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ร่วมกับ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑, ๒ และ ๓
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ก

คานา
เอกสารเล่มนี้จัดทาขึ้น เพื่อให้สถาบันการศึกษาที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันทาง
วิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสิรินธรวิชาการ ณ โรงเรียนสิรินธร จั งหวัดสุรินทร์
ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม ๒๕๖1 ใช้เป็นแนวทางและเตรียมความพร้อมในการตัดสินใจจัดส่งนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ที่สนใจ และมีความพร้อม การจัดกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสานักงานเข ต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑, ๒ และ ๓ ศูนย์พัฒนากลุ่ม
สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละโรงเรี ย นสิ ริ น ธร เพื่ อ ให้ เ ยาวชนของชาติ ใ นจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ
ประถมศึ กษา ระดับ มัธ ยมศึกษาตอนต้น และมัธ ยมศึกษาตอนปลาย ที่ส นใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันตามความสามารถ ความถนัดและความพร้อม ซึ่งเป็นการสร้างเสริม
ประสบการณ์และพัฒนาตนเองให้ก้าวทันโลกแห่งวิทยาศาสตร์ และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ”
ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องดังกล่าว ที่ได้ทาให้การจัดทาเอกสารฉบับนี้ สาเร็จด้วยดี

(นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนสิรินธร
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สารบัญ
เรื่อง
คานา
สารบัญ
หลักเกณฑ์รายละเอียด
หลักเกณฑ์รายละเอียดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
หลักเกณฑ์รายละเอียดการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ
หลักเกณฑ์รายละเอียดการแข่งขันแก้ปัญหาด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
หลักเกณฑ์รายละเอียดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
หลักเกณฑ์รายละเอียดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
หลักเกณฑ์รายละเอียดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
กาหนดการการประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
เกณฑ์ที่ใช้ในการจาแนกขนาดของโรงเรียน
หลักเกณฑ์รายละเอียด การประกวดเรียงความ-คัดลายมือ
หลักเกณฑ์รายละเอียด การประกวดทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หลักเกณฑ์รายละเอียด การแข่งขันแฟนพันธุ์แท้สังคมศึกษา
หลักเกณฑ์รายละเอียด การประกวดมารยาทไทย
หลักเกณฑ์รายละเอียด การแข่งขันเขียนตามคาบอกภาษาจีน
หลักเกณฑ์รายละเอียด การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส
หลักเกณฑ์รายละเอียด การประกวดคัดลายมือภาษาเขมร
หลักเกณฑ์รายละเอียด การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
หลักเกณฑ์รายละเอียด การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
หลักเกณฑ์รายละเอียด การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)
หลักเกณฑ์รายละเอียด การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (English Quiz)
หลักเกณฑ์รายละเอียด การแข่งขันคิดเลขเร็ว
หลักเกณฑ์รายละเอียด การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
หลักเกณฑ์รายละเอียดการประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
หลักเกณฑ์รายละเอียดการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักเกณฑ์รายละเอียดการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่ อ สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามสนใจ ศึ ก ษาค้ น คว้ า และติ ด ตามความ
เคลื่อนไหวของวิทยาการใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
๑.๒ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมและ
นามาแก้ปญ
ั หาที่พบในชีวิตประจาวันได้
๑.๓ เพื่อสนับ สนุน และส่ งเสริมให้ นักเรียนรู้จักการทางานร่ว มกัน รู้จักคิดอย่างมีเหตุผ ลและ
ร่วมกันตัดสินใจแก้ปัญหาได้ในเวลาที่จากัด

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
๒.๑ ระดับประถมศึกษา ต้องเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ของโรงเรียนที่ส่งเข้า
แข่งขัน โดยจะแข่งขันเป็นทีมๆ ละ ๓ คน ส่งได้โรงเรียนละ ๑ ทีม
๒.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ของโรงเรียนที่ส่ง
เข้าแข่งขัน โดยจะแข่งขันเป็นทีมๆ ละ ๓ คน ส่งได้โรงเรียนละ ๑ ทีม
๒.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ของโรงเรียนที่ส่ง
เข้าแข่งขัน โดยจะแข่งขันเป็นทีม ๆ ละ ๓ คน ส่งได้โรงเรียนละ ๑ ทีม

๓. ขอบข่ายของเนื้อหาวิชา
๓.๑ ความรู้เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 5 ภาคเรียน สาหรับระดับประถมศึกษา
๓.๒ ความรู้เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ๕ ภาคเรียน สาหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๓.๓ ความรู้เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา ๕ ภาคเรียน สาหรับระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
๓.๔ เหตุการณ์ปัจจุบันและความรู้ทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทุกระดับชั้น

