รายชื่อผู้ประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 13
ศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนราษีไศล วันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2563
นายรุ่งสวัสดิ์ มณีวงษ์
นางสุกัญญา ชะบาราษีบุษย์
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ประธานศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โทร 08-1393-7385
ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โทร 09-9031-5767

กิจกรรมแข่งขัน
โครงงานภาษาอังกฤษ
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน
การแสดงละครภาษาอังกฤษ
การแสดงละครภาษาจีน
ร้องเพลงภาษาอังกฤษ
เล่านิทานภาษาอังกฤษ
ประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา

เลขากิจกรรม
นางเฉลิมพร เอิกเกริก
นางนันท์นภัส ชะบา
นายวรัณณวัฒน์ ศรีวงษ์
นางชรัลภัสร์ พิสุทธิจ์ ิระธาดา
นายวรัณณวัฒน์ ศรีวงษ์
นายเวชวัฒน์ อัตโน
นางสาวนิตยา วิรุณพันธ์
นางกัลย์ศรุตา สากระจาย

หมายเลขโทรศัพท์
09-3525-5831
08-2864-2699
09-3497-8225
08-1420-5129
09-3497-8225
08-6870-4532
09-5741-0082
08-4471-5132

สรุปกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 13
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ประเภท
เดี่ยว
ทีม

ระดับการแข่งขัน
กิจกรรมแข่งขัน
ประถม
มัธยม
ป.1-2 ป.4-5 ม.1-2 ม.4-5
โครงงานภาษาอังกฤษ
 (3)



กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ




กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน




ละครภาษาอังกฤษ
(5-10)



ละครภาษาจีน
(5-10)

ร้องเพลงภาษาอังกฤษ




เล่านิทานภาษาอังกฤษ




ประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา


รวมกิจกรรมแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จานวน 8 กิจกรรม 20 รายการ
หมายเหตุ : กิจกรรมลาดับที่ 6-7 นักเรียน ป.6, ม.3 และ ม.6 สามารถสมัครแข่งขันได้

หมายเหตุ
ระดับภาค
ระดับภาค
ระดับภาค
ระดับภาค
ระดับภาค

ระดับภาค
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เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับมัธยมศึกษา

3

1. เกณฑ์โครงงานภาษาอังกฤษ
1. ระดับชั้นผูเ้ ข้าประกวด
นักเรียนกาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1-2
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 4-5
2. จานวนผู้เข้าประกวด
ผู้เข้าแข่งขันในแต่ละระดับชั้นทีมละไม่เกิน 3 คน แต่ละโรงเรียนเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 1 ทีม
ครูผฝู้ ึกสอนไม่เกิน 2 คนต่อผู้เข้าแข่งขัน 1 ทีม
3. เวลาที่ใช้ในการประกวด
นาเสนอพร้อมกับคณะกรรมการซักถาม ไม่เกิน 18 นาที / 1 โครงงาน
4. วิธีการประกวด
4.1 สมัครทางเว็ปไซต์ http//pao.ssk.in.th ระหว่างวันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2562 ไม่มีชื่อในระบบ
ไม่มีสิทธิ์แข่งขัน และจับสลากเพือ่ จัดลาดับการแข่งขัน วันที่ 17 มกราคม 2563
4.2 โครงงานจากกลุม่ สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) หัวข้อโครงงานต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
4.3 ให้ผเู้ ข้าแข่งขันส่งรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ จานวน 3 ชุด (พิมพ์ด้วยกระดาษ A4) ใช้ตัวอักษร
ThSaraban 16 เท่านั้น โดยส่งให้คณะกรรมการก่อนการประกวดแข่งขัน โดยส่งถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ ภายในวันจันทร์ ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 ถ้าส่งหลังจากนี้ถือว่าสละสิทธิ์
4.4 ผู้เข้าประกวดจัดทาป้ายแสดงโครงงาน ประกอบด้วยวัสดุเป็นแผ่น 3 แผ่น แผ่นกลางมีขนาด
60x120 เซนติเมตร แผ่นข้างมีขนาด 60x60 เซนติเมตร
โรงเรียน....................................
ชื่อโครงงาน..............................
(สูง ไม่เกิน 50 ซ.ม.)
60 ซ.ม.

120 ซ.ม.

60 ซ.ม.
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4.5 ผู้เข้าประกวดต้องนาเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการซักถาม
4.6โครงงานที่สง่ เข้าประกวด ต้องไม่เป็นโครงงานทีล่ อกเลียนแบบของผู้อื่น
5. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม 100 คะแนน ดังนี้
ตอนที่ 1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ( 23 คะแนน )
เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

1. ความแปลกใหม่ของปัญหาและการนาไปใช้

5

2. การนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน

5

3. การออกแบบการทดลอง (ให้คะแนนทุกข้อ)
- ความเป็นไปได้

3

- มีลาดับขั้นตอนและการดาเนินการทดลองตามลาดับขั้นตอน

4

- มีการอภิปรายสรุป ประเด็นปัญหา

4

- การทดลองเหมาะสมกับเนื้อหา

2

ตอนที่ 2 การเขียนรายงาน ( 27 คะแนน )
เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

1. ความถูกต้องตามแบบฟอร์ม (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- มีองค์ประกอบครบ

2

- ถ้าขาดตั้งแต่ 2องค์ประกอบขึ้นไป

1

2. การใช้ภาษา คาศัพท์ตามหลักไวยากรณ์

10

- ผิดหลักคาศัพท์ หักคาละ 1คะแนน
3. การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- มีครบทุกขั้นตอนและเรียงลาดับถูกต้อง

10

- มีครบทุกขั้นตอนและเรียงลาดับไม่ถูกต้อง

9

- มีครบทุกขั้นตอน แต่เรียงลาดับไม่ถูกต้อง

8

- มีไม่ครบทุกขั้นตอน และเรียงลาดับไม่ถูกต้อง

7

4. การแสดงการบันทึกผลอย่างเพียงพอ (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- มีการนาเสนอข้อมูลที่สาคัญได้ครบถ้วนทุกประเด็น

