โครงการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ฉลองครบรอบ 120 ปี ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2
(PRS English Contest II ) ปีการศึกษา 2561
โดยการสนับสนุนและความร่วมมือกับสมาคมผู้ปกครอง
และครูโรงเรียนผดุงราษฎร์

ระเบียบการ
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ฉลองครบรอบ 120 ปี
ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2

1. หลักการเหตุผล
ในสังคมโลกปัจจุบัน คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของ
โลกที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย และเข้ามามีบทบาทสาคัญในวิถีชีวิตของผู้คนจานวนไม่
น้อย จากอิทธิพลของความก้าวไกลทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ส่งผลให้
ภาษาอังกฤษยิ่งทวีความสาคัญมากยิ่งขึน้ เพราะถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสาร การศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมถึง
การประกอบอาชีพ หลักสูตรการศึกษาระดับขั้นการศึกษาพืน้ ฐาน ไม่ได้มองข้าม
ความสาคัญและความจาเป็นของภาษาอังกฤษ มีการกาหนดให้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการเรียนรู้พนื้ ฐานซึ่งนักเรียนทุกคนต้องได้
เรียนรู้ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน เข้าใจความแตกต่าง
ของภาษา การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ รวมทัง้ ช่วยให้ผู้เรียน
เข้าถึงองค์ความรู้ตา่ ง ๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้ง่ายและกว้างขึน้

PRS English
Contest 2
โรงเรียนผดุงราษฎร์ ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
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ดังนั้นโรงเรียนผดุงราษฎร์ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนผดุง
ราษฎร์ เห็นความสาคัญของการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนในอนาคต สถานศึกษา
จะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
รวมถึงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่ง
เป็นภาษาสากลที่ผู้เรียนต้องมีความรู้ความสามารถมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทัศนคติเชิงบวกและใฝ่รู้ใฝ่เรียนในวิชาภาษาอังกฤษ
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดจนสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่
การศึกษาและการดาเนินชีวิตด้วยความตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว
โรงเรียนผดุงราษฎร์จึงได้จัดโครงการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษฉลอง
ครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนผดุงราษฎร์ ครบ 120 ปี ชิงถ้วยรางวัลผู้วา่ ราชการจังหวัด
พิษณุโลก ครั้งที่ 2 (PRS English Contest II ) ขึน้
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์การแข่งขันทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
3. เพื่อให้บริการทางวิชาการในเรื่องการจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษแก่ชุมชน
และท้องถิ่น

3.2.2 สมัครทางไปรษณีย์ที่ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ถนนธรรมบูชา ตาบลใน
เมือง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 ธนาณัติสั่งจ่าย นายธีรชัย ธุวนิมิตรกุล
หรือโอนค่าสมัครผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี โรงเรียนผดุงราษฎร์ หมายเลข
บัญชี 549-0-62601-6 (หมายเหตุ: ใบสมัครสามารถ ดาวน์โหลดผ่านทาง
www.pr.ac.th )
4. ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร คุณสมบัติและวิธกี ารสอบ
4.1 คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครสอบประเภทบุคคล (สอบข้อเขียน) สาหรับ
นักเรียนหลักสูตรปกติ
ระดับประถมศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ค่าสมัครคนละ 50.-บาท
 เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3ในปี
การศึกษา 2561
 ไม่เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาในหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่
เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ หรือ EP หรือ Mini EP
หรือ Smart English หรือห้องเรียนที่เน้นการสอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ

3. การรับสมัคร
3.1 วันและเวลาที่รับสมัคร
สมัครตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 17 มกราคม 2562 ในวันและเวลา
ราชการ
3.2 วิธกี ารสมัคร
3.2.1 สมัครด้วยตนเอง ที่ตกึ อานวยการโรงเรียนผดุงราษฎร์

 ได้รับการรับรองจากหัวหน้าสถานศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ค่าสมัครคนละ 50.-บาท
 เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6ในปี
การศึกษา 2561
2

 ไม่เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาในหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
หรือ EP หรือ Mini EP หรือ Smart English หรือห้องเรียนที่เน้นการสอนภาษาอังกฤษ
โดยครูต่างชาติ
 ได้รับการรับรองจากหัวหน้าสถานศึกษา

4.2. คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครสอบประเภทบุคคล (สอบข้อเขียน) สาหรับ

