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ระเบียบการแข่งขัน ASEAN+3 Quiz 2019 
คร้ังที่ 3 ประจ าปี 2562 

 
รายละเอียดและรูปแบบของการแข่งขัน 
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

เป็นนักเรียนที่ก ำลังศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.4 ถึง ม.6) หรือเทียบเท่ำ ทั้งสำยสำมัญ สำย
วิชำชีพ หลักสูตรนำนำชำติ ประจ ำปี 2562 ส่งได้สถำนศึกษำละไม่เกิน 2 ทีม ทีมละ 2 คน 

 
2. การสมัคร ขอให้ผู้สมัครปฏิบัติดังนี้ 

2.1.1. เขียนข้อควำมให้ครบถ้วนชัดเจนลงในใบสมัครจ ำนวน 1 แผ่น พร้อมติดรูปถ่ำยขำวด ำหรือรูปสีขนำด 1 นิ้ว 1 
รูป เป็นรูปที่แต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือแต่งกำยสุภำพ หน้ำตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตำด ำ ถ่ำยมำแล้ว
ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่สมัครแข่งขัน พร้อมแนบส ำเนำบัตรนักเรียนหรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
รับรองส ำเนำถูกต้องพร้อมลงนำม 1 ชุด 

2.1.2. ส่งใบสมัครทำงไปรษณีย์ โดยเขียนไว้ที่มุมซองด้ำนล่ำงซ้ำยของซองว่ำ “กำรแข่งขัน ASEAN+3 Quiz 2019” 
และจ่ำหน้ำซองถึง 

 

คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  
80 หมู่ที่ 1 ถนนวิชิตสงคราม ต าบลกะทู้  
อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 
 

กำรส่งทำงไปรษณีย์จะถือเอำวันที่ประทับตรำรับของไปรษณีย์ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เป็นส ำคัญ 
ในกรณีใบสมัครสูญหำยระหว่ำงทำง คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

2.1.3. หรือส่งใบสมัครด้วยตนเอง ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562ที่อำจำรย์จำรุวัฒน์ นวลใย คณะวิเทศศึกษำ 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตภูเก็ต โทร. 0-89677-6056 (เวลำ 09.00-16.30 น.) 

2.1.4. หรือส่งใบสมัครทำง E-mail โดยถ่ำยรูปหรือสแกนส่งมำท่ี Jaruwat.nu@phuket.psu.ac.th  
ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 และในวันแข่งขันให้น ำมำแสดงต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันฯ 
กำรส่งทำง E-mail จะถือเอำเวลำส่ง 16.30 น. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เป็นส ำคัญ 
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบสมัคร สำมำรถขอรับได้ที่ 

คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  
  80 หมู่ที่ 1 ถนนวิชิตสงคราม ต าบลกะทู้ อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 
  โทร. 0-89677-6056 (เวลำ 09.00-16.30 น.) 
  โทรสาร 0-7627-6263 
  E-mail: Jaruwat.nu@phuket.psu.ac.th 
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  หรือดาวน์โหลดได้ที่  

 https://www.facebook.com/fispsuphuket  
 
 

 

 
 

 https://www.fis.psu.ac.th/th/2462/psu_open_house_2019 

 
หำกหลักฐำนไม่ครบ คณะกรรมกำรจัดแข่งขันฯ อำจพิจำรณำว่ำขำดคุณสมบัติในกำรเข้ำแข่งขัน 

2.1.5.  ประกำศทีมที่มีสิทธิ์เข้ำรับกำรแข่งขันภำยในวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2562 ทำง 

 https://www.facebook.com/fispsuphuket 

 https://www.fis.psu.ac.th 
    

3. การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ 
3.1.1. รอบคัดเลือก 

3.1.1.1. ผู้เข้ำแข่งขันแต่ละทีมช่วยกันตอบค ำถำมโดยวิธีกำรเขียนตอบ เพ่ือคัดเลือกทีมท่ีผ่ำนรอบคัดเลือก 
จ ำนวน 5 ทีม กรณีท่ีมีทีมแข่งขันน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 5 ทีม ถือว่ำทุกทีมผ่ำนรอบคัดเลือกเพ่ือแข่งขัน
รอบชิงชนะเลิศ 

3.1.1.2. กรณีท่ีมีทีมมำกกว่ำ 5 ทีม ทีมท่ีมีคะแนนมำกท่ีสุดลดหลั่นลงมำตำมล ำดับจ ำนวน 5 ทีม จะเป็นทีมที่ผ่ำน
รอบคัดเลือกเพ่ือแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  

3.1.1.3. กรณีที่ได้คะแนนเท่ำกันคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันฯ จะใช้ค ำถำมส ำรองจนกว่ำจะได้ทีมเข้ำไปแข่ง 
รอบชิงชนะเลิศ 

