สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
การแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาเอกชน ระดับจังหวัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563
สถานที่จัดการแข่งขัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

รายการการแข่งขัน
1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
(Impromptu Speech)

ประเภทนักเรียนหลักสูตรสามัญ *
ประเภทนักเรียนหลักสูตร EP
ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 อาชีวะ ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 อาชีวะ




















จานวน
ผู้แข่งขัน
เดี่ยว

หมายเหตุ
* โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งหลักสูตรสามัญ และหลักสูตร EP สามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ทั้งสองประเภทหลักสูตร โดยขอให้
โรงเรียนมีความซื่อสัตย์ในการจัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันให้ตรงหลักสูตร โดยระบุหลักสูตรของนักเรียนให้ชัดเจน

กาหนดการ
เวลา 08.15 น.
เวลา 08.30 น.
เวลา 09.00 น.

ลงทะเบียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
พร้อมกันที่ห้องเก็บตัวเพื่อจับสลากลาดับและเตรียมตัวเข้าแข่ง
เริ่มการแข่งขัน (หลักสูตรสามัญแข่งขันก่อนหลักสูตร EP)
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ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา-อาชีวะ
 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
1. ประเภท คุณสมบัติและจานวนของผู้เข้าแข่งขัน
1.1 ประเภทการแข่งขัน แข่งขันประเภทเดี่ยว
1) ประเภทนักเรียนหลักสูตรสามัญ :

2) ประเภทนักเรียนหลักสูตรพิเศษ :

ระดับชั้น ป.1-3
ระดับชั้น ป.4-6
ระดับชั้น ม.1-3
ระดับชั้น ม.4-6
ระดับชั้น อาชีวะ (ปวช.)

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

ระดับชั้น ป.1-3
ระดับชั้น ป.4-6
ระดับชั้น ม.1-3
ระดับชั้น ม.4-6
ระดับชั้น อาชีวะ (ปวช.)

