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รายการแข่งขันทักษะ เปิดบ้านวิชาการ “กระแสสินธุ์วิทยา 62”
วันที่ 25 มกราคม 2561
ที่

รหัส

1

101

2

102

3

201

4

202

5

203

6

301

7

รายการแข่งขัน
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
แต่งกลอนสี่
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
แต่งกาพย์ยานี 11
การแข่งขันคิดเลขเร็ว

เวลา

ระดับชั้น

ประเภท

10.00– 11.00

ป.4-6

ทีม 2 คน

10.00– 11.00

ม.1-3

ทีม 2 คน

09.00 – 10.30

ป.4-6

บุคคล

10.30 – 12.00

ม.1-3

บุคคล

13.00 – 14.30

ม.1-3

บุคคล

เครื่องร่อนแบบเดินตาม

13.00 – 15.00

ป.1-3

ทีม 2 คน

302

ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

09.00 – 12.00

ป.4-6

ทีม 3 คน

8

303

ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

09.00 – 12.00

ม.1-3

ทีม 3 คน

9

304

การแข่งขันจรวดขวดน้า

13.00 – 14.30

ป.4-6

ทีม 3 คน

10

305

การแข่งขันจรวดขวดน้า

13.00 – 14.30

ม.1-3

ทีม 3 คน

11

306

การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์

09.00 – 12.00

ป.4-6

ทีม 3 คน

12

401

การตอบปัญหาทางสังคม 09.00 – 10.30

ป.4-6

ทีม 2 คน

13

402

การตอบปัญหาทางสังคม 10.30 – 12.00

ม.1-3

ทีม 2 คน

14

403

ประกวดเล่านิทาน
คุณธรรมภาษาใต้

ป.4-6

บุคคล

การแข่งขันคิดเลขเร็ว
การแข่งขันซูโดกุ

13.00 – 14.30

สถานที่แข่งขัน
ห้องภาษาไทย 2
อาคาร 1
ห้องภาษาไทย 3
อาคาร 1
ห้องคณิตศาสตร์ 1
อาคาร 2
ห้องคณิตศาสตร์ 1
อาคาร 2
ห้องคณิตศาสตร์ 3
อาคาร 2
ศูนย์วิทยาศาสตร์
ห้องวิทยาศาสตร์ 1
อาคาร 2
ห้องวิทยาศาสตร์ 2
อาคาร 2
ลานอเนกประสงค์
หน้าเสาธง
ลานอเนกประสงค์
หน้าเสาธง
ศูนย์วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา 1
อาคาร 1
สังคมศึกษา 1
อาคาร 1
สังคมศึกษา 2
อาคาร 1

2

ที่

รหัส

15

404

16

501

17

502

18

601

19

602

20

603

21

801

22

802

23

803

รายการแข่งขัน
ประกวดเล่านิทาน
คุณธรรมภาษาใต้
ตอบปัญหาสุขศึกษาและ
พลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและ
พลศึกษา
ประกวดการวาดภาพ
ระบายสี
แข่งขันการขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง
แข่งขันการขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง
แข่งขัน Read and
Draw
แข่งขัน Read and
Draw
ประกวดคัดลายมือ
ภาษาจีน

เวลา

ระดับชั้น

ประเภท

14.30 – 15.30

ม.1-3

บุคคล

09.00 – 10.30

ป.4-6

ทีม 2 คน

10.30 – 12.00

ม.1-3

ทีม 2 คน

09.00 – 12.00

ป.4-6

ทีม 2 คน

09.30 – 15.00

ป.4-6

บุคคล

หอประชุม

09.30 – 15.00

ม.1-3

บุคคล

หอประชุม

09.00 – 10.00

ป.4-6

ทีม 2 คน

10.30 – 11.30

ม.1-3

ทีม 2 คน

10.00 – 10.30

ม.1-3

บุคคล

หมายเหตุ รายงานตัวที่ห้องแข่งขัน ก่อนเริ่มแข่งขันไม่น้อยกว่า 30 นาที

สถานที่แข่งขัน
สังคมศึกษา 2
อาคาร 1
ห้องสุขศึกษา
ศูนย์วิทยาศาสตร์
ห้องสุขศึกษา
ศูนย์วิทยาศาสตร์
ห้องศิลปะ
ศูนย์วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ 3
อาคาร 1
ภาษาอังกฤษ 3
อาคาร 1
ภาษาอังกฤษ 2
อาคาร 1

3

กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รหัส-รายการกิจกรรมการแข่งขัน
1. กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
- 101-แต่งกลอนสี่
- 102-แต่งกาพย์ยานี 11

ระดับชั้น

ประเภท

หมายเหตุ

ป.4-6
ม.1-3

ทีม 2 คน
ทีม 2 คน

โรงเรียนละ 1 ทีม
โรงเรียนส่งได้มากกว่า 1 ทีม

กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1. ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เท่านัน
2. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เท่านัน
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 ประเภททีม
2.2 จ้านวนผู้เข้าแข่งขันโรงเรียนละ 1 ทีม (ทีมละ 2 คน)
2.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ส่งได้มากกว่า 1 ทีม
3. วิธีดาเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 กรรมการก้าหนดหัวข้อที่จะใช้ในการแข่งขัน จ้านวน 3 หัวข้อ
3.2 ให้นักเรียนเลือกผู้แทน 1 คน จับฉลากหัวข้อ แล้วน้าหัวข้อที่จับฉลากได้ไปแต่งบทร้อยกรอง
- ชัน ป. 4 - 6 แต่งกลอนสี่
จ้านวน 4 บท
- ชัน ม.1-3 แต่งกาพย์ยานี 11
จ้านวน 5 บท
3.3 ใช้เวลาในการแต่งค้าประพันธ์ 1 ชั่วโมง
* บทร้อยกรองทีผ่ ิดฉันทลักษณ์ ต่อไปนี กรรมการจะไม่นาไปตรวจให้คะแนน
1) ไม่มีสัมผัสระหว่างวรรค
2) กรณีแต่งกลอนสี่ หรือกาพย์ยานี ไม่มีสัมผัสระหว่างบท
3) ใช้สระเสียงสัน สัมผัสกับสระเสียงยาวเป็นสัมผัสบังคับ (เช่น ใช้ “ใจ” สัมผัส กับ
“กาย”)
4) เขียนไม่ครบตามที่ก้าหนด
4. เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี้
1) ฉันทลักษณ์และอักขรวิธี
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
- เขียนตัวสะกดการันต์ผิด
หักค้าละ 1 คะแนน
- มีสัมผัสซ้า
หักคะแนนต้าแหน่งละ 2 คะแนน
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2) ความคิดและเนื้อหา คะแนนเต็ม 40 คะแนน
- ตรงประเด็น หมายความว่า นักเรียนจะต้องใช้หัวข้อที่ก้าหนดให้เป็นแกนเรื่อง
- เสนอแนวคิดสร้างสรรค์ หมายความว่า เนือหาที่นักเรียนเสนอนันให้แง่คิดที่เป็นประโยชน์แก่
ผู้อ่าน เช่น แง่คิดในการด้ารงชีวิต การเข้าใจสังคม การปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
- เสนอแนวคิดแปลกใหม่ หมายความว่า แนวความคิดที่เสนอในเนือหาไม่ค่อยมีใครกล่าวถึง
เป็นแนวความคิดที่มีเหตุผลและอยู่ในขอบเขตของหัวข้อ
3) กวีโวหาร คะแนนเต็ม 40 คะแนน
- เลือกใช้ค้าเหมาะแก่เนือหาและบริบท
- เล่นสัมผัสอักษร เล่นค้า ไพเราะ สละสลวยและราบรื่น ช่วยให้ค้าประพันธ์ไพเราะยิ่งขึน
- ใช้โวหารต่างๆ ส่งเสริมเนือหาให้มีความหมายลึกซึงกินใจ เช่น กล่าวเปรียบเทียบ
5. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่้ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สินสุด
6. คณะกรรมการการแข่งขัน 3-5 คน
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
1) ผู้ทรงคุณวุฒิ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษาไทย หรือ
2) ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หรือ
3) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ข้อควรคานึง
1) กรรมการที่เป็นครูต้องไม่ตัดสิน กรณีที่มีนักเรียนในสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
2) กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตังให้ตัดสินระดับชันที่ท้าการสอน
3) กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแก่นักเรียนที่ชนะล้าดับที่ 1 – 3
7. สถานที่ทาการแข่งขัน
ควรเป็นห้องที่มีโต๊ะ เก้าอี ส้าหรับผู้เข้าแข่งขันเป็นทีม โดยจัดให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละ
ระดับชัน

