กลุ่มภาษาต่ างประเทศ: 3 การแข่ งขัน Spelling Bee
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1-3
1.2 นักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
1.3 นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1-3
1.4 นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 ประเภทนักเรี ยนหลักสูตรสามัญ คือ นักเรี ยนไทยที่เรี ยนภาษาอังกฤษจานวน 3-5 คาบ ต่อสัปดาห์ใน
หลักสูตรสามัญ หรื อหลักสูตร IEP
2.2 ประเภทนักเรี ยนหลักสูตรพิเศษ คือ นักเรี ยนไทยที่เรี ยนหลักสูตร English Program หรื อนักเรี ยนไทยที่
เรี ยนและใช้ ภาษาอังกฤษมากกว่า 5 คาบต่อสัปดาห์ หรื อนักเรี ยนไทยและต่างชาติหรื อมีผ้ ปู กครองเป็ นชาวต่างชาติ
หรื อใช้ ชีวิตอยูต่ า่ งประเทศติดต่อกันมากกว่า 6 เดือน
2.3 จานวนผู้เข้ าแข่งขันระดับละ 1 คน ในแต่ละประเภทหลักสูตร
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 วิธีดาเนินการแข่งขัน ทาการแข่งขัน 2 รอบ ดังนี ้
รอบที่ 1 กรรมการที่เป็ นเจ้ าของภาษา พูดคาศัพท์คาละ 2 ครัง้ และพูดประโยคขยายที่มีคาศัพท์นนๆ
ั ้ 2 ครัง้
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าแข่งขันเข้ าใจคาศัพท์ได้ ดีขึ ้น ผู้เข้ าแข่งขันเขียนคาศัพท์จานวน 20 คา ๆ ละ 5 คะแนนลงในกระดาษที่
กรรมการเตรี ยมไว้ ให้ เมื่อหมดเวลาในการเขียนตอบ 1 คา กรรมการเก็บกระดาษและเฉลยคาที่ถกู ต้ อง กรรมการ
ประจาห้ องแข่งขันบันทึกคะแนนบนกระดาน
ผู้เข้ าแข่ งขันในรอบที่ 1 ที่ได้ คะแนนสูงสุดจานวน 10 อันดับแรก จะมีสิทธิ์เข้ าแข่ งขันในรอบที่ 2
รอบที่ 2 มีรายละเอียด ดังนี ้
1) ผู้เข้ าแข่งขันทุกคนในรอบที่ 2 จะมีคะแนนพื ้นฐานในการแข่งขันคนละ 50 คะแนนทุกคน
2) ผู้ที่ผา่ นเข้ าสูร่ อบที่ 2 จับสลากเรี ยงลาดับการแข่งขันและห้ ามนามือถือเข้ าห้ องแข่งขันและภายในห้ อง
แข่งขัน ห้ ามมีผ้ ชู ม เนื่องจากคาศัพท์ที่ใช้ ในการแข่งขันเป็ นชุดเดียวกัน
3) แข่งขันทีละคน โดยผู้แข่งขันที่เหลือรออยูใ่ นห้ องเก็บตัว โดยเริ่ มจากผู้เข้ าแข่งขันลาดับที่ 1 คาศัพท์
ทังหมด
้
5 คา คาละ 10 คะแนน รวม 50 คะแนน (กรรมการพูดคาศัพท์แต่ละคา 1 ครัง้ และพูดประโยค
ขยายที่มีคาศัพท์นนๆ
ั ้ 1 ครัง้ )
4) ผู้เข้ าแข่งขันสะกดคา (เริ่ มจับเวลาหลังจากกรรมการพูดคาศัพท์และประโยคขยายเสร็ จ 10 วินาที) หาก
สะกดคาศัพท์ถกู ต้ องได้ ให้ คาละ 10 คะแนน หากสะกดคาผิดหรื อไม่สะกดคาศัพท์ตามเวลาที่กาหนด
ข้ างต้ น จะไม่ได้ คะแนน กรรมการพูดคาศัพท์ตอ่ จนครบ 5 คา แล้ วสรุปคะแนน
5) ผู้เข้ าแข่งขันที่แข่งขันเสร็ จแล้ ว ให้ นงั่ รอภายในห้ องแข่งขัน
6) ผู้เข้ าแข่งขันคนต่อไป สะกดคาศัพท์ชุดเดิม จานวน 5 คา เช่นเดียวกับคนที่ 1 ทาเช่นนี ้จนครบจานวนคน
ที่เข้ าแข่งขันทังหมด
้
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3.2 คาศัพท์ที่ใช้ ควรอยูใ่ นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ. 2551
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน (รอบที่ 1)
- ตรวจสอบจากการสะกดคาถูกต้ อง
5. เกณฑ์ การตัดสิน เฉพาะผู้ที่ผา่ นเข้ าสูร่ อบที่ 2