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

หากการแข่งขันระดับชั้นใด มีผู้สมัครเข้าแข่งขันไม่ถึง 3 คน ของดรายการแข่งขันระดับชั้นนั้น
2. คุณสมบัติของนักเรียนผู้เข้ารับการแข่งขัน
2.1 ประเภทนักเรียนหลักสูตรสามัญ คือ นักเรียนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษ จานวน 3-5 คาบ ต่อสัปดาห์
ในหลักสูตรสามัญ หรือหลักสูตร IEP
2.2 ประเภทนักเรียนหลักสูตรพิเศษ คือ นักเรียนไทยที่เรียนหลักสูตร English Program หรือนักเรียนไทย
ที่เรียนและใช้ภาษาอังกฤษมากกว่า 5 คาบต่อสัปดาห์ หรือนักเรียนไทยและต่างชาติหรือมีผู้ปกครองเป็นชาวต่างชาติ
หรือใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศติดต่อกันมากกว่า 6 เดือน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 หัวข้อการแข่งขันเป็นไปตามเนื้อหาในหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของแต่ละระดับชั้นที่เหมาะสมกับการ
พูดแบบ Impromptu Speech ดังนี้
1) นักเรียนระดับชั้น ป.1-3 หัวข้อที่กาหนด 3 เรื่อง (มีสิทธิ์จับสลากเลือกพูดเพียง 2 ครั้ง แล้วเลือกพูดเพียง 1
หัวข้อ) ภายในวงคาศัพท์ประมาณ 300 – 450 คา (คาศัพท์ที่เป็นรูปธรรม) ดังนี้
1. Why I love my family?
2. Something I love to do for fun.
3. My favorite class.
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2) นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 หัวข้อที่กาหนด 3 เรื่อง (มีสิทธิ์จับสลากเลือกพูดเพียง 2 ครั้ง แล้วเลือกพูดเพียง 1
หัวข้อ) ภายในวงคาศัพท์ประมาณ 1,050 – 1,200 คา (คาศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม) ดังนี้
1. Free time activities that you can recommend
2. The school field trip I would like to make
3. Sport I love to play with friends
3) นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 หัวข้อที่กาหนด 3 เรื่อง (มีสิทธิ์จับสลากเลือกพูดเพียง 2 ครั้ง แล้วเลือกพูดเพียง 1
หัวข้อ) ภายในวงคาศัพท์ประมาณ 2,100 – 2,250 คา (คาศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมมากขึ้น) ดังนี้
1. The best book I’ve ever read
2. Why do we need to reduce plastic waste?
3. The most difficult thing I’ve ever done
4) นักเรียนระดับชั้น ม.4-6 และอาชีวะ (ปวช.) หัวข้อที่กาหนด 3 เรื่อง (มีสิทธิ์จับสลากเลือกพูดเพียง 2 ครั้ง แล้ว
เลือกพูดเพียง 1 หัวข้อ) ภายในวงคาศัพท์ประมาณ 3,600 – 3,750 คา (คาศัพท์ที่มีระดับการใช้แตกต่างกัน) ดังนี้
1. Effects of Technology on society.
2. How to save the environment?
3. The most difficult thing I’ve ever done
3.2 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน มีดังนี้
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)
4) ระดับชั้น ม. 4-6 และอาชีวะ (ปวช.) ใช้เวลาในการพูด 5-6 นาที (พูดอย่างน้อย 5 นาที ไม่เกิน 6.30 นาที)
หมายเหตุ เวลาในการพูด (บวก / ลบ 30 วินาทีของเวลาที่กาหนด ไม่ตัดคะแนน) ใช้เวลาน้อยหรือมากกว่าเวลาที่
