เกณฑการแขงขันทักษะทางวิชาการงานวันการศึกษาเอกชน ภาคใต
ประจําป พ.ศ.2560
ณ โรงเรียนตันติวัตร อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช
10 กุมภาพันธ 2560
กลุมสาระ

ชื่อกิจกรรม

ปนดินน้ํามัน
การสรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
ปฐมวัย
วาดภาพระบายสี
วิทยาศาสตร อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร
อัจฉริยภาพทางภาษาไทย
ภาษาไทย
เขียนตามคําบอก
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตคิดเร็ว
สังคมศึกษา ฯ อัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา
การงานอาชีพ ฯ จัดสวนถาดชื้น
อัจฉริยภาพทางสุขศึกษา
สุขศึกษา
อัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ
ภาษาตางประเทศ Multi Skills
Spelling Bee
วาดภาพระบายสี
ศิลปะ
วาดภาพลายเสน
กิจกรรมพัฒนา หนังสือเลมเล็ก
ผูเรียน

ปฐมวัย ป.1-3

ระดับชั้น
ป.4-6 ม.1-3

ม.4-6
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ประเภท
ทีม 3 คน
ทีม 3 คน
เดี่ยว
ทีม 2 คน
เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
ทีม 3 คน
ทีม 2 คน
เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
ทีม 3 คน

ปฐมวัย
1. การปนดินน้ํามัน
1. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
1.1 นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 – 3
1.2 มีบัตรผูแขงขันติดรูปถายหนาตรง
2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
ประเภททีม ๆ ละ 3 คน
3. วิธีการดําเนินการรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
3.1 สงรายชื่อผูเขาแขงขัน และครูผูควบคุมใชแบบขอ 1
3.2 หัวขอการปน สวนสัตว (แบบลอยตัว)
3.3 วัสดุอุปกรณผูเขาแขงขันนํามาเอง
-

ใชดินน้ํามันไรสารชนิดกอนผิวเรียบที่ยังไมผานการใช
* หาม แกะกระดาษ/พลาสติกหุมหอดินน้ํามัน กอนใหคณะกรรมการสนามตรวจอุปกรณการแขงขัน
* หาม นวดดินน้ํามันกอนเขาแขงขัน
* หาม ไมใหใชดินน้ํามันชนิดแทงเขาแขงขัน
* หาม ใชอุปกรณในการยืด ติด พิมพลาย อุปกรณตกแตง เศษ/แทงไมทุกชนิด และอุปกรณตัดดินน้ํามัน

-

ฐานรองใชไมอัดขนาดกวาง 10 นิ้ว ยาว 15 นิ้ว ไมมีกรอบและขาตั้ง ไมมีการตกแตง

-

กระเบื้องยางหรือแผนรองนวด
3.4 ครูผูควบคุมแสดงวัสดุอุปกรณการแขงขันที่เตรียมมา
3.5 เวลาที่ใชในการแขงขัน 3 ชั่วโมง
3.6 แตงกายดวยชุดนักเรียน หรือชุดกีฬาประจําโรงเรียน
3.7 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนสิ้นสุด

4. เกณฑการใหคะแนนการปนดินน้ํามัน 100 คะแนน
4.1 ความคิดสรางสรรค จินตนาการ

35

คะแนน

-

ความแปลกใหมขององคประกอบชิ้นงาน

10

คะแนน

-

ความเชื่อมโยงของชิ้นงาน

10

คะแนน

-

สัมภาษณเจาของชิ้นงาน

15

คะแนน

4.2 กระบวนการทํางาน

25

คะแนน

- การเตรียมอุปกรณ

2

คะแนน

การวางแผนการทํางานรวมกัน

10

คะแนน

-

การมีสวนรวมในการทํางาน

5

คะแนน

-

เสร็จตามเวลาที่กําหนด

5

คะแนน

-

การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ

3

คะแนน

25

คะแนน

-

4.3 การจัดองคประกอบ/ความละเอียด ประณีตสวยงาม
-

ความละเอียด ประณีต สวยงามของชิ้นงาน

10

คะแนน

-

การเลือกใชสีดินน้ํามันหลากหลาย เหมาะสม

10

คะแนน

-

ความสมดุลของการจัดองคประกอบของชิ้นงาน

5

คะแนน

15

คะแนน

4.4 เนื้อหา
-

ความสอดคลองกับหัวขอที่กําหนดและเนื้อเรื่อง

10

คะแนน

-

ความสมบูรณของผลงาน

5

คะแนน

5. เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80 – 100

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

รอยละ 70 – 79

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน

รอยละ 60 – 69

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง

6. คณะกรรมการการแขงขัน จํานวน 3 – 5 คน

ปฐมวัย
2. การสรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
1. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
1.1 นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 – 3
2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
ประเภททีม ๆ ละ 3 คน
3. วิธีการดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
3.1 สงรายชื่อผูเขาแขงขัน และครูผูควบคุม
3.2 หัวขอการฉีก ตัด ปะภาพ ทะเลแสนงาม
3.3 วัสดุอุปกรณผูเขาแขงขันนํามาเอง
-

กระดาษขาว-เทา อยางหนา ขนาดกวาง 10 นิ้ว ยาว 15 นิ้ว ไมมีกรอบ และขาตั้ง ไมมีการตกแตง

-

กระดาษที่ใชในการฉีก ตัด ปะ ใชกระดาษมันปูและโปสเตอรสีหนาเดียวเทานั้น

-

ผาเช็ดมือ

-

กรรไกรปลายมน

-

กาวลาเท็กซพรอมที่ปายกาว หามไมใหใชกาวน้ําชนิดหลอด และแทง

-

ถังขยะพรอมถุงดําใสขยะ
3.4 ครูผูควบคุมแสดงวัสดุ อุปกรณประกอบการแขงขันที่เตรียมมา
3.5 หาม ตัด พับ กระดาษเปนรูปรางหรือเปนเสน เปนแถบมาลวงหนา
3.6 หาม แบงกระดาษมันปูและกระดาษโปสเตอรหนาเดียว สําหรับการฉีก ตัด ปะ
ขนาดเล็กกวา 21 ซม. X 30 ซม. หรือขนาด A4
3.7 หาม รางภาพดวยดินสอ หรืออุปกรณใดๆ บนกระดาษกอนฉีกหรือบนกระดาษเทา – ขาว
3.8 หาม ใชการมวน การพับ การขยํา และการหนุน เพื่อสรางชิ้นงานใหมีมิติ
3.9 เวลาที่ใชในการแขงขัน 3 ชั่วโมง
3.10 แตงกายดวยชุดนักเรียนหรือชุกกีฬาประจําโรงเรียน
3.11 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนสิ้นสุด

4. เกณฑการใหคะแนนการสรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ 100 คะแนน
4.1 ความคิดสรางสรรคจินตนาการ

