การแข่งขันวิชาการ ระดับประถมฯ ครั้งที1่ 4 ณ โรงเรียนเซนต์จอห์น
แบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มี 17 ประเภท
1. การแข่งขันคัดลายมือ
1.1 ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน
- ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)
1.2 ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
- ประเภทบุคคล
ช่วงชั้นที่ 1 จานวน 1 คน
ช่วงชั้นที่ 2 จานวน 1 คน
1.3 วิธีการดาเนินการ
หลักเกณฑ์การแข่งขัน
1.) ช่วงชั้นที่ 1 ใช้ดินสอ 2B ไม่ใช้ดินสอกด คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด รูปแบบหัวกลม ตัวกลม
คัดกลอน 4 จานวน 2 บท ให้คัดข้อความ 1 บรรทัด เว้นบรรทัด 1 บรรทัด
2.) ช่วงชั้นที่ 2 ใช้ปากกาลูกลื่นสีดา ขนาด 0.5 มม. คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดรูปแบบตัวอาลักษณ์
คัดกลอน 8 จานวน 2 บท ให้คัดข้อความ 1 บรรทัด เว้น 1 บรรทัด
3.) ผู้เข้าแข่งขันคัดข้อความที่กาหนดให้ลงในกระดาษที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้กระดาษแจก
ครั้งเดียวเท่านั้น ไม่สามารถขอเปลี่ยนกระดาษได้
4.) ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์การเขียนและกระดาษรองเขียนมาเอง
1.4 เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความสวยงาม
(60 คะแนน)
- รูปแบบของตัวอักษรเป็นแบบเดียวกัน
20
คะแนน
- ขนาดตัวอักษรได้สัดส่วน
10
คะแนน
- เส้นตัวอักษรเรียบเสมอกัน
10
คะแนน
- ระยะห่างของตัวอักษร (ช่องไฟ)
10
คะแนน
- สะอาด ไม่มีรอยขูด ลบ ขีด ฆ่า
10
คะแนน
(2) ความถูกต้อง
(30 คะแนน)
- คัดข้อความได้ถูกต้อง ไม่ตกหรือเกิน
10
คะแนน
- วางรูปสระ วรรณยุกต์ถูกต้อง
10
คะแนน
- เว้นวรรคถูกต้อง
10
คะแนน
(3) เสร็จทันตามเวลาที่กาหนด
(10 คะแนน)
- เสร็จเกินเวลาหักนาทีละ
1
คะแนน
1.5 เวลา 1 ชั่วโมง
1.6 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
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2. การแต่งคาประพันธ์
2.1 ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน
- ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)
2.2 ประเภทและจานวนของผู้เข้าแข่งขัน
- ประเภททีม 2 คน
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) จานวน 2 คน
2.3 วิธีดาเนินการ
หลักเกณฑ์การแข่งขัน
1.) นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) แต่งกลอนแปดจากหัวข้อที่กาหนดให้ จานวน 2 บท
2.) กระดาษสาหรับเขียน คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้
3.) วัสดุ / อุปกรณ์ ในการเขียน ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมไปเอง
2.4 เกณฑ์การให้คะแนน
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ฉันทลักษณ์ (ผิดหักจุดละ 5 คะแนน)
20
คะแนน
(2) ถูกอักขรวิธี (การสะกดคา)
10
คะแนน
(3) ความหมายและเนื้อหา ตรงกับหัวข้อที่กาหนด
20
คะแนน
(4) ความคิดสร้างสรรค์
10
คะแนน
(5) ความงามด้านวรรณศิลป์ (การสรรคา โวหาร ฯลฯ)
20
คะแนน
(6) คาทุกคามีความหมายสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง
10
คะแนน
(7) ความสะอาดเรียบร้อย
10
คะแนน
(อักขรวิธี และความสะอาด หักจุดละ 1 คะแนน)
2.5 เวลาการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
2.6 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
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3. การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
3.1 ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน
- ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3)
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)
3.2 จานวนผู้เข้าแข่งขัน
- ประเภทบุคคล
ช่วงชั้นที่ 1 จานวน 1 คน
ช่วงชั้นที่ 2 จานวน 1 คน
3.3 วิธีดาเนินการ
