การแข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่ งประดิษฐ์นกั เรี ยนโรงเรี ยนเอกชน
ภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 2 ปี การศึกษา 2560
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่จดั การแข่งขัน: โรงเรี ยนดรุ ณาราชบุรี จังหวัดราชบุรี
จัดโดยสมาคมคณะกรรมการประสานและส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน
*************************************************************************
รายการการแข่งขัน

ประเภท นร.หลักสู ตรสามัญ *
ป.1-3
ป.4-6
ม.1-3

ประเภท นร.หลักสู ตรพิเศษ **
ป.1-3
ป.4-6
ม.1-3

จานวนผูแ้ ข่งขัน

1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
เดี่ยว






(Impromptu Speech)
2. การแข่งขัน Spelling Bee
เดี่ยว






3. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)
เดี่ยว




4. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ (ภาษาจีน)
ทีม 2 คน




รวม 4 รายการแข่งขัน
2
4
4
2
4
4
หมายเหตุ
* นักเรี ยนหลักสู ตรสามัญ คือ นักเรี ยนที่เรี ยนภาษาอังกฤษจานวน 3 - 5 คาบ ต่อสัปดาห์ หรื อนักเรี ยนที่เรี ยนภาษาจีนจานวน 3 - 5 คาบ
ต่อสัปดาห์
** นักเรี ยนหลักสู ตรพิเศษ คือ นักเรี ยนที่เรี ยนหลักสู ตร English Program หรื อนักเรี ยนที่เรี ยนและใช้ภาษาอังกฤษมากกว่า 5 คาบต่อ
สัปดาห์ หรื อนักเรี ยนที่เรี ยนและใช้ภาษาจีนมากกว่า 5 คาบต่อสัปดาห์ หรื อนักเรี ยนที่เป็ นต่างชาติหรื อมีผปู ้ กครองเป็ นชาวต่างชาติหรื อ
ใช้ชีวิตอยูต่ ่างประเทศติดต่อกันมากกว่า 6 เดือน
**** โรงเรี ยนที่เปิ ดสอนทั้งหลักสู ตรสามัญ และหลักสู ตรพิเศษ สามารถส่ งนักเรี ยนเข้าแข่งขันได้ท้ งั สองประเภทหลักสู ตร โดยขอให้
โรงเรี ยนมีความซื่ อสัตย์ในการจัดส่ งนักเรี ยนเข้าแข่งขันให้ตรงหลักสู ตร โดยระบุหลักสู ตรของนักเรี ยนให้ชดั เจน

สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริ มการศึกษาเอกชน
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1. การแข่ งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
1. ประเภท คุณสมบัตแิ ละจานวนของผู้เข้ าแข่ งขัน
1.1 ประเภทการแข่งขัน แข่งขันประเภทเดี่ยว
1) ประเภทนักเรี ยนหลักสู ตรสามัญ:

2) ประเภทนักเรี ยนหลักสู ตรพิเศษ:

