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1.เกณฑ์การประกวดโครงงาน 

1. ระดับช้ันผู้เข้าประกวด  นกัเรียนก ำลงัศึกษำอยูใ่นโรงเรียนสังกดัองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 

  - ระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ ปีท่ี  1-2  

  - ระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย ปีท่ี  4-5 

2. จ านวนผู้เข้าประกวด 

 2.1 ผูเ้ขำ้แข่งขนัในแต่ละระดบัชั้นทีมละไม่เกิน 3 คน แต่ละคนเขำ้แข่งขนัไม่เกิน 1 โครงงำน                                 
              2.2 ใหแ้ต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินคดัเลือกโครงงำนในแต่ละระดบัไม่เกิน 1 โครงงำน 
3. เวลาทีใ่ช้ในการประกวด น ำเสนอพร้อมกบัคณะกรรมกำรซกัถำม  ไม่เกิน 18 นำที / 1 โครงงำน   

4. วธีิการประกวด 

 4.1 สมคัรทำงเวปไซดข์องอบจ.ศรีสะเกษ  ในวนัท่ี 11-15 พฤศจิกำยน พ.ศ.  2556 

 4.2 โครงงำนจำกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำต่ำงประเทศ  ( ภำษำองักฤษ ) 

 4.3  ใหผู้เ้ขำ้แข่งขนัส่งรำยงำนโครงงำนฉบบัสมบูรณ์  จ  ำนวน  3 ชุด  ( พิมพด์ว้ยกระดำษ A4 ) โดยส่ง

ใหค้ณะกรรมกำรก่อนกำรประกวดแข่งขนั โดยส่งถึงโรงเรียนรำษีไศล ภำยในวนัท่ี  20  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  2556  

ถำ้ส่งหลงัจำกน้ีถือวำ่สละสิทธ์ิ 

 4.4 ผูเ้ขำ้ประกวดจดัท ำป้ำยแสดงโครงงำน ประกอบดว้ยวสัดุเป็นแผน่ 3 แผน่ แผน่กลำงมีขนำด           

60x120 เซนติเมตร แผน่ขำ้งมีขนำด 60x60 เซนติเมตร 

                        

                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

4.5 ผูเ้ขำ้ประกวดตอ้งน ำเสนอโครงงำนต่อคณะกรรมกำร  เพื่อใหค้ณะกรรมกำรซกัถำม 

4.6 โครงงำนท่ีส่งเขำ้ประกวด  ตอ้งไม่เป็นโครงงำนท่ีลอกเลียนแบบของผูอ่ื้น  

 

 

 

โรงเรียน.................................... 

ช่ือโครงงำน.............................. 

    (สูง ไม่เกิน 50 ซ.ม.) 

                                         

60 ซ.ม. 

 

 

              

120 ซ.ม. 

 

 

  60 ซ.ม. 
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5. เกณฑ์การให้คะแนน  เต็ม  100  คะแนน  ดังนี้ 

ตอนที ่1  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์   ( 23 คะแนน ) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1. ควำมแปลกใหม่ของปัญหำและกำรน ำไปใช ้   5 

2. กำรน ำไปใชใ้นชีวติประจ ำวนั 5 

3. กำรออกแบบกำรทดลอง  (ให้คะแนนทุกข้อ)  

          - ควำมเป็นไปได ้ 3 

          - มีล ำดบัขั้นตอนและกำรด ำเนินกำรทดลองตำมล ำดบัขั้นตอน 4 

          - มีกำรอภิปรำยสรุป  ประเด็นปัญหำ 4 

            - กำรทดลองเหมำะสมกบัเน้ือหำ 2 

 ตอนที ่ 2  การเขียนรายงาน   ( 27 คะแนน ) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1. ควำมถูกตอ้งตำมแบบฟอร์ม (เลอืกให้คะแนน 1 ข้อ)  

     - มีองคป์ระกอบครบ 2 

     - ถำ้ขำดตั้งแต่  2  องคป์ระกอบข้ึนไป 1 

2. กำรใชภ้ำษำ  ค ำศพัทต์ำมหลกัไวยำกรณ์ 10 

     - ผดิหลกัค ำศพัท ์ หกัค ำละ  1  คะแนน  

3. กำรใชว้ธีิกำรทำงวทิยำศำสตร์  (เลอืกให้คะแนน 1 ข้อ)  

    - มีครบทุกขั้นตอนและเรียงล ำดบัถูกตอ้ง 10 

    - มีครบทุกขั้นตอนและเรียงล ำดบัไม่ถูกตอ้ง 9 

    - มีครบทุกขั้นตอน  แต่เรียงล ำดบัไม่ถูกตอ้ง 8 

    - มีไม่ครบทุกขั้นตอน  และเรียงล ำดบัไม่ถูกตอ้ง 7 

4. กำรแสดงกำรบนัทึกผลอยำ่งเพียงพอ (เลอืกให้คะแนน 1 ข้อ)  

     - มีกำรน ำเสนอขอ้มูลท่ีส ำคญัไดค้รบถว้นทุกประเด็น 5 

     - น ำเสนอขอ้มูลท่ีส ำคญัไม่ครบถว้น  1  ประเด็น 4 

     - น ำเสนอขอ้มูลท่ีส ำคญัไม่ครบถว้น  2  ประเด็น 3 

     - น ำเสนอขอ้มูลท่ีส ำคญัไม่ครบถว้น  3  ประเด็น 2 
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ตอนที ่ 3  การจัดแสดงผลงาน   ( 20  คะแนน ) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1. ถูกตอ้งตำมแบบฟอร์ม (ให้คะแนนทุกข้อ)  

    - เสนอรูปแบบ  แผนภูมิ  ตำรำงผิด  ถูกตดัคะแนน 2 

    - แผงจดัแสดงโครงงำนไม่ถูกตอ้งถูกตดัคะแนน 3 

2. ควำมถูกตอ้งเหมำะสมของกำรใชว้สัดุอุปกรณ์  (เลอืกให้คะแนน 1 ข้อ)  

    - ใชว้สัดุท่ีมีรำคำถูก  วสัดุท่ีมีในทอ้งถ่ินหรือวสัดุท่ีเหลือใชแ้ละเหมำะสม 5 

    - ใชว้สัดุรำคำแพง  แต่เหมำะสม 4 

    - ใชว้สัดุรำคำแพง  แต่ไม่เหมำะสม 2 

3. ควำมปรำณีตสวยงำม  (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)  

