ชมรมผู้บริหารโรงเรี ยนฆราวาส คาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุ งเทพ
กฎกติกาและเกณฑ์ การตัดสิน
กิจกรรมการแข่ งขันระดับปฐมวัย ครัง้ ที่ 14 ประจาปี การศึกษา 2559
วันเสาร์ ท่ ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ โรงเรี ยนเซนต์ จอห์ น
ประเภทการแข่ งขัน
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายการ
ต่อไม้ บล็อก
การสร้ างภาพจากวัสดุ
เกมการศึกษา
วาดภาพตามจินตนาการ
เล่านิทาน
ประกวดร้ องเพลง
ทักษะการฟั ง
รวมจานวนนักเรี ยนในแต่ละระดับชัน้
รวมทังสิ
้ ้น

อิงเกณฑ์ พจิ ารณาดังนี ้
คะแนน 80 – 100 คะแนน
คะแนน 70 - 79 คะแนน
คะแนน 60 - 69 คะแนน
คะแนน 50 - 59 คะแนน

ระดับและจานวนนักเรียนที่เข้ าร่ วม (คน)
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
1
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
8
10
22

ระดับเหรี ยญทอง
ระดับเหรี ยญเงิน
ระดับเหรี ยญทองแดง
รางวัลชมเชย

โล่ รางวัลคะแนนรวมพิเศษ มี 3 อันดับ ดังนี ้
ชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ 1, รองชนะเลิศอันดับ 2 โดยพิจารณาจากผลรวมของคะแนนในแต่ละ
ประเภท
กฎกติกาและเกณฑ์ การตัดสิน มีดังต่ อไปนี ้
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 ประเภทที่ 1 การแข่ งขันต่ อไม้ บล็อก
ระดับชัน้ ที่เข้ าร่ วมการแข่ งขัน
อนุบาล 1
ประเภทบุคคล
อนุบาล 2 – 3
ประเภททีม ระดับชันละ
้ 3 คน
อุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในการแข่ งขัน
1. ไม้ บล็อก
- โรงเรี ยนที่ส่งนักเรี ยนเข้ าแข่งขันจะต้ องจัดซื ้อไม้ บล็อกตามแบบที่คณะกรรมการแจ้ งไว้ เท่านัน้ นักเรี ยน
1 ทีม ต่อไม้ บล็ อก 1 ชุด หากส่งครบทัง้ 3 ระดับต้ องจัดซือ้ ไม้ บล็อก 6 ชุด ไม้ บล็อกชุดที่สั่งนีส้ ามารถใช้ ในการ
แข่งขันได้ ทุกปี เป็ นของบริ ษัท Tip toy 1 ชุดมี 40 ชิ ้น ขนาดเล็ก ราคาปกติชุดละ 420 บาท ลดแล้ วเหลือชุดละ
294 บาท
- ให้ แต่ละโรงเรี ยนเขียนสัญลักษณ์ของโรงเรี ยนไว้ ที่ถงุ ใส่บล็อกและที่บล็อกให้ ชดั เจน เพื่อป้องกันการสูญหาย
- ผู้เข้ าร่วมแข่งขันต้ องจัดส่งไม้ บล็อกมาที่โรงเรี ยนเซนต์จอห์น ในวันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา
15.00 น. เพื่อจัดเตรี ยมและแยกชุดไม้ บล็อก หากไม่สง่ ภายในวัน เวลา ที่กาหนดขอถือสิทธิ์ในการคัดชื่อออกจาก
การแข่งขันทุกกรณี
การสั่งไม้ บล็อก โรงเรี ยนเปรมประชาวัฒนาเป็ นผู้สงั่ ให้ โดยแต่ละโรงส่งใบแจ้ งความจานงสัง่ ซื ้อไม้ บล็อก
การรับไม้ บล็อก โรงเรี ยนเปรมประชาวัฒนาจะดาเนินการส่งไม้ บล็อกถึงแต่ละโรงเรี ยน 2 ทางคือ
(1) มารับเองที่โรงเรี ยนเปรมประชาวัฒนา
(2) ทางไปรษณีย์ โดยแต่ละโรงเรี ยนจ่ายค่าส่งไม้ บล็อกเอง ผ่านบัญชีของโรงเรี ยนเปรมประชาวัฒนา
* หากไม่สะดวกรับไม้ บล็อก 2 ทางนี ้ ท่านสามารถสัง่ ซื ้อได้ ด้วยตนเอง แต่จะไม่ได้ ลดราคาตามที่โรงเรี ยนแจ้ งไว้
เวลาในการแข่ งขัน
ชันอนุ
้ บาลปี ที่ 1 ใช้ เวลา 30 นาที บล็อกจานวน 40 ชิ ้น (ไม้ บล็อก 1 ชุด) ขนาดฐาน 55x55 ซม.
ชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 ใช้ เวลา 60 นาที บล็อกจานวน 80 ชิ ้น (ไม้ บล็อก 2 ชุด) ขนาดฐาน 65x80 ซม.
ชันอนุ
้ บาลปี ที่ 3 ใช้ เวลา 60 นาที บล็อกจานวน 120 ชิ ้น (ไม้ บล็อก 3 ชุด) ขนาดฐาน 70x95 ซม.
วิธีการแข่ งขัน
1. นักเรี ยนจับฉลากหัวข้ อในการต่อบล็อกก่อนเข้ าแข่งขัน ซึ่งได้ กาหนดหัวข้ อไว้ 3 หัวข้ อดังนี ้
ชันอนุ
้ บาล 1 ใช้ ตวั เลือก 2 หัวข้ อ คือหัวข้ อที่ 1 และ 2
หัวข้ อที่ 1
โรงเรี ยนแสนสุข
หัวข้ อที่ 2
บ้ านอบอุ่น
หัวข้ อที่ 3
สวนสนุกหรรษา
2. นักเรี ยนต่อบล็อกตามจินตนาการตามหัวข้ อที่กรรมการจับได้ โดยใช้ บล็อกตามจานวนที่จดั ไว้
3. นักเรี ยนที่ตอ่ บล็อกเสร็จก่อนเวลาให้ หยุดการแข่งขันได้ และให้ นงั่ รอนักเรี ยนคนอื่นจนหมดเวลา
4. กรรมการขานก่อนหมดเวลาการแข่งขัน 5 นาที ว่า “เหลือเวลาอีก 5 นาที จะหมดเวลาการแข่งขัน”
5. เมื่อหมดเวลาการแข่งขัน ให้ กรรมการเป่ านกหวีดสัญญาณหมดเวลา นักเรี ยนทุกคนหยุดการแข่งขัน
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6. กรรมการเรี ยกนักเรี ยนที่เป็ นตัวแทนออกมาอธิบายผลงานของตนเองใช้ เวลาไม่เกินคนละ 1 นาที
(ให้ มีกรรมการที่ประเมินนักเรี ยนอย่างน้ อย 2 ท่าน ต่อนักเรี ยน 1 คน)
7. กรรมการรวบรวมผลคะแนนส่งมายังคณะกรรมการกลาง
8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นเด็ดขาด
เกณฑ์ การตัดสิน
การตัดสินนักเรี ยนแบ่งออกเป็ น 4 ส่วนดังนี ้
1. ผลงานมีองค์ ประกอบของขัน้ ตอนการต่ อบล็อกครบสมบูรณ์ ดังนี ้ 60 คะแนน
1.1 ต่อบล็อกแบบแนวตังหรื
้ อแนวนอน