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ค่าสมัครคนละ50.-บาท
 เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ในปีการศึกษา 2561
 ไม่เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาในหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
หรือ EP หรือ Mini EP หรือ Smart English หรือห้องเรียนที่เน้นการสอนภาษาอังกฤษ
โดยครูต่างชาติ

 เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3
ในปีการศึกษา 2561
 เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาในหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตร
ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ หรือ EP หรือ Mini EP หรือ Smart English หรือห้องเรียนที่เน้นการ
สอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ
 ได้รับการรับรองจากหัวหน้าสถานศึกษา

นักเรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ หรือ EP หรือ Mini EP หรือ
Smart English หรือห้องเรียนที่เน้นการสอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ
ระดับประถมศึกษา
ค่าสมัครคนละ 50.-บาท

 ได้รับการรับรองจากหัวหน้าสถานศึกษา
2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ค่าสมัครคนละ50.-บาท
 เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
ในปีการศึกษา 2561
 ไม่เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาในหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
หรือ EP หรือ Mini EP หรือ Smart English หรือห้องเรียนที่เน้นการสอนภาษาอังกฤษ
โดยครูต่างชาติ

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
ค่าสมัครคนละ 50.-บาท
 เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ในปีการศึกษา 2561
 เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาในหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตร
ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ หรือ EP หรือ Mini EP หรือ Smart English หรือห้องเรียนที่เน้นการ
สอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ
 ได้รับการรับรองจากหัวหน้าสถานศึกษา

 ได้รับการรับรองจากหัวหน้าสถานศึกษา
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ภาคใต้ มาถึงครั้งที่ 24 เป็นผู้ดาเนินการจัดทาข้อสอบ/จัดชุดข้อสอบ/จัดส่งข้อสอบให้
สนามสอบ)

ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

5.4 กรรมการตรวจข้อสอบและตัดสินผลการแข่งขัน
โดยศึกษานิเทศน์ จากสานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ในปีการศึกษา 2561
 เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาในหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตร
ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ หรือ EP หรือ Mini EP หรือ Smart English หรือห้องเรียนที่เน้นการ
สอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ
 ได้รับการรับรองจากหัวหน้าสถานศึกษา

6.วันเวลาสถานที่สอบแข่งขัน
วันเวลาที่สอบ วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2561 ดังนี้
ระดับ ป.1-ป.3
สอบเวลา 09.00 น. – 10.30 น.
ระดับ ป.4-ป.6
สอบเวลา 09.00 น. – 10.30 น.
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สอบเวลา 09.00 น. – 11.00 น.
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สอบเวลา 09.00 น. – 11.00 น.

5. รูปแบบข้อสอบ
5.1 เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ
- Situation dialogue
- Grammar

- Vocabulary
- Reading Comprehension

5.2 ประเภทสอบข้อเขียน : จานวนข้อสอบ
- ระดับ ป.1-ป.3 แบบเลือกตอบ จานวน 40 ข้อ
- ระดับ ป.4-ป.6 แบบเลือกตอบ จานวน 60 ข้อ
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แบบเลือกตอบ จานวน 80 ข้อ
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบบเลือกตอบ จานวน 80 ข้อ
5.3 ข้อสอบมาตรฐาน เป็นข้อสอบที่ออกโดยทีมวิชาการของโรงเรียน
ศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโรงเรียนในมูลนิธิแห่งสภา
คริสตจักรในประเทศไทย และได้จัดการแข่งขัน ทักษะภาษาอังกฤษชิงแชมป์ระดับ
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สถานที่สอบแข่งขัน
ประเภทการ
ระดับชั้น
แข่งขัน
สอบข้อเขียน 1.ระดับชั้นประถมศึกษา
- หลักสูตรปกติ
- หลักสูตรนานาชาติหรือ
หลักสูตรที่เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ หรือ EP หรือ Mini
EP หรือ Smart English หรือ
ห้องเรียนที่เน้นการสอน
ภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ
2. ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น
- หลักสูตรปกติ
- หลักสูตรนานาชาติหรือ
หลักสูตรที่เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ หรือ EP หรือ Mini
EP หรือ Smart English หรือ
ห้องเรียนที่เน้นการสอน
ภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ

ประเภทการ
แข่งขัน
สอบข้อเขียน

สถานที่สอบ
แผนกประถมศึกษา
อาคาร 5

ระดับชั้น
2. ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย
- หลักสูตรปกติ

