
                                                             
 
 

“SLC Academic Day : Save Energy, Save The Earth, Save Lives” 
 “วันวิชาการ SLC : ประหยัดพลังงาน รักษ์โลก รกัษ์ชีวิต” 

ระเบียบการแข่งขัน การแข่งขัน “Speech”  วันที ่6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   

************************************************************************************** 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนของนักเรียน 
1.2 เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงและมีการถ่ายทอดความคิดแบ่งปัน 

           ประสบการณ์และ แสดงความคิดเห็นโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 
      1.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างโดยการฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
2. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  
 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3   โรงเรียนละ 1  คน  
 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6   โรงเรียนละ 1  คน  
           นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3    โรงเรียนละ 1  คน  
  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6    โรงเรียนละ 1  คน  
 

       หมายเหตุ  เป็นการแข่งขันประเภทเดี่ยว 
3. เกณฑ์และกติกาการแข่งขัน   

3.1 หัวข้อการแข่งขัน 

ระดับชั้น หัวข้อการแข่งขัน เวลาในการแข่งขัน 
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 Beloved family 2-3 นาที 

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4–6 How to save the energy 3-4 นาที 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  1-3 My future career 4-5 นาที 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่   4–6   How to use social media for Education  5-6 นาที 

3.2 เกณฑ์ในการให้คะแนน   
      (1)  ด้านเนื้อหา (Content)                    30 คะแนน 
   -  เนื้อหามีความถูกต้องตามหัวเรื่องท่ีก าหนด  (Consistency)            10 คะแนน          
   -  ความถูกต้องของภาษาในรูปแบบการพูดสุนทรพจน์ (Form & Organizing) 10 คะแนน 
   -  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                         10 คะแนน 
      (2)  ด้านความคล่องแคล่วในทักษะภาษา (Language Competence)       40 คะแนน 
           -  การใช้ภาษาเหมาะสมกับระดับช่วงชั้น (Difficulty Level)  
     ด้านศัพท์ (Vocabulary)         10 คะแนน 
 



 
  
   โครงสร้างและค าสันธาน (Structure & Connectors) 
           -  ความสามารถด้านการออกเสียง                20 คะแนน 
   -  การใช้น้ าเสียงสอดคล้องกับเนื้อหาที่พูด (Tone)                       10 คะแนน 
      (3)  ความส าเร็จในการถ่ายทอด (Presentation)                       30 คะแนน 
   -  ความสามารถในการสื่อถึงผู้ฟัง (Communication)               10 คะแนน 
   -  บุคลิก ท่าทาง                   10 คะแนน 
   -  ความต่อเนื่องของการพูด             5 คะแนน 
   -  พูดในระยะเวลาที่ก าหนด                          5 คะแนน 
3.3 การด าเนินการระหว่างแข่งขัน 
        (1) การพูดใช้เวลาตามที่ก าหนด (+ หรือ - 15 วินาที) ผู้แข่งขันใช้เวลา น้อยกว่าหรือมากกว่า  
              ถูกหัก 3 คะแนน  
        (2) ขณะที่พูดห้ามใช้อุปกรณ์หรือห้ามอ่านสุนทรพจน์ 
        (3) ผู้เข้าแข่งขันมาช้ากว่าก าหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ เป็นที่สิ้นสุด 

4. วันเวลาท าการแข่งขันและสถานที่ 
แข่งขันวันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 

           เวลา 07.45 น. – 08.30 น.  รายงานตัว ณ ห้องแข่งขัน  
                                              โดยมีคณะกรรมการนักเรียน พาไปที่จุดแข่งขัน 
           เวลา 09.00 น. - 15.00 น.   แข่งขัน ณ ห้องเรียน ม.3/1 และ ม.3/2 ชั้น 6 เซนต์หลุยส์วิทยาคาร                                 
5. เกณฑ์การตัดสิน 

5.1 รางวัลชนะเลิศ   เกียรติบัตร 
5.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เกียรติบัตร 
5.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เกียรติบัตร 

6. ครูผู้รับผิดชอบ 
 มิสเพ็ญประภา  จั่นแค้น       0-8179-81600 
 มิสสมฤทธิ์           แสงจันทร์    0-8901-99349 
 7. คณะกรรมการตัดสิน 
 ครูชาวต่างชาติของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมกับครูจากโรงเรียนที่ส่งนักเรียนร่วมการ    
          แข่งขัน 
 