10 คะแนน

1.2 ต่อบล็อกแบบแนวสะพาน

10 คะแนน

1.3 ต่อบล็อกเป็ นวงล้ อมเสมือนรัว้ หรื อกาแพง

10 คะแนน

1.4 ต่อบล็อกออกแบบสิ่งก่อสร้ างสมดุลตามจินตนาการ

10 คะแนน

1.5 ต่อบล็อกแบบหอคอย

10 คะแนน

1.6 ต่อบล็อกเสมือนเป็ นสัญลักษณ์สิ่งก่อสร้ างจริงซับซ้ อน
10 คะแนน
วิธีการประเมิน
แยกประเมินการต่อไม้ บล็อกทัง้ 6 ลักษณะออกจากกัน ถ้ านักเรี ยนไม่ได้ ตอ่ ไม้ บล็อกตรงตามลักษณะใด
ให้ คะแนน 0 สาหรับลักษณะนันๆ
้ ให้ คะแนนเต็มถ้ าหากต่อตรงตามแต่ลกั ษณะของการต่อ และจะหักคะแนน
การต่อจากความเรี ยบร้ อยและความมัน่ คง ถ้ าต่อแล้ วไม่เรี ยบร้ อย – ไม่มนั่ คงหักจุดละ 1 คะแนน
2. สามารถเล่ าอธิบายผลงานของตนเองได้
20 คะแนน
เล่าอธิบายผลงานได้ คล่องแคล่ว มีความคิดสร้ างสรรค์เหมาะสมกับวัย แบ่งเป็ น
- เล่าอธิบายผลงานได้ อย่างสร้ างสรรค์สอดคล้ องกับผลงาน
10 คะแนน
- ใช้ ภาษาได้ เหมาะสมกับวัย ไพเราะ ชัดถ้ อยชัดคา
5 คะแนน
- ใช้ เวลาในการอธิบายเหมาะสม
5 คะแนน
ชัน้ / คะแนน
อนุบาล 1 - 3