3.1.2. รอบชิงชนะเลิศ 
3.1.2.1. ทีมที่ผ่ำนรอบคัดเลือกจะท ำกำรแข่งขันต่อไป โดยแต่ละทีมช่วยกันตอบค ำถำมโดยวิธีกำรเขียนตอบ  

เพ่ือคัดเลือกทีมชนะเลิศ 
3.1.2.2. ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจะเป็นทีมชนะเลิศ กรณีที่ได้คะแนนเท่ำกันคณะกรรมกำรแข่งขันฯ จะใช้ค ำถำม

ส ำรองจนกว่ำจะได้ทีมชนะ 
 
 
 

https://www.facebook.com/fispsuphuket
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4. วันเวลาและสถานที่แข่งขัน 

กำรแข่งขันรอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ  ณ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  วิทยำเขตภู เก็ต  
ในวันศุกร์ที ่15 พฤศจิกำยน 2562 เวลำ 09.00-12.00 น. ห้องประชุมหลวงอนุภำษฯ อำคำร 3  

 

ผู้เข้ำแข่งขันรำยงำนตัวก่อนเข้ำแข่งขันกับเจ้ำหน้ำที่ที่จุดรำยงำนตัว บริเวณใต้ห้องประชุมหลวงอนุภำษฯ 
อำคำร 3  ภำยในเวลำ 07.30-08.30 น. หำกผู้เข้ำแข่งขันรำยงำนตัวช้ำกว่ำก ำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำร
จัดกำรแข่งขันฯ 
 

หมายเหตุ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงวันเวลำหรือสถำนที่แข่งขัน คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันฯ จะแจ้งให้ทรำบ
ล่วงหน้ำก่อนทุกครั้ง โดยสำมำรถติดตำมข่ำวสำรได้ทำง https://www.facebook.com/fispsuphuket 
https://www.fis.psu.ac.th 
 

5. ค าถาม-ค าตอบที่แข่งขัน 
ก ำหนดค ำถำมส ำหรับแข่งขันระดับรอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ เป็นค ำถำมควำมรู้รอบตัวทั่วไปที่

น่ำสนใจของประเทศอำเซียน + 3 ซึ่งประกอบด้วย ประเทศไทย บรูไน อินโดนีเซีย มำเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ กัมพูชำ 
พม่ำ ลำว เวียดนำม จีน เกำหลีใต้ และญี่ปุ่น  

- รอบคัดเลือก 20 ค ำถำม 
- รอบชิงชนะเลิศ 20 ค ำถำม 
- ค ำตอบ เมื่อผู้แข่งขันตอบเสร็จทุกทีมแล้วจะมีกำรเฉลยค ำตอบให้ทีมผู้เข้ำแข่งขันทรำบ 

 
6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการให้คะแนน 

คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันฯ จะพิจำรณำให้คะแนนโดยค ำนึงถึงควำมถูกต้องแม่นย ำของค ำตอบ 
ความถูกต้องแม่นย า หมำยถึง เป็นผู้ที่มีควำมจ ำดี มีควำมแม่นย ำเนื้อหำของข้อมูล ASEAN+3 เป็นอย่ำงดี 

สำมำรถตอบค ำถำมได้อย่ำงครบถ้วนถูกต้องตำมที่ได้ก ำหนดค ำถำมไว้อย่ำงไม่มีควำมผิดพลำด 
 วิธีการให้คะแนน 

เพ่ือให้กรรมกำรผู้ตัดสินสำมำรถให้คะแนนได้สะดวกและตรงตำมควำมหมำยมำกที่สุด คณะกรรมกำรจัดกำร
แข่งขันฯ แบ่งควำมหมำยของระดับคะแนนออกเป็น 3 ระดับดังนี ้

 ระดับความหมายของคะแนน 
  ตอบถูก    1 คะแนน 
  ตอบผิด    0 คะแนน 
  
  
 
 

https://www.facebook.com/fispsuphuket
https://www.fis.psu.ac.th/en/


Page 4 of 5 
 

7. กติกาตอบค าถาม 
7.1.1. ทีมเข้ำแข่งขันตอบค ำถำมและยืนยันได้เพียงค ำตอบเดียวต่อหนึ่งค ำถำม 
7.1.2. ระหว่ำงกำรแข่งขัน หำกผู้แข่งขันมีข้อสงสัยให้สอบถำมคณะกรรมกำรควบคุมกำรแข่งขันเท่ำนั้น 
7.1.3. ระหว่ำงกำรแข่งขันหำกพบว่ำมีกำรแสดงพฤติกรรมที่ส่อเจตนำทุจริตในกำรแข่งขัน คณะกรรมกำรตัดสินกำร

