กติกาการแข่งขัน “พาทีสร้ างสรรค์ ”
คุณสมบัตผิ ้ ูเข้ าแข่ งขัน
1. นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทและจํานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
1. แข่งขันแบบทีม
2. จํานวนผูเ้ ข้าแข่งขัน ทีมละ 3 คน ประกอบด้วยหัวหน้าทีม และสมาชิ กคนที 1,2
รายละเอียด / วิธีการดําเนินการ และหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
1. นิ ยาม และรู ปแบบการพูด
1.1 นิ ยาม : การพูด “พาทีสร้างสรรค์” หมายถึ ง การพูดเป็ นคณะ ทีเน้นเนื อหาเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้ถอ้ ยคําที
ดีงาม ไพเราะ สละสลวย คมคาย ชัดเจน ถูกต้องและมีเหตุผล สามารถโน้มน้าวผูค้ นให้คล้อยตาม กระตุน้ ให้เกิ ดความ
มันใจ หรื อยินดี ทีจะให้ความร่ วมมือและให้ความรู ้สึกทีมีความสุ ขทังผูพ้ ูดและผูฟ้ ัง
1.2 รู ปแบบการพูด : เป็ นการพูดทีมีรูปแบบผสมผสานระหว่างการพูดสุ นทรพจน์และการโต้วาที แบ่งเป็ น
2 ทีม ได้แก่ ทีมสร้างและทีมสรรค์ มีขนตอนการพู
ั
ดดังนี
(1) ประชุมทีมก่อนการพูด หลังจากทราบหัวข้อเรื องการพูด ใช้เวลา 10 นาที
(2) หัวหน้าทีมสร้างและหัวหน้าทีมสรรค์ พูดเสนอในประเด็นหัวข้อทีกําหนดโดยภาพรวม ใช้เวลา
คนละ 4 นาที โดยหัวหน้าทีมสร้างเป็ นผูพ้ ูดคนแรก และตามด้วยหัวหน้าทีมสรรค์
(3) สมาชิกทีมสร้างคนที 1 พูดเป็ นลําดับที 3 สมาชิกทีมสรรค์คนที 1 พูดเป็ นลําดับที 4 ตามด้วย
สมาชิกทีมสร้างคนที 2 พูดเป็ นลําดับที 5 และสมาชิกทีมสรรค์คนที 2 พูดเป็ นลําดับที 6 ใช้เวลา
คนละ 3 นาที
(4) หัวหน้าทีมสรรค์พูดสรุ ปก่ อน แล้วหัวหน้าทีมสร้างพูดสรุ ปเป็ นคนสุ ดท้าย ใช้เวลาคนละ 3 นาที
2. การแข่งขันและการกําหนดหัวข้อการพูด
(1) การแข่งขัน แบ่งเป็ น 2 รอบ ได้แก่
- รอบคัดเลือก เป็ นการพูดตามหัวข้อทีกําหนดให้
- รอบชิงชนะเลิศ เป็ นการพูดโดยฉับพลัน ซึ งคณะกรรมการจะแจ้งหัวข้อการพูดให้ทราบ
ก่อนการแข่งขัน 15 นาที

5. ผูแ้ ข่งขันต้องปฏิบตั ติ ามกติกาโดยเคร่งครัด
6. ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ประกอบการพูด
ยกเว้นกระดาษ ปากกาเพือจดบันทึกประเด็นการ
พูด
7. ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็ นข้อยุติ

พาทีสร้างสรรค์คืออะไร??
คือ การพูดเป็ นคณะ ทีเน้นเนือหาเชิง
สร้างสรรค์โดยใช้ถอ้ ยคําทีดีงามไพเราะ
สละสลวย คมคาย ชัดเจน ถูกต้องและมี
เหตุผล สามารถโน้มน้าวให้ผฟู้ งั คล้อยตาม
กระตุ้นให้เกิดความมันใจ หรือยินดีทจะให้
ี
ความร่วมมือและให้ความรูส้ กึ ทีมีความสุข
ทังผูพ้ ดู และผูฟ้ งั
การจัดทีม!!
เราจะมีทมี สร้างกับทีมสรรค์ ทีมสร้างคือ
ทีมทีเปิดประเด็นในการพูด ส่วนทีมสรรค์
จะต้องหาข้อมูลมาสนับสนุนทีมสร้าง
แต่ละทีมมี 3 คน หัวหน้าทีมมีเวลาพูด 4
นาที สมาชิกอีก 2 คน มีเวลาพูดคนละ 3
นาที โดยจะมีหวั ข้อกําหนดให้
ลําดับการพูด
หัวหน้าทีมสร้าง -> หัวหน้าทีมสรรค์ ->
สมาชิกทีมสร้างคนที 1 -> สมาชิกทีมสรรค์
คนที 1 -> สมาชิกทีมสร้างคนที 2 ->
สมาชิกทีมสรรค์คนที 2 ->หัวหน้าทีมสรรค์
สรุป->หัวหน้าทีมสร้างสรุป