    - แขง็แรง  สวยงำม  ละเอียด 5 

    - แขง็แรง  สวยงำม  ไม่ละเอียด 4 

    - แขง็แรง  ไม่สวยงำม  ละเอียด 3 

    - ไม่แขง็แรง  สวยงำม  ไม่ละเอียด 2 

    - ไม่แขง็แรง  ไม่สวยงำม  ละเอียด 1 

4. ควำมเหมำะสมในกำรน ำเสนอขอ้มูล  (เลอืกให้คะแนนเฉพาะข้อที่ถูกต้อง)  

    - ขอ้มูลท่ีเสนอเหมำะสมกบัเน้ือหำ 1 

    - ขอ้มูลท่ีเสนอชดัเจน  สอดคลอ้งกบัเน้ือหำ 1 

    - มีกำรน ำเสนอหลำยรูปแบบ 1 

    - ป้ำยท่ีแสดงโครงงำนถูกตอ้งตำมขนำดท่ีก ำหนด 1 

    - มีขอ้มูลครบสมบูรณ์ ( ตำมหลกักำรทฤษฎี ) 1 
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ตอนที ่ 4  การอภิปรายปากเปล่า     ( 30  คะแนน ) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1. กำรน ำเสนอ  (ให้คะแนนทุกข้อ)  

    - บอกช่ือโครงงำน 2 

    - อภิปรำยเหตุผลชดัเจน 2 

    - วธีิกำรน ำเสนอชดัเจน 2 

    - มีกำรสำธิตหรือแสดงเหตุผล 2 

    - บุคลิก  ลกัษณะถอ้ยค ำ 2 

2. กำรตอบขอ้ซกัถำมชดัเจน  (เลอืกให้คะแนน 1 ข้อ)  

    - ตอบตำมประเด็นปัญหำทุกประเด็น  ผูฟั้งเขำ้ใจง่ำย 20 

    - ตอบไม่ตรงประเด็นปัญหำ  1  ประเด็น 15 

    - ตอบไม่ตรงประเด็นปัญหำ  2  ประเด็น 10 

   ** หมายเหตุ   การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีส้ิ่นสุด 

1. เวลำท่ีใชใ้นกำรน ำเสนอไม่เกิน  9 นำที และเวลำตอบขอ้ซกัถำมไม่เกิน 9 นำที 
2. สำมำรถน ำเสนอดว้ยวธีิกำรฉำยภำพขำ้มศีรษะ หรือคอมพิวเตอร์ 
3. แผงจดัแสดงโครงงำนตอ้งถูกตอ้งตำมแบบ  สสวท. 
5. เกณฑ์การตัดสิน  

คะแนน  80 คะแนนข้ึนไป  รำงวลัเกียรติบตัรระดบัทอง 
   คะแนน 70 – 79    รำงวลัเกียรติบตัรระดบัเงิน 
   คะแนน 60 – 69    รำงวลัเกียรติบตัรระดบัทองแดง 
   คะแนน 50 – 59    รำงวลัเกียรติบตัรชมเชย 
6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีส้ิ่นสุด 
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2.เกณฑ์การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาองักฤษ / จีน/ ญีปุ่่น 

1.  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

  - ระดบัชั้นมธัยมศึกษำตอนตน้ ผูเ้ขำ้แข่งขนัตอ้งเป็นผูเ้รียนในชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  1-2  

  - ระดบัชั้นมธัยมศึกษำตอนปลำย ผูเ้ขำ้แข่งขนัตอ้งเป็นผูเ้รียนในชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  4-5  

2. วธีิการแข่งขัน 

 2.1  ใหผู้เ้ขำ้แข่งขนัจบัสลำก  เพื่อจดัล ำดบักำรแข่งขนัก่อนกำรแข่งขนั  15  นำที 

2.2  ผูเ้ขำ้แข่งขนัแต่งกำยดว้ยชุดนกัเรียน 

 2.3  เวลำในกำรแข่งขนั 

  - ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  1-2  ใชเ้วลำ   5   นำที 

  - ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  4-5  ใชเ้วลำ    5    นำที 

 2.4 ผูเ้ขำ้แข่งขนักล่ำวสุนทรพจน์โดยท ำกำรกล่ำวสุนทรพจนใ์นหวัขอ้ท่ีก ำหนดให้โดยเลือกหวัขอ้ใด                

หวัหน่ึง 

 2.5 ผูเ้ขำ้แข่งขนัส่งส ำเนำเน้ือหำกำรกล่ำวสุนทรพจน์ใหค้ณะกรรมกำรจ ำนวน 10 ชุด                                   

ก่อนกำรแข่งขนั 15 นำที  

 2.6 สมคัรทำงเวปไซดข์องอบจ.ศรีสะเกษ  ในวนัท่ี 11-15 พฤศจิกำยน พ.ศ.  2556 (http://pao.ssk.in.th)  

3. หัวข้อกล่าวสุนทรพจน์ 

 3.1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1-2 

-   How to Save the World (รักษโ์ลกรักส่ิงแวดลอ้ม) 

-  How to make peace in our country (เรำจะสร้ำงสันติสุขสู่สังคมไทยไดอ้ยำ่งไร) 

 

 3.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4-5 

-   How to Save the World (รักษโ์ลกรักส่ิงแวดลอ้ม) 

-  How to make peace in our country (เรำจะสร้ำงสันติสุขสู่สังคมไทยไดอ้ยำ่งไร) 

 

 

 

 

 

http://pao.ssk.in.th/
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4.  เกณฑ์การให้คะแนน      คะแนนรวม 100 คะแนน  ดังนี้ 

4.1  โครงสร้างการพูด ประกอบด้วย 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

-  ค  ำน ำ  ( กำรแนะน ำตนเอง  น ำเขำ้สู่เน้ือเร่ือง ) 6 

-  เน้ือเร่ือง  ผูเ้ขำ้แข่งขนัพูดไดต้รงกบัเร่ืองท่ีก ำหนดให้ 6 

-  กำรด ำเนินเร่ือง  พดูเร่ืองล ำดบัควำมส ำคญัของเร่ืองท่ีเล่ำ 

   และสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนัตลอดเร่ือง 

12 

-  กำรสรุปของเร่ืองท่ีเล่ำ 8 

-  ตรงตำมเวลำท่ีก ำหนด 4 

รวม 36 

4.2 ศิลปะการน าเสนอ   ประกอบด้วย 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

