รายละเอียดและกติกาการแข่งขันทักษะภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๖
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
หลักการและเหตุผล
ภาษานอกจากจะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารแล้ว ยังเป็นสมบัติที่สาคัญและมีค่ายิ่งของมนุษย์ เนื่องจาก ภาษาเป็น
ตัวแทนของมโนทัศน์หรือความคิด ภาษาจึงเป็นตัวแทนหรือพื้นฐานของวัฒนธรรม กล่าวคือ คนในสังคมเรียนรู้วัฒนธรรมผ่าน
ภาษา ส่งต่อวัฒนธรรมไปยังผู้อื่นและสืบทอดวัฒนธรรมไปยังชนรุ่นหลังด้วยภาษาเช่นเดียวกัน ประเทศไทยในยุคโลกาภิวัฒน์มี
ความเป็นสากลมากขึ้นโดยมีการรับวัฒนธรรมจากประเทศอื่นๆ เข้ามาในสังคมไทย การรับวัฒนธรรมจากกันและกันส่งผลให้
ภาษามี บ ทบาทที่ สาคั ญยิ่ ง นอกเหนื อ จากภาษาไทยที่ เป็ น ภาษาประจาชาติแ ล้ว ภาษาต่ า งประเทศโดยเฉ พาะอย่า งยิ่ง
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนนับว่ามีความสาคัญที่รัฐบาลและสถาบันการศึกษาต่างๆ จะต้องเร่งส่งเสริมให้ประชากรมีความรู้
ความสามารถและทั ก ษะในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารในระดั บ นานาชาติ รวมทั้ ง ปลู ก ฝั ง ความมั่ น ใจในการใช้ ภ าษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศเพื่อสื่อสารแนวคิดที่มีตรรกะอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ อันเป็นพื้นฐานในการเสริมสร้างความเข้าใจ
และเพิ่มพูนความร่วมมือกับนานาประเทศ รวมถึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการได้งานทา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประชากรไทยในตลาดแรงงานระดับโลกและระดับภูมิภาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา
จึงจาเป็นต้องจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสติปัญญา และความสามารถของเยาวชนเพื่อนาไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ด้านภาษาไทย และภาษาต่างประเทศให้สูงขึ้น และจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ
วิชาชีพ และเตรียมพร้อมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความพร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ โดยส่งผู้เรียนเข้า
ประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาเยาวชนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้สูงขึ้น
2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการ
สอนโดยส่งผู้เรียนเข้าประกวดและแข่งขัน

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และต้องเป็นเรียนที่มีสัญชาติไทย
เท่านั้น แต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันได้ 1 ทีม โดย ๑ ทีม ประกอบไปด้วยนักเรียน ๓
คนที่มีความรู้และความถนัดทางด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนพื้นฐาน ภาษาละ ๑ คน
รางวัล
ชนะเลิศ ๓ รางวัล (ภาษาไทย, อังกฤษ, จีน)
รองชนะเลิศอันดับ ๑ (ภาษาไทย, อังกฤษ, จีน)
รองชนะเลิศอันดับ ๒ (ภาษาไทย, อังกฤษ, จีน)
ชมเชยภาษาละ ๒ รางวัล รวม ๖ รางวัล

ได้รับทุนการศึกษารางวัลละ
ได้รับทุนการศึกษารางวัลละ
ได้รับทุนการศึกษารางวัลละ
ได้รับทุนการศึกษารางวัลละ