คะแนน 80-100 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนน 70-79 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนน 60-69 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ ้นสุด
6. คณะกรรมการในการตัดสิน
5.1. กรรมการตัดสินการแข่งขัน ระดับชันละ
้ 3 คน ประกอบด้ วย
- เป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสือ่ สารภาษาอังกฤษเป็ นอย่างดี
- เป็ นเจ้ าของภาษา (Native Speaker) จานวน 1 คน
- เป็ นครูผ้ สู อนภาษาอังกฤษ/ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ (Thai) จานวน 2 คน
5.2 หน้ าที่ของกรรมการตัดสิน
1) กรรมการที่เป็ นเจ้ าของภาษา มีหน้ าที่หลักในการพูดคาศัพท์ พูดประโยคขยาย และเฉลย
ตัวสะกดที่ถกู ต้ อง
2) กรรมการคนไทย คนที่ 1 เป็ นพิธีกรดาเนินการแข่งขันตลอดจนชี ้แจงระเบียบการแข่งขัน พร้ อม
จับเวลา 10 วินาที หลังจากที่กรรมการเจ้ าของภาษาพูดประโยคขยายรอบที่ 2 จบ เมื่อครบ 10 วินาที ต้ อง
ประกาศให้ เด็กส่งกระดาษคาตอบ
3) กรรมการคนไทย คนที่ 2 เป็ นผู้ตรวจคาตอบของกระดาษคาตอบ ตรวจสอบความถูกต้ องของคา
ที่สะกด แล้ วประกาศคะแนน
4) ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ด้วยความยุติธรรม
5) สรุปผลคะแนนของนักเรี ยนที่แข่งขันทังหมด
้
ส่งกรรมการประจาห้ องแข่งขัน
7. สถานที่ทาการแข่ งขัน
- ควรเป็ นห้ องที่ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก และภายในห้ องแข่งขัน ควรจัดดังนี ้
- โต๊ ะแข่งขันตามจานวนผู้เข้ าแข่งขัน
- โต๊ ะกรรมการตัดสิน 3 คน พร้ อมไมโครโฟนสาหรับกรรมการที่เป็ นพิธีกร
- ห้ องเก็บตัว สาหรับการแข่งขันรอบที่ 2
- ไม่อนุญาตให้ มีผ้ ชู มอยูภ่ ายในห้ องแข่งขัน
8. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
8.1 ในการแข่งขันระดับภาค แต่ละจังหวัดมีสทิ ธิ์ สง่ นักเรี ยนเข้ าแข่งขันรายการละ 2 โรงเรี ยน โดยคัดเลือกจาก
โรงเรี ยนที่นกั เรี ยนที่มีผลการแข่งขันเหรี ยญทองลาดับที่ 1และ2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด
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8.2 หากโรงเรี ยนลาดับที่ 1 หรื อ 2 สละสิทธิ์ขอให้ คดั เลือกโรงเรี ยนที่มีผลการแข่งขันลาดับถัดไป
8.3 นักเรี ยนที่เป็ นตัวแทนเข้ าร่วมแข่งขันระดับภาค ต้ องเป็ นบุคคลคนเดียวกับผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกจาก
ระดับจังหวัดเท่านัน้
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กลุ่มภาษาต่ างประเทศ: 4 การแข่ งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
1.2 นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1-3
1.3 นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 ประเภทนักเรี ยนหลักสูตรสามัญ คือ นักเรี ยนที่เรี ยนภาษาจีน 1 คาบ / สัปดาห์
2.2 ประเภทนักเรี ยนหลักสูตรพิเศษ คือ นักเรี ยนที่เรี ยนภาษาจีนมากกว่า 1 คาบ / สัปดาห์ หรื อนักเรี ยนที่มี
เชื ้อสายจีนหรื อมีผ้ ปู กครองพูดภาษาจีนในชีวิตประจาวันหรื ออยูใ่ นประเทศที่ต้องใช้ ภาษาจีนในการสือ่ สารติดต่อกัน
มากกว่า 6 เดือน
2.3 ประเภทการแข่งขัน แข่งขันประเภททีม ทีมละ 2 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรี ยนผ้ เู ข้ าแข่งขันพร้ อมชื่อครูผ้ฝู ึ กซ้ อม
