เกณฑการแขงขันทักษะวิชาการประชาคมอาเซียน
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๖ ประจําป ๒๕๕๙
วันที่ ๒๔พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ศูนยพัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

***********************************************************
การแขงขันกลาวสุนทรพจนอาเซียน
๑. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
๑.๑ นักเรียนระดับชั้น ม. ๑ – ๓
๑.๒ นักเรียนระดับชั้น ม. ๔ – ๖
๒. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
๒.๑ ประเภทการแขงขัน แบงออกเปน ๒ ประเภท
๑) ระดับชั้น ม.๑ – ๓
๒) ระดับชั้น ม.๔ – ๖
๒.๒ แขงขันประเภทเดี่ยว
๓. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
๓.๑ กรรมการประชุมและประกาศหัวขอในการกลาวสุนทรพจน ณ วันที่จัดการแขงขัน ใหผูเขาแขงขัน
ทราบ โดยเปน หัว ข อที่ มีความเกี่ ยวของกับ ประชาคมอาเซีย น และหรือ การเตรีย มตัวสูป ระชาคมอาเซีย นในป
๒๕๕๘
๓.๒ ในวันแขงขันใหนักเรียนที่เขาแขงขันจับฉลากเพื่อจัดอันดับการกลาวสุนทรพจน
๓.๓ กรรมการใหผูเขาแขงขันกลาวสุนทรพจนตามลําดับ สําหรับผูที่ยังไมไดแขงขันใหอยูในหอง
เก็บตัว
๓.๔ ระยะเวลาในการกลาวสุนทรพจน ไมเกิน ๕ นาที (บวก/ลบ ๓๐ วินาที)
๔. เกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แบงเปน
๔.๑ เนื้อหา
๔๐ คะแนน
๑) ลําดับเนื้อหา ความตอเนื่อง
๒๐ คะแนน
๒) ความถูกตองของขอมูล
๑๐ คะแนน
ความสอดคลองกับหวขอ
๓) คุณคาของเนื้อหา
๑๐ คะแนน
(ประโยชนของเนื้อหาที่จะนําไปใช)
๔.๒ การนําเสนอ
๓๐ คะแนน
๑) อักขรวิธี
๑๐ คะแนน
๒) น้ําเสียง (การพูดแบบเปนธรรมชาติ)
๑๐ คะแนน
๓) บุคลิกภาพ
๑๐ คะแนน
๔.๓ การใชภาษา
๓๐ คะแนน
๑) ระดับภาษาเหมาะสมกับเนื้อหา
๑๐ คะแนน
๒) ความถูกตอง
๑๐ คะแนน
(การเลือกใชคํา การผูกประโยค ไวยากรณ)
๓) สํานวนโวหาร
๑๐ คะแนน
๕.เกณฑการตัดสิน
รอยละ ๘๐ – ๑๐๐
ไดรับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

รอยละ ๗๐ – ๗๙
ไดรับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
รอยละ ๖๐ – ๖๙
ไดรับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ ๖๐ ไดรับเกียรติบัตรชมเชย
๖. คณะกรรมการตัดสินการแขงขัน
๖.๑ กรรมการตัดสินเปนผูที่มีความรูความสามารถในการใชภาษาไทยเปนอยางดี และมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
๖.๒ กรรมการควบคุมการแขงขัน จํานวน ๓ คน
๗. การตัดสิน
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนสิ้นสุด เวนแตกรรมการมีความเห็นเปนอยางอื่น
**************************************************************************************************

การแขงขันกลาวสุนทรพจนอาเซียน ASEAN Speech
๑. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
๑.๑ นักเรียนระดับชั้น ม. ๑ – ๓
๑.๒ นักเรียนระดับชั้น ม. ๔ – ๖
๒. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
๒.๑ ประเภทการแขงขัน แบงออกเปน ๒ ประเภท
๑) ระดับชั้น ม.๑ – ๓
๒) ระดับชั้น ม.๔ – ๖
๒.๒ แขงขันประเภทเดี่ยว
๓. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
๓.๑ กรรมการประชุมและแจงหัวขอในการกลาวสุนทรพจนใหแกผูเขาแขงขันทราบในวันแขงขัน โดยเปน
หัวขอที่มีความเกี่ยวของกับประชาคมอาเซียน และหรือ การเตรียมตัวสูประชาคมอาเซียน ในป ๒๕๕๘
๓.๒ นักเรียนจะพูดตามหัวขอโดยวิธีการจับฉลาก กอนการพูดใหเวลาเตรียมตัว ๕ นาที
๓.๓ เวลาในการแขงขัน
๑) ระดับชั้น ม.๑-๓ ใชเวลาในการพูด ๔-๕ นาที
๒) ระดับชั้น ม.๔-๖ ใชเวลาในการพูด ๕-๖ นาที
๓.๔ เวลาในการพูด (บวก / ลบ ๓๐ วินาที ไมตัดคะแนน) ใชเวลานอย หรือมากกวาเวลาที่กําหนด ตัด
คะแนนนาทีละ ๑ คะแนน (ไมรวมเวลาที่ใชในการแนะนําตัว)
๓.๕ ขณะพูดหามใชอุปกรณ เอกสารอื่นๆ และบันทึกชวยจําประกอบการพูด
๓.๖ ผูเขาแขงขันที่มาชากวาเวลาที่กําหนดใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ เปนสิทธิ์ขาด
๔. เกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แบงเปน
๔.๑ ดานเนื้อหา (Content)
๓๕ คะแนน ประกอบดวย
- เนื้อหามีความถูกตองตามหัวเรื่องที่กําหนด (Accuracy and Consistency)
๑๕ คะแนน
- ความถูกตองของภาษาในรูปแบบการพูดสุนทรพจน
(Form & Organizing of Speech)
๑๐ คะแนน
- ความคิดริเริ่มสรางสรรค (Creative)
๑๐ คะแนน
๔.๒ ดานความคลองแคลวในทักษะภาษา (Language Competence and Fluency) ๔๕ คะแนน
ประกอบดวย

- การใชภาษาเหมาะสมกับระดับชั้น (Difficulty Level ) ดานคําศัพท (Vocabulary) โครงสรางและ
คําสันธาน (Structure & Connectors)
๑๕ คะแนน
- ความสามารถดานการออกเสียง การเนนคํา การลงเสียงสูง ต่ํา การเนนคําสําคัญในประโยคและจังหวะ
การหยุดในชวงจบประโยค (Pronunciation, stress, intonation, rhythm, pausing and pace)
๒๐ คะแนน
- การใชน้ําเสียงสอดคลองกับเนื้อหาที่พูด (Tone)
๑๐ คะแนน
๔.๓ ความสําเร็จในการถายทอด (Presentation) ๑๕ คะแนน ประกอบดวย
- ความสามารถในการสื่อถึงผูฟง (Communication)
๑๐ คะแนน
- บุคลิก ทาทาง (Personality)
๕ คะแนน
๔.๔ พูดในระยะเวลาที่กําหนด (Time)
๕ คะแนน
หมายเหตุ กรณีนักเรียนพูดไมตรงตามหัวขอที่จับฉลากได กรรมการจะพิจารณาตัดคะแนนในสวนเนื้อหาในขอ
เกณฑการใหคะแนนขอ ๔.๑ (Content) จํานวน ๓๕ คะแนน
๕. เกณฑการตัดสิน
รอยละ ๘๐ – ๑๐๐
ไดรับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
รอยละ ๗๐ – ๗๙
ไดรับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
รอยละ ๖๐ – ๖๙
ไดรับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ ๖๐
ไดรับเกียรติบัตรชมเชย
๖. คณะกรรมการตัดสินการแขงขัน
๖.๑ กรรมการตัดสินเปนผูที่มีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเปนอยางดี และมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
๖.๒ มีกรรมการเปนเจาของภาษา (Native Speaker) อยางนอย ๑ คน
๖.๓ กรรมการควบคุมการแขงขัน จํานวน ๓ คน
๗. การตัดสิน
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนสิ้นสุด เวนแตกรรมการมีความเห็นเปนอยางอื่น

