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สรุปกจิกรรมการแข่งขนัทกัษะภาษามลายู ปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 
ที่ กลุ่ม ม.ต้น ม.ปลาย 
1. การแข่งขนัพดูภาษามลาย ู   
2. การแข่งขนัเขียนภาษามลาย ู   
3. การแข่งขนัตอบปัญหาภาษามลาย ู   
4. การประกวดเล่านิทานภาษามลาย ู  
5. การแข่งขนัอ่านข่าวภาษามลาย ู  
6. การแข่งขนัขบัร้องเพลงภาษามลาย ู  
7 การแข่งขนัคดัลายมือภาษามลายอูกัษรยาว ี  
8 การแข่งขนัประกวดหนงัสั้นภาษามลาย(ูSkit 

melayu) 
 

รวม 11 

 
หมายเหตุ ***  นกัเรียน 1 คน สามารถแข่งขนัไดเ้พียง 1 รายการเท่านั้น(ไม่ซ ้าคน) 
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ตารางการจัดกจิกรรมการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการภาษามลายู 

ศูนย์เครือข่ายพฒันาการเรียนการสอนภาษามลายูโรงเรียนสตูลวทิยา 

22  กนัยายน  2561 
ณ  โรงเรียนสตูลวทิยา  จงัหวดัสตูล   

ห้อง กจิกรรม 09.00 – 12.00น. 13.30 – 16.30น. 
311 เล่านิทาน   ไม่จ  ากดัชั้น 
312 กล่าวสุนทรพจน์   ม.ตน้ ม.ปลาย 
313 คดัลายมือยาว ี ไม่จ  ากดัชั้น  
323 อ่านข่าว ไม่จ  ากดัชั้น 
322 กองกลาง 
334 การเขียนตามค าบอก ม.ตน้ ม.ปลาย 

หอประชุมเก่า หนงัสั้นมลาย(ูSKIT) 

หอประชุม 100 ปี ร้องเพลง ไม่จ  ากดัชั้น 
โสตทศันศึกษา ตอบปัญหา ม.ตน้ ม.ปลาย 

 

หมายเหตุ 1. ใหค้ณะกรรมการและนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนัทุกคนรายงานตวัลงทะเบียนทุกคน
ภายในเวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น เท่านั้น 
2. ตารางเวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมของรายการ 
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1. การแข่งขนัพูดภาษามลายู 
1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

1.1  นกัเรียนระดบัชั้น ม.1-3 
1.2  นกัเรียนระดบัชั้น ม.4-6 

2.   ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน ประเภท  เด่ียว 
3.  วธีิด าเนินการ  และรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.1 หวัขอ้การแข่งขนัเป็นไปตามเน้ือหาแต่ละระดบัชั้นท่ีเหมาะสมดงัน้ี  
  3.1.1 ระดบัชั้น ม.ตน้ (1-3) พูดเร่ืองเก่ียวกบั ภาษากบัชีวติ 
  3.1.2 ระดบัชั้น ม.ปลาย (4-6) พดูเร่ืองเก่ียวกบั การเรียนในศตวรรษที ่๒๑ 
 3.2 นกัเรียนจะหยบิฉลากล าดบัท่ีในการพดู 
 3.3 เวลาในการแข่งขนั 

3.3.1 ระดบัชั้นม.ตน้ (1-3) ใชเ้วลาในการพดู 7 นาที 
  3.3.2 ระดบัชั้นม.ปลาย (4-6) ใชเ้วลาในการพดู 9 นาที 
  3.3.3 เวลาในการพดู บวก/ลบ 30 วนิาทีไม่ตดัคะแนน 
  3.3.4 ใชเ้วลานอ้ยกวา่หรือมากกวา่เวลาท่ีก าหนด ตดันาทีละ 1 คะแนน (ไม่รวมเวลา
ท่ีใชใ้นการแนะน าตวั) 
 3.4 ผูเ้ขา้แข่งขนัจะพดูแข่งขนัตามหวัขอ้ท่ีก าหนด พร้อมตอบค าถามของคณะกรรมการ
เก่ียวกบัส่ิงท่ีผูเ้ขา้แข่งขนัพดู จ  านวน  2 ค าถาม  