ระดับชั้น ป.1-3
ระดับชั้น ป.4-6
ระดับชั้น ม.1-3

จานวน 1 คน
จานวน 1 คน
จานวน 1 คน

ระดับชั้น ป.1-3
ระดับชั้น ป.4-6
ระดับชั้น ม.1-3

จานวน 1 คน
จานวน 1 คน
จานวน 1 คน

2. รายละเอียดการแข่ งขัน
2.1 หัวข้อการแข่งขัน มีดงั นี้
1) นักเรี ยนระดับชั้น ป.1-3 หัวข้อที่กาหนด 3 เรื่ อง (มีสิทธิ์ จบั สลาก 2 ครั้ง เลือกพูดเพียง 1 หัวข้อ) ภายในวงคาศัพท์
ประมาณ 300 – 450 คา (คาศัพท์ที่เป็ นรู ปธรรม) ดังนี้
1. My family is special because……….
2. I love my school because……….
3. In the future , I want to be........
2) นักเรี ยนระดับชั้น ป.4-6 หัวข้อที่กาหนด 3 เรื่ อง (มีสิทธิ์ จับสลาก 2 ครั้ง เลือกพูดเพียง 1 หัวข้อ) ภายในวงคาศัพท์
ประมาณ 1,050 – 1,200 คา (คาศัพท์ที่เป็ นรู ปธรรมและนามธรรม) ดังนี้
1. My favorite fruit ………………
2. My favorite food and drink …………
3. My hobby…………
3) นักเรี ยนระดับชั้น ม.1-3 หัวข้อที่กาหนด 4 เรื่ อง (มีสิทธิ์ จบั สลาก 2 ครั้ง เลือกพูดเพียง 1 หัวข้อ) ภายในวงคาศัพท์ประมาณ
2,100 – 2,250 คา (คาศัพท์ที่เป็ นรู ปธรรมและนามธรรมมากขึ้น) ดังนี้
1. My good deeds
2. My dreams
3. A good environment in my opinion
4. I was born in the reign of King Rama 9
2.2 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน มีดงั นี้
1) ระดับชั้น ป. 1-3 ใช้เวลาในการพูด 2 – 3 นาที (พูดอย่างน้อย 2 นาที ไม่เกิน 3.30 นาที)
2) ระดับชั้น ป. 4-6 ใช้เวลาในการพูด 3 – 4 นาที (พูดอย่างน้อย 3 นาที ไม่เกิน 4.30 นาที)
3) ระดับชั้น ม. 1-3 ใช้เวลาในการพูด 4 – 5 นาที (พูดอย่างน้อย 4 นาที ไม่เกิน 5.30 นาที)
หมายเหตุ เวลาในการพูด (บวก / ลบ 30 วินาทีของเวลาที่กาหนด ไม่ตดั คะแนน) ใช้เวลาน้อยหรื อมากกว่าเวลาที่กาหนดตัดคะแนน
31 วินาทีถึง 1 นาที ตัด 1 คะแนน, เกินหนึ่งนาทีข้ ึนไปตัดนาทีละ 1 คะแนน (ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการแนะนาตัว)
สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริ มการศึกษาเอกชน
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2.3. การดาเนินการแข่งขัน
1) ลาดับที่แข่งขัน เป็ นไปตามลาดับที่ลงทะเบียนในวันแข่งขัน
2) นักเรี ยนจะพูดตามหัวข้อที่กาหนดไว้ในแต่ละระดับชั้น โดยวิธีการจับสลาก นักเรี ยนมีสิทธิ์ จบั สลาก 2 ครั้ง แล้วเลือกพูด
เพียง 1 หัวข้อ ก่อนเวลาพูดให้เวลาเตรี ยมตัว 5 นาที
3) ขณะพูดห้ามใช้อุปกรณ์ เอกสารอื่นๆ และบันทึกช่วยจาประกอบการพูด
4) ผูเ้ ข้าแข่งขันที่มาช้ากว่ากาหนดเวลา ให้อยูใ่ นดุลพินิจของกรรมการตัดสิ น เป็ นสิ ทธิ์ ขาด
3. เกณฑ์ การให้ คะแนน
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
3.1 ด้ านเนื้อหา (Content)
35 คะแนน ประกอบด้วย
- เนื้อหามีความถูกต้องตามหัวเรื่ องที่กาหนด (Accuracy and Consistency)
15
คะแนน
- ความถูกต้องของภาษาในรู ปแบบการพูดสุ นทรพจน์ (Form & Organizing of Speech)
10
คะแนน
- ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ (Creativity)
10
คะแนน
3.2 ด้ านความคล่องแคล่วในทักษะภาษา (Language and Fluency)
45 คะแนน ประกอบด้วย
- การใช้ภาษาเหมาะสมกับระดับชั้น (Difficulty Level) ด้านคาศัพท์ (Vocabulary)
15
คะแนน
โครงสร้างและคาสันธาน (Structure & Connectors)
- ความสามารถด้านการออกเสี ยง การลงเสี ยงสู งต่า การเน้นคาสาคัญในประโยคและจังหวะ 20
คะแนน
การหยุดในช่วงจบประโยค (Pronunciation, Stress, Intonation, rhythm, pausing and pace)
- การใช้น้ าเสี ยงสอดคล้องกับเนื้ อหาที่พดู (Tone)
10
คะแนน
3.3 ความสาเร็จในการถ่ ายทอด (Presentation)
15 คะแนน ประกอบด้วย
- ความสามารถในการสื่ อสารถึงผูฟ้ ัง (Communication)
10
คะแนน
- บุคลิก ท่าทาง (Personality)
5
คะแนน
3.4 พูดในระยะเวลาทีก่ าหนด (Time)
5 คะแนน
หมายเหตุ กรณี นกั เรี ยนพูดไม่ตรงตามหัวข้อที่จบั สลากได้ ให้กรรมการพิจารณาตัดคะแนนในส่ วนเนื้อหาของเรื่ องที่พดู
4. เกณฑ์ การตัดสิ น
80 – 100 คะแนน ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
70 – 79 คะแนน ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
60 – 69 คะแนน ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
-ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการ ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
5. คณะกรรมการตัดสิ นการแข่ งขัน
5.1. กรรมการตัดสิ นการแข่งขัน ระดับชั้นละ 3 คน ประกอบด้วย
- เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถในการสื่ อสารภาษาอังกฤษเป็ นอย่างดี ควรแต่งตั้งให้ตดั สิ นในระดับชั้นที่ทาการสอน