************************
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กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รหัส-รายการกิจกรรมการแข่งขัน
201-การแข่งขันคิดเลขเร็ว
202-การแข่งขันคิดเลขเร็ว
203-การแข่งขันซูโดกุ

ระดับชั้น
ป.4-6
ม.1-3
ม.1-3

ประเภท
บุคคล
บุคคล
บุคคล

หมายเหตุ
โรงเรียนละ 1 ทีม
โรงเรียนส่งได้มากกว่า 1 ทีม

การแข่งขันคิดเลขเร็ว
หลักเกณฑ์และกติการการแข่งขัน
1. ระดับและคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี
1.1. ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนในชันประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เท่านัน
1.2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนในชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เท่านัน
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1. ประเภทเดี่ยว
2.2. จ้านวนผู้เข้าแข่งขันระดับละ 1 คน
3. 3. วิธีดาเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1. การส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนระดับละ 1 คน ตามแบบฟอร์มที่ก้าหนด
3.2. การจัดการแข่งขัน
การแข่งขันทุกระดับมีการแข่งขัน 2 รอบ ดังนี
รอบที่ 1 จ้านวน 10 ข้อ ใช้เวลาข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัวเลข ผลลัพธ์ 2 หลัก
รอบที่ 2 จ้านวน 10 ข้อ ใช้เวลาข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัวเลข ผลลัพธ์ 3 หลัก
เมื่อเสร็จสินการแข่งขันรอบที่ 1 ให้พัก 10 นาที
หมายเหตุ ให้คณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์ข้อที่ 5 ประกอบการด้าเนินการ
3.3. วิธีการแข่งขัน
3.3.1. ชีแจงระเบียบการแข่งขันให้นักเรียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนเข้าใจตรงกั นก่อนเริ่ม การ
แข่งขัน
3.3.2. ใช้โปรแกรมสุ่มตัวเลข ตามที่โรงเรียนก้าหนดไว้ให้เท่านัน
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3.3.3. ใช้กระดาษค้าตอบ ขนาด ของกระดาษ A4 ดังตัวอย่าง ในการแข่งขันทุกระดับ
4

ชื่อ-สกุล................................................โรงเรียน.............................................เลขที่ ............... ข้อ ........
วิธีการและค้าตอบ
พืนที่ส้าหรับทดเลข

3.3.4. แจกกระดาษค้าตอบตามจ้านวนข้อในการแข่งขันแต่ละรอบ
3.3.5. ให้นักเรียนเขียนชื่อ – สกุล โรงเรียน เลขที่นั่ง และหมายเลขข้อ ให้เรียบร้อยก่อนเริ่ม การ
แข่งขันในแต่ละรอบ และห้ามเขียนข้อความอื่น ๆ จากที่ก้าหนด
3.3.6. เริ่มการแข่งขันโดยสุ่มเลขโดดจากโปรแกรมสุ่มตัวเลข ที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้ เป็นโจทย์และ
ผลลัพธ์ ซึ่งเลขโดดในโจทย์ที่สุ่มได้ต้องไม่ซ้าเกินกว่า 2 ตัว หรือถ้าสุ่มได้เลข 0 ต้องมีเพียงตัว
เดียวเท่านัน เช่น
สุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัว สุ่มได้เป็น 6616 มี 6 ซ้าเกินกว่า 2 ตัว ต้องสุ่มใหม่ หรือ
สุ่มได้เป็น 0054 มี 0 ซ้าเกิน 1 ตัว ต้องสุ่มใหม่
สุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัว สุ่มได้เป็น 43445 มี 4 ซ้าเกินกว่า 2 ตัว ต้องสุ่มใหม่ หรือ
สุ่มได้เป็น 20703 มี 0 ซ้าเกิน 1 ตัว ต้องสุ่มใหม่
3.3.7. เมื่อหมดเวลาในแต่ละข้อให้กรรมการเก็บกระดาษค้า ตอบ และด้าเนินการแข่งขันต่อเนื่องจน
ครบทุกข้อ (ไม่มีการหยุดพักในแต่ละข้อเพื่อตรวจให้คะแนน/ไม่มีการเฉลยทีละข้อให้นักเรียน
ผู้เข้าแข่งขันรับทราบก่อนเสร็จสินการแข่งขัน)
3.4. หลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.4.1. การแข่งขันระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ชันประถมศึกษาปีที่ 4 – 6) ใช้การด้าเนินการ ทาง
คณิตศาสตร์ ได้แก่ บวก ลบ คูณ หาร ยกกาลัง หรือถอดรากอันดับที่ n ที่เป็นจ้านวนเต็มบวก
เท่านัน เพื่อ หาผลลัพธ์ ในการถอดรากต้องใส่อันดับที่ของรากจากตัวเลขที่สุ่มจากโจทย์ ยกเว้น
รากอันดับที่สอง ในการ ถอดรากอันดับที่ n อนุญาตให้ใช้เพียงชันเดียว และไม่อนุญาตให้ใช้ราก
อนันต์ และให้เขี ยนแสดงวิธีคิ ดที ละ ขั นตอน หรื อ เขี ย นแสดงความสัม พั นธ์ข องวิธีก ารและ
ค้าตอบในรูปของสมการก็ได้ เช่น
สุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัวเลข ผลลัพธ์ 2 หลัก
ตัวอย่างที่ 1
โจทย์ที่สุ่ม
4957
วิธีคิด 9 x 7 = 63

ผลลัพธ์
88

7

=2
52
= 25
63+25 = 88
หรือ นักเรียน เขียน (9 x 7) + 5√4= 63 + 25 = 88 ก็ได้
√4

สุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัวเลข ผลลัพธ์ 3 หลัก
ตัวอย่างที่ 2
โจทย์ที่สุ่ม
ผลลัพธ์
28439
757
วิธีคิด [(√4)8 × 3] - (9 + 2) = 768 – 11 = 757
ตัวอย่างที่ 3

โจทย์ที่สุ่ม
22453
วิธีคิด [(3 × 2)√4 × 5]+ 2 = 182

ผลลัพธ์
182

3.4.2. การแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3)
ใช้การด้าเนินการทางคณิตศาสตร์ บวก ลบ คูณ หาร ยกกาลัง ถอดรากอันดับที่ n ที่เป็นจานวนเต็ม
บวก เพื่อหาผลลัพธ์ สามารถใช้แฟคทอเรียลและซิกมาได้ โดยมีข้อตกลงดังนี ในการถอดราก อันดับที่
n จะถอดกี่ชันก็ได้ ถ้าไม่ใช่รากอันดับที่สองต้องใส่อันดับที่ของรากจากตัวเลขที่สุ่มมาเท่านัน และไม่
อนุญาตให้ใช้รากอนันต์ การใช้แฟคทอเรียลจะใช้ ! กี่ครังก็ได้ แต่ต้องใส่วงเล็บให้ชัดเจนทุกครัง เช่น
(3!)! = (6)! = 720
หากมีการใช้ซิกมาต้องเขียนให้ถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์ โดยอนุญาตให้ใช้ i ที่ปรากฏหลัง ∑ ได้ไม่
เกิน 2 ตัว เพราะไม่ ต้ อ งการให้ มี ก ารปรั บรู ป แบบการใช้ซิ ก มาหรื อ ค่า ที่เ กิ ดจากการประยุก ต์ มา
ประกอบกับ i เกิน ความจ้ า เป็ น และตัว เลขที่ปรากฏอยู่กับ ∑ ต้องเป็นตัว เลขที่ได้จากโจทย์ที่สุ่ม
เท่านัน และผลรวมต้องเป็น จ้านวนเต็มบวก การเขียนแสดงวิธีคิดให้เขีย นแสดงความสัมพันธ์ของ
วิธีการและค้าตอบในรูปของสมการเท่านัน เช่น
สุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัวเลข ผลลัพธ์ 2 หลัก
ตัวอย่างที่ 1