3.2 หัวข้อการแข่งขัน
- ระดับประถมศึกษา: ะ า า ทีท ง ทียว งหวด ง ง ( า ที)
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น: ะ าว รรมประ ณี ท ง ิ ง ง ( รายการ)
มัธยมศึกษาตอนปลาย: ะ า ิ คา า
ิ ณ (
) งหวด ง ง
3.3 กรรมการจะเรี ยกผ้ เู ข้ าแข่งขันเข้ าห้ องเก็บตัวก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที เพื่อชี ้แจงกติกาและเตรี ยมเข้ า
แข่งขันตามลาดับที่กาหนด
3.4 ผู้แข่งขัน (ทังสองคน)
้
จะต้ องพูดตามหัวข้ อที่กาหนด พร้ อมทังตอบค
้
าถามของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
สิง่ ที่พดู ไปแล้ ว จานวน 2 คาถาม
3.4.1 คณะกรรมการถามคาถามเกี่ยวกับสิง่ ที่ผ้ แู ข่งขันพูด (ถามและตอบด้ วยภาษาจีน)
- ระดับ ป.4-6 เป็ นคาถามประเภทให้ ตอบว่า ใช่/ไม่ใช่ หรื อคาถามที่ให้ ตอบด้ วยคาหรื อวลีสนๆ
ั้
- ระดับ ม.1-3 เป็ นคาถามประเภทให้ ตอบด้ วยประโยคสันๆ
้
- ระดับ ม.4-6 เป็ นคาถามประเภทให้ ตอบด้ วยประโยคที่สมบูรณ์
3.4.2 ในกรณีที่ผ้ แู ข่งขันไม่สามารถตอบคาถามได้ อนุโลมให้ คณะกรรมการถามคาถามใหม่ (ที่มีระดับ
ความยากง่ายเท่าเทียมหรื อใกล้ เคียงกับคาถามแรก) ได้ อีก 1 คาถาม ในคาถามที่สองนี ้ หากผู้แข่งขันไม่
สามารถตอบได้ อนุโลมให้ ตอบเป็ นภาษาไทยได้ คะแนนที่ได้ ลดหลัน่ ลงไป
3.5 เวลาในการแข่งขัน (ไม่รวมการแนะนาตัวเอง)
- ระดับชัน้ ป.4-6 ใช้ เวลาในการพูด 3 นาที
- ระดับชัน้ ม.1-3 ใช้ เวลาในการพูด 3 นาที
- ระดับชัน้ ม.4-6 ใช้ เวลาในการพูด 4 นาที
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หากใช้ เวลาในการพูดเกิดหรื อน้ อยกว่าเวลาที่กาหนดดังกล่าวข้ างต้ น แต่ไม่เกิน 30 วินาที จะไม่ตดั คะแนน
หากเกินกว่า 30 วินาที ทุก 10 วินาทีจะถูกตัด 1 คะแนน
3.6 อุปกรณ์ประกอบการพูด คือ ป้ายนิเทศที่ทาจากแผ่นฟิ วเจอร์ บอร์ ด ขนาด 65 x 81 เซนติเมตร (+ ไม่เกิน 3
เซนติเมตรโดยอนุโลม) จานวนเพียง 1 แผ่นเท่านัน้ (ใช้ ได้ ทงสองด้
ั้
าน) โดยให้ มีแต่เพียงภาพจานวนไม่เกิน 20 ภาพ
เท่านัน้ ห้ ามเขียนข้ อความอื่นใดบนป้ายนิเทศ หากภาพที่นามาใช้ เป็ นภาพที่มีข้อความภาษาไทยปรากฏอยูใ่ น
ภาพด้ วยเล็กน้ อย ก็สามารถนามาใช้ ได้ ทงนี
ั ้ ้ ห้ ามใช้ ภาพที่มีข้อความที่เป็ นภาษาที่ใช้ ในการแข่งขันปรากฏอยูใ่ นภาพ
(การใช้ อุปกรณ์ไม่ตรงตามที่กาหนดจะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน)
6. เกณฑ์ การให้ คะแนน 100 คะแนน
1) ด้ านเนือ้ หา (Content)
25 คะแนน
- เนื ้อหาถูกต้ องและน่าสนใจ (Accuracy and Interesting)
10 คะแนน
- ความถูกต้ องของภาษา (Form & Organizing of Speech)
10 คะแนน
- ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ (Creativity)
5 คะแนน
2) ด้ านความคล่ องแคล่ วในทักษะภาษา (Language Competence and Fluency) 25 คะแนน
- การใช้ ภาษาเหมาะสมกับระดับชัน้ (Difficulty Level)
10 คะแนน
ด้ านศัพท์ (Vocabulary) โครงสร้ างและคาสันธาน (Structure & Connectors)
- ความสามารถด้ านการออกเสียง การเน้ นคา การลงเสียงสูง การเน้ นคาสาคัญ
15 คะแนน
ในประโยคและจังหวะการหยุดในช่วงจบประโยค