- เป็ นเจ้าของภาษา (Native Speaker)
จานวน 1 คน
- เป็ นครู ต่างชาติผสู ้ อนภาษาอังกฤษ (Foreigner)
จานวน 1 คน
- เป็ นครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษ/ ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นภาษาอังกฤษ (Thai)
จานวน 1 คน
5.2 หน้าที่ของกรรมการตัดสิ น
1) ดาเนินการแข่งขันในห้องแข่งขัน
2) ตัดสิ นการแข่งขันตามเกณฑ์ดว้ ยความยุติธรรม
3) กรรมการต้องไม่ตดั สิ นในกรณี สถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน (หากสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน ให้สลับหน้าที่กบั กรรมการ
จับเวลา)
4) ให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนให้เรี ยบร้อย ส่ งใบลงคะแนนให้กรรมการจับเวลา แล้วจึงทาการแข่งขันผูเ้ ข้าแข่งขันคนถัดไป
สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริ มการศึกษาเอกชน
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5) สรุ ปผลคะแนนของนักเรี ยนที่แข่งขันทั้งหมด ส่ งกรรมการประจาห้องแข่งขัน
6. กรรมการประจาห้ องแข่ งขัน
6.1 กรรมการจับเวลา (ครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษ) จานวน 1 คน
มีหน้าที่ ดังนี้
1) จัดเตรี ยมนาฬิกาจับเวลา และป้าย 3 สี (เขียว เหลือง แดง)
2) จับเวลาการแข่งขัน โดยการจับเวลาจะเริ่ มหลังจากที่นกั เรี ยนแนะนาตัวและพูดหัวข้อ
3) ให้สัญญาณโดยแสดงป้าย ดังนี้
สี เขียว หมายถึง เริ่ มพูดได้
สี เหลือง หมายถึง เตือนก่อนหมดเวลา 1 นาที
สี แดง หมายถึง หมดเวลาในการแข่งขัน แต่ผพู ้ ดู สามารถพูดต่อได้ 30 วินาที โดยไม่ถูกหักคะแนน
4) สลับหน้าที่กบั กรรมการตัดสิ น ในกรณี ที่ผเู ้ ข้าแข่งขันและกรรมการตัดสิ นมาจากสถานศึกษาเดียวกัน
5) รับใบลงคะแนนจากกรรมการตัดสิ น เพื่อบันทึกเวลาที่ใช้ในการพูด
6.2 กรรมการประจาห้องแข่งขัน จานวน 2 คน มีหน้าที่ ดังนี้
1) รับลงทะเบียนและจัดลาดับการแข่งขันตามลาดับการลงทะเบียน ให้ผเู ้ ข้าแข่งขันนัง่ รอในห้องเก็บตัว
2) จัดเตรี ยมกระดาษ A4 ดินสอ และยางลบ วางที่โต๊ะนอกห้องเก็บตัว สาหรับให้นกั เรี ยนร่ างคาพูด
3) จัดทาสลากตามหัวข้อที่นกั เรี ยนแต่ละระดับชั้นแข่งขัน
4) ก่อนเริ่ มการแข่งขัน เวลาประมาณ 08.50 น.ให้ช้ ีแจงระเบียบการแข่งขันกับผูเ้ ข้าแข่งขันทราบ วิธีการแข่งขัน,
การจับสลาก, ระยะเวลาที่ใช้แข่งขัน, การแสดงป้าย 3 สี ของกรรมการจับเวลา ฯลฯ
5) ก่อนการแข่งขัน 5 นาทีของผูแ้ ข่งขันแต่ละคน ให้ผแู ้ ข่งขันจับสลากหัวข้อ (สามารถจับได้ 2 ครั้งแล้วเลือกเพียง 1 หัวข้อ)
กรรมการประจาห้องแข่งขันจดบันทึกหัวข้อการพูดลงในใบลงทะเบียน และใบลงคะแนน ก่อนการพูด ผูเ้ ข้าแข่งขันมีเวลา
เตรี ยมตัว 5 นาที โดยนักเรี ยนสามารถร่ างคาพูดลงในกระดาษ A4 ที่เตรี ยมไว้ให้ แต่ไม่สามารถดูขณะพูดได้
6) เมื่อครบ 5 นาที (กรรมการจับเวลาเพื่อความยุติธรรม) ส่ งผูเ้ ข้าแข่งขันเข้าห้องแข่งขัน พร้อมนาใบลงคะแนนที่ระบุหวั ข้อ
การพูด จัดส่ งให้กรรมการตัดสิ น
7) รับผลคะแนนจากกรรมการตัดสิ น ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน แล้วส่ งผลคะแนนให้คณะกรรมการกลางเพื่อประกาศ
ผลการแข่งขัน
7. สถานทีท่ าการแข่ งขัน ประกอบด้วย
7.1 จุดลงทะเบียน – เวทีลานเอนกประสงค์
7.2 ห้องดาเนินการแข่งขัน แบ่งเป็ น 2 ห้อง ดังนี้
1) ห้องเก็บตัว หลังจากที่ผเู ้ ข้าแข่งขันทุกคนลงทะเบียนรายงานตัวครบแล้ว แจ้งให้ผเู ้ ข้าแข่งขันทราบถึงลาดับการ
แข่งขัน (ลาดับการแข่งขันเป็ นไปตามลาดับที่รายงานตัว), จัดโต๊ะ 1 ตัว บริ เวณหน้าห้องเก็บตัว สาหรับนักเรี ยนจับสลาก
หัวข้อและเขียนเรื่ องคร่ าวๆ ใส่ กระดาษที่กรรมการเตรี ยมไว้ให้ ภายในเวลา 5 นาที
2) ห้องแข่งขันสาหรับดาเนินการแข่งขัน โดยผูเ้ ข้าแข่งขันเข้ามาทีละคน กรรมการตัดสิ นดาเนินการตาม
รายละเอียดในหลักเกณฑ์การแข่งขัน ภายในห้องแข่งขัน ควรจัดดังนี้
- จุดแข่งขัน
- โต๊ะกรรมการตัดสิ น 3 คน
- โต๊ะกรรมการจับเวลา 1 คน
หมายเหตุ
1. ไม่อนุญาตให้มีผชู ้ มอยูภ่ ายในห้องแข่งขัน
2. ไม่อนุญาตให้บุคคลใดๆ เข้า-ออก ห้องแข่งขันในระหว่างที่นกั เรี ยนกาลังพูด ต้องให้นกั เรี ยนพูดจบก่อนจึงสามารถเข้าออก ห้องแข่งขันได้
3. ห้องเก็บตัวและห้องแข่งขัน ควรเป็ นห้องที่ไม่มีเสี ยงรบกวนให้วนุ่ วาย
สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริ มการศึกษาเอกชน
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2. การแข่ งขันกิจกรรม (Spelling Bee)
1. ประเภท คุณสมบัตแิ ละจานวนของผู้เข้ าแข่ งขัน
1.1 ประเภทการแข่งขัน แข่งขันประเภทเดี่ยว
1) ประเภทนักเรี ยนหลักสู ตรสามัญ:

