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ชื่อกิจกรรม

เขตพื้นที่ / ระดับชั้น
สพป.
สพม.

ประเภท

ป.1-3

ป.4-6

ม.1-3

ม.1-3

ม.4-6

1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
(Impromptu Speech)











เดี่ยว

2. กิจกรรม (Spelling Bee)











เดี่ยว

3. การเล่านิทาน (Story Telling)









เดี่ยว

4. การแข่งขัน
(Multi Skills Competition)









เดี่ยว
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9

เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว

5. ละครสั้นภาษาอังกฤษ (skit)
6. การแข่งขันตอบปัญหาอาเซีย น
(ASEAN Quiz)
7. การแข่งขันพูดภาษาฝรั่งเศส
8. การแข่งพูดภาษาจีน
9. การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น




2

รวม 9 กิจกรรม
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การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป.1-3
1.3 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3

1.2 นักเรียนระดับชั้น ป.4-6
1.4 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6

2 ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว ดังนี้
2.2 จานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.2.1 ระดับชั้น ป.1-3 จานวน 1 คน
2.2.3 ระดับชั้น ม.1-3 จานวน 1 คน

2.2.2 ระดับชั้น ป.4-6 จานวน 1 คน
2.2.4 ระดับชั้น ม.4-6 จานวน 1 คน

3 วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 หัวข้อการแข่งขันเป็นไปตามเนื้อหาในหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของแต่ละระดับชั้นที่
เหมาะสมกับการพูดแบบ Impromptu Speech ดังนี้
3.1.1 นัก เรีย นระดับชั้ น ป.1-3 หัว เรื่อ งเกี่ ย วกั บตนเอง ครอบครัว โรงเรีย น อาหาร
เครื่องดื่ม และเวลาว่า งและนันทนาการ ภายในวงคาศัพท์ป ระมาณ 300 – 450 คา (คาศัพท์ที่เป็ น
รูปธรรม)
3.1.2 นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 หัวเรื่องเกี่ย วกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม
เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ ภายในวงคาศัพท์ประมาณ 1,050 – 1,200 คา (คาศัพท์ที่เป็น
รูปธรรมและนามธรรม)
3.1.3 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 ตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรีย น สิ่งแวดล้อม
เวลาว่ างและนันทนาการ สุข ภาพและสวัสดิการ การศึกษาและอาชีพ การเดิน ทางท่อ งเที่ย ว การบริการ
สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงคาศัพท์ประมาณ 2,100 – 2,250 คา (คาศัพท์ที่
เป็นนามธรรมมากขึ้น)
3.1.4 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6 หัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง สิ่งแวดล้อม ความสัม พันธ์ระหว่าง
บุคคล เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ
สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงคาศัพท์ประมาณ 3,600 – 3,750 คา (คาศัพท์ที่มี
ระดับการใช้แตกต่างกัน)
3.2 นักเรียนจะพูดตามหัวข้อโดยวิธีการจับสลาก ก่อนการพูด ให้เวลาเตรียมตัว 5 นาที คณะกรรมการกลาง
ของการแข่งขันเป็นผู้กาหนดหัวข้อที่จะใช้ในการแข่งขัน หัวข้อการแข่งขันเป็นไปตามเนื้อหาในหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการของแต่ละระดับชั้นที่เหมาะสมกับการพูดแบบ Impromptu Speech จานวน 8-10 หัวข้อ และ
ลงมติเลือก 3 หัวข้อ สาหรับใช้ในการแข่งขันแต่ละระดับ นักเรียนมีสิทธิ์จับสลาก 2 ครั้ง แล้วเลือกพูดเพียง 1 หัวข้อ
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3.3 เวลาในการแข่งขัน
1) ระดับชั้น ป. 1-3 ใช้เวลาในการพูด
2-3 นาที
2) ระดับชั้น ป. 4-6 ใช้เวลาในการพูด
3-4 นาที
3) ระดับชั้น ม. 1-3 ใช้เวลาในการพูด
4-5 นาที
4) ระดับชั้น ม. 4-6
ใช้เวลาในการพูด
5-6 นาที
3.4) เวลาในการพูด (บวก /ลบ 30 วินาทีไม่ตัดคะแนน) ใช้เวลาน้อยหรือมากกว่า เวลาที่กาหนด
ตัดนาทีละ 1 คะแนน (ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการแนะนาตัว )
3.5 ขณะพูดห้ามใช้อุปกรณ์ เอกสารอื่นๆ และบันทึกช่วยจาประกอบการพูด
3.6 ผู้เข้าแข่งขันที่มาช้ากว่ากาหนดเวลาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ เป็นสิทธิ์ขาด
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1 ด้านเนื้อหา (Content)
40 คะแนน ประกอบด้วย
- เนื้อหามีความถูกต้องตามหัวเรื่องที่กาหนด (Accuracy and Consistency)
15 คะแนน
- ความถูกต้องของภาษาในรูปแบบการพูดสุนทรพจน์ (Form & Organizing of Speech) 10 คะแนน
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity)
10 คะแนน
- การตอบคาถามเกี่ยวกับหัวข้อที่จับสลากได้
5 คะแนน
4.2 ด้านความคล่องแคล่วในทักษะภาษา (Language Competence and Fluency) 40 คะแนน ประกอบด้วย
- การใช้ภาษาเหมาะสมกับระดับชั้น (Difficulty Level) ด้านศัพท์ (Vocabulary)
โครงสร้างและคาสันธาน (Structure & Connectors)
10 คะแนน
- ความสามารถด้านการออกเสียงการเน้นคา การลงเสียงสูงต่า การเน้นคาสาคัญในประโยคและจังหวะ
การหยุดในช่วงจบประโยค (Pronunciation, stress, Intonation, rhythm, pausing and pace)
20 คะแนน
- การใช้น้าเสียงสอดคล้องกับเนื้อหาที่พูด (Tone)
10 คะแนน
4.3 ความสาเร็จในการถ่ายทอด (Presentation)
15 คะแนน ประกอบด้วย
- ความสามารถในการสื่อถึงผู้ฟัง (Communication)
10 คะแนน
- บุคลิก ท่าทาง (Personality)
5 คะแนน
4.4 พูดในระยะเวลาที่กาหนด (Time)
5
คะแนน
หมายเหตุ กรณีนักเรียนพูดไม่ตรงตามหัวข้อที่จับสลากได้ กรรมการจะพิจารณาตัดคะแนนในส่วน
เนื้อหาของเรื่องที่พูด
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ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบการพูดสนทนา/พูดสุนทรพจน์
รายละเอียดของ - เนื้อหามีความ
เกณฑ์ ถูกต้องตามหัวเรื่องที่
กาหนด (Accuracy
and Consistency)
15 คะแนน
เกณฑ์การ
ให้คะแนน

Excellent

Good

Satisfactory

Needs Improvement

- ความถูกต้องของ
ภาษาในรูปแบบ
การพูดสุนทรพจน์
(Form &
Organizing of
Speech)
10 คะแนน
13-15
9-10
Presents ideas
Main idea,
clearly. Is able to supporting idea,
fluently express
details,
ideas.
examples well
organized
9-12
7-8
Presents ideas
Miss some of
well enough to the Main idea,
be understood. supporting idea,
details,
examples
5-8
4-6
Speaks with
Contain main
some hesitation, idea, details, but
but can
no examples
communicate
basic ideas.
1-4
Attempts to
speak, but has
difficulty
communicating
basic ideas.

1-3
Confused
organization

- ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
(Creativity)
10 คะแนน

- ความสามารถด้าน
การออกเสียงการเน้นคา
การลงเสียงสูงต่า
การเน้นคาสาคัญใน
ประโยคและจังหวะ
การหยุดในช่วงจบประโยค
20 คะแนน
9-10
16-20
New idea and Clear pronunciation. Use
clear
correct sentence and word
stress and produce clear
sounds. Key words are
pronounced correctly.
7-8
11-15
Partly new Occasionally mispronounce
and quite sounds or you stress syllables
clear
or key words incorrectly;
however, listeners can
understand your ideas.
4-6
6-10
General but You may pronounce key
clear
words incorrectly or use
inappropriate stress. Listeners
can understand main ideas,
but may not understand all
your details.
1-3
1-5
General but Pronunciation problems
unclear
sometimes make meaning
unclear. Listeners cannot
understand one or more
important ideas.