(Pronunciation, Stress, Intonation, rhythm, pausing and pace)

3) ความสาเร็จในการถ่ ายทอด (Presentation)
- การใช้ เสียงสอดคล้ องกับเนื ้อหาที่พดู (Tone)
- ความสามารถในการสือ่ ถึงผู้ฟัง (Communication)
- บุคลิกท่าทางของความเป็ นยุวมัคคุเทศก์
- การทางานร่วมกัน (Team work)
- การใช้ เวลาตามที่กาหนด (Time)
4) การตอบคาถาม
เกณฑ์การให้ คะแนนในแต่ละคาถาม
ความเข้ าใจคาถาม
* ถามคาถามด้ วยภาษาที่แข่งขัน
* ถามคาถามที่ต้องแปลเป็ นภาษาไทย

การตอบคาถาม
ตอบคาถามได้ อย่างถูกต้ องด้ วยภาษาที่แข่งขัน
ตอบคาถามได้ อย่างถูกต้ องด้ วยภาษาไทย
ตอบคาภามเป็ นภาษาที่แข่งขันได้ อย่างถูกต้ อง
ตอบคาถามด้ วยภาษาไทย

40 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
10 คะแนน
คะแนน
5
2.5
2.5
0

7. สถานที่ทาการแข่ งขัน
- ควรเป็ นห้ องที่ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก และภายในห้ องแข่งขัน ควรจัดดังนี ้
- ห้ องเก็บตัว
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8. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
8.1 ในการแข่งขันระดับภาค แต่ละจังหวัดมีสทิ ธิ์ สง่ นักเรี ยนเข้ าแข่งขันรายการละ 2 โรงเรี ยน โดยคัดเลือกจาก
โรงเรี ยนที่นกั เรี ยนที่มีผลการแข่งขันเหรี ยญทองลาดับที่ 1และ2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด
8.2 หากโรงเรี ยนลาดับที่ 1 หรื อ 2 สละสิทธิ์ขอให้ คดั เลือกโรงเรี ยนที่มีผลการแข่งขันลาดับถัดไป
8.3 นักเรี ยนที่เป็ นตัวแทนเข้ าร่วมแข่งขันระดับภาค ต้ องเป็ นบุคคลคนเดียวกับผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกจาก
ระดับจังหวัดเท่านัน้
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กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาต่ างประเทศ: 1 การแข่ งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1-3
1.2 นักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
1.3 นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1-3
1.4 นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 ประเภทนักเรี ยนหลักสูตรสามัญ คือ นักเรี ยนไทยที่เรี ยนภาษาอังกฤษจานวน 3-5 คาบ ต่อสัปดาห์ใน
หลักสูตรสามัญ หรื อหลักสูตร IEP
2.2 ประเภทนักเรี ยนหลักสูตรพิเศษ คือ นักเรี ยนไทยที่เรี ยนหลักสูตร English Program หรื อนักเรี ยนไทยที่
เรี ยนและใช้ ภาษาอังกฤษมากกว่า 5 คาบต่อสัปดาห์ หรื อนักเรี ยนไทยและต่างชาติหรื อมีผ้ ปู กครองเป็ นชาวต่างชาติ
หรื อใช้ ชีวิตอยูต่ า่ งประเทศติดต่อกันมากกว่า 6 เดือน
2.3 จานวนผู้เข้ าแข่งขันระดับละ 1 คน ในแต่ละประเภทหลักสูตร
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อผู้เข้ าแข่งขันและครูผ้ ฝู ึ กซ้ อม
3.2 หัวข้ อการแข่งขันเป็ นไปตามเนื ้อหาในหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของแต่ละระดับชันที
้ ่เหมาะสมกับ
การพูดแบบ Impromptu Speech ดังนี ้
1) นักเรียนระดับชัน้ ป.1-3 หัวข้ อที่กาหนด 3 เรื่ อง (มีสทิ ธิ์จบั สลาก 2 ครัง้ เลือกพูดเพียง 1 หัวข้ อ)
ภายในวงคาศัพท์ประมาณ 300 – 450 คา (คาศัพท์ที่เป็ นรูปธรรม) ดังนี ้
1.