2) ประเภทนักเรี ยนหลักสู ตรพิเศษ:

ระดับชั้น ป.1-3
ระดับชั้น ป.4-6
ระดับชั้น ม.1-3

จานวน 1 คน
จานวน 1 คน
จานวน 1 คน

ระดับชั้น ป.1-3
ระดับชั้น ป.4-6
ระดับชั้น ม.1-3

จานวน 1 คน
จานวน 1 คน
จานวน 1 คน

2. รายละเอียดการแข่ งขัน
2.1 วิธีดาเนินการแข่งขัน ทาการแข่งขัน 2 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 กรรมการที่เป็ นเจ้าของภาษา พูดคาศัพท์คาละ 2 ครั้ง และพูดประโยคขยายที่มีคาศัพท์น้ นั ๆ 2 ครั้ง เพื่อให้ผเู ้ ข้าแข่งขัน
เข้าใจคาศัพท์ได้ดีข้ ึน ผูเ้ ข้าแข่งขันเขียนคาศัพท์จานวน 20 คา ๆ ละ 5 คะแนนลงในกระดาษที่กรรมการเตรี ยมไว้ให้ เมื่อหมดเวลาในการ
เขียนตอบ 1 คา กรรมการเก็บกระดาษและเฉลยคาที่ถูกต้อง กรรมการประจาห้องแข่งขันบันทึกคะแนนบนกระดาน ผูเ้ ข้าแข่งขันในรอบ
ที่ 1 ที่ได้คะแนนสู งสุ ดจานวน 10 คน จะมีสิทธิ์ เข้าแข่งขันในรอบที่ 2
รอบที่ 2 มีรายละเอียด ดังนี้
1) ผูเ้ ข้าแข่งขันทุกคนในรอบที่ 2 จะมีคะแนนพื้นฐานในการแข่งขันคนละ 50 คะแนนทุกคน
2) ผูท้ ี่ผา่ นเข้าสู่ รอบที่ 2 จับสลากเรี ยงลาดับการแข่งขันและห้ามนามือถือเข้าห้องแข่งขันและภายในห้องแข่งขัน ห้ามมีผชู ้ ม
เนื่องจากคาศัพท์ที่ใช้ในการแข่งขันเป็ นชุดเดียวกัน
3) แข่งขันทีละคน โดยผูแ้ ข่งขันที่เหลือรออยูใ่ นห้องเก็บตัว โดยเริ่ มจากผูเ้ ข้าแข่งขันลาดับที่ 1 คาศัพท์ท้ งั หมด 5 คา คาละ
10 คะแนน รวม 50 คะแนน (กรรมการพูดคาศัพท์แต่ละคา 1 ครั้ง และพูดประโยคขยายที่มีคาศัพท์น้ นั ๆ 1 ครั้ง)
4) ผูเ้ ข้าแข่งขันสะกดคา (เริ่ มจับเวลาหลังจากกรรมการพูดคาศัพท์และประโยคขยายเสร็ จ 10 วินาที) หากสะกดคาศัพท์
ถูกต้องได้ ให้คาละ 10 คะแนน หากสะกดคาผิดหรื อไม่สะกดคาศัพท์ตามเวลาที่กาหนดข้างต้น จะไม่ได้คะแนน
กรรมการพูดคาศัพท์ต่อจนครบ 5 คา แล้วสรุ ปคะแนน
5) ผูเ้ ข้าแข่งขันที่แข่งขันเสร็ จแล้ว ให้นงั่ รอภายในห้องแข่งขัน
6) ผูเ้ ข้าแข่งขันคนต่อไป สะกดคาศัพท์ชุดเดิม จานวน 5 คา เช่นเดียวกับคนที่ 1 ทาเช่นนี้จนครบจานวนคนที่เข้าแข่งขัน
ทั้งหมด
2.2 คาศัพท์ที่ใช้ควรอยูใ่ นหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
3. เกณฑ์ การให้ คะแนน (รอบที่ 1)
- ตรวจสอบจากการสะกดคาถูกต้อง
4. เกณฑ์ การตัดสิ น เฉพาะทีมที่ผา่ นเข้าสู่ รอบที่ 2
80 – 100 คะแนน ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
70 – 79 คะแนน ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
60 – 69 คะแนน ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริ มการศึกษาเอกชน
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- ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการ ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
5. คณะกรรมการตัดสิ นการแข่ งขัน
5.1. กรรมการตัดสิ นการแข่งขัน ระดับชั้นละ 3 คน ประกอบด้วย
- เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถในการสื่ อสารภาษาอังกฤษเป็ นอย่างดี
- เป็ นเจ้าของภาษา (Native Speaker)
- เป็ นครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษ/ ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นภาษาอังกฤษ (Thai)

