หัวขอที่ใชในการแขงขันวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๕
(กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ)
โรงเรียนมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
๑.กิจกรรม IMPROMPTU SPEECH ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย
กําหนดหัวขอที่ใชในการแขงขัน IMPROMPTU SPEECH
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
-Environment
-Education
-Travel
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
-Technology
-Travel
-Health & Welfare
๒.กิจกรรม SPELLING BEE ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
๑.เกณฑการใหคะแนนในการตัดสิน
๑.๑ เกณฑการใหคะแนน๑๐๐คะแนน(รอบที่ ๑)
-ตรวจสอบจากการสะกดคําถูกตอง
๑.๒เกณฑการตัดสิน (รอบที่ ๒)
รอยละ ๘๐ – ๑๐๐ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
รอยละ ๗๐ – ๗๙ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
รอยละ ๖๐ – ๖๙ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ ๖๐ไดรับเกียรติบัตรผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนสิ้นสุด
๒. การจัดทําแบบทดสอบ
ใหแตละโรงเรียนที่สงนักเรียนเขารวมทําการแขงขันนําสงคําศัพทใหคณะกรรมการควบคุม
การแขงขันในวันที่ ๒ พ.ย. ๒๕๕๘ ตั้งแต เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๐๙.๐๐ น.ณ โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร ๓ ชั้น ๑
หอง ๓๑๖
๒.๑ กําหนดสัดสวนเนื้อหาที่จะทดสอบ
ใหแตละโรงเรียน สงคําศัพทโรงละ ๓๐ คํา โดยแยกดังนี้
- คําศัพท ระดับงาย จํานวน ๑๐ คํา
- คําศัพท ระดับกลาง จํานวน ๑๐ คํา
- คําศัพท ระดับยาก จํานวน ๑๐ คํา

ทั้งนี้ให มีคําศัพท พรอมยกตัวอยางประโยคมาดวย เชน
ยาว ๑๔ ซม.

Word: arrest
กวาง ๔ซม.

Sentence:He will arrest the criminal.

๒.๒ รูปแบบของขอสอบ (ขนาดตัวหนังสือ / front)
ใหใชตัวอักษร Times New Roman ขนาด ๑๖ และใหพิมพคําศัพทพรอมยกตัวอยางประโยค ใสกรอบ
ขนาด ๔ x ๑๔ เซนติเมตร และตัดแยกแตละคํา บรรจุใสซองสีขาวจํานวน ๓ ซองโดยแยกเปนดังนี้
๑.คําศัพท ระดับงาย จํานวน ๑๐ คํา/ ๑ ซอง
๒. คําศัพท ระดับกลาง จํานวน ๑๐ คํา/ ๑ ซอง
๓. คําศัพท ระดับยาก จํานวน ๑๐ คํา/ ๑ ซอง
๒.๓ กําหนดการสงขอสอบ เพื่อทําการคัดเลือกและจัดทําตัวขอสอบ
นําสงคําศัพท ในวันที่ ๒ พ.ย. ๒๕๕๘ ตั้งแต เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๐๙.๐๐ น.
ณ โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร ๓ ชั้น ๑ หอง ๓๑๖
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑. เกณฑการใหคะแนนในการตัดสิน
ใชตามเกณฑการตัดสิน สพม. ๘๐ –100เหรียญทอง ๗๐ –๗๙เหรียญเงิน
๖๐ –๖๙เหรียญทองแดง ไดต่ํากวา๖๐ไดรับเกียรติบัตร
๒. การจัดทําแบบทดสอบ (ในกรณีที่มีการสอบ)
รอบที่ ๑ จํ า นวน ๒๐ คํ า คํ า ละ ๕ คะแนน โดยผู เ ข า แข ง ขั น ที่ มี ค ะแนนเกิ น ครึ่ ง จะมี สิ ท ธิ์
เขาแขงขันในรอบที่ ๒
รอบที่ ๒ จํ า นวน ๕ ข อ คํ า ละ ๑๐ คะแนน โดย ผู เ ข า แข ง ขั น ทุ ก ท า นจะมี ค ะแนนพื้ น ฐานใน
การแขงขันคนละ ๕๐ คะแนน
๒.๑ กําหนดสัดสวนเนื้อหาที่จะทดสอบ
รอบที่ ๑ กําหนดตามระดับงาย, ปานกลาง และยาก ในจํานวน ๖, ๗ และ ๗ ขอตามลําดับ
รอบที่ ๒ กําหนดตามระดับงาย, ปานกลาง และยาก ในจํานวน ๑, ๒ และ ๒ ขอตามลําดับ
๒.๒รูปแบบของขอสอบ (ขนาดตัวหนังสือ / font)
ใชรูปแบบอักษร Times New Roman ขนาด 12 โดยกรอกตามแบบฟอรมที่กําหนด
ซึ่งประกอบดวย ชื่อโรงเรียน ระดับความยากของคําศัพท คําศัพท การออกเสียงคําศัพท และตัวอยางประโยค