• หมายเหตุ   สามารถส่งใบตอบรับได้ที่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 
                         เลขที่ 128  ถ. ศุภกิจ  ต. หน้าเมือง   อ. เมือง  จ. ฉะเชิงเทรา  24000 

  0-3853-5481 ต่อ 444 , 445, 447     0-3853-5487 
หรือ e-mail : krubeau@hotmail.com     มิสสมฤทธิ์   แสงจันทร์   ผู้รับผิดชอบ 

ส่งใบตอบรับเพ่ือเข้าร่วมแข่งขันภายในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 ก่อนเวลา 12.00 น. 

mailto:krubeau@hotmail.com


 
 
 

“SLC Academic Day : Save Energy, Save The Earth, Save Lives” 
 “วันวิชาการ SLC : ประหยัดพลังงาน รักษ์โลก รกัษ์ชีวิต” 

แบบตอบรับการแข่งขัน การแข่งขัน “Speech”  วันที ่6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   

************************************************************************************************** 
ข้าพเจ้า........................................................................................ต าแหน่ง.................................................................. 
โรงเรียน.......................................................................................โทร.......................................................................... 
แฟกซ์...........................................................................................อีเมล์...................................................................... 
ขอส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันดังรายการนี้ 
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3      จ านวน  1 คน    

 

 
 

 

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6     จ านวน 1 คน 

 

 
 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3      จ านวน  1 คน    

 

 
 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6     จ านวน  1 คน   

 

 

     
   ลงชื่อ ลงชื่อ ........................................ ครูผู้ควบคุม           ลงชื่อ .............................................. ครูผู้ฝึกสอน 

    (......................................................)              (......................................................) 
       ............................................                               ............................................. 

 

 ลงชื่อ  ...................................................................... . 
             (...................................................................) 

      ผู้อ านวยการ 

ล าดับ ชื่อ – ชื่อสกุล (ผู้เข้าแข่งขัน) ก าลังเรียนชั้น 

   

ล าดับ ชื่อ – ชื่อสกุล (ผู้เข้าแข่งขัน) ก าลังเรียนชั้น 

   

ล าดับ ชื่อ – ชื่อสกุล (ผู้เข้าแข่งขัน) ก าลังเรียนชั้น 

   

ล าดับ ชื่อ – ชื่อสกุล (ผู้เข้าแข่งขัน) ก าลังเรียนชั้น 

   



 
 
 

“SLC Academic Day : Save Energy, Save The Earth, Save Lives” 
 “วันวิชาการ SLC : ประหยัดพลังงาน รักษ์โลก รกัษ์ชีวิต” 

ระเบียบการแข่งขัน Story Telling     วันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมทักษะการถ่ายโอนเรื่องราวภาษาอังกฤษของนักเรียน 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การใช้ภาษานอกเหนือจากบทเรียน 
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ 

2.คุณสมบัติผู้ร่วมแข่งขัน 
2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่  1 - 3  โรงเรียนละ 1 คน 
2.2 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่  4 - 6 โรงเรียนละ 1 คน 
2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่    1 - 3  โรงเรียนละ 1 คน 

3. รายละเอียดการแข่งขันและเกณฑ์การตัดสิน 
3.1 เป็นการแข่งขันประเภทเดี่ยว แข่งขันทีละ 1 คน/1 เรื่อง 
3.2 ชื่อหัวข้อการแข่งขัน นิทานพื้นบ้านของไทย หรือของต่างประเทศหรือนิทานอีสป 
3.3 เวลาในการแข่งขัน 5-7 นาที (+30 วินาทีไม่ตัดคะแนน) ใช้เวลาน้อยและเกินตัดนาที ละ 1 คะแนน 
3.4 นักเรียนต้องส่งบทนิทานให้กรรมการก่อนเริ่มแข่งขัน (ส าเนา 5 ชุด) 

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100  คะแนน     
 4.1 เนื้อเรื่อง (Content)        35 คะแนน   
 ประกอบด้วย 
        - เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจ เหมาะสมกับวัย     15 คะแนน 
      รูปแบบการเล่าเรื่อง การน าเสนอ (Form & Organizing)    10 คะแนน 
   - ข้อคิดในการน าเสนอ (Moral)                             10 คะแนน 