๔. วิธีดาเนินการแข่งขัน
๔.๑ ระดับประถมศึกษา
๔.๑.๑ การแข่งขันรอบที่ ๑ ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมทาข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จานวน
๖๐ ข้อ ใช้เวลา ๖๐ นาที เพื่อคัดเลือกให้เหลือ ๑๐ ทีม (แยกตามกลุ่มโรงเรียน)
๔.๑.๒ การแข่งขันรอบที่ ๒ ให้ผู้ที่ถูกคัดเลือกทั้ง ๑๐ ทีม เข้าแข่งขันตอบปัญหาบนเวที
จานวน ๑๕ คาถาม คาถามละ ๒ คะแนน รวม ๓๐ คะแนน โดยพิธีกรเป็นผู้ดาเนินการ
๔.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๔.๒.๑ การแข่งขันรอบที่ ๑ ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมทาข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จานวน
๖๐ ข้อ ใช้เวลา ๖๐ นาที เพื่อคัดเลือกให้เหลือ ๑๐ ทีม (แยกตามกลุ่มโรงเรียน)
๔.๒.๒ การแข่งขันรอบที่ ๒ ให้ผู้ที่ถูกคัดเลือกทั้ง ๑๐ ทีม เข้าแข่งขันตอบปัญหาบนเวที
จานวน ๑๕ คาถาม คาถามละ ๒ คะแนน รวม ๓๐ คะแนน โดยพิธีกรเป็นผู้ดาเนินการ
-๓๔.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๔.๓.๑ การแข่งขันรอบที่ ๑ ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมทาข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จานวน
๖๐ ข้อ ใช้เวลา ๖๐ นาที เพื่อคัดเลือกให้เหลือ ๑๐ ทีม (แยกตามกลุ่มโรงเรียน)
๔.๓.๒ การแข่งขันรอบที่ ๒ ให้โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด เข้าแข่งขันตอบปัญหา
บนเวที จานวน ๑๕ คาถาม คาถามละ ๒ คะแนน รวม ๓๐ คะแนน โดยพิธีกรเป็นผู้ดาเนินการ

๕. เกณฑ์การตัดสิน
๕.๑ ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดในรอบที่ ๒ เป็นทีมได้รับรางวัลชนะเลิศ ทีมที่ได้คะแนนรองลงมา ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑, ๒ , ๓ และชมเชย ตามลาดับ
๕.๒ เกณฑ์การตัดสินอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามทีค่ ณะกรรมการจัดการแข่งขันตกลงในที่ประชุม
๕.๓ การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด

๖. รางวัลการแข่งขัน แต่ละระดับการศึกษา จาแนกรางวัลตามขนาดของโรงเรียน ดังนี้
๖.๑ ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ( 2 รางวัล)
รางวัลละ 1,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑ ( 2 รางวัล) รางวัลละ 8๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๒ ( 2 รางวัล) รางวัลละ 6๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ( ๖ รางวัล)
รางวัลละ 4๐๐ บาท
๖.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ ( 2 รางวัล)
รางวัลละ 1,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑ ( 2 รางวัล) รางวัลละ 8๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๒ ( 2 รางวัล) รางวัลละ 6๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ( ๖ รางวัล)
รางวัลละ 4๐๐ บาท
๖.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ ( 2 รางวัล)
รางวัลละ 1,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑ ( 2 รางวัล) รางวัลละ 8๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๒ ( 2 รางวัล) รางวัลละ 6๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ( ๖ รางวัล)
รางวัลละ 4๐๐ บาท

พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

หมายเหตุ
- จานวนรางวัลและเงินรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
- ในการขอรับเงินรางวัล นักเรียนที่เข้าแข่งขันเป็นผู้รับและต้องมีสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

-๔๗. กาหนดการแข่งขัน
๗.๑ ระดับประถมศึกษา ดาเนินการแข่งขัน ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม ๒๕61
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. รายงานตัวที่ ห้องโสตฯ 4
เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. สอบแข่งขันรอบที่ ๑ ทีห่ ้องโสตฯ 4
เวลา ๑๑.๐๐ น.
ประกาศผลการสอบแข่งขันรอบที่ ๑ ที่ห้องโสตฯ 4
เวลา ๑๑.๐๐-๑๓.๐๐ น. รายงานตัวและสอบแข่งขันรอบที่ ๒ ที่ห้องโสตฯ 4
๗.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดาเนินการแข่งขัน ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม ๒๕61
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. รายงานตัวที่หอประชุมธารน้าใจ
เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. สอบแข่งขันรอบที่ ๑ ทีห่ อประชุมธารน้าใจ
เวลา ๑๑.๐๐ น.
ประกาศผลการสอบแข่งขันรอบที่ ๑ ที่หอประชุมธารน้าใจ
เวลา ๑๑.๐๐-๑๓.๐๐ น. รายงานตัวและสอบแข่งขันรอบที่ ๒ ที่หอประชุมธารน้าใจ
๗.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดาเนินการแข่งขัน ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม ๒๕61
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. รายงานตัวที่หอประชุมธารน้าใจ
เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. สอบแข่งขันรอบที่ ๑ ทีห่ อประชุมธารน้าใจ
เวลา ๑๑.๐๐ น.
ประกาศผลการสอบแข่งขันรอบที่ ๑ ที่หอประชุมธารน้าใจ
เวลา ๑๑.๐๐-๑๓.๐๐ น. รายงานตัวและสอบแข่งขันรอบที่ ๒ ที่หอประชุมธารน้าใจ
*******************************************

-๕------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๒

หลักเกณฑ์รายละเอียดการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจ ศึกษาหาความรู้ ในเนื้ อหาวิชาทุกวิชาอย่างมี
คุณภาพ
๑.๒ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ในทุกวิชาที่เรียนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม
๑.๓ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มเติม กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
๒.๑ ระดับประถมศึกษา ต้องเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ของโรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน
โดยจะแข่งขันเป็นรายบุคคล ส่งได้โรงเรียนละ ๒ คน
๒.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ของโรงเรียนที่ส่งเข้า
แข่งขัน โดยจะแข่งขันเป็นรายบุคคล ส่งได้โรงเรียนละ ๒ คน
๒.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ของโรงเรียนที่ส่งเข้า
แข่งขัน โดยจะแข่งขันเป็นรายบุคคล ส่งได้โรงเรียนละ ๒ คน

