เกณฑการแขงขันทักษะ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๖
จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๒๒- ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทร. ๐๗๕-๔๔๗๐๐๔-๕ โทรสาร ๐๗๕-๔๔๗๑๕๔
เลขานุการศูนยฯ โทร. ๐๘๑-๓๖๑๒๐๓๕
E-Mail: Chadatan_ap@hotmail.com

๒

รายการแขงขันทักษะภาษาไทย
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๖
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ นครศรีธรรมราช-พัทลุง
วันที่ ๒๒ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

รายการแขงขัน
คัดลายมือสื่อภาษาไทย
อานเอาเรื่องตามแนว PISA
เรียงรอยถอยความ
ทองอาขยานทํานองเสนาะ
ปริศนาสรางสรรควรรณคดีไทย
กวีเยาวชนคนรุนใหม
๕.๑ กาพยยานี ๑๑ (๘ บท)
๕.๒ อินทรวิเชียรฉันท (๘ บท)
พาทีสรางสรรค
การฟง
เพลงกลอมเด็ก
อานออกเสียงรอยแกว
ตอบคําถามจากสารานุกรมไทย
เลานิทานพื้นบาน
นักเรียนดีเดน

ระดับชั้น
ม.ตน ม.ปลาย


























ประเภท

หมายเหตุ

เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
ทีม ๓ คน
ทีม ๒ คน
ทีม ๒ คน
ทีม ๓ คน
เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
ทีม ๓ คน
เดี่ยว
เดี่ยว

ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓
ตารางการแขงขันทักษะภาษาไทย
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๖ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒๒ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่
เวลา
๒๒ พ.ย. ๕๙ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ เปนตนไป
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๐๙.๐๐ เปนตนไป
๐๙.๐๐ เปนตนไป
๐๙.๐๐ เปนตนไป
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ เปนตนไป
๒๓ พ.ย. ๕๙ ๐๙.๐๐ เปนตนไป
๐๙.๐๐ เปนตนไป
๐๙.๐๐ เปนตนไป
๐๙.๐๐ เปนตนไป
๐๙.๐๐ เปนตนไป
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.
๑๓.๐๐ เปนตนไป

รายการ
ทองอาขยานทํานองเสนาะ
ทองอาขยานทํานองเสนาะ
ตอบคําถามจากสารานุกรมไทย
ตอบคําถามจากสารานุกรมไทย
พาทีสรางสรรค
เลานิทานพื้นบาน
เพลงกลอมเด็ก
ปริศนาสรางสรรควรรณคดี
ปริศนาสรางสรรควรรณคดี
พาทีสรางสรรค
เลานิทานพื้นบาน
เพลงกลอมเด็ก
อานออกเสียงรอยแกว
อานออกเสียงรอยแกว

ระดับชั้น
ม.ตน
ม.ปลาย
ม.ตน
ม.ปลาย
ม.ตน
ม.ตน
ม.ตน
ม.ตน
ม.ปลาย
ม.ปลาย
ม.ปลาย
ม.ปลาย
ม.ตน
ม.ปลาย
กวีเยาวชนคนรุนใหม (กาพยยานี ๑๑) ม.ตน
กวีเยาวชนคนรุนใหม (อินทรวิเชียร
ฉันท ๑๑)

การฟง

๒๔ พ.ย. ๕๙ ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. เรียงรอยถอยความ
๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. การอานเอาเรื่องตามแนว PISA
๑๑.๐๐ เปนตนไป

คัดลายมือสื่อภาษาไทย

สถานที่
๓๒๑-๓๒๓
๓๒๑-๓๒๓
๗๒๑-๗๒๓
๗๒๕-๗๒๗
คุณพอนับ(๕๑๑)
๑๓๑ - ๑๓๒
๕๓๗ - ๕๓๘
หองประดูแดง
หองประดูแดง
คุณพอนับ(๕๑๑)
๑๓๑ - ๑๓๒
๕๓๗ - ๕๓๘
๒๓๑ , ๒๓๔
๓๒๑ - ๓๒๒
ประดูแดง