การแขงขันการเขียนเรียงความอาเซียน (ภาษาไทย)
๑. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
๑.๑ นักเรียนระดับชั้น ม. ๑ – ๓
๑.๒ นักเรียนระดับชั้น ม. ๔ – ๖
๒. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
๒.๑ ประเภทการแขงขัน แบงออกเปน ๒ ประเภท
๑) ระดับชั้น ม.๑ – ๓
๒) ระดับชั้น ม.๔ – ๖
๒.๒ แขงขันประเภทเดี่ยว
๓. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน

กรรมการเตรียมขอบเขตเนื้อหา ใหนักเรียนเขียน ๑ ประเด็น จาก ๓ ประเด็น ที่เกี่ยวของกับประชาคม
อาเซียน และหรือ การเตรียมตัวสูประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ ดังนี้
๓.๑ ใหตัวแทนนักเรียนจับฉลากเพียง ๑ ประเด็นจากที่กําหนดให
๓.๒ ชี้แจงใหนักเรียนเขียนเรียงความ ตามประเด็นที่ตัวแทนนักเรียนจับฉลากไดและตั้งชื่อเรื่องเอง ใหเวลา
ในการเขียนเรียงความ ๑.๓๐ ชั่วโมง
๓.๓ เขียนเรียงความตามขอ ๓.๒
- ชั้น ม. ๑ – ๓ ความยาวไมนอยกวา ๒๕ แตไมเกิน ๓๐ บรรทัด คัดลายมือครึ่งบรรทัดดวยปากกา
โดยใชตัวอักษรอานงาย ถูกตองตามลักษณะวิธีเขียนอักษรไทย
- ชั้น ม. ๔ – ๖ ความยาวไมนอยกวา ๓๐ แตไมเกิน ๓๕ บรรทัด คัดลายมือครึ่งบรรทัดดวยปากกา
โดยใชตัวอักษรอานงาย ถูกตองตามลักษณะวิธีเขียนอักษรไทย
เมื่อหมดเวลา ถือวาเสร็จสิ้น
การแขงขัน
๔. เกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แบงเปน
๑) การตั้งชื่อเรื่อง สอดคลองกับเรื่องที่เขียน ๑๐ คะแนน
๒) เนื้อเรื่อง
๔๐ คะแนน
- ลําดับขอความและความคิดตอเนื่อง
๑๕ คะแนน
สอดคลองกันตลอดเรื่อง
- แสดงเหตุและผลอยางสมเหตุสมผล
๑๕ คะแนน
- ยกตัวอยาง อางอิงประกอบ มีสํานวนโวหาร
๑๐ คะแนน
สุภาษิต คําคม ตัวเลข สถิติ บุคคล ไดอยางเหมาะสม
๓) รูปแบบ ประกอบดวย สวนนํา เนื้อเรื่อง และสรุป
๕ คะแนน
๔) เขียนถูกตองตามอักขรวิธี
๑๕ คะแนน
(การสะกดคํา เวนวรรคตอน เครื่องหมายวรรคตอน)
๕) ความยาวของเรื่องตามกําหนด
๕
คะแนน
๖) ใชตัวอักษรอานงาย ถูกตองตามลักษณะ
๑๕ คะแนน
วิธีเขียนอักษรไทยและเปนระเบียบ
๗) สะอาดเรียบรอย
๑๐ คะแนน
๖.เกณฑการตัดสิน
รอยละ ๘๐ – ๑๐๐
ไดรับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
รอยละ ๗๐ – ๗๙
ไดรับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
รอยละ ๖๐ – ๖๙
ไดรับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ ๖๐
ไดรับเกียรติบัตรชมเชย
๗. คณะกรรมการตัดสินการแขงขัน
๗.๑ กรรมการตัดสินเปนผูที่มีความรูความสามารถในการใชภาษาไทยเปนอยางดี และมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
๗.๒ กรรมการควบคุมการแขงขัน จํานวน ๓ คน
๘. การตัดสิน
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนสิ้นสุด เวนแตกรรมการมีความเห็นเปนอยางอื่น

**********************************************************************

การแขงขันการเขียนเรียงความอาเซียน (ภาษาอังกฤษ)
๑. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน

๑.๑ นักเรียนระดับชั้น ม. ๑ – ๓
๑.๒ นักเรียนระดับชั้น ม. ๔ – ๖
๒. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
๒.๑ ประเภทการแขงขัน แบงออกเปน ๒ ประเภท
๑) ระดับชั้น ม.๑ – ๓
๒) ระดับชั้น ม.๔ – ๖
๒.๒ แขงขันประเภทเดี่ยว
๓. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
กรรมการเตรียมขอบเขตเนื้อหา ใหนักเรียนเขียน ๑ ประเด็น จาก ๓ ประเด็น ที่เกี่ยวของกับประชาคม
อาเซียน และหรือ การเตรียมตัวสูประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ ดังนี้
๓.๑ ใหตัวแทนนักเรียนจับฉลากเพียง ๑ ประเด็นจากที่กําหนดให
๓.๒ ชี้แจงใหนักเรียนเขียนเรียงความ ตามประเด็นที่ตัวแทนนักเรียนจับฉลากไดและตั้งชื่อเรื่องเอง ใหเวลา
ในการเขียนเรียงความ ๑.๓๐ ชั่วโมง
๓.๓ เขียนเรียงความตามขอ ๓.๒
- ชั้น ม. ๑ – ๓ กําหนดจํานวนคํา ไมนอยกวา ๑๕๐ คํา เขียนดวยปากกาดําหรือน้ําเงิน โดยใช
ตัวอักษรพิมพเล็ก
- ชั้น ม. ๔ – ๖ กําหนดจํานวนคํา ไมนอยกวา ๒๐๐ คํา เขียนดวยปากกาดําหรือน้ําเงิน โดยใช
ตัวอักษรพิมพเล็ก เมื่อหมดเวลา ถือวาเสร็จสิ้นการแขงขัน
๔. เกณฑการใหคะแนนคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แบงเปน
๑) การตั้งชื่อเรื่อง สอดคลองกับเรื่องที่เขียน
๑๐ คะแนน
๒) เนื้อเรื่อง
๔๐ คะแนน
- ลําดับขอความและความคิดตอเนื่อง
๑๕ คะแนน
สอดคลองกันตลอดเรื่อง
- แสดงเหตุและผลอยางสมเหตุสมผล
๑๕ คะแนน
- ยกตัวอยาง อางอิงประกอบ มีสํานวนโวหาร
๑๐ คะแนน
สุภาษิต คําคม ตัวเลข สถิติ บุคคล
ไดอยางเหมาะสม
๓) รูปแบบ ประกอบดวย สวนนํา เนื้อเรื่อง และสรุป
๕
คะแนน
๔) เขียนถูกตองตามหลักไวยากรณ
๑๕ คะแนน
๕) จํานวนคําถูกตองตามที่กําหนด
๑๐ คะแนน
๖) ตัวอักษรอานงาย ถูกตองตามลักษณะ
๑๕ คะแนน
วิธีเขียนอักษรภาษาอังกฤษและเปนระเบียบ
๗) สะอาดเรียบรอย
๕ คะแนน
๖.เกณฑการตัดสิน
รอยละ ๘๐ – ๑๐๐
ไดรับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
รอยละ ๗๐ – ๗๙
ไดรับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
รอยละ ๖๐ – ๖๙
ไดรับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ ๖๐
ไดรับเกียรติบัตรชมเชย
๗. คณะกรรมการตัดสินการแขงขัน
๗.๑ กรรมการตัดสินเปนผูที่มีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเปนอยางดี และมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
๗.๒ กรรมการควบคุมการแขงขัน จํานวน ๓ คน
๘. การตัดสิน