๓. ขอบข่ายของเนื้อหาวิชา
๓.๑ ระดับประถมศึกษา สอบความรู้ในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา ใน 5 ภาคเรียน
๓.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สอบความรู้ในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษใน ๕ ภาคเรียน
๓.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบความรู้ในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์แยกตามสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษาใน ๕ ภาคเรียน

๔. วิธีดาเนินการแข่งขัน
ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคน ทาข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จานวนทั้งหมด ๑5๐ ข้อ คะแนน ๑๐๐
คะแนน ใช้เวลา ๑8๐ นาที

๕. เกณฑ์การตัดสิน
๕.๑ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผู้ที่ได้คะแนน
รองลงมา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศที่ ๑, ๒ และชมเชย ตามลาดับ
๕.๒ เกณฑ์การตัดสินอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามคณะกรรมการจัดการแข่งขันตกลงในที่ประชุม
๕.3 การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด

-๖-

๖. รางวัลการแข่งขัน แต่ละระดับการศึกษา จาแนกรางวัลตามขนาดของโรงเรียน ดังนี้
๖.๑ ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ( 2 รางวัล)
รางวัลละ 1,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑ ( 2 รางวัล) รางวัลละ 8๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๒ ( 2 รางวัล) รางวัลละ 6๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ( ๖ รางวัล)
รางวัลละ 4๐๐ บาท
๖.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ ( 2 รางวัล)
รางวัลละ 1,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑ ( 2 รางวัล) รางวัลละ 8๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๒ ( 2 รางวัล) รางวัลละ 6๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ( ๖ รางวัล)
รางวัลละ 4๐๐ บาท
๖.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ ( 2 รางวัล)
รางวัลละ 1,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑ ( 2 รางวัล) รางวัลละ 8๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๒ ( 2 รางวัล) รางวัลละ 6๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ( ๖ รางวัล)
รางวัลละ 4๐๐ บาท

พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

หมายเหตุ
- จานวนรางวัลและเงินรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
- ในการขอรับเงินรางวัล นักเรียนที่เข้าแข่งขันเป็นผู้รับและต้องมีสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

๗. กาหนดการแข่งขัน
๗.๑ ระดับประถมศึกษา ดาเนินการแข่งขัน ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม ๒๕61
เวลา ๐7.3๐-08.30 น. รายงานตัวที่อาคาร ๕ ชั้นที่ 3
เวลา 09.๐๐-๑๒.๐๐ น. สอบแข่งขันทุกวิชาที่ห้อง 531-537 อาคาร ๕ ชั้นที่ 3
๗.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดาเนินการแข่งขัน ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม ๒๕61
เวลา ๐7.3๐-08.30 น. รายงานตัวที่อาคาร ๕ ชั้นที่ 3
เวลา 09.๐๐-๑๒.๐๐ น. สอบแข่งขันทุกวิชาที่ห้อง 531-537 อาคาร ๕ ชั้นที่ 3
๗.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดาเนินการแข่งขัน ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม ๒๕61
เวลา ๐7.3๐-08.30 น. รายงานตัวที่อาคาร ๕ ชั้นที่ 4
เวลา 09.๐๐-๑๒.๐๐ น. สอบแข่งขันทุกวิชาที่ห้อง 541-547 อาคาร ๕ ชั้นที่ 4
*******************************************

-๗---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๓

หลักเกณฑ์รายละเอียดการแข่งขัน
การแก้ปญ
ั หาด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
๑.๒ ส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยเน้นกระบวนการคิดและแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
๑.๓ ส่งเสริมบรรยากาศด้านวิชาการทางวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนของชาติ
๑.๔ ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
๒.๑ ระดับประถมศึกษา ต้องเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ ของโรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน
โดยจะแข่งเป็นทีมๆ ละ ๓ คน ส่งได้โรงเรียนละ ๑ ทีม
๒.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ของโรงเรียนที่ส่งเข้า
แข่งขัน โดยจะแข่งเป็นทีมๆ ละ ๓ คน ส่งได้โรงเรียนละ ๑ ทีม
๒.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ของโรงเรียนที่ส่งเข้า
แข่งขัน โดยจะแข่งเป็นทีมๆ ละ ๓ คน ส่งได้โรงเรียนละ ๑ ทีม

๓. ขอบข่ายของเนื้อหาวิชา
๓.๑ ระดับประถมศึกษา ความรู้ความเข้าใจ และทักษะกระบวนการการทดลองทางวิทยาศาสตร์
ในระดับประถมศึกษา
๓.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ความรู้ความเข้าใจ และทักษะกระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๓.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ความรู้ความเข้าใจ และทักษะกระบวนการทดลองทางฟิสิกส์ เคมี
และชีววิทยา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

