
 
 

รายละเอียดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการตอบปัญหาภาษาและวัฒนธรรมพม่า หน้า ๑/๒ 

รายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
งานนิทรรศการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร “KPRUMS NEXT STEP NEW START” 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
“กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการตอบปัญหาภาษาและวัฒนธรรมพม่า” 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยปัจจุบันการศึกษาไทย ได้ให้ความส าคัญในการเรียนการสอนภาษาพม่าและศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น

และหลายๆโรงเรียนได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีการพัฒนาเพ่ิมทักษะทางวิชาการทางด้านภาษาพม่า 
ดังนั้นทางศูนย์เมียนมาร์ศึกษาจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา เพ่ือเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนได้มีการศึกษา
เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มากขึ้นและได้แสดงความรู้ความสามารถ 

๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพ่ือให้นักเรียน ได้แสดงความสามารถทางด้านภาษาและวัฒนธรรม 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๔. คุณสมบัติของผูเ้ข้าแข่งขัน 
เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนละ ๑-๒ ทีม ๆ ละ ๕  คน โดยมคีรูผู้คุมทีมไม่เกิน 

๒ ท่านต่อ ๑ ทีม  

๕. รางวัลในการแข่งขัน 
๕.๑ รางวัลส าหรับผู้ชนะการแข่งขัน  มีดังนี้ 
๕.๒ รางวัลชนะเลิศอันดับที ่๑     ได้รับเงินรางวัล  ๑,๐๐๐ บาท    
๕.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑  ได้รับเงินรางวัล     ๘๐๐ บาท  
๕.๔ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒     ได้รับเงินรางวัล     ๖๐๐ บาท  
๕.๕ รางวัลชมเชย (๒ รางวัล)      ได้รับเงินรางวัล     ๓๐๐ บาท  

๖. วันที่/สถานที่การแข่งขัน 
วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรตนมณี ชั้น ๒ อาคารเฉลิม

พระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด (ลงทะเบียนก่อนเวลาแข่งขัน ๓๐ นาที) 

๗. เกณฑ์การแข่งขัน    
แบ่งการแข่งขันเป็น ๒ รอบ  โดยรอบแรกคัดเหลือเพียงจ านวน ๕ ทีม เพ่ือแข่งขันชิงรางวัลต่อไป 

กติกาการแข่งขันรอบแรก 
๑. แต่ละทีม ส่งตัวแทนออกมา ๑ คน ต่อ ๑ ค าถาม วนไปเรื่อยๆ จนครบค าถาม 



 
 

รายละเอียดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการตอบปัญหาภาษาและวัฒนธรรมพม่า หน้า ๒/๒ 

๒. เมื่อส่งตัวแทนแต่ละทีมประจ าที่ เพื่อตอบค าถามโดยใช้โปรแกรม kahoot.it และตอบค าถาม
ผ่านคอมพิวเตอร์ ในเวลาที่ก าหนด 

๓. เมื่อตอบค าถามครบแล้ว ทีมใด ได้คะแนนสะสมรวมมากเป็นจ านวน ๕ อันดับแรก จะได้ผ่าน
เข้ารอบต่อไป หากมีคะแนนเท่ากัน จะให้ทีมนั้นๆ ท าการตอบค าถามพิเศษเพ่ิมเติม 

กติกาการแข่งขันรอบชิงรางวัล 
๑. แต่ละทีม ส่งตัวแทนออกมา ๑ คน เพื่อตอบค าถามโดยใช้โปรแกรม kahoot.it และตอบค าถาม

ผ่านคอมพิวเตอร์ ในเวลาที่ก าหนด 
เมื่อตอบค าถามครบแล้ว ทีมใดได้คะแนนสูงสุด ก็จะได้เงินรางวัลที่ ๑ และทีมอ่ืนตามล าดับ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน   

การแข่งขันรอบแรก  
แข่งขันตามกติการอบแรก จ านวนค าถาม ๕๐ ข้อ ทีมที่ตอบค าถามได้ถูกต้องและเร็วที่สุด ระบบ