3.4.1 ระดบัชั้นม.ตน้ (1-3) เป็นค าถามประเภทให้ตอบดว้ยประโยคสั้นๆ 
  3.4.2 ระดบัชั้นม.ปลาย (4-6) เป็นค าถามประเภทให้ตอบดว้ยประโยคท่ีสมบูรณ์ 
  3.4.3 ในกรณีท่ีผูเ้ขา้แข่งขนัไม่สามารถตอบค าถามได ้อนุโลมใหค้ณะกรรมการถาม
ค าถามใหม ่(ท่ีมีระดบัความยากง่ายเท่าเทียมหรือใกลเ้คียงค าถามแรก) ไดอี้ก 1 ค าถาม ในค าถามท่ี
สองน้ีหากผูเ้ขา้แข่งขนัไม่สามารถตอบได ้อนุโลมใหต้อบเป็นภาษาไทยได ้คะแนนท่ีไดจ้ะลดหลัน่ลง
ไปตามเกณฑ์ 
 3.5  ขณะพดูหา้มใชอุ้ปกรณ์ เอกสาร และบนัทึกช่วยจ าประกอบการพดู 
 3.6  ใชไ้มโครโฟนและใชส้ าเนียงภาษามลายกูลาง 
 3.7  ไม่อนุญาตใหผู้เ้ขา้แข่งขนัเขา้ชมได ้
 3.8  ผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีมาชา้กวา่เวลาท่ีก าหนดใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นสิทธ์ิขาด 
 3.9  แต่งกายดว้ยชุดนกัเรียน/ชุดกีฬาประจ าโรงเรียน 
 3.10  ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 
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4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
 4.1 ดา้นเน้ือหา        ( 35  คะแนน) 
  - เน้ือหามีความถูกตอ้งตามท่ีก าหนด   15  คะแนน 
  - ความถูกตอ้งของภาษาในรูปแบบการพดูสุนทรพจน์ 10  คะแนน 
  - ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์    10  คะแนน 
 4.2  ดา้นความคล่องแคล่วในทกัษะภาษา         (35  คะแนน) 

-การใชภ้าษาเหมาะสมกบัระดบัชั้น  
โครงสร้างและค าสันธาน     15 คะแนน 
-ความสามารถดา้นการออกเสียง การเนน้ค า เสียงสูง-ต า  
การเนน้ค าส าคญัในประโยคและจงัหวะหยดุในช่วงจบประโยค 10  คะแนน 

  - การใชน้ ้าเสียงสอดคลอ้งกบัเน้ือหา   10   คะแนน  
 4.3 ความส าเร็จในการถ่ายทอด     ( 15   คะแนน) 
  - ความสามารถในการส่ือถึงผูฟั้ง     10   คะแนน 
  - บุคลิกท่าทาง       5   คะแนน 
 4.4 พดูในระยะเวลาท่ีก าหนด      (5  คะแนน) 
 4.5 การตอบค าถาม       (10   คะแนน )
 (ค าถาม 2 ค าถามๆละ 5 คะแนน) 
5.  เกณฑ์การตัดสิน   
 ร้อยละ 80-100 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง 
 ร้อยละ 70-79 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน 
 ร้อยละ 60-69 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
 ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 
6. คณะกรรมการตัดสิน ระดับช้ันละ  3 คน 
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2. การแข่งขนัเขยีนตามค าบอกภาษามลายู 
1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

1.1  นกัเรียนระดบัชั้น ม.1-3 
1.2  นกัเรียนระดบัชั้น ม.4-6 

2.   ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน ประเภท  เด่ียว 
3.  วธีิด าเนินการ  และรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.1 ท าการแข่งขนั 2 รอบ 
 รอบที ่1  กรรมการพดูค าศพัทค์  าละ 2 คร้ังและพดูประโยคขยายท่ีมีค าศพัทน์ั้นๆ 2 คร้ัง 
เพื่อใหผู้เ้ขา้แข่งขนัเขา้ใจค าศพัทไ์ดดี้ยิง่ข้ึน ผูเ้ขา้แข่งขนัเขียนค าศพัทจ์  านวน 20 ค าๆละ 5 คะแนน ลง
ในกระดาษค าตอบท่ีเตรียมไว ้รอบท่ี 1 รวม 100 คะแนน 
 รอบที ่2 สอบเช่นเดียวกบัรอบท่ี 1  รอบท่ี 2 รวม 100 คะแนน 
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
 - รวมทั้ง 2 รอบ 200 คะแนนแลว้หารดว้ย 2 จะเป็นคะแนนเตม็ 100 คะแนน 
 - ตรวจสอบจากการสะกดค าท่ีถูกตอ้งเท่านั้น 
 - เม่ือแข่งขนัเสร็จกรรมการเฉลยใหน้กัเรียนรับทราบดว้ย 
5.  เกณฑ์การตัดสิน   
 ร้อยละ 80-100 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง 
 ร้อยละ 70-79 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน 
 ร้อยละ 60-69 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
 ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 
6. คณะกรรมการตัดสิน ระดับช้ันละ  3 คน 
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3. การประกวดเล่านิทานภาษามลายู 
1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

