
ช่ องทางที่ 3 สมัค รสอบผ่า นทางไอดี ไ ลน์ โดยดาวน์ โ หลดใบสมัค รได้ที่ www.taccontest.com
กรอกข้อมูลผูส้ มัครพร้อมแนบหลักฐานชาระเงินค่าสมัคร ถ่ายรู ปใบสมัครส่งมาที่
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➢ การโอนเงินค่าสมัคร เข้าบัญชีออมทรัพย์
 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ชื่ อบัญชี ประจักษ์ แซ่ องึ่ เลขที่บัญชี 408 – 887012 – 2
 ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลปิ่ นเกล้า
ชื่ อบัญชี ประจักษ์ แซ่ องึ่ เลขที่บัญชี 031–0–73349–9
หมายเหตุ : ในกรณี ที่ สมัครเป็ นกลุ่มสามารถโอนค่าสมัครรวมกันได้ โดยต้องแนบรายชื่ อผูส้ มัครให้
ครบถ้วน
ทั้ง นี้ การสมัค รสอบจะมี ผ ลสมบู ร ณ์ เมื่ อ ช าระค่ า ธรรมเนี ย มในการสมัค รสอบเรี ย บร้ อ ยภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
 ค่าธรรมเนี ยมการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณี ใด ๆ ทั้งสิ้ น เว้นแต่มีการยกเลิ กการสอบโดยทาง
บริ ษทั
6.2 การสอบ คณะกรรมการดาเนินการจัดสอบของศูนย์สอบจะจัดส่ งข้อสอบถึงอาจารย์ผปู ้ ระสานงาน
ณ โรงเรี ยนที่เป็ นสนามสอบภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมมีดงั นี้
- กระดาษคาตอบจะเป็ นระบบตรวจด้วยคอมพิวเตอร์
- ให้ใช้ดินสอดา 2B ขึ้นไป และยางลบชนิดอ่อน
- ข้อสอบเป็ นแบบปรนัยตอบตัวเลือกล้วน
6.3 วัน-เวลาสอบ กาหนดให้มีการสอบแข่งขันในวันอาทิตย์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตาม
กาหนดเวลาดังนี้
➢ ประถมศึกษาปี ที่ 1–3, ประถมศึกษาปี ที่ 4–6, มัธยมศึกษาปี ที่ 1–3 และ มัธยมศึกษาปี ที่ 4–6

วันสอบ
อาทิตย์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
หมายเหตุ:

เวลาสอบ
10.00 น. – 12.00 น.

วิชาที่สอบ
ภาษาอังกฤษ

ให้ทางอาจารย์ผปู ้ ระสานงานของโรงเรี ยนที่เป็ นสนามสอบส่งกระดาษคาตอบกลับมายังบริ ษทั

ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
6.4 การประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์เข้ าสอบแข่งขัน TESET
ศู นย์ สอบ TAC จะประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ เข้าสอบได้ต้ งั แต่วนั ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 และให้ทาง
ผูส้ มัครเข้าไปดาวน์โหลดบัตรประจาตัวผูส้ อบ (มีขอ้ มูลรหัสประจาตัว อาคารสอบ เลขที่ ห้องสอบ เลขที่นั่ง
สอบ) ของแต่ละสนามสอบผ่านทาง www.taccontest.com ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
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6.5 การเข้ าสอบ ผูส้ มัครเข้าสอบต้องเตรี ยมตัวพร้อมเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ 15 – 30 นาที และนา
บัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรนักเรี ยนที่มีรูปติดบัตร มาแสดงตนในการเข้าสอบ ณ สนามสอบที่นกั เรี ยนได้
เลือกไว้ท้ งั นี้ผทู ้ ี่ไม่มีหลักฐานบัตรประชาชนหรื อบัตรนักเรี ยนตัวจริ งมาในวันสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
6.6 การประกาศผลคะแนนสอบ
ศูนย์ สอบ TAC จะประกาศผลคะแนนสอบ TESET ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2564 ผ่านทาง
เว็บไซต์ www.taccontest.com
7. รางวัล
รางวัลมอบแยกแต่ละช่วงชั้น โดยกาหนดดังนี้
7.1 ผู้ทาคะแนนสู งสุ ด (แยกแต่ละช่ วงชั้น)
อันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมเกียรติบตั ร เหรี ยญรางวัลและโล่เกียรติยศ
อันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบตั ร เหรี ยญรางวัลและโล่เกียรติยศ
อันดับที่ 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบตั ร เหรี ยญรางวัลและโล่เกียรติยศ
รางวัลชมเชย อันดับที่ 4 – 8 ทุนการศึกษา 500 บาท เหรี ยญรางวัลและเกียรติบตั ร
7.2 ผู้ทาคะแนนได้ เกินเกณฑ์ ประเมินมาตรฐาน (ร้ อยละ 50 ขึน้ ไป) จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณดังนี้
เกียรติบัตรเหรียญทอง

