มหกรรมทักษะทางวิชาการอนุบาลประจาจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 11
สรุปกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่

ชื่อกิจกรรม
1.การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
(Impromptu Speech)
2.การแข่งขันกิจกรรม
Spelling Bee
3.การแข่งขันกิจกรรมประกวด
เล่านิทาน (Story Telling)
4.การแข่งขัน Multi Skills

ระดับชั้น
ป.1-3
ป.4-6




เดี่ยว





เดี่ยว



เดี่ยว



เดี่ยว

Competition
รวม

ประเภท

2

รวม 4 กิจกรรม

4
6 รายการ
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หมายเหตุ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีการแข่งขัน 4 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1

นักเรียนระดับชั้น ป.1-3

1.2

นักเรียนระดับชั้น ป.4-6

2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1

แข่งขันประเภทเดี่ยว

2.2

จานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.2.1 นักเรียนระดับชั้น ป.1-3 จานวน 1 คน
2.2.2 นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 จานวน 1 คน

3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
ใช้เกณฑ์การแข่งขันตาม มหกรรมทักษะวิชาการ อนุบาลประจาจังหวัด 14 จังหวัด ภาคใต้ ครั้งที่ 10
ปีการศึกษา 2558 (อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นคร อุทิศ)
3.1 หัวข้อการแข่งขันเป็นไปตามเนื้อหาและหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของแต่ละระดับชั้นที่
เหมาะสมกับการพูดแบบ Impromptu Speech ดังนี้
3.1.1 นักเรียนระดับชั้น ป.1-3 หัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ภายในวง
คาศัพท์ ประมาณ 300-450 คา (คาศัพท์ที่เป็นรูปธรรม)
3.1.2 นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 หัวเรือ่ งเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม
งานอดิเรก ภายในวงคาศัพท์ประมาณ 1,050 - 1,200 คา (คาศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรม)
3.2

เวลาในการแข่งขัน
1) ระดับชั้น ป.1-3

ใช้เวลาในการพูด 2-3 นาที

2) ระดับชั้น ป.4-6

ใช้เวลาในการพูด 3-4 นาที

3.3 เวลาในการพูด (บวก/ลบ 30 วินาทีไม่ตัดคะแนน) ใช้เวลาน้อยหรือมากกว่า เวลาที่
กาหนดตัด นาทีละ 1 คะแนน (ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการแนะนาตัว)
3.4

ขณะพูดห้ามใช้อุปกรณ์ เอกสารอื่นๆ และบันทึกช่วยจาประกอบการพูด

3.5

ผู้เข้าแข่งขันที่มาช้ากว่ากาหนดให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ เป็นสิทธิ์ขาด
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4.

เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1 ด้านเนื้อหา (Content) 40 คะแนน ประกอบด้วย
- เนื้อหามีความถูกต้องตามหัวเรื่องที่กาหนด (Accuracy and Consistency)
15 คะแนน
- ความถูกต้องของภาษาในรูปแบบการพูดสุนทรพจน์ (Form & Organizing of
Speech) 10 คะแนน

4.2

- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity)