1.1  นกัเรียนระดบัชั้น ม.1-6 
2.   ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน ประเภท  เด่ียว 
3.  วธีิด าเนินการ  และรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.1 นิทานท่ีใชใ้นการแข่งขนัเป็นนิทานพื้นบา้นของไทยหรือต่างประเทศ  
 3.2 นกัเรียนจะหยบิฉลากล าดบัท่ีในการพดู 
 3.3 เวลาในการแข่งขนั 6 นาที 
  3.3.1 เวลาในการพดู บวก/ลบ 30 วนิาทีไม่ตดัคะแนน 
  3.3.4 ใชเ้วลานอ้ยกวา่หรือมากกวา่เวลาท่ีก าหนด ตดันาทีละ 1 คะแนน (ไม่รวมเวลา
ท่ีใชใ้นการแนะน าตวั) 
 3.4 นกัเรียนตอ้งส่งบทนิทานใหค้ณะกรรมการตดัสินก่อนการแข่งขนั (ส่งในวนัรายงานตวั)  
จ านวน 3 ชุด 
 3.5  ไม่อนุญาตใหผู้เ้ขา้แข่งขนัและครูเขา้ชมได ้ 
 3.6  ขณะเล่าหา้มใชอุ้ปกรณ์ เอกสาร และบนัทึกช่วยจ าประกอบการเล่า 

3.7  ผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีมาชา้กวา่เวลาท่ีก าหนดใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นสิทธ์ิขาด 
 3.8  แต่งกายดว้ยชุดนกัเรียน/ชุดกีฬาประจ าโรงเรียนและไม่มีการใชอุ้ปกรณ์ประกอบการเล่า
เร่ือง 
 3.9  ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
 4.1 ดา้นเน้ือหา        ( 35  คะแนน) 
  - เน้ือเร่ืองมีความน่าสนใจเหมาะสมกบัวยั   15  คะแนน 
  - รูปแบบการเล่าเร่ือง การน าเสนอ    10  คะแนน 
  - ขอ้คิดในการน าเสนอ     10  คะแนน 
 4.2  ดา้นความคล่องแคล่วในทกัษะภาษา         (60  คะแนน) 

-การใชภ้าษาถูกตอ้งตามโครงสร้างและค าสันธานและ 
ความเหมาะสมกบัระดบัชั้น    20 คะแนน 
-ความสามารถดา้นการออกเสียง     20  คะแนน 

  - การใชน้ ้าเสียง อารมณ์และบุคลิกสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง 20   คะแนน  
 4.3 พดูในระยะเวลาท่ีก าหนด     ( 5  คะแนน) 
 



 
 

ศูนยเ์ครือข่ายพฒันาการเรียนการสอนภาษามลาย ูโรงเรียนสตูลวทิยา หนา้ 9 

 

5.  เกณฑ์การตัดสิน   
 ร้อยละ 80-100 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง 
 ร้อยละ 70-79 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน 
 ร้อยละ 60-69 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
 ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 
6. คณะกรรมการตัดสิน ระดับช้ันละ  3 คน 
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4. การแข่งขนัตอบปัญหาภาษามลายู 
1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