โจทย์ที่สุ่ม

ผลลัพธ์

0582

27

วิธีคิด √√58 + 2 + 0 = 27หรือ (√√58 + 2) + 0 = 27
ตัวอย่างที่ 2

โจทย์ที่สุ่ม

ผลลัพธ์

4837

69

8

วิธีคิด [(7 + √4) × 8] − 3 = 69
สุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัวเลข ผลลัพธ์ 3 หลัก
ตัวอย่างที่ 1

โจทย์ที่สุ่ม

ผลลัพธ์

18374

834

วิธีคิด [7! ÷ (8 - √4) - (3! × 1) = (5,040 ÷ 6) - 6 = 834
ตัวอย่างที่ 2

โจทย์ที่สุ่ม

ผลลัพธ์

58376

326

วิธีคิด (8!/5!) - (7 + 6 - 3) = 326
หรือ√√(6 × 3)8 + 7 – 5 =326
ตัวอย่างที่ 3

โจทย์ที่สุ่ม

ผลลัพธ์

85842

242

วิธีคิด (5! × 2) + 4 + (8 - 8) = 242
หรือ (5! × 2) + 4 × (88)=242
หรือ 28 – (8 + (5 - √4 )!) = 242
3.4.3. ข้อพึงระวังในการแข่งขัน
1) การคิดค้านวณหาค้าตอบต้องใช้เลขโดดที่สุ่มเป็นโจทย์ให้ครบทุกตัว และใช้ได้ตัวละ 1 ครังเท่านัน
2) การใช้เครื่องหมาย + , − , × , ÷ ควรเขียนให้ชัดเจน
2.1) การเขียนเครื่องหมายบวก ให้เขียน +
ห้ามเขียน
2.2) การเขียนเครื่องหมายคูณ ให้เขียน 2 × 3 หรือ (2)(3) หรือ 2.3
ห้ามเขียน 2o3 2 3 2 3
2.3) การเขียนเครื่องหมายหาร ให้เขียน 8÷2 หรือ 8/2
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ห้ามเขียน 8 2 หรือ 8 2
3) กรณีที่มีการใช้วงเล็บให้เขียนวงเล็บให้ชัดเจน จะใช้ ( ) หรือ { } หรือ [ ]กี่ชันก็ได้
ห้ามเขียน < >
4) การเขียนเลขยกก้าลัง ควรเขียนให้ชัดเจน เช่น
(23 )4= 84 หรือ 2(3 )= 281
กรณีที่ไม่ใส่วงเล็บจะคิดตามหลักคณิตศาสตร์ เช่น 23 = 2(3 )= 281
5) การเขียนเครื่องหมายอันดับที่ของราก ควรเขียนให้ชัดเจน เช่น
√8 = 2 , √8 = 2 , √9 = 3
6) การใช้ ∑ ต้องเขียนตัวเลขก้ากับไว้ตามหลักการทางคณิตศาสตร์ เช่น
4

4

√9

4

√4

1+2

7

∑ 𝑖 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28
𝑖=1

ห้ามเขียน ∑ 7 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28
4. เกณฑ์การให้คะแนน
4.1 ผู้ที่ได้ค้าตอบเท่ากับผลลัพธ์ที่ก้าหนด และวิธีการถูกต้อง ได้คะแนนข้อละ 2 คะแนน
4.2 ถ้าไม่มีผู้ ใดได้ค้า ตอบเท่ากับ ผลลั พธ์ที่สุ่ มได้ ผู้ ที่ได้คาตอบใกล้ เคียงกับผลลั พธ์มากที่สุ ด และ
วิธีการถูกต้อง เป็นผู้ได้คะแนน ไม่ว่าผลลัพธ์ที่ต้องการจะเป็นกี่หลักก็ตาม (ผลลัพธ์ที่ได้ต้องเป็นจ้านวน
เต็ม เท่านัน) เช่น ต้องการผลลัพธ์ 99 มีผู้ได้ค้าตอบ 100 และ 98 ซึ่งวิธีการถูกต้องทัง 2 ค้าตอบ ได้
คะแนนทังคู่
5. เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการน้าคะแนนรวมของรอบที่ 1 และรอบที่ 2 มาคิดเทียบกับเกณฑ์การตัดสินดังนี
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79 ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69 ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่า้ กว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นสิ ้นสุด
6. สถานที่ทาการแข่งขัน
6.1 ห้องคณิตศาสตร์ 1
6.2 การแข่งขันในแต่ละระดับให้ใช้ห้องแข่งขันห้องเดียวเท่านัน
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การแข่งขันซูโดกุ
1. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
1.1. แข่งขันประเภทเดี่ยว
1.2. จ้านวนผู้เข้าแข่งขัน นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จ้านวน 1 คน
2. วิธีดาเนินการ และรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
ให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันทังหมด 1 รอบใช้เวลา 60 นาที ใช้โจทย์ปริศนา 10 ข้อตาม
รูปแบบที่ก้าหนดให้ รูปแบบละ 2 ตาราง รวม 10 ตาราง ทังสองรอบจะใช้โจทย์ปริศนารูปแบบเดียวกัน
3. รูปแบบปริศนาซูโดกุที่ใช้ในการแข่งขัน
ประกอบด้วยปริศนาซูโดกุตาราง 9 x 9 ทังหมด 5 รูปแบบ ดังนี
1. Classic Sudoku
2. Diagonal Sudoku
3. Alphabet Sudoku
4. Jigsaw Sudoku
5. Even-Odd Sudoku
4. กติกาการแข่งขันและวิธีการนับคะแนนซูโดกุ
4.1. ให้ตัวแทนนักเรียนแข่งขันทังหมด 1 รอบ ใช้เวลา 60 นาที ใช้โจทย์ปริศนา 5 รูปแบบ รูปแบบละ 2
ตาราง รวม 10 ตาราง จะใช้โจทย์ปริศนารูปแบบเดียวกัน
4.2. หากตัวแทนนักเรียนสามารถแก้โจทย์ปริศนาซูโดกุได้ภายในเวลาที่ก้าหนด และถูกต้อง จะได้รับ
คะแนนประจ้าโจทย์ปริศนา ข้อละ 10 คะแนน หากท้าปริศนาไม่ถูกต้อง สามารถท้าผิดได้ข้อละ 2
ช่องเท่านัน โดยจะหักคะแนนช่องละ 3 คะแนน
4.3. หากตัวแทนนักเรียนสามารถแก้โจทย์ปริศนาทังหมดได้ถูกต้องภายในเวลาที่ก้าหนดในแต่ละรอบ
(รวมถึงปริศนาที่ผิดไม่เกิน 2 ช่อง) จะได้รับคะแนนโบนัสเวลาเพิ่มนาทีละ 3 คะแนน โดยค้านวณจาก
เวลาที่เหลืออยู่เป็นนาที (เศษของนาทีปัดทิง) คูณด้วย 3 (ถ้าแก้โจทย์ปริศนาไม่ถูกต้อง และผิดเกิน 2
ช่อง ตังแต่ 1 ตารางขึนไป จะไม่ได้รับคะแนนโบนัส) ตัวอย่างการคิดคะแนนโบนัสเวลา เช่น ถ้า
ก้าหนดเวลาในรอบให้ 30 นาที แต่นาย Z ท้าเสร็จและถูกต้องภายในเวลา 20 นาที 40 วินาที นาย
Z จะได้คะแนนโบนัสเวลาในรอบนี เท่ากับ 9 นาที x 3 คะแนนต่อนาที = คะแนนโบนัสเวลา 27
คะแนน
5. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่า้ กว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสินสุด
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6. สถานที่จัดการแข่งขัน
โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา ณ ห้องเรียนคณิตศาสตร์ 3
ตัวอย่างโจทย์ปริศนาซูโดกุที่ใช้ในการแข่งขัน
9 x 9 Classic Sudoku
เติมตัวเลข 1 ถึง 9 ลงในช่องว่างไม่ให้ซ้ากันในแต่ละแถว แนวตัง แนวนอน และตารางย่อยขนาด 3x3

9 x 9 Alphabet Sudoku
เติมตัวอักษร A ถึง I ลงในช่องว่างไม่ให้ซ้ากันในแต่ละแถว แนวตัง แนวนอน และตารางย่อยขนาด 3x3
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9 x 9 Diagonal Sudoku
เติมตัวเลข 1 ถึง 9 ลงในช่องว่างไม่ให้ซ้า กันในแต่ละแถว แนวตัง แนวนอน ตารางย่อยขนาด 3x3 และ แนว
ทแยงมุมทังสองเส้น