10 คะแนน

- การตอบคาถามเกี่ยวกับหัวข้อที่จับฉลากได้

5 คะแนน

ด้านความคล่องแคล่วในทักษะภาษา (Language Competence and Fluency)
40 คะแนน ประกอบด้วย
- การใช้ภาษาเหมาะสมกับระดับชั้น (Difficulty Level) ด้านคาศัพท์ (Vocabulary)
โครงสร้างและคาสันธาน (Structure & Connectors) 10 คะแนน
- ความสามารถในการอ่านออกเสียงการเน้นคา การลดเสียงสูงต่า การเน้นคาสาคัญใน
ประโยคและจังหวะ การหยุดในช่วงจบประโยค (Pronunciation, stress, Innovation,
rhythm, pausing and pace) 20 คะแนน
- 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 กรณีนักเรียนพูดไม่ตรงตามหัวข้อที่จับฉลากได้ กรรมการจะพิจารณาตัดคะแนนในส่วนของเนื้อหา
ของเรื่องที่พูด
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กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป.1-3
1.2 นักเรียนระดับชั้น ป.4-6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว
2.2 จานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.2.1 นักเรียนระดับชั้น ป.1-3 จานวน 1 คน
2.2.2 นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 จานวน 1 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
ใช้เกณฑ์การแข่งขันตาม มหกรรมทักษะวิชาการ อนุบาลประจาจังหวัด 14 จังหวัด ภาคใต้ ครั้งที่ 10
ปีการศึกษา 2558 (อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นคร อุทิศ)
3.1 ทาการแข่งขัน 2 รอบ
รอบที่ 1 กรรมการที่เป็นเจ้าของภาษา พูดคาศัพท์คาละ 2 ครั้ง และพูดประโยคขยายที่มี
คาศัพท์นั้นๆ 2 ครั้ง เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันเข้าใจคาศัพท์ได้ดีขึ้น ผู้เข้าแข่งขันเขียนคาศัพท์ จานวน 20 คาๆ
ละ 5 คะแนนลงในกระดาษที่กรรมการเตรียมไว้ให้ ถ้าผู้เข้าแข่งขันในรอบที่ 1 ได้คะแนนเกินครึ่งหนึ่ง จะมี
สิทธิ์เข้าแข่งขันในรอบที่ 2
รอบที่ 2 มีรายละเอียด ดังนี้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6
1) ผู้เข้าแข่งขันทุกคนในรอบที่ 2 จะมีคะแนนพื้นฐานในการแข่งขันคนละ 50 คะแนน
ทุกคน
2) ผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบที่ 2 จับฉลากเรียงลาดับการแข่งขันและห้ามนามือถือเข้าห้องแข่งขัน
และภายในห้องแข่งขันห้ามมีผู้ชม เนื่องจากคาศัพท์ที่ใช้ในการแข่งขันเป็นชุดเดียวกัน
3) แข่งขันทีละคน โดยผู้แข่งขันที่เหลือรออยู่หน้าห้อง โดยเริ่มจากผู้เข้าแข่งขันลาดับที่ 1
คาศัพท์ทั้งหมด 5 คา คาละ 10 คะแนน รวม 50 คะแนน (กรรมการพูดคาศัพท์แต่ละคา 1 ครั้ง และพูด
ประโยคขยายที่มคี าศัพท์นั้นๆ 1 ครัง้ )
4) ผู้เข้าแข่งขันสะกดคา (เริ่มจับเวลาหลังจากกรรมการพูดคาศัพท์และประโยคขยาย
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เสร็จ 10 วินาที) หากสะกดคาศัพท์ถูกต้องได้ ให้คาละ 10 คะแนน หากสะกดคาผิดหรือไม่สะกด
คาศัพท์ ตามเวลาที่กาหนดข้างต้น จะไม่ให้คะแนน กรรมการพูดคาศัพท์ต่อจนครบ 5 คา แล้วสรุป
คะแนน
5) ผู้เข้าแข่งขันที่แข่งขันเสร็จแล้วให้นั่งรอภายในห้องแข่งขัน
6) ผู้เข้าแข่งขันคนต่อไป สะกดคาศัพท์ชุดเดิม จานวน 5 คา เช่นเดียวกับคนที่ 1
ทาเช่นนี้ จนครบจานวนคนที่เข้าแข่งขันจนหมด
3.2 คาศัพท์ที่ใช้ควรอยู่ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
1) ช่วงชั้นที่หนึ่ง ใช้คาศัพท์ในการแข่งขัน 10 หมวด ดังนี้
family, part of body, things in classroom, colors, animals,
food,days, months, number (ไม่เกิน 100)
2) ช่วงชั้นที่สอง ใช้คาศัพท์ในการแข่งขัน 10 หมวด ดังนี้
occupations,vehicles, things in house, sports, places, food,
countries in asean, verb (ช่องที่ 1), vegetables and fruits, clothes
การออกข้อสอบแต่ละโรงเรียนออกข้อสอบมา หมวดละ 2 ข้อ โดยมีคาศัพท์พร้อมตัวอย่างของประโยค พิมพ์
ด้วยแบบอักษร Tahoma ขนาด 18 point ใช้กระดาษ A4 1 หนากระดาษแบ่งเป็น 4 ส่วน ส่วนละ 1 ข้อ ตัดข้อสอบ
ใส่ซองปิดผนึกมาส่งตอนเช้าก่อนการแข่งขันกรรมการจะคัดเลือก
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กิจกรรมที่ 3 การประกวดเล่านิทาน (Story Telling)
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป.4-6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว
2.2 จานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.2.1 นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 จานวน 1 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
ใช้เกณฑ์การแข่งขันตาม มหกรรมทักษะวิชาการ อนุบาลประจาจังหวัด 14 จังหวัด ภาคใต้ ครั้งที่ 10
ปีการศึกษา 2558 (อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นคร อุทิศ)
3.1 นิทานที่ใช้แข่งขันเป็นนิทานพื้นฐานของไทย หรือของต่างประเทศ หรือนิทานอีสป
3.2 เวลาในการแข่งขัน
3.2.1 ระดับชั้น ป.4-6 เวลา 5-6 นาที ใช้เวลาน้อยหรือเกินกว่าเวลาที่กาหนด ตัดนาทีละ
1 คะแนน (บวก/ลบ 30 วินาที ไม่ตัดคะแนน)
3.3 นักเรียนต้องส่งบทนิทานให้กรรมการตัดสินก่อนการแข่งขัน (ส่งในเวลารายงานตัว)
จานวน 5 ชุด
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1 เนื้อเรื่อง (Content) 35 คะแนน ประกอบด้วย
- เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจ เหมาะสมกับวัย