๔. วิธีดาเนินการแข่งขัน
๔.๑ ระดับประถมศึกษา
๔.๑.๑ การแข่งขันรอบที่ ๑ ทดสอบด้วยแบบทดสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก เกี่ยวกับทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จานวน ๔๐ ข้อ ใช้เวลา ๖๐ นาที เพื่อคัดเลือกให้เหลือ ๑๒ ทีม (ไม่แยกจานวน
นักเรียน)
๔.๑.๒ การแข่งขันรอบที่ ๒ ให้ทีมที่ถูกคัดเลือกทั้ง ๑๒ ทีม ทดสอบความสามารถด้านทักษะ
ปฏิบัติการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาที่กาหนด ใช้เวลา ๓๐ นาที
๔.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๔.๒.๑ การแข่งขันรอบที่ ๑ ทดสอบด้วยแบบทดสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก เกี่ยวกับทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จานวน ๔๐ ข้อ ใช้เวลา ๖๐ นาที เพื่อคัดเลือกให้เหลือ ๖ ทีม (แยกจานวน
นักเรียน กลุ่มละ ๖ ทีม)
-๘๔.๒.๒ การแข่งขันรอบที่ ๒ ให้ทีมที่ถูกคัดเลือกทั้ง ๖ ทีม (กลุ่มละ ๖ ทีม) ทดสอบความ
สามารถด้านทักษะปฏิบัติการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อแก้โจทย์ปัญหาที่กาหนด ใช้เวลา
๓๐ นาที
๔.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๔.๓.๑ การแข่งขันรอบที่ ๑ ทดสอบด้วยแบบทดสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก เกี่ยวกับทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา) จานวน ๔๐ ข้อ ใช้เวลา ๖๐ นาที เพื่อคัดเลือกให้เหลือ
กลุ่มละ 6 ทีม
๔.๓.๒ การแข่งขันรอบที่ ๒ ให้ทีมที่ถูกคัดเลือกทั้ง ๖ ทีม (ตามขนาดของโรงเรียน) ทดสอบ
ความสามารถด้านทักษะปฏิบัติการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา) เพื่อ
แก้ปัญหาที่กาหนด รวม ๓ ฐาน ใช้เวลาฐานละ ๓๐ นาที

๕. เกณฑ์การตัดสิน
๕.๑ ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดของการแข่งขันทั้ง ๒ รอบ เป็นทีมได้รับรางวัลชนะเลิศ ทีมที่ได้คะแนน
รองลงมา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศที่ ๑, ๒ และชมเชย ตามลาดับ
๕.๒ เกณฑ์การตัดสินอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามคณะกรรมการจัดการแข่งขันตกลงในที่ประชุม
๕.๓ การตัดสิน ระดับประถมศึกษาไม่แยกจานวนนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาแยกกลุ่มโรงเรียน
๕.๔ การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด

๖. รางวัลการแข่งขัน ระดับประถมศึกษาไม่แยกขนาดโรงเรียน แต่ระดับมัธยมศึกษา จาแนกรางวัลตาม
ขนาดของโรงเรียน ดังนี้
๖.๑ ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลละ 1,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑
รางวัลละ 8๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๒
รางวัลละ 6๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ( 3 รางวัล)
รางวัลละ 4๐๐ บาท
๖.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ ( 2 รางวัล)
รางวัลละ 1,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑ ( 2 รางวัล) รางวัลละ 8๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๒ ( 2 รางวัล) รางวัลละ 6๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ( ๖ รางวัล)
รางวัลละ 4๐๐ บาท
๖.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ ( 2 รางวัล)
รางวัลละ 1,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑ ( 2 รางวัล) รางวัลละ 8๐๐ บาท

พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศที่ ๒ ( 2 รางวัล) รางวัลละ
รางวัลชมเชย ( ๖ รางวัล)
รางวัลละ

6๐๐ บาท
4๐๐ บาท

พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

หมายเหตุ
- จานวนรางวัลและเงินรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
- ในการขอรับเงินรางวัล นักเรียนที่เข้าแข่งขันเป็นผู้รับและต้องมีสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
-๙-

๗. กาหนดการแข่งขัน
๗.๑ ระดับประถมศึกษา ดาเนินการแข่งขัน ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม ๒๕61
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.
รายงานตัวที่ห้อง ๕๒๕ อาคาร ๕ (สอบ)
เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.
สอบแข่งขันรอบที่ ๑ ทีห่ ้อง ๕๒๕ อาคาร ๕
เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.
ประกาศผลการสอบแข่งขันรอบที่ ๑ ห้อง ๕๑1 อาคาร ๕
เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.
รายงานตัวและสอบแข่งขันรอบที่ ๒ ห้อง ๕๑1 อาคาร ๕
๗.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดาเนินการแข่งขัน ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม ๒๕61
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.
รายงานตัวที่ห้อง โสตฯ1 อาคาร 1
เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.
สอบแข่งขันรอบที่ ๑ ทีห่ ้องโสตฯ1 อาคาร 1
เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.
ประกาศผลการสอบแข่งขันรอบที่ ๑ โสตฯ1 อาคาร 1
เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.
รายงานตัวและสอบแข่งขันรอบที่ ๒ ห้อง 225 และ 235
๗.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดาเนินการแข่งขัน ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม ๒๕61
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.
รายงานตัวที่ห้อง โสตฯ1 อาคาร 1
เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.
สอบแข่งขันรอบที่ ๑ ที่ห้องโสตฯ1 อาคาร 1
เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.
ประกาศผลการสอบแข่งขันรอบที่ ๑ โสตฯ1 อาคาร 1
เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.
รายงานตัวและสอบแข่งขันรอบที่ ๒ ห้อง 225 และ 235
*******************************************

-๑๐---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักเกณฑ์รายละเอียดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
๔
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มั ธยมศึกษาตอนปลาย มีความรู้
ความเข้าใจ ในทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ในการแก้ปัญหาต่างๆ และเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อ
การดารงชีวิตประจาวันมากยิ่งขึ้น
๑.๒ เพื่อส่ งเสริ มการศึกษาค้นคว้า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการแก้ปัญหาของเยาวชนของชาติ
๑.๓ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนของชาติคิดค้นผลงานทางวิทยาศาสตร์และ มีเจตคติที่ต่อวิทยาศาสตร์
๑.๔ เพื่อให้เยาวชนที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีโอกาสและเปลี่ยน
ประสบการณ์ และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
๑.๕ เพื่อตอบสนองนโยบายของชาติ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติ

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
๒.๑ ระดับประถมศึกษา ต้องเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ของโรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน
โดยจะแข่งเป็นทีมๆ ละ ๓ คน ส่งได้ โรงเรียนละ 3 โครงงาน
๒.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ของโรงเรียนที่ส่งเข้า
แข่งขัน โดยจะแข่งเป็นทีมๆ ละ ๓ คน ส่งได้โรงเรียนละ 3 โครงงาน
๒.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ของโรงเรียนที่ส่ง
เข้าแข่งขัน โดยจะแข่งเป็นทีมๆ ละ ๓ คน ส่งได้โรงเรียนละ 3 โครงงาน

๓. ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งอาจเป็น
โครงงานประเภทการทดลอง หรือสารวจข้อมูล หรือทฤษฎี หรือสิ่งประดิษฐ์ (การตัดสินแยกเป็น ๒ ประเภท
คือ โครงงานประเภททั่วไป และโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์)

๔. การตัดสิน
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
๔.๑ ภาพรวมของโครงงาน
๔.๑.๑ ริเริ่มสร้างสรรค์
- ความแปลกใหม่ของปัญหา การเสนอแนวคิดและการระบุตัวแปร ที่ต้องการ

(การดัดแปลง เปลี่ยนแปลง จากผู้ที่เคยทามาก่อน การคิดใหม่ )
- การออกแบบการทดลอง (เป็นการดัดแปลงเปลี่ยนแปลง จากผู้ที่เคยทามาก่อน หรือ
การคิดใหม่ วิธีการแก้ปัญหา วิธีการวัดและควบคุมตัวแปร วิธีรวบรวมข้อมูล การทดลองซ้า การเลือกและการ
ทดสอบความเหมาะสมของอุปกรณ์เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ละเอียดรอบคอบ สอดคล้องกับการแก้ปัญหา
-๑๑๔.๑.๒ การใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ ( ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ )
- การสังเกตที่นามาสู่ปัญหา
- การตั้งสมมุติฐานที่ถูกต้อง ชัดเจน
- การให้นิยามเชิงปฏิบัติการอย่างถูกต้อง
- การทาการทดลอง โดยใช้หลักทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องเหมาะสม
๔.๑.๓ การแสดงให้เห็นถึงความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ทา
- การใช้หลักการทางานทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องเหมาะสมกับระดับความรู้และปัญหา
โดยมีความเข้าใจอย่างดี
- การอ้างถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมีความเข้าใจในความรู้ที่อ้างถึง
เป็นอย่างดี
๔.๑.๔ การแสดงหลักฐานการบันทึกข้อมูลอย่างเพียงพอ
- การบันทึกข้อมูลเพียงพอ ต่อเนื่อง และเป็นระเบียบ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความละเอียด
ถี่ถ้วน ความมานะบากบั่น ความตั้งใจจริงในการทดลอง
๔.๑.๕ คุณค่าของโครงงาน
- ควรระบุคุณค่าหรือประโยชน์ของโครงงาน และในด้านการแก้ปัญหา
๔.๑.๖ การนาเสนอรายงาน
- ในลักษณะรูปภาพ กราฟ ตาราง ถูกต้องเหมาะสม กะทัดรัด และชัดเจน การใช้ภาษา
คาศัพท์ทางวิทยาศาสตร์

๔.๒ ภาพรวมของรายงาน
๔.๒.๑ ความถูกต้องของแบบฟอร์ม
- ครอบคลุมหัวข้อที่สาคัญ แบ่งแต่ละหัวข้ออย่างชัดเจน ตามลาดับ (บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ สารบัญ บทนา เอกสารที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์และวิธีการทดลอง อภิปรายผลการ ทดลอง
สรุปผล ภาคผนวก และบรรณานุกรม)
๔.๒.๒ การนาเสนอข้อมูล
- ในลักษณะรูปภาพ กราฟ ตาราง ถูกต้อง เหมาะสม กะทัดรัด และชัดเจน
๔.๒.๓ การใช้ภาษา คาศัพท์ทางวิทยาศาสตร์
- ถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมและสละสลวย สามารถสื่อข้อมูลที่สาคัญให้ผู้อ่านเข้าใจได้ เป็นอย่างดี
การอ้างอิง หรือบรรณานุกรม
วิธีอ้างอิง

- ควรทาให้ถูกต้องตามหลักสากล คือ มีการให้หมายเลขเอกสารอ้างอิง (พ.ศ.)
กากับข้อความ ตัวอย่างเช่น (เลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง)
“ จากรายงานของธวัชชัย สันติสุข (๒๕๒๓) กล่าวว่า..................... ” หรือ
“ จากรายงานของธวัชชัย สันติสุข กล่าวว่า........... ”
-๑๒เอกสารอ้างอิง
ธวัชชัย สันติสุข (๒๕๒๓) “ พรรณพฤกษาชาติของประเทศไทย : ปัจจุบัน และอนาคต ” หน้า
๘๑-๙๐ กรุงเทพฯ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ หรือ
๑. ธวัชชัย สันติสุข (๒๕๒๓) “ พรรณพฤกษาชาติของประเทศไทย : ปัจจุบัน และอนาคต ”
หน้า ๘๑-๙๐ กรุงเทพฯ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ
บรรณานุกรม
- ใช้การรวบรวมบรรณานุกรมที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องอ้างอิง แต่เขียนรายละเอียดทาง
บรรณานุกรมให้ถูกต้องดังตัวอย่างข้างบน
๔.๒.๔ การอภิปรายและสรุปผลการทดลอง
- อภิปรายการทดลองได้อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ เปรียบเทียบผลที่ได้กับที่เคยมี ผู้
รายงานไว้ใน การศึกษาคล้ายกัน หรือเกี่ยวเนื่องกัน มีข้อเสนอแนะหรือสมมุติฐาน สาหรับการศึกษาทดลองต่อไป
- สรุปอภิปรายผลการทดลองทั้งหมดที่ได้ โดยเขียนสรุปเป็นข้อๆ