-  ลีลำวำทศิลป์ชวนฟัง   6 

-  น ้ำเสียงชดัเจน  ไม่ตะกุกตะกกั  เวน้จงัหวะกำรพดูไดถู้กตอ้งหนกัเบำ 

    สอดคลอ้งกบัเร่ือง 

6 

-  ภำษำท่ีใชเ้ขำ้ใจง่ำย  เหมำะสมกบัระดบัชั้น  และกำลเทศะ 6 

-  ออกเสียงอกัขระท่ีถูกตอ้ง 6 

-  สำมำรถสร้ำงบรรยำกำศท่ีดึงดูดใจผูฟั้งไดดี้ 6 

รวม 30 

4.3 ความคิด    ประกอบด้วย 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

-  มีควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค ์ 6 

-  มีเหตุผลน่ำเช่ือถือสอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีเล่ำ 6 

-  มีไหวพริบในกำรแกปั้ญหำ 6 

-  ขอ้เสนอแนะเป็นรูปธรรมสำมำรถท ำตำมได ้ 6 

รวม 24 

 

 



7 

 

4.4 บุคลกิภาพ  ประกอบด้วย 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

-  ปรำกฏตวัดว้ยควำมเช่ือมัน่  ไม่แสดงอำกำรประหม่ำ 4 

-  กริยำท่ำทำงขณะพดูเหมำะสมสอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีพดู  หรือเน้ือหำ 4 

-  ขณะพดูมองผูฟั้งไดอ้ยำ่งเป็นธรรมชำติ 2 

รวม 10 

 

5. เกณฑ์การตัดสิน  

คะแนน  80 คะแนนข้ึนไป  รำงวลัเกียรติบตัรระดบัทอง 

   คะแนน 70 – 79    รำงวลัเกียรติบตัรระดบัเงิน 

   คะแนน 60 – 69    รำงวลัเกียรติบตัรระดบัทองแดง 

   คะแนน 50 – 59    รำงวลัเกียรติบตัรชมเชย 

 

6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีส้ิ่นสุด 
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3. เกณฑ์การแข่งขันการแสดงละครภาษาองักฤษ 

1.ระดับช้ันผู้เข้าแข่งขัน 

      นกัเรียนก ำลงัศึกษำอยูใ่นโรงเรียนสังกดัองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 

1.1  ระดบัชั้นมธัยมศึกษำตอนตน้ ผูเ้ขำ้แข่งขนัตอ้งเป็นผูเ้รียนในชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1-2 

1.2  ระดบัชั้นมธัยมศึกษำตอนปลำย ผูเ้ขำ้แข่งขนัตอ้งเป็นผูเ้รียนในชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4-5  

2. จ านวนผู้เข้าแข่งประกวด 

 2.1 ผูเ้ขำ้แข่งขนัโรงเรียนละ 1 ทีม ทีมละ  5 - 10   คน 

              2.2 โรงเรียนท่ีชนะเลิศระดบัจงัหวดั   จะไดเ้ป็นตวัแทนองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 

เขำ้แข่งขนัระดบัภำคต่อไป 

3.  เวลาทีใ่ช้ในการแข่งขัน 

 แสดงทีมละไม่เกิน  15 - 20  นำที 

4.วธีิด าเนินการแข่งขันและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 

4. 1   สมคัรทำงเวปไซดข์องอบจ.ศรีสะเกษ  ในวนัท่ี 11-15 พฤศจิกำยน พ.ศ.  2556 (http://pao.ssk.in.th)  

4.2   ผูเ้ขำ้แข่งขนัแต่ละทีมส่งบทละคร (Scrip)ใหค้ณะกรรมกำรก่อนกำรแข่งขนัเท่ำกบัจ ำนวนกรรมกำร 

4.3   ผูเ้ขำ้แข่งขนัรำยงำนตวัก่อนเวลำกำรแข่งขนั 30 นำที 

4.4   จบัสลำกเพื่อจดัล ำดบักำรแข่งขนั   ก่อนเวลำกำรแข่งขนั 15 นำที 

5.  เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม  100  คะแนน  ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1. กำรใชภ้ำษำ  อกัขระ  ออกเสียงถูกตอ้ง 30 

2. กำรแต่งกำยสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ืองและสวยงำม 15 

3. เน้ือเร่ืองมีคติสอนใจ 10 

4. อุปกรณ์กำรแสดงสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง  20 

5. กำรแสดงสมบทบำท 15 

6. กำรแสดงภำยในเวลำท่ีก ำหนด  10 
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6. เกณฑ์การตัดสิน  
คะแนน  80 คะแนนข้ึนไป  รำงวลัเกียรติบตัรระดบัทอง 

   คะแนน 70 – 79    รำงวลัเกียรติบตัรระดบัเงิน 
   คะแนน 60 – 69    รำงวลัเกียรติบตัรระดบัทองแดง 
   คะแนน 50 – 59    รำงวลัเกียรติบตัรชมเชย 
7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีส้ิ่นสุด 

 

หมำยเหตุ : กรณีท่ีมีผูบ้รรยำย อนุญำตใหบ้รรยำยเพื่อให้เกิดควำมต่อเน่ืองของละครเท่ำท่ีจ  ำเป็นเท่ำนั้น 
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3.1 เกณฑ์การแข่งขันการแสดงละครภาษาจีน 

1.ระดับช้ันผู้เข้าแข่งขัน 

1.1  ระดบัชั้นมธัยมศึกษำ ผูเ้ขำ้แข่งขนัตอ้งเป็นผูเ้รียนในชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1,2,4,5 

2. จ านวนผู้เข้าแข่งประกวด 

 2.1  ผูเ้ขำ้แข่งขนัโรงเรียนละ 1 ทีม  ทีมละ  5 - 10   คน 

              2.2 โรงเรียนท่ีชนะเลิศระดบัจงัหวดั   จะไดเ้ป็นตวัแทนองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 