2.
3.
2) นักเรียนระดับชัน้ ป.4-6 หัวข้ อที่กาหนด 3 เรื่ อง (มีสทิ ธิ์จบั สลาก 2 ครัง้ เลือกพูดเพียง 1 หัวข้ อ)
ภายในวงคาศัพท์ประมาณ 1,050 – 1,200 คา (คาศัพท์ที่เป็ นรูปธรรมและนามธรรม) ดังนี ้
1.
2.
3.
3) นักเรียนระดับชัน้ ม.1-3 หัวข้ อที่กาหนด 3 เรื่ อง(มีสทิ ธิ์จบั สลาก 2 ครัง้ เลือกพูดเพียง 1 หัวข้ อ)
ภายในวงคาศัพท์ประมาณ 2,100 – 2,250 คา (คาศัพท์ที่เป็ นรูปธรรมและนามธรรมมากขึ ้น) ดังนี ้
1.
2.
3. T
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4) นักเรียนระดับชัน้ ม.4-6 หัวข้ อที่กาหนด 3 เรื่ อง(มีสทิ ธิ์จบั สลาก 2 ครัง้ เลือกพูดเพียง 1 หัวข้ อ)
ภายในวงคาศัพท์ประมาณ 3,600 – 3,750 คา (คาศัพท์ที่เป็ นรูปธรรมและนามธรรมมากขึ ้น) ดังนี ้
1. Effects of Technology on society.
2. Why is learning another language important?
3. What to do and where to go in my Province?
3.3 นักเรี ยนจะพูดตามหัวข้ อโดยวิธีการจับสลาก ก่อนการพูดให้ เวลาเตรี ยมตัว 5 นาที นักเรี ยนมีสทิ ธิ์จบั
สลาก 2 ครัง้ แล้ วเลือกพูดเพียง 1 หัวข้ อ
3.4 เวลาที่ใช้ ในการแข่งขัน มีดงั นี ้
1) ระดับชัน้ ป.1-3 ใช้ เวลาในการพูด 2 – 3 นาที (พูดอย่างน้ อย 2 นาที ไม่เกิน 3.30 นาที)
2) ระดับชัน้ ป.4-6 ใช้ เวลาในการพูด 3 – 4 นาที (พูดอย่างน้ อย 3 นาที ไม่เกิน 4.30 นาที)
3) ระดับชัน้ ม.1-3 ใช้ เวลาในการพูด 4 – 5 นาที (พูดอย่างน้ อย 4 นาที ไม่เกิน 5.30 นาที)
4) ระดับชัน้ ม.4-6 ใช้ เวลาในการพูด 5 – 6 นาที (พูดอย่างน้ อย 5 นาที ไม่เกิน 6.30 นาที)
หมายเหตุ เวลาในการพูด (บวก / ลบ 30 วินาทีของเวลาที่กาหนด ไม่ตดั คะแนน) ใช้ เวลาน้ อยหรื อมากกว่าเวลาที่กาหนด
ตัดคะแนน 31 วินาทีถึง 1 นาที ตัด 1 คะแนน, เกินหนึง่ นาทีขึ ้นไปตัดนาทีละ 1 คะแนน (ไม่รวมเวลาในการแนะนาตัว)
3.5 ขณะพูดห้ ามใช้ อุปกรณ์ เอกสารอื่นๆ และบันทึกช่วยจาประกอบการพูด
3.6 การแต่งกายชุดนักเรี ยน
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน 100 คะแนน
4.1 ด้ านเนือ้ หา (Content)
40
คะแนน
- เนื ้อเรื่ องมีความถูกต้ องตามหัวเรื่ องที่กาหนด (Accuracy and Consistency)
15 คะแนน
- ความถูกต้ องของภาษาในรูปแบบการพูดสุนทรพจน์ (Form & Organizing of Speech)
10 คะแนน
- ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ (Creative)
10 คะแนน
- การตอบคาถามเกี่ยวกับหัวข้ อที่จบั สลากได้
5 คะแนน
4.2 ด้ านความคล่ องแคล่ วในทักษะภาษา (Language Competence and Fluency) 40 คะแนน
- การใช้ ภาษาเหมาะสมกับระดับชัน้ (Difficulty Level) ด้ านศัพท์ (Vocabulary)
10 คะแนน
โครงสร้ างและคาสันธาน (Structure & Connectors)
- ความสามารถด้ านการออกเสียงการเน้ นคา การลงเสียงสูงต่า การเน้ นคาสาคัญ
20 คะแนน
ในประโยคและจังหวะ การหยุดในช่วงจบประโยค
