เกณฑการแขงขันทักษะทางวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ผูประสานงานและรับผิดชอบ
Ÿนายพรเทพ
ศรีรัตนานนท
โทรศัพทมือถือ ๐๘๙-๒๗๑-๕๓๕๕
Ÿนางอัมพวัลย
พัชรพัฒนชัย
โทรศัพทมือถือ ๐๘๙-๕๖๓-๕๓๔๒
๑การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ (English Speech Contest) ในหัวขอเรื่อง การพูดเพื่ออาชีพ My
Dream Occupation
๑.๑. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
๑.๑.๑ นักเรียนระดับชั้น ม. ๑ –ม. ๓
๑.๑.๒ นักเรียนระดับชั้น ม. ๔ –ม. ๖ หรือ ปวช.๑-๓
๑.๑.๓ ผูเขาแขงขันตองเปนนักเรียนที่มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด ซึ่งมีบิดาและมารดา
หรือ
ผูปกครองถือสัญชาติไทยโดยกําเนิด
๑.๒. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
๑.๒.๑ แขงขันประเภทเดี่ยว
๑.๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน
วิทยาลัยระดับละ ๑ คน
๑.๓. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
๑.๓.๑ หัวขอการแขงขันเปนไปตามเนื้อหาในหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของแต
ละ
ระดับชั้นที่เหมาะสมกับการพูดแบบ English Speech Contest
๑.๓.๒ ในแตละระดับ พูดตามหัวขอดังนี้
ระดับ ม.ตน
My Dream Occupation
ระดับ ม.ปลาย /ปวช.
My Dream Occupation
ภายในวงศัพทประมาณ ๒,๑๐๐ –๒,๒๕๐ คํา (คําศัพทที่เปนนามธรรมมาก
ขึ้น)
๑.๓.๓ เวลาในการแขงขัน

๑) ระดับชั้น ม. ๑ –ม. ๓

ใชเวลาในการพูด ๔ –

๒) ระดับชั้น ม. ๔ – ม. ๖ หรือ ปวช.๑-๓

ใชเวลาในการพูด ๕ –

๕ นาที
๖ นาที
๑.๓.๔ เวลาในการพูด (บวก /ลบ ๓๐ วินาทีไมตัดคะแนน) ใชเวลานอยหรือมากกวา
เวลา
กําหนดตัดนาทีละ ๑ คะแนน (ไมรวมเวลาที่ใชในการแนะนําตัว)
-๒๑.๓.๕ ขณะพูดหามใชอุปกรณ เอกสารอื่นๆ และบันทึกชวยจําประกอบการพูด
๑.๓.๖ ผูเขาแขงขันที่มาชากวากําหนดใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการเปน
สิทธิ์ขาด
๑.๔. เกณฑการใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน
๑.๔.๑ ดานเนื้อหา (Content) ๓๕ คะแนน ประกอบดวย
-เนื้อหามีความถูกตองตามหัวเรื่องที่กําหนด (Accuracy and
Consistency)
๑๕ คะแนน
-ความถูกตองของภาษาในรูปแบบการพูดสุนทรพจน (Form &
Organizing of
Speech) ๑๐ คะแนน
-ความคิดริเริ่มสรางสรรค (Creative)
๑๐
คะแนน
๑.๔.๒ ดานความคลองแคลวในทักษะภาษา (Language Competence and
Fluency)
๔๕ คะแนน
-การใชภาษาเหมาะสมกับระดับชั้น (Difficulty Level) ดานศัพท
(Vocabulary)
โครงสราง ประโยคและคําสันธาน (Structure & Connectors) ๑๕
คะแนน
-ความสามารถดานการออกเสียงการเนนคํา การลงเสียงสูงต่ํา การเนนคํา
สําคัญใน
ประโยค และจังหวะ การหยุดชวงจบประโยค (Pronunciation, stress,

Intonation, rhythm, pausing and pace)
๒๐ คะแนน
-การใชน้ําเสียงสอดคลองกับเนื้อหาที่พูด (Tone)
๑๐ คะแนน
๑.๔.๓ ความสําเร็จในการถายทอด (Presentation) ๑๕ คะแนน
-ความสามารถในการสื่อถึงผูฟง (Communication) ๑๐ คะแนน
-บุคลิก ทาทาง (Personality)
๕ คะแนน
๑.๔.๔ พูดในระยะเวลาที่กําหนด (Time)
๕ คะแนน

