สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
การแข่งขันวิชาการ มหกรรมการศึกษาเอกชนประจาปีการศึกษา 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
วันเสาร์ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
สถานที่จัดการแข่งขัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
จัดโดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
...........................................................................................................................................................
รายการการแข่งขัน

ประเภทนักเรียนหลักสูตรสามัญ * ประเภทนักเรียนหลักสูตร EP
ปฐมวัย
ปฐมวัย

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
(Speech)



จานวนผู้
แข่งขัน



เดี่ยว

หมายเหตุ
* โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งหลักสูตรสามัญ และหลักสูตร EP สามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ทั้งสองประเภทหลักสูตร
โดยขอให้โรงเรียนมีความซื่อสัตย์ในการจัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันให้ตรงหลักสูตร โดยระบุหลักสูตรของนักเรียนให้
ชัดเจน

กาหนดการ
เวลา 08.15 น.
เวลา 08.30 น.
เวลา 09.00 น.
1.
2.

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

ลงทะเบียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
พร้อมกันที่ห้องเก็บตัวเพื่อจับสลากลาดับและเตรียมตัวเข้าแข่ง
เริ่มการแข่งขัน
นักเรียนดับชั้นอนุบาล

ประเภทของนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
แข่งขันประเภทเดี่ยว
2.1 ประเภทนักเรียนหลักสูตรสามัญ คือ นักเรียนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษ จานวน 3–5 คาบ
ต่อสัปดาห์ในหลักสูตรสามัญ หรือหลักสูตร IEP

2.2 ประเภทนักเรียนหลักสูตรพิเศษ คือ นักเรียนไทยที่เรียนหลักสูตร English Program หรือ
นักเรียนไทยที่เรียนและใช้ภาษาอังกฤษมากกว่า 5 คาบต่อสัปดาห์ หรือนักเรียนไทยและต่างชาติหรือ
ผู้ปกครองเป็นชาวต่างชาติหรือใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศติดต่อกันมากกว่า 6 เดือน
3.

วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกซ้อม
3.2 หัวข้อการแข่งขันจากเดิม “My Family” ขอเปลี่ยนแปลงเป็น “My Classroom”
3.3 จับฉลากลาดับการแข่งขันในวันแข่งขัน
3.4 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน มีดังนี้
3.4.1 นักเรียนหลักสูตรสามัญ 3 นาที
3.4.2 นักเรียนหลักสูตรพิเศษ 4 นาที
หมายเหตุ หากใช้เวลาในการพูดเกินหรือน้อยกว่าเวลาที่กาหนด แต่ไม่เกิน 30 วินาที จะไม่ตัด
คะแนน หากเกินกว่า 30 วินาที ทุก 10 วินาทีจะถูกตัด 1 เริ่มจับเวลาตั้งแต่การแนะนาตัว
3.5 นักเรียนต้องส่งบทพูดให้กรรมการ (ส่งในวันแข่งขัน ให้กรรมการประจาห้องแข่งขัน)
จานวน 5 ชุด
3.6 การแต่งกายชุดนักเรียน โดยไม่มีการใช้อุปกรณ์ประกอบการเล่าเรื่อง
4.

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน
4.1 ด้านเนื้อหา (Content)
20 คะแนน
ประกอบด้วย
- เนื้อหามีความน่าสนใจ เหมาะสมกับวัย (Interesting Story)
10 คะแนน
- รูปแบบการเล่าเรื่อง การนาเสนอ (Form & Organizing)
10 คะแนน
4.2 ด้านความคล่องแคล่วด้านการใช้ภาษ (Language Competence) 60 คะแนน
ประกอบด้วย
- ความถูกต้องของการใช้ภาษา คาศัพท์ โครงสร้าง ความเหมาะสมกับ
ระดับชั้น (Grammar)
20 คะแนน
- ออกเสียงถูกต้องตามหลักการออกเสียง (Pronunciation & Accent)
20 คะแนน
- การใช้น้าเสียง – ต่าสอดคล้องกับเนื้อหาที่พูด (Tone)
10 คะแนน
- ความชัดเจนของเสียง ฟังง่าย ฟังรู้เรื่อง (Clearness & Understandable) 10 คะแนน

4.3 บุคลิกภาพ การแนะนาตัว (Character)
ประกอบด้วย
- บุคลิก ท่าทาง (Personality)
- การแนะนาตัว (Self-Introduction)
5.

20 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 – 100
คะแนน
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79
คะแนน
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69
คะแนน
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

6.

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน จานวน 3 คน
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการตัดสิน
- ครูต่างชาติเจ้าของภาษา (Native Speaker)
จานวน 1 คน
- ครูต่างชาติผู้สอนภาษาอังกฤษ (Foreigner)
จานวน 1 คน
- ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ/ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ (Thai) จานวน 1 คน
6.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการตัดสิน
- กรรมการควรชี้แจงกติกาการแข่งขัน และเกณฑ์การให้คะแนน ก่อนทาการแข่งขัน
- กรรมการควรให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลังการตัดสิน เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
7.

สถานที่ทาการแข่งขัน
- ห้องเรียนที่ไม่มีเสียงจากภายนอกรบกวน
- ไม่อนุญาตให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินอยู่ในห้องแข่งขัน

ใบสมัครการแข่งขันวิชาการ มหกรรมการศึกษาเอกชนประจาปีการศึกษา 2562
แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
วันเสาร์ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
สถานที่จัดการแข่งขัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------โรงเรียน __________________________ อาเภอ______________จังหวัด___________________
โทรศัพท์ _______________________________ โทรสาร _______________________________
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) _______________________________ ตาแหน่ง ________________
ชื่อครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขัน_________________________________________________________
โทรศัพท์มือถือ_______________e-mail ______________________ ID line _________________
มีความประสงค์จะขอสมัครแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) โปรดเขียนด้วยตัวบรรจง
ชื่อโรงเรียน เป็นภาษาอังกฤษ ___________________________________________________
 ระดับปฐมวัย
หลักสูตรสามัญ
ชื่อไทย : (ด.ญ. / ด.ช.) __________________________________ ระดับชั้น ___________
ชื่ออังกฤษ :______________________________________________________________
หลักสูตร EP
ชื่อไทย : (ด.ญ. / ด.ช.) __________________________________ ระดับชั้น ___________
ชื่ออังกฤษ :______________________________________________________________
ลงชื่อ..................................................
(....................................................)
ตาแหน่ง.......................................................
กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ที่ฝ่ายธุรการโรงเรียนชาญรัตน์วิทยา
e-mail : Chanrat2552@hotmail.com
โทร. 02-9850477 – 8 โทรสาร 02-9850477
มือถือ : 085-9907011
**ค่าสมัครแข่งขัน 100 บาท : ระดับ : การแข่งขัน**