๒.๓กําหนดการสงขอสอบ
กําหนดการสงขอสอบ เพื่อทําการคัดเลือกและจัดทําตัวขอสอบ
สงขอสอบภายในเวลา ๐๘.๓๐ น. ของวันที่ ๒พฤศจิกายน ๒๕๕๘คณะกรรมการชวยกันคัดเลือกคําศัพท
แบงลงในกลองตามระดับความยาก แลวทําการคัดเลือกตามจํานวนขอในแตละรอบ
๓.กิจกรรม MULTI SKILLS COMPETATION ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑.เกณฑการใหคะแนนในการตัดสิน
ตามเกณฑการตัดสิน สพม.๘๐ –๑๐๐เหรียญทอง ๗๐ –๗๙เหรียญเงิน
๖๐ –๖๙เหรียญทองแดง
ไดต่ํากวา๖๐ไดรับเกียรติบัตร
๒.การจัดทําแบบทดสอบ
-Writing เขียนเรียงความตามหัวขอ Impromptu Speech ซึ่งจะใหนักเรียนไดจับฉลากหัวขอ
ในวันสอบ ๒๐คะแนน ใชเวลา ๓๐นาที
-Listening ใหฟงการสนทนา /ขอสอบ ตามครูชาวตางชาติกําหนด ๒๐คะแนน ๓๐นาที
-Reading ครูไทยเปนผูจัดเตรียมขอสอบ ๓ – ๕ passages ๒๐ขอ / ๒๐คะแนน / ๒๐นาที
-Speaking มีครูไทย ๒คน และครูตางชาติ ๑คน สัมภาษณนักเรียนตามหัวขอที่กรรมการกําหนด
โดยพิจารณาคะแนนตามความสามารถในการใชภาษา / การแกปญหาและความคิดสรางสรรค ๒๐คะแนน
-Picture Diction โดยใหครูตางชาติเปนผูกําหนดและอานบททดสอบ ๒ครั้ง ใชเวลา ๓๐นาที
ในการวาดภาพจากบทอานนั้น เพียง ๑ภาพ โดยมีองคประกอบครบถวนตามที่เนื้อเรื่องที่ไดฟงมา ๒๐คะแนน
๒.๑รูปแบบของขอสอบ (ขนาดตัวหนังสือ / font)
ใชรูปแบบอักษร Time New Roman 12
๒.๒กําหนดการสงขอสอบ เพื่อทําการคัดเลือกและจัดทําตัวขอสอบ
สงขอสอบ เชา วันที่ ๒พฤศจิกายน ๒๕๕๘คณะกรรมการชวยกันคัดเลือก
๔.กิจกรรม TESTING ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
๑.แจงตารางการแขงขัน
การแขงขัน Testingระดับ ม.ตน แขงขันในวันที่ 2๒พฤศจิกายน๒๕๕๘ ใชเวลาทําการแขงขัน
๒
ชั่วโมง เริ่มทําการแขงขัน เวลา ๑๓.๐๐ น. –๑๕.๐๐ น.ณ โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร ๔ ชั้น ๒ หอง ๔๒๑
๒. การจัดทําแบบทดสอบ
ใหแตละโรงเรียนที่สงนักเรียนเขารวมทําการแขงขันนําสงขอสอบ-เฉลย โดยใหแยกเปนขอสอบ
๑ ชุด เฉลย ๑ ชุด
๒.๑กําหนดสัดสวนเนื้อหาที่จะทดสอบระดับม.ตน
- Conversation ๓๐ ขอ
- Vocabulary ๑๕ ขอ
- Grammar ๓๐ ขอ
- Reading ๒๕ ขอ