ม.ปลาย

ประดูแดง

ม.ตน
ม.ปลาย
ม.ตน
ม.ปลาย
ม.ตน
ม.ปลาย
ม.ตน
ม.ปลาย

ประดูแดง
ประดูแดง
๗๒๑ – ๗๒๒
๗๒๓ – ๗๒๔
๕๓๗ - ๕๓๘
๕๒๗ – ๕๒๘
๗๒๑ – ๗๒๓
๗๒๔ – ๗๒๖

๔

๗. พาทีสรางสรรค
๑. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
- ชั้น ม.๑ – ๓
- ชั้น ม.๔ – ๖
๒. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
๒.๑ แขงขันแบบทีม
๒.๒ จานวนผูเขาแขงขัน ทีมละ ๓ คน ประกอบดวยหัวหนาทีม และสมาชิกคนที่ ๑,๒
๓. รายละเอียด/วิธีดําเนินการ และหลักเกณฑการแขงขัน
๓.๑ นิยาม และรูปแบบการพูด
นิยาม: การพูด“พาทีสรางสรรค” หมายถึง การพูดเปนคณะ ที่เนนเนื้อหาเชิงสรางสรรค โดยใช
ถอยคําที่ดีงาม ไพเราะ สละสลวย คมคาย ชัดเจน ถูกตองและมีเหตุผล สามารถโนมนาวใหผูฟงคลอยตาม
กระตุนใหเกิดความมั่นใจ หรือยินดีที่จะใหความรวมมือและใหความรูสึกที่มีความสุขทั้งผูพูดและผูฟง
รูปแบบการพูด: เปนการพูดที่มีรูปแบบผสมผสานระหวางการพูดสุนทรพจนและการโตวาที
แบงเปน ๒ ทีมไดแก ทีมสรางและทีมสรรค มีขั้นตอนการพูดดังนี้
(๑) ประชุมทีมกอนการพูด หลังจากทราบหัวขอเรื่องการพูด ใชเวลา ๑๐ นาที
(๒) หัวหนาทีมสรางและหัวหนาทีมสรรค พูดเสนอในประเด็นหัวขอที่กําหนดโดยภาพรวม
ใชเวลาคนละ ๔ นาที โดยหัวหนาทีมสรางเปนผูพูดคนแรก และ ตามดวยหัวหนาทีมสรรค
(๓) สมาชิกทีมสรางคนที่ ๑ พูดเปนลําดับที่ ๓ สมาชิกทีมสรรคคนที่ ๑ พูดเปนลําดับ ที่ ๔
ตามดวยสมาชิกทีมสรางคนที่ ๒ พูดเปนลําดับที่ ๕ และสมาชิกทีมสรรคคนที่ ๒ พูดเปน
ลําดับที่ ๖ ใชเวลาคนละ ๓ นาที
(๔) หัวหนาทีมสรรคพูดสรุปกอน แลวหัวหนาทีมสรางพูดสรุปเปนคนสุดทาย ใชเวลาคนละ ๓ นาที
๓.๒ การแขงขันและการกําหนดหัวขอการพูด
การแขงขัน แบงเปน ๒ รอบ ไดแก
รอบที่ ๑ รอบคัดเลือก เปนการพูดตามหัวขอที่กําหนดให
รอบที่ ๒ รอบชิงชนะเลิศ เปนการพูดโดยฉับพลัน ซึ่งคณะกรรมการจะแจงหัวขอการพูดใหทราบกอน
การแขงขัน ๑๕ นาที
การกําหนดหัวขอการพูด
กําหนดหัวขอการพูดเกี่ยวกับ การเชิดชูวิถีไทย ที่สะทอนถึงความภาคภูมิใจในความเปนไทย
ความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย และสภาพสังคมที่เปนเอกลักษณไทย ความโดดเดน
ทางดานศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และระดับโลก ดังนี้
๑) ยอนรอยประวัติสาสตร พัฒนาชาติยั่งยืน
๒) คุณธรรมนําชีวิตสูความสําเร็จ
๓) วัฒนธรรมไทยเลอคา นําพาสูสากล
๓.๓ แนวปฏิบัติของกรรมการผูดําเนินการแขงขัน
๑) รับรายชื่อผูเขาแขงขันจากกรรมการรับลงทะเบียน
๒) ตรวจสอบรายชื่อผูเขาแขงขัน (ทีมสรางและทีมสรรค) แลวเชิญตัวแทนจับฉลากหัวขอการพูด