ของโปรแกรม kahoot.it จะแสดงคะแนนตามล าดับจากมากไปน้อย   
โดยมีขอบเขตของเนื้อหาดังนี้  
1. ค าศัพท์ภาษาพม่า เช่น อาชีพ,อาหาร,สัตว์,สี,วัน,เดือน ฯลฯ    
2. ประโยคพื้นฐานง่าย ๆ เช่น การทักทาย,บอกลา,ถามทาง ฯลฯ   
3. ความรู้พื้นฐานเรื่องทั่วไปของประเทศพม่า เช่น สถานที่ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม    

หมายเหตุ ข้อ ๒ และ ๓  ใช้ภาษาไทยถ่ายเสียงค าศัพท์และประโยคเป็นค าถามหรือค าตอบ)  
 

ทีมท่ีมีคะแนนสะสม ๕ ทีม ได้ผ่านเข้ารอบต่อไป  หากมีคะแนนเท่ากันจะให้ทีมนั้นๆ ท าการตอบ
ค าถามพิเศษเพ่ิมเติม 
การแข่งขันรอบชิงรางวัล 

แข่งขันตามกติการอบชิงรางวัล จ านวนค าถาม ๒๕ ข้อ ทีมที่ตอบค าถามได้ถูกต้องและเร็วที่สุด 
ระบบของโปรแกรม kahoot.it จะแสดงคะแนนตามล าดับจากมากไปน้อย  

โดยมีขอบเขตของเนื้อหาดังนี้  
1. ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์,และความรู้รอบตัวที่เก่ียวกับประเทศพม่า  
2. ค าศัพท์และประโยคภาษาพม่า (โดยใช้ตัวพยัญชนะภาษาพม่าเป็นค าถามหรือค าตอบ)  
3. ความรู้พื้นฐานเรื่องทั่วไปของประเทศพม่า เช่น สถานที่ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 

๘. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
ศูนย์เมียนมาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

๙. ผู้ประสานงานการจัดกิจกรรม 
นางสาวภชิสา ปัทมภูวนนท์   เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๕ ๓๑๖ ๘๙๙๙  



 
 

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการตอบปัญหาภาษาและวัฒนธรรมพม่า หน้า ๑/๒ 

ใบสมัครการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
งานนิทรรศการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร “KPRUMS NEXT STEP NEW START” 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
“กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการตอบปัญหาภาษาและวัฒนธรรมพม่า” 

ชื่อโรงเรียน  .....................................................................................................................................................  

อ าเภอ ......................................................... จังหวัด ......... ตาก ............ รหัสไปรษณีย์ ......................................  

ชื่อทีม............................................................................................... 
 
ชื่อ-สกุล ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
๑. ..................................................................... เบอร์โทรศัพท์ ...................................... ระดับชั้น..................... 

E-mail…………………………………………………………………………..ID LINE………………………………………………………. 

๒. ..................................................................... เบอร์โทรศัพท์ ...................................... ระดับชั้น..................... 

E-mail…………………………………………………………………………..ID LINE………………………………………………………. 

๓. ..................................................................... เบอร์โทรศัพท์ ...................................... ระดับชั้น..................... 

E-mail…………………………………………………………………………..ID LINE………………………………………………………. 

๔. ..................................................................... เบอร์โทรศัพท์ ...................................... ระดับชั้น..................... 

E-mail…………………………………………………………………………..ID LINE………………………………………………………. 

๕. ..................................................................... เบอร์โทรศัพท์ ...................................... ระดับชั้น..................... 

E-mail…………………………………………………………………………..ID LINE………………………………………………………. 

ครผูู้ดูแลทีม.............................................................................เบอร์โทร.............................................................  

E-mail…………………………………………………………………………..ID LINE………………………………………………………. 

   ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
 
 

                                                    (ลงชื่อ) ....................................................... ผูร้ับรอง                                           

                      (....................................................................)  

       ต าแหน่ง................................................................................ 



 
 

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการตอบปัญหาภาษาและวัฒนธรรมพม่า หน้า ๒/๒ 

 
กรุณาส่งใบสมัครภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 ทาง E-mail : kprums.exhibition@gmail.com 
 หรือ 
 ทาง Line ID : @kprums 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
นางสาวภชิสา ปัทมภูวนนท์   เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๕ ๓๑๖ ๘๙๙๙ 
 
หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องเตรียมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนมีคนละ ๑ ฉบับ ในวันที่ท าการแข่งขัน 

mailto:kprums.exhibition@gmail.com