ทั้งนี้ใหแตละโรงเรียนที่สงนักเรียนเขารวมทําการแขงขันออกขอสอบ-เฉลยตามสัดสวนเนื้อหาที่
จะทดสอบอยางละ ๕ ขอ

๒.๒ รูปแบบของขอสอบ (ขนาดตัวหนังสือ / Font)
- รูปแบบตัวอักษรคือTH Sarabun New ขนาด 16
- รูปแบบตัวเลือกขอสอบใหมี 4 ตัวเลือก กําหนดใหแตละตัวเลือกเปน 1, 2, 3, 4
๒.๓ กําหนดการสงขอสอบ เพื่อทําการคัดเลือกและจัดทําตัวขอสอบ
ใหสงในวันที่ ๒พฤศจิกายน๒๕๕๘ พรอมรายงานตัวกอนเวลา ๐๙.๓๐ น.ณ โรงเรียนมุกดาหาร
อาคาร ๔ ชั้น ๒ หอง ๔๒๑ เพื่อดําเนินการคัดเลือกและจัดทําขอสอบ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑. การจัดทําแบบทดสอบ
ใหแตละโรงเรียนที่สงนักเรียนเขารวมทําการแขงขันนําสงขอสอบ-เฉลย โดยใหแยกเปนขอสอบ
๑ ชุด เฉลย ๑ ชุด
๑.๑ กําหนดสัดสวนเนื้อหาที่จะทดสอบระดับม.ปลาย
- Conversation ๓๐ ขอ
- Vocabulary ๑๐ ขอ
- Grammar ๓๐ ขอ
- Reading ๓๐ ขอ
ทั้งนี้ใหแตละโรงเรียนที่สงนักเรียนเขารวมทําการแขงขันออกขอสอบ-เฉลยตามสัดสวน
เนื้อหาที่จะทดสอบอยางละ ๕ ขอ
๑.๒ รูปแบบของขอสอบ (ขนาดตัวหนังสือ / Font)
- รูปแบบตัวอักษรคือTH Sarabun New ขนาด 16
- รูปแบบตัวเลือกขอสอบใหมี 4 ตัวเลือก กําหนดใหแตละตัวเลือกเปน 1, 2, 3, 4
๑.๓ กําหนดการสงขอสอบ เพื่อทําการคัดเลือกและจัดทําตัวขอสอบ
ใหสงในวันที่ ๒พฤศจิกายน๒๕๕๘ พรอมรายงานตัวกอนเวลา ๐๙.๓๐ น.ณ โรงเรียนมุกดาหาร
อาคาร ๔ ชั้น ๒ หอง ๔๒๒เพื่อดําเนินการคัดเลือกและจัดทําขอสอบ

๕.กิจกรรม ASEAN QUIZ ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากการประชุมหารือ การจัดกิจกรรมการแขงขัน ASEAN QUIZ (ม.ตน-ม.ปลาย) มีประเด็นขอตกลง
เปลี่ยนแปลงจากเดิมดังตอไปนี้
๑. ที่มาของคําถาม
ใหโรงเรียนที่สงนักเรียนทําการแขงขัน (๑๗ โรงเรียน) สงขอสอบเปนไฟลขอมูลและเปนเอกสาร จํานวน
๒๐ ขอ แบงเปนภาษาไทย ๑๐ ขอ และภาษาอังกฤษ ๑๐ ขอ พรอมตัวเลือก ๔ ตัวเลือก และคําตอบ ในวันที่ทําการ
แขงขัน (ม.ตน ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และ ม.ปลาย ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ หองประชุม MEP อาคาร
๓ โรงเรียนมุกดาหาร หากโรงเรียนใดมาถึงชากวากําหนด ใหถือเปนสละสิทธิ์ในการสงขอสอบ และคณะครูทุกโรงเรียนที่สง
นักเรียนทําการแขงขัน รวมกันคัดเลือกขอสอบ พิมพตนฉบับ และจัดทําขอสอบ จํานวน ๒๐ ชุด ใหเสร็จภายในเวลา
๐๙.๐๐ น.
๒. นักเรียนที่ทําการแขงขัน แบงเปน ๒ ระดับ คือ
๒.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-๓
๒.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. ๔-๖