หลักเกณฑ์การแข่งขัน
1.) ผู้เข้าแข่งขันแต่ละบุคคลทาแบบทดสอบวัดสมรรถภาพ 4 สมรรถภาพ คือ
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
- ทักษะการคิดคานวณ
- ทักษะการคิดเร็ว
- ทักษะการแก้ปัญหา
2.) หลักสูตรที่ใช้ในการทาแบบทดสอบ ใช้เนื้อคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีขอบเขตในแต่ละระดับชั้นตามหลักสูตรแกนกลาง
3.) นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ทาแบบทดสอบทั้งหมด 4 ฉบับ
ฉบับที่ 1 แบบทดสอบอัตนัยชนิดเติมคาวัดทักษะการคิดเร็ว
จานวน 20 ข้อ
ฉบับที่ 2 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ วัดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
จานวน 30 ข้อ
ฉบับที่ 3 แบบทดสอบอัตนัยชนิดเติมคา วัดทักษะการคิดคานวณ จานวน 20 ข้อ
ฉบับที่ 4 แบบทดสอบอัตนัยชนิดเติมคา วัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหา จานวน 15 ข้อ
4.) รายละเอียดเพิ่มเติม
- คะแนน 0.50 ขึ้นไปให้ปัดเป็น 1 คะแนน
- แจกกระดาษคาตอบให้คนละ 1 แผ่น
- กระดาษทดกรรมการจัดเตรียมให้ โดยสามารถขอได้ไม่จากัด
- ไม่อนุญาตให้นาเครื่องคิดเลขหรืออุปกรณ์ช่วยอื่นๆ เข้าไปในห้องแข่งขัน
- ทาแบบทดสอบทีละฉบับพร้อมกันตามเวลาที่กาหนด
3.4 เกณฑ์การให้คะแนน
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ฉบับ
ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2
ฉบับที่ 3
ฉบับที่ 4

แบบทดสอบ
อัตนัยชนิดเติมคา
ปรนัยชนิดเลือกตอบ
อัตนัยชนิดเติมคา
อัตนัยชนิดเติมคา

ทักษะ

ทักษะการคิดเร็ว
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
ทักษะการคิดคานวณ
ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา

3.5 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
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ข้อ
20
30
20
15

คะแนน
20
30
20
30

เวลา
10 นาที
30 นาที
40 นาที
45 นาที

4. การแข่งขันเกม 24
4.1 ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน
- ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)
4.2 จานวนผู้เข้าแข่งขัน
- ประเภททีม 4 คน
4.3 ใช้โปรแกรมสุ่ม
4.4 วิธีดาเนินการ การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ คือ
4.4.1 แข่งขันใช้ 50 ข้อ ใช้เวลาข้อละ 25 วินาที แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 จานวน 30 ข้อ
พัก 10 นาที ช่วงที่ 2 จานวน 20 ข้อ
4.4.2 แจกกระดาษคาตอบให้นักเรียน เขียนชื่อโรงเรียน และเขียนช่วงชั้น
4.4.3 ให้นักเรียนเขียนสมการในกระดาษคาตอบที่ถูกต้อง ลงในกระดาษคาตอบ เรียงตามข้อ
ตัวอย่าง 4 2 3 6 นักเรียนเขียนคาตอบ (4 X 2 = 8 , 6 - 3 = 3 , 8 X 3 = 24 ) แล้วคณะกรรมการจะเก็บ
กระดาษคาตอบที่ละข้อ
4.5 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
**หมายเหตุ ในช่วงชั้นที่ 1 ระดับความยากของโจทย์ คือ Medium
ในช่วงชั้นที่ 2 ระดับความยากของโจทย์ คือ Hard
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5. การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
5.1 ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน
- ช่วงชั้นที่ 1(ป.1 - ป.3)
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)
5.2 ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
- ประเภทบุคคล
ช่วงชั้นที่ 1 จานวน 1 คน
ช่วงชั้นที่ 2 จานวน 1 คน
5.3 วิธีดาเนินการ
หลักเกณฑ์การแข่งขัน
1.) ผู้เข้าแข่งขันแต่ละบุคคลทาข้อสอบปรนัย 60 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที
- เนื้ อหาทั่ วไป ทดสอบความสามารถด้ านความรู้วิทยาศาสตร์ โดยมี ขอบข่ ายเนื้อ หา
ความรู้เกี่ยวกับ สาระการเรียนรู้วิ ทยาศาสตร์ ในแต่ละช่วงชั้น ความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