9 x 9 Jigsaw Sudoku
เติมตัวเลข 1 ถึง 9 ลงในช่องว่างไม่ให้ซ้ากันในแต่ละแถว แนวตัง แนวนอน และตารางย่อยที่ตีกรอบด้วยเส้นสี
ด้าหนา

9 x 9 Odd-Even Sudoku เติมตัวเลข 1 ถึง 9 ลงในช่องว่างไม่ให้ซ้ากันในแต่ละแถว แนวตัง แนวนอน และ
ตารางย่อยขนาด 3x3 โดยที่ช่องที่แรเงาจะต้องเติมเลขคู่เท่านัน
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กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รหัส-รายการกิจกรรมการแข่งขัน
301-เครื่องร่อนแบบเดินตาม
302-ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
303-ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
304-การแข่งขันจรวดขวดน้า
305-การแข่งขันจรวดขวดน้า
306-การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

ระดับชั้น
ป.1-3
ป.4-6
ม.1-3
ม.1-3
ป.4-6
ป.4-6

ประเภท
ทีม 2 คน
ทีม 3 คน
ทีม 3 คน
ทีม 3 คน
ทีม 3 คน
ทีม 3 คน

หมายเหตุ
ครู 1 คน
ครู 1 คน
ครู 1 คน
ครู 1 คน
ครู 1 คน
ครู 1 คน

เครื่องร่อนแบบเดินตาม Walkalong Glider (แบบผจญภัย)
หลักเกณฑ์และกติการการแข่งขัน
ระดับชั้น ป.1-ป.3 ประเภททีม 2 คน
วัตถุประสงค์ ระหว่างการท้ากิจกรรมนี นักเรียนจะได้ความรู้และทักษะ ดังนี
• การออกแบบและสร้างเครื่องร่อน
• การวัดและการค้านวณ
• การทดสอบและปรับปรุงเครื่องร่อน
• การน้าเสนอผลกระบวนการออกแบบและผลลัพธ์
จุดมุ่งหมายการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method ) ให้มีความรู้ เกิดทักษะ คิด
แก้ปัญหา เพื่อสร้างเครื่องร่อนแบบเดินตาม ที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันประดิษฐ์และ พัฒนาขึนเอง
สาระสาคัญ
เครื่องร่อนแบบเดินตามเป็นเครื่องร่อนพืนฐานที่ไม่มีแรงขับ (มอเตอร์หรือเครื่องยนต์) ขับเคลื่อนและ
บินได้โดยอาศัยแรงยก (lift) การที่จะท้าให้เครื่องร่อนเคลื่อนที่ไปข้างหน้า จะต้อง อาศัยแรงฉุดที่ได้มาจาก
น้าหนักของเครื่องร่อนกระท้าต่อแรงโน้มถ่วงของโลกและเกิดจากแรงดัน ของกระแสอากาศที่เคลื่อนผ่านแผ่น
วัสดุพืนเรียบ (board) ที่ผู้ควบคุมถือไว้ในลักษณะเอียงกับพืน โลก เมื่อกระแสอากาศปะทะกับสิ่งกีดขวาง ก็
จะเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ขึนด้านบน ท้าให้เกิด แรงดันที่ปีกเครื่องร่อน และร่อนไปข้างหน้าโดยผู้เล่นจะ
สามารถบังคับ ให้ไปในทิศทางใดก็ได้โดย การปรับมุมและองศาของแผ่นวัสดุพืนเรียบ
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วัสดุและอุปกรณ์
ส้าหรับผู้จัดกิจกรรม
• อุปกรณ์และจอภาพส้าหรับฉายการจับเวลาในการประกอบสร้างและแข่งขัน
• จอภาพส้าหรับแสดง สถิติและผลการแข่งขันของทุกทีมในขณะที่ท้าการแข่งขัน
• นาฬิกาหรือโปรแกรมจับเวลา
• เครื่องพิมพ์ (Printer) และกระดาษขนาด A4
• แบบเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ แบบลงทะเบียน ,แบบบันทึกคะแนน, แบบสรุปผลการแข่งขัน ฯลฯ
• กรวยจราจรหรือสิ่งที่ใช้งานทดแทนได้ จ้านวน 5 อัน
• ห่วงวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 เซนติเมตร ขอบล่างห่วงสูงจากพืน 1 เมตร
• เสาสูง 1.20 เมตร มีคานพาดวางห่างกัน 1.20 เมตร
• แผ่นวัสดุพืนเรียบ (board) จ้านวน 4 แผ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 50 x 50 ซม.
• ส้าหรับผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ ดังนี
• วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ได้โดยไม่จ้ากัด สามารถสไลด์แผ่นโฟมหรือวัสดุอื่นใดมาได้โดยให้มีขนาดไม่
น้อยกว่ากระดาษ A4 และไม่เป็นวัสดุที่ตัดเตรียมหรือท้าเครื่องหมายไว้โดยเฉพาะ
• กระดาษ A4
• ปกรณ์ ตัดกระดาษ เช่น กรรไกร
• เทปกาว
• ดินสอ, ปากกา, วงเวียน หรืออุปกรณ์ส้าหรับเขียนแบบ
• อุปกรณ์อื่นที่จ้าเป็น
• ไม่อนุญาตให้น้าแบบเครื่องร่อนเข้ามาเป็นตัวอย่างในสนาม
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
▪ รายงานตัว ณ จุดลงทะเบียน
▪ ผู้เข้าแข่งขัน เข้าไปนั่งในพืนที่ส้าหรับการสร้างเครื่องร่อน
▪ ตรวจวัสดุ และอุปกรณ์ ที่ทีมเตรียมมาให้เป็นไปตามเงื่อนไข(ไม่อนุญาตให้น้าแบบเข้ามา)
▪ กรรมการจับเวลาเริ่มให้ท้าการสร้างเครื่องร่อนพร้อมกัน และทดสอบภายในเวลา 30 นาที
▪ เมื่อหมดเวลาการประกอบสร้าง น้าเครื่องร่อนส่งให้กรรมการท้าสัญลักษณ์บนเครื่องบินร่อน
ที่มีสิทธิเข้าแข่งขัน กรรมการชีแจงล้าดับการแข่งขัน
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▪ ผู้เข้าแข่งขันเข้าประจ้าที่และปล่อยเครื่องร่อนด้วยอุปกรณ์ปล่อย
▪ ทีมแข่งขันต้องเข้ารับเลือกค้าถาม-ตอบวิชาการที่กรรมการก้าหนด แต่ละทีมเข้าแข่งขันเครื่องร่อนทัง
2 ประเภทได้ประเภทละ 3 รอบ โดย 1 รอบจะแข่งขัน
▪ เรียงล้าดับจากทีมแรกจนถึงทีมสุดท้าย (ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที ในแต่ละรอบ)
▪ เมื่อทีมแข่งขันเสร็จในแต่ละรอบให้กรรมการแจ้งผลสถิติการแข่งขันให้ทีมพร้อมทังเซ็นชื่อ
▪ รับทราบสถิติการแข่งขันและกรรมการท้าการบันทึกสถิติส้าหรับใช้ในการคิดคะแนนต่อไป
▪ เมื่อจบการแข่งขันในแต่ละรอบ ให้ผู้เข้าแข่งขันน้าเครื่องร่อนไปให้กรรมการตรวจคุณสมบัติและให้ลง
ชื่อรับทราบผลการตรวจสอบ
รูปแบบการแข่งขัน (แบบผจญภัย)
ผู้เข้าแข่งขันคนที่ 1 กดปุ่มเริ่มจับเวลาด้วยตนเองและบังคับเครื่องร่อนแบบไปตามเส้นทางที่ก้าหนด โดย
จะต้องผ่านสิ่งกีดขวางต่อไปนี
1. สิ่งกีดขวางหมายเลข 1-2 (หลักกรวย) ให้บังคับเครื่องร่อนอ้อมหลัก/กรวยไปตาม เส้นทางที่ก้าหนด
2. สิ่งกีดขวางหมายเลข 3 (ลวดห่วง) ต้องบังคับให้เครื่องร่อนลอดห่วงโดยที่ผู้แข่งขันต้อง อ้อมห่วง
ออกไปรับเมื่อเครื่องร่อนพันห่วงออกไปแล้ว แล้วบังคับเครื่องร่อนไปยังสิ่งกีดขวางล้าดับ ถัดไป
3. สิ่งกีดขวางหมายเลข 4-5 (หลัก/กรวย) ให้บังคับเครื่องร่อนอ้อมหลัก/กรวยไปตาม เส้นทางที่ก้าหนด
4. สิ่งกีดขวางหมายเลข 6 (คานข้าม) จะต้องบังคับเครื่องร่อนให้ข้ามคานที่ก้าหนดโดยผู้ เข้าแข่งขัน
จะต้องลอดใต้คานออกไปรับเครื่องร่อนเท่านัน (ห้ามวิ่งอ้อมเสา) แล้วบังคับเครื่องร่อน ไปยังสิ่งกีด
ขวางล้าดับถัดไป
5. สิ่งกีดขวางหมายเลข 7 (หลัก/กรวย) ให้บังคับเครื่องร่อนอ้อมหลัก/กรวย ไปตาม เส้นทางที่ก้าหนด
เพื่อกลับไปยังจุดเริ่มต้น และส่งเครื่องร่อนให้กับผู้เข้าแข่งขันคนที่ 2 ณ ต้าแหน่ง ที่ก้าหนด โดยที่
เครื่องร่อนยังอยู่ในอากาศ
6. ผู้เข้าแข่งขันคนที่ 2 จะต้องบังคับเครื่องร่อนผ่านสิ่งกีดขวางหมายเลขที่ 1-7 อีกครัง เมื่อกลับตัวมา
จนถึงจุดเริ่มต้น จะต้องใช้มือข้างใดข้างหนึ่งจับเครื่องร่อนแล้ว จึงกดปุ่มหยุดเวลา เวลาที่ได้ถือเป็น
สถิติเวลาของการแข่งขัน
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ตัวอย่างสนามการแข่งขัน