3 คะแนน
มากกว่า 1.30
นาที

4 คะแนน
1.01 – 1.30
นาที

5 คะแนน
0.45 – 1 นาที

4 คะแนน
0.30 – 0.44
นาที

3 คะแนน
น้ อยกว่า 0.30
นาที
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3. ผลงานเสร็จทันเวลา ใช้ จานวนบล็อกได้ อย่ างเหมาะสม
10 คะแนน
3.1 ผลงานเสร็จทันเวลา
5 คะแนน
ชัน้ / คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
อนุบาล 1
มากกว่า 33 นาที 32.01 - 33 นาที 31.01 - 32 นาที 30.01 - 31 นาที
1 – 30 นาที
(30 นาที)
อนุบาล 2 - 3
มากกว่า 63 นาที 62.01 – 63 นาที 61.01 – 62 นาที 60.01 - 61 นาที
1 – 60 นาที
(60 นาที)
3.2 ใช้ จานวนบล็อกได้ เหมาะสม
ชัน้ / คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
อนุบาล 1
1 – 10 ชิ ้น
11 – 20 ชิ ้น
(40 ชิ ้น)
อนุบาล 2
1 – 20 ชิ ้น
21 – 40 ชิ ้น
(80 ชิ ้น)
อนุบาล 3
1 – 30 ชิ ้น
31 – 60 ชิ ้น
(120 ชิ ้น)

3 คะแนน

5 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

21 – 30 ชิ ้น

31 – 39 ชิ ้น

40 ชิ ้น

41 – 60 ชิ ้น

61 – 79 ชิ ้น

80 ชิ ้น

61 – 90 ชิ ้น

91 – 119 ชิ ้น

120 ชิ ้น

4. กระบวนการปฏิบัตงิ าน
10 คะแนน
(การวางแผน, การมีสว่ นร่วมช่วยเหลือกัน, มีความคล่องแคล่วและมีความสุขในการทางาน)
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 ประเภทที่ 2 การแข่ งขันสร้ างภาพจากวัสดุ
ระดับชัน้ ที่เข้ าร่ วมการแข่ งขัน
อนุบาล 2 – 3
ประเภททีม ระดับชันละ
้ 2 คน
อุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในการแข่ งขัน
1. สื่อ (คณะกรรมการจัดเตรี ยมให้ )
1) กระดาษปอนด์ ขนาด 40 x 50 เซนติเมตร จานวน 1 แผ่น
2) วัสดุพื ้นฐาน : กระดาษโปสเตอร์ สีตา่ ง ๆ , ด้ ายไหมพรม (จัดใส่ไว้ ในตะกร้ า)
3) วัสดุอื่น ๆ เช่น กระดุม, กิ่งไม้ , ใบไม้ , ทรายสีตา่ งๆ เป็ นต้ น (จัดใส่ไว้ ในกล่องเป็ นชุด
โรงเรี ยนละ 1 ชุดเหมือนกัน วัสดุอื่นๆ นักเรี ยนต้ องเดินไปเลือกหยิบเองที่หน้ าห้ อง นักเรี ยนสามารถเดินไปเลือกวัสดุ
ได้ มากกว่า 1 รอบ รอบแรกกรรมการจะแจกวัสดุให้ เด็ก โรงเรี ยนละ 1 ชุด)
4) ตะกร้ าเพื่อใส่เศษวัสดุ
2. วัสดุ - อุปกรณ์ที่ผ้ เู ข้ าแข่งขันเตรี ยมมาเอง
1) กาว
2) กรรไกรชนิดต่าง ๆ
เวลาในการแข่ งขัน 1 ชั่วโมง
วิธีการแข่ งขัน
1. นักเรี ยนนัง่ ประจาที่ ที่โต๊ ะมีอปุ กรณ์ที่กรรมการเตรี ยมให้ ตงอยู
ั ้ ่ คือ ตะกร้ า วัสดุพื ้นฐาน และกระดาษปอนด์
2. ให้ ตวั แทนแต่ละโรงจานวน 1 คน หยิบตะกร้ าและออกไปเลือกเศษวัสดุตามที่นกั เรี ยนต้ องการ
3. นักเรี ยนช่วยกันสร้ างภาพโดยอิสระจากสื่อ / อุปกรณ์ที่คณะกรรมการจัดเตรี ยมไว้ ให้ และที่นกั เรี ยนเลือก
ขึ ้นมาเองจากวัสดุที่วางอยู่หน้ าห้ อง
4. นักเรี ยนสร้ างภาพเสร็จก่อนเวลาให้ หยุดการแข่งขันได้ และให้ นงั่ รอนักเรี ยนคนอื่นจนหมดเวลา
5. เมื่อเสร็จแล้ วให้ นกั เรี ยนตังชื
้ ่อภาพ พร้ อมเตรี ยมเล่าผลงาน
6. กรรมการขานก่อนหมดเวลาการแข่งขัน 5 นาที ว่า “เหลือเวลาอีก 5 นาที จะหมดเวลาการแข่งขัน”
7. เมื่อหมดเวลาการแข่งขัน ให้ กรรมการเป่ านกหวีดสัญญาณหมดเวลา นักเรี ยนทุกคนหยุดการแข่งขัน
8. กรรมการเรี ยกนักเรี ยนที่เป็ นตัวแทนออกมาอธิบายผลงานของตนเองใช้ เวลาไม่เกินคนละ 1 นาที
(ให้ มีกรรมการที่ประเมินนักเรี ยนอย่างน้ อย 2 ท่าน ต่อนักเรี ยน 1 คน)
9. กรรมการรวบรวมผลคะแนนส่งมายังคณะกรรมการกลาง
10. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นเด็ดขาด
เกณฑ์ การตัดสิน
การตัดสินนักเรี ยนแบ่งออกเป็ น 5 ส่วนดังนี ้
1. กระบวนการปฏิบัตงิ าน
30 คะแนน
- การวางแผน
10 คะแนน
- การมีสว่ นร่วม ช่วยเหลือกัน
10 คะแนน
- มีความคล่องแคล่วและมีความสุขในการทางาน
10 คะแนน
5