เหตุการณ์ปัจจุบัน และดาราศาสตร์
- ทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์
2.) หลักสูตรที่ใช้ในการทาแบบทดสอบ ใช้เนื้อหาวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีขอบเขตในแต่ละระดับชั้นตามหลักสูตรแกนกลาง
3.) นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ทาแบบทดสอบทั้งหมด 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จานวน 30 ข้อ
ฉบับที่ 2 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ วัดทักษะกระบวนการคิด จานวน 30 ข้อ
ทางวิทยาศาสตร์
4.) รายละเอียดเพิ่มเติม
- คะแนน 0.50 ขึ้นไปให้ปัดเป็น 1 คะแนน
- แจกกระดาษคาตอบ ให้คนละ 1 แผ่น
- กระดาษทดกรรมการจัดเตรียมให้ โดยสามารถขอได้ไม่จากัด
- ไม่อนุญาตให้นาเครื่องคิดเลขหรืออุปกรณ์ช่วยอื่นๆ เข้าไปในห้องแข่งขัน
- ทาแบบทดสอบทีละฉบับพร้อมกันตามเวลาที่กาหนด
5.4 เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)
ฉบับ
แบบทดสอบ
ทักษะ
ฉบับที่ 1 ปรนัยชนิดเลือกตอบ เนื้อหาทั่วไป (ทฤษฎี – ความรู้)
ฉบับที่ 2 ปรนัยชนิดเลือกตอบ ทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์
5.5 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
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ข้อ
30
30

คะแนน
30
30

เวลา
30 นาที
30 นาที

6. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ : ประเภทการทดลอง
6.1 ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน
- ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)
6.2 จานวนผู้เข้าแข่งขัน
- ประเภททีม 3 คน
6.3 วิธีดาเนินการ
หลักเกณฑ์การแข่งขัน
1.) ให้ผู้เข้าประกวดส่งรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานละ 3 เล่ม ภายในเช้าวันแข่งขัน
เวลา 8.00 น. ณ ห้องแสดงผลงาน
2.) ให้ ผู้เข้าประกวดคิดทาแผนป้ายนิเทศแสดงโครงงานตามความเหมาะสม (โต๊ะ 1 ม. x 1 ม.
จานวน 1 ตัว) ใช้เวลาในการจัดเตรียมงาน 5 นาที
3.) ผู้เข้าประกวดต้องนาเสนอผลการทดลองต่อคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการประเมินผล
10 นาที
4.) ส่วนประกอบของรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงงาน
4.1) หน้าปก ประกอบด้วย
- ชื่อโครงงาน
- ชื่อนักเรียน
- ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
- ชื่อโรงเรียนและที่อยู่โรงเรียน
- วัน เดือน ปีที่ประกวด
4.2) บทคัดย่อ
- เขี ยนเกี่ ยวกั บโครงงานโดยย่ อ เช่ น จุ ดประสงค์ วิ ธี ด าเนิ น การ สรุ ปผลและ
ข้อเสนอแนะ
4.3) เนื้อหาของโครงงาน ประกอบด้วย
- ความเป็นมา กล่าวถึง เหตุ จูงใจ หรือเหตุ ผลที่เลื อกทาโครงงานความสาคัญของ
เรื่องหรือปัญหาที่น่าสนใจ
- จุดประสงค์
- เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
- การดาเนินงาน อธิบายวิธีการดาเนินการศึกษาค้นคว้าทุกขั้นตอนโดยละเอียด
เช่น การออกแบบการทดลอง วิธีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ
- สรุปผล
- ข้อเสนอแนะ
- เอกสารอ้างอิง (บรรณานุกรม)
6.4 เกณฑ์การประเมินโครงงาน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) แบ่งการพิจารณา เป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ความสาคัญของการจัดทาโครงงาน
20
คะแนน
ตอนที่ 2 เนื้อหาของโครงงาน
30
คะแนน
ตอนที่ 3 การนาเสนอโครงงาน
50
คะแนน
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รายการประเมิน
ตอนที่ 1 ความสาคัญของการจัดทาโครงงาน 20 คะแนน
- การเริ่มโครงงาน (นักเรียนริเริ่มเองหรือครูช่วยแนะแนวทาง)
- ความสาคัญ หรือ ความน่าสนใจของโครงงาน
- ความเกี่ยวพันเนื้อหาในบทเรียนสอดคล้องกันหรือไม่
- ประโยชน์ที่ใช้ในชีวิตจริง
ตอนที่ 2 เนื้อหาของโครงงาน 30 คะแนน
- ความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์