เขำ้แข่งขนัระดบัภำคต่อไป 

3.  เวลาทีใ่ช้ในการแข่งขัน 

 แสดงทีมละไม่เกิน  15 - 20  นำที 

4.วธีิด าเนินการแข่งขันและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 

4. 1   สมคัรทำงเวปไซดข์องอบจ.ศรีสะเกษ  ในวนัท่ี 11-15 พฤศจิกำยน พ.ศ.  2556 (http://pao.ssk.in.th)  

4.2   ผูเ้ขำ้แข่งขนัแต่ละทีมส่งบทละคร (Scrip)ใหค้ณะกรรมกำรก่อนกำรแข่งขนัเท่ำกบัจ ำนวนกรรมกำร 

4.3   ผูเ้ขำ้แข่งขนัรำยงำนตวัก่อนเวลำกำรแข่งขนั 30 นำที 

4.4   จบัสลำกเพื่อจดัล ำดบักำรแข่งขนั   ก่อนเวลำกำรแข่งขนั 15 นำที 

 

5.  เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม  100  คะแนน  ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1. กำรใชภ้ำษำ  อกัขระ  ออกเสียงถูกตอ้ง 30 

2. กำรแต่งกำยสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ืองและสวยงำม 15 

3. เน้ือเร่ืองมีคติสอนใจ 10 

4. อุปกรณ์กำรแสดงสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง  20 

5. กำรแสดงสมบทบำท 15 

6. กำรแสดงภำยในเวลำท่ีก ำหนด  10 
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6. เกณฑ์การตัดสิน  
คะแนน  80 คะแนนข้ึนไป  รำงวลัเกียรติบตัรระดบัทอง 

   คะแนน 70 – 79    รำงวลัเกียรติบตัรระดบัเงิน 
   คะแนน 60 – 69    รำงวลัเกียรติบตัรระดบัทองแดง 
   คะแนน 50 – 59    รำงวลัเกียรติบตัรชมเชย 
7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีส้ิ่นสุด 

 
หมำยเหตุ : กรณีท่ีมีผูบ้รรยำย อนุญำตใหบ้รรยำยเพื่อให้เกิดควำมต่อเน่ืองของละครเท่ำท่ีจ  ำเป็นเท่ำนั้น 
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4. การแข่งขันตอบปัญหาภาษาองักฤษ  

1. ระดับช้ันผู้เข้าแข่งขัน   

- ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1-2  

- ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4-5           

2. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน   

 ผูเ้ขำ้แข่งขนัในแต่ละระดบัชั้น  แข่งขนัเป็นทีมละไม่เกิน 2 คน 

3. วธีิการแข่งขัน 

 3.1  ใหร้ำยงำนตวั ณ สถำนท่ีแข่งขนั 

 3.2  ล ำดบัท่ีนัง่ในกำรแข่งขนัใหถื้อตำมล ำดบักำรรำยงำนตวัเป็นส ำคญั 

 3.3  ในแต่ละระดบัชั้น   แข่งขนัตอบปัญหำ  2  รอบ 

  - รอบแรกเป็นค ำถำมชนิดเลือกตอบ  4  ตวัเลือก  จ ำนวน  30  ขอ้ ๆ  ละ  2  คะแนน  ใชเ้วลำขอ้ละ 1 นำที 

  - รอบท่ีสอง  กรรมกำรจะถำมค ำถำม จ ำนวน 10 ขอ้ ๆ ละ 4 คะแนน  ใหน้กัเรียนเขียนตอบ/เลือก

ค ำตอบท่ีถูกตอ้งในกระดำษค ำตอบ  โดยกรรมกำรจะมีปัญหำส ำรองอีกหน่ึงชุดในกรณีท่ีมีคะแนนเท่ำกนั 

3.4  เน้ือหำในแต่ละระดบั มีรำยละเอียดดงัน้ี 

-เน้ือหำค ำศพัทต์ำมหลกัสูตร 
-ควำมเขำ้ใจ 
ขควำมรู้ทัว่ไปในชีวิตประจ ำวนั และเหตุกำรณ์ปัจจุบนั 
ขวฒันธรรมเจำ้ของภำษำ 

3.5  กำรตดัสิน   ใหค้ะแนนรวมทั้ง  2   รอบกำรแข่งขนั  ในกรณีท่ีแต่ละทีมมีคะแนนเท่ำกนัใหก้รรมกำร

ใชค้  ำถำมส ำรองทีละค ำถำม  จนไดที้มชนะ 

    3.6  ผลกำรตดัสินของคณะกรรมกำรถือเป็นท่ีส้ินสุด 

 3.7  สมคัรทำงเวปไซดข์องอบจ.ศรีสะเกษ  ในวนัท่ี 11-15 พฤศจิกำยน พ.ศ.  2556 (http://pao.ssk.in.th)  
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4. เกณฑ์การตัดสิน  
คะแนน  80 คะแนนข้ึนไป  รำงวลัเกียรติบตัรระดบัทอง 

   คะแนน 70 – 79    รำงวลัเกียรติบตัรระดบัเงิน 
   คะแนน 60 – 69    รำงวลัเกียรติบตัรระดบัทองแดง 
   คะแนน 50 – 59    รำงวลัเกียรติบตัรชมเชย 
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีส้ิ่นสุด 

* หมายเหตุ ให้โรงเรียนทีส่่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันออกข้อสอบ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย ระดับ

ละ 10 ข้อ  โดยจัดพมิพ์ในรูปแบบโปรแกรม Word พร้อมเฉลย ส่งคณะกรรมก่อนท าการแข่งขัน 
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5.เกณฑ์การแข่งขันเล่านิทานภาษาองักฤษ ( Story telling) 

      1.   คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน  แบ่งเป็น 2 ระดับช้ัน  ได้แก่ 

      1.1 ระดบัชั้นมธัยมศึกษำตอนตน้  ผูเ้ขำ้แข่งขนัตอ้งเป็นผูเ้รียนในชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1-2 

      1.2 ระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย ผูเ้ขำ้แข่งขนัตอ้งเป็นผูเ้รียนในชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4-5 

       2.   ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  

       2.1 แข่งขนัประเภทเด่ียว 
      2.2 โรงเรียนละ 2  คน (มธัยมตน้ จ ำนวน 1 คน/มธัยมปลำย จ ำนวน 1  คน )  
       3. วธีิด าเนินการแข่งขันและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 
     3.1  สมคัรทำงเวปไซดข์องอบจ.ศรีสะเกษ ในวนัท่ี 11-15 พฤศจิกำยน พ.ศ.  2556 (http://pao.ssk.in.th)     