กาหนดตัดคะแนน 31 วินาทีถึง 1 นาที ตัด 1 คะแนน, เกินหนึ่งนาทีขึ้นไปตัดนาทีละ 1 คะแนน (ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการ
แนะนาตัว)
3.3. การดาเนินการแข่งขัน
1) นักเรียนจับฉลากเลือกลาดับก่อน – หลัง ให้นักเรียนเข้าแข่งขันตามลาดับ
2) นักเรียนจะพูดตามหัวข้อที่กาหนดไว้ในแต่ละระดับชั้น โดยวิธีการจับสลาก นักเรียนมีสิทธิ์จับสลาก 2 ครั้ง
ก่อนเวลาพูดให้เวลาเตรียมตัว 5 นาที แล้วเลือกพูดเพียง 1 หัวข้อจากหัวข้อที่จับสลากได้
3) ก่อนการพูดให้นักเรียนแนะนาตนเองชื่อ – นามสกุล ชั้น และโรงเรียน
4) ขณะพูดห้ามใช้อุปกรณ์ เอกสารอื่นๆ และบันทึกช่วยจาประกอบการพูด
5) ผู้เข้าแข่งขันที่มาช้ากว่ากาหนดเวลา ให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการตัดสิน เป็นสิทธิ์ขาด
6) การแต่งกายชุดนักเรียน
4. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน
4.1 ด้านเนื้อหา (Content)
40 คะแนน
ประกอบด้วย
- เนื้อหามีความถูกต้องตามหัวเรื่องที่กาหนด (Accuracy and Consistency)
15 คะแนน
- ความถูกต้องของภาษาในรูปแบบการพูดสุนทรพจน์ (Form & Organizing of Speech) 10 คะแนน
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- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity)
10 คะแนน
- การตอบคาถามเกี่ยวกับหัวข้อที่จับสลากได้
5 คะแนน
4.2 ด้านความคล่องแคล่วในทักษะภาษา (Language Competence and Fluency)
40 คะแนน
ประกอบด้วย
- การใช้ภาษาเหมาะสมกับระดับชั้น (Difficulty Level) ด้านคาศัพท์ (Vocabulary)
10 คะแนน
โครงสร้างและคาสันธาน (Structure & Connectors)
- ความสามารถด้านการออกเสียงการเน้นคา การลงเสียงสูงต่า การเน้นคาสาคัญในประโยค 20 คะแนน
และจังหวะ การหยุดในช่วงจบประโยค (Pronunciation, Stress, Intonation, rhythm,
pausing and pace)
- 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 ให้กรรมการพิจารณาตัดคะแนนในส่วนเนื้อหา
(Content) 40 คะแนนเป็น 0 คะแนน
5. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 – 100
คะแนน
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79
คะแนน
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69
คะแนน
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
6.1 กรรมการตัดสินการแข่งขัน ระดับชั้นละ 3 คน และกรรมการควบคุมการแข่งขัน ระดับชั้นละ 3 คน
ประกอบด้วย
คุณสมบัติของคณะกรรมการตัดสิน
กรรมการตัดสินเป็นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ประกอบด้วย
1) ครูต่างชาติเจ้าของภาษา (Native Speaker)
จานวน 1 คน
2) ครูต่างชาติผู้สอนภาษาอังกฤษ (Foreigner)
จานวน 1 คน
3) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ/ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ (Thai)
จานวน 1 คน
หมายเหตุ สามารถใช้ ครูต่างชาติเจ้าของภาษา (Native Speaker) มากกว่า 1 คน ได้โดยให้ตัดกรรมการ
ตัดสินในข้ออื่นๆ ทดแทน กรรมการตัดสินจะไม่เกิน 3 คน ต่อระดับ
6.2 หน้าที่ของกรรมการตัดสิน
1) กรรมการควรชี้แจงกติกาการแข่งขันและเกณฑ์การให้คะแนน ก่อนทาการแข่งขัน
2) ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ด้วยความยุติธรรม