- เลือกใช้ข้อมูลข่าวสารและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมตรงประเด็น
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- มีการวางแผนและดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ
- การประเมินและปรับปรุงการดาเนินงาน
- การสรุปที่ชัดเจน
ตอนที่ 3 การนาเสนอโครงงาน 50 คะแนน
- การรายงานสื่อความหมายได้ชัดเจน
- ความสมบูรณ์ของข้อมูล
- ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้นาเสนอ
- ข้อสรุปของโครงงานบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้
6.5 เวลา นาเสนอไม่เกินทีมละ 10 นาที มีเวลาเตรียมตัวก่อนนาเสนอผลงาน 5 นาที
6.6 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
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คะแนน
20
5
5
5
5
30
5
5
5
5
5
5
50
15
15
10
10

7. การแข่งขันวาดภาพระบายสี
7.1 ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน
- ช่วงชั้นที่ 1(ป.1 - ป.3)
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)
7.2 ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
- ประเภทบุคคล
ช่วงชั้นที่ 1 จานวน 1 คน
ช่วงชั้นที่ 2 จานวน 1 คน
7.3 วิธีดาเนินการ
หลักเกณฑ์การแข่งขัน
1.) วัสดุ / อุปกรณ์ ในการแข่งขัน คณะกรรมการการเตรียมให้
ช่วงชั้นที่ 1
- กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 11x15”
ช่วงชั้นที่ 2
- กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 15x22”
2.) วัสดุ / อุปกรณ์ ในการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง
ช่วงชั้นที่ 1 – 2 - สีชอล์ค Pentel 50 สี(กล่องใหญ่)
3.) หัวข้อในการวาด
ช่วงชั้นที่ 1
หัวข้อที่ 1
สวนสัตว์
หัวข้อที่ 2
บ้านอบอุ่น
ช่วงชั้นที่ 2
หัวข้อที่ 1
แม่ของแผ่นดิน
หัวข้อที่ 2
70 ปี ครองราชย์
4.) ไม่อนุญาตให้นาต้นแบบขึ้นมาดู ในระหว่างการแข่งขัน
5.) ไม่ต้องเคลือบภาพ และไม่ต้องใส่กรอบภาพ
7.4 เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) การจัดภาพ / องค์ประกอบ
20
คะแนน
(2) ความคิดสร้างสรรค์
20
คะแนน
(3) การใช้สี
20
คะแนน
(4) การสื่อความหมาย
20
คะแนน
(5) ความประณีต, ความสมบูรณ์ของงาน
20
คะแนน
7.5 เวลาการแข่งขัน 3 ชั่วโมง
7.6 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
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8. การแข่งขันการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (กรรมการจากภายนอก)
8.1 ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน
- ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) 1 ทีม
- ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) 1 ทีม
8.2 ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
- ประเภททีม นักร้อง ชาย หรือ หญิง ช่วงชั้นละ 1 คน
แดนเซอร์ ชาย หรือ หญิง ทีมละ 5-8 คน
8.3 วิธีดาเนินการ
หลักเกณฑ์การแข่งขัน
1.) เพลงที่ใช้ในการประกวด 1 เพลง
2.) ผู้เข้าแข่งขันทุกระดับ เลือกเพลงไทยลูกทุ่ง ไม่มีเพลงบังคับและเพลงไทยลูกทุ่งตามต้นฉบับ
เท่านั้น
3.) ผู้เข้าแข่งขันทุกระดับต้องนาแถบบันทึกเสียง หรือซีดี เสียงดนตรี Backing Track ส่งเป็น CD
Audio ห้ามใช้เป็น MP3 และไม่มีเสียงนักร้องโดยเด็ดขาด เขียนชื่อ – นามสกุล, โรงเรียน และชื่อเพลง บนแผ่น CD. และ
เนื้อเพลงจานวน 4 ชุด ส่งที่โรงเรียนเซนต์จอห์น ก่อนวันแข่งขันอย่างน้อย 1 วัน เพื่อนามาทดสอบคุณภาพเสียงก่อน
ประกวด หากไม่ส่งถือว่าสละสิทธิ์
4.) ผู้เข้าแข่งขันทุกช่วงชั้นจับสลาก เพื่อเรียงลาดับการแข่งขัน
5.) ให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดที่สวยงาม และเหมาะสมกับเพลง
8.4 เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) เสียงร้อง น้าเสียง ความไพเราะของเสียง การแต่งกาย
การถ่ายทอดอารมณ์เพลงต่อผู้ฟัง