๕
๓) ใหเวลาผูเขาแขงขันเตรียมตัว ๑๐ นาที
๔) แนะนํากรรมการและแจงกติกาการแขงขัน (การใหสัญญาณจับเวลาและเกณฑการให
คะแนน)
๕) แนะนําผูพูดทีมสรางและทีมสรรค ตามลาดับ (นักเรียนไมตองแนะนําตนเอง)
๖) เชิญผูเขาแขงขันพูดตามลําดับของรูปแบบการพูด (โดยไมตองเชิญระหวางเวลาที่มี
การแขงขัน)
๗) รับรายชื่อผูเขาแขงขันคูตอไป และดาเนินรายการตามลําดับ จนกวาจะดําเนินการสิ้นสุด
การแขงขันในระดับนั้นๆ
๓.๔ เกณฑการใหคะแนนการพูด “พาทีสรางสรรค”
๑) พูดไดตรงประเด็นและมีความสัมพันธกันในเนื้อหาที่พูด
๒๐ คะแนน
๒) นาเสนอเนื้อหาเชิงสรางสรรคหลากหลายและมีประโยชนตอผูฟง
๒๐ คะแนน
๓) เสนอขอเท็จจริงใชขอมูลที่มีเหตุผลอางอิงได
๒๐ คะแนน
๔) ใชถอยคํา สํานวน ภาษาสุภาพและออกเสียงถูกตองชัดเจน
๑๕ คะแนน
๕) บุคลิก ลีลา ทาทางการพูดเหมาะสมกับเนื้อหาที่นําเสนอ
๑๐ คะแนน
๖) มีศิลปะในการพูดโนมนาวใจผูฟง มีไหวพริบในการพูด
๑๐ คะแนน
๗) การรักษาเวลา
๕ คะแนน
รวม
๑๐๐ คะแนน
ลักษณะการใหคะแนน ดังนี้
๑. พูดไดตรงประเด็นและมีความสัมพันธกันในเนื้อหาที่พูด (๒๐ คะแนน)
-พูดตรงประเด็นไมออมคอม
-เนื้อหาสอดคลองกับหัวขอเรื่องชัดเจน
-มีความสัมพันธกันตามลําดับตอเนื่อง
- มีการนําเขาสูเรื่อง การใหรายละเอียดและการสรุป
๒. นําเสนอเนื้อหาเชิงสรางสรรค หลากหลาย และมีประโยชนตอผูฟง (๒๐ คะแนน)
-นําเสนอเนื้อหาที่มีความหลากหลาย แปลกใหมในเชิงบวก
-มีความเปนไปไดสมเหตุสมผล
-นําเสนอเนื้อหาที่มีความสังเคราะหเปนองคความรู
-เนื้อหามีประโยชนตอผูฟง
๓. เสนอขอเท็จจริงใชขอมูลที่มีเหตุผลอางอิงได (๒๐ คะแนน)
-ใหขอมูลที่เปนขอเท็จจริงถูกตอง
-มีรายละเอียด ตัวอยางสนับสนุนเรื่องที่พูด
-ขอมูลทันสมัยอางอิงได
๔. ใชถอยคํา สํานวน ภาษาสุภาพและออกเสียงถูกตองชัดเจน (๑๕ คะแนน)
-ใชถอยคําสุภาพ ไมกอใหเกิดความเสียหายตอผูอื่น
-ใชภาษาที่เขาใจงาย
-พูดชัดถอยชัดคํา
-ใชสํานวนโวหารเหมาะสมกับเรื่องที่พูด
-ออกเสียงถูกตองตามอักขรวิธี