5

- นาเสนอข้อมูลที่สาคัญไม่ครบถ้วน 1ประเด็น

4

- นาเสนอข้อมูลที่สาคัญไม่ครบถ้วน 2ประเด็น

3

- นาเสนอข้อมูลที่สาคัญไม่ครบถ้วน 3ประเด็น

2

5

ตอนที่ 3 การจัดแสดงผลงาน ( 20 คะแนน )
เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

1. ถูกต้องตามแบบฟอร์ม (ให้คะแนนทุกข้อ)
- เสนอรูปแบบ แผนภูมิ ตารางผิด ถูกตัดคะแนน

2

- แผงจัดแสดงโครงงานไม่ถูกต้องถูกตัดคะแนน

3

2. ความถูกต้องเหมาะสมของการใช้วัสดุอุปกรณ์ (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- ใช้วัสดุที่มีราคาถูก วัสดุที่มีในท้องถิ่นหรือวัสดุทเี่ หลือใช้และเหมาะสม

5

- ใช้วัสดุราคาแพง แต่เหมาะสม

4

- ใช้วัสดุราคาแพง แต่ไม่เหมาะสม

2

3. ความประณีตสวยงาม (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- แข็งแรง สวยงาม ละเอียด

5

- แข็งแรง สวยงาม ไม่ละเอียด

4

- แข็งแรง ไม่สวยงาม ละเอียด

3

- ไม่แข็งแรง สวยงาม ไม่ละเอียด

2

- ไม่แข็งแรง ไม่สวยงาม ละเอียด

1

4. ความเหมาะสมในการนาเสนอข้อมูล (เลือกให้คะแนนเฉพาะข้อที่ถูกต้อง)
- ข้อมูลที่เสนอเหมาะสมกับเนื้อหา

1

- ข้อมูลที่เสนอชัดเจน สอดคล้องกับเนื้อหา

1

- มีการนาเสนอหลายรูปแบบ

1

- ป้ายที่แสดงโครงงานถูกต้องตามขนาดที่กาหนด

1

- มีข้อมูลครบสมบูรณ์ ( ตามหลักการทฤษฎี )

1

ตอนที่ 4 การอภิปรายปากเปล่า ( 30 คะแนน )
เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

1. การนาเสนอ (ให้คะแนนทุกข้อ)
- บอกชื่อโครงงาน

2

- อภิปรายเหตุผลชัดเจน

2

6

- วิธีการนาเสนอชัดเจน

2

- มีการสาธิตหรือแสดงเหตุผล

2

- บุคลิก ลักษณะถ้อยคา

2

2. การตอบข้อซักถามชัดเจน (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- ตอบตามประเด็นปัญหาทุกประเด็น ผู้ฟังเข้าใจง่าย

20

- ตอบไม่ตรงประเด็นปัญหา 1ประเด็น

15

- ตอบไม่ตรงประเด็นปัญหา 2ประเด็น
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6. เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

80 คะแนนขึ้นไป
70 – 79
60 – 69
0 – 59

รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน
รางวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง
รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม

หมายเหตุ :
1. เวลาที่ใช้ในการนาเสนอไม่เกิน 9 นาที และเวลาตอบข้อซักถามไม่เกิน 9นาที
2. สามารถนาเสนอด้วยวิธีการฉายภาพข้ามศีรษะ หรือคอมพิวเตอร์
3. แผงจัดแสดงโครงงานต้องถูกต้องตามแบบ สสวท.
4. ใช้กรรมการถามคาถามเป็นกรรมการชาวต่างชาติภายนอก
7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ ิ้นสุด

7

2. เกณฑ์กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
1. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
นักเรียนกาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1-2
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 4-5
2. วิธีการแข่งขัน
2.1 จับสลากเพื่อจัดลาดับการแข่งขัน วันที่ 17 มกราคม 2563
2.2 ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียนรายงานตัว ก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที
2.3 ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายด้วยชุดนักเรียน
2.4 เวลาในการแข่งขัน
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ใช้เวลา 5 นาที
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ใช้เวลา 5 นาที
2.5 หากมีความจาเป็นต้องแข่งขันรอบที่ 2 เพื่อตัดสิน ให้เป็นการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์
แบบฉับพลัน
2.6 ส่งรายชื่อนักเรียนผูเ้ ข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝกึ สอน 1 คน ต่อ 1 ระดับชั้น ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
2.7 สมัครทางเว็ปไซต์ http//pao.ssk.in.th ระหว่างวันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2562 ไม่มีชื่อในระบบ
ไม่มีสิทธิ์แข่งขัน
3. หัวข้อกล่าวสุนทรพจน์
3.1 หัวข้อกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3.2 หัวข้อกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

How to stay healthy?
Youth in 21st Century.
ความใฝ่ฝันของฉัน
ภาษาจีนภาษาโลก
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4. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้
4.1 โครงสร้างการพูด 36 คะแนน ประกอบด้วย
เกณฑ์การให้คะแนน
- คานา ( การแนะนาตนเอง นาเข้าสู่เนื้อเรื่อง )
- เนื้อเรื่องผู้เข้าแข่งขันพูดได้ตรงกับเรื่องที่กาหนดให้
- การดาเนินเรื่อง พูดเรื่องลาดับความสาคัญของเรือ่ งทีเ่ ล่า
และสอดคล้องสัมพันธ์กันตลอดเรื่อง
- การสรุปของเรื่องที่เล่า
- ตรงตามเวลาที่กาหนด
รวม

คะแนน
6
6
11
8
5
36

4.2 ศิลปะการนาเสนอ 30 คะแนน ประกอบด้วย
เกณฑ์การให้คะแนน
- ลีลาวาทศิลป์ชวนฟัง
- น้าเสียงชัดเจน ไม่ตะกุกตะกัก เว้นจังหวะการพูดได้ถูกต้องหนักเบา
สอดคล้องกับเรื่อง
- ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย เหมาะสมกับระดับชั้น และกาลเทศะ
- ออกเสียงอักขระที่ถูกต้อง
- สามารถสร้างบรรยากาศที่ดงึ ดูดใจผู้ฟังได้ดี
รวม

คะแนน
6
6
6
6
6
30

4.3 ความคิด 24 คะแนน ประกอบด้วย
เกณฑ์การให้คะแนน
- มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
- มีเหตุผลน่าเชื่อถือสอดคล้องกับเรื่องทีเ่ ล่า
- มีไหวพริบในการแก้ปัญหา
- ข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรมสามารถทาตามได้
รวม