30

คะแนน

- ความแปลกใหมขององคประกอบชิ้นงาน

10

คะแนน

-

ความเชื่อมโยงของชิ้นงาน

10

คะแนน

-

สัมภาษณเจาของชิ้นงาน

10

คะแนน

4.2 กระบวนการทํางาน

20

คะแนน

- การเตรียมอุปกรณ

2

คะแนน

- การวางแผนการทํางานรวมกัน

5

คะแนน

- การมีสวนรวมในการทํางาน

5

คะแนน

- เสร็จตามเวลาที่กําหนด

5

คะแนน

- การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ

3

คะแนน

4.3 การจัดภาพ/ ความละเอียด ประณีตสวยงาม

20

คะแนน

- ความละเอียด ประณีต สวยงามของชิ้นงาน

10

คะแนน

- การใชสีที่หลากหลาย เหมาะสม

10

คะแนน

4.4 เนื้อหา

20

คะแนน

- ความสอดคลองกับหัวขอที่กําหนดและเนื้อเรื่อง

10

คะแนน

- องคประกอบของเรื่องเหมาะสมกับหัวขอที่กําหนดและเนื้อเรื่อง 10

คะแนน

4.5 หลักการจัดภาพ

10

คะแนน

- ความสมดุลของการจัดภาพ

5

คะแนน

- ความสมบูรณของผลงาน

5

คะแนน

5. เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80 – 100

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

รอยละ 70 – 79

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน

รอยละ 60 – 69

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง

6. คณะกรรมการการแขงขัน จํานวน 3 – 5 คน

ปฐมวัย
3. การวาดภาพระบายสี
1. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
1.1 นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 – 3
2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
ประเภทเดี่ยว
3. วิธีการดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
3.1 สงรายชื่อผูเขาแขงขัน และครูผูควบคุม
3.2 วาดในหัวขอ เศรษฐกิจพอเพียง
3.3 ใชกระดาษ 100 ปอนด
3.4 ขนาดกระดาษ 10 นิ้ว X 14 นิ้ว
3.5 ใชสีเทียนเทานั้น
3.6 ไมตองเคลือบภาพและไมตองใสกรอบ
3.7 หามนําตนฉบับมาดูในขณะแขงขัน
3.8 ผูเขาแขงขันตองเตรียมวัสดุอุปกรณมาเอง
3.9 ใชดินสอรางภาพ
3.10 เวลาในการวาดภาพ 3 ชั่วโมง
4. เกณฑการใหคะแนน

100

คะแนน

-

ความคิดสรางสรรค

20

คะแนน

-

เทคนิคการใชสี

20

คะแนน

-

ความสวยงาม ความประณีต

20

คะแนน

-

ความสอดคลองของภาพกับหัวขอที่กําหนด

20

คะแนน

-

การจัดองคประกอบของภาพ

20

คะแนน

5. เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80 – 100

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

รอยละ 70 – 79

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน

รอยละ 60 – 69

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง

6. คณะกรรมการการแขงขัน จํานวน 3 – 5 คน

กลุมสาระการเรียนรูว ิทยาศาสตร
1. การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร
1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
การแขงขันแบงเปน 4 ระดับ ดังนี้
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป.1-3

ทีมละ 2 คน

1.2 นักเรียนระดับชั้น ป.4-6

ทีมละ 2 คน

1.3 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3

ทีมละ 2 คน

1.4 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6

ทีมละ 2 คน

2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
2.1 ระดับชั้น ป.4-6 จํานวน 1 ทีม
2.2 ระดับชั้น ม.1-3 จํานวน 1 ทีม
2.3 ระดับชั้น ม.1-3 จํานวน 1 ทีม
2.4 ระดับชั้น ม.4-6 จํานวน 1 ทีม
* ผูเขาแขงขันทีมละ 2 คน (ชายหรือหญิงก็ได รวมกัน 2 คน) ใชการะดาษคําตอบ 1 แผนตอ 1 ทีม
3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
3.1 สงรายชื่อนักเรียนผูเขาแขงขัน พรอมชื่อครูผูฝกสอนทีมละ 1 คนตามแบบฟอรมที่กําหนด
3.2 ขอบขายการดําเนินการแขงขัน
3.2.1 ขอบขายของเนื้อหา ความรูเกี่ยวกับสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรในแตละชั้น ความรูทั่วไป
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เหตุการณปจจุบันและดาราศาสตร ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3.2.1.1 ผูเขาแขงขันทําขอสอบแบบปรนัย
-

นักเรียนระดับชั้น ป.1-3 จํานวน 50 ขอ ใชเวลา 60 นาที
1.) เนื้อหาทั่วไป แบบปรนัย 20 ขอ
2.) ความสามารถทางดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 30 ขอ

- นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 จํานวน 60 ขอ ใชเวลา 60 นาที
1.) เนื้อหาทั่วไป แบบปรนัย 30 ขอ
2.) ความสามารถทางดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 30 ขอ

- นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 จํานวน 80 ขอ ใชเวลา 90 นาที
1.) เนื้อหาทั่วไป แบบปรนัย 40 ขอ
2.) ความสามารถทางดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 40 ขอ
- นักเรียนระดับชั้น ม.4-6 จํานวน 100 ขอ ใชเวลา 90 นาที
1.) เนื้อหาทั่วไป แบบปรนัย 50 ขอ
2.) ความสามารถทางดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 50 ขอ
3.2.1.2 ในกรณีผูเขาแขงขันมีคะแนนเทากันใหใชขอสอบสํารอง
4. เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80 – 100

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

รอยละ 70 – 79

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน

รอยละ 60 – 69

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง

ต่ํากวารอยละ 60 ไดรับเกียรติบัตร เวนแตกรรมการจะเห็นเปนอยางอื่น
5. คณะกรรมการตัดสิน
ระดับละ 3 – 5 คน

กลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย
1. การแขงขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย
1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
การแขงขันแบงเปน 4 ระดับ ดังนี้
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป.1-3 เทานั้น
1.2 นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 เทานั้น
1.3 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 เทานั้น
1.4 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6 เทานั้น
2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
2.1 ประเภทเดี่ยว
2.2 จํานวนผูเขาแขงขันระดับละ 1 คน
3. วิธีดําเนินการและหลักเกณฑการแขงขัน
3.1 สงรายชื่อนักเรียนผูเขาแขงขัน พรอมชื่อครูผูฝกสอนระดับละ 1 คน ตามแบบฟอรมที่กําหนด
3.2 กิจกรรมการแขงขัน ผูแขงขันตองทําแบบทดสอบวัดสมรรถภาพทั้ง 5 สาระ ดังนี้
-

สาระที่ 1

การอาน

-

สาระที่ 2

การเขียน

-

สาระที่ 3

การฟง การดู และการพูด

-

สาระที่ 4

หลักการใชภาษาไทย

-

สาระที่ 5

วรรณคดีและวรรณกรรม

3.3 แบบทดสอบในแตละระดับชั้นใชเนื้อหาภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2551 และแนวการประเมินนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA) โดยเนื้อหาจะครอบคลุมเนื้อหาในระดับชั้นนั้นๆ
รายละเอียดดังนี้
-

ระดับชั้น ป.1-3 ทําขอสอบแบบปรนัย จํานวน 50 ขอ ใชเวลา 1 ชั่วโมง

-

ระดับชั้น ป.4-6 ทําขอสอบแบบปรนัย จํานวน 80 ขอ ใชเวลา 1.30 ชั่วโมง

-

ระดับชั้น ม.1-3 ทําขอสอบแบบปรนัย จํานวน 100 ขอ ใชเวลา 1.30 ชั่วโมง

-

ระดับชั้น ม.4-6 ทําขอสอบแบบปรนัย จํานวน 120 ขอ ใชเวลา 2 ชั่วโมง
3.4 ในกรณีผูเขาแขงขันมีคะแนนเทากันใหใชขอสอบสํารอง

4. เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80 – 100

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

รอยละ 70 – 79

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน

รอยละ 60 – 69

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง

ต่ํากวารอยละ 60

ไดรับเกียรติบัตร เขารวม

5. คณะกรรมการการแขงขัน ระดับชั้นละ 3 – 5 คน

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
2. เขียนตามคําบอก
1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
2.1 นักเรียนระดับชั้น ป.1-3
2.2 นักเรียนระดับชั้น ป.4-6
2.3 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3
2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
2.1 ประเภทเดี่ยว
2.2 จํานวนผูเขาแขงขันระดับละ 1 คน
3. วิธีดําเนินการและหลักเกณฑการแขงขัน
3.1 สงรายชื่อนักเรียนผูเขาแขงขัน พรอมชื่อครูผูฝกสอนระดับละ 1 คน ตามแบบฟอรมที่กําหนด
3.2 กิจกรรมการแขงขัน ผูแขงขันตองเขียนตามคําบอก ตามเนื้อหาสาระ ดังนี้
-