๖
๕. บุคลิก ลีลา ทาทางการพูดเหมาะสมกับเนื้อหาที่นําเสนอ (๑๐ คะแนน)
-ทายืนสงางาม
-มีความเชื่อมั่นในตนเองไมประหมา
-ใชสีหนา ทาทางเปนธรรมชาติเหมาะสม
-มีการประสานสายตากับผูฟง
-พูดเสียงดังฟงชัดไมติดขัด
๖. มีศิลปะในการพูดโนมนาวใจผูฟง มีไหวพริบในการพูด (๑๐ คะแนน)
-ขอมูลที่ใชในการพูดมีความนาเชื่อถือ ดึงดูดความสนใจผูฟง
-มีปฏิภาณไหวพริบในการแกปญหา
-มีการใชน้ําเสียงหนักเบา เราความสนใจผูฟง
๗. การรักษาเวลา (๕ คะแนน)
-พูดไดตามเวลาที่กําหนด หรือ พูดจบกอน/เกินเวลาที่กําหนดไดไมเกิน ๓๐ วินาที
หมายเหตุ: แนวทางการใหคะแนน
๑. พิจารณาเปนระดับคุณภาพ แบงเปน ๓ ระดับ ดังนี้
คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน
ระดับดีมาก(ชวงคะแนน ๑๘ –๒๐ คะแนน)
ระดับดี(ชวงคะแนน ๑๕ –๑๗ คะแนน)
ระดับพอใช (ชวงคะแนน ๑๒ –๑๔ คะแนน)
คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน

คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน

ระดับดีมาก(ชวงคะแนน๑๔ –๑๕ คะแนน)
ระดับดี(ชวงคะแนน ๑๒ –๑๓ คะแนน)
ระดับพอใช (ชวงคะแนน๑๐–๑๑ คะแนน)

ระดับดีมาก(ชวงคะแนน๙ –๑๐ คะแนน)
ระดับดี(ชวงคะแนน๗ –๘ คะแนน)
ระดับพอใช (ชวงคะแนน๕ –๖ คะแนน)
๒. พิจารณาตามเงื่อนไขที่กําหนด ดังนี้
๒.๑ กรณีขอ ๔. การใหถอยคํา... (คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน)
- ผิดไมเกิน ๕ ไมหักคะแนน หลังจากนั้นผิด ๒ ที่ หัก๑ คะแนน
๒.๒ กรณีขอ ๗ การรักษาเวลา(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)
- พูดไดตามเวลาที่กําหนด หรือ พูดจบกอน/เกินเวลาที่กําหนดไดไมเกิน ๓๐ วินาที
ได ๕ คะแนน
- พูดจบกอน/เกินเวลาที่กําหนด เกิน ๓๐ วินาที ได ๔ คะแนน
เกณฑการตัดสิน
รอยละ ๘๐ – ๑๐๐ ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
รอยละ ๗๐ - ๗๙
ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
รอยละ ๖๐ - ๖๙
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
คะแนนต่ํากวารอยละ ๖๐ ไดรับเกียรติบัตร เวนแตกรรมการมีความเห็นเปนอยางอื่น