๔.๓ จัดแสดงโครงงาน
๔.๓.๑ ความเหมาะสมในการใช้อุปกรณ์
- ความเหมาะสมในการใช้อุปกรณ์ ชิ้นส่วน วัสดุ กลไกต่างๆ ประกอบแสดงโครงงาน
๔.๓.๒ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- ความแปลกใหม่ของการออกแบบ การนาเสนอข้อมูล และการใช้วัสดุในแผงแสดงโครงงาน
ความสามารถในการจัดแสดงและสาธิตผลการทดลอง
- การแสดงแนวความคิดโดยรวม การจัดรูปแบบโครงงานที่กระชับ และดึงดูดความสนใจ
๔.๓.๓ ความประณีตสวยงาม
- การเขียนโปสเตอร์ ประณีต สะอาด สวยงาม ตัวหนังสือหรือสีที่ใช้เหมาะสม
- การจัดวางโครงงานเหมาะสม สวยงาม ไม่เกินเนื้อที่ที่กาหนดให้(มิฉะนั้นจะถูกหักคะแนน )

๔.๔ การอภิปรายปากเปล่า
๔.๔.๑ การนาเสนอ
- นาเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ โดยสรุปประเด็นสาคัญทั้งหมดของโครงงานประมาณ
๑๐ นาที
๔.๔.๒ การตอบปัญหา
- อธิบาย และตอบข้อซักถามโดยแสดงให้เห็นถึงความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ทา

-๑๓รูปแบบการเขียนรายงาน
ปกนอก เรื่อง...................................................................................................................
โดย
๑. ...........................................................................................................
๒. ...........................................................................................................
๓. ...........................................................................................................
โรงเรียน...................................................................................................
รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ......................................
ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ จัดโดยศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดสุรินทร์
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และสิรินธรวิชาการ
ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม ๒๕61
ปกใน
โดย

เรื่อง.................................................................................................
๑. ....................................................................................................
๒. ....................................................................................................
๓. ....................................................................................................

ครูที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาพิเศษ

.........................................................................................
.........................................................................................

บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญตาราง
สารบัญรูปภาพ
บทที่ ๑ บทนา
บทที่ ๒ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ ๓ อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
บทที่ ๔ ผลการทดลอง
บทที่ ๕ อภิปรายผลการทดลอง
สรุปผลการทดลอง
บรรณานุกรม
ภาคผนวก ไม่เกิน ๑๐ หน้า
หมายเหตุ ขนาดของกระดาษเขียนรายงานให้ใช้พิมพ์ ขนาด A ๔ พิมพ์หน้าเดียว ความยาวไม่เกิน

๒๐ หน้า เฉพาะบทที่ ๑-๕ รวมสรุปผลการทดลอง อาจมีภาคผนวกได้อีกไม่เกิน ๑๐ หน้า
และทารายงานส่งตามรูปแบบการเขียนรายงานที่กาหนด จานวน ๕ ชุด โดยส่งให้
คณะกรรมการก่อนวันแข่งขัน ๕ วัน (ภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕61)
*รายงานฉบับใดที่มี
ความยาวเกินกว่าที่กาหนดจะถูกตัดคะแนน*
-๑๔-

๕. เกณฑ์การตัดสิน
๕.๑ ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดของการประกวด เป็นทีมได้รับรางวัลชนะเลิศ ทีมที่ได้คะแนนรองลงมา
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศที่ ๑, ๒ และชมเชย ตามลาดับ
๕.๒ เกณฑ์การตัดสินอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามคณะกรรมการจัดการแข่งขันตกลงในที่ประชุม
๕.๓ การตัดสิน ระดับประถมศึกษาไม่แยกกลุ่มโรงเรียน ส่วนระดับมัธยมศึกษาการตัดสินจะแยก
กลุ่มโรงเรียน
๕.๔ การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด

๖. รางวัลการแข่งขัน
๖.๑ ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ (๒ รางวัล)
รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑ (๒ รางวัล) รางวัลละ ๘๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๒ (๒ รางวัล) รางวัลละ ๖๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย (6 รางวัล)
รางวัลละ ๕๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
๖.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ (4 รางวัล)
รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑ (4 รางวัล) รางวัลละ ๘๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๒ (4 รางวัล) รางวัลละ ๖๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย (๑๒ รางวัล)
รางวัลละ ๕๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
๖.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ (4 รางวัล)
รางวัลละ ๑,0๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑ (4 รางวัล) รางวัลละ 8๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๒ (4 รางวัล) รางวัลละ 6๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย (๑๒ รางวัล)
รางวัลละ ๕๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
หมายเหตุ จานวนรางวัลและเงินรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
ในการขอรับเงินรางวัล นักเรียนที่เข้าแข่งขันเป็นผู้รับและต้องมีสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