15 คะแนน

- รูปแบบการเล่าเรื่อง การนาเสนอ (Form & Organizing)

10 คะแนน

- ข้อคิดในการนาเสนอ (Moral)

10 คะแนน

4.2 ความคล่องแคล่วในด้านการใช้ภาษา (Language Competence) 60 คะแนน ประกอบด้วย
- ใช้ภาษาถูกต้อง คาศัพท์ โครงสร้าง คาสันธานและความเหมาะสมกับ
ระดับชั้น

20 คะแนน

- ความสามารถด้านการออกเสียง (Pronunciation)

20 คะแนน

- การใช้น้าเสียงและอารมณ์สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง (Tone)

20 คะแนน

4.3 เล่าตามเวลาที่กาหนด (Time)

5 คะแนน

หมายเหตุ การแต่งกาย ชุดนักเรียนโดยไม่มีการใช้อุปกรณ์ประกอบการเล่าเรื่อง
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กิจกรรมที่ 4 การแข่งขันMulti Skills Competition
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป.4-6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว
2.2 จานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.2.1 นักเรียนระดับชั้น ป.4- 6 จานวน 1 คน
3.วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
ใช้เกณฑ์การแข่งขันตาม มหกรรมทักษะวิชาการ อนุบาลประจาจังหวัด 14 จังหวัด ภาคใต้ ครั้งที่
10 ปีการศึกษา 2558 (อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นคร อุทิศ)
เป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ประกอบด้วย
-

Speaking Skill

-

Listening Skill

-

Reading Skill

-

Writing Skill

-

Picture Dictation

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน ผู้เข้าแข่งขันเข้ารับการทดสอบ ดังนี้
4.1 ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบทดสอบข้อเขียน (English
Proficiency Test) ที่ครอบคลุมความสามารถด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เวลา
1 ชั่วโมง 10 นาที 60 คะแนน โดยเรียงลาดับการแข่งขัน ดังนี้
4.1.1 Writing Skill

20 คะแนน

เวลา 30 นาที

4.1.2 Listening Skill

20 ข้อ 20 คะแนน

เวลา 20 นาที

4.1.3 Reading Skill

20 ข้อ 20 คะแนน

เวลา 20 นาที

(เป็นการเขียนเรียงความ กาหนดหัวข้อตามหลักสูตรที่ระบุไว้ในการแข่ง Impromptu
Speech) และกาหนดจานวนคา ตามระดับชั้น ได้แก่
ระดับชั้น ป.4-6 ไม่ต่ากว่า 100 คา
4.1.4 Picture Dictation

20 คะแนน

เวลา 30 นาที

ทดสอบความสามารถด้านการฟังและการถ่ายโอนความรู้ โดยทดสอบ
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Picture Dictation โดยเจ้าของภาษาเป็นผู้อ่านบทอ่านทดสอบ 2 ครัง้ ขณะที่ฟัง ผู้เข้าแข่ง
สามารถจดบันทึกข้อมูลที่ฟังได้ และผู้เข้าแข่งขันมีเวลา 30 นาที ในการวาดภาพจากบทอ่านที่ฟัง
เพียง 1 ภาพ โดยมีองค์ประกอบครบถ้วนตามเนื้อเรื่องที่ได้ฟังมา
เกณฑ์การให้คะแนนประกอบด้วย
- ความถูกต้องของภาพตามบทอ่าน
- ความครบถ้วนของรายละเอียดตามภาพที่อ่าน
4.1.5 Speaking Skill
20 คะแนน
ทดสอบความสามารถด้านทักษะการพูดในการสัมภาษณ์ คณะกรรมการสัมภาษณ์ 3 คน เป็น
เจ้าของภาษา 1 คน และกรรมการคนไทย 2 คน ประกอบด้วย
- ในการใช้ภาษา
- ความสามารถในด้านการแก้ปัญหา
- ความคิดสร้างสรรค์

หน้า 105