๗
๔. การตัดสินของคณะกรรมการทุกประเภทถือเปนที่สุด
คณะกรรมการการแขงขันมีจํานวน 5 คน ประกอบดวย
๑ . กรรมการตัดสิน จานวน ๓ คน ซึ่งมีคุณสมบัติตอไปนี้
๑) เปนผูทรงคุณวุฒิ ที่มีความรูและทักษะในดานการพูด (บุคคลทั่วไป)
๒) ตองไมเปนครูหรือผูบริหารที่มีนักเรียนเขาประกวดในระดับนั้น ๆ
๓) เปนบุคลากรจากเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคุณสมบัติตามขอ ๑
๒. กรรมการจับเวลา และรวบรวมคะแนนจํานวน ๑ คน
๓. กรรมการดําเนินรายการ จํานวน ๑ คน
๕. สถานที่จัดการแขงขัน
ควรเปนหองที่มีโตะ เกาอี้ ที่สามารถดําเนินการแขงขันได

๘
ตารางการใหคะแนนการแขงขันพาทีสรางสรรค

ลงชื่อ..........................................................................กรรมการผูตัดสิน ลงชื่อ........................................................................กรรมการผูตัดสิน
(.........................................................................)
(.........................................................................)
ลงชื่อ...............................................................................กรรมการผูตัดสิน
(.........................................................................)

๙

ผังการจัดหองแขงขัน

ทีมสราง

โตะรับลงทะเบียน
(หนาหองการแขงขัน)

เวทีแขงขัน

ทีมสรรค

๑๐

๘. การฟง
๑. ผูเขาแขงขัน

มี ๒ ระดับ ชั้น ม.ตน และ ชั้น ม.ปลาย ใหสงระดับละ ๑ คน

๒. การจัดการแขงขัน

แขงขันชั้น ม.ตน
แขงขันชั้น ม.ปลาย
ผูเขาแขงขันรายงานตัวตอกรรมการกอนการแขงขัน ๓๐ นาที

๓. เนื้อหาการฟง

ประเภทบันเทิงคดี, ขอความจรรโลงใจ, เกร็ดความรูเกี่ยวกับภาษาไทย ขาว,
นิทาน, เรื่องเลา (เนื้อหาอาจมีทั้งรอยแกวและรอยกรอง
ความยากงายของเนื้อหาเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน
จุดประสงคของการฟง เพื่อจับใจความสําคัญ, แยกขอเท็จจริง,ตีความ,
วิเคราะห)
การจัดการแขงขัน มีขั้นตอนดังนี้
๔.๑ ใหฟงขอความจากแถบบันทึกเสียง ๑ ครั้ง แลวตอบคําถาม
(ประมาณ ๑๐ คําถาม) จํานวน ๓ ชุด
๔.๒ ตอบคําถามลงในกระดาษคําตอบที่กรรมการแจกให
๔.๓ ตัดสินโดยใชคะแนนรวมทั้ง ๓ ชุด

๔. กติกาการแขงขัน

๕. เกณฑการตัดสินและรางวัล มอบเกียรติบัตรแกผูเขาแขงขัน ตามระดับคะแนน
คะแนน ๘๐ – ๑๐๐ คะแนน
ระดับเหรียญทอง
คะแนน ๗๐ – ๗๙ คะแนน
ระดับเหรียญเงิน
คะแนน ๖๐ – ๖๙ คะแนน
ระดับเหรียญทองแดง
- ไดคะแนนต่ํากวารอยละ ๖๐ ไดรับเกียรติบัตร เวนแตคณะกรรมการ
มีความเห็นเปนอยางอื่น

๑๑

๙. เพลงกลอมเด็ก
๑. ผูเขาแขงขัน

มี ๒ ระดับ ชั้น ม.ตน และ ชั้น ม.ปลาย ใหสงระดับละ ๑ คน

๒. การจัดการแขงขัน

แขงขันชั้น ม.ตน
แขงขันชั้น ม.ปลาย
ผูเขาแขงขันรายงานตัวตอกรรมการกอนการแขงขัน ๓๐ นาที