-๓ตัวอยางเกณฑการใหคะแนนการทดสอบการพูดสนทนา/พูดสุนทรพจน
รายละเอียดของ
เกณฑ
เกณฑการให
คะแนน

Excellent

-เนื้อหามีความ
ถูกตองตามหัวเรื่องที่
กําหนด(Accuracy
and Consistency)
15 คะแนน

-ความถูกตองของ
ภาษาในรูปแบบ
การพูดสุนทรพจน
(Form &
Organizing of
Speech)
10 คะแนน
13-15
9-10
Presents ideas
Main idea,
clearly, Is able to supporting idea,
fluently express details,
ideas
examples well
organized
9-12
7-8

-ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค
(Creativity)
10 คะแนน

-ความสามารถดานการออก
เสียง การเนนคา การลงเสียง
สูงต่ํา
การเนนคําสําคัญในประโยค
และจังหวะ การหยุดในชวงจบ
ประโยค 20 คะแนน

9-10
New idea
and clear

16-20
Clear pronunciation. Use
correct sentence and
word stress and produce
clear sounds. Key words
are pronounced correctly.
11-15

7-8

Good

Satisfactory

Needs
Improvement

Presents ideas
well enough to
be understood.

Miss some of
Partly new
the Main idea, and quite
supporting idea, clear
details,
examples

5-8
Speaks with
some hesitation,
But can
communicate
basic ideas.

4-6
Contain main
idea, details,
but no
examples

4-6
General but
clear

1-4
Attempts to
speak, but has
difficulty
communicating
Basic ideas.

1-3
Confused
organization

1-3
General but
unclear

Occasionally
mispronounce sound or
you stress syllables or key
words incorrectly,
however, listeners can
understand your ideas.
6-12
You may pronounce key
words incorrectly or use
inappropriate stress.
Listeners can understand
main ideas, but may not
understand all your
details.
1-5
Pronunciation problems
sometime make meaning
Unclear. Listeners cannot
understand one or more
important ideas.

-๔Scoring Rubric for Conversation Teats
หมายเหตุ สามารถปรับใชในการใหคะแนน Impromptu Speech ได
แหลงที่มา : Cambridge University , UK และ ORTESOL ๒๐๐๘ , Mt. Hood Community
College
๑.๕. เกณฑการตัดสิน
รอยละ ๘๐-๑๐๐ ไดรับรางวัลเหรียญทอง
รอยละ ๗๐-๗๙ ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
รอยละ ๖๐-๖๙ ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง

ไดคะแนนต่ํากวารอยละ ๖๐ ไดรับเกียรติบัตร เวนแตกรรมการมีความเห็น
เปนอยางอื่น
ผลการตัดสินของกรรมการถือเปนสิ้นสุด

-๕๒.การประกวดเลานิทาน ( Story Telling )
๒.๑. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
๒.๑.๑ นักเรียนระดับชั้น ม. ๑ –ม. ๓
๒.๑.๒ นักเรียนระดับชั้น ม. ๔ –ม. ๖ หรือ ปวช.๑-๓