กติ กาการแข่งขัน
1. รับสมัครผูเ้ ข้าแข่งขัน แบ่งเป็ น 2ระดับ คือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมละ 3 คน
2. ผูแ้ ข่งขันมารายงานตัวตามเวลาทีกําหนด
หากช้าเกินกว่า 10 นาที จะถูกตัดสิทธิ (เริม
รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 20 นาที)
3. การแข่งขัน หัวหน้าทีมเริมพูดคนละ4นาที
และสรุปจบได้คนละ3นาที สมาชิกทีมพูดคนละ
3 นาที
4. กรรมการกดกริง 1 ครัง เมือเหลือ
เวลา 1 นาที กดกริง 2 ครัง เมือหมดเวลา
พูดและสามารถพูดต่อไปได้ไม่
เกิน 30 วินาที (พิธกี รจะบอกว่าหมดเวลา)

เกณฑ์การให้คะแนนการพูด “พาที
สร้างสรรค์”
1. พูดได้ตรงประเด็นและมีความสัมพันธ์กนั ใน
เนือหาทีพูด20 คะแนน
2. นําเสนอเนือหาเชิงสร้างสรรค์หลากหลาย
และมีประโยชน์ต่อผูฟ้ งั 20 คะแนน
3. เสนอข้อเท็จจริงใช้ขอ้ มูลทีมีเหตุผลอ้างอิงได้
20คะแนน
4. ใช้ถอ้ ยคํา สํานวน ภาษาสุภาพและออกเสียง
ถูกต้องชัดเจน 15คะแนน
5. บุคลิก ลีลา ท่าทางการพูดเหมาะสมกับ
เนือหาทีนําเสนอ 10คะแนน
6. มีศลิ ปะในการพูดโน้มน้าวใจผูฟ้ งั มีไหวพริบ
ในการพูด 10คะแนน
7. การรักษาเวลา 5คะแนน
รวม 100คะแนน

การวิ เคราะห์สือ
- สือคือสิงทีสร้างขึน
- สือมีเป้าหมายทางธุรกิจ/โฆษณา
- สือสร้างค่านิยมและอุดมคติ
- สือทําให้มผี ลทีตามมาทางการเมือง
และสังคม

คนทันสือ
การรูเ้ ท่าทันสือจึงจําต้องอิงอาศัยฐาน
คิดของคนทีไม่เชืออะไรง่ายๆ ไม่ชอบตกอยู่
ภายใต้อทิ ธิพล ไม่ประมาท แต่ชอบใช้ปญั ญา
และการคิดเชิงวิเคราะห์ ซึงในทีสุดก็คอื การ
ยึดหลักของพุทธศาสนา
เรารับสือเพืออะไร ---> เพือให้เราสามรถ
ดํารงชีวติ ได้ปกติ มีความรูค้ วามเข้าใจในสือ
มากขึนและนําความรูท้ ได้
ี มาปรับเปลียน และ
ประยุกต์ใช้ต่อไป

จัดการแข่งขัน

“พาทีสร้างสรรค์”

เราจะรับสืออย่างไร-----> ทุกครังทีเรา
เลือกทีจะรับสือ ต้องตังใจทีจะรับสือต้อง
เป็ นผูร้ บั สือทีดี มีสติ มีสมาธิ และเกิดเป็ น
กระบวนการคิดวิเคราะห์ต่อไป
เราควรรับสือแบบไหน-----> สือทีดี มีความ
น่าเชือถือ มีทมาที
ี น่าไว้ใจและแหล่งผลิตสือดี มี
คุณภาพ หากสือทีเรารับมาเป็ นสือทีดี เราก็จะมี
ความคิดทีดี สมองรับแต่สงดี
ิ ๆ เราก็จะเป็ นคนดี
ด้วย ดังนัน **เราต้องรูจ้ กั ทีจะเลือกรับสือ**