Scoring Rubric for Conversation Tests

หมายเหตุ สามารถปรับใช้ในการให้คะแนน Impromptu Speech ได้
แหล่งที่มา : Cambridge University, UK และ ORTESOL 2008, Mt. Hood Community College
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5. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ระดับชั้นละ 3 คน หรือ 5 คน
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ
- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
- เป็นเจ้าของภาษา 1 คน (Native Speaker)
- เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ /ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ (Thai)
6.2 หน้าที่ของคณะกรรมการ
- ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ด้วยความยุติธรรม
- ถามคาถามหลังจากผู้เข้าแข่งขันพูดเสร็จในทุกระดับ จานวน 1 คาถาม
โดยคาถามจะสัมพันธ์กับหัวข้อที่ผู้เข้าแข่งขันจับสลากหัวข้อได้ และคนถามควรเป็นชาวต่างชาติ
(Native Speaker) เพื่อจะได้เป็นมาตรฐานและตรวจความเข้าใจในเนื้อหาที่นักเรียนพูด
- สรุปผลคะแนนของนักเรียนที่แข่งขันทั้งหมด ส่งฝ่ายประมวลผลเพื่อประกาศผลคะแนน
6.3 ข้อควรคานึง
- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
- กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทาการสอน
- กรรมการควรมีที่มาจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย
- กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในลาดับที่ 1-3
7. คณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย
7.1 กรรมการลงทะเบียนรับรายงานตัว จานวน 3-5 คน มีหน้าที่ ดังนี้
- รับลงทะเบียน และตรวจสอบรายชื่อให้ถูกต้อง
- จับสลากจัดลาดับเข้าร่วมการแข่งขันให้นักเรียนให้เรียบร้อย เขียนชื่อ นามสกุลในแบบ
รายงานตัว 2 ชุด
7.2 พิธีกร จานวน 1-2 คน มีหน้าที่ดังนี้
- ชี้แจงระเบียบการแข่งขัน มารยาทในการแข่งขัน
- สร้างบรรยากาศที่ดี
7.3 คณะกรรมการจับเวลา จานวน 1 คน มีหน้าที่ ดังนี้
- จับเวลาการแข่งขัน โดยการจับเวลาจะเริ่มหลังจากที่นักเรียนแนะนาตัวและพูดหัวข้อ
- ให้สัญญาณโดยแสดงป้าย ดังนี้
สีเขียว หมายถึง เริ่มพูดได้
สีเหลือง หมายถึง เตือนก่อนหมดเวลา 1 นาที
สีแดง หมายถึง หมดเวลา ในการแข่งขัน แต่ผู้พูดสามารถพูดต่อได้ 30 วินาที โดย
ไม่ถูกหักคะแนน
หมายเหตุ กรรมการจับเวลาควรมีอุปกรณ์ คือ นาฬิกาจับเวลา และ ป้าย 3 สี (เขียว เหลือง แดง)
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7.4 กรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขัน จานวน 1 คน มีหน้าที่ ดังนี้
- จัดเตรียมกระดาษ A4 ดินสอ และยางลบ วางที่โต๊ะเตรียมตัวสาหรับให้นักเรีย นร่างคาพูด
- จดบันทึกหัวข้อการพูดลงในแบบรายงานตัวทั้ง 2 ใบให้ พิธีกร และ กรรมการตัดสิน
พร้อมทั้งส่งตัวนักเรียนเข้าห้องแข่งขัน
หมายเหตุ คุณสมบัติของกรรมการที่ดูแลนักเรีย นต้องเป็นผู้มีจิตวิทยาสูง เพราะนักเรียนที่
เข้าแข่งขันจะมีความกดดัน และความเครียด ในขณะเตรียมตัวก่อนขึ้นเวทีแข่งขัน
7.5 กรรมการจัดเตรียมหัวข้อ มีหน้าที่ จัดเตรียมหัวข้อในการแข่งขันให้เป็นไปตามเนื้อหาแต่ละ
ระดับ ดังนี้
7.5.1 นักเรียนระดับชั้น ป.1-3 หัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรีย น อาหาร
เครื่องดื่ม และเวลาว่างและนันทนาการ ภายในวงคาศัพท์ประมาณ 300 – 450 คา (คาศัพท์ที่เป็นรูปธรรม)
แต่ไม่ควรตั้งหัวข้อ Myself, Family, school, ควรตั้งหัวข้อที่ให้ผู้แข่งขันได้บูรณาการทางด้านความคิด
ตัวอย่างเช่น ถ้าเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียน (School) หัวข้อคาถามควรเป็น I love my school because……
7.5.2 นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 หัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม
เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ ภายในวงคาศัพท์ประมาณ 1,050 – 1,200 คา (คาศัพท์ที่เป็น
รูปธรรมและนามธรรม) แต่ไม่ควรตั้งหัวข้อ Family, school, ควรตั้งคาถามที่ให้ผู้แ ข่งขันได้ บูรณาการ
ทางด้านความคิด ตัวอย่างเช่น ถ้าเรื่องเกี่ย วกับสิ่งแวดล้อม (Environment) หัวข้อควรเป็น How to save
the energy.
7.5.3 นัก เรีย นระดับ ชั้ น ม.1-3 ตามหั ว เรื่ อ งเกี่ย วกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรี ย น
สิ่งแวดล้อม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่ องเที่ยว การ
บริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ภายในวงคาศัพท์ประมาณ 2,100 – 2,250 คา
(คาศัพท์ที่เป็นนามธรรมมากขึ้น) แต่ไม่ควรตั้งหัวข้อ Environment, Science and Technology ควรตั้ง
คาถามที่ให้ผู้แข่งขันได้บูรณาการทางด้านความคิด ตัวอย่างเช่น ถ้ าเรื่องเกี่ย วกับวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
(Science and Technology ) หัวข้อควรเป็น The influence of TV. Program in Thailand.
7.5.4 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6 หัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง สิ่งแวดล้อม ความสัม พันธ์ระหว่าง
บุคคล เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิก าร การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ
สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงคาศัพท์ประมาณ 3,600 – 3,750 คา (คาศัพท์ที่มี
ระดับการใช้แตกต่างกัน) แต่ไม่ควรตั้งหัวข้อ Science and Technology,Environment, ควรตั้งคาถามที่ให้ผู้
แข่งขันได้บูรณาการทางด้านความคิด ตัวอย่างเช่น ถ้าเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and
Technology ) หัวข้อควรเป็น Effects of Technology on Society.
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8. สถานที่ทาการแข่งขัน ประกอบด้วย
8.1 จุดลงทะเบียน
8.2 ห้องดาเนินการแข่งขัน แบ่งเป็น 3 ห้อง ดังนี้
8.2.1 ห้องเก็บตัว หลังจากผู้เข้าแข่งขันทุกคนลงทะเบียนรายงานตัวครบแล้ว ให้ผู้เข้าแข่งขัน
จับสลากลาดับการแข่งขันแล้วนั่งรอในห้อง
8.2.2 ห้องเตรียมตัวแข่งขัน สาหรับนักเรีย นที่จับฉลากหัวข้อแล้ว เตรียมแข่งขันบนเวทีโดย
เข้ามาทีละคนตามลาดับ ก่อนเวลาพูด 7 นาที แล้วเขียนเรื่องคร่าวๆใส่กระดาษที่กรรมการเตรียมไว้ให้ ภายใน
เวลา 5 นาที (กรรมการจับเวลาเพื่อความยุติธรรม) ต้องมีผู้ประสานงานที่มีคุณสมบัติในการช่วยให้นักเรียน
ผ่อนคลายจากความตื่นเต้น กังวล
8.2.3 ห้องแข่งขัน สาหรับดาเนินการแข่งขัน โดยผู้เข้าแข่งขันเข้ามาทีละคน คณะกรรมการ
ตัดสินดาเนินการตามรายละเอียดในหลักเกณฑ์การแข่งขัน ภายในห้องแข่งขัน ควรจัดดังนี้
- เวทีการแข่งขัน ไมโครโฟน
- โต๊ะกรรมการตัดสิน 3-5 คน
- โต๊ะกรรมการจับเวลา 1 คน
- ไมโครโฟนสาหรับพิธีกร
- ที่นั่งสาหรับผู้ชม
หมายเหตุ
1. อนุญาตให้มีผู้ชมได้ แต่ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูป หรือบันทึกวีดีโอ หรือบันทึกเสียง หรือยกป้ายหรือ
ส่งเสียงเชียร์หรือกระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้เข้าแข่งขัน ไม่อนุญาตให้สนทนาทางโทรศัพท์ใ นห้อง
แข่งขันและต้องปิดเสียงโทรศัพท์ตลอดการแข่งขัน
2. ไม่อนุญาตให้บุคคลใด ๆ เข้า-ออกห้องแข่งขันในระหว่างที่นักเรีย นกาลังพูด ต้องให้นักเรียนพูดจบ
ก่อนจึงสามารถเข้า -ออกห้องแข่งขันได้
3. ห้องเก็บตัวนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันและเตรียมตัวก่อนแข่งขันควรเป็นห้องที่ไม่มีเสียงรบกวน
ไม่วุ่นวาย
4. การจั ดรูปแบบการแข่งขัน นี้เป็ นรูปแบบของการแข่ งขัน ระดับ ชาติ ซึ่งในระดั บภาคและระดั บ
เขตพื้นที่การศึกษา หรือระดับจังหวัด อาจปรับได้ตามความเหมาะสมแต่ให้ยึดแนวปฏิบัติในเกณฑ์นี้
9. การเข้าแข่งขันระดับชาติ
9.1 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ลาดับที่ 1 - 3 จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันใน
ระดับชาติ
9.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 คน ให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับข้อของเกณฑ์
การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูข้อที่ 2 ผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าข้อที่
2 เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด
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2. การแข่งขันกิจกรรม (Spelling Bee)
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป.1-3
1.3 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว
2.2 จานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1.1 ระดับชั้น ป.1-3
2.2.2 ระดับชั้น ป.4-6
2.2.3 ระดับชั้น ม.1-3
2.2.4 ระดับชั้น ม.4-6

1.2 นักเรียนระดับชั้น ป.4-6
1.4 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6