๓. ประเภทการแขงขัน
จัดการแขงขันประเภท ทีม โดยกําหนดให ทีมละ ๒ คน
๔. วิธีการแขงขัน แบงการแขงขันเปน ๒ รอบ
๔.๑ รอบคัดเลือก
๔.๑.๑ ผูเขาแขงขันทําแบบทดสอบภาษาอังกฤษแบบปรนัย ๖๐ ขอ ๖๐ คะแนน จํานวน ๖๐
นาที แบงเปน ๒ สวนคือ
- ภาษาอังกฤษ ๓๐ ขอ
- ภาษาไทย ๓๐ ขอ
๔.๑.๒ คณะกรรมการตรวจคําตอบ ตรวจทาน พรอมลงลายมือชื่อกํากับทุกฉบับ ทุกคน
๔.๒ รอบชิงชนะเลิศ
๔.๒.๑ ทีมโรงเรียนที่ไดคะแนนมากที่สุด ๑๐ อันดับแรก ทําการแขงขันในรอบชิงชนะเลิศ
๔.๒.๑ทําการแขงขันจํานวน ๑๐ขอ ๒๐ คะแนน โดยกรรมการจะอานคําถามภาษาอังกฤษ ๒
ครั้ง พรอมตัวเลือก ๔ ตัวเลือก เมื่ออานคําถามรอบที่ ๒ จบลง เริ่มจับเวลา ใชเวลา ๑ นาที ตอ ๑ ขอ
๔.๒.๓นักเรียนเขียนตอบ โดย เลือกตัวเลือก a b c หรือ d พรอมกับ เขียนคําตอบตามตัวเลือก
นั้นๆ ใหถูกตอง
๔.๒.๔ หากนักเรียนเลือกตัวเลือกถูกตอง แตเขียนคําตอบตามตัวเลือกนั้นๆ ผิด จะไดแค ๑
คะแนน
๔.๒.๕ คณะกรรมการเก็บกระดาษคําตอบเมื่อหมดเวลาในแตละขอ จนครบ ๑๐ ขอ

๔.๒.๖ หลังจากเก็บกระดาษคําตอบครบ 10 ขอแลว กรรมการที่ทําหนาที่อานคําถาม เฉลย
คําตอบทีละขอ และคณะกรรมการตรวจคะแนน จะลงคะแนนของแตละทีม
๕. ขอบเขต เนื้อหา
ความรูเกี่ยวกับประเทศในประชาคมอาเซียน เชน ดานประวัติศาสตร, ดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม,ดาน
การศึกษา, ดานวัฒนธรรม, ระบบการเมืองการปกครอง และความรูทั่วไปเกี่ยวกับประเทศอาเซียน
๖. เกณฑการตัดสิน
รอยละ ๘๐ – ๑๐๐
ไดรับรางวัลเหรียญทอง
รอยละ ๗๐ – ๗๙
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
ทีมที่มีคะแนนต่ําวา ๖๙
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง
๖.กิจกรรม ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
- ระดับ ม.๑ – ๓ ใชเวลาในการพูด ๓ นาที
หัวขอสุนทรพจนภาษาจีนม.ตนเรื่อง“เพื่อนรักของฉัน” (ใชคําศัพทระดับที่เรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ระดับ ม.๔– ๖ ใชเวลาในการพูด ๔ นาที
หัวขอสุนทรพจนภาษาจีน ม.ปลาย เรื่อง“ภาษาจีน ภาษาโลก” (ใชคําศัพทระดับที่เรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย)

๗.กิจกรรม ภาษาญี่ปุน ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑.ยึดตามเกณฑการแขงขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ ทั้งหัวขอการแขงขันและเกณฑการตัดสิน
คะแนน
-หัวขอสุนทรพจนภาษาญี่ปุนม.ตน เรื่อง“เพื่อนรักของฉัน”私の親友
-หัวขอสุนทรพจนภาษาญี่ปุนม.ปลาย เรื่อง“เพื่อโลกฉันทําได”世界のために今、私にで
きること
๒. แจงตารางการแขงขัน
- การแขงขันพูดสุนทรพจนภาษาญี่ปุนระดับ ม.ตนและม.ปลาย แขงขันในวันที่ ๒ พ.ย. ๒๕๕๘ เริ่มทํา
การแขงขัน เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.ณ โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร ๓ ชั้น ๒ หอง ๓๒๒