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนสิ้นสุด เวนแตกรรมการมีความเห็นเปนอยางอื่น
**********************************************************************************

การแขงขันตอบปญหาอาเซียน ASEAN Quiz
๑. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
๑.๑ นักเรียนระดับชั้น ม. ๑ – ๓
๑.๒ นักเรียนระดับชั้น ม. ๔ – ๖
๒. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
๒.๑ ประเภทการแขงขัน แบงออกเปน ๒ ประเภท
๑) ระดับชั้น ม.๑ – ๓
๒) ระดับชั้น ม.๔ – ๖
๒.๒ แขงขันประเภททีมๆ ละ ๒ คน
๓. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
๓.๑ รอบคัดเลือก
๓.๑.๑ ผูเขาแขงขัน จํานวน ๒ คน ทําแบบทดสอบภาษาอังกฤษ (แบบปรนัย) จํานวน ๖๐ ขอ (ขอละ
๑ คะแนน) ในเวลา ๑.๓๐ ชั่วโมง
๓.๑.๒ ทีมใดทําขอสอบเสร็จใหยกมือขึ้นกรรมการจะเก็บขอสอบและลงเวลาในกระดาษคําตอบ
๓.๑.๓ คณะกรรมการจะตรวจขอสอบและตรวจทานพรอมเซ็นตชื่อกํากับทุกคน
๓.๑.๔ ทีมที่ไดคะแนนมากที่สุด ๕ อันดับแรกของแตละเขตพื้นที่การศึกษาเดิม จะผานเขาไปแขงขันใน
รอบชิงชนะเลิศ ในกรณีที่มีคะแนนเทากัน คณะกรรมการจะตัดสินจากเวลาที่สงขอสอบ
๓.๒ รอบชิงชนะเลิศ
๓.๒.๑ ทีมที่ไดรับการคัดเลือกจากคะแนนสูงสุด จํานวน ๕ ทีมของแตละเขตพื้นที่การศึกษาเดิม
จํานวน ๔ เขตพื้นที่ รวม ๒๐ ทีม เขาตอบปญหาในรอบชิงชนะเลิศ
๓.๒.๒ กรรมการจะอานคําถามขอละ ๒ ครั้ง คําถามเปนภาษาอังกฤษ (แบบปรนัยและ/หรือ แบบ
อัตนัย) ๑๐ ขอ
๓.๒.๓ ผูเขาแขงขันเขียนคําตอบเปนภาษาอังกฤษที่ถูกตองตามหลักไวยกรณและการเขียนคําศัพทลง
ในกระดาษที่คณะกรรมการเตรียมใหในเวลาที่กําหนด ( ๒ นาทีตอ ๑ คําถาม)
๓.๒.๔ คณะกรรมการแจกกระดาษคําตอบใหผูเขาแขงขัน ขอละ ๑ แผน เก็บกระดาษคําตอบเมื่อหมด
เวลาในแตละขอ จนครบ ๑๐ ขอ
๓.๒.๕ กรรมการที่ทําหนาที่อานคําถามจะเฉลยคําตอบทีละขอ คณะกรรมการทานอื่นจะตรวจคําตอบ
ของผูเขาแขงขัน
๔. ขอบเขตเนื้อหา
๔.๑ ความรูเกี่ยวกับประเทศในประชาคมอาเซียน อาทิ ดานประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา
วัฒนธรรม ระบบการเมืองการปกครอง ฯลฯ
๔.๒ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประเทศในประชาคมอาเซียน
๕. เกณฑการใหคะแนน
๕.๑ รอบคัดเลือกขอละ ๑ คะแนน รวม ๑๐๐ คะแนน
๕.๒ รอบตัดสินขอละ ๑๐ คะแนน รวม ๑๐๐ คะแนน
(คิดคะแนนใหมไมรวมคะแนนจากรอบคัดเลือก)
๖.เกณฑการตัดสิน
รอยละ ๘๐ – ๑๐๐ ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง

รอยละ ๗๐ – ๗๙ ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
รอบละ ๖๐ – ๖๙ ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ ๖๐ ไดรับเกียรติบัตร
๗. คณะกรรมการตัดสินการแขงขัน
๗.๑ กรรมการตัดสินเปนผูที่มีความรูความสามารถในการสื่ อสารภาษาอังกฤษและความรู เกี่ยวกั บ
ประชาคมอาเซียนเปนอยางดี
๗.๒ กรรมการควบคุมการแขงขัน จํานวน ๓ คน
๘. การเขาแขงขันระดับภาค
๘.๑ ทีมที่ไดคะแนนสูงสุดของแตละเขตพื้นที่การศึกษาเดิม เขตละ ๑ ทีม จะไดเปนตัวแทนเขาแขงขัน
ในระดับภาค รวมทั้งสิ้น ๔ ทีม
๘.๒ ในกรณีที่มีทีมชนะลําดับสูงสุดไดคะแนนเทากันมากกวา ๒ ทีม ใหพิจารณาลําดับที่ตามลําดับขอ
ของเกณฑการใหคะแนน เชน มีทีมที่ไดคะแนนขอที่ ๑ เทากันใหดูขอที่ ๒ ผูที่ไดคะแนนขอที่ ๒ มากกวาถือเปนผู
ชนะ แตถาขอที่ ๒ เทากัน ใหดูในขอถัดไป กรณีคะแนนเทากันทุกขอใหประธานกรรมการตัดสินเปนผูชี้ขาด

*****************************************************************
การแขงขันวาดภาพระบายสีอาเซียน
๑. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
นักเรียนระดับชั้น ม. ๑ – ๓
นักเรียนระดับชั้น ม. ๔ – ๖
๒. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
ประเภทเดี่ยว
๓. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
๓.๑ใชกระดาษ ๑๐๐ ปอนด ขนาด ๑๕” x ๒๒” ใชสีโปสเตอรหรือสีอะคริลิก
๓.๒ คณะกรรมการกําหนดหัวขอในการวาดภาพในวันแขงขัน โดยใหคณะกรรมการรวมกันกําหนดหัวขอ
อยางนอย ๓ หัวขอ แลวใหตัวแทนผูเขาแขงขันจับสลากเพียง ๑ หัวขอ เพื่อเปนหัวขอในการวาดภาพ
๓.๓ ไมตองเคลือบภาพและไมตองใสกรอบภาพ
๓.๔ หามนําตนฉบับมาดูในขณะแขงขัน
๓.๕ ผูเขาแขงขันตองเตรียมวัสดุอุปกรณมาเอง
๓.๗ เวลาในการวาดภาพ ๓ ชั่วโมง
๔. เกณฑการใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน
- ความคิดสรางสรรค
๒๐ คะแนน
- เทคนิคการใชสี
๒๐ คะแนน
- ความสวยงาม ความประณีต
๒๐ คะแนน
- ความสอดคลองของภาพกับหัวขอที่กําหนด
๒๐ คะแนน
- การจัดองคประกอบภาพ
๒๐ คะแนน
๕. เกณฑการตัดสิน
รอยละ ๘๐ – ๑๐๐
ไดรับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
รอยละ ๗๐ – ๗๙
ไดรับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
รอยละ ๖๐ – ๖๙
ไดรับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ ๖๐
ไดรับเกียรติบัตรชมเชย