ทาคะแนนได้ร้อยละ 75 ขึ้นไป

เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ทาคะแนนได้ร้อยละ 65 ถึงร้อยละ 74

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

ทาคะแนนได้ร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 64

7.3 ผู้ทาคะแนนได้ ร้ อยละ 90 ขึน้ ไป จะได้รับเหรี ยญรางวัลเหรี ยญทอง
8. การมอบรางวัล
8.1 ผูไ้ ด้รับเกียรติบตั รสามารถดาวน์โหลดได้ทาง www.taccontest.com ตั้งแต่วนั ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
8.2 สาหรับทุนการศึกษาทุกรางวัลจะโอนให้นักเรี ยนโดยตรงผ่านทางเลขที่บญ
ั ชี ของผูไ้ ด้รางวัล ให้เสร็ จสิ้ น
ภายในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564
8.3 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
ชั้น 8 อาคารซูลิค เฮ้าส์ 1-7 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
ใบสมัครสอบโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 2
(2nd TESET – Thailand English Skills Evaluation Test)
กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมัครสอบออนไลน์ที่ www.taccontest.com สมัครสอบทางไอดีไลน์ ถ่ายรู ปใบสมัคร
ส่งมาที่ Line ID: taccontest, taccontest1, taccontest2 สมัครสอบทาง Email Address ส่งมาที่: taccontest@hotmail.com
พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสอบ 300 บาท มาด้วย

ผูส้ มัคร ชื่อ–สกุล (ตัวบรรจง) _________________________________________ เรี ยนอยูช่ ้ นั ______________
เลขประจาตัวประชาชน

(ระบุเลข 13 หลักให้ถูกต้อง)

โรงเรี ยน_________________________________________________________________________________
ถนน___________________________ตาบล_________________________ อาเภอ______________________
จังหวัด_______________________ รหัสไปรษณีย_์ ______________ Line ID _________________________
เบอร์ติดต่อ (มือถือ)______________________________อีเมล์ ______________________________________
สังกัด

 สพฐ

 เอกชน

 เทศบาล

 อบต./อบจ.  อื่น ๆ (ระบุ)___________________________

ขอสมัครเข้าแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2563
 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 – ป.3)

 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6)

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

เลือกสนามสอบโรงเรี ยน______________________________จังหวัด________________________________

ค่าสมัครสอบ TESET ครั้งที่ 2  300 บาทต่ อคน
เปิ ดรับสมัครตั้งแต่วนั นี้ – วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564
สอบวันอาทิตย์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564, เวลา 10.00 น. – 12.00 น.
สามารถดูผลการสมัคร ห้องสอบ ที่นงั่ สอบ และรายละเอียดอื่น ๆ ได้ที่ www.taccontest.com
 กรุ ณาติดหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสอบลงในกรอบนี้ก่อนส่ งทางไลน์หรื ออีเมล์ →
การโอนเงินค่าสมัคร ต้องทาโดยโอนเงินเข้าบัญชีเท่านั้น (โอนรายบุคคลหรื อโอนเป็ นกลุ่มบุคคลได้)
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย บัญชีออมทรัพย์ ชื่ อ ประจักษ์ แซ่ อึ่ง เลขที่บัญชี 408 – 887012 – 2
ธนาคารกรุงไทย
สาขาเซ็นทรัลปิ่ นเกล้า
บัญชีออมทรัพย์ ชื่ อ ประจักษ์ แซ่ อึ่ง เลขที่บญ
ั ชี 031–0–73349–9
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