(Pronunciation, stress, Intonation, rhythm, pausing and pace)
- การใช้ น ้าเสียงสอดคล้ องกับเนื ้อหาที่พดู (Tone)
10 คะแนน
4.3 ความสาเร็จในการถ่ ายทอด (Presentation)
15 คะแนน
- ความสามารถในการสือ่ ถึงผู้ฟัง (Communication)
10 คะแนน
- บุคลิก ท่าทาง (Personality)
5 คะแนน
4.4 พูดในระยะเวลาที่กาหนด (Time)
5 คะแนน
หมายเหตุ กรณีนกั เรี ยนพูดไม่ตรงตามหัวข้ อที่จบั สลากได้ กรรมการจะพิจารณาตัดคะแนนในส่วนเนื ้อหาของเรื่ องที่พดู
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5. เกณฑ์ การตัดสิน
คะแนน 80-100 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนน 70-79 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนน 60-69 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ ้นสุด
6. คณะกรรมการในการตัดสิน จานวนประเภทละ 1 ทีม ทีมละ 3-5 คน
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ
- เจ้ าของภาษา (Native Speaker) อย่างน้ อย 1 คน ในคณะกรรมการตัดสิน
- ครูผ้ สู อนภาษาอังกฤษ
- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ
6.2 ข้ อควรคานึง
- กรรมการต้ องไม่ตดั สินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้ าแข่งขัน
- กรรมการควรชี ้แจงกติกาการแข่งขันและเกณฑ์การให้ คะแนน ก่อนทาการแข่งขัน
- กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาอื่น หรื อสถาบันการศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย
- กรรมการควรให้ ข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลังการตัดสิน เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนา
7. สถานที่ทาการแข่ งขัน จัดสถานที่แข่งขันเป็ น 3 ห้ อง ดังนี ้
ห้ องที่ 1 ห้ องเก็บตัวผู้เข้ าแข่งขันทุกคนหลังจากลงทะเบียนรายงานตัวแล้ ว เมื่อนักเรี ยนมาครบ
ทุกคนให้ จบั สลากลาดับการแข่งขันแล้ วนัง่ รอในห้ อง
ห้ องที่ 2 ห้ องหรื อมุมใดมุมหนึง่ ของห้ องที่ 1 สาหรับนักเรี ยนที่จบั ฉลากหัวข้ อ เพื่อเตรี ยม
แข่งขัน โดยนักเรี ยนที่เข้ ามาทีละคนตามลาดับ ก่อนเวลาพูด 7 นาที นักเรี ยนจับหัวข้ อแล้ วเขียน
เรื่ องคร่าวๆใส่กระดาษที่กรรมการเตรี ยมไว้ ให้ ภายในเวลา 5 นาที (กรรมการจับเวลาเพื่อความ
ยุติธรรม)
ต้ องมีผ้ ปู ระสานงานที่มีคณ
ุ สมบัติในการช่วยให้ นกั เรี ยนผ่อนคลายจากความตื่นเต้ น กังวล
ห้ องที่ 3 ห้ องแข่งขัน ควรเป็ นห้ องเรี ยนที่ไม่มีเสียงจากภายนอกรบกวน
- ไม่อนุญาตให้ บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินอยูใ่ นห้ องแข่งขัน
8. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
8.1 ในการแข่งขันระดับภาค แต่ละจังหวัดมีสทิ ธิ์ สง่ นักเรี ยนเข้ าแข่งขันรายการละ 2 โรงเรี ยน โดยคัดเลือกจาก
