สมาคมผู'ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี

การแข>งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาเอกชน ระดับจังหวัด ปCการศึกษา 2562
กลุ>มสาระการเรียนรู'ภาษาต>างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

รายการการแข>งขัน: การแข>งขัน Multi Skills Competition
รายการรับสมัครผู'เข'าแข>งขัน
หลักสูตรสามัญ/IEP
ป.4-6

จำนวนผู'แข>งขัน
1 คน

1. คุณสมบัตแิ ละจำนวนผู'เข'าแข>งขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป8ที่ 4-6

หลักสูตร EP
ป.4-6

จำนวนผู'แข>งขัน
1 คน

จำนวน 1 คน

2. คุณสมบัติประเภทหลักสูตรของผู'เข'าแข>งขัน
2.1 ประเภทนักเรียนหลักสูตรสามัญ คือ นักเรียนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษจำนวน 3-5 คาบตPอ
สัปดาหQ ในหลักสูตรสามัญ หรือ หลักสูตร IEP (Intensive English Program)
2.2 ประเภทนักเรียนหลักสูตรพิเศษ คือ นักเรียนไทยที่เรียนหลักสูตร EP (English Program) หรือ
นักเรียนไทยที่เรียนและใชhภาษาอังกฤษมากกวPา 5 คาบตPอสัปดาหQ หรือนักเรียนไทยและตPางชาติหรือมี
ผูhปกครองเปjนชาวตPางชาติ หรือใชhชีวิตอยูPตPางประเทศติดตPอกันมากกวPา 6 เดือน
3.วิธีดำเนินการและรายละเอียดการแข>งขัน
3.1 Multi Skills Competition เปjนการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
(English Proficiency) ประกอบดhวย
- Speaking Skill
- Listening Skill
- Writing Skill
- Reading Skill
- Pictures Dictation
3.2 ผูhเขhาแขPงขันเขhารับการทดสอบ ดังนี้
3.2.1 ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยใชhแบบทดสอบขhอเขียน (English
Proficiency Test) ที่ครอบคลุมความสามารถทักษะดhานการฟ~ง การพูด การอPาน และการเขียน เวลา 1
ชั่วโมง 10 นาที คะแนน 60 คะแนน โดยเรียงลำดับการแขPงขันดังนี้
1) Writing Skill
20 คะแนน เวลา 30 นาที
เปjนการเขียนเรียงความ ใชhหัวเรื่องตามการแขPงขัน Impromptu Speech (กรรมการจับสลากเรื่องที่
เขียน ในวันแขPงขัน) และกำหนดจำนวนคำดังนี้ ป.4-6 ไมPต่ำกวPา 100 คำ
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2) Listening Skill
20 ขhอ
20 คะแนน
เวลา 20 นาที
3) Reading Skill
20 ขhอ
20 คะแนน
เวลา 20 นาที
หลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบจากแบบทดสอบขhอเขียน กรรมการจะดำเนินการแขPงขันที่เหลือ ดังนี้
4) Pictures Dictation
20 คะแนน เวลา 30 นาที
ทดสอบความสามารถดhานการฟ~งและการถPายโอนความรูh โดยทดสอบ Pictures Dictation โดย
เจhาของภาษา เปjนผูhอPานบทอPาน 2 ครั้ง ขณะที่ฟ~ง ผูhเขhาแขPงขันสามารถจดบันทึกขhอมูลที่ฟ~งไดh และผูhเขhา
แขPงขันใชhเวลา 30 นาที ในการวาดภาพจากบทอPานที่ฟ~งเพียง 1 ภาพ โดยมีองคQประกอบครบถhวนตามเนื้อ
เรื่องที่ไดhฟ~งมา
เกณฑQการใหhคะแนนประกอบดhวย
- ความถูกตhองของภาพตามบทอPาน
- ความครบถhวนของรายละเอียดภาพตามที่อPาน
5) Speaking Skill
20 คะแนน
เวลา 5 นาที
ทดสอบความสามารถดhานทักษะการพูดโดยการสัมภาษณQ คณะกรรมการ 3 คน เปjนเจhาของภาษา 1
คนและกรรมการคนไทย 2 คน ผูhเขhาแขPงขันเขhาสัมภาษณQจากคณะกรรมการ คนละ 5 นาที แนวทางการตั้ง
คำถามควรเปjนคำถามปลายเปƒด (open-ended questions) เพื่อใหhผูhเขhาแขPงขันไดhแสดงศักยภาพในการ
ใชhภาษาและผูhถามคำถามควรเปjนคนเดิมและคำถามเดิม เพื่อเปรียบเทียบไดhอยPางยุติธรรม
หมายเหตุ: ควรใชhอยPางนhอย 2-3 คำถาม
คำถามที่ 1 เปjนเรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจำวัน
คำถามที่ 2-3 เปjนคำถามปลายเปƒด เชPน How will you do if you found someone’s purse?
เกณฑQการใหhคะแนนประกอบดhวย
- ความสามารถในการใชhภาษา (language ability)
- ความสามารถในการแกhป~ญหา (Problem solving)
- ความคิดสรhางสรรคQ (Creativity)
4. เกณฑkการให'คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน
4.1 Writing Skill
20
คะแนน
4.2 Listening Skill
20
คะแนน
4.3 Reading Skill
20
คะแนน
4.4 Pictures Dictation 20
คะแนน
4.5 Speaking Skill
20
คะแนน
5. เกณฑkการตัดสิน
คะแนน
80-100
คะแนน ไดhรับรางวัลระดับเหรียญทอง
คะแนน
70-79
คะแนน ไดhรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
คะแนน
60-69
คะแนน ไดhรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปjนที่สนิ้ สุด
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6. คณะกรรมการในการตัดสิน
กรรมการตัดสินการแขPงขัน ระดับชั้นละ 3 คน โดยกรรมการเปjนผูhที่มีความรูh ความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษเปjนอยPางดี ประกอบดhวย
1) เจhาของภาษา (Native Speaker) อยPางนhอย 1 คน ในคณะกรรมการตัดสิน
1 คน
2) ครูตPางชาติผูhสอนภาษาอังกฤษ (Foreign English Teacher)
1 คน
3) ผูhทรงคุณวุฒิดhานภาษาอังกฤษ/ครูไทยผูhสอนภาษาอังกฤษ (Thai English Teacher) 1 คน
7. รายละเอียดวัน, เวลา, และสถานที่ทำการแข>งขัน
วันเสารQที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษQสวัสดิ์
รายงานตัวเวลา 8.00-8.30 น.
เริ่มการแขPงขันเวลา 9.00 น.