2. ลักษณะของภาพ
45 คะแนน
- ใช้ สื่อ / วัสดุ / อุปกรณ์ ได้ สอดคล้ องกับภาพ
5 คะแนน
- ใช้ สื่อ / วัสดุ / อุปกรณ์ มีความหลากหลายเพิ่มเติมจากวัสดุพื ้นฐาน
5 คะแนน
ชัน้ / คะแนน 0 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
อนุบาล 2-3 ไม่เพิ่มเลย
1 – 2 ชนิด
3 ชนิด
4 ชนิด
5 ชนิด
5 ชนิดขึ ้นไป
- ความสอดคล้ องกับชื่อเรื่ องที่กาหนด, มีความคิดสร้ างสรรค์ในการตังชื
้ ่อภาพ
5 คะแนน
ชัน้ / คะแนน 0 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
ชื่อภาพตรง
ชื่อภาพตรง
ชื่อภาพตรงไม่มี
ชื่อภาพตรง ชื่อภาพตรง แปลกแตกต่าง
ชื่อภาพไม่
มีรายละเอียด
อนุบาล 2-3
รายละเอียด
มีรายละเอียด มีรายละเอียด เป็ นชื่อที่ริเริ่ม
สอดคล้ อง
เล็กน้ อย เช่น
เพิ่ม เช่น บ้ าน
ปานกลาง
มาก
ใหม่ๆ และมี
บ้ านของฉัน
ความหมาย
- ความประณีต สวยงาม
10 คะแนน
- ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
10 คะแนน
- ความสมบูรณ์ของผลงาน
10 คะแนน
3. สามารถเล่ าอธิบายผลงานของตนเองได้
15 คะแนน
เล่าอธิบายผลงานได้ คล่องแคล่ว มีความคิดสร้ างสรรค์ เหมาะสมกับวัย แบ่งเป็ น
- เล่าอธิบายผลงานได้ อย่างสร้ างสรรค์สอดคล้ องกับผลงาน
5 คะแนน
- ใช้ ภาษาได้ เหมาะสมกับวัย ไพเราะ ชัดถ้ อยชัดคา
5 คะแนน
- ใช้ เวลาในการอธิบายเหมาะสม
5 คะแนน
ชัน้ / คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
อนุบาล 2 - 3 มากกว่า 1.30
1.01 – 1.30
0.45 – 1 นาที
0.30 – 0.44
น้ อยกว่า 0.30
นาที
นาที
นาที
นาที
4. สุขนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
5 คะแนน
5. เสร็จตามเวลาที่กาหนด
(60 นาที)
5 คะแนน
ชัน้ / คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
อนุบาล 2 - 3 มากกว่า 63 นาที 62.01 – 63 นาที 61.01 – 62 นาที 60.01 – 61 นาที
1 – 60 นาที
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 ประเภทที่ 3 การแข่ งขันเกมการศึกษา
ระดับชัน้ ที่เข้ าร่ วมการแข่ งขัน
อนุบาล 1 - 3
ระดับชันละ
้ 1 คน
อุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในการแข่ งขัน
1. ประเภทของอุปกรณ์
อนุบาล 1
- ลูกปั ด, เชือก, แบบร้ อยลูกปัด
อนุบาล 2
- ภาพตัดต่อ 15 ชิ ้น
อนุบาล 3
- เกมเชาว์ปัญญา (จัดผิดภาพ, เกมลอตโต)
สัตว์, สิ่งของ, เครื่ องใช้ , สิ่งแวดล้ อมรอบตัว
เวลาที่ใช้ ในการแข่ งขัน
อนุบาล 1
ร้ อยลูกปัด 2 เส้ น เส้ นละ 20 เม็ด
เวลาในการร้ อย
20 นาที
อนุบาล 2
ภาพตัดต่อจานวน 15 ชิ ้น
เวลาในการต่อภาพ
15 นาที
อนุบาล 3
เกมเชาว์ปัญญา จานวน 3 ใบ
เวลาใบละ
5 นาที
วิธีการแข่ งขัน
 ระดับชัน้ อนุบาลปี ที่ 1 : การแข่ งขันร้ อยลูกปั ด
1. กรรมการพานักเรี ยนไปยังพื ้นที่ที่จดั ไว้ ให้ โดยมีแบบร้ อยลูกปัดคว่าอยู่ (แบบและลูกปัดเหมือนกันทุกชุด)
2. เวลาร้ อยลูกปัดให้ นงั่ กับพื ้น คณะกรรมการจัดเตรี ยมตะกร้ าให้ 1 ใบ เพื่อใส่ลกู ปั ด และเชือก
3. กรรมการชี ้แจงให้ นกั เรี ยนทราบว่า กระดาษที่คว่าอยู่บนโต๊ ะเป็ นตัวอย่างของการร้ อยลูกปัดตามสีตา่ งๆ