จานวน 1 คน
จานวน 2 คน

5.2 หน้าที่ของกรรมการตัดสิ น
1) กรรมการที่เป็ นเจ้าของภาษา มีหน้าที่หลักในการพูดคาศัพท์ พูดประโยคขยาย และเฉลยตัวสะกดที่ถูกต้อง
2) กรรมการคนไทย คนที่ 1 เป็ นพิธีกรดาเนิ นการแข่งขันตลอดจนชี้แจงระเบียบการแข่งขัน พร้อมจับเวลา 10
วินาที หลังจากที่กรรมการเจ้าของภาษาพูดประโยคขยายรอบที่ 2 จบ เมื่อครบ 10 วินาที ต้องประกาศให้เด็กส่ ง
กระดาษคาตอบ
3) กรรมการคนไทย คนที่ 2 เป็ นผูต้ รวจคาตอบของกระดาษคาตอบ ตรวจสอบความถูกต้องของคาที่สะกด แล้ว
ประกาศคะแนน
4) ตัดสิ นการแข่งขันตามเกณฑ์ดว้ ยความยุติธรรม
5) สรุ ปผลคะแนนของนักเรี ยนที่แข่งขันทั้งหมด ส่ งกรรมการประจาห้องแข่งขัน
6. กรรมการประจาห้ องแข่ งขัน
6.1 กรรมการประจาห้องแข่งขัน
จานวน 2 คน มีหน้าที่ ดังนี้
1) รับลงทะเบียนและจัดลาดับที่นงั่ การแข่งขันตามลาดับใบกรอกคะแนน
2) จัดเตรี ยมกระดาษคาตอบ ดินสอ และยางลบ วางที่โต๊ะของผูเ้ ข้าแข่งขัน
3) กรรมการประจาห้องแข่งขัน คนที่ 1 เป็ นผูเ้ ก็บกระดาษคาตอบเมื่อพิธีกรประกาศให้เด็กส่ งกระดาษคาตอบ
แล้วนาไปส่ งให้กรรมการคนไทย คนที่ 2 เป็ นผูต้ รวจคาตอบ
4) กรรมการประจาห้องแข่งขัน คนที่ 2 เป็ นผูบ้ นั ทึกคะแนนบนกระดาน
5) รับผลคะแนนจากกรรมการตัดสิ น ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน แล้วส่ งผลคะแนนให้คณะกรรมการ
กลางเพื่อประกาศผลการแข่งขัน
7. สถานทีท่ าการแข่ งขัน ประกอบด้วย
7.1 จุดลงทะเบียน – เวทีลานเอนกประสงค์
7.2 ห้องดาเนินการแข่งขัน ควรเป็ นห้องที่ไม่มีเสี ยงรบกวนจากภายนอก และภายในห้องแข่งขัน ควรจัดดังนี้
- โต๊ะแข่งขันตามจานวนผูเ้ ข้าแข่งขัน
- โต๊ะกรรมการตัดสิ น 3 คน พร้อมไมโครโฟนสาหรับกรรมการที่เป็ นพิธีกร
7.3 ห้องเก็บตัว สาหรับการแข่งขันรอบที่ 2
หมายเหตุ
1. ไม่อนุญาตให้มีผชู ้ มอยูภ่ ายในห้องแข่งขัน
2. ไม่อนุญาตให้บุคคลใดๆ เข้า-ออก ห้องแข่งขันในระหว่างที่นกั เรี ยนกาลังแข่งขัน

สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริ มการศึกษาเอกชน
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3. การประกวดเล่านิทาน (Story Telling)
1. ประเภท คุณสมบัตแิ ละจานวนของผู้เข้ าแข่ งขัน
1.1 ประเภทการแข่งขัน แข่งขันประเภทเดี่ยว
1) ประเภทนักเรี ยนหลักสู ตรสามัญ:
2) ประเภทนักเรี ยนหลักสู ตรพิเศษ:

ระดับชั้น ป.4-6
ระดับชั้น ม.1-3
ระดับชั้น ป.4-6
ระดับชั้น ม.1-3

จานวน 1 คน
จานวน 1 คน
จานวน 1 คน
จานวน 1 คน

2. รายละเอียดการแข่ งขัน
2.1 นิทานที่ใช้แข่งขัน เป็ นนิทานพื้นบ้านของไทย หรื อของต่างประเทศ หรื อนิ ทานอีสป
2.2 เวลาในการแข่งขัน
2.2.1 ระดับชั้น ป. 4-6
ใช้เวลาในการพูด 5-6 นาที (พูดอย่างน้อย 5 นาที ไม่เกิน 6.30 นาที)
2.2.2 ระดับชั้น ม. 1-3
ใช้เวลาในการพูด 6-7 นาที (พูดอย่างน้อย 6 นาที ไม่เกิน 7.30 นาที)
* ใช้เวลาน้อยหรื อเกินกว่าเวลาที่กาหนด ตัดคะแนน 31 วินาทีถึง 1 นาที ตัด 1 คะแนน, เกินหนึ่ งนาทีข้ ึนไปตัดนาทีละ 1
คะแนน (บวก / ลบ 30 วินาทีของเวลาที่กาหนด ไม่ตดั คะแนน ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการแนะนาตัว)
2.3 นักเรี ยนต้องส่ งบทนิทานให้กรรมการตัดสิ นก่อนการแข่งขัน (ให้ผเู ้ ข้าแข่งขันส่ งให้กบั กรรมการประจาห้องแข่งขัน) จานวน 4 ชุด
2.4 การแต่งกาย ชุดนักเรี ยนโดยไม่มีการใช้อุปกรณ์ประกอบการเล่าเรื่ อง
3. เกณฑ์ การให้ คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน
3.1 เนื้อเรื่ อง (Content)
- เนื้อหามีความน่าสนใจ เหมาะสมกับวัย (Interesting & Proper Content)
- รู ปแบบการเล่าเรื่ อง การนาเสนอ (Form & Organizing)
- ข้อคิดในการนาเสนอ (Moral)

35 คะแนน ประกอบด้วย
15
คะแนน
10
คะแนน
10
คะแนน

3.2 ความคล่องแคล่วด้ านการใช้ ภาษา (Language and Competence)
60 คะแนน ประกอบด้วย
- ใช้ภาษาถูกต้อง คาศัพท์ โครงสร้าง คาสันธานและความเหมาะสมกับระดับชั้น
20
คะแนน
(Vocabulary, Structure & Connectors)
- ความสามารถด้านการออกเสี ยง (Pronunciation)
20
คะแนน
- การใช้น้ าเสี ยง และอารมณ์ สอดคล้องกับเนื้อเรื่ อง (Tone)
20
คะแนน
3.3 เล่ าตามระยะเวลาที่กาหนด (Time)

5 คะแนน

4. เกณฑ์ การตัดสิ น
80 – 100 คะแนน ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
70 – 79 คะแนน ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
60 – 69 คะแนน ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
-ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการ ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด

สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริ มการศึกษาเอกชน
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5. คณะกรรมการตัดสิ นการแข่ งขัน
5.1. กรรมการตัดสิ นการแข่งขัน ระดับชั้นละ 3 คน ประกอบด้วย
- เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถในการสื่ อสารภาษาอังกฤษเป็ นอย่างดี
- เป็ นเจ้าของภาษา (Native Speaker)
- เป็ นครู ต่างชาติผสู ้ อนภาษาอังกฤษ (Foreigner)
- เป็ นครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษ/ ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นภาษาอังกฤษ (Thai)