คะแนน
6
6
6
6
24
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4.4 บุคลิกภาพ 10 คะแนน ประกอบด้วย
เกณฑ์การให้คะแนน
- ปรากฏตัวด้วยความเชื่อมั่น ไม่แสดงอาการประหม่า
- กริยาท่าทางขณะพูดเหมาะสมสอดคล้องกับเรือ่ งทีพ่ ูด หรือเนื้อหา
- ขณะพูดมองผูฟ้ ังได้อย่างเป็นธรรมชาติ
รวม

คะแนน
4
4
2
10

5. เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
คะแนน 70 – 79
คะแนน 60 – 69
คะแนน 0 – 59
6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ ิ้นสุด

รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน
รางวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง
รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม
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3. เกณฑ์การแสดงละครภาษาอังกฤษ
1. ระดับชั้นผูเ้ ข้าแข่งขัน
นักเรียนกาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
1.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องเป็นผู้เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2
1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นผูเ้ รียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5
2. จานวนผู้เข้าแข่งประกวด
2.1 ผู้เข้าแข่งขันโรงเรียนละ 1 ทีม ทีมละ 5- 10 คน
2.2 โรงเรียนที่ชนะเลิศระดับจังหวัด จะได้เป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
เข้าแข่งขันระดับภาคต่อไป
3. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน
แสดงทีมละไม่เกิน 15 - 20 นาที
4. วิธีดาเนินการแข่งขันและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
4.1 สมัครทางเว็ปไซต์http//pao.ssk.in.th ระหว่างวันที่ 23 – 27 ธ.ค.62 ไม่มีชื่อในระบบไม่มสี ิทธิ์แข่งขัน
4.2 ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมส่งบทละคร (Scrip)ให้คณะกรรมการก่อนการแข่งขันเท่ากับจานวนกรรมการ
4.3 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวก่อนเวลาการแข่งขัน 30 นาที
4.4 จับสลากเพื่อจัดลาดับการแข่งขัน วันที่ 17 มกราคม 2563
5. เกณฑ์การให้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
1. การใช้ภาษา อักขระ ออกเสียงถูกต้อง

30

2. การแต่งกายสอดคล้องกับเนื้อเรื่องและสวยงาม

15

3. เนื้อเรือ่ งมีคติสอนใจ

10

4. อุปกรณ์การแสดงสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง

20

5. การแสดงสมบทบาท

15

6. การแสดงภายในเวลาที่กาหนด

10

6. เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง
คะแนน 70 – 79
รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน
คะแนน 60 – 69
รางวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง
คะแนน 0 – 59
รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม
หมายเหตุ : 1. กรณีที่มีผบู้ รรยาย อนุญาตให้บรรยายเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของละครเท่าทีจ่ าเป็นเท่านั้น
7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ ิ้นสุด
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4 เกณฑ์การแสดงละครภาษาจีน
1. ระดับชั้นผูเ้ ข้าแข่งขัน
1.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษา ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นผู้เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4,5
2. จานวนผู้เข้าแข่งประกวด
2.1 ผู้เข้าแข่งขันโรงเรียนละ 1 ทีม ทีมละ 5 - 10 คน
2.2 โรงเรียนที่ชนะเลิศระดับจังหวัด จะได้เป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
เข้าแข่งขันระดับภาคต่อไป
3. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน
แสดงทีมละไม่เกิน 15 - 20 นาที
4. วิธีดาเนินการแข่งขันและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
4.1 สมัครทางเว็ปไซต์ http//pao.ssk.in.th ระหว่างวันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2562 ไม่มีชื่อในระบบ
ไม่มีสิทธิ์แข่งขัน
4.2 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวก่อนเวลาการแข่งขัน 30 นาที
4.3 จับสลากเพื่อจัดลาดับการแข่งขัน วันที่ 17 มกราคม 2563
5. เกณฑ์การให้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

1. การใช้ภาษา อักขระ ออกเสียงถูกต้อง

30

2. การแต่งกายสอดคล้องกับเนื้อเรื่องและสวยงาม

15

3. เนื้อเรือ่ งมีคติสอนใจ

10

4. อุปกรณ์การแสดงสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง

20

5. การแสดงสมบทบาท

15

6. การแสดงภายในเวลาที่กาหนด

10

6. เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง
คะแนน 70 – 79
รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน
คะแนน 60 – 69
รางวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง
คะแนน 0 – 59
รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจรรม
หมายเหตุ : 1. กรณีที่มผี ู้บรรยาย อนุญาตให้บรรยายเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของละครเท่าทีจ่ าเป็นเท่านั้น
7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ ิ้นสุด
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5. เกณฑ์ร้องเพลงภาษาอังกฤษ
1. ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 1-2-3
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 4-5-6
2. จานวนผู้เข้าแข่งขัน
ผู้เข้าแข่งขันในแต่ละระดับชั้น จานวน 1 คน
3. วิธีการแข่งขัน
3.1 สมัครทางเว็ปไซต์ http//pao.ssk.in.th ระหว่างวันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2562 ไม่มีชื่อในระบบ
ไม่มีสิทธิ์แข่งขัน
3.2 ผู้เข้าแข่งขันเตรียมเนื้อเพลงให้กรรมการ 10 ชุด
3.3 ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมแผ่นซีดี Sound เพลงทีจ่ ะร้องแข่งขันมาด้วย (ส่งแผ่นเพลงพร้อมใบสมัครด้วย)
3.4 Sound เพลงที่ใช้ต้องไม่มเี สียงคอรัส ( chorus) แทรกในเพลง (หากมี ตัด 5 คะแนน )
3.5 แต่งกายด้วยชุดนักเรียน
3.6 รายงานตัวตามเวลาที่กาหนด ( แข่งขันตามลาดับการสมัคร )
3.7 ผู้เข้าแข่งขันแนะนาตัวเป็นภาษาอังกฤษ ( หากไม่ปฏิบัติตัดคะแนน 5 คะแนน )
4. เกณฑ์การให้คะแนนคะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้
รายการ
คะแนน
น้าเสียง
20
จังหวะ
20
ลีลา ท่าทาง
20
การออกเสียง
20
การถ่ายทอดอารมณ์เพลง
20
รวม
100
5. เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
คะแนน 70 – 79
คะแนน 60 – 69
คะแนน 0 – 59
6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ ิ้นสุด

รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน
รางวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง
รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม
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6. เกณฑ์เล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story telling)
1. คุณสมบัติของผูเ้ ข้าแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ระดับชั้น ได้แก่
1.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นผูเ้ ข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีท1ี่ -2-3
1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5-6
2. ประเภทและจานวนผูเ้ ข้าแข่งขัน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 1 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 1 คน
3. วิธีดาเนินการแข่งขันและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
สมัครทางเว็ปไซต์ http//pao.ssk.in.th ระหว่างวันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2562 ไม่มีชื่อในระบบ
ไม่มีสิทธิ์แข่งขันรายละเอียดการแข่งขัน
- ชื่อหัวข้อการแข่งขัน นิทานพื้นบ้านของไทย หรือของต่างประเทศ หรือนิทานอีสป
- เวลาในการแข่งขัน 5-7 นาที (+30 วินาที ไม่ตัดคะแนน) ใช้เวลาน้อยและเกินตัดนาทีละ 1 คะแนน
- นักเรียนต้องส่งบทนิทานให้กรรมการก่อนการแข่งขัน
- จับสลากเพือ่ จัดลาดับการแข่งขัน วันที่ 17 มกราคม 2563
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
.
4.1 คุณภาพของเรื่องที่เล่า
4.1.1 เป็นเรื่องที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
4.1.2 เป็นเรื่องทีเ่ หมาะสมกับวัย
4.1.3 เป็นเรื่องที่กอ่ ให้เกิดข้อคิดที่มปี ระโยชน์
4.2 โครงสร้างการเล่า
4.2.1 พูดทักทายแนะนาตนเอง
4.2.2 เล่าได้ตรงกับชื่อเรือ่ งที่นามา
4.2.3 เล่าเรียงลาดับสอดคล้องสัมพันธ์กันตลอดเรื่อง
4.2.4 สรุปเรื่องที่เล่าได้ประทับใจ
4.2.5 เล่าได้ทันตามเวลาทีก่ าหนด
4.3 การนาเสนอ
4.3.1 ออกเสียงได้ชัดเจนถูกต้องตามอักขรวิธี
4.3.2 เล่าด้วยน้าเสียงที่ดังเหมาะสม
4.3.3 เล่าได้คล่องแคล่วเว้นจังหวะการพูดได้เหมาะสม
4.3.4 ใช้คาพูดเหมาะสมกับเรื่อง
4.3.5 ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
4.3.6 เล่าได้อย่างน่าสนใจน่าติดตามฟัง
4.3.7 ใช้น้าเสียงและแสดงท่าทางพร้อมสื่อประกอบการเล่าได้เหมาะสม
4.3.8 สร้างบรรยากาศที่ดีต่อผู้ฟงั
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4.4 บุคลิกภาพ
4.4.1 มีความเชื่อมั่นไม่แสดงอาการประหม่า
4.4.2 กิริยาท่าทางขณะเล่าเรื่องเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา
4.4.3 ขณะเล่าเรื่องมองผู้ฟงั อย่างเป็นธรรมชาติ
4.4.4 แต่งกายด้วยชุดนักเรียน
5. เกณฑ์การให้คะแนน 100คะแนน
5.1 เนื้อเรื่อง (content) 35 คะแนน
- เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจ เหมาะสมกับวัย

15 คะแนน

- รูปแบบการเล่าเรื่อง การนาเสนอ (Form & Organizing)
- ข้อคิดในการนาเสนอ (Moral)

15 คะแนน
5 คะแนน

5.2 ความคล่องแคล่วด้านการใช้ภาษา (Language competence) 60 คะแนน
- ใช้ภาษาถูกต้อง คาศัพท์ โครงสร้าง คาสันธานและความเหมาะสมกับระดับชั้น 20 คะแนน
- ความสามารถด้านการออกเสียง (Pronunciation)
20 คะแนน
- การใช้น้าเสียง และอารมณ์สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง (Tone)
5.3 เล่าตามเวลาที่กาหนด
6. เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
คะแนน 70 – 79
คะแนน 60 – 69
คะแนน 0 – 59
7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ ิ้นสุด

รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน
รางวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง
รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม

20 คะแนน
5 คะแนน
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7. เกณฑ์ประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
1. วิธีดาเนินการแข่งขันและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
1.1 เป็นสื่อการเรียนการสอนจากกลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1.2 สมัครทางเว็ปไซต์ http//pao.ssk.in.th ระหว่างวันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2562 ไม่มีชื่อในระบบ
ไม่มีสิทธิ์แข่งขัน ส่งรูปเล่ม จานวน 3 เล่ม ภายในวันจันทร์ ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ เลยกาหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์
1.3 ครูที่ชนะเลิศจากการแข่งขันระดับจังหวัด จะได้เป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เข้า
แข่งขันระดับภาค
2. รูปแบบการผลิตสื่อ (20 คะแนน)
2.1 ออกแบบอย่างเป็นระบบ เนื้อหามีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ (5 คะแนน)
2.2 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิดแก่นกั เรียน (5 คะแนน)
2.3 เป็นสื่อที่ไม่ลอกเลียนแบบคนอื่นมาโดยตรง แต่เป็นสื่อที่มีการประยุกต์ทเี่ หมาะสม (5 คะแนน)
2.4 เป็นสื่อทีส่ ่งเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนให้แก่นักเรียน (5 คะแนน)
3. คู่มือการผลิตและขั้นตอนการใช้ (20 คะแนน)
3.1 มีเทคนิคหรือกระบวนการการผลิตที่ชัดเจน (4 คะแนน)
3.2 มีเนื้อหาทีส่ อดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรูข้ องกลุม่ สาระฯ (4 คะแนน)
3.3 การนาเสนอสื่อเป็นไปตามลาดับขั้นตอนของหลักวิชาการ (4 คะแนน)
3.4 ความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้น (4 คะแนน)
3.5 มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อผู้สอนและผู้เรียน (4 คะแนน)
4. สรุปรายงานผลการนาไปใช้ (20 คะแนน)
4.1 มีเอกสารรายงานผลการใช้ที่ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ (5 คะแนน)
4.2 มีเอกสารเผยแพร่ที่เป็นรูปธรรมเป็นที่ยอมรับและตรวจสอบได้ (5 คะแนน)
4.3 มีเอกสารแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เกิดจากการใช้สื่อ (5 คะแนน)
4.4 รายงานการใช้จัดทาเพื่อแสดงผลและยืนยันประโยชน์ของสื่อต่อการเรียนการสอน
มิใช่จัดทาเพือ่ การประกวด (5 คะแนน)
5. วัสดุที่ใช้ในการผลิตสื่อ (20 คะแนน)
5.1 มีความทันสมัย และแปลกใหม่ (5 คะแนน)
5.2 มีความคงทน ประหยัดและหาได้ในท้องถิ่น (5 คะแนน)
5.3 ใช้ประกอบการเรียนการสอนได้จริง(5 คะแนน)
5.4 การจัดแสดงเรียบง่ายและมีคุณค่า (5 คะแนน)
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6. การนาเสนอต่อคณะกรรมการ (20 คะแนน)
6.1 ความเหมาะสมของเวลาในการนาเสนอ (5 คะแนน)
6.2 มีเทคนิคการนาเสนอทีเ่ หมาะสมและน่าสนใจ (5 คะแนน)
6.3 มีความมั่นใจและชัดเจนในการตอบคาถาม (5 คะแนน)
6.4 บุคลิกภาพและท่วงทีวาจาของผู้รายงาน (5 คะแนน)
7. เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง
คะแนน 70 – 79
รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน
คะแนน 60 – 69
รางวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง
คะแนน 0 – 59
รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม
8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ ิ้นสุด
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เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับประถมศึกษา

18

1. เกณฑ์โครงงานภาษาอังกฤษ
1. ระดับผู้แข่งขัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5
2. จานวนผู้เข้าแข่งขันโรงเรียนละ 1 ทีม (ทีมละ 3 คน) ครูผู้ฝึกสอนไม่เกิน 2 คนต่อผู้เข้าแข่งขัน 1 ทีม
3. เวลาที่ใช้ในการประกวด
นาเสนอพร้อมกับคณะกรรมการซักถาม ไม่เกิน 18 นาที / 1 โครงงาน
4. วิธีการประกวด
4.1 สมัครทางเว็ปไซต์ http//pao.ssk.in.th ระหว่างวันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2562 ไม่มีชื่อในระบบ
ไม่มีสิทธิ์แข่งขัน
4.2 โครงงานจากกลุม่ สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เนื้อหาสาระการเรียนรู้ตามความ
สนใจของนักเรียนและตรงตามหลักสูตรระดับประถมศึกษา
4.3 ให้ผเู้ ข้าแข่งขันจัดทาโครงงานฉบับสมบูรณ์ มีจานวนหน้าไม่เกิน 50 หน้า จานวน 3 ชุด (พิมพ์ด้วย
กระดาษ A4)ใช้ตัวอักษร ThSaraban 16 เท่านั้น โดยส่งให้คณะกรรมการก่อนการประกวดแข่งขัน โดยส่งถึง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 ส่งหลังจากนี้ถือว่าสละสิทธิ์
4.4 ผู้เข้าประกวดจัดทาป้ายแสดงโครงงาน ประกอบด้วยวัสดุเป็นแผ่น 3 แผ่น แผ่นกลางมีขนาด 60x120
เซนติเมตร แผ่นข้างมีขนาด 60x60 เซนติเมตร

60 ซ.ม.

โรงเรียน....................................
ชื่อโครงงาน..............................
(สูง ไม่เกิน 50 ซ.ม. )

60 ซ.ม.

60 ซ.ม.

120 ซ.ม.
4.6 ผู้เข้าประกวดสามารถจัดเตรียมโครงงานภายในห้อง ก่อนการประกวด 15 นาที
4.7 ผู้เข้าประกวดต้องนาเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการซักถาม
4.8 โครงงานทีส่ ่งเข้าประกวด ต้องไม่เป็นโครงงานที่ลอกเลียนแบบของผู้อื่น
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4.9 กรณีผู้ไปรายงานตัวไม่ครบตามจานวนที่กาหนดในหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขัน ให้กรรมการฯ พิจารณา
ตัดสิทธิ์การประกวด
4.10 ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน 30 นาที หากมารายงานตัวพ้นจากเวลาที่
กาหนดให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การประกวด
5. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม 100 คะแนน ดังนี้
ตอนที่ 1 ความคิดสร้างสรรค์ (10 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
1. ความแปลกใหม่ของโครงงาน
5
2. การนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
5
ตอนที่ 2 การเขียนรายงาน (22 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
1. ความถูกต้องตามแบบฟอร์มการเขียนรายงานการจัดทาโครงงาน
(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- มีครบทุกหัวข้อ และจัดลาดับถูกต้อง
- มีครบทุกหัวข้อแต่จัดลาดับไม่ถกู ต้อง
- มีไม่ครบทุกหัวข้อ
2. ความสมบูรณ์ของเนื้อหาในการเขียนรายงานการจัดทาโครงงาน(เลือกให้คะแนน 1ข้อ)
- โครงงานมีเนือ้ หาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 95%
- โครงงานมีเนือ้ หาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 85%
- โครงงานมีเนือ้ หาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 75%
- โครงงานมีเนือ้ หาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 65%
- โครงงานมีเนือ้ หาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 55%
3. การใช้ภาษา(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- ใช้ภาษาถูกหลักไวยากรณ์
- มีการสะกดคาผิดไม่เกิน 3 คา
- มีการสะกดคาผิดมากกว่า 3 คา
4. เอกสารอ้างอิง(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- เอกสารอ้างอิงมีความเกี่ยวโยงกับโครงงานไม่น้อยกว่า 95%
- เอกสารอ้างอิงมีความเกี่ยวโยงกับโครงงานไม่น้อยกว่า 85%
- เอกสารอ้างอิงมีความเกี่ยวโยงกับโครงงานไม่น้อยกว่า 75%