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

3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 ทาการแข่งขัน 2 รอบ
รอบที่ 1 กรรมการที่เป็นเจ้าของภาษา พูดคาศัพท์คาละ 2 ครั้ง และพูดประโยคขยายที่มีคาศัพท์
นั้น ๆ 2 ครั้ง เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันเข้าใจคาศัพท์ได้ดีขึ้น ผู้เข้าแข่งขันเขียนคาศัพท์ จานวน 20 คา ๆ ละ
5 คะแนนลงในกระดาษที่กรรมการเตรียมไว้ให้ ถ้าผู้เข้าแข่งขันในรอบที่ 1 ได้คะแนนเกินครึ่งหนึ่ง จะมีสิทธิ์
เข้าแข่งขันในรอบที่ 2
รอบที่ 2 มีรายละเอียด ดังนี้
นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3
1 ) ผู้เข้าแข่งขันทุกคนในรอบที่ 2 จะมีคะแนนพื้นฐานในการแข่งขันคนละ 50 คะแนนทุกคน
2 ) ผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบที่ 2 จับสลากเรียงลาดับการแข่งขันและห้ามนามือถือเข้าห้องแข่งขันและ
ภายในห้องแข่งขันห้ามมีผู้ชมเนื่องจากคาศัพท์ที่ใช้ในการแข่งขันเป็นชุดเดียวกัน
3 ) แข่งขันทีละคน โดยผู้แข่งขันที่เหลือรออยู่หน้าห้อง โดยเริ่มจากผู้เข้าแข่งขันลาดับที่ 1
คาศัพท์ทั้งหมด 5 คา คาละ 10 คะแนน รวม 50 คะแนน (กรรมการพูดคาศัพท์แต่ละคา 1 ครั้ง
และพูดประโยคขยายที่มีคาศัพท์นั้น ๆ 1 ครั้ง)
4 ) ผู้เข้าแข่งขันสะกดคา (เริ่มจับเวลาหลังจากกรรมการพูดคาศัพท์และประโยคขยายเสร็จ
10 วินาที) หากสะกดคาศัพท์ถูกต้องได้ ให้คาละ 10 คะแนน หากสะกดคาผิดหรือไม่สะกดคาศัพท์
ตามเวลาที่กาหนดข้างต้นจะไม่ได้คะแนน กรรมการพูดคาศัพท์ต่อจนครบ 5 คา แล้วสรุปคะแนน
5 ) ผู้เข้าแข่งขันที่แข่งขันเสร็จแล้วให้นั่งรอภายในห้องแข่งขัน
6 ) ผู้เข้าแข่งขันคนต่อไป สะกดคาศัพท์ชุดเดิม จานวน 5 คา เช่นเดียวกับคนที่ 1 ทาเช่นนี้
จนครบจานวนคนที่เข้าแข่งขันจนหมด
3.2 คาศัพท์ที่ใช้ควรอยู่ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
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นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
1 ) ผู้เข้าแข่งขันทุกคนในรอบที่ 2 จะมีคะแนนพื้นฐานในการแข่งขันคนละ 50 คะแนนทุกคน
2 ) ผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบที่ 2 จับสลากเรียงลาดับการแข่งขันและห้ามนามือถือเข้าห้องแข่งขันและภายในห้อง
แข่งขันห้ามมีผู้ชมเนื่องจากคาศัพท์ที่ใช้ในการแข่งขันเป็นชุดเดียวกัน
3 ) ผู้เข้าแข่งขันยืนตามลาดับการแข่งขันที่จับฉลากได้
4 ) แข่งขันทีละคน โดยผู้แข่งขันที่เหลือรออยู่หน้าห้อง โดยเริ่มจากผู้เข้าแข่งขันลาดับที่ 1
คาศัพท์ทั้งหมด 5 คา คาละ 10 คะแนน รวม 50 คะแนน (กรรมการพูดคาศัพท์แต่ละคา 1 ครั้ง
และพูดประโยคขยายที่มีคาศัพท์นั้น ๆ 1 ครั้ง)
5 ) ผู้เข้าแข่งขันสะกดคา (เริ่มจับเวลาหลังจากกรรมการพูดคาศัพท์และประโยคขยายเสร็จ
10 วินาที) หากสะกดคาศัพท์ถูกต้องได้ ให้คาละ 10 คะแนน หากสะกดคาผิดหรือไม่สะกดคาศัพท์ตามเวลาที่
กาหนดข้างต้นจะไม่ได้คะแนน กรรมการพูดคาศัพท์ต่อจนครบ 5 คา แล้วสรุปคะแนน
- What part of speech is it?
- Can I have a sentence please?
6 ) ผู้เข้าแข่งขันสะกดคา (เริ่มจับเวลาหลังจากกรรมการพูดคาศัพท์และประโยคขยายเสร็จ
10 วินาที) หากสะกดคาศัพท์ถูกต้องได้ ให้คาละ 10 คะแนน หากสะกดคาผิดหรือไม่สะกดคาศัพท์ตามเวลาที่
กาหนดข้างต้นจะไม่ได้คะแนน กรรมการพูดคาศัพท์ต่อจนครบ 5 คา แล้วสรุปคะแนน
7 ) ผู้เข้าแข่งขันที่แข่งขันเสร็จแล้วให้นั่งรอภายในห้องแข่งขัน
8 ) ผู้เข้าแข่งขันคนต่อไป สะกดคาศัพท์ชุดเดิม จานวน 5 คา เช่นเดียวกับคนที่ 1 ทาเช่นนี้จนครบ
จานวนคนที่เข้าแข่งขันจนหมด
3.2 คาศัพท์ที่ใช้ควรอยู่ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน (รอบที่ 1)
- ตรวจสอบจากการสะกดคาถูกต้อง
5. เกณฑ์การตัดสิน (รอบที่ 2)
ร้อยละ 80 – 100
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ระดับชั้นละ 3 คน หรือ 5 คน และกรรมการควบคุมการแข่งขัน
ระดับชั้นละ 3 คน
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ
- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
- เป็นเจ้าของภาษา 1 คน (Native Speaker)
- เป็นครูไทยผู้สอนภาษาอังกฤษ /ผู้ทรงคุณวุฒิไทยด้านภาษาอังกฤษ (Thai)
6.2 หน้าที่ของคณะกรรมการ
- ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ด้วยความยุติธรรม
- สรุปผลคะแนนของนักเรียนที่แข่งขันทั้งหมด ส่งฝ่ายประมวลผลเพื่อประกาศผลคะแนน
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6.3 ข้อควรคานึง
- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
- กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทาการสอน
- กรรมการควรมีที่มาจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย
7. คณะกรรมการดาเนินงาน
7.1 กรรมการลงทะเบียนรายงานตัว 3 – 5 คน ทาหน้าที่รับลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อให้ถูกต้อง
จับสลากจัดลาดับเข้าร่วมการแข่งขันให้นักเรียนให้เรียบร้อย
7.2 พิธีกร 1 – 2 คน หน้าที่ชี้แจงระเบียบการแข่งขัน
8. สถานที่ทาการแข่งขัน ควรเป็นห้องที่ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก
9. การเข้าแข่งขันระดับชาติ
9.1 ให้ผู้ที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมต้องได้คะแนน
ระดับเหรียญทอง ลาดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และผู้ที่เป็นตัวแทนระดับภาค เข้าแข่งขันใน
ระดับชาติ จะต้องได้คะแนนระดับเหรียญทอง ลาดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 8๐ ขึ้นไป)
9.2 ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันมีคะแนนสูงสุดเท่ากัน ให้กรรมการดาเนินการแข่งขันต่อจนกว่าจะได้
ตัวแทน 3 ลาดับแรก
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3. การประกวดเล่านิทาน (Story Telling)
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3
1.3 นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว
2.2 จานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.2.1 ระดับชั้น ป. 4-6 จานวน 1 คน
2.2.2 ระดับชั้น ม. 1-3 จานวน 1 คน
2.2.3 ระดับชั้น ม. 4-6 จานวน 1 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 นิทานที่ใช้แข่งขัน เป็นนิทานพื้นบ้านของไทย หรือของต่างประเทศ หรือนิทานอีสป
3.2 เวลาในการแข่งขัน
3.2.1 ระดับชั้น ป. 4-6
เวลา 5-6 นาที
3.2.2 ระดับชั้น ม. 1-3
เวลา 6-7 นาที
3.2.3 ระดับชั้น ม. 4-6
เวลา 7-8 นาที
ใช้เวลาน้อยหรือเกินกว่าเวลาที่กาหนด ตัดนาทีละ 1 คะแนน (บวก/ลบ 30 วินาที ไม่ตัดคะแนน)
3.3 นักเรียนต้องส่งบทนิทานให้กรรมการตัดสินก่อนการแข่งขัน(ส่งในเวลารายงานตัว) จานวน 5 ชุด
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1 เนื้อเรื่อง (Content) 35 คะแนน ประกอบด้วย
- เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจ เหมาะสมกับวัย
15 คะแนน
- รูปแบบการเล่าเรื่อง การนาเสนอ (Form & Organizing)
10 คะแนน
- ข้อคิดในการนาเสนอ (Moral)
10 คะแนน
4.2 ความคล่องแคล่วด้านการใช้ภาษา (Language Competence) 60 คะแนนประกอบด้วย
- ใช้ภาษาถูกต้อง คาศัพท์ โครงสร้าง คาสันธานและความเหมาะสมกับ
ระดับชั้น
20 คะแนน
- ความสามารถด้านการออกเสียง (Pronunciation)
20 คะแนน
- การใช้น้าเสียง และอารมณ์สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง (Tone)
20 คะแนน
4.3 เล่าตามเวลาที่กาหนด (Time)
5 คะแนน
หมายเหตุ การแต่งกาย ชุดนักเรียนโดยไม่มีการใช้อุปกรณ์ประกอบการเล่าเรื่อง
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5. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
ระดับชั้นละ 3 คน หรือ 5 คน และกรรมการควบคุมการแข่งขัน ระดับชั้นละ 3 คน
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ
- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
- เป็นเจ้าของภาษา 1 คน (Native Speaker)
- เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ /ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ (Thai)
6.2 หน้าที่ของคณะกรรมการ
- ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ด้วยความยุติธรรม
- สรุปผลคะแนนของนักเรียนที่แข่งขันทั้งหมด ส่งฝ่ายประมวลผลเพื่อประกาศผลคะแนน
6.3 ข้อควรคานึง
- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
- กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทาการสอน
- กรรมการควรมีที่มาจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย
- กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในลาดับที่ 1-3
7. คณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย
7.1 กรรมการลงทะเบียนรับรายงานตัว จานวน 3-5 คน มีหน้าที่ ดังนี้
- รับลงทะเบียน และตรวจสอบรายชื่อให้ถูกต้อง
- จับสลากจัดลาดับเข้าร่วมการแข่งขันให้นักเรียนให้เรียบร้อย เขียนชื่อ นามสกุลในแบบ
รายงานตัว 2 ชุด
7.2 พิธีกร จานวน 1-2 คน มีหน้าที่ดังนี้
- ชี้แจงระเบียบการแข่งขัน มารยาทในการแข่งขัน
- สร้างบรรยากาศที่ดี
7.3 คณะกรรมการจับเวลา จานวน 1 คน มีหน้าที่ ดังนี้
- จับเวลาการแข่งขัน โดยการจับเวลาจะเริ่มหลังจากที่นักเรียนแนะนาตัวและพูดหัวข้อ
- ให้สัญญาณโดยแสดงป้าย ดังนี้
สีเขียว หมายถึง เริ่มพูดได้
สีเหลือง หมายถึง เตือนก่อนหมดเวลา 1 นาที
สีแดง หมายถึง หมดเวลา ในการแข่งขัน แต่ผู้พูดสามารถพูดต่อได้ 30 วินาที โดย
ไม่ถูกหักคะแนน
หมายเหตุ กรรมการจับเวลาควรมีอุปกรณ์ คือ นาฬิกาจับเวลา และ ป้าย 3 สี (เขียว เหลือง แดง)
8. สถานที่ทาการแข่งขัน
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9. การเข้าแข่งขันระดับชาติ
9.1 ให้ผู้ที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมต้องได้คะแนน
ระดับเหรียญทอง ลาดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และผู้ที่เป็นตัวแทนระดับภาค เข้าแข่งขันใน
ระดับชาติ จะต้องได้คะแนนระดับเหรียญทอง ลาดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 8๐ ขึ้นไป)
9. 2 ในกรณีที่มีผู้ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 คน ให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับข้อของ
เกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูข้อที่ 2 ผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้า
ข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด
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4. การแข่งขัน Multi Skills Competition
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3
1.3 นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว
2.2 จานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.2.1 ระดับชั้น ป. 4-6 จานวน 1 คน
2.2.2 ระดับชั้น ม. 1-3 จานวน 1 คน
2.2.3 ระดับชั้น ม. 4-6 จานวน 1 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
เป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ประกอบด้วย
- Speaking Skill
- Listening Skill
- Reading Skill
- Writing Skill
- Pictures Dictation
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน ผู้เข้าแข่งขันเข้ารับการทดสอบ ดังนี้
4.1 ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบทดสอบข้อเขียน (English Proficiency Test)
ที่ครอบคลุมความสามารถด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขีย น เวลา 1 ชั่วโมง 10 นาที
60 คะแนน โดยเรียงลาดับการแข่งขันดังนี้
4.1.1 Writing Skill 20 คะแนน
เวลา 30 นาที
4.1.2 Listening Skill
20 ข้อ 20 คะแนน เวลา 20 นาที
4.1.3 Reading Skill 20 ข้อ 20 คะแนน เวลา 20 นาที
(เป็นการเขียนเรียงความ กาหนดหัวข้อตามหลักสูตรที่ระบุไว้ใน การแข่ง Impromptu Speech)
และ กาหนดจานวนคา ตามระดับชั้น ได้แก่
ป. 4-6 กาหนด ไม่ต่ากว่า 100 คา
ม. 1-3
กาหนด ไม่ต่ากว่า 150 คา
ม. 4-6
กาหนด ไม่ต่ากว่า 200 คา
4.1.4 Pictures Dictation 20 คะแนน
เวลา 30 นาที
ทดสอบความสามารถด้านการฟังและการถ่ายโอนความรู้ โดยทดสอบ Pictures Dictation
โดยเจ้าของภาษาเป็นผู้อ่านบทอ่านทดสอบ 2 ครั้ง ขณะที่ฟัง ผู้เข้าแข่งขันสามารถจดบันทึกข้อมูลที่ฟังได้
และผู้เข้าแข่งขันมีเวลา 30 นาที ในการวาดภาพจากบทอ่านที่ฟังเพียง 1 ภาพ โดยมีองค์ประกอบครบถ้วน
ตามเนื้อเรื่องที่ได้ฟังมา
เกณฑ์การให้คะแนนประกอบด้วย
- ความถูกต้องของภาพตามบทอ่าน
- ความครบถ้วนของรายละเอียดภาพตามที่อ่าน
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4.1.5 Speaking Skill
20 คะแนน
ทดสอบความสามารถด้านทักษะการพูดโดยการสัมภาษณ์ คณะกรรมการสัมภาษณ์ 3 คน
เป็นเจ้าของภาษา 1 คน และกรรมการคนไทย 2 คน ประกอบด้วย
- ความสามารถในการใช้ภาษา
- ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ความคิดสร้างสรรค์
5. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
ระดับชั้นละ 3 คน และกรรมการควบคุมการแข่งขัน ระดับชั้นละ 3 คน
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ
- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
- เป็นเจ้าของภาษา 1 คน (Native Speaker)
- เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ /ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ (Thai)
6.2 หน้าที่ของคณะกรรมการ
- ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ด้วยความยุติธรรม
- สรุปผลคะแนนของนักเรียนที่แข่งขันทั้งหมด ส่งฝ่ายประมวลผลเพื่อประกาศผลคะแนน
6.3 ข้อควรคานึง
- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
- กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทาการสอน
- กรรมการควรมีที่มาจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย
- กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในลาดับที่ 1-3
7. คณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย
7.1 กรรมการลงทะเบียนรับรายงานตัว จานวน 3-5 คน มีหน้าที่ ดังนี้
- รับลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อให้ถูกต้อง
- จับสลากจัดลาดับเข้าร่วมการแข่งขันนักเรีย นให้เรียบร้อย
7.2 พิธีกร จานวน 1-2 คน มีหน้าที่ ดังนี้
- ชี้แจงระเบียบการแข่งขัน มารยาทในการแข่งขัน
- สร้างบรรยากาศที่ดี
- ดูแลนักเรียนที่จะเข้าแข่งขัน
7.3 กรรมการตัดสิน จานวน 3 คน หรือ 5 คน ควรมีชาวต่างชาติ 1 คน (Native Speaker)
มีหน้าที่ ดังนี้
- ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ด้วยความยุติธรรม
- สรุปผลคะแนนของนักเรียนที่แข่งขันทั้งหมด ส่งฝ่ายประมวลผลเพื่อประกาศผลคะแนน
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7.4 คณะกรรมการจับเวลา จานวน 1 คน มีหน้าที่จับเวลาในการแข่งขันแต่ละทักษะ
กรรมการจับเวลาควรมีอุปกรณ์ คือ นาฬิกาจับเวลา และควรศึกษาตารางเวลาในการแข่งขัน
โดยเคร่งครัด
7.5 กรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขัน จานวน 3-5 คน มีหน้าที่ ดังนี้
- ดูแลนักเรียนตลอดช่วงการแข่งขันในทุกทักษะ
- แจกแบบทดสอบ
- เตรียมอุปกรณ์สาหรับการแข่งขัน เช่น ดินสอ ยางลบ กระดาษ ดินสอสี กบเหลาดินสอ
ปากกา กระดาษ A4 ฯลฯ
- จัดลาดับการแข่งขัน ดังนี้
1. Writing Skill 20 คะแนน ใช้เวลา 30 นาที กรรมการแจกกระดาษคาตอบและดู
ความเรียบร้อยก่อนให้พิธีกรประกาศเริ่มการแข่งขันและจับ เวลาและเมื่อครบเวลาตามกาหนด
กรรมการเก็บกระดาษคาตอบส่งให้กรรมการตัดสิน (เป็นการเขียนเรียงความ กาหนดหัวข้อตาม
หลักสูตรที่ระบุไว้ใน การแข่ง Impromptu Speech) และ กาหนดจานวนคา ตามระดับชั้น
ได้แก่
ป. 4-6 กาหนด ไม่ต่ากว่า 100 คา
ม. 1-3
กาหนด ไม่ต่ากว่า 150 คา
ม. 4-6
กาหนด ไม่ต่ากว่า 200 คา
2. Listening Skill 20 ข้อ 20 คะแนน ใช้เวลา 20 นาที กรรมการแจกกระดาษคาตอบ
และตัวข้อสอบโดยผู้เข้าแข่งขันห้ามเปิดข้อสอบจนกว่าจะได้รับสัญญาณจากกรรมการ
3. Reading Skill 20 ข้อ 20 คะแนน ใช้เวลา 20 นาที ให้ทาต่อจากข้อสอบ Listening
เมื่อกรรมการจับเวลาแจ้งให้เริ่มได้
4. Pictures Dictation 20 คะแนน ใช้เวลา 30 นาที
เป็นทดสอบความสามารถด้านการฟังและการถ่ายโอนความรู้ โดยทดสอบ Pictures Dictation โดย
เจ้าของภาษาเป็นผู้อ่านบทอ่านทดสอบ จานวน 2 ครั้ง ขณะที่ฟังผู้เข้าแข่งขันสามารถจดบันทึกข้อมูล
ที่ฟังได้ และ ผู้เข้าแข่งขันมีเวลา 30 นาที ในการวาดภาพจากบทอ่านที่ฟังเพียง 1 ภาพ โดยมี
องค์ประกอบครบถ้วนตามเนื้อเรื่องที่ได้ฟังมา เกณฑ์การให้คะแนนประกอบด้วย
- ความถูกต้องของภาพตามบทอ่าน
- ความครบถ้วนของรายละเอียดภาพตามที่อ่าน
กรรมการมีหน้าที่เตรียมกระดาษวาดเขียน การดาษ A4 ดินสอ ยางลบและดินสอสี
ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขัน คนละ 1 ชุด
5. Speaking Skill 20 คะแนน
ทดสอบความสามารถด้านทักษะการพูดโดยการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย
- ความสามารถในการใช้ภาษา
- ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ความคิดสร้างสรรค์
คณะกรรมการสัมภาษณ์ 3-5 คน เป็นเจ้าของภาษา และคนไทย โดยกรรมการจัดการแข่งขัน
จับสลากลาดับในการเข้าสัมภาษณ์ และเข้าสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ คนละ 5 นาที
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ หน้า 16