4.2 ความคล่องแคล่วด้านการใช้ภาษา (Language Competence)               60 คะแนน   
     ประกอบด้วย 
  - ใช้ภาษาถูกต้อง ค าศัพท์ โครงสร้าง ค าสันธานและ    20 คะแนน                                                                 
    ความเหมาะสมกับระดับชั้น  
  - ความสามารถด้านการออกเสียง (Pronunciation)                             20 คะแนน 
  - การใช้น้ าเสียง และอารมณ์สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง (Tone)              20 คะแนน 
4.3 เล่าตามเวลาที่ก าหนด                                                                  5 คะแนน 

                                 ******** ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด******** 
 



 
 
 
5. วันเวลาท าการแข่งขันและสถานที่ 
        วันศุกร์ ที่  6  กันยายน  พ.ศ. 2562 
           เวลา 07.45 น. – 08.30 น.  รายงานตัว ณ กองอ านวยการ อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร 
          โดยมีคณะกรรมการนักเรียน พาไปที่จุดแข่งขัน 
           เวลา 09.00 น. - 12.00 น.   ด าเนินการแข่งขัน ณ ห้อง MILC ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

 5.1 รางวัลชนะเลิศ   เกียรติบัตร 
5.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เกียรติบัตร 
5.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เกียรติบัตร 

6. คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
  มิสบุญสม     บุญประเสริฐ                0-8402-50678 
  มิสจิตรา       จันทร์หอม                 0-8125-66880 
7. คณะกรรมการตัดสิน 
 ครูชาวต่างชาติของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ร่วมกับครูจากโรงเรียนที่ส่งนักเรียนร่วมการแข่งขัน 
 
     หมายเหตุ                สามารถส่งใบตอบรับได้ที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 

                    เลขที่ 128  ถ. ศุภกิจ  ต. หน้าเมือง   อ. เมือง  จ. ฉะเชิงเทรา  24000 
                 0-3853-5481 ต่อ 444 , 445, 447        0-3853-5487    

               หรือ nongrux888@gmail.com       มิสจิตรา  จันทร์หอม    ผู้รับผิดชอบ 
  ส่งใบตอบรับเพื่อเข้าร่วมแข่งขันภายในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 ก่อนเวลา 12.00 น. 
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“SLC Academic Day : Save Energy, Save The Earth, Save Lives” 
 “วันวิชาการ SLC : ประหยัดพลังงาน รักษ์โลก รกัษ์ชีวิต” 

แบบตอบรับการแข่งขัน Story Telling     วันที ่6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   

************************************************************************************************ 
ข้าพเจ้า........................................................................................ต าแหน่ง.................................................................. 
โรงเรียน.......................................................................................โทร.......................................................................... 
แฟกซ์...........................................................................................อีเมล์...................................................................... 
ขอส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันดังรายการนี้ 

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่  1 – 3   จ านวน  1 คน    
 

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่  4 – 6    จ านวน 1 คน  
 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่    1 - 3    จ านวน  1 คน    

 

          
 

      ลงชื่อ ลงชื่อ ........................................ ครูผู้ควบคุม               ลงชื่อ .............................................. ครูผู้ฝึกสอน 
    (......................................................)              (......................................................) 
       ............................................                               ............................................. 

 

 ลงชื่อ  ...................................................................... . 
             (...................................................................) 

      ผู้อ านวยการ 
 
 

 

 

 

ล าดับ ชื่อ – ชื่อสกุล (ผู้เข้าแข่งขัน) ก าลังเรียนชั้น 

   

ล าดับ ชื่อ – ชื่อสกุล (ผู้เข้าแข่งขัน) ก าลังเรียนชั้น 

   

ล าดับ ชื่อ – ชื่อสกุล (ผู้เข้าแข่งขัน) ก าลังเรียนชั้น 

   



 
 
 

“SLC Academic Day : Save Energy, Save The Earth, Save Lives” 
 “วันวิชาการ SLC : ประหยัดพลังงาน รักษ์โลก รกัษ์ชีวิต” 

ระเบียบการแข่งขัน  “Reading News”     วันที ่6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   

     ******************************************************************************* 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือส่งเสริมทักษะการอ่านข่าวภาษาอังกฤษ 
1.2 เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
1.3 เพ่ือส่งเสริมทัศนคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ 

2. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนละ 1 คน 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6          โรงเรียนละ 1 คน   
3. กติกาการประกวด 

3.1 เป็นการแข่งขันประเภทเดี่ยว โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงชั้น คือ ช่วงชั้นที่ 3 (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) และ
ช่วงชั้นที่ 4 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)  
 3.2 ผู้จัดการแข่งขันหรือกรรมการจะเป็นผู้เตรียมเนื้อหาข่าวให้กับผู้แข่งขัน 
 3.3 ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายด้วยชุดนักเรียน 
 3.4 ผู้เข้าแข่งขันมารายงานตัวตามเวลาที่ก าหนด 