สาระที่ 1

การอาน

-

สาระที่ 2

การเขียน

-

สาระที่ 3

การฟง การดู และการพูด

-

สาระที่ 4

หลักการใชภาษาไทย

-

สาระที่ 5

วรรณคดีและวรรณกรรม

3.3 ในแตละระดับชั้นใหเขียนตามคําบอก คามที่คณะกรรมการกําหนดมาให ซึ่งจะครอบคลุมเนื้อหา
ในระดับชั้นนั้นๆ รายละเอียดดังนี้
-

ระดับชั้น ป.1-3 เขียนตามคําบอก จํานวน 40 คํา

-

ระดับชั้น ป.4-6 เขียนตามคําบอก จํานวน 50 คํา

-

ระดับชั้น ม.1-3 เขียนตามคําบอก จํานวน 80 คํา
3.4 เวลาในการเขียนแตละคําไมเกิน 1 นาที
3.5 ในกรณีผูเขาแขงขันมีคะแนนเทากันใหมีการแขงขันตอโดยใชคําสํารองที่คณะกรรมการเตรียมมาให

4. เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80 – 100

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

รอยละ 70 – 79

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน

รอยละ 60 – 69

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง

ต่ํากวารอยละ 60

ไดรับเกียรติบัตร เขารวม

5. คณะกรรมการการแขงขัน ระดับชั้นละ 3 – 5 คน

กลุมสาระการเรียนรูค ณิตศาสตร
1. การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร
1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
การแขงขันแบงเปน 4 ระดับ ดังนี้
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป.1-3 เทานั้น
1.2 นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 เทานั้น
1.3 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 เทานั้น
1.4 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6 เทานั้น
2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
2.1 ประเภทเดี่ยว
2.2 จํานวนผูเขาแขงขันระดับละ 1 คน
3. วิธีดําเนินการและหลักเกณฑการแขงขัน
3.1 สงรายชื่อนักเรียนผูเขาแขงขัน พรอมชื่อครูผูฝกสอนระดับละ 1 คน ตามแบบฟอรมที่กําหนด
3.2 กิจกรรมการแขงขัน ผูแขงขันตองทําแบบทดสอบวัดสมรรถภาพ 4 สมรรถภาพ คือ
-

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร

-

ทักษะการคิดเลขเร็ว

-

ทักษะการคิดคํานวณ

-

ทักษะการแกโจทยปญหา
3.3 แบบทดสอบในแตละระดับชั้นใชเนื้อหาคณิตศาสตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ศ.2551 หลักสูตรการแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ , และแนวการประเมินนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA)
โดยใชเวลาในการทดสอบ 120 นาที นักเรียนที่เขาแขงขันทุกระดับชั้นทําแบบทดสอบทั้งหมด 3 ตอน โดยครอบคลุม
เนื้อหาของระดับชั้นนั้นๆ ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกคําตอบ แบบ 4 ตัวเลือก วัดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร
จํานวน 50 ขอ
ตอนที่ 2 แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคําตอบ วัดทักษะคิดเลขเร็วและทักษะการคิดคํานวณ จํานวน 20 ขอ
ตอนที่ 3 แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคําตอบ วัดทักษะการแกโจทยปญหา จํานวน 10 ขอ

4. เกณฑการใหคะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกคําตอบ แบบ 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ ขอละ 1 คะแนน รวม 50 คะแนน
ตอนที่ 2 แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคําตอบ จํานวน 20 ขอ ขอละ 2 คะแนน รวม 40 คะแนน
ตอนที่ 3 แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคําตอบ จํานวน 10 ขอ ขอละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน
5. เกณฑการตัดสิน
ถาคะแนนรวมเทากัน ใหพิจารณาตัดสินจากคะแนนแบบทดสอบ ตอนที่ 3 ตอนที่ 2 และตอนที่ 1 ตามลําดับ
แลวนําคะแนนรวมมาคิดเทียบเกณฑการตัดสิน ดังนี้
รอยละ 80 – 100

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

รอยละ 70 – 79

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน

รอยละ 60 – 69

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง

ต่ํากวารอยละ 60 ไดรับเกียรติบัตร เวนแตกรรมการจะเห็นเปนอยางอื่น
6. คณะกรรมการการแขงขัน ระดับชั้นละ 3 – 5 คน

กลุมสาระการเรียนรูค ณิตศาสตร
2. การแขงขันคิดเลขเร็ว
1. ระดับและคุณสมบัติผูเขาแขงขัน
การแขงขันแบงเปน 4 ระดับ ดังนี้
1.1 ระดับประถมศึกษาตอนตน
ผูเขาแขงขันตองเปนนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3 เทานั้น
1.2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ผูเขาแขงขันตองเปนนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 เทานั้น
1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ผูเขาแขงขันตองเปนนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 เทานั้น
1.4

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผูเขาแขงขันตองเปนนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 เทานั้น

2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
2.1 ประเภทเดี่ยว
2.2 จํานวนผูเขาแขงขันระดับละ 1 คน
3. วิธีดําเนินการและหลักเกณฑการแขงขัน
3.1 การสงรายชื่อนักเรียนผูเขาแขงขัน
สงรายชื่อนักเรียนผูเขาแขงขัน พรอมชื่อครูผูฝกสอนระดับละ 1 คน ตามแบบฟอรมที่กําหนด
3.2 การจัดการแขงขัน
การแขงขันทุกระดับมีการแขงขัน 2 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 จํานวน 30 ขอ ใชเวลาขอละ 30 วินาที โดยสุมเลขโดดเปนโจทย 4 ตัวเลข ผลลัพธ 2 หลัก
รอบที่ 2 จํานวน 20 ขอ ใชเวลาขอละ 30 วินาที โดยสุมเลขโดดเปนโจทย 5 ตัวเลข ผลลัพธ 3 หลัก
เมื่อเสร็จสิ้นการแขงขันรอบที่ 1 ใหพัก 10 นาที
หมายเหตุ ใหคณะกรรมการพิจารณาเกณฑขอที่ 5 ประกอบการดําเนินการ

3.3 วิธีการแขงขัน จะมีคูมือ
3.3.1 ชี้แจงระเบียบการแขงขันใหนักเรียนผูเขาแขงขันและครูผูฝกสอนเขาใจตรงกันกอนเริ่มการแขงขัน
3.3.2 ใชกระดาษคําตอบ ขนาด ของกระดาษ A4 ดังตัวอยาง ในการแขงขันทุกระดับ
ชื่อ-สกุล ………………………….……….. โรงเรียน.....................................เลขที่ ...................... ขอ ..................
วิธีการและคําตอบ

พื้นที่สําหรับทดเลข

3.3.3 แจกกระดาษคําตอบตามจํานวนขอในการแขงขันแตละรอบ
3.3.4 ใหนักเรียนเขียนชื่อ – สกุล โรงเรียน เลขที่นั่ง และหมายเลขขอ ใหเรียบรอยกอนเริ่ม
การแขงขันในแตละรอบ และหามเขียนขอความอื่น ๆ จากที่กําหนด
3.3.5 เริ่มการแขงขันโดยสุมเลขโดดจากสวนกลางจัดไวให เปนโจทยและผลลัพธ ซึ่งเลขโดด
ในโจทยที่สุมไดตองไมซ้ําเกินกวา 2 ตัว หรือถาสุมไดเลข 0 ตองมีเพียงตัวเดียวเทานั้น เชน
สุมเลขโดดเปนโจทย 4 ตัว สุมไดเปน 6616 มี 6 ซ้ําเกินกวา 2 ตัว ตองสุมใหม หรือ
สุมไดเปน 0054 มี 0 ซ้ําเกินกวา 1 ตัว ตองสุมใหม
สุมเลขโดดเปนโจทย 5 ตัว สุมไดเปน 43445 มี 4 ซ้ําเกินกวา 2 ตัว ตองสุมใหม หรือ
สุมไดเปน 20703 มี 0 ซ้ําเกินกวา 1 ตัว ตองสุมใหม
ชี้แจงเพิ่มเติมในคูมือ
3.3.6 เมื่อหมดเวลาในแตละขอใหกรรมการเก็บกระดาษคําตอบ และดําเนินการแขงขันตอเนื่อง
จนครบทุกขอ (ไมมีการหยุดพักในแตละขอเพื่อตรวจใหคะแนน/ไมมีการเฉลยทีละขอใหนักเรียนผูเขาแขงขัน
รับทราบกอนเสร็จสิ้นการแขงขัน)
3.4 หลักเกณฑการแขงขัน
3.4.1 การแขงขันระดับประถมศึกษาตอนตน (ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 3) ใชการดําเนินการทาง
คณิตศาสตร บวก ลบ คูณ หาร หรือยกกําลังเทานั้น เพื่อหาผลลัพธ และใหเขียนแสดงวิธีคิดทีละขั้นตอนหรือเขียน
แสดงความสัมพันธของวิธีการและคําตอบในรูปของสมการก็ได เชน