แนวในการตั้งคาถาม ควรเป็นคาถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันได้แสดงศักยภาพในการใช้
ภาษาและ ผู้ถามคาถามควรเป็นคนเดิมและคาถามเดิมเพื่อวัดแนวคิด เพื่อเปรียบเทียบได้อย่าง
ยุติธรรม ควรใช้ อย่างน้อย 2 คาถาม คาถามที่ 1 เป็นเรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจาวัน คาถามที่ 2
ควรเป็นคาถามปลายเปิด เช่น How will you do if you found someone’s purse?
8. สถานที่ดาเนินการแข่งขัน
8.1 จุดลงทะเบียน
8.2 ภายในห้องแข่งขัน ควรจัดดังนี้
- ไมโครโฟนสาหรับพิธีกร
- โต๊ะกรรมการตัดสิน 3-5 คน
- โต๊ะกรรมการจับเวลา 1 คน
- โต๊ะผู้เข้าแข่งขันควรจัดคล้ายลักษณะห้องสอบระดับปกติ
8.3 ห้องสอบทักษะการฟัง อ่าน เขียน Picture Dictation และสัมภาษณ์ เป็นห้องที่ไม่มีเสียง
รบกวนจากภายนอก
8.4 ห้องสอบสัมภาษณ์ แบ่งเป็นห้องย่อยตามระดับชั้น และมีห้องเก็บตัวสาหรับผู้เข้าแข่งขันที่
รอการแข่งขัน
9. การเข้าแข่งขันระดับชาติ
9.1 ให้ผู้ที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมต้องได้คะแนน
ระดับเหรียญทอง ลาดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และผู้ที่เป็นตัวแทนระดับภาค เข้าแข่งขันใน
ระดับชาติ จะต้องได้คะแนนระดับเหรียญทอง ลาดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 8๐ ขึ้นไป)
9.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 คน ให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับข้อของ
เกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูข้อที่ 2 ผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ
แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด
หมายเหตุ การจัดรูปแบบการแข่งขันนี้เป็นรูปแบบของการแข่งขันระดับชาติ ซึ่งในระดับภาคและระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา หรือระดับจังหวัด อาจปรับได้ตามความเหมาะสมแต่ให้ยึดแนวปฏิบัติในเกณฑ์นี้
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5. การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3

1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6

2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันเป็นทีม ๆ ละ 5 คน
2.2 จานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.2.1 ระดับชั้น ม. 1-3 จานวน 1 ทีม
2.2.2 ระดับชั้น ม. 4-6 จานวน 1 ทีม
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 ผู้เข้าแข่งแต่ละทีมส่งบทละคร (Script) ให้คณะกรรมการก่อนการแข่งขัน (ส่งในวันรายงานตัว)
จานวน 5 ชุด
3.2 จับสลากเพื่อจัดลาดับการแข่งขัน
3.3 เวลาในการแข่งขัน
ระดับชั้น ม. 1-3 และ ม. 4-6 เวลา 10 นาที เกินได้ไม่เกิน 30 วินาที หลังจากนั้น
ทุก 5 วินาที จะถูกตัดคะแนน 1 คะแนน
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1 ด้านการแสดง (Acting)
30 คะแนน
- บทบาทการแสดง (Characterization)
- การใช้เสียงและความมีชีวิตชีวาในการแสดง (Use of voice, energy levels)
- การเคลื่อนไหว การใช้ท่าทาง และสีหน้าในการแสดง (Movement, Gesture)
- การใช้พื้นที่บนเวทีการแสดง (Use of Stage Space)
4.2 ด้านเนื้อหาของบทละคร (Story)
40 คะแนน
- ความถูกต้องของภาษา (Language Accuracy)
- การใช้ภาษาอังกฤษ (Use of language)
- ความคล่องแคล่ว (Fluency)
- การออกเสียงภาษาอังกฤษ (Pronunciation)
- ข้อคิดจากเรื่องที่นาเสนอ (Moral)
4.3 ด้านผลงานการแสดง (Production)
20 คะแนน
- วิธีการแสดง (Method of performance)
- การวางแผนการแสดง ( Performance Plan)
- การจัดกลุ่ม (Orchestration-grouping)
- การทางานเป็นทีม (Strength of ensemble)
- ความเหมาะสมของเวลาในการแสดง (Adherence to time limit)
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4.4 ด้านการนาเสนอบนเวที (Stage Presentation)
- เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายประกอบการแสดง (Costumes)