๖. คณะกรรมการการแขงขัน จํานวน๓ หรือ ๕ คน
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
- เปนครูที่ทําการสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
- ผูทรงคุณวุฒิในดานศิลปะ
- ผูมีความรู เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ขอควรคํานึง
- กรรมการตองไมตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขาแขงขัน
- กรรมการควรใหขอเสนอแนะเติมเต็มใหกับนักเรียนที่ชนะในลําดับที่ ๑ – ๓ และจัดแสดงผลงานตอ
สาธารณชน
๗. การตัดสิน
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนสิ้นสุด เวนแกรรมการมีความเห็นเปนอยางอื่น
หมายเหตุ
- กอนการแขงขัน 30นาที ใหกรรมการรับแฟมรายละเอีย ดการแขงขัน ที่กองกลางการแขงขันศูน ย
พัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน และสงคืนหลังการแขงขันเสร็จสิ้น สวนการลงทะเบียนของผูเขา
แขงขันแตละทักษะ จะเริ่มลงทะเบียนหนาหองที่ใชการแขงขัน ตั้งแต เวลา
08.00-08.30น.
- ใหคณะกรรมการจัดการแขงขันทักษะประชาคมอาเซียนทุกรายการติดตอประสานงานกอนวันการ
แขงขัน หรือประสานมาที่ศูนยฯ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โทร o๘๑ - ๘๙๒๔๘๒o
************************************************************************************

การแขงขัน “พาทีสรางสรรค”
กิจกรรม การแขงขันการพูด “พาทีสรางสรรค”เกี่ยวกับการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
และทักษะในศตวรรษที่21
วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางความตระหนักรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในดานการรูจักอาเซียน
การเห็นคุณคาอัตลักษณและความหลากหลาย การเชื่อมโยงโลกและทองถิ่นการสงเสริม ความ
เสมอภาคและความยุติธรรมและการทางานรวมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนและมั่นคง
2. เพื่อสงเสริมทักษะดานการพูดเป็นหมูคณะเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนและ
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่21โดยเนนเนือหาและการใชถอยคำภาษาเชิงสรางสรรค
นิยาม
การพูด“พาทีสรางสรรค”
หมายถึง การพูดเป็นคณะ ที่เนนเนื้อหาเชิงสรางสรรคโดยใชถอยคำที่ดีงาม ไพเราะ
สละสลวยคมคาย ชัด เจน ถูกต องและมี เ หตุผล สามารถโน มน า วใหผูฟังคลอยตาม
กระตุนใหเกิดความมั่นใจ หรือยินดีที่จะใหความรวมมือและใหความรูสึกที่มีความสุข
ทั้งผูพูดและผูฟัง
รูปแบบการพูด
เปนการพูดที่มีรูปแบบผสมผสานระหวางการพูดสุนทรพจนและการโตวาท แบงเปน2 ทีม (คนละโรงเรียน)
ไดแก ทีมสรางและทีมสรรค โดยแตละทีมมีสมาชิกรวม 3 คน ประกอบดวยหัวหนาทีม และสมาชิกคนที่ 1, 2 ซึ่งมี
ขั้นตอนการพูดดังนี้
1) ประชุมทีมกอนการพูด หลังจากทราบหัวขอเรื่องการพูด ใชเวลา 10 นาท

2) หัวหนาทีมสรางและหัวหนาทีมสรรค พูดเสนอในประเด็นหัวขอที่กําหนดโดยภาพรวม ใชเวลาคนละ 4
นาที โดยหัวหนาทีมสรางเปนผูพูดคนแรก และ ตามดวยหัวหนาทีมสรรค
3) สมาชิกทีมสรางคนที่ 1 พูดเปนลําดับที่ 3 สมาชิกทีมสรรคคนที่ 1 พูดเปนลําดับที่ 4 ตามดวยสมาชิก
ทีมสรางคนที่ 2 พูดเปนลําดับที่ 5 และสมาชิกทีมสรรคคนที่ 2 พูดเปน ลําดับที่ 6 ใชเวลาคนละ 3 นาที
4) หัวหนาทีมสรรคพูดสรุปกอน แลวหัวหนาทีมสรางพูดสรุปเปนคนสุดทาย ใชเวลาคนละ3 นาที
รายการแขงขัน แบงเป็น 3 รอบไดแกรอบกอนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ
รอบที่ 1 รอบกอนรองชนะเลิศเป็นการพูดตามหัวขอที่กําหนดให
รอบที่ 2 รอบรองชนะเลิศเป็นการพูดตามหัวขอที่กําหนดให
รอบที่ 3 รอบชิงชนะเลศเปนการพูดโดยฉับพลันซึ่งคณะกรรมการจะแจงหัวขอการพูดให ทราบ กอน
การแขงขัน15นาที
กติกาการแขงขัน
1. รับสมัครผูเขาแขงขันระดับมัธยมตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีมละ 3 คน จะเปน
หญิงหรือชายก็ได
2. การจัดคูการแขงขัน
2.1 ถามีทีมเขารวมแขงขันไมเกิน 6 ทีมใหจับสลากประกบคูแขงขันแบบแพคัดออกโดยในรอบ ที่ 2
จับสลากเพื่อหาทีมทีผ่ า นไปรอการแขงขันรอบชิงชนะเลิศสวนโรงเรียนที่เหลือใหแขงขันหาผูชนะเขา
ไป ชิงชนะเลิศกับทีมที่จับสลากผานเขาไปได
2.2 ถามีทีมเขารวมการแขงขัน 7 ทีมขึ้นไปใหแบงออกเปน 2 สายแลวจับสลากประกบคู
แขงขัน หากเหลือเปนจํานวนคูใหจับสลากทีมที่จะผานเขารอบตอไปที่เหลือประกบคูเพื่อหาผูชนะ
3. ผูแขงขันแตงกายชุดนักเรียนและนําบัตรประจําตัวนักเรียนหรือบัตรประจําตัวประชาชนมาแสดง
และมารายงานตัวตามเวลาที่กําหนด หากชาเกินกวา 15 นาทีจะถูกตัดสิทธิ์ (เริ่มรายงานตัวกอน
การแขงขัน30 นาที)
4. การแขงขัน หัวหนาทีมเริ่มพูดคนละ 4 นาที และสรุปจบไดคนละ 3 นาที สมาชิกทีมพูดคนละ3 นาที
5. กรรมการกดกริ่ง 1ครั้ง(หรือไฟเหลือง) เมื่อเหลือเวลา 1 นาท กดกริ่ง 2 ครั้ง(หรือไฟแดง)
เมื่อหมดเวลาพูดและสามารถพูดตอไปไดไมเกิน 30 วินาที (พิธีกรจะบอกวา......หมดเวลา........)
6. แนวปฏิบัติของกรรมการผูดําเนินการแขงขัน
6.1 รับรายชื่อผูเขาแขงขันจากกรรมการรับลงทะเบียน
6.2 ตรวจสอบรายชื่อผูเขาแขงขัน (ทีมสรางและทีมสรรค) แลวเชิญตัวแทนจับฉลากหัวขอการพูด
6.3 ใหเวลาผูเขาแขงขันเตรียมตัว 10 นาที
6.4 แนะนํากรรมการและแจงกติกาการแขงขัน (การใหสัญญาณจับเวลาและเกณฑการให
6.5 แนะนําผูพูดทีมสรางและทีมสรรค ตามลําดับ (นักเรียนไมตองแนะนําตนเอง)
6.6 เชิญผูเขาแขงขันพูดตามลําดับของรูปแบบการพูด
6.7 นําผลคะแนนจากคณะกรรมการดําเนินการแขงขันไปเขียนประกาศลงในตารางการแขงขัน
ที่ติดประกาศไวและสงผลการแขงขันตอผูประสานงาน
6.8 รับรายชื่อผูเขาแขงขันคูตอไป และดําเนินรายการตามลําดับ จนกวาจะดําเนินการสิ้นสุด การ
แขงขันในระดับนั้นๆ ของแตละวัน
7. ผูแขงขันตองปฏิบัติตามกติกาโดยเครงครัด
8. ไมอนุญาตใหใชอุปกรณประกอบการพูด ยกเวนกระดาษ ปากกาเพื่อจดบันทึกประเด็นการพูด
9. ผลการตัดสินของกรรมการถือเปนขอยุติ
การกําหนดหัวขอการพูด “ พาทีสรางสรรค”
ใหกําหนดหัวขอการพูดเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และ/หรือการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน

ที่ ค รอบคลุ ม ความรู เ กี่ ย วกั บ อาเซี ย นและทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 การเห็ น คุ ณ ค า ของอั ต ลั ก ษณ แ ละความ
หลากหลาย การเชื่อมโยงโลกและทองถิ่น การสงเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม การทํางานรวมกันเพื่อ
อนาคตที่ยั่งยืน
องคประกอบของคณะกรรมการ
ผูรวมตัดสินในการแขงขันแตละระดับ มีจํานวน 5 คน ประกอบดวย
1. กรรมการตัดสิน จํานวน 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติตอไปนี้
1.1 เปนผูทรงคุณวุฒิ ที่มีความรูและทักษะในดานการพูด (บุคคลทั่วไป) และ/หรือความรู เกี่ยวกับ
อาเซียนและหรือทักษะในศตวรรษที่ 21
1.2 ตองไมเปนครูหรือผูบริหารที่มีนักเรียนเขาประกวดในระดับนั้น ๆ
1.3 เปนบุคลากรจากเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคุณสมบัติตามขอ 1
2. กรรมการจับเวลา และรวบรวมคะแนนจํานวน 1 คน
3. กรรมการดําเนินรายการ จํานวน 1 คน
เกณฑการใหคะแนนการพูด“พาทีสรางสรรค”
1. พูดไดตรงประเด็นและมีความสัมพันธกันในเนือหาที่พูด
20
คะแนน
2. นำเสนอเนื้อหาเชิงสรางสรรคหลากหลายและมีประโยชนตอผูฟัง 20
คะแนน
3. เสนอขอเท็จจริงใชขอมูลที่มีเหตุผลอางอิงได
20
คะแนน
4. ใชถอยคำสำนวนภาษาสุภาพและออกเสียงถูกตองชัดเจน
15
คะแนน
5. บุคลิก ลีลาทาทางการพูดเหมาะสมกับเนื้อหาที่นำเสนอ
10
คะแนน
6. มีศิลปะในการพูดโนมนาวใจผูฟัง มีไหวพริบในการพูด
10
คะแนน
7. การรักษาเวลา
5
คะแนน
รวม
100 คะแนน
ลักษณะการใหคะแนนดังนี้
1.พูดไดตรงประเด็นและมีความสัมพันธกันในเนื้อหาที่พูด(20คะแนน)
-พูดตรงประเด็นไมออมคอม
-เนื้อหาสอดคลองกับหัวขอเรื่องชัดเจน
-มีความสัมพันธกันตามลาดับตอเนื่อง
-มีการนำเขาสูเรื่องการใหรายละเอียดและการสรุป
2. นําเสนอเนื้อหาเชิงสรางสรรคหลากหลายและมีประโยชนตอผูฟัง (20คะแนน)
-นำเสนอเนื้อหาที่มีความหลากหลายแปลกใหมในเชิงบวก
-มีความเปนไปไดส มเหตุสมผล
-นำเสนอเนื้อหาที่มีความสังเคราะหเปนองคความรู
-เนื้อหามีประโยชนตอผูฟัง
3. เสนอขอเท็จจริงใชขอมูลที่มีเหตุผลอางอิงได(20คะแนน)
-ใหขอมูลที่เปนขอเท็จจริงถูกตอง
-มีรายละเอียด ตัวอยางสนับสนุนเรื่องที่พูด
-ขอมูลทันสมัยอางอิงได

4. ใชถอยคำสำนวนภาษาสุภาพและออกเสียงถูกตองชัดเจน (15คะแนน)
-ใชถอยคำสุภาพ ไมกอใหเกิดความเสียหายตอผูอื่น
-ใชภาษาที่เขาใจงาย
-พูดชัดถอยชัดคำ
-ใชสำนวนโวหารเหมาะสมกับเรื่องที่พูด
-ออกเสียงถูกตองตามอักขรวิธี
5. บุคลิกลีลาทาทางการพูดเหมาะสมกับเนื้อหาที่นำเสนอ (10คะแนน)
-ทายืนสงางาม
-มีความเชื่อมั่นในตนเองไมประหมา
-ใชสีหนาทาทางเป็นธรรมชาติเหมาะสม
-มีการประสานสายตากับผูฟัง
-พูดเสียงดังฟังชัดไมตดิ ขัด
6. มีศิลปะในการพูดโนมนาวใจผูฟัง มีไหวพริบในการพูด(10คะแนน)
-ขอมูลที่ใชในการพูดมีความนาเชื่อถือดึงดูดความสนใจผูฟัง
-มีปฏิภาณไหวพริบในการแกปญหา
-มีการใชเส
น ียงหนักเบาเราความสนใจผูฟัง
7.การรักษาเวลา(5คะแนน)
-พูดไดต ามเวลาที่กําหนดหรือ พูดจบกอน/เกินเวลาที่กําหนดไดไ มเกิน 30 วินาที
รวม 100คะแนน
หมายเหตุ : แนวทางการใหคะแนน
1. พิจารณาเปนระดับคุณภาพ แบงเปน 3 ระดับ ดังนี้
คะแนนเต็ม 20 คะแนน ระดับดีมาก (ชวงคะแนน 18 – 20 คะแนน) ระดับดี
(ชวงคะแนน 15 – 17 คะแนน) ระดับพอใช (ชวงคะแนน 12 – 14 คะแนน)
คะแนนเต็ม 15 คะแนน ระดับดีมาก (ชวงคะแนน 14 – 15 คะแนน)
ระดับดี (ชวงคะแนน 12 – 13 คะแนน) ระดับพอใช (ชวงคะแนน 10– 11 คะแนน)
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ระดับดีมาก (ชวงคะแนน 9 – 10 คะแนน)
ระดับดี (ชวงคะแนน 7 – 8 คะแนน) ระดับพอใช (ชวงคะแนน 5 – 6 คะแนน)
2. พิจารณาตามเงื่อนไขที่กําหนด ดังนี้
2.1 กรณีขอ 4. การใหถอยคา... (คะแนนเต็ม 15 คะแนน)
- ผิดไมเกิน 5 ไมหักคะแนน หลังจากนั้นผิด 2 ที่ หัก 1 คะแนน
2.2 กรณีขอ 7 การรักษาเวลา (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
เกณฑการตัดสิน
- พูดไดตามเวลาที่กําหนด หรือ พูดจบกอน/เกินเวลาที่กําหนดไดไมเกิน 30 วินาทีได 5 คะแนน
- พูดจบกอน/เกินเวลาที่กําหนด เกินกวา 30 วินาที ได 4 คะแนน
80 – 100 คะแนน
อยูในระดับเหรียญทอง
70 – 79 คะแนน
อยูในระดับเหรียญเงิน
60 – 69 คะแนน
อยูในระดับเหรียญทองแดง
ต่ํากวา 60 คะแนน
อยูในระดับรางวัลชมเชย
********************************************************************************