๓. เนื้อหา

- เพลงบังคับ (คณะกรรมการเตรียมให ๕ บท แจกเนื้อเพลง
ใหทุกโรงเรียนนําไปฝกกอน) แลวเลือก เพียง ๑ บท
- ผูเขาแขงขันเตรียมบทรองมาเอง ๑ บท
- การแขงขันใชการนั่งกับพื้นและไกวเปล

๔. เกณฑการใหคะแนน

การแขงขันมีรอบเดียว มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
๑. น้ําเสียง,สําเนียง
๒๐ คะแนน
๒. ลีลา/จังหวะ/ทํานอง
๒๐ คะแนน
๓. อารมณ
๒๐ คะแนน
๔. ความไพเราะ
๒๐ คะแนน
๕. กิริยาทาทาง
๒๐ คะแนน
รวม ๑๐๐ คะแนน

๕. เกณฑการตัดสินและรางวัล มอบเกียรติบัตรแกผูเขาแขงขัน ตามระดับคะแนน
คะแนน ๘๐ – ๑๐๐ คะแนน
ระดับเหรียญทอง
คะแนน ๗๐ – ๗๙ คะแนน
ระดับเหรียญเงิน
คะแนน ๖๐ – ๖๙ คะแนน
ระดับเหรียญทองแดง
- ไดคะแนนต่ํากวารอยละ ๖๐ ไดรับเกียรติบัตร เวนแตคณะกรรมการ
มีความเห็นเปนอยางอื่น

๑๒

เพลงกลอมเด็ก ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
เพลงบังคับ
ใหเลือกขับรองเพียง ๑ บทเพลง
๑.

อา...เอย...เหอ...ขวัญออนเหอ
แมไมมาปลุก
ฟูกหมอนแมตั้ง
อยาลุกรบกวน

นอนใหเปนสุข
อยาลุกรบกวน
รองหลังนิม่ นวล
ขวัญออนเจานอนเปล...เหอ

๒.

อา...เอย..เหอ ลูกสาวเหอ
เอวกลมนมตั้ง
ปนใหกลมกลม
นั่งทําแตเคยแผน

ลูกสาวชาวปากนัง
นั่งทําแตเคยแผน
ขมใหแบนแบน
ลูกสาวชาวปากนัง...เหอ

๓.

อา...เอย...เหอ นอนเสียแหละนองนอน
ไปซือ้ สารเหนียว
ถูกถูกแพงแพง
แทงตมลากพระ

แมไปบานหัวนอนสักเดียว
แทงตมลากพระ
แมอแี ดงมันไมละ
ใหหนุกสักคราวเดียว...เหอ

๔.

อา...เอย...เหอ เมืองคอนเหอ
ประตูวดั ศพ
ประตูทาชาด
มีชางลอหัว

ไมหอนเที่ยวจบ
มีชางลอหัว
หลังคาคาดกัว
เปนบุญสมภาร...เหอ

๕.

อา...เอย...เหอฝนตกเหอ
กางชิงไปรับแม
แมเพื่อนกางรม
แมเหอเดินมากลางฝน

ฝนตกมาแซแซ
แมเหอเดินมากลางฝน
แมเรากางชิงไปมล
ตกหนนหนทางเดิน....เหอ

บทเลือก
เลือกขับรองหนึง่ เพลง ( ไมซ้ํากับเพลงบังคับ )

๑๓

เพลงกลอมเด็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพลงบังคับ
ใหเลือกขับรองเพียง ๑ บทเพลง
๑. ขวัญออนเหอ
แมไมมาปลุก
ฟูกหมอนแมตั้ง
อยาลุกรบกวน

นอนใหเปนสุข
อยาลุกรบกวน
รองหลังนิม่ นวล
ขวัญออนเจานอนเปล

๒. พี่ชายเหอ
หวานหลอดลอดใตลนิ้
เปรียบเหมือนลูกขี้กา
นองรูอ ยูสิ้นลิ้นชาย

กินน้าํ ตาลทรายแตหวานลิ้น
นั่งรูอยูสนิ้ ทุกลิน้ ชาย
สุกแดงทั้งปากินไมได
ถึงบทใหตายอยาควรเชื่อ