แข่งขันจะพิจำรณำยุติกำรแข่งขันของทีมนั้น 
7.1.4. ผลกำรตดัสินของคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
8. รางวัล 

รางวัลแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
8.1.1. โล่รำงวัล 

ผู้เข้ำแข่งขันที่ได้รับรำงวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับโล่รำงวัล 
จำกคณะวิเทศศึกษำ 

8.1.2. เกียรติบัตร 
 ผู้เข้ำแข่งขันและผู้ที่ได้รับรำงวัลจะได้รับเกียรติบัตร 

8.1.3. รำงวัลพิเศษ จำกผู้สนับสนุน 
 ผู้เข้ำแข่งขันทุกคนจะมีสิทธิ์ได้รับรำงวัลพิเศษจำกผู้สนับสนุนโดยวิธีกำรจับฉลำก 

8.1.4. ผู้เข้ำแข่งขันท่ีได้รับรำงวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับรำงวัลต่อไปนี้ 
รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่และเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่และเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่และเกียรติบัตร 

 ในกรณีที่ผู้เข้ำแข่งขันได้คะแนนเท่ำกัน คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันฯ จะใช้ค ำถำมส ำรองเพ่ือให้มีผู้ทีไ่ด้รับ
รำงวัลชนะเลิศ รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รำงวัลละ 1 ทีมเท่ำนั้น 
 

9. คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ สงวนสิทธิ์จะไม่รับสมัครหรือถอนชื่อผู้สมัครออกจากการแข่งขัน หำกปรำกฏว่ำผู้นั้นไม่
ยอมรับหรือปฏิบัติตำมระเบียบกำรแข่งขัน และ/หรือไม่ปฏิบัติตำมประกำศของคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันฯ ในวันที่
แข่งขัน จนเป็นเหตุให้กำรแข่งขันไม่สำมำรถด ำเนินต่อไปได้ด้วยควำมสงบเรียบร้อยและบริสุทธิ์ยุติธรรม 
 

10. ในกรณีที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระเบียบฉบับนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ  
ขอให้ผู้เข้าแข่งขันศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันฯ ประจ าปี 2562 เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ระเบียบการ
แข่งขันฯ ของปีอ่ืน ๆ 

 
 
 



Page 5 of 5 
 

ใบสมัครการแข่งขัน ASEAN+3 Quiz 2019 
ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2562 
    

เขียนที่............................................................................ 
วันท่ี............เดือน....................................พ.ศ................. 

 
ชื่อทีม............................................................................................................................................................................................................................ 
ชื่อสถานศึกษา…………………………………………………….............................................จังหวัด……………..……..………………………………….......................... 
 
1. ชื่อ-นามสกุล (ด.ช./ด.ญ./นำย/นำงสำว)…………………………………………….………………………...ระดับช้ัน………………….……… 

Name-Surname (Mr./Ms.) ……………………………………………………………………………………………………………………………... 
โทรศัพท์ (บ้ำน/มือถือ)………………….……………....………..E-mail address……………........................……………………………… 
 
      ลงช่ือ.................................................................ผู้สมคัร 
           (………………………………………………………….) 
 

2. ชื่อ-นามสกุล (ด.ช./ด.ญ./นำย/นำงสำว)…………………………………………….………………………...ระดับช้ัน………………….……… 
Name-Surname (Mr./Ms.) ……………………………………………………………..………………………………………………………………. 
โทรศัพท ์(บ้ำน/มือถือ)………………….….…………..…………E-mail address……………........................……………………….……… 
 
      ลงช่ือ.................................................................ผู้สมคัร 
           (………………………………………………………….) 
 
 

3. ชื่ออาจารย์ผู้ฝึกสอน (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
Name-Surname (Mr./Ms.) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
โทรศัพท ์(บ้ำน/มือถือ)………………….….…………………….….……………....…………E-mail address……………........................……………………………… 
 
 ขอรับรองว่ำรำยชื่อที่ 1 และ2 ก ำลังศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำดังกล่ำวจริง 
 

      ลงช่ือ...............................................................ผูฝ้ึกสอน 
                (…………………………………………………………) 
หมำยเหตุ: สิ่งที่ผูเ้ข้ำประกวดต้องส่งพร้อมใบสมคัร ได้แก ่

 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวนักเรียนหรือบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมลงช่ือรับรองส ำเนำ 
 * หำกหลักฐำนไม่ครบ คณะกรรมกำรอำจพิจำรณำว่ำขำดคณุสมบตัิในกำรเข้ำแข่งขัน 
 

  *อนุญำตให้ท ำส ำเนำได้ 

 
 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1 นิ้ว 

 
 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1 นิ้ว 


