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ระเบียบการแข่งขันทักษะภาษาองักฤษระดับประเทศ คร้ังที่ 2 
(2nd TESET – Thailand English Skills Evaluation Test)  

ประจ าปี พ.ศ. 2563 

1. หลกัการและเหตุผล 

“ศูนย์สอบวิชาการ (ประเทศไทย)” ช่ือย่อ TAC เป็นสถาบนัท่ีก่อตั้งขึ้นโดยมีวตัถุประสงคเ์ป็นสถาบนั
การจดักิจกรรมดา้นการจดัสอบแข่งขนัทางวิชาการทกัษะภาษาองักฤษในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาทัว่
ประเทศ โดยด าเนินการจดัสอบแยกเป็นการแข่งขนั 2 รายการคือ 

1. รายการสอบแข่งขนัทกัษะภาษาองักฤษระดบัภาคไดแ้ก่ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ
2. รายการสอบแข่งขนัทกัษะภาษาองักฤษระดบัประเทศ 

สถาบนั TAC ไดท้ าขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) กบัทางสถาบนัภาษาของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
(LITU) เพื่อดูแลในส่วนของการออกขอ้สอบการแข่งขนัทุกช่วงชั้นซ่ึงสอดคลอ้งตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เพื่อใหไ้ดข้อ้สอบการแข่งขนัท่ีมีมาตรฐานและใชป้ระเมินผลทกัษะ
ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ท าใหน้กัเรียนไดท้ราบผลประเมินของตวัเองและน าไปเป็นแนวทางในการ
ก าหนดอนาคตทางการศึกษาในระดบัสูงขึ้นไปไดอ้ยา่งเหมาะสม อีกทั้งยงัช่วยส่งเสริมนกัเรียนใหมี้
ความสามารถในการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษซ่ึงภาษาสากลของโลก 

โครงการการแข่งขนัทกัษะภาษาองักฤษระดบัประเทศท่ีจะจดัขึ้นในปีน้ี ใชช่ื้อรายการวา่ 
 

 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ คร้ังท่ี  2 (2nd TESET – Thailand English Skills 

Evaluation Test) 
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2.  รายละเอยีดโครงการ  

 (2nd TESET – Thailand English Skills Evaluation Test) เ ป็ นก า รแข่ ง ขันทักษะ ภ าษ าอัง กฤษ
ระดบัประเทศ เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาในสาขาวิชาภาษาองักฤษตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ก่อนการสอบจริงในสนามสอบคดัเลือกของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยัต่าง ๆ เพื่อเล่ือนชั้นในระดบัการศึกษาท่ี
สูงขึ้ นต่อไป และเพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนา และแสดงศักยภาพอย่างเต็มท่ีบนเวทีการแข่งขัน
ระดบัประเทศ ซ่ึงโครงการน้ีมีรายละเอียดการสอบแข่งขนัแยกเป็นช่วงชั้น ดงัน้ี 

➢ ระดบัประถมศึกษาตอนตน้   ช่วงชั้นท่ี 1 (ป.1 – ป.3) 

➢ ระดบัประถมศึกษาตอนปลาย   ช่วงชั้นท่ี 2 (ป.4 – ป.6) 

➢ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้   ช่วงชั้นท่ี 3 (ม.1 – ม.3) 

➢ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   ช่วงชั้นท่ี 4 (ม.4 – ม.6) 

เน้ือหาของขอ้สอบสอดคลอ้งตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อสร้างโอกาสใหน้กัเรียนไดรั้บประสบการณ์ ในการแข่งขนัทกัษะภาษาองักฤษ 

3.2 เพื่อสร้างแรงจูงใจในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและการแสวงหาความรู้ เพื่อพฒันาตนเอง

อยา่ง ยัง่ยนื 

3.3 เพื่อประเมินความรู้ทกัษะทางภาษาองักฤษของตวันักเรียนเอง และสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการ

ปรับปรุงและพฒันาเพื่อน าไปเป็นแนวทางในการก าหนดอนาคตทางการศึกษาต่อในระดบัชั้นท่ีสูงขึ้นไดอ้ย่าง

เหมาะสม 

3.4 เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีต้องการพฒันาประสิทธิภาพการเรียนรู้

ทางดา้นภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารให้แก่นักเรียน โดยใช้การแข่งขนัทางวิชาการเป็นส่ือกลางและเป็นแรง

ขบัเคล่ือนในการยกระดบัคุณภาพ การเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 
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4.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