สถานที่สอบ
แผนกมัธยมศึกษา
อาคาร 6

7. สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ
7.1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เตรียมดินสอ 2Bและ ยางลบ
7.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเตรียมปากกาสีดาหรือน้าเงิน ดินสอ 2B ยางลบ /
น้ายาลบคาผิด
7.3. บัตรประจาตัวผู้สมัคร กรณีบัตรหายหรือลืมบัตรมาในวันสอบ ต้องขอ
ใบแทนหรือบัตรอนุญาต เข้าห้องสอบที่คณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขันก่อน
เวลาสอบแข่งขัน (ณ ห้องประชุมปัญญาจารย์)

แผนกมัธยมศึกษา
อาคาร 1

8. วันประกาศผลสอบและวันมอบรางวัลที่จะได้รับ
8.1 ประกาศผลสอบ ณ โรงเรียนผดุงราษฎร์ , www.pr.ac.th
วันที่ 29 มกราคม 2562 หลังจากประกาศผลสอบแล้วจะส่งผลการสอบไปยัง
โรงเรียนที่ร่วมเข้าสอบแข่งขันทุกโรงเรียน
8.2 วันมอบรางวัล วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสัจธรรมโรงเรียนผดุงราษฎร์
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9. เงื่อนไข
9.1 โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ข้อสอบ
9.2 ทุกระดับเป็นประเภทบุคคล
9.3.ใช้ดนิ สอ 2B ในการทาข้อสอบ (ตรวจกับเครื่องตรวจข้อสอบ)
9.4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการตัดสินชีข้ าด : ในกรณีที่ผู้ที่
สอบได้รางวัล ที่มีคะแนนเท่า จะถือปฏิบัติดังนี้ (ตัวอย่าง รางวัลชนะเลิศ มีคะแนน
เท่ากัน 2 คน กรรมการตัดสินให้ได้รับรางวัลร่วมกัน ส่วนผู้แข่งขันที่ได้ลาดับที่ 2
จะได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 )

ที่

1
2
3
1
2
3

9.5 ผู้เข้าแข่งที่สอบได้คะแนนอยู่ใน 10 อันดับแรกของการแข่งขันแต่ละ
ประเภทและแต่ละระดับชั้นจะได้รับเกียรติบัตร โดยส่งไปยังโรงเรียน
9.6 โรงเรียนที่มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จะได้รับเกียรติบัตร

หลักสูตรปกติ
ประเภทรางวัล

ระดับประถมศึกษา
ปีที่ 1-3
1 ชนะเลิศ
2 รองชนะเลิศอันดับ 1
3 รองชนะเลิศอันดับ 2

รางวัลที่ได้รับ

เงินรางวัล
(ทุนการศึกษา)

โล่/เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร

1,000
700
500

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1 ชนะเลิศ
2 รองชนะเลิศอันดับ 1
3 รองชนะเลิศอันดับ 2

10. รางวัล/เงินรางวัล(ทุนการศึกษา)

ที่

ประเภทรางวัล
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รางวัลที่ได้รับ

เงินรางวัล
(ทุนการศึกษา)

โล่/เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร

1,000
700
500

โล่/เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร

1,000
700
500

โล่/เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร

1,000
700
500

11. ผู้เสนอโครงการ

หลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่เกี่ยวกับการจัดการเรียน

ลงชื่อ
(นางสาวจิรวรรณ ฟุ้งเฟื่อง )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ หรือ EP หรือ
Mini EP หรือ Smart English หรือห้องเรียน ที่เน้นการสอนภาษาอังกฤษ
โดยครูต่างชาติ เป็นภาษาอังกฤษ
ที่

1
2
3
1
2
3
1
2

ประเภทรางวัล
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2

รางวัลที่ได้รับ

13. ผู้อนุมัติโครงการ

เงินรางวัล
(ทุนการศึกษา)

√ อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

โล่/เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร

1,000
700
500

โล่/เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร

1,000
700
500

√ อนุมัติ

โล่/เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร

1,000
700
500

ลงชื่อ
(นายปริญญา ตาวินโน)
ผู้จัดการ โรงเรียนผดุงราษฎร์

ลงชื่อ
(นายธีรชัย ธุวนิมิตรกุล)
ผู้อานวยการ โรงเรียนผดุงราษฎร์
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 ไม่อนุมัติ