1.1  นกัเรียนระดบัชั้น ม.1-3 
1.2  นกัเรียนระดบัชั้น ม.4-6 

2.   ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน ประเภททีมๆละ 2 คน  
3.  วธีิด าเนินการ  และรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.1 การแข่งขนัแบ่งออกเป็น 2 รอบ  
 รอบที ่1  ค าถามแบบปรนยัมี 4 ตวัเลือกเป็นภาษามลาย ูจ  านวน  50 ขอ้   
 รอบที ่2 กรรมการจะอ่านค าถามเป็นภาษามลาย ูผูเ้ขา้แข่งขนัเขียนค าตอบเองโดยไม่มีตวัเลือก
ใหเ้ป็นภาษามลายจู  านวน  10  ขอ้   
 3.2 รอบท่ี 1  คณะกรรมการแจกค าถามพร้อมกระดาษค าตอบใหผู้เ้ขา้แข่งขนั โดยใหเ้วลา
นกัเรียนท า  1  ชัว่โมง 
 3.3 รอบท่ี 2  กรรมการจะอ่านค าถามเป็นภาษามลาย ูขอ้ละ 3 คร้ัง 
 3.4  ผูเ้ขา้แข่งขนัเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้ง  
 3.5 ผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีมาชา้กวา่เวลาท่ีก าหนดใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นสิทธ์ิขาด 
 3.6  แต่งกายดว้ยชุดนกัเรียน/ชุดกีฬาประจ าโรงเรียน 
4. ขอบเขตเนือ้หา 
 4.1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการใชภ้าษามลายพูื้นฐานในชีวติประจ าวนั 
 4.2 การตีโจทยค์  าถามในชีวติประจ าวนั 
5. เกณฑ์การให้คะแนน        100 คะแนน 
 5.1 รอบท่ี 1  50 ขอ้ละๆ 2 คะแนน รวม    ( 100  คะแนน) 
 5.2 รอบท่ี 2  10 ขอ้ละๆ 10 คะแนน รวม         ( 100  คะแนน) 
 รวมทั้ง 2 รอบ 200 คะแนนแลว้หารดว้ย 2 จะเป็นคะแนนเตม็ 100 คะแนน 
5.  เกณฑ์การตัดสิน   
 ร้อยละ 80-100 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง 
 ร้อยละ 70-79 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน 
 ร้อยละ 60-69 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
 ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 
6. คณะกรรมการตัดสิน ระดับช้ันละ  3 คน 
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 5. การแข่งขนัอ่านข่าวภาษามลายู 
1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

1.1  นกัเรียนระดบัชั้น ม.1-6 
2.   ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน ประเภท  เด่ียว 
3.  วธีิด าเนินการ  และรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.1 ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งอ่านข่าว 1 รอบ 
  3.1.1 เป็นข่าวท่ีนกัเรียนไดรั้บจากศูนยเ์ครือข่ายฯ 5  ข่าว 
 3.2 นกัเรียนจะหยบิฉลากเลือกข่าว 1 ข่าวและหยบิฉลากล าดบัท่ีในการอ่าน 
 3.4 เวลาในการอ่านก าหนดไม่เกิน 5 นาที 
 3.5 ผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีมาชา้กวา่เวลาท่ีก าหนดใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นสิทธ์ิขาด 
 3.6  แต่งกายดว้ยชุดนกัเรียน/ชุดกีฬาประจ าโรงเรียน 
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
 4.1 อ่านออกเสียงภาษามลาย ูถูกตอ้ง ชดัเจน    60  คะแนน 
 4.2  อ่านไดอ้ยา่งราบร่ืน ความเร็วเหมาะสมและมีการเนน้เน้ือหา      20  คะแนน 
 4.3 จงัหวะหยดุ เสียงสูง-ต ่า     10  คะแนน 
 4.4 บุคลิกภาพ ลีลาความสง่างาม ความมัน่ใจ   10  คะแนน 
5.  เกณฑ์การตัดสิน   
 ร้อยละ 80-100 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง 
 ร้อยละ 70-79 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน 
 ร้อยละ 60-69 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
 ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 
6. คณะกรรมการตัดสิน ระดับช้ันละ  3 คน 
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6. การแข่งขนัร้องเพลงภาษามลายู 
1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

1.1  นกัเรียนระดบัชั้น ม.1-6 
2.   ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน ประเภท  เดียว  
3.  วธีิด าเนินการ  และรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.1 เพลงท่ีใชป้ระกวด จ านวน  1 เพลง เป็นเพลงมาเลเซียหรืออินโดนีเซีย 
 3.2 ร้องเองโดยไม่มีคาราโอเกะ 