การแขงขันโตวาทีภาษาอังกฤษ (English Debate)
วัตถุประสงค1. เพื่อเสริมสรางความตระหนักรู ความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในดานการรูจัก
อาเซียน
2. เพื่อเห็นคุณคาอัตลักษณและความหลากหลาย การเชื่อมโยงโลกและทองถิ่น การ
สงเสริม ความเสมอภาคและความยุติธรรม และการทางานรวมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนและ
มั่นคง
3. เพื่อสงเสริมทักษะใชภาษาอังกฤษและดานการอภิปราย/พูดเปนหมูคณะเกี่ยวกับการ
เตรียมความ พรอมสูประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเนนเนื้อหา และ
การใชถอยคาภาษาเชิง สรางสรรค
นิยาม
การโตวาทีภาษาอังกฤษ (English Debate) คือ การอภิปรายของบุคคลสองฝาย เพื่อ
แสดงความคิดเห็น ถกเถียงกันดวยเหตุผลที่แตกตางกัน โดยมี “ฝายเสนอ” และ “ฝาย
คาน” ซึ่งการแขงขันครั้งนี้จะมุงเนนการใช ศิลปะการพูดหรือวาทศิลป เพื่อโนมนาวใหผูฟง
“เห็นดวย” หรือ “ไมเห็นดวย” ในญัตติ โดยการนําเสนอ ขอเท็จจริง การหักลางเหตุผล
หรือแนวความคิดของฝายตรงขาม โดยใชทักษะการใชภาษาอังกฤษ ทักษะการคิด คิด
วิเคราะห คิดแกปญหา และปฏิภาณไหวพริบอยางมาก ถาฝายใดมีคารม มีเหตุผล มี
หลักฐานที่ดีกวา ฝายนั้นก็ เปนฝายชนะ
รูปแบบการพูด
การโตวาทีภาษาอังกฤษ ใชรูปแบบการโตวาทีของสภาเอเชีย (Asian Parliamentary) ซึ่ง
ประเทศไทย เปนสมาชิกแลว มีจํานวนผูโตวาทีทั้งหมด 6 คน โดยแบงเปน 2 ทีม ไดแก “ฝาย
เสนอ” และ “ฝายคาน”
ฝายเสนอ (Government)
ประกอบดวย หัวหนาฝายเสนอ (Prime Minister) รองหัวหนาฝายเสนอ (Deputy Prime
Minister)
และเลขาธิการฝายเสนอ (Government Whip)
ฝายคาน (Opposition)
ประกอบดวย หัวหนาฝายคาน (Leader of Opposition) รองหัวหนาฝายคาน (Deputy Leader
ofOpposition) และเลขาธิการฝายคาน (Opposition Whip) 2
รายการแขงขัน แบงเปน 3 รอบ ไดแก รอบกอนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ และรอบชิง
ชนะเลิศ
รอบที่ 1 รอบกอนรองชนะเลิศ เปนการพูดตามหัวขอที่กําหนดให
รอบที่ 2 รอบรองชนะเลิศ เปนการพูดตามหัวขอที่กําหนดให
รอบที่ 3 รอบชิงชนะเลิศ เปนการพูดโดยฉับพลัน ซึ่งคณะกรรมการจะแจงหัวขอการพูดให ทราบ
กอนการแขงขัน 30 นาที

การกําหนดญัตติในการแขงขัน
ญัตติการแขงขันเปนไปตามเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 โดย
คณะกรรมการประชุมกําหนดญัตติในการแขงขันและแจงใหโรงเรียนทราบกอนถึงวันแขงขันจริงไม
นอยกวา
2 สัปดาห ญัตติมีลักษณะที่สําคัญดังนี้
1. เปนญัตติที่กอใหเกิดความคิดเห็นไดหลายทาง มีขอความไมตายตัว
2. เปนญัตติที่คนสวนใหญสนใจ
3. เปนญัตติที่ชวยใหผูฟงไดรับประโยชน มีสาระและเกิดความคิดที่กวางขวางขึ้น
4. เปนญัตติที่ไมกอใหเกิดความแตกแยกหรือลบหลูสถาบันใด ๆ
5. ไมกํากวมและไมลําเอียง
6. เปนประเด็นที่สะทอนถึงเหตุการณปจจุบัน
กติกาในการแขงขัน
1. นักเรียนที่เขารวมการแขงขันรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไวในตารางการ
แขงขัน
หากผูเขาแขงขันมาชากวาเวลาในการเริ่มแขงขัน เกินกวา 15 นาที ใหถือวาหมดสิทธิ์ในการเขา
แขงขัน ทั้งนี้ ให ขึ้นอยูในดุลพินิจของประธานกรรมการเปนสิทธิ์ขาด หากมีเหตุอันสุดวิสัย
2. การจัดการแขงขันแบงเปน 2 สาย คือ สาย 1 และ สาย 2 โดยจับสลากแบงสาย ผูชนะแต
ละสาย จะเปนคูชิงชนะเลิศ
3. การแขงขัน หัวหนาทีมเริ่มพูดคนละ 4 นาท และสรุปจบไดคนละ 3 นาท ผูสนับสนุนพูดคนละ 3
นาท
4. กรรมการกดกริ่ง 1 ครั้ง (หรือสัญญาณอื่น ๆ) เมื่อเหลือเวลา 1 นาที กดกริ่ง 2 ครั้ง
(หรือสัญญาณอื่น ๆ) เมื่อหมดเวลาพูดและสามารถพูดตอไปไดไมเกิน 30 วินาที (พิธีกรจะบอก
วาหมดเวลา)หากเกินเวลาที่กําหนด ตัดคะแนนนาทีละ 1 คะแนน
5. ผูแขงขันตองปฏิบัติตามกติกาโดยเครงครัด
6. ผลการตัดสินของกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
7. อนุญาตใหมีผูชมและขณะที่ชม สามารถปรบมือเพื่อแสดงความชื่นชมไดอยางเหมาะสม แตไม
อนุญาต ใหยกปาย สงเสียงเชียร หามใชทาทางเพื่อสงสัญญาณใหกับผูพูด หรือ สนทนาทาง
โทรศัพทในหองแขงขัน/ตอง ปดเสียงโทรศัพทและไมเดินเขาออกระหวางการแขงขัน
8. ไมอนุญาตใหใชอุปกรณประกอบการพูด ยกเวนกระดาษ ปากกาเพื่อจดบันทึกประเด็นการ
โตวาที
กรรมการตัดสิน
ผูรวมตัดสินในการแขงขันประกอบดวย
1. กรรมการตัดสิน จํานวน 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติตอไปนี้
• เปนผูทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎ กติกา และ ระเบียบการโตวาที
ภาษาอังกฤษ (English Debate)
• เปนผูที่มีความรู ความสามารถดานภาษาอังกฤษ และ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน และ ทักษะในศตวรรษที่ 21
• ตองไมเปนครูหรือผูบริหารที่มีนักเรียนเขาประกวดในระดับนั้น ๆ
2. กรรมการจับเวลา จํานวน 1 คน
3. กรรมการดําเนินการ (Section Leader) จํานวน 1 คน