4.1 ผูส้มคัรเขา้ร่วมการแข่งขนัจะตอ้งเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1–6 และมธัยมศึกษาปีท่ี 1–6 ในโรงเรียน
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา / มธัยมศึกษาทุกสังกดัทัว่ประเทศไทย 
4.2 ตอ้งไม่เป็นนักเรียนท่ีเรียนในโรงเรียนนานาชาติ (International School) คือโรงเรียนท่ีมีระบบการเรียนการ
สอนท่ีใชห้ลกัสูตรต่างประเทศ ส าหรับโรงเรียนรัฐหรือโรงเรียนเอกชนของไทย ท่ีเรียนหลกัสูตรนานาชาติหรือ
สองภาษา อนุญาตใหส้อบได ้
4.3 หากตรวจพบภายหลงัว่าคุณสมบติัของผูส้มคัรไม่ตรงตามขอ้ก าหนด ทางโครงการขอตดัสิทธ์ิรางวลัทุก
ประเภทท่ีไดรั้บ 

5.  จุดเด่นของการทดสอบ 

5.1 จัดสอบโดยแยกเป็น 4 ประเภท แบบปรนัยตอบตัวเลือก คือ ประถมศึกษาปีท่ี 1–3 ประถมศึกษาปีท่ี 4–6 
มธัยมศึกษาปีท่ี 1–3 และมธัยมศึกษาปีท่ี 4–6 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในแต่ละช่วงชั้น เขา้ร่วมการสอบได้
อย่างทัว่ถึง และสามารถน าผลสอบไปใชก้ าหนดขีดความสามารถตวัเองและเป็นแนวทางการศึกษาต่อไดอ้ย่าง
เหมาะสม ซ่ึงจะท าใหน้กัเรียนไดรั้บประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี 

5.2 ข้อสอบและการประเมินผลท่ีได้มาตรฐาน  หัวใจของการสอบ ก็คือ ขอ้สอบและการประเมินผล ดังนั้น 
โครงการสอบแข่งขนัท่ีทางสถาบนัจดัท าขึ้น จึงให้ความส าคญัเป็นพิเศษกบัการจดัท าขอ้สอบให้ไดม้าตรฐาน 
โดยทางสถาบนั TAC ท าขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) กับทางสถาบนัภาษาของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
(LITU) เพื่อดูแลในส่วนของการออกขอ้สอบการแข่งขนัทั้งหมด 
 

 6.  การด าเนินการคัดเลือก 
6.1 การรับสมัคร โดยรับสมคัรตั้งแต่วนัน้ี – วนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2564 

ผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ 4 สามารถสมคัรผา่นช่องทางดงัน้ี 
ช่องทางที่ 1 สมคัรสอบออนไลน์ทางเวบ็ไซต ์ใหเ้ขา้ไปกรอกขอ้มูลผูส้มคัรท่ี www.taccontest.com 

พร้อมทั้งแนบหลกัฐานการช าระเงินค่าสมคัรสอบ 300 บาท มาดว้ย 
ช่องทางที่ 2 สมัครสอบทาง Email Address โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ี www.taccontest.com 

กรอกขอ้มูลในใบสมคัรพร้อมแนบหลกัฐานช าระเงินค่าสมคัรส่งมาท่ี:  taccontest@hotmail.com 

ช่องทางที่ 3 สมัครสอบผ่านทางไอดีไลน์  โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ี www.taccontest.com 
กรอกขอ้มูลผูส้มคัรพร้อมแนบหลกัฐานช าระเงินค่าสมคัร ถ่ายรูปใบสมคัรส่งมาท่ี  

ID Line:  taccontest, taccontest2, taccontest3 
 

http://www.taccontest.com/
http://www.taccontest.com/
mailto:%20taccontest@hotmail.com
mailto:%20taccontest@hotmail.com
http://www.taccontest.com/
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➢ การโอนเงินค่าสมัคร เขา้บญัชีออมทรัพย ์ 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ช่ือบัญชี ประจักษ์  แซ่อึง่  เลขท่ีบัญชี  408 – 887012 – 2 

 ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลป่ินเกล้า 
    ช่ือบัญชี ประจักษ์   แซ่อึง่  เลขท่ีบัญชี  031–0–73349–9 

หมายเหตุ: ในกรณีท่ีสมัครเป็นกลุ่มสามารถโอนค่าสมัครรวมกันได้ โดยต้องแนบรายช่ือผูส้มัครให้
ครบถว้น 

ทั้ งน้ี การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์  เม่ือช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

 ค่าธรรมเนียมการสมคัรสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด  ๆ ทั้งส้ิน เวน้แต่มีการยกเลิกการสอบโดยทาง
บริษทั 

6.2 การสอบ คณะกรรมการด าเนินการจดัสอบของศูนยส์อบจะจดัส่งขอ้สอบถึงอาจารยผ์ูป้ระสานงาน 
ณ โรงเรียนท่ีเป็นสนามสอบภายในวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมมีดงัน้ี 

-   กระดาษค าตอบจะเป็นระบบตรวจดว้ยคอมพิวเตอร์ 

-   ใหใ้ชดิ้นสอด า 2B ขึ้นไป และยางลบชนิดอ่อน 

-    ขอ้สอบเป็นแบบปรนยัตอบตวัเลือกลว้น 

 

6.3 วัน-เวลาสอบ ก าหนดใหมี้การสอบแข่งขนัในวนัอาทิตย ์ ท่ี 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 ตาม
ก าหนดเวลาดงัน้ี 
➢ ประถมศึกษาปีท่ี 1–3, ประถมศึกษาปีท่ี 4–6, มัธยมศึกษาปีท่ี 1–3 และ มัธยมศึกษาปีท่ี 4–6 

วันสอบ เวลาสอบ วิชาที่สอบ 
อาทิตย ์ท่ี 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 10.00 น. – 12.00 น. ภาษาองักฤษ 

หมายเหต:ุ ใหท้างอาจารยผ์ูป้ระสานงานของโรงเรียนท่ีเป็นสนามสอบส่งกระดาษค าตอบกลบัมายงับริษทั

ภายในวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 

6.4 การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน TESET 
ศูนย์สอบ TAC จะประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบได้ตั้งแต่วนัท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2564 และให้ทาง

ผูส้มคัรเขา้ไปดาวน์โหลดบตัรประจ าตวัผูส้อบ (มีขอ้มูลรหัสประจ าตวั อาคารสอบ เลขท่ีห้องสอบ เลขท่ีนั่ง
สอบ) ของแต่ละสนามสอบผา่นทาง www.taccontest.com ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 

http://www.taccontest.com/
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6.5 การเข้าสอบ ผูส้มคัรเขา้สอบตอ้งเตรียมตวัพร้อมเขา้ห้องสอบก่อนเวลาสอบ 15 – 30 นาที และน า
บตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรนกัเรียนท่ีมีรูปติดบตัร มาแสดงตนในการเขา้สอบ ณ สนามสอบท่ีนกัเรียนได้
เลือกไวท้ั้งน้ีผูท่ี้ไม่มีหลกัฐานบตัรประชาชนหรือบตัรนกัเรียนตวัจริงมาในวนัสอบ จะไม่อนุญาตใหเ้ขา้สอบ 

6.6 การประกาศผลคะแนนสอบ 
ศูนย์สอบ TAC จะประกาศผลคะแนนสอบ TESET คร้ังท่ี 2 ภายในวนัท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2564 ผา่นทาง

เวบ็ไซต ์www.taccontest.com 

7. รางวัล 

รางวลัมอบแยกแต่ละช่วงชั้น โดยก าหนดดงัน้ี 

7.1 ผู้ท าคะแนนสูงสุด (แยกแต่ละช่วงช้ัน) 

 อนัดบัท่ี 1 ทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมเกียรติบตัร เหรียญรางวลัและโล่เกยีรติยศ 

 อนัดบัท่ี 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบตัร เหรียญรางวลัและโล่เกยีรติยศ 

 อนัดบัท่ี 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบตัร เหรียญรางวลัและโล่เกยีรติยศ 

 รางวลัชมเชย อนัดบัท่ี 4 – 8 ทุนการศึกษา 500 บาท เหรียญรางวลัและเกียรติบตัร 

 

7.2 ผู้ท าคะแนนได้เกนิเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน (ร้อยละ 50 ขึน้ไป) จะไดรั้บใบประกาศเกียรติคุณดงัน้ี 

เกยีรติบัตรเหรียญทอง  ท าคะแนนไดร้้อยละ 75 ขึ้นไป 

เกยีรติบัตรเหรียญเงิน  ท าคะแนนไดร้้อยละ 65 ถึงร้อยละ 74 

เกยีรติบัตรเหรียญทองแดง ท าคะแนนไดร้้อยละ 50 ถึงร้อยละ 64 

7.3 ผู้ท าคะแนนได้ ร้อยละ 90 ขึน้ไป จะไดรั้บเหรียญรางวลัเหรียญทอง 

8. การมอบรางวัล 

8.1 ผูไ้ด้รับเกียรติบตัรสามารถดาวน์โหลดได้ทาง www.taccontest.com ตั้งแต่วนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง 

วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

8.2 ส าหรับทุนการศึกษาทุกรางวลัจะโอนให้นักเรียนโดยตรงผ่านทางเลขท่ีบญัชีของผูไ้ด้รางวลัให้เสร็จส้ิน

ภายในวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2564 

8.3 โล่เกียรติยศและเกียรติบัตรส าหรับผูท่ี้ได้คะแนนสูงสุดอันดับท่ี 1 – 3 ในแต่ละช่วงชั้น จะส่งมอบให้ท่ี

โรงเรียนท่ีนกัเรียนสังกดัอยูห่รือนดัมอบ ณ สถานท่ีท่ีทางบริษทัฯจดัไว ้ซ่ึงจะแจง้ใหท้ราบทางเวบ็ไซต ์

http://www.taccontest.com/


                                 บริษทั อคาเดมิค คอนเทสต ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

                                 ชั้น 8 อาคารซูลิค เฮา้ส์ 1-7 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
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                                     ใบสมัครสอบโครงการประเมินทักษะภาษาองักฤษระดับประเทศ คร้ังท่ี 2  
          (2nd TESET – Thailand English Skills Evaluation Test) 

กรอกขอ้มูลให้ถูกตอ้ง ครบถว้น สมคัรสอบออนไลน์ท่ี www.taccontest.com สมคัรสอบทางไอดีไลน์ ถ่ายรูปใบสมคัร

ส่งมาท่ี Line ID:  taccontest, taccontest1, taccontest2 สมคัรสอบทาง Email Address ส่งมาท่ี: taccontest@hotmail.com 

พร้อมแนบหลกัฐานการโอนเงินค่าสมคัรสอบ 300 บาท มาดว้ย 

 

ผูส้มคัร ช่ือ–สกุล (ตวับรรจง) _________________________________________ เรียนอยูช่ั้น______________ 

เลขประจ าตวัประชาชน  (ระบุเลข 13 หลกัใหถู้กตอ้ง) 

โรงเรียน_________________________________________________________________________________  

ถนน___________________________ต าบล_________________________ อ าเภอ______________________

จงัหวดั_______________________ รหสัไปรษณีย_์______________ Line ID _________________________ 

เบอร์ติดต่อ (มือถือ)______________________________อีเมล ์______________________________________ 

สังกดั       สพฐ       เอกชน       เทศบาล      

 อบต./อบจ.      อ่ืน ๆ (ระบุ)___________________________ 

ขอสมคัรเขา้แข่งขนัทกัษะภาษาองักฤษระดบัประเทศ คร้ังท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

 ระดบัประถมศึกษาตอนตน้ (ป.1 – ป.3)   ระดบัประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6) 

 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1 – ม.3)   ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) 
 

เลือกสนามสอบโรงเรียน______________________________จงัหวดั________________________________  

ค่าสมคัรสอบ TESET คร้ังท่ี 2  300 บาทต่อคน 

เปิดรับสมคัรตั้งแต่วนัน้ี – วนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2564 

สอบวันอาทิตย์ ที่ 14 กุมภาพนัธ์ 2564, เวลา 10.00 น. – 12.00 น. 

สามารถดูผลการสมคัร หอ้งสอบ ท่ีนัง่สอบ และรายละเอียดอ่ืน ๆ ไดท่ี้ www.taccontest.com 

  กรุณาติดหลกัฐานการโอนเงินค่าสมคัรสอบลงในกรอบน้ีก่อนส่งทางไลนห์รืออีเมล ์ → 

การโอนเงินค่าสมัคร ตอ้งท าโดยโอนเงินเขา้บญัชีเท่านั้น (โอนรายบุคคลหรือโอนเป็นกลุ่มบุคคลได)้ 
ธนาคารไทยพาณิชย์    สาขาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    บัญชีออมทรัพย์ ช่ือ ประจักษ์ แซ่อึ่ง     เลขที่บัญชี 408 – 887012 – 2 
ธนาคารกรุงไทย          สาขาเซ็นทรัลป่ินเกล้า                  บัญชีออมทรัพย์ ช่ือ ประจักษ์ แซ่อึ่ง    เลขที่บัญชี 031–0–73349–9 

 

http://www.taccontest.com/