4. เมื่อกรรมการให้ สญ
ั ญาณ นักเรี ยนพลิกกระดาษขึ ้นและร้ อยลูกปัดตามแบบ
5. กรรมการขานก่อนหมดเวลาการแข่งขันให้ นกั เรี ยนทราบ 1 นาที
6. กรรมการรวบรวมผลคะแนนส่งมายังคณะกรรมการกลาง
7. ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็ นเด็ดขาด
เกณฑ์ การตัดสิน
การตัดสินคะแนนแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนดังนี ้
1. ความถูกต้ องของลูกปั ดที่ร้อยเสร็จ
80
คะแนน
(หากร้ อยผิดตัดจุดละ 5 คะแนน กรรมการตัดคะแนนเฉพาะจุดที่ผิดตามตาแหน่ง)
2. เสร็จทันเวลาที่กาหนด
20
คะแนน
(หากเลยเวลาตัดนาทีละ 2 คะแนน)
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 ระดับชัน้ อนุบาลปี ที่ 2 : การแข่ งขันต่ อภาพตัดต่ อ
1. กรรมการจับฉลากเลือกชุดภาพที่ใช้ ในการแข่งขันมี 2 หัวข้ อคือ
- สวนสัตว์
- ทะเลแสนสวย
เมื่อกรรมการจับฉลากเสร็จเรี ยบร้ อยให้ กรรมการแจกภาพตัดต่อให้ นกั เรี ยนตามหัวข้ อที่จบั ฉลากได้
โดยมีภาพตัวอย่างคว่าปิ ดชุดภาพเอาไว้ (ขนาดของภาพตัดต่อ ขนาด A3 จานวน 15 ชิ ้น มีกรอบ )
2. กรรมการชี ้แจงให้ นกั เรี ยนทราบว่า“กระดาษที่คว่าอยูเ่ ป็ นภาพตัวอย่างของชุดภาพที่นกั เรี ยนต้ องต่อให้
สมบูรณ์ ขอให้ นกั เรี ยนดูภาพอย่างตังใจ
้ คุณครูจะให้ นกั เรี ยนดูภาพเป็ นเวลา 30 วินาที เมื่อนักเรี ยนดูภาพเสร็จแล้ ว
คุณครูจะเก็บภาพไว้ และให้ นกั เรี ยนต่อภาพชิ ้นเล็กๆ ที่อยูบ่ นโต๊ ะของนักเรี ยน ให้ เสร็ จภายในเวลาที่กาหนด”
3. กรรมการให้ นกั เรี ยนเปิ ดตัวอย่างภาพดูเป็ นเวลา 30 วินาที เมื่อหมดเวลาให้ กรรมการบอกให้ นกั เรี ยน
คว่าตัวอย่างภาพ และเก็บภาพตัวอย่าง
4. กรรมการเป่ านกหวีดให้ สญ
ั ญาณเริ่มการแข่งขันได้
5. กรรมการขานก่อนหมดเวลาการแข่งขัน 1 นาที ว่า “เหลือเวลาอีก 1 นาที จะหมดเวลาการแข่งขัน”
6. เมื่อหมดเวลาการแข่งขัน กรรมการเป่ านกหวีดให้ สญ
ั ญาณหมดเวลา ให้ นกั เรี ยนทุกคนหยุดการแข่งขัน
7. กรรมการรวบรวมผลคะแนนส่งมายังคณะกรรมการกลาง
8. ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็ นเด็ดขาด
เกณฑ์ การตัดสิน
การตัดสินคะแนนแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนดังนี ้
1. ความถูกต้ องของภาพที่ตอ่ เสร็จ (หากต่อผิดตัดจุดละ 5 คะแนน)
50
คะแนน
2. ความเรี ยบร้ อยของภาพ (หากไม่เรี ยบร้ อยตัดจุดละ 2 คะแนน)
20
คะแนน
3. เสร็จทันเวลาที่กาหนด
(หากเลยเวลาตัดนาทีละ 2 คะแนน) 30
คะแนน
 ระดับชัน้ อนุบาลปี ที่ 3 : เกมเชาว์ ปัญญา (จัดผิดภาพ, เกมลอตโต)
เกมเชาว์ ปัญญามีทงั ้ หมด 3 เกม
เกมที่ 1
จับผิดภาพ
เกมที่ 2
เกมความสอดคล้ องของภาพ
เกมที่ 3
เกมวาดภาพตามแบบ
สิ่งที่คณะกรรมการเตรียมให้
1. เกมเชาว์ปัญญา
2. เครื่ องเขียน เช่น ดินสอ, ยางลบ
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วิธีการดาเนินงาน
1. กรรมการชี ้แจงให้ นกั เรี ยนทราบว่า เกมเชาว์ปัญญาทังหมดมี
้
3 เกม อธิบายและอ่านให้ นกั เรี ยนฟั งทีละ