ติ ดต่อเรา

สมาชิกชมรมเด็กทันสือ

ใบสมัครการแขงขัน
การแขงขันพาทีสรางสรรค
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อทีม : ............................................................................................ มีสมาชิกดังนี้
๑.ชื่อ ........................................................................นามสกุล..............................................................................
(วัน/เดือน/ปเกิด)..................................................................... อายุ.................ป กําลังศึกษาชั้น.................
๒.ชื่อ ........................................................................นามสกุล..............................................................................
(วัน/เดือน/ปเกิด)..................................................................... อายุ.................ป กําลังศึกษาชั้น.................
๓.ชื่อ ........................................................................นามสกุล..............................................................................
(วัน/เดือน/ปเกิด).................................................................... อายุ.................ป กําลังศึกษาชั้น................
ขอรับรองวา ผูสมัครเขาแขงขันทักษะวิชาการประเภทการแขงขันพาทีสรางสรรค ใหขอมูลประกอบการ
สมัครที่ถกู ตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ....................................................ผูส มัคร
(...............................................................)
................./..................../..................
สําหรับกรรมการ

ไดตรวจใบสมัครและหลักฐานการสมัครถูกตองแลว
ลงชื่อ....................................................ผูร ับรอง
(...............................................................)
................./..................../..................

(2) การกําหนดหัวข้อการพูด
กําหนดหัวข้อการพูดเกียวกับ “รู ้เท่าทันสื อ” สามารถศึกษาข้อมูลเพิมเติมได้ทีบริ เวณป้ ายนิ เทศ
หน้าสํานักงานผูอ้ าํ นวยการ
3. เกณฑ์การให้คะแนนการพูด “พาทีสร้างสรรค์”
(1) พูดได้ตรงประเด็นและมีความสัมพันธ์กนั ในเนื อหาทีพูด
20
(2) นําเสนอเนื อหาเชิงสร้างสรรค์ หลากหลายและมีประโยชน์ต่อผูฟ้ ั ง
20
(3) เสนอข้อเท็จจริ งใช้ขอ้ มูลทีมีเหตุผลอ้างอิงได้
20
(4) ใช้ถอ้ ยคํา สํานวน ภาษาสุ ภาพและออกเสี ยงถูกต้องชัดเจน
15
(5) บุคลิ ก ลีลา ท่าทางการพูดเหมาะสมกับเนื อหาทีนําเสนอ
10
(6) มีศิลปะในการพูดโน้มน้าวใจผูฟ้ ัง มีไหวพริ บในการพูด
10
(7) การรักษาเวลา
5
รวม
100
4. ลักษณะการให้คะแนน
(1) พูดได้ตรงประเด็นและมีความสัมพันธ์กนั ในเนื อหาทีพูด (20 คะแนน)
- พูดตรงประเด็นไม่ออ้ มค้อม
- เนื อหาสอดคล้องกับหัวข้อเรื องชัดเจน
- มีความสัมพันธ์กนั ตามลําดับต่อเนื อง
- มีการนําเข้าสู่ เรื อง การให้รายละเอี ยดและการสรุ ป
(2) นําเสนอเนื อหาเชิงสร้างสรรค์ หลากหลาย และมีประโยชน์ต่อผูฟ้ ัง (20 คะแนน)
- นําเสนอเนื อหาทีมีความหลากหลาย แปลกใหม่ในเชิงบวก
- มีความเป็ นไปได้สมเหตุสมผล
- นําเสนอเนื อหาทีมีความสังเคราะห์เป็ นองค์ความรู ้
- เนื อหามีประโยชน์ต่อผูฟ้ ัง
(3) เสนอข้อเท็จจริ งใช้ขอ้ มูลทีมีเหตุผลอ้างอิงได้ (20 คะแนน)
- ให้ขอ้ มูลทีเป็ นข้อเท็จจริ งถูกต้อง
- มีรายละเอียด ตัวอย่างสนับสนุ นเรื องทีพูด
- ข้อมูลทันสมัยอ้างอิงได้