คะแนน

5
3
1
9
7
5
3
1
5
3
1
3
2
1
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หมายเหตุ : 1. รูปเล่มรายงานที่มจี านวนหน้าเกิน 50 หน้าจะถูกตัดคะแนน 5 คะแนน
2. รูปเล่มรายงานที่ส่งไม่ทันตามเวลาที่กาหนดให้นาไปส่งในวันประกวดโดยจะถูกตัดคะแนน 5 คะแนน
ตอนที่ 3 วิธีการดาเนินงาน (18 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
1. การกาหนดปัญหา(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- ประเด็นปัญ- หามีความเฉพาะเจาะจงและชัดเจนดีมาก
- ประเด็นปัญ- หามีความเฉพาะเจาะจงแต่ยังไม่ชัดเจน
- ประเด็นปัญ- หาไม่เฉพาะเจาะจง
3. การดาเนินงาน(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- ดาเนินงานเป็
- นลาดับขั้นตอนสือ่ ความหมายอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย
- ดาเนินงานเป็
- นลาดับขั้นตอนสือ่ ความหมายอย่างชัดเจน
- ดาเนินงานเป็
- นลาดับขั้นตอนสือ่ ความหมายไม่ชัดเจน
- ดาเนินงานไม่
- เป็นลาดับขั้นตอนสือ่ ความหมายไม่ชัดเจน
4. การแปลผลและสรุปผล(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- แปลผลถูก-ต้องและสรุปผลสอดคล้องกับข้อมูล
- แปลผลบางส่
- วนถูกต้องและสรุปผลไม่สอดคล้องกับข้อมูล
- แปลผลบางส่
- วนไม่ถูกต้องและสรุปผลสอดคล้องกับข้อมูล
5. การอภิปราย(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- อภิปรายผลได้
- ถูกต้อง สมบูรณ์พร้อมมีข้อมูลประกอบ
- อภิปรายผลได้
- ถูกต้องแต่ไม่มีข้อมูลประกอบ
- อภิปรายผลถู
- กต้องเพียงบางส่วน

คะแนน
5
3
2
7
5
3
1
3
2
1
3
2
1
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ตอนที่ 4 การนาเสนอ : จัดแสดงผลงาน (20 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
1. การนาเสนอข้อมูล(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- จัดเรียงลาดับขั้นตอนในการนาเสนอมีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า 95%
- จัดเรียงลาดับขั้นตอนในการนาเสนอมีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า 85%
- จัดเรียงลาดับขั้นตอนในการนาเสนอมีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า 75%
- จัดเรียงลาดับขั้นตอนในการนาเสนอมีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า 65%
2. มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดงโครงงานทีเ่ หมาะสม(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- อุปกรณ์ประกอบการแสดงโครงงานมีความเหมาะสมทัง้ หมด
- อุปกรณ์ประกอบการแสดงโครงงานบางส่วนมีความเหมาะสม
- อุปกรณ์ประกอบการแสดงโครงงานไม่เหมาะสม
3. รูปแบบการนาเสนอน่าสนใจ(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- รูปแบบการนาเสนอผลงานน่าสนใจไม่น้อยกว่า 95%
- รูปแบบการนาเสนอผลงานน่าสนใจไม่น้อยกว่า 85%
- รูปแบบการนาเสนอผลงานน่าสนใจไม่น้อยกว่า 75%
- รูปแบบการนาเสนอผลงานน่าสนใจไม่น้อยกว่า 65%
- รูปแบบการนาเสนอผลงานน่าสนใจไม่น้อยกว่า 55%
4. มีความประณีต สวยงาม(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- สะอาด สวยงาม ตัวหนังสือและสีที่ใช้เหมาะสมทั้งหมด
- สะอาด สวยงาม ตัวหนังสือและสีที่ใช้เหมาะสมเพียงบางส่วน
- สะอาด ตัวหนังสือและสีที่ใช้ไม่เหมาะสม
5. การใช้แผงโครงงานตามขนาดทีก่ าหนด (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- ใช้แผงโครงงานตามขนาดที่กาหนด
- ใช้แผงโครงงานแตกต่างจากขนาดที่กาหนด

คะแนน
7
5
3
1
3
2
1
5
4
3
2
1
3
2
1
2
0
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ตอนที่ 5 การนาเสนอ : การบรรยาย (20 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
1. ความสมบูรณ์ของเนื้อหา (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- นาเสนอเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาครบถ้วนไม่น้อยกว่า 95%
- นาเสนอเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาครบถ้วนไม่น้อยกว่า 85%
- นาเสนอเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาครบถ้วนไม่น้อยกว่า 75%
- นาเสนอเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาครบถ้วนไม่น้อยกว่า 65%
2. ทักษะการนาเสนอ(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- มีทักษะในการนาเสนอครบถ้วนไม่น้อยกว่า 95%
- มีทักษะในการนาเสนอครบถ้วนไม่น้อยกว่า 85%
- มีทักษะในการนาเสนอครบถ้วนไม่น้อยกว่า 75%
- มีทักษะในการนาเสนอครบถ้วนไม่น้อยกว่า 65%
- มีทักษะในการนาเสนอครบถ้วนไม่น้อยกว่า 55%
3. การมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในกลุม่ (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมในการนาเสนอผลงาน
- สมาชิกในกลุ่มมีการนาเสนอผลงานไม่ครบทุกคน
หมายเหตุ : สามารถนาเสนอด้วยวิธีการฉายภาพข้ามศีรษะ หรือคอมพิวเตอร์
ตอนที่ 6 การตอบข้อซักถาม (10 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
1. การตอบคาถาม(เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- ตอบคาถามได้ตรงประเด็นและสามารถแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้าได้ไม่น้อยกว่า 95%
- ตอบคาถามได้ตรงประเด็นและสามารถแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้าได้ไม่น้อยกว่า 85%
- ตอบคาถามได้ตรงประเด็นและสามารถแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้าได้ไม่น้อยกว่า 75%
- ตอบคาถามได้ตรงประเด็นและสามารถแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้าได้ไม่น้อยกว่า 65%
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในกลุม่ (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)
- สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมในการตอบคาถาม
- สมาชิกในกลุ่มร่วมกันตอบคาถามไม่ครบทุกคน
หมายเหตุ : เวลาที่ใช้ในการนาเสนอไม่เกิน 9 นาทีและเวลาตอบข้อซักถามไม่เกิน 9 นาที