3.3 นกัเรียนจะหยบิฉลากล าดบัท่ีในการร้อง ก่อน 30 นาที 
 3.4 ไม่อนุญาตใหดู้เน้ือเพลงในขณะประกวด 
 3.5 ผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีมาชา้กวา่เวลาท่ีก าหนดใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นสิทธ์ิขาด 
 3.6  แต่งกายดว้ยชุดนกัเรียน/ชุดกีฬาประจ าโรงเรียน 
 3.7 กรณีท่ีเกิดการผดิพลาดอนุญาตให้เร่ิมตน้ใหม่ได ้ทั้งน้ีไม่เกินวรรคท่ี 2 ของเน้ือร้องท่อนท่ี 
1 หากเกินจากน้ีถือวา่ผดิพลาด กรรมการจะหกัคะแนนตามกรณีท่ีผดิ 
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน   
 4.1 น ้าเสียงความไพเราะของเสียง      30  คะแนน 
 4.2  อกัขระวธีิถูกตอ้ง           20  คะแนน 
 4.3 ความพร้อมเพรียง จงัหวะท านองถูกตอ้ง   20  คะแนน 
 4.4 บุคลิกภาพ ลีลาความสง่างาม ความมัน่ใจ   20  คะแนน 
 4.5 ความยากง่ายของเพลง     10  คะแนน 
5.  เกณฑ์การตัดสิน   
 ร้อยละ 80-100 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง 
 ร้อยละ 70-79 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน 
 ร้อยละ 60-69 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
 ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 
7. คณะกรรมการตัดสิน ระดับช้ันละ  3 คน 
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7. การแข่งขนัคดัลายมอืภาษามลายูอกัษรยาว ี
1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

1.1  นกัเรียนระดบัชั้น ม.1-6 
2.   ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน ประเภท  เด่ียว 
3.  วธีิด าเนินการ  และรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.1  กรรมการเตรียมขอบเขตเน้ือหาและอุปกรณ์ต่างๆท่ีใชใ้นการแข่งขนั 

3.2 นกัเรียนสามารถใชรู้ปแบบอกัษรการเขียนอิสระโดยใหน้กัเรียนเขียนและจดัวางบรรทดั
ในรูปแบบการเขียนบทกลอน(Pantun) 
 3.4 เวลาในการเขียนก าหนดไม่เกิน ๑ ชัว่โมง ๓๐ นาที 
 3.5 ผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีมาชา้กวา่เวลาท่ีก าหนดใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นสิทธ์ิขาด 
 3.6  แต่งกายดว้ยชุดนกัเรียน/ชุดกีฬาประจ าโรงเรียน 
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
 4.1 ความสวยงาม      30 คะแนน 

4.2 การใชภ้าษาท่ีถูกตอ้งตามรูปแบบท่ีก าหนด  20  คะแนน 
 4.3 สะอาด เรียบร้อย     20  คะแนน 
 4.4 ความคิดสร้างสรรค ์     20  คะแนน 
 4.5 เขียนในระยะเวลาท่ีก าหนด    10  คะแนน 
5.  เกณฑ์การตัดสิน   
 ร้อยละ 80-100 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง 
 ร้อยละ 70-79 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน 
 ร้อยละ 60-69 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
 ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 
6. คณะกรรมการตัดสิน ระดับช้ันละ  3 คน 
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8. การแข่งขนัประกวดละครส้ันภาษามลายู (Skit melayu) 
1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

1.1  นกัเรียนระดบัชั้น ม.1-6 
2.   ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน ประเภท  ทีมๆละ 5  คน 
3.  วธีิด าเนินการ  และรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 