จานวน 1 คน
จานวน 1 คน
จานวน 1 คน

5.2 หน้าที่ของกรรมการตัดสิ นการแข่งขัน
1) ดาเนินการแข่งขันในห้องแข่งขัน
2) ตัดสิ นการแข่งขันตามเกณฑ์ดว้ ยความยุติธรรม
3) กรรมการต้องไม่ตดั สิ นในกรณี สถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน (หากสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน ให้สลับหน้าที่
กับกรรมการจับเวลา)
4) ให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนให้เรี ยบร้อย ส่ งใบลงคะแนนให้กรรมการจับเวลา แล้วจึงทาการแข่งขันของผูเ้ ข้า
แข่งขันคนถัดไป
5) สรุ ปผลคะแนนของนักเรี ยนที่แข่งขันทั้งหมด ส่ งกรรมการประจาห้องแข่งขัน
6. กรรมการประจาห้ องแข่ งขัน
6.1 กรรมการจับเวลา (ครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษ) จานวน 1 คน
มีหน้าที่ ดังนี้
1) จัดเตรี ยมนาฬิกาจับเวลา และป้าย 3 สี (เขียว เหลือง แดง)
2) จับเวลาการแข่งขัน โดยการจับเวลาจะเริ่ มหลังจากที่นกั เรี ยนแนะนาตัวและพูดหัวข้อ
3) ให้สัญญาณโดยแสดงป้าย ดังนี้
สี เขียว หมายถึง เริ่ มพูดได้
สี เหลือง หมายถึง เตือนก่อนหมดเวลา 1 นาที
สี แดง หมายถึง หมดเวลาในการแข่งขัน แต่ผพู ้ ดู สามารถพูดต่อได้ 30 วินาที โดยไม่ถูกหักคะแนน
4) สลับหน้าที่กบั กรรมการตัดสิ น ในกรณี ที่ผเู ้ ข้าแข่งขันและกรรมการตัดสิ นมาจากสถานศึกษาเดียวกัน
5) รับใบลงคะแนนจากกรรมการตัดสิ น เพื่อบันทึกเวลาที่ใช้ในการพูด
6.2 กรรมการประจาห้องแข่งขัน จานวน 2 คน มีหน้าที่ ดังนี้
1) รับลงทะเบียนและจัดลาดับการแข่งขันตามลาดับการลงทะเบียน ให้ผเู ้ ข้าแข่งขันนัง่ รอในห้องเก็บตัว
2) รับบทนิทาน จานวน 5 ชุด จากผูเ้ ข้าแข่งขัน แล้วจัดส่ งให้กรรมการตัดสิ นและกรรมการจับเวลา
3) ก่อนเริ่ มการแข่งขัน เวลาประมาณ 08.50 น.ให้ช้ ีแจงระเบียบการแข่งขันกับผูเ้ ข้าแข่งขันทราบ (วิธีการแข่งขัน,
ระยะเวลาที่ใช้แข่งขัน, การแสดงป้าย 3 สี ของกรรมการจับเวลา ฯลฯ
4) เวลา 09.00 น. ส่ งผูเ้ ข้าแข่งขันคนแรกเข้าห้องแข่งขัน พร้อมนาใบลงคะแนน และบทพูด จัดส่ งให้กรรมการ
ตัดสิ น
5) รับผลคะแนนจากกรรมการตัดสิ น ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน แล้วส่ งผลคะแนนให้คณะกรรมการ
กลางเพื่อประกาศผลการแข่งขัน
7. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค ทุกประเภท
ทีมที่ได้คะแนนระดับเหรี ยญทอง ลาดับที่ 1-2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด
สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริ มการศึกษาเอกชน
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4. การแข่ งขันพูดเพื่ออาชีพ (ภาษาจีน)
1. หัวข้ อการแข่ งขัน
ระดับประถมศึกษา : ยุวมัคคุเทศก์ : แนะนาโรงเรี ยนของตน
ระดับมัธยมศึกษา : ยุวมัคคุเทศก์ : แนะนาของดีในจังหวัดของตน
2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 แข่งขันประเภททีม
2.2 จานวนผูเ้ ข้าแข่งขัน
2.2.1 ประเภทนักเรี ยนหลักสู ตรสามัญ:
ระดับชั้น ป.4-6 จานวน 2 คน
ระดับชั้น ม.1-3 จานวน 2 คน
2.2.2 ประเภทนักเรี ยนหลักสู ตรพิเศษ:
ระดับชั้น ป.4-6 จานวน 2 คน
ระดับชั้น ม.1-3 จานวน 2 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 หัวข้อการแข่งขันใช้เพียงหัวข้อเดียวในการแข่งขันทั้งระดับจังหวัด ระดับภาค (ดูรายละเอียดข้อ 1)
3.2 กรรมการจะเรี ยกผูเ้ ข้าแข่งขันเข้าห้องเก็บตัวก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที เพื่อชี้แจงกติกาและเตรี ยมเข้าแข่งขันตามลาดับที่
กาหนด
3.3 ผูแ้ ข่งขันทั้ง 2 คน จะต้องพูดตามหัวข้อที่กาหนด พร้อมทั้งตอบคาถามของคณะกรรมการเกี่ยวกับสิ่ งที่พดู ไปแล้ว จานวน 2
คาถาม
3.3.1 คณะกรรมการถามคาถามเกี่ยวกับสิ่ งที่ผแู ้ ข่งขันพูด (ถามและตอบด้วยภาษาที่สมัครแข่งขัน)
-ระดับ ป.4-6 เป็ นคาถามประเภทให้ตอบว่า ใช่ หรื อ ไม่ใช่ หรื อคาตอบที่ให้ตอบด้วยคา หรื อวลีส้ นั ๆ
-ระดับ ม.1-3 เป็ นคาถามประเภทให้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ
3.3.2 ในกรณี ที่ผแู ้ ข่งขันไม่สามารถตอบคาถามได้ อนุโลมให้กรรมการถามคาถามใหม่ (ที่มีระดับความยากง่ายเท่าเทียมหรื อ
ใกล้เคียงกับคาถามแรก) ได้อีก 1 คาถาม ในคาถามที่สองนี้ หากผูแ้ ข่งขันไม่สามารถตอบได้ อนุโลมให้ตอบเป็ นภาษาไทยได้
คะแนนที่ได้จะลดหลัน่ ลงไป (ดูรายละเอียดข้อ 4.4)
3.4 เวลาในการแข่งขัน (รวมแนะนาตัวเองสั้นๆ)
-ระดับ ป.4-6 ใช้เวลาในการพูด 3 นาที
-ระดับ ม.1-3 ใช้เวลาในการพูด 4 นาที
หากใช้เวลาในการพูดเกินหรื อน้อยกว่าเวลาที่กาหนดดังกล่าวข้างต้น แต่ไม่เกิน 30 วินาที จะไม่ตดั คะแนน หากเกิน
กว่า 30 วินาที ทุก 10 วินาที จะถูกตัด 1 คะแนน
3.5 อุปกรณ์ประกอบการพูด ได้แก่ ป้ายนิเทศที่ทาจากแผ่นฟิ วเจอร์ บอร์ ด (ขนาด 65 x 81 เซนติเมตร) จานวนเพียง 1 แผ่นเท่ านั้น
(ใช้ได้ท้ งั สองด้าน) โดยให้ มีแต่ เพียงภาพเท่ านั้นห้ ามมีข้อความอื่นใดบนป้ ายนิเทศ (การใช้อุปกรณ์ไม่ตรงตามที่กาหนดจะถูกตัด
สิ ทธิ์ การแข่งขัน)
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน
4.1 เนื้อหา (Content)
25 คะแนน ประกอบด้วย
- เนื้อหาถูกต้องและน่าสนใจ ( Accuracy and Interesting)
10
คะแนน
- ความถูกต้องของภาษา (Form & Organizing of speech)
10
คะแนน
- ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ (Creativity)
5
คะแนน
4.2 ความคล่องแคล่วในทักษะภาษา (Language Competence and Fluency)
30 คะแนน ประกอบด้วย
- ใช้ภาษาเหมาะสมกับระดับชั้น(Difficulty Level) ด้านศัพท์(vocabulary) โครงสร้างและคาสันธาน
สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริ มการศึกษาเอกชน
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(Structure & Connectors)
15
คะแนน
- ความสามารถด้านการออกเสี ยง การเน้นคาการลงเสี ยงสู งต่า การเน้นคาสาคัญในประโยค และจังหวะการหยุดในช่วงจบ
ประโยค(Pronunciation , stress , intonation , rhythm , pausing , and pace)
15
คะแนน
4.3 ความสาเร็จในการถ่ ายทอด (Presentation)
35 คะแนน ประกอบด้วย
- การใช้น้ าเสี ยง สอดคล้องกับเนื้ อหาที่พดู (Tone)
15
คะแนน
- ความสามารถในการสื่ อถึงผูฟ้ ัง (Communication)
10
คะแนน
- บุคลิกท่าทางของความเป็ นยุวมัคคุเทศก์
10
คะแนน
4.4 การตอบคาถาม
เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละคาถาม
ความเข้าใจคาถาม
1.ถามคาถามด้วยภาษาที่เข้าแข่งขัน
2.ถามคาถามที่ตอ้ งแปลเป็ นภาษาไทย