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

(4) ใช้ถอ้ ยคํา สํานวน ภาษาสุ ภาพและออกเสี ยงถูกต้องชัดเจน (15 คะแนน)
- ใช้ถอ้ ยคําสุ ภาพ ไม่ก่อให้เกิ ดความเสี ยหายต่อผูอ้ ืน
- ใช้ภาษาทีเข้าใจง่าย
- พูดชัดถ้อยชัดคํา
- ใช้สํานวนโวหารเหมาะสมกับเรื องทีพูด
- ออกเสี ยงถู กต้องตามอักขระวิธี
(5) บุคลิ ก ลีลา ท่าทางการพูดเหมาะสมกับเนื อหาทีนําเสนอ (10 คะแนน)
- ท่ายืนสง่างาม
- มีความเชือมันในตนเองไม่ประหม่า
- ใช้สีหน้า ท่าทางเป็ นธรรมชาติเหมาะสม
- มีการประสานสายตากับผูฟ้ ั ง
- พูดเสี ยงดังฟังชัดไม่ติดขัด
(6) มีศิลปะในการพูดโน้มน้าวใจผูฟ้ ัง มีไหวพริ บในการพูด (10 คะแนน)
- ข้อมูลทีใช้ในการพูดมีความน่ าเชือถื อ ดึงดู ดความสนใจผูฟ้ ัง
- มีปฏิภาณไหวพริ บในการแก้ปัญหา
- มีการใช้นาเสี
ํ ยงหนักเบา เร้าความสนใจผูฟ้ ัง
(7) การรักษาเวลา (5 คะแนน)
- พูดได้ตามเวลาทีกําหนด หรื อ พูดจบก่ อน/เกินเวลาทีกําหนดได้ไม่เกิน 30 วินาที
หมายเหตุ : แนวทางการให้ คะแนน
1. พิจารณาเป็ นระดับคุณภาพ แบ่งเป็ น 3 ระดับ ดังนี
(1) คะแนนเต็ม 20 คะแนน
- ระดับดีมาก
(ช่วงคะแนน 18-20 คะแนน)
- ระดับดี
(ช่วงคะแนน 15-17 คะแนน)
- ระดับพอใช้
(ช่วงคะแนน 12-14 คะแนน)
(2) คะแนนเต็ม 15 คะแนน
- ระดับดีมาก
(ช่วงคะแนน 14-15 คะแนน)
- ระดับดี
(ช่วงคะแนน 12-13 คะแนน)
- ระดับพอใช้
(ช่วงคะแนน 10-11 คะแนน)

(3) คะแนนเต็ม 10 คะแนน
- ระดับดีมาก (ช่วงคะแนน 9-10 คะแนน)
- ระดับดี
(ช่วงคะแนน 7-8 คะแนน)
- ระดับพอใช้
(ช่วงคะแนน 5-6 คะแนน)
2. พิจารณาตามเงือนไขทีกําหนด ดังนี
(1) กรณี ขอ้ 4. ใช้ถอ้ ยคํา สํานวน ภาษาสุ ภาพและออกเสี ยงถูกต้องชัดเจน (คะแนนเม 15 คะแนน)
- ผิดไม่เกิน 5 ที ไม่หกั คะแนน หลังจากนันผิด 2 ที หัก 1 คะแนน
(2) กรณี ขอ้ 7. การรักษาเวลา (5 คะแนน)
- พูดได้ตามเวลาทีกําหนด หรื อ พูดจบก่ อน/เกินเวลาทีกําหนดได้ไม่เกิน 30 วินาที ได้ 5 คะแนน
- พูดจบก่อน/เกินเวลาทีกําหนด เกินกว่า 30 วินาที ได้ 4 คะแนน
การตัดสินของกรรมการทุกประเภทถือเป็ นทีสินสุ ด
1. คณะกรรมการแข่งขันมีจาํ นวน 5 คน ประกอบด้วย
(1) กรรมการตัดสิ น จํานวน 3 คน ซึ งไม่เป็ นครู ประจําคณะสี ทีเข้าแข่งขันในรอบนันๆ
(2) กรรมการจับเวลา และรวบรวมคะแนน จํานวน 1 คน
(3) กรรมการดําเนิ นรายการ จํานวน 1 คน
2. สถานทีจัดการแข่งขัน
ห้องโสตทัศนศึกษา
3. เวลาจัดการแข่งขัน
(1) รอบคัดเลือก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันอังคารที 25 พฤศจิกายน 2557 เวลาหลังเลิ กเรี ยน
(2) รอบคัดเลือก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันพฤหัสบดีที 27 พฤศจิกายน 2557 เวลาหลังเลิ กเรี ยน
(3) รอบชิงชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันศุกร์ที 28 พฤศจิกายน 2557 เวลาหลังเลิ กเรี ยน