* การวัดและประเมินผล
▪ จับเวลาการร่อนในอากาศให้บันทึกเป็นวินาทีถึงทศนิยม 2 ต้าแหน่ง
▪ แต่ละทีมจะแข่งขันได้ 3 ครัง โดยน้าเวลาที่น้อยที่สุดมาค้านวณคะแนน หากเวลาเท่ากัน ให้ดูเวลาใน
ล้าดับรองลงไปมาพิจารณาการจัดอันดับผลการแข่งขัน
▪ การสินสุดสภาพการแข่งขัน
➢ เครื่องร่อนบินออกนอกกรอบสนามตามที่กรรมการก้าหนด และไม่สามารถบังคับให้กลับมาได้
➢ เครื่องร่อนตกพืนหรือสัมผัสพืน, แผ่นบังคับวัสดุพืนเรียบ,ฝาผนังห้อง,ล้าตัวผู้เข้าแข่งขัน สิ่งกีด
ขวางต่าง ๆ
คะแนนที่ได้ = 𝟏𝟎𝟎 𝒙

เวลาที่น้อยที่สุดของทีมที่ชนะเลิศ
เวลาที่น้อยที่สุดของทีมแข่งขัน
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การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชัน ป. 4-6 ในโรงเรียนของเขตบริการโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา
1.2 นักเรียนระดับชัน ม. 1-3 ในโรงเรียนของอ้าเภอกระแสสินธุ์ อ้าเภอสทิงพระและอ้าเภอระโนด
2. ประเภท และระดับชั้น (ประเภททีม 3 คนโรงเรียน 1 โรง มีสิทธิส่งได้ 1 ทีม)
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนทีมละ 1 คน ตามแบบฟอร์มที่ก้าหนด
3.2 ขอบข่ายการด้าเนินการแข่งขัน
- ขอบข่ายของเนือหา ความรู้เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในแต่ละระดับชัน ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เหตุการณ์ปัจจุบัน
- ผู้เข้าแข่งขันท้าข้อสอบแบบปรนัย 40 ข้อ และข้อสอบแบบโจทย์สถานการณ์ตามแนว การ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) จ้านวน 2 ข้อ (เวลาที่ใช้แข่งขัน 60 นาที) แบ่งเนือหา ดังนี
1) เนือหาทั่วไป แบบปรนัย 20 ข้อ
2) ความสามารถทางด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 20 ข้อ
3) โจทย์สถานการณ์ตามแนวการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 2 ข้อ (โดยโจทย์สถานการณ์
ตามแนวการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ทัง 2 ข้อนัน แต่ละข้อจะประกอบด้วยข้อค้าถาม
ย่อยแบบเขียนอธิบายค้าตอบ และจะมีข้อค้าถามแบบเลือกตอบในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตามความ
เหมาะสม)
- ผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาสดบนเวที จ้านวน 20 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน (เวลาที่ใช้แข่งขัน 30 นาที)
4. เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี
4.1 กิจกรรมการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
4.1.1 เนือหาทั่วไป แบบปรนัย 20 ข้อ ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน จ้านวน 20 คะแนน
4.1.2 ความสามารถทางด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 20 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน
จ้านวน 20 คะแนน
4.1.3 โจทย์สถานการณ์ตามแนวการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 2 ข้อ
จ้านวน 20 คะแนน
4.1.4 ผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาสดบนเวที จ้านวน 20 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน จ้านวน 40 คะแนน
5. เกณฑ์การได้รับรางวัล
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60– 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่้ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
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6. คณะกรรมการการแข่งขัน
6.1 จ้านวนระดับชันละ 1 ทีม ทีมละอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ครู หรือ บุคลากรอื่นที่เหมาะสม
6.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการต้องมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา
หมายเหตุ
1. คณะกรรมการด้าเนินการ จัดท้าแบบทดสอบทุกฉบับและแจกผู้เข้าแข่งทุกคนในวันแข่งขัน
2. แจกกระดาษค้าตอบให้ทีมละ 1 แผ่น
3. ไม่อนุญาตให้น้าเครื่องคิดเลขหรืออุปกรณ์ช่วยค้านวณอื่น ๆ เข้าไปในห้องแข่งขัน
7. สถานที่แข่งขัน
7.1 การจัดสอบปรนัยจัดสอบในห้องเรียน ห้องวิทยาศาสตร์ 1 โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา
7.2 การตอบสดบนเวที จัดเวทีส้าหรับพิธีกรด้าเนินการอ่านค้าถามเป็นรายข้อ มีเวลาให้ผู้เข้าห้อง
แข่งขันแต่ละทีมตอบค้าถามและจัดให้มีการแสดงคะแนนเป็นรายข้อ (real time)