30 คะแนน (นักร้อง)
(2) ภาษาอักขระถูกต้อง จังหวะทานองถูกต้อง
10 คะแนน (นักร้อง)
(3) บุคลิก ลีลา ท่าทาง การแต่งกาย
10 คะแนน (นักร้อง)
(4) ความคิดสร้างสรรค์-ท่าเต้นประกอบเพลงและการแต่งกาย
20 คะแนน (แดนเซอร์)
(5) ความพร้อมเพรียงของแดนเซอร์
20 คะแนน (แดนเซอร์)
(6) บุคลิก ลีลา ท่าทาง การถ่ายทอดอารมณ์
10 คะแนน (แดนเซอร์)
8.5 การเตรียมอุปกรณ์บนเวทีไม่เกิน 3 นาที
8.6 เวลาตามต้นฉบับของเพลงที่ใช้ในการแข่งขัน
8.7 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
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9. การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้
9.1 ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน
- ช่วงชั้นที่ 1(ป.1-ป.3)
9.2 ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
- ประเภททีม 3 คน
9.3 วิธีการดาเนินการ
หลักเกณฑ์การแข่งขัน
1.) การเตรียมวัสดุ / อุปกรณ์
- สื่อ วัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเองทั้งหมด
- ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขัน เจาะ ตัด ตกแต่ง วัสดุที่จะนามาใช้ประดิษฐ์ก่อนการแข่งขัน
- ระบุวัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ ชื่อผลงาน และส่งรายงานชื่อสมาชิกในทีม
2.) ต้องเป็นผลงานที่คิดขึ้นมาใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และไม่เคยได้รับ
รางวัลจากที่ใดมาก่อน
3.) สิ่งประดิษฐ์จะส่งเข้าประกวดต้องเป็นวัสดุเหลือใช้ประเภทขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋อง
อลูมิเนียม กระดาษประเภทต่างๆ กล่องนม และต้องเป็นวัสดุที่ไม่อันตราย
4.) สิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าประกวดจะเน้นที่การนาวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ หรือกลับมาใช้ซ้าใน
วัตถุประสงค์ใหม่ โดยต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นต้นแบบ ความสวยงาม ความประณีตสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
5.) ให้ทีมที่ส่งผลงานเขียนข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับผลงาน ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A 4
มีรายละเอียดดังนี้
- ชื่อผลงาน
- ชื่อสมาชิกในทีม
- แนวคิดในการประดิษฐ์
- วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์
- การนาไปใช้ประโยชน์
9.4 เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ตรงตามหัวข้อที่กาหนด
(20 คะแนน)
(1) ความคิดสร้างสรรค์
(30 คะแนน)
- ความแปลกใหม่ทางความคิด
10
คะแนน
- ความเป็นต้นฉบับ / ไม่ซ้าแบบใคร
10
คะแนน
- ความยากง่ายในการประดิษฐ์
10
คะแนน
(2) ความสวยงาม
(30 คะแนน)
- ความละเอียดประณีตของผลงาน
10
คะแนน
- ความเรียบร้อย สมบูรณ์
10
คะแนน
- ขนาดของรูปทรงมีความเหมาะสมได้สัดส่วน
10
คะแนน
(3) การนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
(10 คะแนน)
(4) การนาเสนอภายในเวลาไม่เกิน 3 นาที
(10 คะแนน)
9.5 เวลาการแข่งขัน 3 ชั่วโมง
9.6 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
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10. การแข่งขันงานใบตอง (บายศรีปากชาม)
10.1 ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน
- ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)
10.2 ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
- ประเภททีม ทีมละ 3 คน
10.3 วิธีดาเนินการ
หลักเกณฑ์การแข่งขัน
1.) ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สาหรับประดิ ษฐ์บายศรีปากชาม 1 ชุด พร้อมเครื่อง
บูชา
2.) การเตรียมวัสดุอุปกรณ์
- วัสดุอุป กรณ์ในการปฏิบัติงาน และดอกไม้ที่จะใช้สาหรับ ทาบายศรีปากชาม ให้ผู้เข้า
แข่งขันจัดเตรียมมาให้พร้อม
- ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขัน ตัด หรือตกแต่งอุปกรณ์ที่ใช้ทาการประดิษฐ์ มาก่อนทีจ่ ะทา
การแข่งขัน
10.4 เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) การเตรียมงาน
(10 คะแนน)
- เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เหมาะสมกับการใช้งาน
10
คะแนน
(2) กระบวนการทางาน
(40 คะแนน)
- ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอน
10
คะแนน
- มีการทาความสะอาดใบตองอย่างถูกวิธี
10
คะแนน
ฉีกใบตองเหมาะสมกับงาน
- มีกระบวนการทางานเป็นทีม
10
คะแนน
- จัดเก็บทาความสะอาดอุปกรณ์ และสถานที่
5
คะแนน
- ทางานเสร็จภายในเวลาที่กาหนดเวลา
5 คะแนน
(3) ผลงาน
(50 คะแนน)
- รูปทรงและขนาดเหมาะสม
15
คะแนน
- ผลงานถูกต้องตามประเภทที่กาหนด
10
คะแนน
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
5 คะแนน
- ผลงานประณีต เรียบร้อย สวยงาม
20
คะแนน
10.5 เวลาการแข่งขัน 3 ชั่วโมง 30 นาที
10.6 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
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11. การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (windows 7)
11.1 ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน
- ช่วงชั้นที่ 1
11.2 ประเภทบุคคลและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
- ประเภทบุคคล
ช่วงชั้นที่ 1 จานวน 1 คน
11.3 วิธีการดาเนินการ
หลักเกณฑ์การแข่งขัน
1.) วาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
2.) หัวข้อในการวาด คณะกรรมการจะจับสลากขึ้นมา 1 หัวข้อ จาก 3 หัวข้อดังนี้
ช่วงชั้นที่ 1
หัวข้อที่ 1
ครอบครัวแสนสุข
หัวข้อที่ 2
เศรษฐกิจพอเพียง
หัวข้อที่ 3
โลกสีเขียว
3.) ไม่อนุญาตให้นาต้นแบบขึ้นมาดูในระหว่างการแข่งขัน
4.) ผลงานที่แข่งขันถือเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
11.4 เกณฑ์การให้คะแนน
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) สื่อความหมายได้ชัดเจน
20
คะแนน
(2) เทคนิคการจัดภาพ
20
คะแนน
(3) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
20
คะแนน
(4) ความสมบูรณ์ของผลงาน
20
คะแนน
(5) ความสวยงามของผลงาน
20
คะแนน
11.5 เวลาในการแข่งขัน 2 ชั่วโมง
11.6 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
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12. โปรแกรม Microsoft Power Point Paint (windows 7)
12.1 ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน
- ช่วงชั้นที่ 2
12.2 ประเภทบุคคลและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
- ประเภทบุคคล
ช่วงชั้นละ 1 คน
12.3 วิธีการดาเนินการ
หลักเกณฑ์การแข่งขัน
1.) ในการทาโปรแกรม Microsoft Power Point หัวข้อในการแข่งขันคณะกรรมการจะกาหนด
หัวเรื่องให้เตรียมมาจานวน 3 หัวเรื่องดังนี้
หัวเรื่องที่ 1
แม่ของแผ่นดิน
หัวเรื่องที่ 2
70 ปี ครองราชย์
2.) คณะกรรมการจะจับสลากขึ้นมา 1 หัวข้อ หลังจากนั้นให้นักเรียนดาเนินการจัดทา Power
Point จานวน 15 สไลด์ สามารถทาลิงค์สไลด์ได้ แต่ต้องอยู่ในจานวน 15 สไลด์ตามที่กาหนด
3.) การบันทึกข้อมูล ให้นักเรียนบันทึกชื่อไฟล์งานตามชื่อที่คณะกรรมการกาหนดให้ ซึ่งจะแจ้งในวัน
แข่งขัน
4.) นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลผ่าน Internet ได้ จะตัดสิทธิ์ไม่พิจารณาผลงานหากใช้ Power
Point ที่มีอยู่แล้วใน Internet
5.) ห้ามมิให้นักเรียนนาอุปกรณ์ใดๆ เข้ามาต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์บันทึกต่างๆ
6.) ไม่อนุญาตให้นาต้นแบบขึ้นมาดูในระหว่างการแข่งขัน
7.) ผลงานที่แข่งขันถือเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
12.4 เกณฑ์การให้คะแนน
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความชัดเจนของเนื้อหาที่นาเสนอ
20
คะแนน
(2) เทคนิคที่ใช้ในการทา และการนาเสนอ