สุมเลขโดดเปนโจทย 4 ตัวเลข ผลลัพธ 2 หลัก
ตัวอยางที่ 1

โจทยที่สุม

ผลลัพธ

4957

88

วิธีคิด 9 X 7 = 63
5 X 4 = 20
63 + 20 = 83
หรือ นักเรียน เขียน (9 X 7) + (5 X 4) = 63 + 20 = 83 ก็ได
ไดคําตอบ 83 ซึ่งไมตรงกับผลลัพธที่สุมได ในกรณีนี้ถาไมมีนักเรียนคนใดไดคําตอบที่ตรงกับผลลัพธที่สุมได
ถา 83 เปนคําตอบที่ใกลเคียงที่สุด จะไดคะแนน
ตัวอยางที่ 2

โจทยที่สุม

ผลลัพธ

2123

99

วิธีคิด

= `100

`=

ไดคําตอบ 100 ซึ่งไมตรงกับผลลัพธที่สุมได ในกรณีนี้ถาไมมีนักเรียนคนใดไดคําตอบที่ตรงกับผลลัพธที่สุมได
ถา 100 เปนคําตอบที่ใกลเคียงที่สุด จะไดคะแนน
ตัวอยางที่ 3

โจทยที่สุม

ผลลัพธ

4836

13

วิธีคิด (8 + 6) - (4 - 3) = 13
ไดคําตอบตรงกับผลลัพธที่สุมไดพอดี จะไดคะแนน
สุมเลขโดดเปนโจทย 5 ตัวเลข ผลลัพธ 3 หลัก
ตัวอยาง
วิธีคิด

โจทยที่สุม

ผลลัพธ

1973 2

719

- (7 + 2) - 1 = 719

ไดคําตอบตรงกับผลลัพธที่สุมไดพอดี จะไดคะแนน

3.4.2 การแขงขันระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6) ใชการดําเนินการทาง
คณิตศาสตร ไดแก บวก ลบ คูณ หาร ยกกําลัง หรือถอดรากอันดับที่ ก ที่เปนจํานวนเต็มบวกเทานั้น เพื่อหาผลลัพธ
ในการถอดรากตองใสอันดับ ที่ข องรากจากตัวเลขที่สุมจากโจทย ยกเวนรากอันดับที่สอง ในการถอดรากอันดับ ที่ ก
อนุญาตให ใชเพียงชั้นเดียว และไมอนุญาตใหใชรากอนันต และใหเขีย นแสดงวิธีคิดทีละขั้นตอน หรือเขียนแสดง
ความสัมพันธของวิธีการและคําตอบในรูปแบบของสมการก็ได เชน
สุมเลขโดดเปนโจทย 4 ตัวเลข ผลลัพธ 2 หลัก
ตัวอยาง ที่ 1

โจทยที่สุม

ผลลัพธ

4957

88

วิธีคิด

9X7

= 63
= 2
= 25

63 + 25
หรือ นักเรียน เขียน

(9 X 7) +

= 88
= 63 + 25 = 88 ก็ได

สุมเลขโดดเปนโจทย 5 ตัวเลข ผลลัพธ 3 หลัก
ตัวอยาง ที่ 2
วิธีคิด

ผลลัพธ

28439

757

[(

ตัวอยาง ที่ 3
วิธีคิด

โจทยที่สุม

[

) X 3] - (9 + 2) = 768 – 11 = 757

โจทยที่สุม

ผลลัพธ

22453

182
5 ] + 2 = 182

3.4.3 การแขงขันระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท4ี่ – 6)
ใชการดําเนินการทางคณิตศาสตร บวก ลบ คูณ หาร ยกกําลัง ถอดรากอันดับที่ n ที่เปนจํานวนเต็มบวก เพื่อหาผลลัพธ
สามารถใชแฟคทอเรียลและซิกมาได โดยมีขอตกลงดังนี้ ในการถอดรากอันดันที่ n จะถอดกี่ชั้นก็ได ถาไมใชรากอันดับที่
สองตองใสอันดับที่ของรากจากตัวเลขที่สุมมาเทานั้น และไมอนุญาต ใหใชรากอนันต การใชแฟคทอเรียลจะใช ! กี่ครั้งก็
ได แตตองใสวงเล็บใหชัดเจนทุกครั้ง เชน (3!) = (6)! = 720
หากมีการใชซิกมาตองเขียนใหถูกตองตามหลักคณิตศาสตร โดยอนุญาตใหใช! ที่ปรากฏหลัง
ไมตองการใหมีการปรับรูปแบบการใชซิกมาหรือคาที่เกิดจากการประยุกต มาประกอบกับ i เกิน

ไดไมเกิน 2 ตัว เพราะ

ต่ํากวารอยละ 60

ไดรับเกียรติบัตรเขารวมการแขงขัน

6. คณะกรรมการการแขงขัน
6.1 ระดับประถมศึกษาตอนตนและตอนปลาย (ป.1 – 3 และ ป.4 - 6) คณะกรรมการการแขงขัน
จํานวน 12 – 15 คน
6.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย (ม.1 – 3 และ ม.4 - 6) คณะกรรมการการแขงขัน
จํานวน 12 – 18 คน
ขอควรคํานึง
-

กรรมการควรใหขอเสนอแนะเติมเต็มใหกับนักเรียนที่ชนะในลําดับที่ 1 – 3

-

ถาจะมีการเฉลยคําตอบในแตละขอใหเฉลยหลังจากการแขงขันเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว

กลุมสาระการเรียนรูส ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1. การแขงขันอัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
การแขงขันแบงเปน 4 ระดับ ดังนี้
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป.1-3 เทานั้น
1.2 นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 เทานั้น
1.3 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 เทานั้น
1.4 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6 เทานั้น
2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
2.1 ประเภทเดี่ยว
2.2 จํานวนผูเขาแขงขันระดับละ 1 คน
3. วิธีดําเนินการและหลักเกณฑการแขงขัน
3.1 สงรายชื่อนักเรียนผูเขาแขงขัน พรอมชื่อครูผูฝกสอนระดับละ 1 คน ตามแบบฟอรมที่กําหนด
3.2 กิจกรรมการแขงขัน ผูแขงขันตองทําแบบทดสอบวัดสมรรถภาพทั้ง 5 สาระ ดังนี้
-

สาระที่ 1

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

-

สาระที่ 2

หนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม

-

สาระที่ 3

เศรษฐศาสตร

-

สาระที่ 4

ประวัติศาสตร

-

สาระที่ 5

ภูมิศาสตร

3.3 แบบทดสอบในแตละระดับชั้นใชเนื้อหาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และแนวการประเมินนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA) โดยเนื้อหาจะครอบคลุมเนื้อหาใน
ระดับชั้นนั้นๆ รายละเอียดดังนี้
-