3.1 บทละคร: เป็นบทนิทานพื้นบา้นของมลายหูรือนิทานอีสป 
 3.2 ผูเ้ขา้แข่งขนัทุกทีมลงทะเบียนและส่ง บทละคร(script) ๓ ชุดและจบัฉลากเพื่อจดัล าดบั
แข่งขนั 
 3.3 เวลาในการแข่งขนัทีมละ ๑๐  นาที เกินไดไ้มเ่กิน ๓๐  วนิาที หลงัจากนั้นทุกๆ ๓๐  วนิาที 
จะถูกตดัคะแนน ๑ คะแนน 
 3.4 ตวัละครทุกตวัตอ้งมีบทพดู และพดูโดยไม่ดูบทรวมถึงผูบ้รรยายตวัละคร ตอ้งบรรยาย
ตอ้งไม่ดูบท 
 3.5 ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งใส่ชุดนกัเรียน/ชุดพละในการแสดงเท่านั้น (หากฝ่าฝืนตดั 5 คะแนน) 
 3.6 สามารถใชอุ้ปกรณ์ประกอบการแสดง ส่ิงประดิษฐง่์ายๆส าหรับตกแต่งบนชุดนกัเรียน
เพื่อส่ือถึงละครได ้หา้มใชฉ้ากหรืออุปกรณ์ประกอบฉาก (หากฝ่าฝืนตดั 5 คะแนน) 
 3.7   ผูเ้ขา้แข่งขนัหา้มใชไ้มโครโฟน หรือ ซาวน์เอฟเฟค (Sound Effect) 
 3.8  ผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีมาชา้กวา่ก าหนดเวลาใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการ 
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน   
 4.1 ดา้นการแสดง (Acting)   40  คะแนน 
  - บทบาทการแสดง(Characterization) 10  คะแนน 
  - การใชเ้สียงและความมีชีวติชีวาในการแสดง 10  คะแนน 
  - การเคล่ือนไหว การใชท้่าทางและสีหนา้ในการแสดง 10  คะแนน 
  - การใชพ้ื้นท่ีบนเวทีการแสดง 10  คะแนน 
 4.2 ดา้นเน้ือหาของบทละคร   35  คะแนน 
  - ความถูกตอ้งของภาษา 10  คะแนน 
  - ความคล่องแคลว  10  คะแนน 
  - การออกเสียงภาษามลาย ู 10  คะแนน 
  - ขอ้คิดจากเร่ืองท่ีน าเสนอ  5  คะแนน 
 4.3 ดา้นการจดัการ    25  คะแนน 
  - รูปแบบการแสดงและการวางแผนการแสดง 10  คะแนน 
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  - การท างานเป็นทีม 10  คะแนน 
  - ความเหมาะสมของเวลาในการแสดง  5  คะแนน 
6.  เกณฑ์การตัดสิน   
 ร้อยละ 80-100 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง 
 ร้อยละ 70-79 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน 
 ร้อยละ 60-69 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
 ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 
7. คณะกรรมการตัดสิน ระดับช้ันละ  3 คน 
หมายเหตุ   ไม่อนุญาตให้บุคคลอืน่นอกเหนือจากผู้แสดงท าหน้าทีเ่ป็น Back  stage 
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ข่าวมลาย ู1 

Penceramah terkenal, Dr Rozaimi Ramle, mengesahkan sudah 
menghantar jemputan untuk berdialog dengan pemimpin PAS 
Selangor, Ahmad Dusuki Abdul Rani, berhubung 'tuduhan tidak 
tepat' yang dikaitkan kepadanya. 

Rozaimi yang merupakan pensyarah di Universiti Pendidikan Sultan 
Idris (UPSI) berkata, setelah mendengar sendiri klip video Ahmad 
Dusuki selama kira-kira empat minit itu, beliau berpendapat individu 
yang dimaksud anggota jawatankuasa PAS Selangor berkenaan 
adalah dirinya. 

Ketika dihubungi Malaysiakini, Rozaimi memberitahu pihaknya 
sedang menunggu jawapan balas daripada Ahmad Dusuki sama 
ada bersetuju berdialog untuk menjernihkan keadaan atau tidak. 

"Sekarang hanya menunggu respon selanjutnya dari pegawai 
peribadi beliau (Ahmad Dusuki). 

"Mereka sudah dimaklumkan, cuma belum ada persetujuan dan 
kata putus. Pihak saya masih menunggu persetujuan," katanya. 

Baru-baru ini tersebar klip video tazkira Ahmad Dusuki mengecam 
seseorang yang dinamakannya sebagai "mengaku pakar hadis" 
mempertikaikan kenyataan yang dibuat Timbalan Presiden PAS 
Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man. 

Isu yang diperkatakan ialah kewajaran orang Islam membeli 
makanan daripada orang fasik (orang yang melakukan maksiat atau 
melanggar perintah Allah). 

Dalam video berkenaan, Ahmad Dusuki yang memang turu terkenal 
sebagai penceramah agama melahirkan rasa pelik apabila "pakar 
hadis" berkenaan mempertikaikan kenyataan Tuan Ibrahim. 