10 คะแนน
การตอบคาถาม
ตอบคาถามได้อย่างถูกต้องด้วยภาษาที่แข่งขัน
ตอบคาถามได้อย่างถูกต้องด้วยภาษาไทย
ตอบคาถามเป็ นภาษาที่แข่งขันได้อย่างถูกต้อง
ตอบคาถามด้วยภาษาไทย

คะแนน
5
2.5
2.5
0

5. สถานทีท่ าการแข่ งขัน
จัดสถานที่แข่งขันเป็ น 2 ห้อง ดังนี้
-ห้องที่ 1 ห้องเก็บตัวผูเ้ ข้าแข่งขันที่รอการแข่งขัน โดยมีกรรมการผูป้ ระสานงานที่มีคุณสมบัติในการช่วยนักเรี ยนผ่อนคลาย
จากความตื่นเต้นกังวล และบริ หารจัดการในการจับฉลากลาดับ(ถ้ามี) หรื อการจัดลาดับการแข่งขันให้เป็ นระบบ
-ห้องที่ 2 ห้องแข่งขัน เป็ นห้องปิ ดที่ไม่มีเสี ยงรบกวนจากภายนอก
หมายเหตุ
1. ไม่อนุญาตให้มีผชู ้ มอยูภ่ ายในห้องแข่งขัน
2.ไม่อนุญาตให้บุคคลใดๆ เข้า-ออก ห้องแข่งขันในระหว่างที่นกั เรี ยนกาลังแข่งขัน
6. เกณฑ์ การตัดสิ น
80 – 100 คะแนน ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
70 – 79 คะแนน ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
60 – 69 คะแนน ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
-ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการ ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
7. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค ทุกประเภท
ทีมที่ได้คะแนนระดับเหรี ยญทอง ลาดับที่ 1-2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด
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