10 คะแนน

5. เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิ นคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
คะแนน 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
คะแนน 70 – 79
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
คะแนน 60 – 69
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
คะแนน ต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร ผลการตัดสินของคณะกรรมการถื อเป็นสิ้นสุด
6, คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
6.1 หน้าที่ของคณะกรรมการ
- ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ด้วยความยุติธรรม
- สรุปผลคะแนนของนักเรียนที่แข่งขันทั้งหมด ส่งฝ่ายประมวลผลเพื่อประกาศผลคะแนน
6.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการ
- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
- เป็นเจ้าของภาษา จานวน 1 คน (Native Speaker)
- เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ /ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ (Thai) จานวน 4 คน
6.3 ข้อควรคานึง
- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
- กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทาการสอน
- กรรมการควรมีที่มาจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย
- กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะ
7. คณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย
7.1 กรรมการลงทะเบียนรับรายงานตัว จานวน 3-5 คน มีหน้าที่ ดังนี้
- รับลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อให้ถูกต้อง
- จับสลากจัดลาดับเข้าร่วมการแข่งขันนักเรีย นให้เรียบร้อย
7.2 พิธีกร จานวน 1-2 คน มีหน้าที่ ดังนี้
- ชี้แจงระเบียบการแข่งขัน มารยาทในการแข่งขัน
- สร้างบรรยากาศที่ดี
7.3 คณะกรรมการจับเวลา จานวน 1 คน มีหน้าที่ จับเวลาในการแข่งขัน
กรรมการจับเวลาควรมีอุปกรณ์ คือ นาฬิกาจับเวลา และควรศึกษาตารางเวลา
ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด
7.4. กรรมการที่ดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขัน จานวน 3-5 คน มีหน้าที่ดูแลนักเรียนทุกทีมตลอด
ช่วงการแข่งขัน
8. สถานที่ดาเนินการแข่งขัน
8.1 จุดลงทะเบียน
8.2 ห้องแต่งตัว ควรจัดเป็นสัดส่วนเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าแข่งขัน
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8.3 ห้องแข่งขัน ภายในห้องแข่งขัน ควรจัดดังนี้
- ไมโครโฟนสาหรับพิธีกร
- โต๊ะกรรมการตัดสิน 3-5 คน
- โต๊ะกรรมการจับเวลา 1 คน
- ที่นั่งสาหรับผู้เข้าชมการแข่งขัน
- ควรจัดเวทีให้เหมาะสมและจัดให้มีที่นั่งสาหรับผู้เข้าชม
หมายเหตุ
1. อนุญาตให้มีผู้ชมได้ แต่ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูป หรือบันทึกวีดีโอ หรือบันทึกเสียง หรือ
ยกป้ายหรือส่งเสียงเชียร์หรือกระทาการใดๆอันเป็นการรบกวนผู้เข้าแข่งขัน ไม่อนุญาตให้สนทนาทางโทรศัพท์
ในห้องแข่งขันและต้องปิดเสียงโทรศัพท์ตลอดการแข่งขัน
2. ไม่อนุญาตให้บุคคลใด ๆ เข้า-ออกห้องแข่งขันในระหว่างที่นักเรีย นกาลังแข่งขัน ต้องให้
นักเรียนแสดงจบก่อนจึงสามารถเข้า -ออกห้องแข่งขันได้
9. อุปกรณ์การแสดง
9.1 ฉากและอุปกรณ์ควรเป็นวัสดุที่เบาและเคลื่อนย้ายได้ง่าย ขนาดไม่เกิน ยาว 3 เมตร สูง 1.8
เมตร
9.2 ไม่อนุญาตให้ใช้ไมโครโฟน และซาวด์ เอฟเฟค (Sound Effect)และอุปกรณ์ใดที่ใช่ไฟฟ้า
9.3 ไม่อนุญาตให้ใช้บุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้แสดงทาหน้าที่เป็น Back stage
10. ข้อเสนอแนะ
กรณีที่มีทีมเข้าแข่งขันจานวนมาก สามารถจัดการแข่งขันมากกว่า 1 วัน เพื่อมิให้ผู้เข้าแข่งขันรอนาน
เกินไป
11. การเข้าแข่งขันระดับ ชาติ
11.1. ให้ผู้ที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมต้องได้คะแนน
ระดับเหรียญทอง ลาดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และผู้ที่เป็นตัวแทนระดับภาค เข้าแข่งขันใน
ระดับชาติ จะต้องได้คะแนนระดับเหรียญทอง ลาดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 8๐ ขึ้นไป)
11.2. ในกรณีที่มีทีมที่ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับข้อ
ของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูข้อที่ 2 ผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ
แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด
หมายเหตุ การจัดรู ปแบบการแข่ งขัน นี้เป็ นรูป แบบของการแข่ง ขันระดับ ชาติ ซึ่งในระดับภาคและระดั บ
เขตพื้นที่การศึกษา หรือระดับจังหวัด อาจปรับได้ตามความเหมาะสมแต่ให้ยึดแนวปฏิบัติในเกณฑ์นี้
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6. การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ
1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3
1.3 นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6
2 ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 ระดับการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ
2.1.1 ระดับชั้น ป. 4-6
2.1.2 ระดับชั้น ม. 1-3
2.1.3 ระดับชั้น ม. 4-6
2.2 แข่งขันประเภททีมๆ ละ 2 คน
3 วิธีดาเนินการของแต่ละประเภท แบ่งการแข่งขันเป็น 2 รอบ
3.1 รอบคัดเลือก
3.1.1 ผู้เข้าแข่งขัน จานวน 2 คน จะทาแบบทดสอบภาษาอังกฤษ (แบบปรนั ย ) จานวน
60 ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน ) ภายในเวลา 60 นาที
3.1.2 ทีมใดทาข้อสอบเสร็จให้ยกมือแจ้งกรรมการจะเก็บข้อสอบและลงเวลาใน
กระดาษคาตอบ
3.1.3 คณะกรรมการจะตรวจข้อสอบและตรวจทานพร้อมเซ็นต์ชื่อกากับทุกคน
3.1.4 การแข่งขันในระดับภาค โรงเรียนที่ได้คะแนนมากที่ สุด 10 อันดับแรก
จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ และการแข่งขันในระดับชาติ โรงเรีย นที่ได้คะแนนมากที่สุด 6 อันดับแรก จะผ่าน
เข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ หากทีมใดมีคะแนนเท่ากัน คณะกรรมการจะตัดสินจากเวลาที่ทาข้อสอบ
ทีมที่ใช้เวลาทาข้อสอบน้อยกว่าจะได้ลาดับที่ดีกว่า
3.2 รอบชิงชนะเลิศ
3.2.1 ทีมโรงเรียนที่ไ ด้คะแนนมากที่สุด 10 อันดับแรกสาหรับการแข่งขันระดับภาค และ
ทีมโรงเรียนที่ได้คะแนนมากที่สุด 6 อันดับแรก สาหรับการแข่งขันระดับชาติ จะได้รับการคัดเลือกเข้าสู่การ
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
3.2.2 กรรมการจะอ่านคาถามภาษาอังกฤษ ข้อละ 2 ครั้ง ทีละข้อ จานวน 10 ข้อ
ข้อละ 4 คะแนน
3.2.3 ผู้เข้าแข่งขันเขียนคาตอบเป็นภาษาอังกฤษ ลงในกระดาษที่คณะกรรมการเตรียมไว้ให้
ในเวลาที่กาหนดภายใน 60 วินาที เวลาจะเริ่มนับภายหลังที่คาถามครั้งที่ 2 เสร็จสิ้น ทีมที่ตอบคาถามได้
ถูกต้องทั้งคาตอบและตัวสะกด จะได้ 4 คะแนน หากทีมที่ตอบคาถามถูก แต่มีคาสะกดผิด จะถูกหักคะแนน
ตาแหน่งละ 1 คะแนน (คาตอบไม่จาเป็นต้องตอบเป็นประโยคที่สมบูรณ์ แต่ต้องมีคาตอบที่ถูกต้องเป็นส่วน
สาคัญ)
3.2.4 คณะกรรมการเก็บกระดาษคาตอบเมื่อหมดเวลาในแต่ละข้อ จนครบ 10 ข้อ
3.2.5 หลังจากเก็บกระดาษคาตอบ ครบ 10 ข้อ กรรมการที่ทาหน้าที่อ่านคาถามจะเฉลย
คาตอบทีละข้อ คณะกรรมการตรวจคะแนนจะตรวจคาตอบของผู้เข้าแข่งขัน
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3.2.6 กรณีที่นักเรียนมีคะแนนเท่ากัน แต่ต้องเลือกเพียง 1 ทีม ให้ใช้คาถามสารองในการ
ตัดสินทีละข้อจะกว่าจะได้ผู้ชนะ จึงควรเตรียมคาถามสารองเป็นภาษาอังกฤษอีก 10 ข้อ
4. ขอบเขตเนื้อหา
4.1 ความรู้เกี่ยวกับประเทศในประชาคมอาเซียน อาทิ ด้าน ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม
การศึกษาวัฒนธรรม ระบบการเมืองการปกครอง ฯลฯ
4.2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศในประชาคมอาเซียน
5. เกณฑ์การให้คะแนน
5.1 รอบคัดเลือกข้อละ 1 คะแนน รวม 60 คะแนน
5.2 รอบชิงชนะเลิศข้อละ 4 คะแนน รวม 40 คะแนน (คิดคะแนนใหม่ไม่รวมคะแนนจากรอบคัดเลือก)
6. เกณฑ์การตัดสิน
ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จะมีคะแนนพื้นฐาน 60 คะแนน
ร้อยละ 80 -100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 -79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
7. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน จานวน 3 คน หรือ 5 คน
7.1 หน้าที่ของคณะกรรมการ
- ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ด้วยความยุติธรรม
- สรุปผลคะแนนของนักเรียนที่แข่งขันทั้งหมด ส่งฝ่ายประมวลผลเพื่อประกาศผลคะแนน
7.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการ
- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และประชาคมอาเซียนเป็นอย่างดี
- เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ /ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ
7.3 ข้อควรคานึง
- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
- กรรมการควรมีที่มาจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย
8. คณะกรรมการดาเนินงาน มีหน้าที่วางแผนและดาเนินการแข่งขัน ประกอบด้วย
8.1 กรรมการรับลงทะเบียนและรายงานตัว จานวน 2 คน มีหน้าที่ ดังนี้
- รับลงทะเบียนนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทั้งรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ
- เก็บกระดาษคาตอบทั้งรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศแล้วมอบให้คณะกรรมการ
ตรวจข้อสอบ
8.2 กรรมการควบคุมการสอบ จานวน 3 คน มีหน้าที่
- แจกข้อสอบ และกระดาษคาตอบ
- ควบคุมการสอบให้บริสุทธิ์ ยุติธรรมและโปร่งใส
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8.3 กรรมการจับเวลา จานวน 1 คน มีหน้าที่บันทึกจานวนนาทีและวินาทีของแต่ละทีมที่ใช้
ในการทาแบบทดสอบลงในกระดาษคาตอบ
8.4 พิธีกร จานวน 1 คน มีหน้าที่ ดังนี้
รอบคัดเลือก ชี้แจงเกณฑ์การแข่งขัน มารยาทของผู้เข้าร่วมแข่งขัน
รอบชิงชนะเลิศ ชี้แจงเกณฑ์การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ดาเนินการแข่งขันทีละข้อ แจ้งเวลาเริ่ มจน
หมดเวลาของการแข่งขันแต่ละข้อ ประกาศคะแนนของแต่ละทีมทีละข้อ และแจ้งผลคะแนนรวมเมื่อการ
แข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว
8.5 คณะกรรมการตรวจคาตอบ จานวน 3 คน มีหน้าที่
รอบคัดเลือก ตรวจกระดาษคาตอบข้อละ 1 คะแนนและตรวจทานคะแนน 2 ครั้ง ลงชื่อกากับ
การตรวจหรือทาน คะแนน
รอบชิงชนะเลิศ มีหน้าที่ ตรวจคาตอบและให้คะแนนทีละข้อตามเกณฑ์การให้คะแนน คือ
หาก
คาตอบถูกต้อง การสะกดคาถูกต้อง ตัวสะกดพิมพ์ใหญ่/พิมพ์เล็ก ถูกต้อง ให้ 4 คะแนน หากคาตอบถูกต้อง
แต่มีตัวสะกดผิดหรือการสะกดตัวพิมพ์ใหญ่/พิมพ์เล็ก ผิด หักตาแหน่งละ 1 คะแนน
8.6 กรรมการบันทึกคะแนนบนกระดาน 1 คน มีหน้าที่
รอบคัดเลือก บันทึกคะแนนตามลาดับลงในแบบบันทึกคะแนน
รอบชิงชนะเลิศ บันทึกคะแนนบนกระดาน ทีละข้อ รวมคะแนน และจัดลาดับของทีมเมื่อการแข่งขัน
เสร็จสิ้น
8.7 กรรมการอ่านคาถามรอบชิงชนะเลิศ 1 คน
- ควรเป็นกรรมการชาวต่างชาติ (Native Speaker) หรือชาวต่างชาติที่มีสาเนียงชัดเจน ใกล้เคียง
เจ้าของภาษา อ่านคาถามทีละข้อ ข้อละ 2 ครั้ง
9. สถานที่ดาเนินการแข่งขัน
ควรเป็นห้องปิดไม่มีเสียงรบกวน และไม่อนุญาตผู้เข้าชมเข้าภายในห้องแข่งขัน
รอบคัดเลือก จัดโต๊ะสอบสาหรับผู้เข้าแข่งขันทีมละ 2 คน (โต๊ะ 1 ตัวและเก้าอี้ 2 ตัว) มีระยะห่าง
กันพอสมควร
รอบชิงชนะเลิศ
- โต๊ะกลาง 1 ตัว สาหรับกรรมการชาวต่างชาติ พร้อมไมโครโฟน
- แท่นพิธีกรดาเนินการแข่งขัน
- กระดานบันทึกคะแนน 1 ชุด
10. รายละเอียดของแบบทดสอบ ASEAN Quiz
10.1 รอบคัดเลือก แบบทดสอบเป็นภาษาอังกฤษ (แบบปรนัย 4 ตัวเลือก) จานวน 60 ข้อๆ ละ
1 คะแนน (60 คะแนน) ใช้เวลา 60 นาที
10.2 รอบชิงชนะเลิศ เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษแบบอัตนัย จานวน 10 ข้อๆ ละ 4 คะแนน
(40 คะแนน) ตอบและเขียนคาตอบเป็นภาษาอังกฤษลงบนกระดาษที่กรรมการจัดให้ที ละข้อ (ควรมีคาถาม
สารอง 10 ข้อ)
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11. การเข้าแข่งขันระดับ ชาติ
11.1 ให้ทีมที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมต้องได้คะแนน
ระดับเหรียญทอง ลาดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาค เข้าแข่งขันใน
ระดับชาติ จะต้องได้คะแนนระดับเหรียญทอง ลาดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 8๐ ขึ้นไป)
11.2 ในกรณีที่มีลาดับที่ 1-3 มีคะแนนเท่ากัน ให้ใช้คาถามสารอง เช่น
ลาดับที่ 1 มีคะแนนเท่ากัน 2 ลาดับ ก็ให้ใช้คาถามสารอง เพื่อเลือกลาดับที่ 1 และ 2
ลาดับที่ 2 มีคะแนนเท่ากัน 2 ลาดับ ก็ให้ใช้คาถามสารอง เพื่อเลือกลาดับที่ 2 และ 3
ลาดับที่ 3 มีคะแนนเท่ากัน 2 ลาดับ ก็ให้ใช้คาถามสารอง เพื่อเลือกลาดับที่ 3
หมายเหตุ 1. ทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศมีคะแนนพื้นฐาน ๖0 คะแนนทุกทีม
2. หากทีมใดมีคะแนนเท่ากันในรอบชิงชนะเลิศ ให้ใช้คาถามสารองทีละข้อจนกว่าจะมีผู้ชนะ
3. ลักษณะคาถามในรอบชิงชนะเลิศ เป็นคาถามปลายปิด มีคาตอบเดียวในแต่ละข้อ
มีข้อมูลแหล่งอ้างอิงของคาถามแต่ละข้อประกอบอย่างชัดเจน ควรมีรายละเอียดของคาถาม และ
คาตอบสาหรับพิธีกร เพื่ออธิบายและให้รายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการเฉลยคาถาม

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ หน้า 24

7. การแข่งขันพูดภาษาฝรั่งเศส
1. คุณสมบัตผิ ู้เข้าแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชัน้ ม. 4-6
1.2 เป็นนักเรียนที่เรียนในโปรแกรมภาษาฝรั่งเศส หรือเรียนวิชาเลือก/สาระเพิ่มเติมวิชาภาษาฝรั่งเศสที่จัด
โดย โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
1.3 เป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทยโดยกาเนิด ซึ่งมีบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง ถือสัญชาติไทยโดยกาเนิด
1.4 นักเรียนต้องไม่เคยไปศึกษาหรือพานักอาศัยในประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสนานเกิน 2 เดือน ในช่วง
3 ปี ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ขอให้ผู้จัดการแข่งขันในระดับต่างๆ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าแข่งขัน ตามข้อกาหนด
1.2 - 1.4 อย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อผู้แข่งขันอืน่ จากทั่วประเทศ
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว
2.2 จานวนผู้เข้าแข่งขัน ระดับชัน้ ม. 4-6 จานวน 1 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 คณะกรรมการกลางของการแข่งขันเป็นผู้กาหนดหัวข้อที่จะใช้ในการแข่งขัน โดยจะใช้หัวข้อเดียวกัน
เพียงหัวข้อเดียว ทั้งระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับชาติ เนื้อหาเป็น ไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภายในวงคาศัพท์ประมาณ 2,000 ค า ที่เหมาะสมกับระดับชั้น (ค าศัพท์ที่เป็นนามธรรม
มากขึ้น)
3.2 นักเรียนจะพูดตามหัวข้อเรื่องที่กาหนด พร้อมทั้งตอบคาถามของคณะกรรมการเกีย่ วกับสิ่งที่ผู้แข่งขัน
พูดจานวน 1 คาถาม
3.2.1 คณะกรรมการถามคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้แข่งขันพูด โดยเป็นคาถามประเภทให้ตอบพร้อม
อธิบายสั้นๆ(ถามและตอบเป็นภาษาฝรั่งเศส)
3.2.2 ในกรณีที่ผู้แข่งขันไม่สามารถตอบคาถามได้ อนุโลมให้คณะกรรมการถามคาถามใหม่(ทีม่ ี
ระดับความยากง่ายเท่าเทียมหรือใกล้เคียงกับคาถามแรก) ได้อีกเพียง1 คาถาม
3.3 เวลาในการแข่งขัน
3.3.1 ใช้เวลาในการพูด 4 นาที
3.3.2 เวลาในการพูด (บวก /ลบ 30 วินาทีไม่ตัดคะแนน) ใช้เวลาน้อยหรือมากกว่าเวลาที่
กาหนดตัดคะแนน นาทีละ 1 คะแนน (ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการแนะนาตัว)
3.4 ขณะพูดห้ามใช้อุปกรณ์เอกสารอื่นๆ และบันทึกช่วยจาประกอบการพูด
3.5 ผู้เข้าแข่งขันที่มาช้ากว่ากาหนดเวลาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการเป็นสิทธิ์ขาด
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1 ด้านเนื้อหา (Content) 35 คะแนนประกอบด้วย
- เนื้อหาตรงตามหัวเรื่องที่กาหนด (Accuracy and Consistency) 10 คะแนน
- ความถูกต้องของภาษาในรูปแบบการพูดสุนทรพจน์(Form & Organizing of Speech) 15 คะแนน
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative) 10 คะแนน
4.2 ด้านความคล่องแคล่วในทักษะภาษา (Language Competence and Fluency) 35 คะแนน
ประกอบด้วย
- การใช้ภาษาเหมาะสมกับระดับชั้น (Difficulty Level) ด้านศัพท์ (Vocabulary)โครงสร้างและคาสันธาน
(Structure & Connectors 15 คะแนน
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- ความสามารถด้านการออกเสียงการเน้นคาการลงเสียงสูงต่าการเน้นคาสาคัญในประโยคและจังหวะการ
หยุด
ในช่วงจบประโยค(Pronunciation, stress, Intonation, rhythm, pausing and pace) 20 คะแนน
4.3 ความสาเร็จในการถ่ายทอด (Presentation) 15 คะแนนประกอบด้วย
- การใช้น้าเสียง สอดคล้องกับเนื้อหาที่พูด (Tone) 10 คะแนน
- บุคลิกท่าทาง 5 คะแนน
4.4 พูดในระยะเวลาที่กาหนด 5 คะแนน
4.5 การตอบคาถาม 10 คะแนน
5. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่นผลการตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นสิน้ สุด
6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
ระดับชั้นละ 3 คนและกรรมการควบคุมการแข่งขันระดับชัน้ ละ 3 คน
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
กรรมการตัดสินเป็นผู้ทมี่ ีความรูค้ วามสามารถในการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเป็นอย่างดีประกอบด้วย
1. เจ้าของภาษา 1คน (Native Speaker)
2. ครูจากสถานศึกษา/อาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา/ผู้สอนภาษาฝรั่งเศส จานวน 2 คน
ในกรณีทหี่ น่วยจัดการแข่งขันสามารถจัดหากรรมการเจ้าของภาษาได้มากกว่า 1 คน ก็สามารถทาได้ แต่
ทั้งนี้กรรมการตัดสินทั้งหมดต้องมีจานวน 3 คน
ข้อควรคานึง
- กรรมการต้องไม่ใช่ครูผู้สอนจากสถานศึกษาที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน/ไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตน
เข้าแข่งขัน (สาหรับการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
- กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชัน้ ที่ทาการสอน
- กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาอื่นๆ ที่หลากหลาย
- กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในลาดับที่ 1 -3
7. สถานทีท่ าการแข่งขัน
- จัดสถานที่แข่งขันเป็น 2 ห้องดังนี้
- ห้องที่ 1 ห้องเก็บตัวผู้เข้าแข่งขันทีร่ อการแข่งขัน
- ต้องมีผู้ประสานงานทีม่ ีคณ
ุ สมบัติในการช่วยให้นักเรียนผ่อนคลายจากความตื่นเต้นกังวลและบริหารจัดการ
ในการจับฉลากลาดับการแข่งขันให้เป็นระบบ
- ห้องที่ 2 ห้องแข่งขัน จัดให้เหมาะสมกับกิจกรรมการแข่งขัน
หมายเหตุ
การอนุญาตให้มีผเู้ ข้าชมการแข่งขัน อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบในการจัดแข่งขัน ทัง้ นี้ควรคานึงถึงความ
สงบเรียบร้อยภายในห้องแข่งขัน เพราะผูเ้ ข้าแข่งขันทุกคนต้องใช้สมาธิในการแข่งขันค่อนข้างมาก ไม่ควรอนุญาตให้
ถ่ายรูปหรือยกป้าย หรือส่งเสียงเชียร์ และต้องปิดโทรศัพท์มือถือตลอดการแข่งขัน รวมทั้งไม่อนุญาตให้บุคคลใดๆ
เข้า-ออกห้องแข่งขันในระหว่างที่นักเรียนกาลังพูด
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8. การเข้าแข่งขันระดับชาติ
8.1 ให้ผู้ที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมต้องได้คะแนน
ระดับเหรียญทอง ลาดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และผู้ที่เป็นตัวแทนระดับภาค
เข้าแข่งขันในระดับชาติ จะต้องได้คะแนนระดับเหรียญทอง ลาดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 8๐
ขึ้นไป )
8.2 ในกรณีทมี่ ีผู้ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 คนให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับข้อของ
เกณฑ์ การให้คะแนนเช่นมีผู้ที่ได้คะแนนข้อ1เท่ากันให้ดูข้อที่ 2 ผู้ที่ได้คะแนนข้อ 2 มากกว่าถือเป็น
ผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากันให้ดูในข้อถัดไปตามลาดับ กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการ
เป็นผูช้ ี้ขาด
8.3 หัวข้อการพูดระดับชาติ ระดับชัน้ ม.4-6 ใช้เวลาในการพูด 4 นาที
หัวข้อ รักโลก รักอนาคต รักษ์สิ่งแวดล้อม
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8. การแข่งขันพูดภาษาจีน
1. คุณสมบัตผิ ู้เข้าแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชัน้ ป.4-6
1.2 นักเรียนระดับชัน้ ม.1-3
1.3 นักเรียนระดับชัน้ ม.4-6
1.4 ผู้แข่งขันทุกระดับ ต้องเป็นนักเรียนที่กาลังเรียนโปรแกรมภาษาจีน หรือเรียนวิชาเลือก/สาระเพิม่ เติมใน
รายวิชาภาษาจีน ที่จัดโดยโรงเรียนที่ส่งนักเรียนนั้นเข้าแข่งขัน (นักเรียนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอนในโรงเรียนนั้นๆ คือไม่ได้เรียนทั้ง โปรแกรมภาษาจีน/วิชาเลือกภาษาจีน/สาระเพิม่ เติม
ภาษาจีน แต่เรียนภาษาจีนจากโรงเรียนกวดวิชา ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันนี้ได้)
1.5 เป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทยโดยกาเนิด โดยในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาบิดา/มารดา/ผู้ปกครองต้องพานักและ
ประกอบอาชีพในประเทศไทย
1.6 เป็นนักเรียนที่ บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง ไม่มีสัญชาติ จีน/ฮ่องกง/ใต้หวัน/สิงคโปร์ หรือหากแจ้งว่าบิดา/
มารดา/ผู้ปกครอง ทีม่ ีสัญชาติเหล่านี้ ไม่ได้ทาหน้าที่บิดา/มารดา/ผู้ปกครองแล้ว ขอให้แสดงหลักฐาน
ชัดเจน
1.7 นักเรียนต้องไม่เคยไปศึกษาหรือพานักอาศัยในประเทศจีน/ฮ่องกง/ใต้หวัน/สิงคโปร์ นานเกิน 3 เดือน
ใน
รอบ 3 ปีที่ผ่านมา โรงเรียนจัดทาจดหมายรับรองนักเรียนทุกคนในข้อนี้และผู้จัดแข่งขันทุก
ระดับตรวจสอบให้ชัดเจนไม่ให้เกิดข้อถกถียง รวมทั้งก่อกรณีพพิ าท เนื่องจากโรงเรียนหลาย ๆ
โรงที่เปิดสอนภาษาจีน ร่วมกับบริษัทส่งนักเรียนไปศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนนาน 4 -10
เดือน
ทาให้มีผลต่อนักเรียนทั่ว ๆ ไป ที่ไม่มีโอกาสไปสาธารณรัฐประชาชนจีน
การตรวจสอบคุณสมบัติ ขอให้ผู้จัดการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้แข่งขันในข้อ 1.4 -1.7 อย่าง
เคร่งครัด การละเลยไม่ตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วนส่งผลต่อผลการแข่งขัน
ของนักเรียนอืน่ ๆ ทั่วประเทศ
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว
2.2 จานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.2.1 ระดับชัน้ ป.4-6 จานวน 1 คน
2.2.2 ระดับชัน้ ม.1-3 จานวน 1 คน
2.2.3 ระดับชัน้ ม.4-6 จานวน 1 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 หัวข้อการแข่งขัน ใช้เพียงหัวข้อเดียว แข่งขันทุกระดับ ตั้งแต่ระดับโรงเรียน จังหวัด ภูมิภาค และ
ระดับชาติ (ข้อ 8.3)
3.2.1 นักเรียนจะพูดแข่งขันตามหัวข้อที่กาหนด และกรรมการถามคาถามในสิ่งที่ผู้แข่งขัน
นาเสนอในการพูด 1 คาถาม
- ระดับ ป. 4-6 เป็นคาถามประเภทให้ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ หรือตอบด้วยคา หรือวลีสนั้ ๆ
- ระดับ ม. 1-3 เป็นคาถามประเภทให้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ
- ระดับ ม. 4-6 เป็นคาถามประเภทให้ตอบด้วยประโยคที่สมบูรณ์
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3.2.2 ในกรณีที่ผู้แข่งขันไม่สามารถตอบคาถามได้ อนุโลมให้คณะกรรมการถามคาถามใหม่ (ทีม่ ี
ระดับความยาก ง่าย ใกล้เคียงกับคาถามแรก) ได้อีก 1 คาถาม ในการตอบคาถามที่สอง
นี้ หากผู้แข่งขันไม่สามารถตอบได้ อนุโลมให้ตอบเป็นภาษาไทยได้ และได้คะแนนกึ่งหนึ่ง
หากตอบคาถามได้ถูกต้อง หากตอบไม่ได้ ได้ 0 คะแนน
3.3 เวลาในการแข่งขัน
3.3.1 ระดับชัน้ ป.4-6 ใช้เวลาในการพูด 2 นาที
3.3.2 ระดับชัน้ ม.1-3 ใช้เวลาในการพูด 3 นาที
3.3.3 ระดับชัน้ ม. 4-6 ใช้เวลาในการพูด 4 นาที
3.4 เวลาในการพูด (บวก/ลบ 30 วินาทีไม่ตัดคะแนน)
ใช้เวลาน้อยหรือมากกว่าเวลาที่กาหนดตัดคะแนน 31 วินาที -1 นาที ตัด 1 คะแนน
เกิน 1 นาทีขึ้นไป ตัด 2 คะแนน
3.5 ขณะพูดห้ามใช้อุปกรณ์และเอกสารอื่น ๆ ประกอบการพูด
3.6 ผู้เข้าแข่งขันที่มาช้ากว่ากาหนดเวลาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1 ด้านเนื้อหา (Content) 35 คะแนนประกอบด้วย
- เนื้อหาตรงตามหัวเรื่องที่กาหนด (Accuracy and Consistency) 10 คะแนน
- ความถูกต้องของภาษาในรูปแบบการพูดสุนทรพจน์ (Form & Organizing of Speech) 15
คะแนน
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative) 10 คะแนน
4.2 ด้านความคล่องแคล่วในทักษะภาษา (Language Competence and Fluency) 35 คะแนน
ประกอบด้วย
- การใช้ภาษาเหมาะสมกับระดับชั้น (Difficulty Level) ด้านศัพท์ (Vocabulary) โครงสร้างและ
คาสันธาน (Structure & Connectors) 15 คะแนน
- ความสามารถด้านการออกเสียง การเน้นคาการลงเสียงสูงต่า การเน้นคาสาคัญในประโยคและ
จังหวะการหยุดในช่วงจบประโยค (Pronunciation, stress, Intonation, rhythm, pausing
and pace) 20 คะแนน
4.3 ความสาเร็จในการถ่ายทอด (Presentation) 15 คะแนน ประกอบด้วย
- การใช้น้าเสียงสอดคล้องกับเนื้อหาที่พูด (Tone) 10 คะแนน
- บุคลิกท่าทาง 5 คะแนน
4.4 พูดในระยะเวลาที่กาหนด 5 คะแนน
4.5 การตอบคาถาม 10 คะแนน
5. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการเห็นเป็นอย่างอื่น ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือ
เป็นสิน้ สุด