เกณฑการใหคะแนน English Debate (100 คะแนน )
การใหคะแนนของคณะกรรมการจะพิจารณาจากความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 3 ดาน
โดยมีรายละเอียดของการใหคะแนนในแตละดาน ดังนี้
1. ดานสาระสําคัญและญัตติ (Matter & Motion) 65 คะแนน ประกอบดวย
เนื้อหามีความถูกตองตามญัตติที่กําหนด
15 คะแนน
- ชัดเจน ตรงประเด็น
- ครอบคลุมกับญัตติ
เนื้อหามีความเชื่อมโยง สนับสนุนตอกัน
15 คะแนน
- มีการใชคําเชื่อมประโยค/การเชื่อมโยงไปยังบุคคลในทีมหรือคนอื่นๆ
ภาษาที่ใช ออกเสียงถูกตอง ชัดเจนตามหลักไวยากรณ
15 คะแนน
- การเลือกใชภาษา ใชประโยคสั้น ๆ เขาใจงาย
- ไมพูดซ้ําๆ ไมใชรูปแบบการพูดแบบเดิม
ความคิดริเริ่มสรางสรรคเกี่ยวกับญัตติที่พูด
20 คะแนน
- เนื้อหามีขอโตแยงเชิงบวก
- มีประโยชนตอผูฟงและผูพูด
- มีการนําเสนอเนื้อหาที่แปลกใหม
2. วิธีการ (Method) 25 คะแนน
การเสนอขอเท็จจริงมีเหตุผลอางอิงไดเหมาะสม
20 คะแนน
- มีการยกตัวอยางประกอบการนําเสนอที่นาเชื่อถือ
- ขอเท็จจริงถูกตอง เหมาะสม
พูดไดตามเวลาที่กําหนด
5 คะแนน
3. ลักษณะทาทาง (Manner) 10 คะแนน ประกอบดวย
บุคลิกภาพ ทาทางและรูปแบบการใชน้ําเสียง
10 คะแนน
- มีความเชื่อมั่นในการนําเสนอ การใชสายตา
- พูดเสียงดัง ฟงชัด มีเสียงสูงต่ํา
- น้ําเสียงที่ใชมีความหลากหลาย มีความเหมาะสม
เกณฑคะแนน
80 – 100 คะแนน
คะแนนอยูในระดับเหรียญทอง
70 – 79 คะแนน
คะแนนอยูในระดับเหรียญเงิน
60 – 69 คะแนน
คะแนนอยูในระดับเหรียญทองแดง
ต่ํากวา 60 คะแนน
คะแนนอยูในระดับรางวัลชมเชย
***************************************************************************

การแขงขันโครงงานอาเซียน
เกณฑการประเมินโครงงานอาเซียนศึกษา
โครงงาน ตามประเด็นการพิจารณา ๑๔ ขอ ไดดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ประเด็นพิจารณาใหคะแนน
ริเริ่มจากเยาวชนเอง (คิดเองทําเองมาก) (Constructive)
คิดใหม ไอเดียดีมีแงมุมนาสนใจ (Creative)
คุณประโยชนดานอาเซียนเปนสําคัญ(ใหคะแนนมากเปนพิเศษ
สําหรับ โครงงานทีม่ ุงเนนสรางความตระหนักดานอาเซียน)
ขยันทํางานมุงมั่นทุมเทเพียรพยายามเดนชัด(นําทําเปนแบบอยาง)
เกิดผลสําเร็จสงเสริมความเร็จทางตระหนักอาเซียนกลุมเปาหมายได
ผูทําเองเกิดการเรียนรู พัฒนาตนเองเปนแบบอยางที่ดีมากขึ้น
เก็บขอมูลวิเคราะหประมวลผลเปนสถิติไดดี
ใชขอมูลทางอาเซียนไดถูกตอง-เหมาะสม
ปญหา-สาเหตุ-เปาหมาย-ทางแกสอดคลองกันและสมเหตุผล
งบประมาณ พึ่งตนเองไดมาก -ประโยชนสูงประหยัดสุด
สรางการมีสวนรวม
โครงงานมีการสานตอไปไดอีกนาน(เชน มีรุนนองสืบตอ)
นําเสนอออกมาจากใจจริงใจ มิใชแคทองจํามา
กิริยามารยาทในการนําเสนอดูดีนาประทับใจ
ความถูกตองครบถวนของเอกสารและสื่อนําเสนอ
รวมคะแนนทั้งหมด