20
คะแนน
(3) ความสมบูรณ์ของผลงาน
20
คะแนน
(4) ความคิดสร้างสรรค์
20
คะแนน
(5) ความสวยงาม / สีสันของฉาก
20
คะแนน
12.5 เวลาการแข่งขัน 2 ชั่วโมง
12.6 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
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13. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย
13.1 ระดับชั้นของผู้เข้าประกวด
- ช่วงชั้นที่ 1, 2
13.2 ประเภทและจานวนผู้เข้าประกวด
- ประเภททีม 2 คน (ชาย 1 คน, หญิง 1 คน) ช่วงชั้นที่ 1 จานวน 2 คน , ช่วงชั้นที่ 2 จานวน 2 คน
13.3 วิธีดาเนินการ
หลักเกณฑ์การประกวด
1.) ลงทะเบียนและจับลาดับการประกวด
2.) จัดการประกวดในแต่ละช่วงชั้น
3.) ผู้เข้าประกวดจะต้องแสดงท่าทางมารยาทตามลาดับท่าที่ระบุ ดังนี้
3.1) ท่าบังคับ
- กราบเบญจางคประดิษฐ์
- ถวายความเคารพ
- แบบสากลนิยม
- แบบพระราชนิยม
3.2) จับฉลาก
ชุดที่ 1
- ถวายบังคม
- ส่งของให้ผู้ใหญ่ขณะผู้ใหญ่นั่งกับพื้น
ชุดที่ 2
- ทูลเกล้าถวายของ
- รับของจากผู้ใหญ่ขณะผู้ใหญ่นั่งกับพื้น
ชุดที่ 3
- รับพระราชทานสิ่งของ
- ส่งของให้ผู้ใหญ่ขณะผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้
ชุดที่ 4
- ประเคนของแด่พระภิกษุสงฆ์
- รับของจากผู้ใหญ่ขณะผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้
ชุดที่ 5
- ส่งของให้ผู้ใหญ่ขณะผู้ใหญ่ยืน
- แสดงความเคารพของผู้เป็นประธาน ณ ที่บูชา
4.) การแต่งกาย ชุดนักเรียน ชาย – หญิง
13.4 เกณฑ์การให้คะแนน
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความถูกต้องตามท่าที่กาหนด
50
คะแนน
(2) ทักษะ ความคล่องแคล่ว นุ่มนวลเป็นธรรมชาติ
20
คะแนน
(3) อารมณ์ สีหน้า ความยิ้มแย้ม การแต่งกาย
20
คะแนน
(4) การใช้เวลาในการประกวด
10
คะแนน
13.5 เวลาทุกช่วงชั้นใช้เวลาในการประกวดไม่เกินทีมละ 5 นาที
13.6 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
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14. การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม
14.1 ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน
- ช่วงชั้นที่ 1
- ช่วงชั้นที่ 2
14.2 ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
- ประเภททีม
ช่วงชั้นละ 3 – 5 คน นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน
14.3 เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) วิธีการเล่าเรื่องและเทคนิคการนาเสนอ:
เทคนิคการเล่า + ลีลาในการเล่า + ความสนุกสนาน + ความเป็นธรรมชาติ 30
คะแนน
(2) Team work และการแบ่งหน้าที่:
ความลงตัวของการแบ่งหน้าที่ + การช่วยเหลือภายในทีม
20
คะแนน
(3) ความคิดสร้างสรรค์:
ความคิดสร้างสรรค์ในการนาเสนอ
10
คะแนน
(4) อุปกรณ์:
ความเหมาะสมของอุปกรณ์
10
คะแนน
(5) เนื้อหา:
การเรียงลาดับในการเล่า + เนื้อหาเหมาะสม
20
คะแนน
(6) การใช้เวลาตามกาหนด (ไม่เกิน 10 นาที)
10
คะแนน
14.4 จัดทารูปเล่มบทนิทานจานวน 1 เล่ม ส่งให้คณะกรรมการตัดสินในวันแข่งขัน
14.5 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
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15. การแข่งขันเล่านิทาน (ภาษาอังกฤษ)
15.1 ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน
- ช่วงชั้นที่ 1
- ช่วงชั้นที่ 2
15.2 ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
- ประเภทบุคคล
- ช่วงชั้นที่ 1 จานวน 1 คน
- ช่วงชั้นที่ 2 จานวน 1 คน
15.3 วิธีดาเนินการ
หลักเกณฑ์การแข่งขัน
1.) นักเรียนจับฉลากเลือกลาดับก่อน – หลัง ให้นักเรียนเข้าแข่งขันตามลาดับ
2.) ก่อนเล่านิทานให้นักเรียนแนะนาตนเองชื่อ – นามสกุล ชั้น และโรงเรียน
3.) ให้นักเรียนเล่านิทานโดยใช้เวลาไม่เกินคนละ 5 นาที
4.) ในกรณีที่เมื่อหมดเวลาการแข่งขันแล้ว ให้นักเรียนเล่าเรื่องต่อไปจนกว่าจะจบ