       3.2 รำยละเอียดกำรแข่งขนั 

    3.2.1 ช่ือหวัขอ้กำรแข่งขนั นิทำนพื้นบำ้นของไทย หรือของต่ำงประเทศ หรือนิทำนอีสป 

     3.2.2 เวลำในกำรแข่งขนั 5-7 นำที (+30 วนิำที ไม่ตดัคะแนน) ใชเ้วลำนอ้ยและเกินตดั 

นำทีละ 1 คะแนน 

     3.2.3 นกัเรียนตอ้งส่งบทนิทำนใหก้รรมกำรก่อนกำรแข่งขนั 

    4.  เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน 
        4.1 เน้ือเร่ือง (content) 35 คะแนน 

  - เน้ือเร่ืองมีควำมน่ำสนใจ เหมำะสมกบัวยั   15   คะแนน 

  - รูปแบบกำรเล่ำเร่ือง กำรน ำเสนอ (Form & Organizing)  15   คะแนน 

  - ขอ้คิดในกำรน ำเสนอ (Moral)                                                5   คะแนน 

        4.2 ควำมคล่องแคล่วดำ้นกำรใชภ้ำษำ (Language competence)  60   คะแนน 

  - ใชภ้ำษำถูกตอ้ง ค ำศพัท ์โครงสร้ำง ค ำสันธำนและควำมเหมำะสมกบั ระดบัชั้น 20   คะแนน 

  - ควำมสำมำรถดำ้นกำรออกเสียง (Pronunciation)  20   คะแนน 

  - กำรใชน้ ้ำเสียง และอำรมณ์สอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง (Tone) 20   คะแนน 

        4.3 เล่ำตำมเวลำท่ีก ำหนด       5    คะแนน  
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5. เกณฑ์การตัดสิน  
คะแนน  80 คะแนนข้ึนไป  รำงวลัเกียรติบตัรระดบัทอง 

   คะแนน 70 – 79    รำงวลัเกียรติบตัรระดบัเงิน 
   คะแนน 60 – 69    รำงวลัเกียรติบตัรระดบัทองแดง 
   คะแนน 50 – 59    รำงวลัเกียรติบตัรชมเชย 
6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีส้ิ่นสุด 
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6. เกณฑ์การแข่งขันการใช้พจนานุกรมภาษาองักฤษ 

 

      1.   คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด  แบ่งเป็น 2 ระดับ  ได้แก่ 

      1.1  นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษำตอนตน้  (มธัยมศึกษำปีท่ี 1-2) 

      1.2  นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษำตอนปลำย  (มธัยมศึกษำปีท่ี 4-5) 

2.   ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  

2.1 แข่งขนัประเภทเด่ียว  ทีมละ 1  คน 
3. วธีิด าเนินการแข่งขันและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 

3.1 สมคัรทำงเวปไซดข์องอบจ.ศรีสะเกษ  ในวนัท่ี 11-15 พฤศจิกำยน พ.ศ.  2556   
      (http://pao.ssk.in.th)  

3.2  ใหน้ ำพจนำนุกรมมำเอง 
3.3 ใชพ้จนำนุกรมของ สอ เสถบุตร (เล่มเล็ก) 
3.4 แบบทดสอบมีทั้งหมด 60 ค ำ ใชเ้วลำ 60 นำที  ดงัรำยละเอียดต่อไปน้ี 
4. ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

4.1 หำค ำอ่ำนจำกค ำศพัทท่ี์ก ำหนดใหเ้ป็นภำษำไทย  จ ำนวน 10  ค ำ 

4.2 หำ Part of speech จำกค ำศพัทท่ี์ก ำหนดให้  จ ำนวน 10  ค ำ 

4.3 หำค ำแปลจำกค ำศพัทท่ี์ก ำหนดให ้   จ ำนวน 10  ค ำ 

4.4หำ Synonym จำกค ำศพัทท่ี์ก ำหนดให้   จ ำนวน 10  ค ำ 

4.5 หำ Antonym จำกค ำศพัทท่ี์ก ำหนดให้   จ ำนวน 10  ค ำ 

4.6 เรียงค ำศพัทท่ี์ก ำหนดให้ตำมล ำดบัก่อน – หลงั ตำมหลกักำรใชพ้จนำนำนุกรม   

        จ ำนวน 10  ค ำ 

5. ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

5.1 กำรออกเสียงเนน้หนกั (Stress )   จ ำนวน 10  ค ำ 

5.1 เปล่ียนค ำเอกพจน์ใหเ้ป็นค ำพหูพจน์   จ ำนวน 10  ค ำ 

5.2 หำ Part of speech จำกค ำศพัทท่ี์ก ำหนดให้  จ ำนวน 10  ค ำ 

5.3 หำค ำแปลจำกค ำศพัทท่ี์ก ำหนดให ้   จ ำนวน 10  ค ำ 

5.4 หำค ำเตม็จำกค ำยอ่ท่ีก ำหนดให้   จ ำนวน 10  ค ำ 
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            5.5 เรียงค ำศพัทท่ี์ก ำหนดใหต้ำมล ำดบัก่อน – หลงั ตำมหลกักำรใชพ้จนำนำนุกรม   

        จ ำนวน 10  ค ำ 

 หมายเหตุ  1. โรงเรียนท่ีเขำ้ร่วมกำรแข่งขนัให้น ำพจนำนุกรมมำเอง 

                                2. ใหค้รูผูฝึ้กสอนแต่ละโรงเรียน ส่งค ำศพัทร์ะดบั ม.ตน้, ม.ปลำย หวัขอ้ละ 5 ค ำ(หวัขอ้ 4.3 

และ 5.3 ใหร้ะบุชนิดขอค ำดว้ย) โดยส่งค ำศพัทใ์นวนัแข่งขนั ก่อนเวลำ 08.30 น. 