คะแนน
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
100

รายละเอียดการทํารายงานโครงงาน
๑. รายงานโครงงานจัดพิมพใหมีจํานวนหนา ๒๐–๕๐ หนากระดาษขนาด A4 ไมรวมปก โดยแสดง
เนื้อหา
บทและหัวขอตางๆ
ตามที่กําหนดดังนี้(ดูตัวอยางโครงงานระดับประเทศที่
www.moralproject.net)
(๑) ปกหนา
(๑.๑) ปกนอก(แสดงชื่อโครงงานเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, ชื่อกลุมเยาวชนผูรับผิดชอบโครงงาน
, ชื่อสถานศึกษา, ชื่อสังกัด โดยระบุสพท.,และพิมพระบุวา รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการ
ประกวดโครงงานอาเซียน ประจําปการศึกษา...... ระดับมัธยมศึกษา ที่จัดโดย ศูนยอาเซียนศึกษา
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช )
(๑.๒)
ปกใน(แสดงชื่อโครงงานเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ,
รายชื่อสมาชิกกลุมเยาวชน
ผูรับผิดชอบโครงงานโดยระบุ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ชั้นเรียน, ชื่อ-นามสกุลที่ปรึกษาชื่อผูบริหารและ
ครูที่ปรึกษาโดยระบุ ตําแหนง หมายเลขโทรศัพท/E-mail, ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท/
โทรสาร/E-mail/เวบไซต(ถามี))
(๒) กิตติกรรมประกาศ (แสดงการขอบคุณบุคคล คณะ องคกรตางๆ ที่สนับสนุนการทําโครงงาน เปนตน)
(๓) บทคัดยอ (สรุปยอเนื้อหาและประเด็นสําคัญของโครงงานเปนความเรียงใน ๑ หนากระดาษ)
(๔) ผังมโนทัศน (สรุปภาพรวมของโครงงานทั้งหมดเปนผังมโนทัศน ใน ๑ หนากระดาษ)
(๕) บทที่ ๑บทนํา
๑.๑ ที่มาและความสําคัญ (อธิบายความเปนมา แรงบันดาลใจ หรือเหตุผล ที่ทําใหคิดทําโครงงานขึ้น)
๑.๒ วัตถุประสงค (แสดงจุดมุงหมายของการทําโครงงาน เปนรายขอ ไมควรเกิน ๕ ขอ)
๑.๓ ขอบเขตการศึกษาเรียนรู (ระบุ กลุมเปาหมาย กําหนดระยะเวลาและสถานที่ ในการดําเนินการ
โครงงาน)
(๖) บทที่ ๒การดําเนินการโครงงาน
๒.๑ วิธีการดําเนินงาน (อธิบายวิธีการดําเนินงาน, แสดงแผนผังขั้นตอนการดําเนินงาน ,แสดงปฏิทิน
หรือกําหนดการดําเนินงาน และ/หรือ มีรูปภาพประกอบ)
๒.๒ งบประมาณ (แสดงรายการคาใชจายโดยแยกเปนรายหมวดและยอดรวม)
๒.๓ แหลงที่มาของงบประมาณ (กรณีที่มีการระดมทุนหรือหางบประมาณเพิ่มเติมขึ้นเอง ใหอธิบายถึง
วิธีการระดมทุนหรือการเขาถึงแหลงงบประมาณนั้นโดยยอดวย)
๒.๔ อุปสรรคความผิดพลาดและการแกปญหา (อธิบายถึงอุปสรรคปญหาหรือขอขัดของตางๆ ที่เกิดขึ้น
ในการดําเนินการโครงงาน และการแกปญหาเฉพาะหนา แลวสรุปเปนบทเรียนที่ไดจากการเผชิญ
ปญหานั้นๆ)
(๗) บทที่ ๓ผลการดําเนินงาน
(แสดงผลการดําเนินงานโดยการอธิบายพรอม รูปภาพ และ/หรือ มีสถิติ ตาราง หรือแผนภูมิ ประกอบ)
(๘) บทที่ ๔การศึกษาวิเคราะห
๔.๑ ปญหาและสาเหตุ (ประมวลขอมูลสภาพปญหา แลววิเคราะหสืบสาวหาสาเหตุของปญหา)
๔.๒ เปาหมายและทางแก (วิเคราะหเชื่อมโยงเปาหมายของโครงงานกับวิธีการดําเนินงาน วาเปน
หนทางไปสูเปาหมายที่วางไวอยางไร อยางเปนเหตุเปนผล)
๔.๓ หลักการและหลักธรรมที่นํามาใช (แสดงหลักธรรมและแนวพระราชดําริ หรือหลักวิชาการตางๆ ที่
นํามาใช พรอมอธิบายความหมายโดยยอ แลวอธิบายเชื่อมโยงกับโครงงาน อยางสอดคลองเปน
เหตุเปนผล)

๔.๔ ประเมินผลการดําเนินงาน
(แสดงหรืออธิบายเหตุผลวา
ผลการดําเนินงานเปนไปตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงงานหรือไม เพียงใด เพราะเหตุใด และ/หรือแสดงสถิติ
ประกอบ(ถามี))
๔.๕ การประเมินตนเอง (สมาชิกกลุมเยาวชนผูรับผิดชอบโครงงานทุกคน แสดงความคิดเห็นและ
ความรูสึกตอการพัฒนาตนเอง
หรือความประทับใจตอสิ่งที่ไดเรียนรูระหวางการดําเนินการ
โครงงาน)
๔.๖ การประเมินและวิจารณโดยผูอื่น (แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห คําวิจารณ และขอเสนอแนะ
ของผูบริหารสถานศึกษา อาจารยและพระสงฆที่ปรึกษาโครงงาน หรือ บุคคลอื่นที่เกี่ยวของอีก
ไมเกิน ๕ คน เชน ผูปกครอง, เพื่อนนักเรียนคนอื่นที่ไมไดเปนสมาชิกกลุม, คนในชุมชน)
(๙) บทที่ ๕บทสรุปและขอเสนอแนะ
๕.๑ สรุปผลการดําเนินการโครงงาน
(อธิบายสรุปภาพรวมของโครงงานทั้งหมดเชื่อมโยงสู
กระบวนการเรียนรูและพัฒนาความตระหนักของอาเซียนศึกษา)
๕.๒ แผนการดําเนินงานในอนาคตและขอเสนอแนะ (แผนการดําเนินงานในภาคการศึกษาตอไป)
(๑๐) เอกสารอางอิง (ถามี)
(๑๑) ภาคผนวก (ถามี)
๒. สรุปยอโครงงานใน ๑ หนากระดาษ และสรุปรูปภาพโครงงาน ใน ๑ หนากระดาษ
สรุปยอโครงงานทั้งหมดและรูปภาพประกอบลงใน ๒ หนากระดาษขนาด A4 ตามตัวอยางใน
หนาที่ ๒๒
๓. แผนพับ (Brochure) สรุปโครงงาน
สรุปโครงงานทั้งหมดลงใน ๑ แผนกระดาษขนาด A4 ที่พับ ๓ สวน ที่พิมพทั้งดานหนาและ
ดานหลัง โดยออกแบบและพิจารณาเลือกเนื้อหา รูปภาพ ตารางหรือแผนภูมิประกอบ ให
สวยงามสําหรับเผยแพร
๔. สื่อ Presentationทางคอมพิวเตอรหรือ VCDนําเสนอโครงงาน
เลาเรื่องแสดงภาพรวมและเจาะประเด็นสําคัญของโครงงานลงในสื่อ Presentation ทาง
คอมพิวเตอรในระยะเวลาไมเกิน ๗ นาที โดยสามารถจัดทําเปนภาพเคลื่อนไหววีดิทัศน (VCD)
หรือ เปนแผนภาพการนําเสนอ ดวยโปรแกรมจําพวก presentation เชน Powerpointก็ได
๕. แผนปาย (Board) นิทรรศการโครงงาน
แสดงภาพรวมและสรุปสาระสําคัญของโครงงานทั้งหมด ไดแก ชื่อโครงงาน สถานศึกษา รายชือ่
ที่ปรึกษาและกลุมเยาวชนผูรับผิดชอบโครงงาน บทคัดยอ ผังมโนทัศน วิธีการดําเนินงาน ผล
การดําเนินงาน ขอมูลสถิติ การประเมินผลสรุปผล เปนตน โดยมุงเนนการจัดแสดงเปน แผนผัง
แผนภูมิ รูปภาพ ตาราง สัญลักษณ ฯลฯ ที่ทําใหผูชมเขาใจไดโดยไว โดยใชความคิดสรางสรรค
และเทคนิคทางศิลปะมาชวยนําเสนอใหเกิดการสื่อความไดงาย ชัดเจน และนาสนใจ โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้

๑๒๐ ซม.
๖๐ ซม.

๖๐ ซม.

ชื่อโครงงานคุณธรรม
รอยทีพ่ ับหักกลาง
ไปดานหลังได

๖๕ ซม.
ปกหนาโครงงาน
ปกหลังโครงงาน
วัสดุที่แนะนํา: ใชพลาสติกลูกฟูกหนา ๓หรือ๕ มม.
ถาทําไดถูกตองตามที่กําหนดจะสามารถพับแผนปาย
สลับกันไดเปน ๔ ทบ มีลักษณะเปน Big Book
ขนาดประมาณ ๖๐ x ๖๕ เซนติเมตร ดังรูป

๖๕
๖๐ ซม.