Ahmad Dusuki kemudian melahirkan kebimbangan sekiranya "pakar 
hadis" itu akan mempertahankan golongan lesbian, gay, biseksual, 
transeksual (LGBT) selepas ini 
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ข่าวมลาย ู2 

Krisis Arab Saudi Dan Qatar, Ini 
Pandangan Rakyat Malaysia Yang 
Menetap Di Sana 
Isu Arab Saudi dan sekutunya yang memutuskan hubungan 
diplomatik dengan Qatar kini telah masuk hari ke 7 dan nampaknya 
semakin panas. Namun begitu di waktu yang sama Turki, Lebanon 
dan Algeria telah mengambil pendekatan berbeza. 
Bekalan makanan dari 3 negara ini telah memenuhi rak-rak 
pasaraya di Qatar. Ditambah permintaan makanan dikatakan 
bertambah di sepanjang bulan Ramadan, ini sekaligus memberi 
kelegaan bagi mereka yang menetap dan bekerja di Qatar. 
Sebelum krisis ini melanda, sejumlah besar bekalan makanan Qatar 
dengan populasi penduduk seramai 2.5 juta adalah daripada UAE 
dan Arab Saudi. 
Terkini kami di Vocket telah menerima pandangan daripada salah 

seorang pembaca kami iaitu Tuan Abd Latib Karim, warga 

Malaysia yang bekerja di Qatar. Ikuti penulisan beliau di bawah. 
Sejak meletusnya isu ini, terdapat banyak cerita dan teori yang 
bertebaran. Mungkin ada yang betul tapi banyak juga yang tak betul. 
Kalau semak di laman sosial, pakar-pakar dan jaguh geopolitik 
segera tumbuh macam cendawan lepas hujan. 
Kemaskini terakhir sehingga kini 10 negara yang telah memutus 
hubungan diplomatik dengan Qatar, 2 negara yang mengurangkan 
hubungan diplomatiknya. 
Dengan terputusnya hubungan diplomatik bererti hubungan laut, 
udara dan darat terputus. Malah ruang udara pun tidak dibenarkan 
masuk bagi penerbangan Qatar Airways. 
Warga Qatar di Negara tersebut diarah keluar. Tapi tidak 
sebaliknya. Warga Mesir masih terus bekerja dan menetap di Qatar. 
Jelas menunjukkan Qatar tidak mahu terikut-ikut rentak mereka. 
Dengan penutupan sempadan dan pintu masuk / keluar bermakna 
bekalan bahan-bahan mentah terutama makanan terputus. Untuk 
makluman Qatar mendapat sebahagian besar bekalan makanan 
dari Saudi, Oman dan UAE. 
 

https://www.thevocket.com/isu-arab-saudi-dan-qatar-ini-pandangan-rakyat-malaysia-yang-menetap-di-sana/
https://www.thevocket.com/isu-arab-saudi-dan-qatar-ini-pandangan-rakyat-malaysia-yang-menetap-di-sana/
https://www.thevocket.com/isu-arab-saudi-dan-qatar-ini-pandangan-rakyat-malaysia-yang-menetap-di-sana/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005766468976
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ข่าวมลาย ู3 

Ronaldo kekal di Madrid  
MADRID 21 Jun - Presiden Real Madrid, Florentino Perez 
menegaskan Cristiano Ronaldo akan kekal bersama kelab gergasi 
Sepanyol itu malah mendakwa pihaknya tidak menerima sebarang 
tawaran untuk mendapatkan pemain tersebut. 

Spekulasi Ronaldo bakal berpindah ke Manchester United dan 
beberapa kelab terkemuka bertiup kencang selepas pemain berusia 32 
tahun itu mengugut mahu meninggalkan Madrid dan keluar daripada 
negara itu selepas menghadapi masalah cukai dengan pihak berkuasa 
Sepanyol. 

“Ronaldo adalah pemain Madrid dan saya tegaskan dia akan terus 
bersama kami. Kami tidak menerima sebarang tawaran untuk 
mendapatkannya,” kata Perez. 

Menurut akhbar tempatan Sepanyol kes yang melibatkan Ronaldo itu 
tidak selesai kerana dia percaya Madrid tidak memberi sokongan 
kepadanya seperti yang diharapkan. Keadaan semakin rumit apabila 
dia merungut layanan yang diberikan oleh peminat Madrid kepadanya 
yang sering mengejek sewaktu Ronaldo beraksi di atas padang. 

Dalam pada itu, Perez berkata dia berasa sangat yakin Ronaldo akan 
kekal bersama Madrid kerana dilindungi dengan kontrak di mana jika 
dia mahu meninggalkan kelab tersebut klausa pelepasan sebanyak 1 
bilion euro (RM4.78 bilion) diperlukan. 

