การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3
1.2 นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้เข้าแข่งขันทุกระดับต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในโปรแกรมภาษาญี่ปุ่น หรือเรียนวิชาเลือก / สาระเพิ่มเติมวิชา
ภาษาญี่ปุ่นที่จัดโดยโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
2. ประเภทการแข่งขัน
2.1 แข่งขันประเภทเดียว
2.2 จานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.2.1 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1 คน
2.2.2 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 1 คน
3. วิธีการดาเนินงานและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 หัวข้อการแข่งขันเป็นไปตามเนื้อหาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ที่เหมาะสมโดยระดับภาคเหนือกาหนดเพียง 1 หัวข้อ และมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้
3.1.1 นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 หัวข้อเกี่ยวกับชุมชน
โรงเรียน เวลาว่างและนันทนาการ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว ภายในวงคาศัพท์ประมาณ
1,000 คา (คาศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม)
หัวข้อการแข่งขัน

私の夢の職業

อาชีพที่ฉันใฝ่ฝัน

3.1.2 นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 หัวข้อเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษาสุขภาพและสวัสดิการ และการเข้าสู่ประชาคมโลก / อาเซียน ภายในวง
คาศัพท์ประมาณ 2,000 คา (คาศัพท์ที่เป็นนามธรรมมากขึ้น)
หัวข้อการแข่งขัน 私の日本語学習の夢 ความใฝ่ฝนั ในการเรียนภาษาญี่ปุ่น
3.2 นักเรียนจะพูดตามหัวข้อเรื่องที่กาหนด พร้อมทั้งตอบคาถามของคณะกรรมการเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้
แข่งขันพูดจานวน 1 คาถาม
3.2.1 คณะกรรมการถามคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้แข่งขันพูด (ถามและตอบเป็นภาษาญี่ปุ่น) โดย
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นคาถามประเภทให้ตอบด้วยประโยคสั้นๆ
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เป็นคาถามประเภทให้ตอบด้วยประโยคที่สมบูรณ์

3.2.2 ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถตอบคาถามได้ อนุโลมให้คณะกรรมการถามคาถาม
ใหม่ (ที่มีระดับยากง่ายเท่าเทียมหรือใกล้เคียงกับคาถามแรก) ได้อีก 1 คาถาม ในคาถามที่สองนี้ หากผู้เข้า
แข่งขันไม่สามารถตอบคาถามได้ อนุโลมให้ตอบเป็นภาษาไทยได้ และจะได้คะแนนเพียงครึ่งเดียวหากสามารถ
ตอบคาถามได้ถูกต้อง
3.3 เวลาในการแข่งขัน
3.3.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ใช้เวลาในการพูด 3 นาที
3.3.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ใช้เวลาในการพูด 3-4 นาที
3.4 เวลาในการพูด (บวก / ลบ 30 วินทีไม่ตัดคะแนน) ใช้เวลาน้อยหรือมากกว่า เวลาที่กาหนด ตัด
นาทีละ 1 คะแนน
3.5 ขณะพูดห้ามใช้อุปกรณ์ และเอกสารอื่นๆ ประกอบการพูด
3.6 ผู้เข้าแข่งขันที่มาช้ากว่ากาหนดเวลาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1 ด้านเนื้อหา (Content) 35 คะแนน ประกอบด้วย
เนื้อหาตรงตามหัวเรื่องที่กาหนด (Accuracy and Consistency) 10 คะแนน
- ความถูกต้องของภาษาในรูปแบบการพูดสุนทรพจน์ (Form & Organizing of Speech)
15 คะแนน
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative) 10 คะแนน
4.2 ด้านความคล่องแคล่วในทักษะภาษา (Language Competence and Fluency) 35 คะแนน
ประกอบด้วย
การใช้ภาษาเหมาะสมกับระดับชั้น (Difficulty Level) ด้านศัพท์ (Vocabulary) โครงสร้าง
และคาสันธาน (Structure & Connectors) 15 คะแนน
ความสามารถด้านการออกเสียงการเน้นคา การลงเสียงสูงต่า การเน้นคาสาคัญในประโยค
และจังหวะ การหยุดในช่วงจบประโยค (Pronunciation, stress, Intonation, rhythm, pausing and
pace) 20 คะแนน
-

4.3 ความสาเร็จในการถ่ายทอด (Presentation) 15 คะแนน ประกอบด้วย
การใช้น้าเสียงสอดคล้องกับเนื้อหาที่พูด (Tone) 10 คะแนน
บุคลิก ท่าทาง 5 คะแนน
4.4 พูดในระยะเวลาที่กาหนด 5 คะแนน
4.5 การตอบคาถาม 10 คะแนน

5. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการเห็นเป็นอย่างอื่น ผลการตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
6.1 กรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
6.1.1 กรรมการควบคุมการแข่งขัน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

ชื่อ-ชื่อสกุล
น.ส. จันทนา
จันทรไพจิตร
น.ส. สาวิตรี
ทิยะธรรม
น.ส. หนึ่งฤทัย
จันทร์เป็ง
นาย ฐิติชาญ
ศรีดี
น.ส. ภณิดา
เทพวรรณ์

สถาบัน
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
โรงเรียนสันกาแพง
โรงเรียนหอพระ
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
โรงเรียนดาราวิทยาลัย

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการเลขานุการ

6.1.2 กรรมการตัดสิน
6.1.2.1 เจ้าของภาษา
6.1.2.2 ครูจากสถานศึกษา / อาจารย์สถาบันอุดมศึกษา / ผู้สอนภาษาญี่ปุ่น 2 คน
ลาดับที่

ชื่อ-ชื่อสกุล

1

Mr. Makoto

Konishi

2
3

Mr. Isao
Ms. Mayuki

Yamaki
Kashiwa

สถาบัน
Etozaidan Foundation
(Formr senior qeneral manager)
Far Eastern University
Rajamakala Institute of techology

6.2 กรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
6.2.1 กรรมการควบคุมการแข่งขัน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

ชื่อ-ชื่อสกุล
น.ส. พัชรินทร์
อู่ทอง
น.ส. รติกร
คาทอง
นาย ทศพล
ดวงจิตร
น.ส. จิรวรรณ
ศรียงค์
นาย นพคุณ
อุ่นใจ

สถาบัน
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
โรงเรียนวชิรวิทย์ (ฝ่ายมัธยม)
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการเลขานุการ

6.2.2 กรรมการตัดสิน
6.2.2.1 เจ้าของภาษา
6.2.2.2 ครูจากสถานศึกษา / อาจารย์สถาบันอุดมศึกษา / ผู้สอนภาษาญี่ปุ่น 2 คน
ลาดับที่
ชื่อ-ชื่อสกุล
1
Mr. Makoto Konishi
2
Ms. Mayuki Kashiwa
3

Mr. Isao

Yamaki

7. สถานที่ทาการแข่งขัน
- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

สถาบัน
Far Eastern University
Rajamakala Institute of techology
Etozaidan Foundation
(Formr senior qeneral manager)