ระดับชั้น ป.1-3 ทําขอสอบแบบปรนัย จํานวน 50 ขอ ใชเวลา 1 ชั่วโมง

-

ระดับชั้น ป.4-6 ทําขอสอบแบบปรนัย จํานวน 80 ขอ ใชเวลา 1.30 ชั่วโมง

-

ระดับชั้น ม.1-3 ทําขอสอบแบบปรนัย จํานวน 100 ขอ ใชเวลา 1.30 ชั่วโมง

-

ระดับชั้น ม.4-6 ทําขอสอบแบบปรนัย จํานวน 120 ขอ ใชเวลา 2 ชั่วโมง
3.4 ในกรณีผูเขาแขงขันมีคะแนนเทากันใหใชขอสอบสํารอง

4. เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80 – 100

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

รอยละ 70 – 79

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน

รอยละ 60 – 69

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง

ต่ํากวารอยละ 60

ไดรับเกียรติบัตร เขารวม

5. คณะกรรมการการแขงขัน ระดับชั้นละ 3 – 5 คน

กลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. การแขงขันการจัดสวนถาด
1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป.4-6

แขงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น

1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3

แขงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น

1.3 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6

แขงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น

2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
2.1 แขงขันประเภททีม ๆ ละ 3 คน
2.2 จํานวนผูเขาแขงขัน
1.) ระดับชั้น ป.4-6 เทานั้น
2.) ระดับชั้น ม.1-3 เทานั้น
3.) ระดับชั้น ม.4-6 เทานั้น
3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
3.1 การจัดสวนถาดแบบชื้น
1.) สงรายชื่อผูเขาแขงขันพรอมครูฝกสอนทีมละ 1 คน
2.) ผูเขาแขงขันตองเตรียมวัสดุอุปกรณการแขงขันมาเอง ไดแก
2.1) อุปกรณการเขียนแบบ 1 ชุด
2.2) พันธไมวัสดุประกอบ
2.3) ภาชนะที่ใชจัด
2.4) ภาชนะที่ฉัดน้ํา
3.) ใหผูเขาแขงขันเขียนแบบการจัดสวนใหเสร็จกอนลงมือจัด โดยคณะกรรมการจัดเตรียมกระดาษ
เขียนแบบไวใหทุกทีม
4.) ลักษณะของภาชนะทีใชเปนจานรองกระถางหรือถาดทรงกลมชนิดเคลือบหรือไมเคลือบก็ได
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 11 – 15 นิ้ว
5.) พันธไมและวัสดุประกอบ
5.1) เปนพันธไมที่ใชจัดสวนถาดแบบชื้นไมต่ํากวา 3 ชนิด
5.2) วัสดุประกอบ เชน หิน กรวด ไม หรืออื่น ๆ ใหคํานึงถึงความหลากหลายไมจํากัด
ความคิดสรางสรรค และเนนวัสดุธรรมชาติ
5.3) วัสดุปลูก มีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพันธไม

6.) ระยะเวลาที่ใชในการแขงขัน 3 ชั่วโมง(รวมเวลาที่ใชเขียนแบบ)
7.) อุปกรณที่จัดให ไดแก โตะ เกาอี้ ทีมละ 1 ชุด กระดาษเขียนแบบการจัดสวน
8.) การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนสิ้นสุด
4. เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน
4.1 การเตรียมงาน (20 คะแนน)
1. การเขียนแบบ

10

คะแนน

2. การเลือกใชพันธไม วัสดุ

10

คะแนน

1. ขั้นตอนและความรวมมือในการปฏิบัติงาน

10

คะแนน

2. ความสะอาดเรียบรอยในการปฏิบัติงาน

10

คะแนน

3. ทํางานทันตามกําหนดเวลา

10

คะแนน

1. ความประณีต

10

คะแนน

2. ความสมดุล

10

คะแนน

3. ความกลมกลืนและสวยงาม

15

คะแนน

4. ความคิดริเริ่มสรางสรรค

15

คะแนน

4.2 กระบวนการทํางาน (30 คะแนน)

4.3 ผลงาน (50 คะแนน)

กลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพละศึกษา
1. การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป.1-3

ทีมละ 2 คน

1.2 นักเรียนระดับชั้น ป.4-6

ทีมละ 2 คน

1.3 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3

ทีมละ 2 คน

1.4 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6

ทีมละ 2 คน

2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
2.1 แขงขันประเภททีม แบงเปน
1.) ระดับชั้น ป.1-3

จํานวน 1 ทีม

2.) ระดับชั้น ป.4-6

จํานวน 1 ทีม

3.) ระดับชั้น ม.1-3

จํานวน 1 ทีม

4.) ระดับชั้น ม.4-6

จํานวน 1 ทีม

2.2 จํานวนผูเขาแขงขันทีมละ 2 คน (ชาย 2 คนหรือหญิง 2 คนหรือชาย – หญิงรวมกัน 2 คน)
3. วิธีดําเนินการ และรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
3.1 สงรายชื่อนักเรียนผูเขาแขงขัน พรอมชื่อครูผูฝกสอนระดับละ 1 คน ตามแบบฟอรมที่กําหนด
3.2 กิจกรรมแขงขัน ผูแขงขันตองทําแบบทดสอบวัดสมรรถภาพ
3.3 แบบทดสอบในแตละระดับชั้นใชเนื้อหาสุขศึกษาและพละศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2551 และแนวการประเมินนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA) โดยเนื้อหาจะครอบคลุมเนื้อหาในระดับชั้นนั้นๆ
รายละเอียดดังนี้
3.4 ผูเขาแขงขันทําขอสอบแบบปรนัย
3.4.1 นักเรียนระดับชั้น ป.1-3 จํานวน 50 ขอ ใชเวลา 60 นาที
1. เนื้อหาสาระสุขศึกษา จํานวน 30 ขอ
2. เนื้อหาพละศึกษา จํานวน 20 ขอ
3.4.2

นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 จํานวน 60 ขอ ใชเวลา 60 นาที
1. เนื้อหาสาระสุขศึกษา จํานวน 30 ขอ
2. เนื้อหาพละศึกษา จํานวน 30 ขอ

3.4.3 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 จํานวน 80 ขอ ใชเวลา 90 นาที
1. เนื้อหาสาระสุขศึกษา จํานวน 40 ขอ
2. เนื้อหาพละศึกษา จํานวน 40 ขอ
3.4.4 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6 จํานวน 100 ขอ ใชเวลา 90 นาที
1. เนื้อหาสาระสุขศึกษา จํานวน 50 ขอ
2. เนื้อหาพละศึกษา จํานวน 50 ขอ
3.5 ในกรณีผูเขาแขงขันมีคะแนนเทากันใหใชขอสอบสํารอง
4. เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80 – 100

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

รอยละ 70 – 79

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน

รอยละ 60 – 69

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง

ต่ํากวารอยละ 60 ไดรับเกียรติบัตร เวนแตกรรมการจะเห็นเปนอยางอื่น

กลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
1. การแขงขันอัจฉริยภาพทางภาษาตางประเทศ
1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
การแขงขันแบงเปน 4 ระดับ ดังนี้
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป.1-3 เทานั้น
1.2 นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 เทานั้น
1.3 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 เทานั้น
1.4 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6 เทานั้น
2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
2.1 ประเภทเดี่ยว
2.2 จํานวนผูเขาแขงขันระดับละ 1 คน
3. วิธีดําเนินการและหลักเกณฑการแขงขัน
3.1 สงรายชื่อนักเรียนผูเขาแขงขัน พรอมชื่อครูผูฝกสอนระดับละ 1 คน ตามแบบฟอรมที่กําหนด
3.2 กิจกรรมการแขงขัน ผูแขงขันตองทําแบบทดสอบวัดสมรรถภาพทั้ง 4 สาระ ดังนี้
-

สาระที่ 1

ภาษาเพื่อการสื่อสาร

-

สาระที่ 2

ภาษาและวัฒนธรรม

-

สาระที่ 3

ภาษากับความสัมพันธกับกลุม สาระการเรียนรูอื่น

-

สาระที่ 4

ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก

3.3 แบบทดสอบในแตละระดับชั้นใชเนื้อหาภาษาตางประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2551 และแนวการประเมินนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA) โดยเนื้อหาจะครอบคลุมเนื้อหาในระดับชั้นนั้นๆ
รายละเอียดดังนี้
-