๓. ขึน้ เขาเหอ
คางคกถอนกลา
หอยขาวหอยโขง
ปูนาชวยดํา

ไปแลงูเหาทํานา
ปูนาชวยดํา
โกงโคงยังค่ํา
แลวสงนมลูก

๔. ฟาลั่นเหอ
ลั่นตืน่ ลั่นลึก
ลั่นมาเทานัน้
แกมฟาแกมฝน

ลั่นมาคึกคึก
แกมฟาแกมฝน
นองไมกังวล
สั่นเลนแตลมเปลา

๕. ขึน้ เขาเหอ
ทําบวงใหกวางกวาง
ชางอื่นสีห่ ารอย
คลองชางในภูเขาเขียว

ไปตัดหวายเลามาคลองชาง
คลองชางในภูเขาเขียว
ไมเหมือนพลายนอยตัวเดียว
ตัวเดียวเปรียวลิงโลด

บทเลือก
เลือกขับรองหนึง่ เพลง ( ไมซ้ํากับเพลงบังคับ )

๑๔

๑๐. การอานออกเสียงรอยแกว
๑. ผูเขาแขงขัน

มี ๒ ระดับ ชั้น ม.ตน และ ชั้น ม.ปลาย ใหสงระดับละ ๑ คน

๒. การจัดการแขงขัน

แขงขันชั้น ม.ตน
แขงขันชั้น ม.ปลาย
ผูเขาแขงขันรายงานตัวตอกรรมการกอนการแขงขัน ๓๐ นาที
- ชั้น ม.ตน อานขอความแบบบรรยาย
- ชั้น ม.ปลาย อานขอความแบบพรรณนา

๓. เกณฑการใหคะแนน

-

น้ําเสียง
อักขรวิธี
บุคลิกภาพ
ลีลา/จังหวะ
อารมณ
รวม

๒๐
๒๐
๑๐
๓๐
๒๐
๑๐๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๔. เกณฑการตัดสินและรางวัล มอบเกียรติบัตรแกผูเขาแขงขัน ตามระดับคะแนน
คะแนน ๘๐ – ๑๐๐ คะแนน
ระดับเหรียญทอง
คะแนน ๗๐ – ๗๙ คะแนน
ระดับเหรียญเงิน
คะแนน ๖๐ – ๖๙ คะแนน
ระดับเหรียญทองแดง
- ไดคะแนนต่ํากวารอยละ ๖๐ ไดรับเกียรติบัตร เวนแตคณะกรรมการ
มีความเห็นเปนอยางอื่น

๑๕

๑๑. ตอบคําถามสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน
๑. ผูเขาแขงขัน

มี ๒ ระดับ ชั้น ม.ตน และ ชั้น ม.ปลาย ใหสงระดับละ ๑ ทีม
ทีมละ ๓ คน

๒. สารานุกรมที่ใชในการแขงขัน กําหนดใหใชสารานุกรมไทย ฉบับเยาวชน
ระดับ ม.ตน เลมที่ ๓๓ ๓๖ ๓๗
ระดับ ม.ปลาย เลมที่ ๒๘ ๒๙ ๓๑
๓. การจัดการแขงขัน

ผูเขาแขงรายงานตัวตอกรรมการกอนการแขงขัน ๓๐ นาที
เริ่มแขงขันเวลา ๑๓.๐๐ น. พรอมกันทั้ง ๒ ระดับ
ใชขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน
ใชเวลาทําขอสอบ ๑.๓๐ ชัว่ โมง