3

ใบสมัครเข'าร>วมกิจกรรมการแข>งขันกลุ>มภาษาต>างประเทศ: การแข>งขัน Multi Skills Competition

วันเสารkที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษkสวัสดิ์

โรงเรียน ___________________________ อำเภอ___________________จังหวัด________________
โทรศัพทQ ______________________________ โทรสาร ___________________________________
ขhาพเจhา (นาย/นาง/นางสาว) ________________________________ ตำแหนPง ___________________
ชื่อผูhประสานงานการแขPงขัน_________________________________โทรศัพทQมือถือ_______________
e-mail _____________________________________________ ID Line ______________________
มีความประสงคkจะขอสมัครแข>งขันการแข>งขัน Spelling Bee ดังนี้
(โปรดเขียนดhวยตัวบรรจงหรือพิมพQ เนื่องจากมีผลตPอเกียรติบัตรของนักเรียน)

หลักสูตร English Program
ชั้น ป.4 – ป.6
ชื่อ / สกุล _____________________________________________________ ชั้น _____________
ชื่อภาษาอังกฤษ _________________________________________________________________
หลักสูตรสามัญ
ชั้น ป.4 – ป.6
ชื่อ / สกุล _____________________________________________________ ชั้น _____________
ชื่อภาษาอังกฤษ _________________________________________________________________
ขอรับรองวPาขhอความดังกลPาวถูกตhอง
ลงชื่อ ______________________________ ผูhรับรอง
( ___________________________________ )
ผูhบริหารโรงเรียน ________________________________
หมายเหตุ: หากต'องการส>งใบสมัคร กรุณาส>งใบสมัครทาง Mail E preeya.po@prasartvidnon.ac.th
ตั้งแต>วันที่ 4-14 พฤศจิกายน 2562 ผู'ประสานงาน: เบอรkโทร 091-779-0457 ครูปรียา เภาหิงคk
***ค>าสมัครแข>งขัน 100 บาท : ระดับ : การแข>งขัน***
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