ระดับชั้น ป.1-3 ทําขอสอบแบบปรนัย จํานวน 50 ขอ ใชเวลา 1 ชั่วโมง

-

ระดับชั้น ป.4-6 ทําขอสอบแบบปรนัย จํานวน 80 ขอ ใชเวลา 1.30 ชั่วโมง

-

ระดับชั้น ม.1-3 ทําขอสอบแบบปรนัย จํานวน 100 ขอ ใชเวลา 1.30 ชั่วโมง

-

ระดับชั้น ม.4-6 ทําขอสอบแบบปรนัย จํานวน 120 ขอ ใชเวลา 2 ชั่วโมง
3.4 ในกรณีผูเขาแขงขันมีคะแนนเทากันใหใชขอสอบสํารอง

4. เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80 – 100

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

รอยละ 70 – 79

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน

รอยละ 60 – 69

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง

ต่ํากวารอยละ 60

ไดรับเกียรติบัตร เขารวม

5. คณะกรรมการการแขงขัน ระดับชั้นละ 3 – 5 คน

กลุมสาระการเรียนรูภาษตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
2. การแขงขัน Multi Skills Competition

1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป.4-6
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3
1.3 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6
2.ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
2.1 แขงขันประเภทเดี่ยว
2.2 จํานวนผูเขาแขงขัน
2.2.1 ระดับชั้น ป.4-6 จํานวน 1 คน
2.2.2 ระดับชั้น ม.1-3 จํานวน 1 คน
2.2.3 ระดับชั้น ม.4-6 จํานวน 1 คน
3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
เปนการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ประกอบดวย
- Speaking Skill
- Listening Skill
- Reading Skill
- Writing Skill
- Pictures Skill
4. เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน ผูเขาแขงขันรับการทดสอบ ดังนี้
4.1 ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยใชแบบทดสอบขอเขียน(English Proficiency Test) ที่ครอบคลุม
ความสามารถดานทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน เวลา 1 ชั่วโมง 10 นาที 60 คะแนน โดยเรียงลําดับการ
แขงขันดังนี้
4.1.1 Writing Skill 20 คะแนน เวลา 30 นาที
4.1.2 Listening Skill 20ขอ 20คะแนน เวลา 20 นาที
4.1.3 Reading Skill 20ขอ 20คะแนน เวลา 20 นาที
(เปนการเขียนเรียงความ กําหนดหัวขอตามหลักสูตรที่ระบุไวใน การแขงขัน Impromptu Speech) และ กําหนด
จํานวนคํา ตามระดับชั้นไดแก
ป. 4-6 กําหนดไมต่ํากวา100คํา
ม.1-3 กําหนดไมต่ํากวา 150 คํา
ม.4-6 กําหนดไมต่ํากวา 200 คํา

4.1.4 Pictures Dictation 20 คะแนน เวลา 30 นาที
ทดสอบความสามารถดานการฟงและการถายโอนความรูโดยทดสอบ Pictures Dictation โดยเจาของ
ภาษาเปนผูอานบทอานทดสอบ 2 ครั้ง ขณะฟง ผูเขาแขงขันสามารถจดบันทึกขอมูลที่ฟงไดและผูเขาแขงขันมีเวลา 30
นาที ในการวาดภาพจากบทอานที่ฟงเพียง 1 ภาพ โดยมีองคประกอบครบถวนตามเนื้อเรื่องที่ไดฟงมา
เกณฑการใหคะแนนประกอบดวย
- ความถูกตองของภาพตามบทอาน
- ความครบถวยของรายละเอียดภาพตามที่อาน
4.1.5 Speaking Skill 20 คะแนน
ทดสอบความสามารถดานทักษะการพูดโดยการสัมภาษณ คณะกรรมการสัมภาษณ 3 คน เปนเจาของภาษา 1 คน
และกรรมการคนไทย 2 คน ประกอบดวย
- ความสามารถในการใชภาษา
- ความสามารถในการแกปญหา
- ความคิดสรางสรรค
5. เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80-100 ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
รอยละ 70-79 ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
รอยละ 60-69 ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ60 ไดรับเกียติบัตร ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนสิ้นสุด
6. คณะกรรมการตัดสินการแขงขัน
ระดับชั้นละ 3 คน และกรรมการการควบคุมการแขงขัน ระดับชั้นละ 3 คน
7. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบดวย
7.1 กรรมการลงทะเบียนรับรายงานตัว จํานวน 3-5 คน มีเจาหนาที่ ดังนี้
- รับลงทะเบียน ตรวจสอบใหถูกตอง
- จับฉลากจัดลําดับเขารวมการแขงขันนักเรียนใหเรียบรอย
7.2 พิธีกร จํานวน 1-2 คน มีเจาหนาที่ดังนี้
- ชี้แจงระเบียบการแขงขัน มารยาทในการแขงขัน
- สรางบรรยากาศที่ดี
- ดูแลนักเรียนที่จะเขาแขงขัน
7.3 กรรมการตัดสิน จํานวน 3 คน หรือ 5คน ควรมีชาวตางชาติ 1คน (Native Speaker)
มีเจาหนาที่ดังนี้
- ตัดสินการแขงขันตามเกณฑดวยความยุติธรรม
- สรุปผลคะแนนของนักเรียนที่แขงขันทั้งหมด สงฝายประมวลผลเพื่อประกาศผลคะแนน
7.4 คณะกรรมการจับเวลา จํานวน 1 คน มีเจาหนาที่จับเวลาในการแขงขันแตละทักษะ กรรมการจับเวลาควรมี
อุปกรณคือนาฬิกาจับเวลา และควรศึกษาตารางเวลาในการแขงขันโดยเครงครัด

7.5 กรรมการดูแลนักเรียนที่เขาแขงขัน จํานวน 3-5 คน มีหนาที่ ดังนี้
- ดูแลนักเรียนตลอดชวงการแขงขันในทุกทักษะ
- แจกแบบทดสอบ
- เตรียมอุปกรณสําหรับการแขงขัน เชน ดินสอ ยางลบ กระดาษ ดินสอสี กบเหลาดินสอ
ปากกา กระดาษ A4 ฯลฯ
- จัดลําดับการแขงขันดังนี้
1. Writing Skill 20 คะแนน เวลา 30 นาทีกรรมการแจกกระดาษคําตอบและดูความเรียบรอยกอที่ใหพิธีกร
ประกาศเริ่มการแขงขันและจับ เวลาและเมื่อครบเวลาตามกําหนดกรรมการเก็บกระดาษคําตอบสงให
กรรมการตัดสิน (เปนการเขียนเรียงความกําหนดหัวขอตามหลักสูตรที่กําหนดไวใน การแขง Impromptu
Speech) และกําหนดจํานวนคํา ตามระดับชั้น ไดแก
ป. 4-6 กําหนดไมต่ํากวา100คํา
ม.1-3 กําหนดไมต่ํากวา 150 คํา
ม.4-6 กําหนดไมต่ํากวา 200 คํา
2. Listening Skill 20ขอ 20คะแนน เวลา 20 นาทีกรรมการแจกกระดาษคําตอบและตัวขอสอบโดยผูเขา
แขงขันหามเปดขอสอบจนกวาไดรับสัญญาณจากกรรมการ
3. Reading Skill 20ขอ 20คะแนน เวลา 20 นาทีใหทําตอไปจากขอสอบListeningเมื่อกรรมการจับเวลาแจงให
เริ่ม
4. Pictures Dictation 20 คะแนน เวลา 30 นาที เปนทดสอบความสามารถดานการฟงและการถายโอนความรู
โดยทดสอบPictures Dictationโดยเจาของภาษาเปนผูอานแบบทดสอบจํานวน 2 ครั้งขณะที่ผูเขาแขงขัน
สามารถจดบันทึกขอมูลที่ฟงได และผูเขาแขงขันมีเวลา 30 นาที ในการวาดภาพจากบทอานที่ฟงเพียง 1ภาพ
โดยมีองคประกอบครบถวนตามเนื้อเรื่องที่ไดฟงมา เกณฑการใหคะแนนประกอบดวย
- ความถูกตองของภาพตามบทอาน
- ความครบถวนตามรายละเอียดภาพตามที่อาน
กรรมการมีหนาที่เตรียมกระดาวาดเขียน กระดาษ A4 ดินสอ ยางลบและดินสอสีใหผูเขารวมแขงขัน คนละ 1 ชุด
5. Speaking Skill 20 คะแนน
ทดสอบความสามารถดานการพูดโดยการสัมภาษณ ประกอบดวย
- ความสามารถในการใชภาษา
- ความสามารถในการแกปญหา
- ความคิดสรางสรรค
คณะกรรมการสัม ภาษณ 3-4 คน โดยกรรมการจัดการแขงขันจับฉลากลําดับในการสัม ภาษณ และเขาสัมภาษณจาก
คณะกรรมการ คนละ 5 นาที
แนวในการตั้งคําถาม ควรเปนคําถามปลายเปดเพื่อใหผูเขาแขงขันแสดงศักยภาพในการใชภาษาและ ผูถามคําถาม
ควรเปนคนเดิมและคําถามเดิมเพื่อวัดแนวคิด เพื่อเปรียบเทียบไดอยางยุติธรรม ควรใชอยางนอย 2 คําถาม คําถามที่ 1 เปน
เรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจําวัน คําถามที่2 ควรเปนคําถามปลายเปด เชน How will you if you found someone’s purse?