หลังจากรายงานตัวแล้วให้จับฉลากเพ่ือเรียงล าดับในการแข่งขันหากมาช้ากว่าเวลาในการจับฉลากให้
พูดล าดับสุดท้ายและหากมาช้ากว่าเวลาที่เริ่มการแข่งขันเกินกว่า 30 นาที ให้ถือว่าหมดสิทธิ์ แต่อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการ กรณีมีเหตุสุดวิสัย 

 3.5 เวลาในการอ่านข่าว คนละ 3 นาที 
 3.6 ผู้เข้าแข่งขันต้องปฏิบัติตามกติกาโดยเคร่งครัด 
 3.7 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
4. เกณฑ์การตัดสินในการประกวด 
 4.1 อักขรวิธีถูกต้อง      10 คะแนน 
 4.2 ลีลาการน าเสนอ/ ความสามารถในการสื่อสาร   10 คะแนน 
 4.3 ความชัดเจนของเสียง/ ความคล่องแคล่วในทักษะภาษา  10 คะแนน 
 4.4 บุคลิกภาพ ความสง่างาม ความม่ันใจ    10 คะแนน 
 4.5 การใช้น้ าเสียงเหมาะสมสอดคล้อง    10 คะแนน 
        รวมคะแนน 50 คะแนน 
 
 



 
 
5. รางวัล 

ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดได้รับรางวัลเรียงตามล าดับดังนี้ 
รางวัลชนะเลิศ   เกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  เกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  เกียรติบัตร 

6. วันเวลาท าการแข่งขันและสถานที่ 
แข่งขันวันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 

           เวลา 07.45 น. – 08.30 น.  รายงานตัว ณ ห้องแข่งขัน เซนต์หลุยส์วิทยาคาร   
                                              โดยมีคณะกรรมการนักเรียน พาไปที่จุดแข่งขัน 
           เวลา 09.00 น เป็นต้นไป    ด าเนินการแข่งขัน ณ ห้องโสตเดิม ชั้น 6 เซนต์หลุยส์วิทยาคาร  
                                             โดยจะเริ่มท าการแข่งขันจากช่วงชั้นที่ 3 ก่อนและเมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน 
                                             ชว่งชั้นที่ 3 จะท าการแข่งขันช่วงชั้นที่ 4 ต่อไป 
หมายเหตุ  ห้องเก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน ห้อง ม.2/6 APP ชั้น 6 อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร 
7.  คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
  มิสอาภรณ์ วิริยะรัมภ์      0-8697-73089 

มาสเตอร์เชษฐา   รักษาศรี       0-8521-23122 
8.  คณะกรรมการตัดสิน 
 ครูชาวต่างชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษา 
 
 
     หมายเหตุ                สามารถส่งใบตอบรับได้ที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 

                    เลขที่ 128  ถ. ศุภกิจ  ต. หน้าเมือง   อ. เมือง  จ. ฉะเชิงเทรา  24000 
                 0-3853-5481 ต่อ 444 , 445, 447        0-3853-5487    

              อีเมล Mmoss10261@gmail.com      มิสอาภรณ์ วิริยะรัมภ์      ผู้รับผิดชอบ 
หรือ  กรอกแบบฟอร์มลงใน Google form : https://forms.gle/tvRWLCJVvJXKmg3p6 

 
  ส่งใบตอบรับเพื่อเข้าร่วมแข่งขันภายในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 ก่อนเวลา 12.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/tvRWLCJVvJXKmg3p6


 
 

 

“SLC Academic Day : Save Energy, Save The Earth, Save Lives” 
 “วันวิชาการ SLC : ประหยัดพลังงาน รักษ์โลก รกัษ์ชีวิต” 

แบบตอบรับการแข่งขัน  “Reading News”     วันที ่6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

************************************************************************************************* 
ข้าพเจ้า........................................................................................ต าแหน่ง.................................................................. 
โรงเรียน.......................................................................................โทร.......................................................................... 
แฟกซ์...........................................................................................อีเมล์...................................................................... 
ขอส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันดังรายการนี้ 

ระดับช่วงชั้นที่ 3  จ านวน  1 คน    

 

 

 

 

ระดับช่วงชั้นที่ 4 จ านวน 1 คน  
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