การแข่งขันจรวดขวดน้า
1. คุณสมบัติทีมที่เข้าแข่งขัน ฯ
1.1 1 ทีม มีสมาชิก 3 คน
1.2 ก้าลังศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และ มัธยมศึกษาตอนต้น
1.3 แต่ละห้องเรียน/โรงเรียน ส่งได้ 1 ทีม
2. การสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
2.1 ส่งใบสมัครด้วยตนเอง
3. ประเภทการแข่งขัน
3.1 ประเภทยิงไกลใช้ความดัน 50 PSI
4. ข้อกาหนดของจรวดขวดน้า
4.1 จรวดขวดน้าต้องท้าจากขวด PET ขนาด 1.25 ลิตร จ้านวน 2 ขวดต่อกัน
4.2 ประดิษฐ์ขึนเองไม่จ้ากัดรูปแบบและวัสดุที่ตกแต่ง
4.3 ใช้แรงขับดันจากน้าและแรงดันอากาศจากปั๊มลมเท่านัน
4.4 ใช้ฐานปล่อยจรวดขวดน้าที่คณะกรรมการเตรียมไว้ให้เท่านัน
4.5 ผู้เข้ารวมแข่งขันต้องน้าจรวดมาให้คณะกรรมการ ฯ ตรวจก่อนท้าการแข่งขัน
5. ข้อกาหนดของฐานปล่อยจรวด ฯ
5.1 ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องใช้ฐานปล่อยจรวดขวดน้าของคณะกรรมการเท่านัน
5.2 ฐานจรวดขวดน้ามีความกว้าง ยาว สูง ไม่เกิน 2.0 x 2.0 x 1.5 เมตร ทังนีได้รวมจรวดขวดน้าที่
ติดตังพร้อมแล้ว
5.3 ฐานปล่อยจรวดต้องมีมาตรวัดความดันลม
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5.4 ให้ใช้น้าที่คณะกรรมการ ฯ เตรียมไว้ให้เท่านัน
6. กาหนดการลงทะเบียน
6.1 ลงทะเบียนก่อนเริ่มแข่งขันไม่น้อยกว่า 30 นาที
6.2 กรณีผู้เข้าร่วมแข่งขันลงทะเบียนช้ากว่าก้าหนด คณะกรรมการ ฯ สงวนสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน
ทังนีขึนอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการ ฯ
6.3 ผู้ลงทะเบียนจะได้รับล้าดับการปล่อยจรวดขวดน้าในแต่ละรอบ พร้อมรับใบบันทึกผลการแข่งขัน
(Passport)
7. ข้อกาหนดในการนับเวลา
7.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องปล่อยจรวดให้แล้วเสร็จภายในเวลา 5 นาที
7.2 นับเวลาตังแต่เข้าสู่ฐานปล่อย ฯ จนกระทั่งการปล่อยจรวดขวดน้าเกิดขึน
7.3 คณะกรรมการ ฯ จะหยุดนับเวลา กรณีดังนี
7.4 สภาพอากาศแปรปรวน
7.5 กรณีอื่นที่ได้รับความเห็นอันสมควรจากคณะกรรมการ
8. การบันทึกผลการแข่งขัน
8.1 ให้น้าใบบันทึกผลการแข่งขัน ไปที่กองอ้านวยการเพื่อบันทึกสถิติ และรับจรวดขวดน้าคืน
9. เกณฑ์การให้คะแนน
9.1 การบันทึกสถิติโดยวัดระยะทางจากจุดยิงถึงจุดตก (ทศนิยม 2 ต้าแหน่ง)
9.2 ในกรณีที่จุดตกของจรวดขวดน้าอยู่นอกพืนที่ก้าหนด จะไม่บันทึกสถิติครังนัน
9.3 ให้ท้าการปล่อยจรวดขวดน้าได้ 2 รอบ ๆ ละ 1 ครัง และจะบันทึกสถิติครังที่ดีที่สุดเพียงครังเดียว
10. กฏ กติกา ระเบียบ
10.1 ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากจรวดขวดน้ามาด้วย เช่น หมวก แว่นตา
เสือกันฝน เป็นต้น
10.2 ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่สมาชิกในกลุ่มเข้าในบริเวณพืนที่ฐานปล่อย
10.3 ไม่อนุญาตให้มีการซ้อมปล่อย ฯ ในสนามแข่งขันและบริเวณใกล้เคียง
10.4 การตัดสินของคณะกรรมการ ฯ ถือเป็นข้อยุติ
หมายเหตุ : คณะกรรมการตัดสินขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง กฏ กติกา ระเบียบการแข่งขัน รางวัลและ
สนามแข่งขันตามความเหมาะสม
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การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์
เพื่อการใช้งานโดยมีการประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึนนัน อาจเป็นนวัตกรรม
ใหม่ หรือเป็นการดัดแปลง หรือพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่มีใช้งานอยู่แล้ว ทังนีสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึนมีลักษณะ
ภายใต้หัวข้อ ดังนี
1. การใช้เทคโนโลยีโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Green Technology)
2. อาหารและการเกษตรกรรม (Food and Agriculture)
3. ความปลอดภัยและสุขภาพ (Safety and Health)
4. เทคโนโลยีสาหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ (Technology for Special Needs)
5. การศึกษาและความบันเทิง (Education and Recreation)
6. การจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management)
1. คุณสมบัติและจานวนผู้เข้าประกวด
ผู้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดต้องเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยร่วมกัน
เป็นทีม ๆ ละ 3 คน
2. หลักเกณฑ์และรายละเอียดการประกวด
1. ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นนักเรียนระดับการศึกษาขึนพืนฐาน และมีอายุระหว่าง
6-15 ปี
2. เจ้าของผลงานสามารถคิดและประดิษฐ์ร่วมกันได้ผลงานละไม่เกิน 3 คน ต่อหนึ่งผลงาน
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะเกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือหลาย
หัวข้อดังกล่าวข้างต้น และมีความเหมาะสมกับวัยของเจ้าของผลงาน ผลงานที่ไม่เกี่ยวข้องหรือ
สอดคล้องจะไม่ได้รับพิจารณา
4. ผลงานอาจมีขนาดเท่าของจริงโดยเมื่อบรรจุลงหีบห่อแล้วต้องมีขนาดไม่เกิน 1 x 0.5 x 0.5 เมตร
และมีน้าหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม หรือเป็นหุ่นจ้าลองย่อส่วนได้ แต่ต้องแสดงการท้างานได้จริง
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องจัดส่งเอกสารจ้านวน 3 เล่ม ในวันแข่งขัน
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3. เกณฑ์การให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ระดับประถมศึกษา)
เกณฑ์พิจารณา
1. ความคิดสร้างสรรค์ (30 คะแนน)
1.1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (15 คะแนน)
1.2 ความโดดเด่นเฉพาะ (15 คะแนน)

2. คุณภาพของสิ่งประดิษฐ์ (20 คะแนน)
2.1 การออกแบบ (5 คะแนน)
2.2 ระบบการท้างาน (10 คะแนน)
2.3 ความปลอดภัย (5 คะแนน)

3. การเลือกใช้วัสดุ (20 คะแนน)
3.1 ความประหยัด (5 คะแนน)
3.2 ความเหมาะสม (10 คะแนน)
3.3 ที่มาของวัสดุ (5 คะแนน)
4. คุณค่าของสิ่งประดิษฐ์ (10 คะแนน)
4.1 ท้างานได้ (5 คะแนน)
4.2 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (5 คะแนน)
5. การน้าเสนอผลงาน (20 คะแนน)
5.1 ความถูกต้องชัดเจน (10 คะแนน)
5.2 ทักษะการสื่อสาร (5 คะแนน)
5.3 วิธีการและรูปแบบการน้าเสนอ
(5 คะแนน)