๗. กาหนดการประกวด
๗.๑ ระดับประถมศึกษา ดาเนินการแข่งขัน ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม ๒๕61
เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. รายงานตัวที่หอประชุมรวมฤทัยธารง (โครงงานประเภททั่วไป) ,
(โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์) และติดตั้งแผงโครงงาน ให้เรียบร้อย
เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๓๐ น. จับฉลากลาดับการนาเสนอ สอบปากเปล่า ประกาศผล
๗.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดาเนินการแข่งขัน ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม ๒๕61
เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. รายงานตัวที่หอประชุมรวมฤทัยธารง (โครงงานประเภททั่วไป) ,
(โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์) และติดตั้งแผงโครงงาน ให้เรียบร้อย

เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๓๐ น. จับฉลากลาดับการนาเสนอ สอบปากเปล่า ประกาศผล
๗.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดาเนินการแข่งขัน ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม ๒๕61
เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. รายงานตัวที่หอประชุมรวมฤทัยธารง (โครงงานประเภททั่วไป) ,
(โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์) และติดตั้งแผงโครงงาน ให้เรียบร้อย
เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๓๐ น. จับฉลากลาดับการนาเสนอ สอบปากเปล่า ประกาศผล
-๑๕---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักเกณฑ์รายละเอียดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
๕
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (Inventions) หมายถึง ผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง
ชิ้นงานขึ้นใหม่เพื่อการใช้งาน โดยมีการประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งชิ้นงานที่สร้างขึ้นนั้นอาจเป็น
นวัตกรรมใหม่ หรืออาจเป็นการดัดแปลง หรือพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่มีใช้งานอยู่แล้ว ทั้งนี้สิ่งประดิษฐ์ชิ้นงานที่
สร้างขึ้นอยู่ใน ๔ ลักษณะ คือ สิ่งประดิษฐ์ที่มีชุดต้นกาลัง สิ่งประดิษฐ์ที่ไม่มีชุดต้นกาลัง ผลิตภัณฑ์สาเร็จรู ป
และสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์ตามจินตนาการ
สิ่งประดิษฐ์ที่ มีชุดต้นกาลัง หมายถึง ผลงานการประดิษฐ์ที่จะทางานได้ตามวัตถุประสงค์ ต้อง
อาศัยชุดต้นกาลัง (Prim over) ในการขับเคลื่อน เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องยนต์ พลังงานน้า พลังงานลม
พลังงานแสงอาทิตย์ ส่งกาลังไปยังชุดทางาน (Actuator)
สิ่งประดิษฐ์ที่ไม่มีชุดต้นกาลัง หมายถึง ผลงานการประดิษฐ์คิดค้นที่จะทางานได้ตามวัตถุประสงค์
โดยไม่มีชุดต้นกาลังมาขับเคลื่อน เช่น อุปกรณ์แยกไข่แดง (Podium) อุปกรณ์กันแก้วตก อุปกรณ์ช่วยทาความ
สะอาดกระจกในที่สูง ฯลฯ
ผลิตภัณ ฑ์สาเร็จรูป หมายถึง สิ่งของที่ผลิตครบตามขั้นตอน มีประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพ
มีความประณีต ความปลอดภัยและราคาเหมาะสมตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เช่น สบู่ แชมพู
ฯลฯ
สิ่งประดิษฐ์จากการสร้างสรรค์ตามจินตนาการ หมายถึง การประดิษฐ์ชิ้นงานตามจินตนาการจาก
ความคิดสร้างสรรค์ โดยมีกระบวนการทางานที่อธิบายได้ และสื่อให้เห็นนวัตกรรมทางความคิด

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประกวด
๑.๑ ระดับประถมศึกษา ต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ ของโรงเรียนที่ส่งเข้า
ประกวด โดยจะประกวดเป็นทีมๆ ละ ๓ คน ส่งได้โรงเรียนละ 2 โครงงาน
๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ของโรงเรียนที่ส่งเข้า
ประกวด โดยจะประกวดเป็นทีมๆ ละ ๓ คน ส่งได้โรงเรียนละ 2 โครงงาน
๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ของโรงเรียนที่ส่ง
เข้าประกวด โดยจะประกวดเป็นทีมๆ ละ ๓ คน ส่งได้โรงเรียนละ 2 โครงงาน

๒. ประเภทของสิ่งประดิษฐ์
๒.๑ สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly Inventions)
๒.๒ สิ่งประดิษฐ์ที่เน้นการออกแบบโครงสร้างกลไกการทางาน (Mechanical Structural Design)
๒.๓ สิ่งประดิษฐ์ที่คานึงถึงการใช้วัสดุ รวมถึงการใช้อิเลคทรอนิกส์ (Material Utilization)
๒.๔ สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนาสู่ตลาดได้ (มูลค่าทางการตลาด ความสวยงามจูงใจลูกค้า)

๒.๕ สิ่งประดิษฐ์ที่คุ้มค่ากับการลงทุน (Cost Effectiveness Inventions)
๒.๖ สิ่งประดิษฐ์ที่ประหยัดพลังงาน (Energy Saving Inventions)