       3. ตดัสินผลกำรแข่งขนัจำกควำมถูกตอ้งของค ำ หำกมีคะแนนเท่ำกนัจะตดัสินจำกจ ำนวน

เวลำท่ีใชใ้นกำรท ำแบบทดสอบของผูเ้ขำ้แข่งขนั 

4. เกณฑ์การตัดสิน  

  คะแนนตั้งแต่    48-60   คะแนน   รำงวลัเกียรติบตัรระดบัทอง 

  คะแนนตั้งแต่    43-47   คะแนน   รำงวลัเกียรติบตัรระดบัเงิน 

  คะแนนตั้งแต่    36-42 คะแนน   รำงวลัเกียรติบตัรระดบัทองแดง 

  คะแนนตั้งแต่    30-35 คะแนน   รำงวลัเกียรติบตัรชมเชย 

5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีส้ิ่นสุด 
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7.การแข่งขันร้องเพลงภาษาองักฤษ  

1.  ระดับช้ันผู้เข้าแข่งขัน   

-  ระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ชั้นปีท่ี 1-2  

-  ระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยชั้นปีท่ี 4-5  

2.  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน   

 ผูเ้ขำ้แข่งขนัในแต่ละระดบัชั้น   จ  ำนวน  1  คน 

3.  วธีิการแข่งขัน 

3.1   สมคัรทำงเวปไซดข์องอบจ.ศรีสะเกษ  ในวนัท่ี 11-15 พฤศจิกำยน พ.ศ.  2556          

(http://pao.ssk.in.th)  (  ติดต่อ นำยวรัณณวฒัน์  ศรีงษ ์Tel. 0874211924 ) 

 3.2  ผูเ้ขำ้แข่งขนัเตรียมเน้ือเพลงใหก้รรมกำร 10 ชุด 

 3.3  ผูเ้ขำ้แข่งขนัตอ้งเตรียมแผน่ซีดี Sound เพลงท่ีจะร้องแข่งขนัมำดว้ย ( ส่งแผน่เพลงพร้อมใบสมคัร

ดว้ย ) 

 3.4  Sound  เพลงท่ีใชต้อ้งไม่มีเสียงคอรัส ( chorus) แทรกในเพลง (หำกมี ตดั 5 คะแนน ) 

 3.5  แต่งกำยดว้ยชุดนกัเรียน 

 3.6  รำยงำนตวัตำมเวลำท่ีก ำหนด ( แข่งขนัตำมล ำดบักำรสมคัร ) 

 3.7  ผูเ้ขำ้แข่งขนัแนะน ำตวัเป็นภำษำองักฤษ ( หำกไม่ปฏิบติัตดัคะแนน 5 คะแนน ) 

4.  เกณฑ์การให้คะแนน  คะแนนเต็ม  100  คะแนน  ดังนี้ 

รายการ คะแนน 

1. น ้ำเสียง 
2. จงัหวะ 
3. ลีลำ  ท่ำทำง   
4. กำรออกเสียง 
5. กำรถ่ำยทอดอำรมณ์เพลง 

20 

20 

20 

20 

20 

รวม 100 
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5.  เกณฑ์การตัดสิน  
คะแนน  80 คะแนนข้ึนไป  รำงวลัเกียรติบตัรระดบัทอง 

   คะแนน 70 – 79    รำงวลัเกียรติบตัรระดบัเงิน 
   คะแนน 60 – 69    รำงวลัเกียรติบตัรระดบัทองแดง 
   คะแนน 50 – 59    รำงวลัเกียรติบตัรชมเชย 
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีส้ิ่นสุด 
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8.เกณฑ์การแข่งขันกฬีาต่อค าศัพท์ภาษาองักฤษ Crossword Game 

1.   คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน  แบ่งเป็น 2 ระดับช้ัน  ได้แก่ 

      1.1  ระดบัชั้นมธัยมศึกษำตอนตน้ ผูเ้ขำ้แข่งขนัตอ้งเป็นผูเ้รียนในชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1-2 

      1.2  ระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย ผูเ้ขำ้แข่งขนัตอ้งเป็นผูเ้รียนในชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4-5 

2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  

     2.1 แข่งขนัประเภททีม ทีมละ 2 คน  
     2.2 โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม (มธัยมตน้ จ ำนวน 1 ทีม/มธัยมปลำย จ ำนวน 1 ทีม) 
3.   วธีิด าเนินการแข่งขันและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 

3.1  สมคัรทำงเวปไซดข์องอบจ.ศรีสะเกษ  ในวนัท่ี 11-15 พฤศจิกำยน พ.ศ.  2556  (http://pao.ssk.in.th)  

              3.2 รำยละเอียดกำรแข่งขนั 

    3.2.1 ใหจ้บัสลำกเพื่อแบ่งสำยจดักำรแข่งขนั 

    3.2.2 ใหใ้ชก้ฎ กติกำ สมำคม crossword แห่งประเทศไทย 

    3.2.3 เวลำในกำรแข่งขนั 25 นำที ต่อรอบกำรแข่งขนั และรอบชิงชนะเลิศ 30 นำที 

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100  คะแนน (เน้นคุณธรรม) 
        กติกำกำรเล่นใหใ้ชก้ติกำท่ีเป็นสำกล กำรนบัคะแนนไม่นบัค ำศพัทไ์ม่มีควำมหมำยเป็นคะแนน และหกั

คะแนนตำมแตม้ของค ำนั้น คณะกรรมกำรอำจปรับใหเ้หมำะสมกบัผูแ้ข่งขนั และจะแจง้ใหผู้แ้ข่งขนัทรำบในวนั

แข่งขนั 

5. เกณฑ์การตัดสิน 

 - ตดัสินแพช้นะตำมกติกำสำกล 

* หมายเหตุ  1. ใหผู้เ้ขำ้แข่งขนัน ำอุปกรณ์กำรเล่นและพจนำนุกรมค ำศพัท ์Crossword ไปดว้ย 

        2. ใหผู้เ้ขำ้แข่งขนัรำยงำนตวัก่อนเวลำ 08.30 น. และกำรแข่งขนัจะเร่ิมข้ึนเวลำ 09.00 น.  