เกม หลังจากอธิบายเรี ยบร้ อยจับเวลา 5 นาที เมื่อหมดเวลา กรรมการบอกให้ นกั เรี ยนวางเครื่ องเขียน กรรมการเก็บ
รวบรวม และแจกเกมต่อไป ทาเช่นเดียวกันทัง้ 3 เกม
2. กรรมการรวบรวมผลคะแนนส่งมายังคณะกรรมการกลาง
3. ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็ นเด็ดขาด
เกณฑ์ การตัดสิน
1. ให้ คะแนนตามข้ อที่นกั เรี ยนตอบถูก
2. เกมจับผิดภาพ กรรมการให้ คะแนนจากภาพ B
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 ประเภทที่ 4 การแข่ งขันวาดภาพตามจินตนาการ
ระดับชัน้ ที่เข้ าร่ วม
อนุบาล 1 - 3
ระดับละ 1 คน
อุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในการแข่ งขัน
1. สีที่ใช้ ในการแข่งขัน (โรงเรี ยนที่เข้ าร่วมเตรี ยมสีมาเอง)
อนุบาล 1
สีเทียนแท่งเล็ก 12 แท่ง (สีเทียน Staedtler-Noris Jombo 12 สี)
อนุบาล 2 - 3 สีชอล์ก 25 แท่ง
(สีชอล์ก Pentel)
2. กระดาษ 100 ปอนด์ (กรรมการจัดเตรี ยมให้ )
อนุบาล 1
ระบายสีจากภาพที่กาหนด
ขนาด A4
เวลา 60 นาที
อนุบาล 2
วาดภาพตามจินตนาการ
ขนาด A4
เวลา 90 นาที
อนุบาล 3
วาดภาพตามจินตนาการ
ขนาด 11 * 15 นิ ้ว
เวลา 90 นาที
3. เครื่ องเขียนอื่นๆ ตามความเหมาะสม
วิธีการแข่ งขัน
1. ผู้เข้ าแข่งขันนัง่ ประจาที่ของตนเอง คณะกรรมการแจกกระดาษ ให้
2. อนุบาล 1 ใช้ หวั ข้ อ “บ้ านอบอุน่ ”
3. อนุบาลปี ที่ 2 – 3 กาหนดไว้ 2 หัวข้ อดังนี ้
หัวข้ อที่ 1 : โรงเรี ยนแสนสุข
หัวข้ อที่ 2 :ทะเลแสนสวย
คณะกรรมการจะจับฉลากเลือกหัวข้ อในการวาดภาพ สาหรับระดับชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 – 3 ตามหัวข้ อที่กาหนด
3. ให้ นกั เรี ยนวาดภาพตามหัวข้ อที่กรรมการจับสลากได้ โดยกรรมการบอกหัวข้ อให้ นกั เรี ยนทราบแล้ วจึงจับ
เวลาในการวาดภาพ
4. นักเรี ยนที่วาดภาพเสร็จก่อนเวลาให้ หยุดการแข่งขันได้ และสามารถเดินออกจากห้ องได้ หลังการแข่งขัน
ผ่านไป 30 นาที
5. กรรมการขานก่อนหมดเวลาการแข่งขัน 10 นาที ว่า “เหลือเวลาอีก 10 นาที จะหมดเวลาการแข่งขัน”
6. เมื่อหมดเวลาการแข่งขัน กรรมการเป่ านกหวีดให้ สญ
ั ญาณหมดเวลา ให้ นกั เรี ยนทุกคนหยุดการแข่งขัน
7. กรรมการรวบรวมผลคะแนนส่งมายังคณะกรรมการกลาง
8. ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็ นเด็ดขาด
เกณฑ์ การตัดสิน
การตัดสินนักเรี ยนแบ่งออกเป็ นดังนี ้
1. เนื ้อหาของภาพสอดคล้ องกับหัวข้ อ
10
คะแนน
2. ความสวยงามของภาพ
20
คะแนน
3. ความคิดสร้ างสรรค์และจินตนาการ
20
คะแนน
4. การใช้ สีมีความหลากหลาย
20
คะแนน
5. น ้าหนักลายเส้ น
10
คะแนน
6. ความเรี ยบร้ อยของผลงาน
10
คะแนน
7. ความสมบูรณ์ของภาพ
10
คะแนน
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 ประเภทที่ 5 การแข่ งขันเล่ านิทาน
ระดับชัน้ ที่เข้ าร่ วม
อนุบาล 3
จานวน 1 คน
เวลาที่ใช้ ในการแข่ งขัน ใช้ เวลาในการเล่านิทานคนละไม่เกิน 5 นาที
วิธีการแข่ งขัน
1. นักเรี ยนจับฉลากเลือกลาดับก่อน – หลัง ให้ นกั เรี ยนเข้ าแข่งขันตามลาดับ