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ หน้า 29

6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
ระดับชั้นละ 3 คน และกรรมการควบคุมการแข่งขัน ระดับชัน้ ละ 3 คน
คุณสมบัติของคณะกรรมการระดับจังหวัด
กรรมการตัดสินเป็นผู้ทมี่ ีความรูค้ วามสามารถในการสื่อสารภาษาจีนเป็นอย่างดีประกอบด้วย
1. เจ้าของภาษา 1 คน (Native Speakers)
2. ครูจากสถานศึกษา/อาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิสอนภาษาจีน จานวน 2 คน
ในกรณีทหี่ น่วยจัดการแข่งขันสามารถจัดหากรรมการเจ้าของภาษาได้มากกว่า 1 คน ก็สามารถทาได้ แต่
ทั้งนี้กรรมการตัดสินทั้งหมดต้องมีจานวน 3 คน
ข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- กรรมการตัดสินต้องไม่มาจากสถานศึกษาที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน (หากฝ่าฝืนเกณฑ์ข้อนี้ แม้นักเรียน
ผู้นั้นจะชนะการแข่งขันในระดับภูมิภาค จะหมดสิทธิ์เข้าแข่งขันในระดับชาติ)
- กรรมการที่เป็นครูผสู้ อน ให้ตัดสินในระดับชัน้ ที่ทาการสอน
- สรรหากรรมการจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ ที่หลากหลาย
- เป็นบุคคลที่ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับนักเรียนทีช่ นะการแข่งขันครั้งนี้ (เช่นเป็นเจ้าของสถานศึกษา และสอน
พิเศษ/ติวเข้ม ให้ผเู้ ข้าแข่งขัน)
คุณสมบัติของคณะกรรมการระดับภูมภิ าค
- กรรมการตัดสินมาจาก โรงเรียน/มหาวิทยาลัย/สถาบันขงจื่อ/ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับนักเรียนที่ชนะการ
แข่งขันนี้ (เช่นเป็นเจ้าของสถานศึกษา และสอนพิเศษ/ติวเข้ม ให้ผเู้ ข้าแข่งขัน) หรือสรรหากรรมการจาก
ภูมิภาคอืน่ ๆ (หากไม่สามารถสรรหากรรมการตามเกณฑ์นี้ได้ขอให้ติดต่อขอกรรมการจาก สถาบันการแปล
และส่งเสริมภาษาจีน) ส่วนกรรมการควบคุมการแข่งขันใช้กรรมการในท้องถิ่น
7. สถานทีท่ าการแข่งขัน
จัดสถานที่แข่งขันเป็น 2 ห้องดังนี้
- ห้องที่ 1 ห้องเก็บตัวผู้เข้าแข่งขันทีร่ อการแข่งขัน จัดให้มีผู้ประสานงานที่มคี ุณสมบัติในการช่วยให้
นักเรียนผ่อนคลายจากความตื่นเต้นกังวลและบริหารจัดการในการจับฉลากลาดับการแข่งขันให้เป็นระบบ
- ห้องที่ 2 ห้องแข่งขัน ห้องมิดชิดเหมาะสมกับการแข่งขัน
หมายเหตุ การอนุญาตให้มีผู้เข้าชมการแข่งขัน อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดแข่งขัน ทั้งนีค้ วร
คานึงถึงความสงบเรียบร้อยภายในห้องแข่งขัน เพราะผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องใช้สมาธิในการแข่งขันมากที่สุด ดังนั้น
ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูป หรือยกป้าย หรือส่งเสียงเชียร์ และต้องปิดโทรศัพท์มือถือตลอดการแข่งขัน รวมทั้งไม่อนุญาตให้
บุคคลใด ๆ เดิน เข้า-ออก ห้องแข่งขัน ในระหว่างที่นักเรียนกาลังพูด
8. การเข้าแข่งขันระดับชาติ
8.1. ทีมที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมต้องได้คะแนน
ระดับเหรียญทอง ลาดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาค
เข้าแข่งขันในระดับชาติ จะต้องได้คะแนนระดับเหรียญทอง ลาดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 8๐
ขึ้นไป )
8.2 ในกรณีทมี่ ีผู้ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 คนให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับข้อของเกณฑ์
การให้คะแนนเช่นมีผู้ที่ได้คะแนนข้อ 1 เท่ากันให้ดูข้อที่ 2 ผู้ที่ได้คะแนนข้อ 2 มากว่ากว่าถือเป็นผู้ชนะ
แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากันให้ดูในข้อถัดไปตามลาดับ กรณีที่ได้คะแนนเท่ากันทุกข้อ ให้ประธานกรรมการเป็น
ผู้ชี้ขาด
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8.3 หัวข้อการพูดที่ใช้ในการแข่งขันทุกระดับ ตั้งแต่ระดับโรงเรียน จังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติ
8.3.1 ระดับชัน้ ป.4-6 ใช้เวลาในการพูด 2 นาที หัวข้อ เพือ่ นรักของฉัน (ใช้คาศัพท์ระดับ
ที่เรียนในระดับประถมศึกษา)
8.3.2 ระดับชัน้ ม.1-3 ใช้เวลาในการพูด 3 นาที หัวข้อ เพือ่ นรักของฉัน (ใช้คาศัพท์ระดับ
ที่เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
8.3.3 ระดับชัน้ ม.4-6 ใช้เวลาในการพูด 4 นาที หัวข้อ ภาษาจีน ภาษาโลก(ใช้คาศัพท์ระดับ
ที่เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
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9. การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น
1. คุณสมบัตผิ ู้เข้าแข่งขัน
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบในการจัดแข่งขันทุกระดับ จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันให้เป็นไปตามเกณฑ์
อย่างเคร่งครัด หากตรวจสอบภายหลังพบว่ามีผู้ชนะการแข่งขันขาดคุณสมบัติ ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขันใน
ระดับต่อไปทันที
1.1 นักเรียนระดับชัน้ ม.1-3 สังกัด สพป. ที่กาลังเรียนโปรแกรมภาษาญี่ปนุ่ หรือเรียนวิชาเลือก/สาระ
เพิ่มเติมวิชาภาษาญี่ปนุ่ /กิจกรรมชุมนุมภาษาญี่ปนุ่ ซึ่งจัดโดยโรงเรียนที่ส่งนักเรียนนัน้ เข้าแข่งขัน
1.2 นักเรียนระดับชัน้ ม.1-3 สังกัด สพม. ที่กาลังเรียนโปรแกรมภาษาญี่ปนุ่ หรือเรียนวิชาเลือก/สาระ
เพิ่มเติมวิชาภาษาญี่ปนุ่ (ไม่รวมกิจกรรมชุมนุม) ซึ่งจัดโดยโรงเรียนที่ส่งนักเรียนนัน้ เข้าแข่ งขัน
1.3 นักเรียนระดับชัน้ ม.4-6 ที่กาลังเรียนโปรแกรมภาษาญี่ปุ่น หรือวิชาเลือก/สาระเพิ่มเติมวิชาภาษาญี่ปุ่น
ซึ่งจัดโดยโรงเรียนที่ส่งนักเรียนนั้นเข้าแข่งขัน
1.4 เป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทยโดยกาเนิด ซึ่งมีบิดาและมารดาถือสัญชาติไทยโดยกาเนิด หรือผู้ปกครอง
ถือสัญชาติไทยโดยกาเนิด โดยในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา บิดาและมารดา หรือผู้ปกครองต้องพานักและประกอบอาชีพใน
ประเทศไทย
1.5 นักเรียนต้องไม่เคยไปศึกษาหรือพานักอาศัยในประเทศที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นนานเกิน 2 เดือน ในรอบ 3 ปีที่ผ่าน
มา
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว
2.2 จานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.2.1 ระดับชัน้ ม.1-3 จานวน 1 คน
2.2.2 ระดับชัน้ ม.4-6 จานวน 1 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 หัวข้อการแข่งขันเป็นไปตามเนื้อหาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่
เหมาะสมโดย ทุกระดับกาหนดเพียง 1 หัวข้อ และมีเนื้อหาเกีย่ วกับเรื่องต่อไปนี้
3.1.1 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 สังกัด สพป. และ สพม. พูดในหัวข้อ “เพื่อนรักของฉัน (私の親
友)” โดยมีขอบค่ายคาศัพท์ทเี่ ป็นรูปธรรมเกี่ยวข้องสอดคล้องกับหัวข้อเรื่องที่พูดภายในวงคาศัพท์ที่อยู่ในระดับของ
ตนประมาณ 1,000 คา
3.1.2 นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6 พูดในหัวข้อ “เพื่อโลก...ฉันทาได้ (世界のために今、私に
できること)” ขอบค่ายคาศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมเกี่ยวข้องสอดคล้องกับหัวข้อเรื่องที่พูดภายในวง
คาศัพท์ที่อยู่ในระดับของตนประมาณ 2,000 คา (คาศัพท์ทเี่ ป็นนามธรรมมากขึ้น)
3.2 นักเรียนจะพูดแข่งขันตามหัวข้อเรื่องที่กาหนดพร้อมทั้งตอบคาถามของคณะกรรมการเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้
แข่งขันพูดจานวน 2 คาถาม
3.2.1 คณะกรรมการถามคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้แข่งขันพูด (ถามและตอบเป็นภาษาญี่ปนุ่ ) โดย
- ระดับ ม. 1-3 เป็นคาถามประเภทให้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ
- ระดับ ม. 4-6 เป็นคาถามประเภทให้ตอบด้วยประโยคที่สมบูรณ์
3.2.2 ในกรณีที่ผแู้ ข่งขันไม่สามารถตอบคาถามแต่ละคาถามได้ อนุโลมให้คณะกรรมการถามคาถาม
ใหม่(ที่มีระดับความยากง่ายเท่าเทียมหรือใกล้เคียงกับคาถามชุดแรก) ได้อีก หากผู้แข่งขันยังไม่เข้าใจคาถามอี ก อนุโลม
ให้คณะกรรมการคนไทยแปลเป็นภาษาไทย ถ้าผู้แข่งขันตอบเป็นภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้อง จะได้คะแนนเพียงครึ่งเดียว
ในกรณีที่ผู้แข่งขันเข้าใจคาถามภาษาญี่ปุ่นแต่ไม่สามารถตอบเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ อนุโลมให้ตอบเป็นภาษาไทยได้ และจะ
ได้คะแนนเพียงครึ่งเดียวหากสามารถตอบคาถามได้ถูกต้อง
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3.3 เวลาในการแข่งขัน
3.3.1 ระดับชัน้ ม.1-3 ใช้เวลาในการพูด 3 นาที ไม่รวมการพูดแนะนาตัวเอง
3.3.2 ระดับชัน้ ม.4-6 ใช้เวลาในการพูด 4 นาที ไม่รวมการพูดแนะนาตัวเอง
3.4 ขณะพูดห้ามใช้อุปกรณ์และเอกสารอื่นๆประกอบการพูด
3.5 ผู้เข้าแข่งขันที่มาช้ากว่ากาหนดเวลาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1 ด้านเนื้อหา (Content) 35 คะแนนประกอบด้วย
- เนื้อหาตรงตามหัวเรื่องที่กาหนด (Accuracy and Consistency) 10 คะแนน
- ความถูกต้องของภาษาในรูปแบบการพูดสุนทรพจน์ (Form & Organizing of Speech) 15
คะแนน
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative) 10 คะแนน
4.2 ด้านความคล่องแคล่วในทักษะภาษา (Language Competence and Fluency) 35 คะแนน
ประกอบด้วย
- การใช้ภาษาเหมาะสมกับระดับชั้น (Difficulty Level) ด้านศัพท์ (Vocabulary) โครงสร้างและ
คาสันธาน (Structure & Connectors) 15 คะแนน
- ความสามารถด้านการออกเสียงการเน้นคาการลงเสียงสูงต่า การเน้นคาสาคัญในประโยคและ
จังหวะการหยุดในช่วงจบประโยค (Pronunciation, stress, Intonation, rhythm, pausing
and
pace) 20 คะแนน
4.3 ความสาเร็จในการถ่ายทอด (Presentation) 20 คะแนนประกอบด้วย
- การใช้น้าเสียงสอดคล้องกับเนื้อหาที่พูด (Tone) 10 คะแนน
- บุคลิกท่าทาง 5 คะแนน
- พูดในระยะเวลาที่กาหนด 5 คะแนน มีเกณฑ์ในการตัดคะแนนดังต่อไปนี้
 พูดภายในเวลาที่กาหนด หรือใช้เวลาน้อยหรือมากกว่าเวลาที่กาหนดภายใน 1-30 วินาที
ไม่ตัดคะแนน
 พูดโดยใช้เวลาน้อยหรือมากกว่าเวลาที่กาหนดภายใน 31 วินาที – 1 นาที ตัด 1 คะแนน
 พูดโดยใช้เวลาน้อยหรือมากว่าเวลาที่กาหนดเกิน 1 นาที ตัด 2 คะแนน
4.4 การตอบคาถาม 10 คะแนน มีเกณฑ์ในการให้คะแนนดังต่อไปนี้
ความเข้าใจคาถาม
การตอบคาถาม
คะแนน
1. คาถามภาษาญี่ปุ่น
ตอบคาถามเป็นภาษาญี่ปนุ่ ได้อย่างถูกต้อง
5
2. คาถามภาษาญี่ปุ่น
ไม่สามารถตอบเป็นภาษาญี่ปนุ่ ได้ ตอบเป็นภาษาไทย
2.5
3. แปลคาถามเป็นภาษาไทย ตอบคาถามเป็นภาษาญี่ปนุ่ ได้อย่างถูกต้อง
2.5
4. แปลคาถามเป็นภาษาไทย ไม่สามารถตอบเป็นภาษาญี่ปนุ่ ได้ ตอบเป็นภาษาไทย
0
5. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเว้นแต่กรรมการเห็นเป็นอย่างอืน่ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิน้ สุด
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6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
ระดับชั้นละ 3 คนและกรรมการควบคุมการแข่งขันระดับชัน้ ละ 3 คน
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
กรรมการตัดสินเป็นผู้ทมี่ ีความรูค้ วามสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปนุ่ เป็นอย่างดี และไม่ใช่บุคลากรจาก
สถานศึกษาที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในรายการที่ตนตัดสิน ประกอบด้วย
1. เจ้าของภาษา 1 คน (Native Speakers)
2. ครูจากสถานศึกษา/อาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา/ผู้สอนภาษาญี่ปนุ่ จานวน 2 คน
ในกรณีทหี่ น่วยจัดการแข่งขันสามารถจัดหากรรมการเจ้าของภาษาได้มากกว่า 1 คน ก็สามารถทาได้ แต่
ทั้งนี้กรรมการตัดสินทั้งหมดต้องมีจานวน 3 คน
ข้อควรคำนึง
- กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชัน้ ที่ทาการสอน
- กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาอื่นๆ ที่หลากหลาย
- กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในลาดับที่ 1 -3
7. สถานทีท่ าการแข่งขัน
- จัดสถานที่แข่งขันเป็น 2 ห้องดังนี้
- ห้องที่ 1 ห้องเก็บตัวผู้เข้าแข่งขันทีร่ อการแข่งขัน
- ต้องมีผู้ประสานงานทีม่ ีคณ
ุ สมบัติในการช่วยให้นักเรียนผ่อนคลายจากความตื่นเต้นกังวลและบริหารจัดการ
ในการจับฉลากลาดับการแข่งขันให้เป็นระบบ
- ห้องที่ 2 ห้องแข่งขัน จัดให้เหมาะสมกับกิจกรรมการแข่งขัน
หมายเหตุ การอนุญาตให้มีผู้เข้าชมการแข่งขัน อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดแข่งขัน ทั้งนีค้ วร
คานึงถึงความสงบเรียบร้อยภายในห้องแข่งขัน เพราะผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องใช้สมาธิในการแข่งขันค่อนข้างมาก
ไม่ควรอนุญาตให้ถ่ายรูปหรือยกป้ายหรือส่งเสียงเชียร์และต้องปิดโทรศัพท์มือถือตลอดการแข่งขันรวมทั้งไม่อนุญาตให้
บุคคลใดๆ เข้า-ออกห้องแข่งขันในระหว่างที่นักเรียนกาลังพูด
8. การเข้าแข่งขันระดับชาติ
8.1. ให้ผู้ที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมต้องได้คะแนน
ระดับเหรียญทอง ลาดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และผู้ที่เป็นตัวแทนระดับภาค เข้าแข่งขันใน
ระดับชาติ จะต้องได้คะแนนระดับเหรียญทอง ลาดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 8๐ ขึ้นไป )
8.2 ในกรณีทมี่ ีผู้ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 คนให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับข้อของเกณฑ์
การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อ 1 เท่ากันให้ดูข้อที่ 2 ผู้ที่ได้คะแนนข้อ 2 มากว่ากว่าถือเป็นผู้ชนะแต่ถ้าข้อที2่
เท่ากันให้ดูในข้อถัดไปกรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการเป็นผู้ชี้ขาด
8.3 หัวข้อการพูดที่ใช้ในการแข่งตั้งแต่ระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติ
8.3.1 ระดับชัน้ ม.1-3 ใช้เวลาในการพูด 3 นาที หัวข้อ “เพือ่ นรักของฉัน (私の親友)”
8.3.2 ระดับชั้น ม.4 - 6 ใช้เวลาในการพูด 4 นาที หัวข้อ
“เพื่อโลก...ฉันทาได้ (世界のために今、 私にできること)”
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รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ที่
1

ชื่อ – สกุล
นางอุทัยวรรณ เฉลิมชัย

ตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษา
(ชานาญการพิเศษ)

สังกัด
สวก. สพฐ.
(ภาษาจีน)

2

นางเชาวลี นาคสุขศรี

นักวิชาการศึกษา
(ชานาญการพิเศษ)

สวก. สพฐ.
(ภาษาฝรั่งเศส)

3

นางสาวนองศิริ โชติรัตน์

นักวิชาการศึกษา
(ชานาญการพิเศษ)

สวก. สพฐ.
(ภาษาญี่ปุ่น)

3

นางสางอังสุมา เจริญสาร

นักวิชาการศึกษา

สถาบัน
ภาษาอังกฤษ สพฐ.
สถาบัน
ภาษาอังกฤษ สพฐ.

4 นางยุวดี อยู่สบาย

นักวิชาการศึกษา
(ชานาญการพิเศษ)

เบอร์โทรติดต่อ
02-288-5748, 089-1514436
speechobec@hotmail.com
02-288-5748, 081-1729123
frenchobec@hotmail.com
02-288-5748, 081-3715041
japaneseteacher2010@hot
mail.com
022815891
081 6316844

หมายเหตุ 1. รายชื่อผู้ประสานงานเพิ่มเติมในระดับภาค
2. รายชือ่ ผู้ประสานงานส่วนกลาง (รวบรวมรายชื่อระดับภาคทุกภาค)
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