โรงเรี ยนที่นกั เรี ยนที่มีผลการแข่งขันเหรี ยญทองลาดับที่ 1และ2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด
8.2 หากโรงเรี ยนลาดับที่ 1 หรื อ 2 สละสิทธิ์ขอให้ คดั เลือกโรงเรี ยนที่มีผลการแข่งขันลาดับถัดไป
8.3 นักเรี ยนที่เป็ นตัวแทนเข้ าร่วมแข่งขันระดับภาค ต้ องเป็ นบุคคลคนเดียวกับผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกจาก
ระดับจังหวัดเท่านัน้
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ระเบียบการจัดการแข่ งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
จานวนคณะกรรมการตามจุดต่างๆ
1. ลงทะเบียนรับรายงานตัว ทาหน้ าที่รับลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อให้ ถกู ต้ อง จับสลากจัดลาดับเข้ าร่วมการ
แข่งขันให้ นกั เรี ยนให้ เรี ยบร้ อย เขียนชื่อ นามสกุลในแบบรายงานตัว 2 ชุด
2. กรรมการประจาห้ องเก็บตัว ทาหน้ าที่ชี ้แจงระเบียบการแข่งขัน มารยาทในการแข่งขัน สร้ างบรรยากาศที่ดี
ดูแลนักเรี ยนก่อนเข้ าห้ องแข่งขัน
3. กรรมการตัดสิน 3-5 คน ควรมีชาวต่างชาติ 1 คน
- ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ด้วยความยุติธรรม
- การถามคาถามต้ องถามหลังจากผู้เข้ าแข่งขันพูดเสร็ จในทุกระดับ จานวน 1 คาถาม
โดยคาถามจะสัมพันธ์ กบั หัวข้ อที่ผ้ เู ข้ าแข่งขันจับสลากหัวข้ อได้ และคนถามควรเป็ นชาวต่างชาติ( Native
Speaker) เพื่อจะได้ เป็ นมาตรฐานและตรวจความเข้ าใจในเนื ้อหาที่นกั เรี ยนพูด
- สรุปผลคะแนนของนักเรี ยนที่แข่งขันทังหมด
้
ส่งฝ่ ายประมวลผลเพื่อประกาศผลคะแนน
4. คณะกรรมการจับเวลา 1 คน กรรมการจับเวลาควรมีอุปกรณ์ ดังนี ้ นาฬิกาจับเวลา ป้าย 3 สี
(เขียว แดง เหลือง) สีเขียว หมายถึง เริ่ มพูดได้ สีเหลือง หมายถึง เตือนก่อนครบ 1 นาที และสีแดง หมายถึง หมด
เวลา ในการแข่งขัน แต่ผ้ พู ดู สามารถพูดต่อได้ 30 วินาที โดยไม่โดนหักคะแนน การจับเวลาจะเริ่ม หลังจากที่นกั เรี ยน
แนะนาตัวและพูดหัวข้ อ
5. กรรมการที่ดแู ลนักเรี ยนที่เข้ าแข่งขัน 1 คน
- คุณสมบัติของกรรมการที่ดแู ลนักเรี ยนต้ องเป็ นผู้มีจิตวิทยาสูง เพราะนักเรี ยนที่
เข้ าแข่งขันจะมีความกดดัน และความเครี ยด ในขณะเตรี ยมตัวก่อนขึ ้นเวทีแข่งขัน และนักเรี ยนสามารถจับ
สลากหัวข้ อได้ 2 ครัง้ ทีละหัวข้ อ นักเรี ยนสามารถเลือกหัวข้ อใด หัวข้ อหนึง่ ตามที่จบั สลากได้ พดู บนเวที หาก
นักเรี ยนพูดไม่ตรงกับหัวข้ อที่จบั สลากได้ กรรมการจะตัดคะแนนในส่วนเนื ้อหา (Content) 40 คะแนน เป็ น 0
คะแนน
- จัดเตรี ยมกระดาษ A4 สาหรับร่างคาพูด ดินสอ และยางลบให้ นกั เรี ยนเพื่อวางที่โต๊ ะเตรี ยมตัว
- จดบันทึกหัวข้ อการพูดลงในแบบรายงานตัวให้ กรรมการตัดสิน พร้ อมทังส่
้ งตัวนักเรี ยนเข้ าห้ องแข่งขัน
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