4

3) ถามคาถามหลังจากผู้เข้าแข่งขันพูดเสร็จในทุกระดับ จานวน 1 คาถาม โดยคาถามจะสัมพันธ์กับหัวข้อ
ที่ผู้เข้าแข่งขันจับสลากหัวข้อได้ และคนถามควรเป็นชาวต่างชาติ (Native Speaker) เพื่อจะได้เป็นมาตรฐานและ
ตรวจความเข้าใจในเนื้อหาที่นักเรียนพูด
4) ให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนให้เรียบร้อย แล้วจึงทาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันคนถัดไป
5) สรุปผลคะแนนของนักเรียนที่แข่งขันทั้งหมด ส่งกรรมการประจาห้องแข่งขัน
*** ไม่อนุญาตให้บุคคลใด ๆ เข้า-ออกห้องแข่งขันในระหว่างที่นักเรียนกาลังพูด ต้องให้นักเรียนพูดจบก่อนจึง
สามารถเข้า-ออกห้องแข่งขันได้
7. กรรมการประจาห้องแข่งขัน
7.1 กรรมการจับเวลา (ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ) จานวน 1 คน ต่อระดับ มีหน้าที่ ดังนี้
1) จัดเตรียมนาฬิกาจับเวลา และป้าย 3 สี (เขียว เหลือง แดง)
2) จับเวลาการแข่งขัน โดยการจับเวลาจะเริ่มหลังจากที่นักเรียนแนะนาตัวและพูดหัวข้อ
3) ให้สัญญาณโดยแสดงป้าย ดังนี้
สีเขียว หมายถึง เริ่มพูดได้
สีเหลือง หมายถึง เตือนก่อนหมดเวลา 1 นาที
สีแดง หมายถึง หมดเวลาในการแข่งขัน แต่ผู้พูดสามารถพูดต่อได้ 30 วินาที โดยไม่ถูกหักคะแนน
4) บันทึกเวลาที่ใช้ในการพูด
7.2 กรรมการประจาห้องแข่งขัน จานวน 2 คน ต่อ 1 ห้องเก็บตัว มีหน้าที่ ดังนี้
1) รับลงทะเบียนและจัดลาดับการแข่งขันตามลาดับการลงทะเบียน ให้ผู้เข้าแข่งขันนั่งรอในห้องเก็บตัว
2) จัดเตรียมกระดาษ A4 ดินสอ และยางลบ วางที่โต๊ะนอกห้องเก็บตัว สาหรับให้นักเรียนร่างคาพูด
3) จัดทาสลากตามหัวข้อที่นักเรียนแต่ละระดับชั้นแข่งขัน
4) ก่อนเริ่มการแข่งขัน เวลาประมาณ 08.50 น. ให้ชี้แจงระเบียบการแข่งขันกับผู้เข้าแข่งขันทราบ วิธีการ
แข่งขัน, การจับสลาก, ระยะเวลาที่ใช้แข่งขัน, การแสดงป้าย 3 สีของกรรมการจับเวลา ฯลฯ
5) ก่อนการแข่งขัน 5 นาทีของผู้แข่งขันแต่ละคน ให้ผู้แข่งขันจับสลากหัวข้อ (สามารถจับได้เพียง 1 ครั้ง
เท่านั้น) กรรมการประจาห้องแข่งขันจดบันทึกหัวข้อการพูดลงในใบลงทะเบียน และใบลงคะแนน ก่อนการพูด ผู้เข้า
แข่งขันมีเวลาเตรียมตัว 5 นาที โดยนักเรียนสามารถร่างคาพูดลงในกระดาษ A4 ที่เตรียมไว้ให้ แต่ไม่สามารถดูขณะพูด
ได้
6) เมื่อครบ 5 นาที (กรรมการจับเวลาเพื่อความยุติธรรม) ส่งผู้เข้าแข่งขันเข้าห้องแข่งขัน พร้อมนาใบลงคะแนน
ที่ระบุหัวข้อการพูด จัดส่งให้กรรมการตัดสิน
7) รับผลคะแนนจากกรรมการตัดสิน ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน แล้วส่งผลคะแนนให้คณะกรรมการกลาง
เพื่อประกาศผลการแข่งขัน
สถานที่ทาการแข่งขัน
ประกอบด้วย
สถานที่ทาการแข่งขัน
จัดสถานที่แข่งขันเป็น 5 ห้อง ดังนี้
ห้องที่ 1 ห้องแข่งขัน ป.1-3
ห้องที่ 2 ห้องแข่งขัน ป.4-6
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ห้องที่ 3 ห้องแข่งขัน ม.1-3, ม.4-6 และ อาชีวะ (ปวช.)
ห้องที่ 4 ห้องเก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้น ป.1-6
ห้องที่ 5 ห้องเก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้น ม.1-6 และ อาชีวะ (ปวช.)
หมายเหตุ
1. ไม่อนุญาตให้มีผู้ชมอยู่ภายในห้องแข่งขัน
2. ไม่อนุญาตให้บุคคลใดๆ เข้า-ออก ห้องแข่งขันในระหว่างที่นักเรียนกาลังพูด ต้องให้นักเรียนพูดจบก่อนจึง
สามารถเข้า-ออก ห้องแข่งขันได้
3. ห้องเก็บตัวและห้องแข่งขัน ต้องเป็นห้องที่ไม่มีเสียงรบกวน
*** กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ฝ่ายวิชาการโรงเรี ยนเปรมประชาวัฒนา
e-mail : tos197@yahoo.com, ID Line tos197 โทร. 0-2921–4004-5, โทรสาร 0-2921-4008
มือถือ : 086-344-3525, 089-501-1108

*** ใบสมัครกรุณาระบุตามโปรแกรมที่เรียน เช่น
1) ด.ช. รักเรียน มั่นคง (สามัญ)
หรือ
2) ด.ญ. พอใจ มั่นคง (EP) เป็นต้น
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