8. สถานที่ดําเนินการแขงขัน
8.1 จุดลงทะเบียน
8.2 ภายในหองแขงขันควรจัดดังนี้
- ไมโครโฟนสําหรับพิธีกร
- โตะกรรมการตัดสิน 3-5 คน
- โตะกรรมการจับเวลา 1 คน
- โตะผูเขาแขงขันควรจัดคลายลักษณะหองสอบระดับปกติ
8.3 หองสอบทักษะการฟง อาน เขียน Pictures Dictation และสัมภาษณ เปนหองที่ไมมีเสียงรบกวนจาก
ภายนอก
8.4 หองสอบสัมภาษณ แบงเปนหองยอยตามระดับชั้น และมีหองเก็บตัวสําหรับผูเขาแขงขันที่รอการ
แขงขัน

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
3. การแขงขันกิจกรรม Spelling Bee
1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
2.1.1 นักเรียนระดับชั้น ป. 1-3
2.1.2 นักเรียนระดับชั้น ป.4-6
2.1.3 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3
2.1.4 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6
2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
2.2.1 แขงขันประเภทเดี่ยว
2.2.2 จํานวนผูเขาแขงขัน
1) ระดับชั้น ป. 1-3 จํานวน 1 คน
2) ระดับชั้น ป. 4-6 จํานวน 1 คน
3) ระดับชั้น ม. 1-3 จํานวน 1 คน
4) ระดับชั้น ม.4-6 จํานวน 1 คน
3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
3.1 ทําการแขงขัน 2 รอบ
รอบที่1 กรรมการที่เปนเจาของภาษา พูดประโยคขยายที่มีคําศัพทนั้นๆ 2 ครั้ง เพื่อใหผูเขาแขงขันเขาใจคําศัพทได
ดีขึ้น ผูเขาแขงขันเขียนคําศัพท จํานวน 20 คําๆ ละ5 คะแนน ลงในกระดาษที่กรรมการเตรียมไวให ถาผูเขาแขงขันในรอบ
ที่1 ไดคะแนนเกินครึ่งหนึ่ง จะมีสิทธิ์เขาแขงขันในรอบที่2
รอบที่2 มีรายละเอียดดังนี้
นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปที่1 – มัธยมศึกษาปที่3
1) ผูที่ผานเขาสูรอบที่ 2 จับฉลากเรียงลําดับการแขงขัน
2) ผูที่เขาแขงขันยืนตามลําดับการแขงขันที่จับฉลากได
3) แขงขันที่ละคนโดยเริ่มจากผูเขาแขงขันลําดับที่1 กรรมการพูดคําศัพทแตละคํา 1 ครั้ง และพูดประโยค
ขยายที่มีคําศัพทนั้นๆ1 ครั้ง
4) ผูเขาแขงขันสะกดคํา(เริ่มจับเวลาหลังจากกรรมการพูดคําศัพทและประโยคขยายเสร็จขาง10 วินาที)หาก
สะกดคําศัพทถูกตอง ใหรอเขารอบตอไป หากสะกดคําผิดหรือไมสะกดคําศัพทตามเวลาที่กําหนดขาง
ตนถือวาตกรอบและตองออกจากการแขงขัน
5) ทําการแขงขันตอไปจนกวาจะไดผูชนะลําดับที่1
3.2 คําศัพทที่ใชควรอยูในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 4-6
1) ผูที่ผานเขาสูรอบที่2 จับฉลากเรียงลําดับการแขงขัน
2) ผูที่แขงขันยืนตามลําดับการแขงขันที่จับฉลากได

3) แขงขันที่ละคนโดยเริ่มจากผูเขาแขงขันลําดับที่1 กรรมการพูดคําศัพทแตละคํา 1 ครั้ง
4) แขงขันสะกดคํา ทั้งนี้ ผูเขาแขงขันมีสิทธิ์ในการถามคําถาม 2 ขอ กอนที่จะสะกดคําศัพทคือ
(1) What part speech is it?
(2) Can I have a sentence please?
หากสะกดคําศัพทถูกตอง ใหเขารอบตอไป หากสะกดคําผิดหรือไมสะกดคําศัพทตามเวลาที่กําหนดขางตนถือวาตกรอบ
และตองออกจากการแขงขัน
หมายเหตุ
(1) หากผูเขาแขงขันไมสะกดคําศัพทภายในเวลา 10 วินาที หลังจากกรรมการพูดคําศัพทใหถือวาตกรอบ
และตองออกจากการแขงขัน
(2) หากผูเขาแขงขันใชสิทธิ์ในการถามคําถาม ใหเริ่มจับเวลาหลังจากที่กรรมการตอบคําถามจากผูเขา
แขงขันเสร็จไปอีก 10 วินาที
5) ทําการแขงขันตอไปจนกวาจะไดผูชนะลําดับที่1
3.2 คําศัพทที่ใชควรอยูในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
4. เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน (รอบที่1)
− ตรวจสอบจากการเขียนสะกดคําถูก
5. เกณฑการตัดสิน(รอบที่ 2)
ลําดับที่1 ไดคะแนนคิดเปนรอยละ 80- 100 ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
ลําดับที่2 ไดคะแนนคิดเปนรอยละ 70-79 ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ลําดับที่3 ไดคะแนนคิดเปนรอยละ 60-69 ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ผูที่เขาแขงขันนอกเหนือจากลําดับที่ 1-3 ไดรับเกียติบัตร ผลการตัดสินของกรรมการถือเปนสินสุด
6. คณะกรรมการตัดสินการแขงขัน ระดับชั้นละ 3คนหรือ 5 คน และกรรมการควบคุมการแขงขันระดับชั้นละ 3 คน