6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีส้ิ่นสุด 
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9.การแข่งขันสะกดค าศัพท์ภาษาองักฤษ  Spelling bees 

1.  ระดับช้ันผู้เข้าแข่งขัน   

-  ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1-2  

-  ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4-5         

2. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน   

 ผูเ้ขำ้แข่งขนัในแต่ละระดบัชั้น   จ  ำนวน  1  คน 

3. วธีิการแข่งขัน 

3.1 ส่งรำยช่ือนกัเรียนผูเ้ขำ้แข่งขนั พร้อมรำยช่ือครูผูฝึ้กสอน 1 คน ต่อ 1   สมคัรทำงเวปไซดข์อง 

อบจ.ศรีสะเกษ  ในวนัท่ี 11-15 พฤศจิกำยน พ.ศ.  2556 

3.2 ใหแ้ต่ละโรงเรียนเตรียมค ำศพัทภ์ำษำองักฤษระดบั ม.ตน้ จ ำนวน 2 ค ำ (ค ำศพัทไ์ม่เกิน 3 พยำงค)์ 

ค  ำศพัทภ์ำษำองักฤษระดบั ม.ปลำย จ ำนวน 2 ค ำ (ค ำศพัทไ์ม่เกิน 4 พยำงค)์ใส่ซอง ๆ ละ 1 ค ำ พร้อมตวัอยำ่ง

ประโยค และน ำส่งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรแข่งขนัอยำ่งนอ้ย 30  นำที ก่อนเร่ิมกำรแข่งขนั  

3.3 ผูเ้ขำ้แข่งขนัมีเวลำเตรียมตวั 5 นำที ก่อนเร่ิมกำรแข่งขนั 

3.4 มีค  ำศพัทท์ั้งหมด 50 ค ำ แข่งทั้งหมด 5 รอบ รอบละ 10 ค ำ 

3.5 คณะกรรมกำรด ำเนินกำรแข่งขนัหยบิซองค ำศพัทท่ี์ละ1ซอง และอ่ำนค ำศพัท ์ ค  ำละ 2 คร้ัง และพดู

ประโยคขยำยท่ีมีค ำนั้น ๆ อยู ่2 คร้ัง เพื่อใหผู้แ้ข่งขนัเขำ้ใจค ำไดดี้ข้ึน  

3.6  เขียนเสร็จเก็บแต่ละค ำทนัที 

3.7 ในแต่ละรอบ คณะกรรมกำรจะตรวจสอบกำรสะกดค ำ ผูเ้ขำ้แข่งขนัท่ีไดค้ะแนน  

อยำ่งนอ้ยคร่ึงหน่ึงในรอบนั้น จะไดเ้ขำ้ร่วมกำรแข่งขนัในรอบต่อไป นอกจำกวำ่จะไม่มีผูเ้ขำ้แข่งขนั 

คนใดไดค้ะแนนถึงคร่ึงของคะแนนในรอบนั้น จึงใหผู้เ้ขำ้แข่งขนัทั้งหมดเขำ้ท ำกำรแข่งขนัในรอบต่อไป 

3.8 เกณฑก์ำรใหค้ะแนน 100 คะแนน  ตรวจสอบกำรสะกดค ำ ๆ ละ 2 คะแนน 
4. เกณฑ์การตัดสิน  

คะแนน  80 คะแนนข้ึนไป  รำงวลัเกียรติบตัรระดบัทอง 
   คะแนน 70 – 79    รำงวลัเกียรติบตัรระดบัเงิน 
   คะแนน 60 – 69    รำงวลัเกียรติบตัรระดบัทองแดง 
   คะแนน 50 – 59    รำงวลัเกียรติบตัรชมเชย 
 
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีส้ิ่นสุด 
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10.เกณฑ์การแข่งขันทกัษะการอ่านในใจ  (Reading Comprehension) 

1.  ระดับช้ันผู้เข้าแข่งขัน   

1.1 ระดบัชั้นมธัยมศึกษำตอนตน้ ผูเ้ขำ้แข่งขนัตอ้งเป็นผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1 - 2 

1.2 ระดบัชั้นมธัยมศึกษำตอนปลำย ผูเ้ขำ้แข่งขนัตอ้งเป็นผูเ้รียนในชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4 - 5 

2. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน   

 ผูเ้ขำ้แข่งขนัในแต่ละระดบัชั้น   จ  ำนวน  1   คน 

3. เวลาทีใ่ช้ในการแข่งขัน  

 1 ชัว่โมง 

4. วธีิการแข่งขัน 

 4.1   คณะกรรมกำรออกขอ้สอบกำรอ่ำน จ ำนวน 50 ขอ้ แยกตำมระดบัชั้น และจดัพิมพอ์ดัส ำเนำแจก 

ผูเ้ขำ้แข่งขนัท ำกำรทดสอบ 

 4.2 ใชเ้วลำในกำรแข่งขนั 60 นำที เสร็จแลว้กรรมกำรเก็บขอ้สอบมำตรวจให้คะแนน 

 4.3   ผูเ้ขำ้แข่งขนัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ไดแ้ก่ ปำกกำ อุปกรณ์ ค ำผดิ ฯลฯ 

 4.4   ด ำเนินกำรแข่งขนัโดยใชแ้บบทดสอบ 50 ขอ้ ขอ้ละ 2 คะแนน รวม 100 คะแนน 

4.5   ส่งรำยช่ือนกัเรียนผูเ้ขำ้แข่งขนัพร้อมรำยช่ือครูผูฝึ้กสอน 1 คน ต่อ 1 ระดบัชั้น  สมคัรทำงเวปไซด์

ของอบจ.ศรีสะเกษ  ในวนัท่ี 11-15 พฤศจิกำยน พ.ศ.  2556 (http://pao.ssk.in.th)  

5. เกณฑ์การตัดสิน  
คะแนน  80 คะแนนข้ึนไป  รำงวลัเกียรติบตัรระดบัทอง 

   คะแนน 70 – 79    รำงวลัเกียรติบตัรระดบัเงิน 
   คะแนน 60 – 69    รำงวลัเกียรติบตัรระดบัทองแดง 
   คะแนน 50 – 59    รำงวลัเกียรติบตัรชมเชย  
6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีส้ิ่นสุด 

 

* หมายเหตุ  ใหโ้รงเรียนท่ีเขำ้ร่วมกำรแข่งขนัท ำกำรออกขอ้สอบ พร้อมเฉลยและบนัทึกใส่แผน่ซีดีให้

คณะกรรมกำรก่อนเวลำ 08.30 น.  จ  ำนวน 15 ขอ้ 
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11. เกณฑ์การแข่งขันทกัษะเขียนบรรยายภาพ (Picture essay or Describing Picture) 

      1.   คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน  แบ่งเป็น 2 ระดับช้ัน  ได้แก่ 