5.) หากนักเรียนเล่าเสร็จก่อนเวลาสามารถหยุดการแข่งขันได้ โดยให้กรรมการถามนักเรียนว่า
“จบเรื่องแล้วนะคะ / ครับ ไม่เล่าต่อแล้วนะคะ / ครับ” จึงทาการยุติการแข่งขัน
15.4 เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) เนื้อเรื่อง (Content)
30 คะแนน
- เป็นเรื่องที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี, เป็นเรื่องที่เหมาะสมกับวัย 10 คะแนน
- รูปแบบการเล่าเรื่อง การนาเสนอ (Form & Organizing)
10 คะแนน
- เป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดข้อคิดที่มีประโยชน์ (Moral)
10 คะแนน
(2) ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา (Language Competence)
60 คะแนน
- ใช้ภาษาที่ถูกต้อง คาศัพท์ โครงสร้าง เหมาะสมกับระดับชั้น 20 คะแนน
- ความสามารถในการออกเสียง
20 คะแนน
- การใช้น้าเสียงและอารมณ์สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง
20 คะแนน
(3) เล่าตามเวลาที่กาหนด (ภายใน 3-5 นาที)
10 คะแนน
15.5 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
**หมายเหตุ

แต่งกายด้วยชุดนักเรียน มีอุปกรณ์ประกอบได้บ้างเล็กน้อย
(ไม่อนุญาตให้ทีมงานเข้าไปในห้องการแข่งขัน ไม่ว่ากรณีใดๆ)
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16. การแข่งขันตอบปัญหาจากเนื้อเรื่อง Quiz
16.1 ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน
- ช่วงชั้นที่ 1
- ช่วงชั้นที่ 2
16.2 ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
- ประเภททีม
ช่วงชั้นที่ 1 จานวน 2 คน
ช่วงชั้นที่ 2 จานวน 2 คน
16.3 วิธีดาเนินการ
หลักเกณฑ์การแข่งขัน
1.) กรรมการออกข้อสอบเพื่อแข่งขัน ช่วงชั้นละ 20 ข้อ (สารอง 5 ข้อ)
2.) ฟังเนื้อเรื่องจากกรรมการเรื่องละ 2 รอบ
3.) จบเรื่องที่ 1 พัก 10 นาที แล้วฟังเรื่องที่ 2 ต่อ
4.) กรรมการจะเป็นผู้อ่านคาถามแบบเลือกตอบ ข้อละ 2 ครั้ง (เริ่มจับเวลาหลังการอ่านครั้งที่ 2
หลังจากนั้น ผู้เข้าแข่งขันจะเขียนคาตอบลงในกระดาษ โดยใช้เวลาในการตอบ ข้อละ 1 นาที )
16.4 เกณฑ์การตัดสิน นาคะแนนรวมมาคิดเทียบเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้
คะแนน 16 – 20
คะแนน
ระดับเหรียญทอง
คะแนน 14 – 15
คะแนน
ระดับเหรียญเงิน
คะแนน 12 – 13
คะแนน
ระดับเหรียญทองแดง
คะแนน 10 – 11
คะแนน
รางวัลชมเชย
16.5 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
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17. การแข่งขัน Spelling Contest
17.1 ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน
- ช่วงชั้นที่ 1
- ช่วงชั้นที่ 2
17.2 ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
- ประเภทบุคคล
ช่วงชั้นที่ 1 จานวน 1 คน
ช่วงชั้นที่ 2 จานวน 1 คน
17.3 วิธีดาเนินการ
หลักเกณฑ์การแข่งขัน
1.) กรรมการจับสลากเลือกคาศัพท์
2.) กรรมการพูดคาศัพท์แต่ละคา คาละ 2 ครั้ง และพูดประโยคขยายที่มีคานั้นๆ 2 ครั้ง เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขัน
เข้าใจคาศัพท์ได้ดี และให้นักเรียนเขียนคาศัพท์ลงในกระดาษที่กรรมการจัดเตรียมไว้ใ ห้ ใช้เวลาในการตอบข้อละ 30 วินาที
กรรมการอ่านคาศัพท์ คาละ 2 ครั้ง (เริ่มจับเวลา หลังการอ่านครั้งที่ 2)
3.) ในแต่ละรอบ คณะกรรมการจะทาการตรวจสอบการสะกดคา ผู้เข้าแข่งขันที่เขียนถูกต้องจะได้
คะแนน 1 คะแนน
4.) เขียนคาศัพท์ทั้งหมด จานวน 30 คา
17.4 เวลาการแข่งขัน 30 นาที
17.5 เกณฑ์การตัดสิน นาคะแนนรวมมาคิดเทียบเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้
คะแนน 24 – 30 คะแนน
ระดับเหรียญทอง
คะแนน 21 – 23 คะแนน
ระดับเหรียญเงิน
คะแนน 18 – 20 คะแนน
ระดับเหรียญทองแดง
คะแนน 15 – 17 คะแนน
รางวัลชมเชย
17.6 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
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