1. การวาดภาพระบายสี

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

1.คุณสมบัติผูเขารวมแขงขัน
− เปนนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.3
− เปนนักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6
2.ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
2.1ประเภทเดี่ยว
2.2จํานวนผูเขาแขงขัน
− ระดับชั้น ป.1-ป.3จํานวน 1 คน
− ระดับชั้น ป.4-ป.6จํานวน 1 คน
3.วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
3.1 สงรายชื่อผูเขาแขงขัน
3.2 ใชกระดาษ 100 ปอนด ขนาดกระดาษและสีที่ใชในการแขงขัน
− ระดับชั้น ป.1-ป.3 ขนาด 11” 15” ใชสีไม
− ระดับชั้น ป.4-ป.6 ขนาด 11” 15” ใชสีชอลคน้ํามัน
3.3 หัวขอการวาดภาพ เศรษฐกิจพอเพียง
3.4 ไมตองเคลือบภาพไมตองใสกรอบภาพ
3.5 หามนําตนฉบับมาดูในการแขงขัน
3.6 ผูเขาการแขงขันตองเตรียมวัสดุอุปกรณมาเอง
3.7 เวลาในการวาดภาพ 3 ชั่วโมง
4. เกณฑในการใหคะแนน 100 คะแนน
− ความคิดสรางสรรค
20 คะแนน
− เทคนิคการใชสี
20 คะแนน
− ความสวยงามความประณีต
20 คะแนน
− ความสอดคลองของภาพกับหัวขอที่กําหนด
20 คะแนน
− การจัดองคประกอบภาพ
20 คะแนน
5. เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80-100 ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
รอยละ 70-79 ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
รอยละ 60-69 ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ํากวารอยละ60 ไดรับเกียติบัตรเวนแตกรรมการจะเห็นเปนอยางอื่นผลการตัดสินกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
6. คณะกรรมการการแขงขัน ระดับชั้นละ3 หรือ5 คน

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะศึกษา
2. การแขงขันวาดภาพลายเสน (Drawing)

1.คุณสมบัติผูเขารวมแขงขัน
− เปนนักเรียนระดับชั้น ม.1- ม.3
− เปนนักเรียนระดับชั้น ม.4- ม.6
2 จํานวนผูเขาแขงขัน
− ระดับชั้น ม.1 - ม.3จํานวน 1 คน
− ระดับชั้น ม.4 - ม.6จํานวน 1 คน
3.วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
3.1 สงรายชื่อผูเขาแขงขัน
3.2 วัสดุที่ใชในการแขงขัน ใชกระดาษ 100 ปอนด
− ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ขนาด 15” 22”ใชดินสอ
− ระดับชั้น ม.4 - ม.6ขนาด 15”×22” ใชดินสอ
3.3 หัวขอในการวาดภาพ เศรษฐกิจพอเพียง
3.4 ไมตองเคลือบภาพไมตองใสกรอบภาพ
3.5 หามนําตนฉบับมาดูในการแขงขัน
3.6 ผูเขาการแขงขันตองเตรียมวัสดุอุปกรณมาเอง
3.7 เวลาในการวาดภาพ 3 ชั่วโมง
4. เกณฑในการใหคะแนน 100 คะแนน
− ลักษณะความสมบูรณของเสนความถูกตองของแสงเงา
20 คะแนน
− การจัดภาพ/องคประกอบ
20 คะแนน
− ความคิดสรางสรรค
20 คะแนน
− ความสมบูรณ ความประณีตของชิ้นงาน
20 คะแนน
− ความสอดคลองกับหัวขอที่กําหนด
20 คะแนน
5. เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80-100 ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
รอยละ 70-79 ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
รอยละ 60-69 ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
รอยละ 50-59 ไดรับเกียติบัตรชมเชย เวนแตกรรมการจะเห็นเปนอยางอื่นผลการตัดสินกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
6. คณะกรรมการการแขงขัน ระดับชั้นละ 3 หรือ 5 คน

1. การประกวดหนังสือเลมเล็ก

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

1. คุณสมบัติผูเขารวมแขงขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3
1.3เรียนระดับชั้น ม.4-6
2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
2.1 แขงขันเปนทีมๆ ละ3 คน
2.2 จํานวนผูเขาแขงขัน
2.2.1 ระดับชั้น ป.4-ป.6 จํานวน 1 ทีม
2.2.2 ระดับชั้น ม.1-3จํานวน 1 ทีม
2.2.3ระดับชั้น ม.4-6จํานวน 1 ทีม
3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
3.1 กรอบเรื่องเปนหนังสือบันเทิงคดี
3.2 รูปเลมของหนังสือเลมเล็ก
1. นักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 เรื่อง คานิยม 12 ประการ
− ใชกระดาษ 100 ปอนด A4พับครึ่ง
− รูปเลมประกอบดวยหนาปก ปกหลัง สวนที่บอกถึงที่มาของเรื่องหรือ แรงบัลดาลใจและ
วัตถุประสงคของหนังสือ มีเนื้อเรื่อง 6 หนาและใหกําหนดหมายเลขหนาใชชัดเจน
− เรื่องที่แตงขึ้นเองหรือดัดแปลงมาจากเรื่องที่มีอยูเดิมก็ไดเปนรอยแกว คําคลองจองหรือกลอน
เปลา อยางใดอยางหนึ่งตลอดเนื้อเรื่อง
− ขนาดรูปแบบของตัวอักษรมีขนาดโตพอเหมาะแกวัย
− มีภาพประกอบระบายสีดวยสีไม
2. นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 เรื่องเด็กไทยไปอาเซียน
− ใชกระดาษ 100 ปอนด A4พับครึ่ง
− รูปเลมประกอบดวยหนาปก ปกหลัง สวนที่บอกถึงที่มาของเรื่องหรือ แรงบัลดาลใจและ
วัตถุประสงคของหนังสือ มีเนื้อเรื่อง 10 หนาและใหกําหนดหมายเลขหนาใชชัดเจน
− เปนเรื่องที่แตงขึ้นเองหรือดัดแปลงมาจากเรื่องที่มีอยูเดิมก็ไดเปนรอยแกวหรือรอยกรอง
− เนื้อหาภาพประกอบและรูปแบบตัวอักษรเหมาะสมกับเด็กชั้น ม1-3
− มีภาพประกอบระบายสีดวยสีไมระบายดวยน้ํา

3. นักเรียนระดับชั้น ม.4-6 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
− ใชกระดาษ 100 ปอนดขนาดA4พับครึ่ง
− รูปเลมประกอบดวยหนาปก ปกหลัง สวนที่บอกถึงที่มาของเรื่องหรือ แรงบัลดาลใจและ
วัตถุประสงคของหนังสือ มีเนื้อเรื่อง 12 หนาและใหกําหนดหมายเลขหนาใชชัดเจน
− เปนเรื่องที่แตงขึ้นเองหรือดัดแปลงมาจากเรื่องที่มีอยูเดิมก็ไดเปนรอยแกวหรือรอยกรอง
ประกอบภาพ
− เนื้อหาภาพประกอบและรูปแบบตัวอักษรเหมาะวัยรุน ชั้น ม.4-6
− มีภาพประกอบระบายสีไมระบายดวยน้ํา
3.3 กําหนดเวลา 3 ชั่วโมง
3.4 อุปกรณในการจัดทําใหผูเขาแขงขันจัดเตรียมมาเอง
4. เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน
4.1 เนื้อหาสาระ
20 คะแนน
4.2 ภาพประกอบ
15 คะแนน
4.3 ภาษาและฉันทลักษณ
15 คะแนน
4.4 ความคิดสรางสรรค
15 คะแนน
4.5 ชื่อเรื่อง
5 คะแนน
4.6 ขนาดและรูปแบบตัวอักษร
10 คะแนน
4.7 ความสวยงามของรูปเลม
15 คะแนน
4.8 การวางแผน ทําโครงรางงานเขียนเหมาะสมเปนระบบ 5 คะแนน
5. เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80-100 ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
รอยละ 70-79 ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
รอยละ 60-69 ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 60ไดรับเกียติบัตรเวนแตกรรมการจะเห็นเปนอยางอื่น
หมายเหตุ
1. ผลการตัดสินกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
2. เกินเวลาตัดคะแนนนาทีละ 1 คะแนน
6. คณะกรรมการการแขงขัน ระดับชั้นละ3 หรือ 5 คน

ใบสมัครการแขงขันทักษะทางวิชาการ งานวันการศึกษาเอกชน ภาคใต
ประจําป พ.ศ. 2560
ณ โรงงเรียนตันติวัตร อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 10 กุมภาพันธ 2560
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