2. ก่อนเล่านิทานให้ นกั เรี ยนแนะนาตนเองชื่อ – นามสกุล ชัน้ และโรงเรี ยน
3. ให้ นกั เรี ยนเล่านิทานโดยใช้ เวลาไม่เกินคนละ 5 นาที
4. กรรมการ ให้ สญ
ั ญาณก่อนหมดเวลาการแข่งขัน 30 วินาที
5. เมื่อหมดเวลาการแข่งขันให้ สญ
ั ญาณหมดเวลา ให้ นกั เรี ยนหยุดเล่าเรื่ องทันที
6. หากนักเรี ยนเล่าเสร็จก่อนเวลาสามารถหยุดการแข่งขันได้ โดยให้ กรรมการถามนักเรี ยนว่า “จบเรื่ องแล้ ว
นะคะ / ครับ ไม่เล่าต่อแล้ วนะคะ / ครับ” จึงทาการยุตกิ ารแข่งขัน
เกณฑ์ การตัดสิน
การตัดสินนักเรี ยนแบ่งออกเป็ น 4 ส่วนดังนี ้
1. คุณสมบัตขิ องเรื่องที่เล่ า
10 คะแนน
- เป็ นเรื่ องที่ไม่ขดั ต่อศีลธรรมอันดี
- เป็ นเรื่ องที่เหมาะสมกับวัย
- เป็ นเรื่ องที่ก่อให้ เกิดข้ อคิดที่มีประโยชน์
2. โครงสร้ างการเล่ า
35 คะแนน
- พูดทักทาย แนะนาตนเอง
- เล่าเรื่ องได้ ตรงกับชื่อเรื่ องที่นาเสนอ
- เล่าเรี ยงลาดับ สอดคล้ องสัมพันธ์กนั ตลอดเรื่ อง
- สรุปเรื่ องที่เล่าได้ ประทับใจ
3. ศิลปะการนาเสนอ
40 คะแนน
- ออกเสียงได้ ชดั เจน ฉะฉาน ใช้ ภาษาที่เข้ าใจง่าย
- ลีลาการเล่าคล่องแคล่ว ชวนฟั ง
- แสดงท่าทางพร้ อมสื่อประกอบได้ เหมาะสม
- การใช้ น ้าเสียงสอดคล้ องกับเรื่ อง
- เล่าได้ ตามเวลาที่กาหนด
- สร้ างบรรยากาศที่ดีตอ่ ผู้ฟัง
4. บุคลิกภาพ
15 คะแนน
- ปรากฏตัวด้ วยความเชื่อมัน่
- แต่ งกายเรี ยบร้ อย เหมาะสม (ชุดนักเรียน)
- มองผู้ชมได้ ทวั่ ถึงและเป็ นธรรมชาติ
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 ประเภทที่ 6 การประกวดร้ องเพลงไทยลูกทุ่ง
ระดับชัน้ ที่เข้ าร่ วม อนุบาล 3
: นักร้ อง 1 คน , แดนเซอร์ 5-8 คน
หลักในการแข่ งขัน
1.) เพลงที่ใช้ ในการประกวด 1 เพลง
2.) ผู้เข้ าแข่งขันทุกระดับ เลือกเพลงไทยลูกทุง่ ไม่มีเพลงบังคับและเพลงไทยลูกทุง่ ตามต้ นฉบับ เท่ านัน้
3.) ผู้เข้ าแข่งขันทุกระดับต้ องนาแถบบันทึกเสียง หรื อซีดี เสียงดนตรี Backing Track ส่งเป็ น CD Audio ห้ าม
ใช้ เป็ น MP3 และไม่มีเสียงนักร้ องโดยเด็ดขาด เขียนชื่อ – นามสกุล, โรงเรี ยน และชื่อเพลง บนแผ่น CD. และเนื ้อ
เพลงจานวน 4 ชุด ส่งที่โรงเรี ยนเซนต์จอห์น ก่อนวันแข่งขันอย่างน้ อย 1 วัน เพื่อนามาทดสอบคุณภาพเสียงก่อน
ประกวด หากไม่สง่ ถือว่าสละสิทธิ์
4.) ผู้เข้ าแข่งขันทุกช่วงชันจั
้ บสลาก เพื่อเรี ยงลาดับการแข่งขัน
5.) ให้ นกั เรี ยนแต่งกายด้ วยชุดที่สวยงาม และเหมาะสมกับเพลง
เกณฑ์ การให้ คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) เสียงร้ อง น ้าเสียง ความไพเราะของเสียง การแต่งกาย
การถ่ายทอดอารมณ์เพลงต่อผู้ฟัง
(2) ภาษาอักขระถูกต้ อง จังหวะทานองถูกต้ อง
(3) บุคลิก ลีลา ท่าทาง การแต่งกาย
(4) ความคิดสร้ างสรรค์-ท่าเต้ นประกอบเพลงและการแต่งกาย
(5) ความพร้ อมเพรี ยงของแดนเซอร์
(6) บุคลิก ลีลา ท่าทาง การถ่ายทอดอารมณ์
*** การเตรี ยมอุปกรณ์บนเวทีไม่เกิน 3 นาที
*** เวลาตามต้ นฉบับของเพลงที่ใช้ ในการแข่งขัน
*** ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นเด็ดขาด