คะแนน
7
5
3
1
10
8
6
4
2
3
1

คะแนน

7
5
3
1
3
1
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6.เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง
คะแนน 70 – 79
รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน
คะแนน 60 – 69
รางวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง
คะแนน 0 – 59
รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม
หมายเหตุ : ใช้กรรมการถามคาถามเป็นกรรมการชาวต่างชาติภายนอก
7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ ิ้นสุด
2. เกณฑ์กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
1. ระดับผู้แข่งขันชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -5
จานวนผู้แข่งขัน โรงเรียนละ 1 คน
2. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 5 นาที
3. วิธีดาเนินการแข่งขัน
3.1 สมัครทางเว็ปไซต์ http//pao.ssk.in.th ระหว่างวันที่ 23 – 27 ธ.ค.62 ไม่มีชื่อในระบบไม่มสี ิทธิ์แข่งขัน
3.2 การกาหนดหัวข้อ
My Lovely Pets สัตว์เลี้ยงที่น่ารักของฉัน
3.3. วิธีการแข่งขัน
3.3.1 จับสลากเพื่อจัดลาดับการแข่งขัน วันที่ 17 มกราคม 2563
3.3.2 ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายด้วยชุดนักเรียน
3.3.3 หากมีความจาเป็นต้องแข่งขันรอบที่ 2 เพื่อตัดสิน ให้เป็นการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์
แบบฉับพลัน
4. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้
4.1 โครงสร้างการพูด ประกอบด้วย
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
- คานา ( การแนะนาตนเอง นาเข้าสู่เนื้อเรื่อง )
6
- เนื้อเรื่องผู้เข้าแข่งขันพูดได้ตรงกับเรื่องที่กาหนดให้
6
- การดาเนินเรื่อง พูดเรื่องลาดับความสาคัญของเรือ่ งทีเ่ ล่า
11
และสอดคล้องสัมพันธ์กันตลอดเรื่อง
- การสรุปของเรื่องที่เล่า
8
- ตรงตามเวลาที่กาหนด
5
รวม
36
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4.2 ศิลปะการนาเสนอประกอบด้วย
เกณฑ์การให้คะแนน
- ลีลาวาทศิลป์ชวนฟัง
- น้าเสียงชัดเจน ไม่ตะกุกตะกัก เว้นจังหวะการพูดได้ถูกต้องหนักเบา
สอดคล้องกับเรื่อง
- ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย เหมาะสมกับระดับชั้น และกาลเทศะ
- ออกเสียงอักขระที่ถูกต้อง
- สามารถสร้างบรรยากาศที่ดงึ ดูดใจผู้ฟังได้ดี
รวม

คะแนน
6
6
6
6
6
30

ความคิด ประกอบด้วย
เกณฑ์การให้คะแนน
- มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
- มีเหตุผลน่าเชื่อถือสอดคล้องกับเรื่องทีเ่ ล่า
- มีไหวพริบในการแก้ปัญหา
- ข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรมสามารถทาตามได้
รวม

คะแนน
6
6
6
6
24

บุคลิกภาพ ประกอบด้วย
เกณฑ์การให้คะแนน
- ปรากฏตัวด้วยความเชื่อมั่น ไม่แสดงอาการประหม่า
- กริยาท่าทางขณะพูดเหมาะสมสอดคล้องกับเรือ่ งทีพ่ ูด หรือเนื้อหา
- ขณะพูดมองผูฟ้ ังได้อย่างเป็นธรรมชาติ
รวม

คะแนน
4
4
2
10

5. เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

80 คะแนนขึ้นไป
70 – 79
60 – 69
0 – 59

หมายเหตุ : ใช้กรรมการภายนอกตัดสินผลการแข่งขัน
6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ ิ้นสุด

รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน
รางวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง
รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม
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3. เกณฑ์การแสดงละครภาษาอังกฤษ
1. คุณสมบัติผเู้ ข้าผูเ้ ข้าแข่งขัน
ระดับชั้น ป.1- ป.5
2 ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
ประเภททีม ๆ ละ 5 – 10 คน โรงเรียนละ 1 การแสดง
3. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน
3.1 สมัครทางเว็ปไซต์ http//pao.ssk.in.th ระหว่างวันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2562 ไม่มีชื่อ
ในระบบไม่มสี ิทธิ์แข่งขัน
3.2 แสดงทีมละไม่เกิน 15 – 20 นาที
3.3 จับสลากเพื่อจัดลาดับการแข่งขัน วันที่ 17 มกราคม 2563
4. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม100 คะแนน ดังนี้
4.1 การใช้ภาษา อักขระ ออกเสียงถูกต้อง
30
คะแนน
4.2. การแต่งกายสอดคล้องกับเนื้อเรื่องและสวยงาม
15
คะแนน
4.3. เนื้อเรือ่ งมีคติสอนใจ
20
คะแนน
4.4. อุปกรณ์การแสดงสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง
10
คะแนน
4.5. การแสดงสมบทบาท
15
คะแนน
4.6. การแสดงภายในเวลาที่กาหนด
10
คะแนน
5. เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง
คะแนน 70 – 79
รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน
คะแนน 60 – 69
รางวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง
คะแนน 0 – 59
รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม
หมายเหตุ : ใช้กรรมการภายนอกตัดสินผลการแข่งขัน
6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ ิ้นสุด
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4. เกณฑ์ร้องเพลงภาษาอังกฤษ Singing Contest
1. ระดับผู้แข่งขัน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6
2. จานวนผู้แข่งขัน
โรงเรียนละ 1 คน
3. วิธีดาเนินการ
3.1 สมัครทางเว็ปไซต์ http//pao.ssk.in.th ระหว่างวันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2562 ไม่มีชื่อในระบบ
ไม่มีสิทธิ์แข่งขัน
3.2 คณะกรรมการเตรียมชุดเครื่องคอมพิวเตอร์/พร้อมเครือ่ งเสียง
3.3 ผู้แข่งขันเลือกเพลงสากลที่ถนัด 1 เพลง พร้อม CD เพลง 1 แผ่น
3.4 แต่งกายด้วยชุดนักเรียน
3.5 รายงานตัวตามเวลาที่กาหนด ลาดับการแข่งขันใช้ตามลาดับการสมัครในระบบการแข่งขัน
4 เกณฑ์การให้คะแนนในการแข่งขัน
4.1 แนะนาตัว – บทเพลง
5 คะแนน
4.2 จังหวะ – พลังเสียง /คาร้อง – ทานอง
20 คะแนน
4.3 ความไพเราะ
10 คะแนน
4.4 ลีลา
5 คะแนน
รวม 100 คะแนน
5. เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 80 คะแนน ขึ้นไป
รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง
คะแนน 70 – 79
รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน
คะแนน 60 – 69
รางวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง
คะแนน 0 – 59
รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม
6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ ิ้นสุด
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5. เกณฑ์เล่านิทานภาษาอังกฤษ
1 .ระดับผู้แข่งขัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6
2. จานวนผู้แข่งขัน โรงเรียนละ 1 คน
3. การแข่งขัน
สมัครทางเว็ปไซต์ http//pao.ssk.in.th ระหว่างวันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2562 ไม่มีชื่อในระบบ
ไม่มีสิทธิ์แข่งขัน และจับสลากเพือ่ จัดลาดับการแข่งขัน วันที่ 17 มกราคม 2563
ผู้เข้าแข่งขันเลือกนิทานภาษาอังกฤษที่จะเล่าดาเนินการตามรายละเอียดดังนี้
.3.1 คุณภาพของเรื่องทีเ่ ล่า
.
3.1.1 เป็นเรื่องที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
3.1.2 เป็นเรื่องทีเ่ หมาะสมกับวัย
3.1.3 เป็นเรื่องที่กอ่ ให้เกิดข้อคิดที่มปี ระโยชน์
3.2 โครงสร้างการเล่า
3.2.1 พูดทักทายแนะนาตนเอง
3.2.2 เล่าได้ตรงกับชื่อเรือ่ งที่นามา
3.2.3 เล่าเรียงลาดับสอดคล้องสัมพันธ์กันตลอดเรื่อง
3.2.4 สรุปเรื่องที่เล่าได้ประทับใจ
3.2.5 เล่าได้ทันตามเวลาทีก่ าหนด (เวลา 3-5นาที)
3.3 การนาเสนอ
3.3.1 ออกเสียงได้ชัดเจนถูกต้องตามอักขรวิธี
3.3.2 เล่าด้วยน้าเสียงที่ดังเหมาะสม
3.3.3 เล่าได้คล่องแคล่วเว้นจังหวะการพูดได้เหมาะสม
3.3.4 ใช้คาพูดเหมาะสมกับเรื่อง
3.3.5 ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
3.3.6 เล่าได้อย่างน่าสนใจน่าติดตามฟัง
3.3.7 ใช้น้าเสียงและแสดงท่าทางพร้อมสื่อประกอบการเล่าได้เหมาะสม
3.3.8 สร้างบรรยากาศที่ดีต่อผู้ฟงั
3.4 บุคลิกภาพ
3.4.1 มีความเชื่อมั่นไม่แสดงอาการประหม่า
3.4.2 กิริยาท่าทางขณะเล่าเรื่องเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา
3.4.3 ขณะเล่าเรื่องมองผู้ฟงั อย่างเป็นธรรมชาติ
3.4.4 แต่งกายด้วยชุดนักเรียน
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4. วิธีดาเนินการ
4.1 ผู้เข้าแข่งขันส่งเรื่องที่เล่าให้คณะกรรมการ 3 ชุด
4.2 ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนใช้เวลาในการเล่าไม่เกิน 5 นาที
5. เกณฑ์การให้คะแนนและการตัดสิน100คะแนน
5.1 เนื้อเรื่อง (content) 35 คะแนน
- เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจ เหมาะสมกับวัย
- รูปแบบการเล่าเรื่อง การนาเสนอ (Form & Organizing)
- ข้อคิดในการนาเสนอ (Moral)

15 คะแนน
15 คะแนน
5 คะแนน

5.2 ความคล่องแคล่วด้านการใช้ภาษา (Language competence) 60 คะแนน
- ใช้ภาษาถูกต้อง คาศัพท์ โครงสร้าง คาสันธานและความเหมาะสมกับระดับชั้น 20 คะแนน
- ความสามารถด้านการออกเสียง (Pronunciation)
- การใช้น้าเสียง และอารมณ์สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง (Tone)
5.3 เล่าตามเวลาที่กาหนด
6. เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
คะแนน 70 – 79
คะแนน 60 – 69
คะแนน 0 – 59
7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ ิ้นสุด

20 คะแนน
20 คะแนน
5 คะแนน

รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง
รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน
รางวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง
รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม
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คณะผู้จัดทา
1. นายรุ่งสวัสดิ์ มณีวงษ์
2. นางสุกญ
ั ญา ชะบาราษีบุษย์

ประธานศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รองประธานศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

3. นางมาลินี สมทรัพย์
4. นางปุณยวีร์ จิรวิริยพงษ์

กรรมการ
กรรมการ

5. นางปราณี สีดา
6. นางสาวปรัศนี เกษสร

กรรมการ
กรรมการ

7. นางชรัลภัสร์ พิสุทธิจ์ ิระธาดา
8. นายยิ่งวัฒน์ พิสุทธิ์จริ ะธาดา
9. นางฉลิมพร เอิกเกริก

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

10. นางสาวศิริพรรณ ตะเพียนทอง
11. นายวรัณณวัฒน์ ศรีวงษ์

กรรมการ
กรรมการ

12. นางสาวสกุลกานต์ แย้มแก้ว
13. นายวรวุฒิ ประจุทรัพย์

กรรมการ
กรรมการ

14. นางสาวปรัศศรินทร์ญา ติละบาลศรีศริ ิ
15. นางนันท์นภัส ชะบา
16. นางกัลย์ศรุตา สากระจาย

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯภาษาต่างประเทศ
กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯภาษาต่างประเทศ