       1.1 ระดบัชั้นมธัยมศึกษำตอนตน้  ผูเ้ขำ้แข่งขนัตอ้งเป็นผูเ้รียนในชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1-2 

       1.2  ระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย  ผูเ้ขำ้แข่งขนัตอ้งเป็นผูเ้รียนในชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4-5 

       2.   ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  

      2.1 แข่งขนัประเภทเด่ียว โรงเรียนละ 2  คน (มธัยมตน้ จ ำนวน 1 คน/มธัยมปลำย จ ำนวน 1  คน )  
      2.2  เวลำในกำรแข่งขนั 30   นำที  

      3. วธีิด าเนินการแข่งขันและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.1 ส่งรำยช่ือนกัเรียนผูเ้ขำ้แข่งขนั พร้อมรำยช่ือครูผูฝึ้กสอน 1  คน ต่อ 1 ระดบัชั้น                                                       
    สมคัรทำงเวปไซดข์องอบจ.ศรีสะเกษ  ในวนัท่ี 11-15 พฤศจิกำยน พ.ศ.  2556 

       3.2 รำยละเอียดกำรแข่งขนั 
      3.2.1 คณะกรรมกำรจดักำรแข่งขนัแจกภำพใหผู้เ้ขำ้แข่งขนัคนละ 1 ภำพ 

              3.2.2  ใหผู้แ้ข่งขนัดูภำพแลว้ลงมือเขียนเน้ือหำ 

   - ระดบัชั้นมธัยมศึกษำตอนตน้เขียนเน้ือหำไม่ต ่ำกวำ่   20 ประโยค 

  - ระดบัชั้นมธัยมศึกษำตอนปลำยเขียนเน้ือหำไม่ต ่ำกวำ่ 30 ประโยค 

หมำยเหตุ : ใหผู้แ้ข่งขนัใชป้ำกกำสีน ้ำเงินและสีด ำในกำรเขียนบรรยำยภำพเท่ำนั้น 

      4. เกณฑ์การให้คะแนน 

 4.1 ควำมถูกตอ้งตำมหลกัไวยำกรณ์  20 คะแนน 

 4.2 ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค ์     5 คะแนน 

 4.3 ควำมสอดคลอ้งกลมกลืนกบัภำพ  10 คะแนน 

 4.4 กำรล ำดบัควำมเพื่อส่ือควำมหมำย  10 คะแนน 

 4.5 ควำมสะอำดเรียบร้อย      5 คะแนน 

     รวม 50     คะแนน 

     5. เกณฑ์การตัดสิน  

คะแนน 40 – 50   รำงวลัเกียรติบตัรระดบัทอง 

   คะแนน 35 – 39   รำงวลัเกียรติบตัรระดบัเงิน 

   คะแนน 30 – 34   รำงวลัเกียรติบตัรระดบัทองแดง 

   คะแนน 25 – 29   รำงวลัเกียรติบตัรชมเชย 

      6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีส้ิ่นสุด 
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12. เกณฑ์การประกวดส่ือการเรียนการสอนของครูผู้สอน 

1. วธีิด าเนินการแข่งขันและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 

     1.1 เป็นส่ือกำรเรียนกำรสอนจำกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ   

     1.2 ส่งรำยช่ือครูผูเ้ขำ้แข่งขนัโรงเรียนละ 1    สมคัรทำงเวปไซดข์องอบจ.ศรีสะเกษ  ในวนัท่ี 11-15  

พฤศจิกำยน พ.ศ.  2556 

    1.3  ครูท่ีชนะเลิศจำกกำรแข่งขนัระดบัจงัหวดั จะไดเ้ป็นตวัแทนองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดั               

ศรีสะเกษเขำ้แข่งขนัระดบัภำคท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ 

2.  รูปแบบการผลติส่ือ   (20 คะแนน) 

 2.1  ออกแบบอยำ่งเป็นระบบ  เน้ือหำมีควำมสัมพนัธ์และสอดคลอ้งกบัแผนกำรจดักำรเรียนรู้  

(5 คะแนน) 

 2.2  ส่งเสริมและพฒันำกระบวนกำรคิดแก่นกัเรียน  (5  คะแนน) 

 2.3  เป็นส่ือท่ีไม่ลอกเลียนแบบคนอ่ืนมำโดยตรง  แต่เป็นส่ือท่ีมีกำรประยกุตท่ี์เหมำะสม  (5  คะแนน) 

 2.4  เป็นส่ือท่ีส่งเสริมทกัษะทำงดำ้นภำษำองักฤษ 4 ทกัษะ ไดแ้ก่ ทกัษะกำรฟัง กำรพดู กำรอ่ำน               

และกำรเขียนใหแ้ก่นกัเรียน  (5  คะแนน) 

3.  คู่มือการผลติและข้ันตอนการใช้  (20  คะแนน) 

  3.1  มีเทคนิคหรือกระบวนกำรกำรผลิตท่ีชดัเจน  (4  คะแนน) 

 3.2  มีเน้ือหำท่ีสอดคลอ้งกบัสำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของกลุ่มสำระฯ  (4  คะแนน) 

 3.3  กำรน ำเสนอส่ือเป็นไปตำมล ำดบัขั้นตอนของหลกัวชิำกำร  (4  คะแนน) 

 3.4  ควำมยำกง่ำยเหมำะสมกบัระดบัชั้น  (4  คะแนน) 

 3.5  มีคุณค่ำและมีประโยชน์ต่อผูส้อนและผูเ้รียน  (4  คะแนน) 

4.  สรุปรายงานผลการน าไปใช้   (20  คะแนน) 

   4.1 มีเอกสำรรำยงำนผลกำรใชท่ี้ถูกตอ้ง ตำมหลกัวชิำกำร (5 คะแนน) 

 4.2  มีเอกสำรเผยแพร่ท่ีเป็นรูปธรรมเป็นท่ียอมรับและตรวจสอบได ้ (5  คะแนน) 

 4.3  มีเอกสำรแสดงผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนกัเรียนท่ีเกิดจำกกำรใชส่ื้อ  (5  คะแนน) 

 4.4  รำยงำนกำรใชจ้ดัท ำเพื่อแสดงผลและยนืยนัประโยชน์ของส่ือต่อกำรเรียนกำรสอน   

มิใช่จดัท ำเพื่อกำรประกวด  (5 คะแนน) 

 

 