๔. เกณฑการตัดสินและรางวัล มอบเกียรติบัตรแกผูเขาแขงขัน ตามระดับคะแนน
คะแนน ๘๐ – ๑๐๐ คะแนน
ระดับเหรียญทอง
คะแนน ๗๐ – ๗๙ คะแนน
ระดับเหรียญเงิน
คะแนน ๖๐ – ๖๙ คะแนน
ระดับเหรียญทองแดง
- ไดคะแนนต่ํากวารอยละ ๖๐ ไดรับเกียรติบัตร เวนแตคณะกรรมการ
มีความเห็นเปนอยางอื่น

๑๖

๑๒. เลานิทานพื้นบาน
๑. ผูเขาแขงขัน
๒. การจัดการแขงขัน

มี ๒ ระดับ ชั้น ม.ตน และ ชั้น ม.ปลาย ใหสงระดับละ ๑ คน
ผูเขาแขงขันรายงานตัวตอกรรมการกอนการแขงขัน ๓๐ นาที
จับฉลากหมายเลขประจําตัวและลําดับการแขงขัน แลวติดหมายเลขไวที่
หนาอกทับชื่อยอโรงเรียน

๓. หลักเกณฑการแขงขัน

๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔

๔. เกณฑการใหคะแนน

การแขงขันมีรอบเดียว เกณฑการใหคะแนนมี ดังนี้
๔.๑ การลําดับเนื้อเรื่อง
๓๐ คะแนน
๔.๒ ทาทางและลีลาในการเลาเรื่อง
๓๐ คะแนน
๔.๓ การใชภาษาและน้ําเสียงในการเลา ๓๐ คะแนน
๔.๔ การใชเวลา
๑๐ คะแนน
รวม
๑๐๐ คะแนน

นิทานที่เลาจะตองเปนนิทานพื้นบานภาคใต
ใชเวลาในการเลานิทาน ๕ – ๗ นาที
แตงกายดวยชุดนักเรียนและหามใชอุปกรณประกอบการเลานิทาน
ภาษาที่ใชเปนภาษาถิ่นใต

๕. เกณฑการตัดสินและรางวัล มอบเกียรติบัตรแกผูเขาแขงขัน ตามระดับคะแนน
คะแนน ๘๐ – ๑๐๐ คะแนน
ระดับเหรียญทอง
คะแนน ๗๐ – ๗๙ คะแนน
ระดับเหรียญเงิน
คะแนน ๖๐ – ๖๙ คะแนน
ระดับเหรียญทองแดง
- ไดคะแนนต่ํากวารอยละ ๖๐ ไดรับเกียรติบัตร เวนแตคณะกรรมการ
มีความเห็นเปนอยางอื่น

๑๗

๑๔. นักเรียนดีเดน
๑. ผูเขาแขงขัน

มี ๒ ระดับ ชั้น ม.ตน และ ชั้น ม.ปลาย ใหสงไดระดับละ ๑ คน

๒. การจัดการแขงขัน

ใหโรงเรียนคัดเลือกนักเรียน ม.ตนและม.ปลาย ที่มีผลงานทางดาน
ภาษาไทยดีเดน จัดทําประวัติและผลงาน พรอมภาพถาย พิมพลงใน
กระดาษ A ๔ จํานวน ๑ หนากระดาษ สงผลงานดวยตนเองไปยังศูนยพัฒนา
วิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ หรือ สงไฟล
ผลงานมาที่ E-Mail: Chadatan_ap@hotmail.com เพื่อจัดทําบอรด
นิทรรศการในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา วันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ ภายในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
โรงเรียนจะตองลงทะเบียนรายชื่อนักเรียนดีเดนทั้งชั้น ม.ตนและม.ปลาย
เหมือนกับลงทะเบียนนักเรียนที่เขาแขงขันทักษะ และจะตองสงประวัติ
และผลงานไปยังศูนยฯภายในวันที่ ภายในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
จึงจะไดรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเดน

๓. การลงทะเบียน

นักเรียนดีเดนดานภาษาไทย
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