ข้อพิจารณา
- การที่แสดงถึงมีความคิดสร้างสรรค์ ในการท้าสิ่งประดิษฐ์
ตังแต่โจทย์ปัญหา วิธีการแก้ปัญหา การใช้ประโยชน์ การ
ออกแบบ การสร้างขึนใหม่ การพัฒนา การดัดแปลงอุปกรณ์
และชินส่วนต่าง ๆ
- ชินงานสิ่งประดิษฐ์ที่ท้าขึนมีความโดดเด่นน่าสนใจและ
แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากสิ่งประดิษฐ์ชินอื่น ๆ ใน
ประเภทเดียวกันอย่างเห็น ได้ชัดเจน
- การออกแบบและตกแต่งสามารถดึงดูดความสนใจ มีขนาด
และน้าหนักที่เหมาะสมในการใช้งาน
- มีการออกแบบติดตังอุปกรณ์ เพื่อให้เกิดการท้างานอย่างมี
ความสัมพันธ์สอดคล้องและถูกต้องตามหลักวิชาการ
- การท้างานของสิ่งประดิษฐ์มีความปลอดภัยและเหมาะสม
กับสภาพการใช้งาน
- การเลือกใช้วัสดุที่มีคุณค่าเหมาะสมกับสภาพและ
ประโยชน์ในการใช้งาน ราคาไม่แพง
- คุณภาพของวัสดุที่ใช้มีความคงทน แข็งแรงและมีความ
ปลอดภัย
- วัสดุที่น้ามาสร้างหาได้ง่ายโดยทั่วไป
- สามารถสาธิต ทดลอง ใช้งานได้หรือพิสูจน์ได้ว่าท้างานได้
ท้างานได้ตามวัตถุประสงค์ของสิ่งประดิษฐ์ สามารถน้าไป
พัฒนาต่อยอด หรือพัฒนาใช้งานได้อย่างกว้างขวาง
- ไม่มีผลท้าลายสิ่งแวดล้อม
- มีการอธิบายรายละเอียดของผลงานได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจนตามทฤษฎีและสามารถตอบค้าถามได้อย่างถูกต้อง
- สามารถถ่ายทอดแนวคิดและกระบวนการ ให้ผู้อื่นเข้าใจ
ได้ง่ายและชัดเจน รวมทังมีบุคลิกภาพเหมาะสม
- มีวิธีการและรูปแบบการน้าเสนอผลงานอย่างครบถ้วน
เหมาะสมเป็นที่น่าสนใจ มีวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการอธิบาย
สาธิต ทดลอง ตลอดจนเอกสารในการเผยแพร่ผลงาน
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4. เกณฑ์การตัดสิน และรางวัล
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่้ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สินสุด
5. คณะกรรมการการตัดสิน
จ้านวนระดับชันละ 1 ทีม ทีมละ 3 คน
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
6. สถานที่แข่งขัน ศูนย์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา
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รูปแบบการจัดทาเอกสารรายงานผลการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (Inventions)
เอกสารรายงานผลการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ความยาวไม่เกิน 15 หน้า) ประกอบด้วย
1. ปก : ชื่อสิ่งประดิษฐ์/ผู้ประดิษฐ์/โรงเรียน/เขตพืนที่การศึกษา
ปกใน : ชื่อสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
เจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
คนที่ 1............................................................. ชัน…………………….......................
เกิดวันที่……....เดือน…………………พ.ศ………………...อายุ…………………...ปี
คนที่ 2...............................................................ชัน…………………….......................
เกิดวันที่……....เดือน………………….พ.ศ………………...อายุ…………………...ปี
คนที่ 3...............................................................ชัน…………………….......................
เกิดวันที่……....เดือน………………….พ.ศ………………...อายุ…………………...ปี
ครูที่ปรึกษา
ชื่อ............................................................................................................................. ....
โรงเรียน........................................................... ที่ตัง.....................................................
โทรศัพท์................................... โทรสาร…………………..มือถือ…………...............
E-mail ........................................................................................................................ .
2. บทคัดย่อ
3. ความเป็นมา/แนวคิด/แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
4. วัตถุประสงค์
5. วัสดุที่ใช้
6. งบประมาณ
7. ขันตอนการผลิตสิ่งประดิษฐ์ฯ และวิธีใช้
8. แผนภาพและหลักการทางาน
9. ขนาด/น้าหนักสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ฯ
10. ภาคผนวก ภาพสเก็ตต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ฯ ภาพถ่าย ขันตอนการผลิตสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ และการใช้งานในมุมมองที่แสดงให้เห็นผลการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
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กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รหัส-รายการกิจกรรมการแข่งขัน
401-การตอบปัญหาทางสังคม
402-การตอบปัญหาทางสังคม
403-ประกวดเล่านิทานคุณธรรมภาษาใต้
404-ประกวดเล่านิทานคุณธรรมภาษาใต้

ระดับชั้น
ป.4-6
ม.1-3
ป.4-6
ม.1-3

ประเภท
ทีม 2 คน
ทีม 2 คน
บุคคล
บุคคล

การตอบปัญหาทางสังคม
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1. นักเรียนระดับชัน ป. 4 – 6
1.2. นักเรียนระดับชัน ม. 1 – 3
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1. แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 2 คน
2.2. ระดับชัน ป. 4 – 6 จ้านวน 1 ทีม ทีมละ 2 คน
2.3. ระดับชัน ม. 1 – 3 จ้านวน 1 ทีม ทีมละ 2 คน
3. วิธีการดาเนินการและหลักเกณฑ์ การแข่งขัน
3.1. ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียนละ 1 ทีม
3.2. ใช้แบบทดสอบที่เป็นความรู้ทั่วไปทางสังคมศึกษา จ้านวน 20 ข้อ
4. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 – 100
ร้อยละ 70 – 79
ร้อยละ 60 – 69
ต่้ากว่าร้อยละ 60

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้รับเกียรติบัตร

หมายเหตุ
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การประกวดเล่านิทานคุณธรรมภาษาใต้
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1. นักเรียนระดับชัน ป. 4 – 6
1.2. นักเรียนระดับชัน ม. 1 – 3
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1. แข่งขันประเภทเดี่ยว
2.2. จ้านวนผู้เข้าแข่งขัน
ระดับชัน ป. 4 – 6 จ้านวน 1 คน
ระดับชัน ม. 1 – 3 จ้านวน 1 คน
3. วิธีการดาเนินการและหลักเกณฑ์ การแข่งขัน
3.1. ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียนละ 1 คน
3.2. นิทานที่ใช้ประกวดต้องมีเนือหาสาระที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม มีคติสอนใจ
3.3. ให้ผู้เข้าประกวดเตรียม สื่อ อุปกรณ์ ที่จะใช้มาเอง
3.4. เวลาที่ใช้ในการประกวด คนละ 5 นาที
4. เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการในการตัดสิน มี 3 คน
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่้ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร
หมายเหตุ กิจกรรมการแข่งขันทัง 2 รายการ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สินสุด
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กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัส-รายการกิจกรรมการแข่งขัน
501-การตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
502-การตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา

ระดับชั้น
ป.4-6
ม.1-3

ประเภท
ทีม 2 คน
ทีม 2 คน

หมายเหตุ

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1. นักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
1.2. นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1. แข่งขันประเภททีม แบ่งเป็น
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จ้านวน 1 ทีม
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 จ้านวน 1 ทีม
2.2. จ้านวนผู้เข้าแข่งขันทีมละ 2 คน (ชาย 2 คนหรือหญิง 2 คนหรือชาย – หญิงรวมกัน 2 คน)
3. วิธีดาเนินการ และรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1. แต่ละระดับชันแข่งขันตอบปัญหา 2 ตอน คะแนนเต็ม 100 คะแนน
- ตอนที่ 1 เป็นค้าถามชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ้านวน 70 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน
รวม 70 คะแนน (สาระสุขศึกษา 35 ข้อ , สาระพลศึกษา 35 ข้อ) เวลา 1 ชั่วโมง
- ตอนที่ 2 นักเรียนเขียนตอบ จ้านวน 15 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน รวม 30 คะแนน ค้าถามเป็น
เนือหาเกี่ยวกับสาระสุขศึกษา 10 ข้อ และสาระพลศึกษา 5 ข้อ เวลา 30 นาที
3.2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสินสุด
3.3. ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานผู้เข้าแข่งขัน จ้านวนทีมละ 2 คน และครูผู้ควบคุมจ้านวนทีมละ 1 คน
3.4. ในวันแข่งขันให้รายงานตัวเข้าแข่งขัน พร้อมส่งรายชื่อเข้าแข่งขัน 2 คน และผู้ควบคุม 1 คน
4. หลักเกณฑ์การให้คะแนน
4.1. รวมคะแนนทัง 2 ตอน
4.2. ในกรณีที่แต่ละทีมมีคะแนนเท่ากันให้กรรมการใช้ค้าถามส้ารองทีละค้าถาม จนได้ทีมชนะ
ล้าดับที่ 1 – 3
5. เกณฑ์การตัดสิน
คะแนนร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
คะแนนร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
คะแนนร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่้ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร
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กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รหัส-รายการกิจกรรมการแข่งขัน
601-ประกวดการวาดภาพระบายสี
602-แข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
603-แข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ระดับชั้น
ป.4-6
ป.4-6
ม.1-3

ประเภท
ทีม 2 คน
บุคคล
บุคคล

หมายเหตุ

การประกวดการวาดภาพระบายสี
หลักเกณฑ์การประกวดการวาดภาพระบายสี
1. ระดับผู้เข้าประกวด
นักเรียนก้าลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
2. จานวนผู้เข้าประกวด
ทีม ทีมละ 2 คน
3. เวลาที่ใช้ในการประกวด จ้านวน 3 ชั่วโมง ตังแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.
4. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ์
4.1 วาดภาพในหัวข้อ “ของดีที่บ้านเรา”
4.2 ผู้จัดการประกวด จัดเตรียมกระดาษวาดภาพ ขนาด 15” x 22” ไว้ให้
4.3 เทคนิคที่ใช้ไม่จ้ากัด
4.3 ให้ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเอง
5. สิง่ ต้องห้ามในการแข่งขัน
5.1 ไม่ต้องเคลือบภาพและไม่ต้องใส่กรอบภาพ
5.2 ภาพผลงานชองผู้เข้าประกวดต้องไม่ลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงมาจากผู้อื่น และผลงานนันต้องไม่
เคยน้าออกแสดง หรือเผยแพร่ในสื่อใด ๆ มาก่อน
5.3 ห้ามน้าต้นฉบับมาดูในขณะท้าการแข่งขัน
6. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม 100 คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
1. วาดภาพตามหัวข้อที่ก้าหนด
20
2. การจัดองค์ประกอบของภาพ
20
3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
20
4. ความประณีตสวยงาม
20
5. เทคนิคการใช้สี
20
**ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สินสุด
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7. เกณฑ์การตัดสิน
คะแนนร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
คะแนนร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
คะแนนร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่้ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร
8. การเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัล
ผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัลเป็นกรรมสิทธิ์ของทางโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา

การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
1.คุณสมบัติของผู้แข่งขัน
1.1 เป็นนักเรียนระดับชัน ป.4 - ป.6
1.2 เป็นนักเรียนระดับชัน ม.1 - ม.3
2.ประเภทการแข่ง
2.1 ประเภทเดี่ยว
3.วิธีการแข่งขัน
3.1 บทเพลงที่ใช้ขับร้องต้องเป็นบทเพลงลูกทุ่ง
3.2 ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน แถบบันทึกเสียง / ซีดี / เสียงดนตรีและเนือร้อง หลังจากจับฉลาก
3.3 หลักเกณฑ์ในการแข่งขัน
- เพลงที่ใช้ประกวด 1 เพลง โดยผู้ร้องเลือกมาด้วยตนเอง เป็นเพลงตามต้นฉบับเท่านัน
- ไม่มีรีวิว / หางเครื่อง / แดนซ์เซอร์ ประกอบเพลง
- แถบบันทึกเสียง / ซีดี / เสียงดนตรี ส้าหรับประกอบการร้องเพลง ต้องตัด Guie Melody ออก
(หากไม่ตตัดออกกรรมการจะไม่พิจารณาคะแนนให้)
- จับฉลากเพื่อเรียงล้าดับก่อนการแข่งขัน 30 นาที
- แต่งกายชุดนักเรียน
- กรณีที่เกิดการผิดพลาดอนุญาตให้เริ่มต้นใหม่ได้ ทังนีไม่เกินวรรคที่ 2 ของเนือร้อง ท่อนที่ 1 หาก
เกินจากนีถือว่าผิดพลาด กรรมการจะหักคะแนนตามกรณีที่ผิด
4.เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1 น้าเสียง ความไพเราะของเสียง
30 คะแนน
4.2 เทคนิคการขับร้อง
20 คะแนน
4.3 จังหวะ ท้านอง ถูกต้อง
20 คะแนน
4.4 อักขระวิธีถูกต้อง
10 คะแนน
4.5 บุคลิก ลีลา อารมณ์
10 คะแนน
4.6 ความยากง่ายของเพลง
10 คะแนน
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5.เกณฑ์การรับรางวัล
ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึนไป
ได้คะแนนร้อยละ 70 - 79
ได้คะแนนร้อยละ 60 – 69
ต่้ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

*ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด*

31

กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รหัส-รายการกิจกรรมการแข่งขัน
801-แข่งขัน Read and Draw
802-แข่งขัน Read and Draw
803-ประกวดคัดลายมือภาษาจีน

ระดับชั้น
ป.4-6
ม.1-3
ม.1-3

ประเภท
ทีม 2 คน
ทีม 2 คน
บุคคล

หมายเหตุ

การแข่งขัน Read and Draw ระดับประถมศึกษา / มัธยมศึกษา
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1. นักเรียนที่ก้าลังศึกษาอยู่ในชันประถมศึกษาปีที่ 4-6
1.2. นักเรียนที่ก้าลังศึกษาอยู่ในชันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
2. 2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1. ประเภททีม ทีมละ 2 คน
2.2. โรงเรียนส่งผู้เข้าแข่งขันโรงเรียนละ 1 ทีม
3. 3. วิธีดาเนินการ
3.1. ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันก่อนวันแข่งขันจริง
3.2. วัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันผู้เข้าร่วมแข่งขันเตรียมมาเอง คือ ดินสอ สีชอล์คหรือสีไม้ (กระดาษทาง
สนามแข่งจะเป็นผู้เตรียมให้)
4. 4. กติกาการแข่งขัน Read and draw
4.1. ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับบทอ่านเนือเรื่องทีมละ 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์การแข่งขันจากคณะกรรมการ
4.2. ผู้เข้าแข่งขันต้องวาดภาพให้ได้ครบตามองค์ประกอบที่ปรากฏในบทอ่าน เช่น สิ่งของ บุคคล ฯลฯ
(objects) การจัดวางต้าแหน่งที่ตังของภาพตรงตามบทอ่าน (position) และความสวยงามของภาพ
(colorful)
4.3. ผู้เข้าแข่งขันใช้เวลาในการแข่งขันทีมละ 60 นาที
5. เกณฑ์ในการให้คะแนน 100 คะแนน
5.1. การจัดภาพองค์ประกอบครบตามบทอ่าน (objects)
40 คะแนน
5.2. การจัดวางต้าแหน่งต่าง ๆ (position)
40 คะแนน
5.3. ความสวยงาม สร้างสรรค์ (colorful)
20 คะแนน

32

6. เกณฑ์การตัดสิน
80 – 100 คะแนน
เกียรติบัตร
70 – 79 คะแนน
เกียรติบัตร
60 – 69 คะแนน
เกียรติบัตร
ต่้ากว่า 60 คะแนน
ไม่ได้รับเกียรติบัตร
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สินสุด

การประกวดคัดลายมือภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา
รูปแบบการแข่งขัน
เป็นการแข่งขันประกวดคัดลายมือภาษาจีน จัดขึนเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถ
และความสนใจในภาษาจีน และยังเป็นช่องทางในการแสดงความสามารถทางด้านภาษาและวัฒนธรรม โดย
แข่งขันเป็นรายบุคคล
1. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
นักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
ประเภทเดี่ยว
3. วิธีดาเนินการ และกติกาการแข่งขัน
3.1. ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันก่อนวันแข่งขันจริง
3.2. คัดอักษรจีนตามที่ก้าหนดให้ และต้องใช้แบบฟอร์มตามที่ก้าหนดให้เท่านัน
3.3. ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมดินสอ และยางลบ มาด้วยตนเอง
3.4. เวลาในการแข่งขัน 30 นาที
4. เกณฑ์ในการให้คะแนน 100 คะแนน
4.1. ความถูกต้องของตัวอักษร
4.2. ความสวยงามของตัวอักษร
4.3. การเขียนเสร็จทันก้าหนดเวลา
4.4. ความสะอาดเรียบร้อย

40
30
20
10

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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5. เกณฑ์การตัดสิน
80 – 100 คะแนน
เกียรติบัตร / ของที่ระลึก
70 – 79 คะแนน
เกียรติบัตร / ของที่ระลึก
60 – 69 คะแนน
เกียรติบัตร / ของที่ระลึก
ต่้ากว่า 60 คะแนน
ไม่ได้รับเกียรติบัตร
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สินสุด
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ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ งานเปิดรั้ววิชาการกระแสสินธุ์วิทยา
ณ โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
ชื่อโรงเรียนที่นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
โทรศัพท์
อีเมล์

โทรสาร

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ชื่อรายการการแข่งขัน
ประเภท
 บุคคล
 ทีม

รหัสรายการ
คน

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน
1. ด.ช. / ด.ญ. / นาย / น.ส. /
2. ด.ช. / ด.ญ. / นาย / น.ส. /
3. ด.ช. / ด.ญ. / นาย / น.ส. /
ครูผู้ควบคุม

ชัน
ชัน
ชัน
โทรศัพท์

ผู้ เข้าร่ ว มแข่งขัน และโรงเรี ย นทราบหลั กเกณฑ์ก ารแข่ งขั นครังนี แล้ ว ยิ นดีปฏิ บัติต ามหลั ก เกณฑ์
ดังกล่าวทุกประการ และยอมรับค้าตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทังสิน
ลงชื่อ
ผู้ครูควบคุม
(............................................................)
โรงเรียน .........................................................................
สมัครออนไลน์
หมายเหตุ
ส่งใบสมัครได้ ทางอีเมล์ academic@krasaesin.ac.th หรือส่งใบสมัครทางเว็บไซต์
https://goo.gl/forms/ZvOnkH9wgan3QLUp1 หรือ http://bit.ly/ks2562 ภายในวันที่ 21 ม.ค. 2562
ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.krasaesin.ac.th

