โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “เช็คอิน 1 วัน มหัศจรรย์ศีลาฯ”
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. การแข่งขัน Spelling Bee
2. การเล่านิทาน (Story Telling)

รายละเอียดการแข่งขันแต่ละประเภท
1. การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว
2.2 จานวนผู้เข้าแข่งขัน
1) ระดับชั้น ป. 4-6
จานวน 1 คน
2) ระดับชั้น ม. 1-3
จานวน 1 คน
3. ทักษะที่ใช้ในการแข่งขัน
Listening, Writing & Speaking
4. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
4.1 ทาการแข่งขัน 2 รอบ
รอบที่ 1 กรรมการที่เป็นเจ้าของภาษา พูดคาศัพท์คาละ 2 ครั้ง และพูดประโยคขยายที่มี
คาศัพท์นั้นๆ 2 ครั้ง เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันเข้าใจคาศัพท์ได้ดีขึ้น ผู้เข้าแข่งขันเขียนคาศัพท์ จานวน 20 คาๆ ละ 5
คะแนนลงในกระดาษที่กรรมการเตรียมไว้ให้ ถ้าผู้เข้าแข่งขันในรอบที่ 1 ได้คะแนนเกินครึ่งหนึ่ง จะมีสิทธิ์เข้า
แข่งขันในรอบที่ 2
รอบที่ 2 มีรายละเอียด ดังนี้
1) ผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบที่ 2 จับฉลากเรียงลาดับการแข่งขัน
2) ผู้เข้าแข่งขันยืนตามลาดับการแข่งขันที่จับฉลากได้
3) แข่งขันทีละคนโดยเริ่มจากผู้เข้าแข่งขันลาดับที่ 1 กรรมการพูดคาศัพท์แต่ละคา 1 ครั้ง
และพูดประโยคขยายที่มีคาศัพท์นั้น ๆ 1 ครั้ง
4) ผู้เข้าแข่งขันสะกดคา (เริ่มจับเวลาหลังจากกรรมการพูดคาศัพท์และประโยคขยายเสร็จ
10 วินาที) หากสะกดคาศัพท์ถูกต้อง ให้รอเข้ารอบต่อไป หากสะกดคาผิดหรือไม่สะกดคาศัพท์ตามเวลาที่กาหนด
ข้างต้น ถือว่าตกรอบและต้องออกจากการแข่งขัน
5) ทาการแข่งขันต่อไปจนกว่าจะได้ผู้ชนะลาดับที่ 1
4.2 คาศัพท์ที่ใช้ควรอยู่ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

5. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
- ตรวจสอบจากการสะกดคาถูกต้อง
6. เกณฑ์การตัดสิน
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมของรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมของรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมของรางวัล
7. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ระดับชั้นละ 3 คน
7.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ กรรมการตัดสินเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ประกอบด้วย
1) เจ้าของภาษา 1 คน (Native Speaker)
2) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ / ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ
ผู้ประสานงาน : นายปิยวงษ์ บางปา 089 068 5752
นางสาวศิริวิมล สมพร 095 952 8699
**********************

2. การประกวดเล่านิทาน (Story Telling)
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป.4-6
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว
2.2 จานวนผู้เข้าแข่งขัน
1) ระดับชั้น ป.4-6
จานวน 1 คน
2) ระดับชั้น ม.1-3
จานวน 1 คน
3. ทักษะที่ใช้ในการแข่งขัน
Speaking
4. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
4.1 นิทานที่ใช้แข่งขัน เป็นนิทานพื้นบ้านของไทย หรือของต่างประเทศหรือนิทานอีสป
4.2 เวลาในการแข่งขัน
1) ระดับชั้น ป.4-6 เวลา 4-5 นาที
2) ระดับชั้น ม.1-3 เวลา 5-6 นาที
(บวก/ลบ 30 วินาทีไม่ตัดคะแนน) ใช้เวลาน้อยหรือเกินกว่าเวลาที่กาหนด ตัดนาทีละ 1 คะแนน
4.3 นักเรียนต้องส่งบทนิทานให้กรรมการตัดสินก่อนการแข่งขัน (ส่งในเวลารายงานตัว) จานวน 3 ชุด
5. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
5.1 เนื้อเรื่อง (Content) 35 คะแนน ประกอบด้วย
1) เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจ เหมาะสมกับวัย
15 คะแนน
2) รูปแบบการเล่าเรื่อง การนาเสนอ (Form & Organizing) 10 คะแนน
3) ข้อคิดในการนาเสนอ (Moral)
10 คะแนน
5.2 ความคล่องแคล่วด้านการใช้ภาษา (Language Competence) 60 คะแนน ประกอบด้วย
1) ใช้ภาษาถูกต้อง คาศัพท์ โครงสร้าง คาสันธานและความเหมาะสมกับ ระดับชั้น 20 คะแนน
2) ความสามารถด้านการออกเสียง (Pronunciation)
20 คะแนน
3) การใช้น้าเสียง และอารมณ์สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง (Tone) 20 คะแนน
5.3 เล่าตามเวลาที่กาหนด (Time)
5 คะแนน
หมายเหตุ การแต่งกาย ชุดนักเรียนโดยไม่มกี ารใช้อุปกรณ์ประกอบการเล่าเรื่อง
6. เกณฑ์การตัดสิน
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมของรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมของรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมของรางวัล
7. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
ระดับชั้นละ 3 คน
7.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ กรรมการตัดสินเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ประกอบด้วย
1) เจ้าของภาษา 1 คน (Native Speaker)
2) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ / ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ
ผู้ประสานงาน : นายปิยวงษ์ บางปา 089 068 5752
นางสาวศิริวิมล สมพร 095 952 8699
**********************