“Saya belum bercakap dengannya lagi. Kami tidak mahu mengganggu 
tumpuannya bersama skuad kebangsaan. Bagaimanapun saya fikir 
keadaan menjadi sangat pelik sekiranya dia meninggalkan kelab ini,” 
kata Perez. 
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ข่าวมลาย ู4 

Malaysia pusat tumpuan serantau 
produk kaca mata Itali 

KUALA LUMPUR: Malaysia terus menjadi lokasi tumpuan 
perdagangan luar apabila dipilih menjadi pusat pengembangan 
serantau produk kaca mata Itali yang terkenal di seluruh dunia, 
berikutan potensi pertumbuhan pasaran yang tinggi di negara ini. Ia 
susulan pemilihan Kuala Lumpur sebagai destinasi sulung Pameran 
Optik Itali di Asia Tenggara yang mempromosikan produk dan 
fesyen kaca mata terbaharu yang dibawa dari negara Eropah itu. 
Pameran berkenaan terbuka kepada rakan perniagaan dari seluruh 
rantau ini. Ketua Pegawai Operasi, Associazione Nazionale 
Fabbricanti Articoli Ottici (ANFAO), Francesco Gili, berkata kerajaan 
Itali memilih Kuala Lumpur untuk menjadi hos pameran berprestij 
selepas mengambil kira kedudukan negara ini sebagai pusat 
tumpuan serantau. Katanya, setiap tahun Agensi Perdagangan Itali 
akan mengadakan beberapa pertemuan dengan pelbagai negara 
bagi mempromosikan produk kaca mata dari negara itu dan 
kebiasaannya ia akan mengunjungi negara pasaran penting seperti 
Amerika Syarikat (AS) serta Hong Kong. "Setiap tahun, kami akan 
mencari negara baharu dan peluang baharu bagi mempromosikan 
produk kaca mata Itali. Tahun ini, kerajaan Itali berhasrat untuk 
memperluaskan capaian produk kaca mata ke Asia Tenggara dan 
Kuala Lumpur dipilih kerana kedudukannya di tengah-tengah rantau 
ini. "Kuala Lumpur juga sebuah bandar raya hebat dan mempunyai 
pasaran besar kerana terdapat banyak kedai menjual kaca mata di 
sini," katanya dalam temubual bersama BH di Kuala Lumpur, baru-
baru ini. Yang turut hadir, Pesuruhjaya Perdagangan Itali, Dr 
Samuele Porsia dan Presiden Persatuan Pemborong Optik Malaysia 
(MOWA), Eric Ho. ANFAO adalah salah satu badan penggalakan 
perdagangan Itali yang bernaung di bawah Persekutuan Industri 
Itali. Matlamatnya adalah untuk mempromosikan produk kaca mata 
Itali yang terkenal ke seluruh dunia. 
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ข่าวมลาย ู5 

Operasi bersepadu: 293 kenderaan 
dikenakan tindakan Oleh S Anand 
Kumar 

 

JOHOR BAHRU: Sebanyak 293 kenderaan dikesan melakukan 
pelbagai kesalahan dalam operasi bersepadu yang dijalankan sejak 
12 Jun lalu. Ketua Jabatan Penguat Kuasa uruhanjaya 
Pengangkutan Awam Darat (SPAD), Datuk Che Hasni Che Ahmad, 
berkata sebanyak 4,861 kenderaan diperiksa di seluruh negara itu 
membabitkan bas (3,445), teksi (932) dan lori (484).  "Sebanyak 154 
kes membabitkan bas dan antara kesalahan yang dilakukan ialah 
mengenakan tambang berlebihan kepada pengguna, tidak 
mempunyai dokumen pemandu serta menurunkan penumpang di 
kawasan yang tidak dibenarkan.  "Bagi teksi pula, sebanyak 37 
kesalahan dikenal pasti, antaranya tidak memiliki kad pemandu 
serta gagal mengemukakan permit selain tidak menggunakan meter 
ketika mengambil penumpang," katanya pada sidang media, di 
Pejabat SPAD Wilayah Selatan, di sini, malam tadi. Che Hasni 
berkata, sebanyak 102 kesalahan pula direkodkan membabitkan 
lori, antaranya membawa muatan yang berlebihan serta gagal 
mengemukakan permit. Operasi bersepadu itu akan dijalankan 
sehingga 2 Julai ini sempena musim perayaan, dengan kekuatan 
380 anggota penguat kuasa SPAD, dibantu pelbagai agensi 
penguatkuasaan lain. Dalam operasi yang dijalankan sehingga 
semalam juga, tiada penahanan membabitkan pemandu bas yang di 
bawah pengaruh dadah. 
 

 

 

 

 
 

 


