
การแข่งขันกจิกรรม Spelling Bee 

1.คุณสมบัตผู้ิเข้าแข่งขัน 

 1.1  นกัเรียนระดบัชัน้ ป. 4 – 6 

2. ประเภทและจาํนวนผู้เข้าแข่งขัน 

 2.1  ระดบัชัน้  ป. 4 – 6 จํานวน 2 คน 

3. วิธีดาํเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

 กรรมการพดูคําศพัท์คําละ 2 ครัง้ และพดูประโยคขยายท่ีมีคําศพัท์นัน้ๆ 2 ครัง้ เพ่ือให้ผู้ เข้าแขง่ขนั

เข้าใจคําศพัท์ได้ดีขึน้ ผู้ เข้าแขง่ขนัเขียนคําศพัท์ จํานวน 20 คํา คําละ 5 คะแนน ลงในกระดาษท่ีกรรมการ

เตรียมใว้ให้ 

4. เกณฑ์การตัดสิน 

 ลําดบัท่ี  1  ได้คะแนนคดิเป็นร้อยละ 80 -100 ได้รับรางวลัเหรียญทอง 

 ลําดบัท่ี  2  ได้คะแนนคดิเป็นร้อยละ 70 -79 ได้รับรางวลัเหรียญเงิน 

ลําดบัท่ี  3  ได้คะแนนคดิเป็นร้อยละ 60 - 69 ได้รับรางวลัเหรียญทองแดง  

ผู้ เข้าแขง่ขนันอกเหนือจากลําดบัท่ี 1- 3 ได้รับเกียรตบิตัร ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ี

สิน้สดุ 

 

 

หมายเหตุ      ผูรับผิดชอบ    ครูทรรศนัย  ศรีสุภักดิ์   086-174-6877 
 
 
 
 
 
 



เกณฑการประกวดคัดลายมือภาษาจีน 

 
1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน 
    1.1 นักเรียนกําลังศึกษาอยูในระดับชั้น ป.4-6 

1.2 เปนนักเรียนท่ีบิดา/มารดา หรือผูปกครองถือสัญชาติไทย 
    1.3 นักเรียนตองไมเคยไปศึกษาหรือพํานักอาศัยในประเทศท่ีใชภาษาจีนนานเกิน 4 เดือน ในรอบ 3 ปท่ีผานมา 
2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน   
    2.1 แขงขันประเภทเดี่ยว 

2.2 จํานวนผูเขาแขงขัน  แตละโรงเรียนสามารถสงตัวแทนเขารวมการแขงขันไดระดับละไมเกิน 3 คน 
3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน 
    3.1 เนื้อหาท่ีจะใหผูเขาแขงขันคัดลายมือและกระดาษคัด  ใหคณะกรรมการเปนผูจัดเตรียม  

3.2 ผูเขาแขงขันตองเตรียมดินสอดํา 2B และยางลบมาดวยตนเอง 
    3.3 ใชเวลาในการแขงขัน  1  ชั่วโมง 
4. เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน 
    4.1  ความสวยงาม     20  คะแนน 

4.2  ความถูกตองของตัวอักษร    30  คะแนน 
4.3  การเขียนลําดับและลายเสนของตัวอักษร  40  คะแนน 
4.4  ความสะอาดเรียบรอย    10  คะแนน 
 
 
 
หมายเหตุ      ผูรับผิดชอบ    ครูอาภัสรา  อุนตะ   080-791-1844 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑการแขงขันรองเพลงจีน 

 
1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน 
    1.1 นักเรียนกําลังศึกษาอยูในระดับชั้น ป.4-6 

1.2 เปนนักเรียนท่ีบิดา/มารดา หรือผูปกครองถือสัญชาติไทย 
    1.3 นักเรียนตองไมเคยไปศึกษาหรือพํานักอาศัยในประเทศท่ีใชภาษาจีนนานเกิน 4 เดือน ในรอบ 3 ปท่ีผานมา 
2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน   
    2.1 แขงขันประเภทชาย/หญิงเดี่ยว 

2.2 จํานวนผูเขาแขงขัน  ระดับชั้น ป. 4-6 จํานวน 1 คน 
3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน 
    3.1 เลือกเพลงท่ีใชประกวดจํานวน 1 เพลง 

3.2 เปนเพลงสากลท่ีมีเนื้อเพลงเปนภาษาจีนเทานั้น 1 เพลง โดยผูประกวดเลือกมาเอง ท้ังนี้เพลงท่ีนํามาตอง 
สามารถ ตัด Guide Melody ออกได (หากไมสามารถตัดไดกรรมการจะไมพิจารณาคะแนนให ) 

3.3 ไมมีรีวิว/หางเครื่อง/แดนเซอร ประกอบเพลง 
3.4 ตองนําแถบบันทึกเสียง/ซีดี/เสียงดนตรี สําหรับประกอบการรองเพลงมาเอง  
3.5 ในวันท่ีทําการแขงขันใหสงเนื้อรองตอคณะกรรมการจํานวน  3  ชุด 

4. เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน 
    4.1 น้ําเสียงความไพเราะของเสียง  30  คะแนน  
    4.2 เทคนิคการขับรอง    20  คะแนน  
    4.3 จังหวะ ทํานอง ถูกตอง    10  คะแนน  
    4.4 อักขระวิธีถูกตอง    20  คะแนน 
    4.5 บุคลิก ลีลา อารมณ      10  คะแนน 
    4.6 ความยากงายของเพลง    10  คะแนน 

 
 
 
หมายเหตุ      ผูรับผิดชอบ    ครูอาภัสรา  อุนตะ   080-791-1844 
 
 

 

 

 

 

 

 



งานเปดบานวิชาการ (OPEN HOUSE) ประจําปการศึกษา 2558 
การแขงขันตอบปญหาภาษาอังกฤษ (English Quiz) 

วันพฤหัสบดีท่ี 11 กุมภาพันธ พ.ศ.2559  
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

2. สถานที่การแข่งขัน ห้องเรียนช้ัน  อาคาร 2 ห้อง 225  

3. หลักเกณฑก์ารแข่งขัน  

3.1 คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมแข่งขัน  

3.1.1 นักเรียนระดับช้ัน ป.4-6  

3.1.2 แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันได้แต่ละประเภท ช่วงช้ันละไม่เกนิ 1 

ทมี (ทมีละ 2 คน)  

3.2 กติกาการแข่งขันและเกณฑก์ารตัดสนิ  

3.2.1 การแข่งขันตอบปัญหาภาษาองักฤษมีทั้งหมด 10 คาํถาม และอ่านโดยอาจารย์

เจ้าของภาษา การเขียนคาํตอบของแต่ละคาํถามใช้เวลา 1 นาท ีคัดเลือกผู้ชนะเลิศ ลาํดับ 1,2 และ 3 ใน

กรณีที่คะแนนเทา่กนั คณะกรรมการจะใช้ชุดคาํถามพิเศษ 5 คาํถาม เพ่ือหาทมีที่ชนะเลิศ และหากว่ายัง

ไม่ได้ทมีที่ชนะเลิศ การตัดสนิขอให้อยู่ ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ  

3.2.2 เน้ือหาความรู้ที่ใช้ในการแข่งขันเป็นความรู้เกี่ยวกบัประเดน็ ดังต่อไปน้ีทั้งในและ

ต่างประเทศ  

1. บุคคลที่มีช่ือเสยีง (Famous People)  

2. ภมิูศาสตร์ (Geography)  

3. ประวัติศาสตร์ (History)  

4. ประชาคมอาเซียน (ASEAN)  

5. เหตุการณ์ปัจจุบัน (News)  

6. ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ (English Grammar)  

7. คาํศัพท ์(Vocabulary)  

4. รางวัลการแข่งขัน  

4.1 เกยีรติบัตรรางวัลชนะเลิศ    

4.2 เกยีรติบัตร รองชนะเลิศอนัดับ 1  

4.3 เกยีรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอนัดับ 2  

5. กาํหนดการแข่งขัน 09.00 น .- 11.30 น. รายงานตัวหน้าอาคาร 2 ช้ัน 2 ห้อง 225  

เวลา  08.30 น. - 9.00 น. ดาํเนินการแข่งขัน 09.00 น. ประกาศผลและรับรางวัล  

6. การรับสมัคร ส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันที่กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนรัตนโกสนิทร์สมโภชบวร

นิเวศศาลายา ในพระสงัฆราชูปถัมภ์ โทรศัพท ์02-4821155 โทรสาร 02-4821155  

ผู้รับผิดชอบ นายรพีพัทร  แผ้วผา โทร 084-3824789 

 



                       การแขงขันทักษะภาษาอังกฤษ ประเภท การเปดพจนานุกรม (Dictionary)  
                                                ระดับช้ัน ป.4-ป.6  (ประเภททีม 2 คน)  
 
กติกาและเกณฑการแขงขัน  
 

1. ผูเขาแขงขันตองเปนนักเรียนในระดับ ชั้นป.4 – ป.6 

2. ใชเวลาในการแขงขัน 20 นาที 

3. ผูเขาแขงขันตองใช Dictionary ท่ีทางโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ฯ กําหนดให  

(SE-ED’S MODERN ENGLISH-THAI ,THAI-ENGLISH DICTIONARY ) 

4. ผูเขาแขงขันตองเขาแขงขันตรงตามเวลา ถามาชาหลังจากแขงขัน 15 นาทีจะถูกตัดสิทธิ์  

5. เนื้อหาวิชาท่ีใชในการแขงขันเปนคําศัพทท่ีเรียนในชั้น ป.4 – ป.6 จํานวน 30 คํา 

6.  แขงขันเพียงรอบเดียวแลวตัดสินผล โดยผูเขาแขงขันเปด Dictionary ตามจํานวนท่ีกําหนดใหไดมาก

ท่ีสุดในเวลาท่ีกําหนด 

7. เกณฑการใหคะแนน   คําศัพทคําละ 1 คะแนน 

     8.  รางวัล  เปนเกียรติบัตร  ดังนี้ 

        8.1  ชนะเลิศ  

        8.2  รองชนะเลิศ  อันดับ 1 

        8.3  รองชนะเลิศ  อันดับ 2 

หมายเหตุ      ผูรับผิดชอบ    ครูปทิตตา  สาทรกิจ   094-639-5224 

 

 