30
10
10
20
20
10

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

(นักร้ อง)
(นักร้ อง)
(นักร้ อง)
(แดนเซอร์ )
(แดนเซอร์ )
(แดนเซอร์ )
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 ประเภทที่ 7 การแข่ งขันทักษะการฟั ง
ระดับชัน้ ที่เข้ าร่ วม
อนุบาล 1 - 3
ระดับละ 1 คน
อุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในการแข่ งขัน
1.
ดินสอ (คณะกรรมการจัดเตรี ยมให้ )
2.
ยางลบ (คณะกรรมการจัดเตรี ยมให้ )
จานวนข้ อคาถามและเนือ้ เรื่อง
ระดับชัน้
จานวนข้ อ
เนื ้อเรื่ องที่ฟัง
ระดับอนุบาล 1
10
5 – 6 ประโยค
ระดับอนุบาล 2
15
6 – 8 ประโยค
ระดับอนุบาล 3
20
7 – 10 ประโยค
วิธีการแข่ งขัน
1. ผู้เข้ าแข่งขันนัง่ ประจาที่ของตนเอง คณะกรรมการแจกกระดาษคาตอบ คว่าหน้ าไว้ บนโต๊ ะ
2. นักเรี ยนเปิ ดกระดาษคาตอบพร้ อมๆ กัน
3. กรรมการชี ้แจงการใช้ กระดาษคาตอบ และเครื่ องหมายที่ใช้ ในการตอบ
4. กรรมการอ่านเรื่ องสันๆ
้ ให้ นกั เรี ยนฟั ง 2 ครัง้
5. นักเรี ยนฟั งคาถามจากกรรมการทีละข้ อแล้ ว  คาตอบลงในกระดาษคาตอบให้ เวลาข้ อละ 10 วินาที
6. กรรมการอ่านคาถามครบแล้ วให้ สญ
ั ญาณหมดเวลา ให้ นกั เรี ยนคว่ากระดาษคาตอบไว้ บนโต๊ ะ กรรมการ
เดินเก็บกระดาษคาตอบ
เกณฑ์ การตัดสิน
1. ตอบคาถามในกระดาษคาตอบถูกต้ องได้ คะแนนข้ อละ 1 คะแนน
2. หากนักเรี ยนเลือกคาตอบเกิน 1 ตัวเลือกใน 1 ข้ อถือว่าได้ คะแนน 0 ในข้ อนัน้
3. ถ้ านักเรี ยนทาผิดคาสัง่ เช่น ให้ ใช้ เครื่ องหมาย  ในกระดาษคาตอบ หากนักเรี ยนใช้ เครื่ องหมายอื่น
ถือว่าไม่ได้ คะแนนในข้ อนันๆ
้ เป็ นต้ น
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