๕,๐๐๐ บาท
๔,๐๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท

รูปแบบการแข่งขัน
จานวนทีมที่แข่งขันทั้งหมด ๓๐ ทีม จาก ๓๐ โรงเรียน
รอบที่ ๑ - (รอบคัดออก ๑๐ ทีม)
แข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง รวมถึง
เหตุการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศเจ้าของ
ภาษาอังกฤษคาถามเป็นภาษาไทยจานวน ๑๕ ข้อ ไม่มีตัวเลือก โดยแต่ละคาถามมีเวลา
ตอบคาถามละ ๑๕ วินาที และมีการเฉลยคาตอบ พร้อมให้ความรู้และคาอธิบายเพิ่มเติม
รอบที่ ๒ - (รอบคัดออก ๑๐ ทีม)
แข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับความรู้ด้านทักษะภาษาไทย จีน และอังกฤษ (คาศัพท์ ไวยากรณ์
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน) คาถามเป็นภาษาไทย อังกฤษ และภาษาจีน จานวน ๒๐
ข้อ มีตัวเลือก ๔ คาตอบ โดยแต่ละคาถามมีเวลาตอบคาถามละ ๑๕ วินาที และมีการเฉลย
คาตอบพร้อมให้ความรู้และคาอธิบายเพิ่มเติมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
รองที่ ๓ - (รอบชิงชนะเลิศ จานวน ๑๐ ทีม โดยแยกทักษะการแข่งขัน ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน)
ภาษาไทย – แข่งการพูดแบบฉับพลันภายในเวลา ๓ นาที
ภาษาอังกฤษ – แข่งตอบคาถามและแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษในประเด็นเกี่ยวกับ
Adapting yourself in the 5G era ภายในเวลา ๓ นาที
ภาษาจีน – แข่งการพูดตามหัวข้อที่กาหนดภายในเวลา ๓ นาที โดยพูดเป็นภาษาจีนในหัวข้อ
“อาชีพในฝัน” 我梦想中的职业
หมายเหตุ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

การแข่งขันทักษะภาษาไทยและภาษาต่างประเทศระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ครัง้ ที่ ๑ ณ ห้องประชุมชัน้ ๖
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๘.๐๐ – ๙.๐๐

ลงทะเบียน

๙.๐๐ – ๙.๓๐

พิธเี ปิ ด

๙.๓๐ – ๑๐.๓๐

แข่งขันรอบที่ ๑ ประเภททีม (ตอบปัญหาความรูท้ ั ่วไปเกี่ยวกับสังคม
วัฒนธรรมของประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศเจ้าของ
ภาษาอังกฤษได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์)
แข่งขันรอบที่ ๒ ประเภททีม (เหลือ ๒๐ ทีม จาก ๓๐ ทีม)
(ตอบปัญหาเกี่ยวกับทักษะภาษาไทย จีน และอังกฤษ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
แข่งขันรอบตัดสิน (แข่งเดีย่ วแยกตามทักษะ)
ทักษะภาษาไทย (การพูดแบบฉับพลัน เวลา ๓ นาที)
ทักษะภาษาอังกฤษ (ตอบคาถามและแสดงความคิดเห็นเป็ น
ภาษาอังกฤษในประเด็นทีเ่ กี่ยวกับ Adapting yourself in the 5G era)
ทักษะภาษาจีน (การพูดตามหัวข้อทีก่ าหนด เวลา ๓ นาที)

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐

หัวข้อ อาชีพในฝัน (我梦想中的职业)
ประกาศผลและมอบเกียรติบตั ร

หมายเหตุ: หมายกาหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามจานวนผูเ้ ข้าแข่งขันและความเหมาะสม

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยและภาษาต่างประเทศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๖
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
โรงเรียน………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะภาษาไทย
(ชื่อ-สกุล) ………………………………………………………………………………………… ระดับชั้น………………………………………….………………
เบอร์โทรศัพท์……………………………………………………………….. E-mail…………………………………………………………………………..……
ทักษะภาษาอังกฤษ
(ชื่อ-สกุล) ………………………………………………………………………………………… ระดับชั้น…………………………………………….……………
เบอร์โทรศัพท์……………………………………………………………….. E-mail……………………………………………………..…………………………
ทักษะภาษาจีน
(ชื่อ-สกุล) ………………………………………………………………………………………… ระดับชั้น…………………………………………….……………
เบอร์โทรศัพท์……………………………………………………………….. E-mail……………………………………………………..…………………………
อาจารย์ผู้ควบคุม
(ชื่อ-สกุล)………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
เบอร์โทรศัพท์………………………………………………………………….………… E-mail……………………………………………………………………
ส่งใบสมัครมาที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กษิดิศ วัชรพรรณ E-mail: kasidit@pnru.ac.th หรือ Line ID = palm115
ภายในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
หมายเหตุ รับสมัครเพียง ๓๐ ทีมเท่านั้น โดยให้สิทธิทีมที่ส่งใบสมัครเข้ามาก่อนโดยดูจากวันที่ส่ง E-mail หากครบ ๓๐ ทีม
แล้วจะปิดรับสมัคร
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กษิดิศ วัชรพรรณ เบอร์โทร ๐๙๙-๕๕๔๒๔๒๓