๒.๑.๓ ผูเขาแขงขันตองเปนนักเรียนที่มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด ซึ่งมีบิดาและมารดา
หรือ
ผูปกครองถือสัญชาติไทยโดยกําเนิด
๒.๒. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
๒.๒.๑ แขงขันประเภทเดี่ยว
๒.๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน
วิทยาลัยระดับละ ๑ คน
๒.๓. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
๒.๓.๑ นิทานที่ใชแขงขัน เปนนิทานพื้นบานของไทย หรือของตางประเทศหรือ
นิทานอีสป
๒.๓.๒ เวลาในการแขงขัน
๑) ระดับชั้น ม.๑ -ม.๓
เวลา ๖–๗ นาที
๒) ระดับชั้น ม.๔ -ม.๖ หรือ ปวช.๑-๓ เวลา ๗-๘ นาที
(บวก/ลบ ๓๐ วินาทีไมตัดคะแนน) ใชเวลานอยหรือเกินกวาเวลาที่
กําหนด
ตัดนาทีละ ๑ คะแนน
๒.๓.๓ นักเรียนตองสงบทนิทานใหกรรมการตัดสินกอนการแขงขัน (สงในเวลา
รายงานตัว)
จํานวน ๓ ชุด
๒.๔. เกณฑการใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน
๒.๔.๑ เนื้อเรื่อง (Content) ๓๕ คะแนน ประกอบดวย
-เนื้อเรื่องมีความนาสนใจ เหมาะสมกับวัย
๑๕ คะแนน
-รูปแบบการเลาเรื่อง การนําเสนอ (Form & Organizing) ๑๐ คะแนน
-ขอคิดในการนําเสนอ (Moral)
๑๐ คะแนน
๒.๔.๒ ความคลองแคลวดานการใชภาษา (Language Competence) ๖๐ คะแนน
-ใชภาษาถูกตอง คําศัพท โครงสราง คําสันธานและความเหมาะสมกับ
ระดับชั้น
๒๐ คะแนน
-ความสามารถดานการออกเสียง (Pronunciation)
๒๐
คะแนน
- การใชน้ําเสียง และอารมณสอดคลองกับเนื้อเรื่อง (Tone)
๒๐
คะแนน

๒.๔.๓ เลาตามเวลาที่กําหนด (Time) ๕ คะแนน
หมายเหตุ การแตงกาย ชุดนักเรียนโดยไมมีการใชอุปกรณประกอบการเลาเรื่อง
-๖๒.๕. เกณฑการตัดสิน
รอยละ ๘๐-๑๐๐ ไดรับรางวัลเหรียญทอง
รอยละ ๗๐-๗๙ ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
รอยละ ๖๐-๖๙ ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ ๖๐ ไดรับเกียรติบัตร เวนแตกรรมการมีความเห็น
เปนอยางอื่น
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนสิ้นสุด
๓.การประกวดรองเพลงภาษาอังกฤษ
๓.๑. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
๓.๑.๑ นักเรียนระดับชั้น ม. ๑ –ม. ๓
๓.๑.๒ นักเรียนระดับชั้น ม. ๔ –ม. ๖
๓.๒. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
๓.๒.๑ แขงขันประเภทเดี่ยว
๓.๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน
วิทยาลัยระดับละ ๑ คน
๓.๓. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
๓.๓.๑ สงรายชื่อผูเขารวมแขงขัน
๓.๓.๒ หลักเกณฑการแขงขัน
- เพลงใชประกวดจํานวน ๑ เพลง
- เปนเพลงที่มีเนื้อเพลงเปนภาษาอังกฤษเทานั้น ๑ เพลง โดยผูประกวด
เลือกมาเอง
ทั้งนี้เพลงจะตองตัด Guide Melody ออกได (หากไมสามารถตัดไดกรรมการจะไมพิจารณาคะแนน
ให)
- ไมมีรีวิว ไมมีแดนเซอรประกอบเพลง
- ตองนําซีดีเพลงที่ประกอบการรองมาเอง
- สงเนื้อรองใหคณะกรรมการวันประกวด ๓ ชุด
- แตงกายดวยชุดนักเรียน
-กรณีผิดพลาดใหเริ่มตนใหม ทั้งนี้ไมเกินวรรคที่ ๒ ของเนื้อรอง

๓.๔. เกณฑการใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน
๓.๔.๑ น้ําเสียง ความไพเราะของเสียง
๓๐ คะแนน
๓.๔.๒ เทคนิคการขับรอง
๒๐ คะแนน
๓.๔.๓ จังหวะ ทํานอง ถูกตอง
๑๐ คะแนน
๓.๔.๔ อักขระวิธีถูกตอง
๒๐ คะแนน
๓.๔.๕ บุคลิก ลีลา อารมณ
๑๐ คะแนน
๓.๔.๖ ความยากงายของเพลง
๑๐ คะแนน
-๗๓.๕. เกณฑการตัดสิน
รอยละ ๘๐-๑๐๐ ไดรับรางวัลเหรียญทอง
รอยละ ๗๐-๗๙ ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
รอยละ ๖๐-๖๙ ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ ๖๐ ไดรับเกียรติบัตร เวนแตกรรมการมีความเห็น
เปนอยางอื่น
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนสิ้นสุด