-๑๖-

๓. เกณฑ์การตัดสิน
๓.๑ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
- เอกสารรายงานสิ่งประดิษฐ์
๒๐ คะแนน
- ความคิดสร้างสรรค์
๑๐ คะแนน
- คุณภาพสิ่งประดิษฐ์ (การออกแบบ ระบบการทางาน ความปลอดภัย)
๒๐ คะแนน
- คุณค่าของสิ่งประดิษฐ์ (ทางานได้ตามวัตถุประสงค์และมีประโยชน์ในการใช้งาน
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความประหยัด)
๓๐ คะแนน
- การนาเสนอผลงาน (นาเสนอด้วยปากเปล่า ประกอบแผงแบบโครงงานวิทยาศาสตร์)
๒๐ คะแนน
๓.๒ ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดของการแข่งขันเป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผู้ที่ได้คะแนนรองลงมา
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศที่ ๑, ๒ และรางวัลชมเชย ตามลาดับ
๓.๓ เกณฑ์การตัดสินอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามคณะกรรมการจัดการแข่งขันตกลงในที่ประชุม
๓.๔ การตัดสิน ระดับประถมศึกษาไม่แยกกลุ่มโรงเรียน ส่วนระดับมัธยมศึกษา
การตัดสินจะแยกกลุ่มโรงเรียน
๓.๕ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด
รูปแบบของการจัดทาเอกสารรายงานผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
เอกสารรายงานผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ (ความยาวไม่เกิน ๑๕ หน้า) ประกอบด้วย
๑. ปกนอก
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ .................................................................................................
โดย
๑. ...........................................................................................................
๒. ...........................................................................................................
๓. ...........................................................................................................
โรงเรียน........................................................................................
รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ....................................
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ จัดโดย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดสุรินทร์
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสิรินธรวิชาการ
ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม ๒๕61
ปกใน : ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ..........................................................................................................

โดย

๑. ....................................................................................................
๒. ....................................................................................................
๓. ....................................................................................................

ครูที่ปรึกษา .........................................................................................................
-๑๗๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

บทคัดย่อ
ความเป็นมา / แนวคิด / แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
วัตถุประสงค์
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
งบประมาณ
ขั้นตอนในการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ฯ และวิธีใช้
แผนภาพและหลักการทางาน
ภาคผนวก ภาพสเกตต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ ภาพถ่ายขั้นตอนการผลิตสิ่งประดิษฐ์ และวิธีการใช้งาน
ในมุมมองที่แสดงให้เห็นผลการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

หมายเหตุ ขนาดของกระดาษรายงานให้ใช้กระดาษ ขนาด A 4 พิมพ์หน้าเดียว ความยาวไม่เกิน ๑๕ หน้า
(จากข้อ ๒ – ๘) อาจมีภาคผนวกได้อีกไม่เกิน ๕ หน้า และทารายงานส่งตามรูปแบบการเขียนรายงาน
ที่กาหนด จานวน ๕ ชุด โดยส่งให้คณะกรรมการก่อนวันแข่งขัน ๕ วัน (ภายในวันพฤหัสบดีที่ 26
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕61)

๔. รางวัลการประกวด
4.๑ ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๒
รางวัลชมเชย (3 รางวัล)
4.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ (๒ รางวัล)
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑ (๒ รางวัล)
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๒ (๒ รางวัล)
รางวัลชมเชย (6 รางวัล)
4.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ (๒ รางวัล)
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑ (๒ รางวัล)
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๒ (๒ รางวัล)
รางวัลชมเชย (6 รางวัล)
หมายเหตุ

รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท
รางวัลละ ๘๐๐ บาท
รางวัลละ ๖๐๐ บาท
รางวัลละ ๕๐๐ บาท

พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท
รางวัลละ ๘๐๐ บาท
รางวัลละ ๖๐๐ บาท
รางวัลละ ๕๐๐ บาท

พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท
รางวัลละ ๘๐๐ บาท
รางวัลละ ๖๐๐ บาท
รางวัลละ ๕๐๐ บาท

พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

- จานวนรางวัลและเงินรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
- ในการขอรับเงินรางวัล นักเรียนที่เข้าแข่งขันเป็นผู้รับและต้องมีสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

-๑๘-

๕. กาหนดการประกวด
๕.๑ ระดับประถมศึกษา ดาเนินการแข่งขัน ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม ๒๕61
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.
รายงานตัวที่ห้อง 212 อาคาร 2
เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.
จับฉลากลาดับการนาเสนอ
เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๐๐ น.
การนาเสนอ สัมภาษณ์
เวลา ๑๖.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ประกาศผล
๕.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดาเนินการแข่งขัน ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม ๒๕61
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.
รายงานตัวที่ห้อง 811-812 อาคาร 8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.
จับฉลากลาดับการนาเสนอ
เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๐๐ น.
การนาเสนอ สัมภาษณ์
เวลา ๑๖.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ประกาศผล
๕.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดาเนินการแข่งขัน ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม ๒๕61
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.
รายงานตัวที่ห้อง 811-812 อาคาร 8
เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.
จับฉลากลาดับการนาเสนอ
เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๐๐ น.
การนาเสนอ สัมภาษณ์ และประกาศผล
เวลา ๑๖.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ประกาศผล
**************************************************

-๑๙---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๖

หลักเกณฑ์รายละเอียดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรัก และสนใจการเรียนวิทยาศาสตร์
๑.๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาทาการทดลองทางวิทยาศาสตร์
๑.๓ เพื่อพัฒนาทักษะในการแสดงประกอบการทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง สามารถใช้สื่อ
วัสดุและอุปกรณ์อย่างง่ายประกอบการทดลอง
๑.๔ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนว่า วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตั ว และเกี่ยวข้องกับการใช้
ชีวิตประจาวัน
๑.๕ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนรักการอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ฝึกกระบวนการคิด และหันมา
สนใจค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
๒.๑ ระดับประถมศึกษา ต้องเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ ของโรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน
โดยจะแข่งเป็นทีมๆ ละ ๓ คน ส่งได้ไม่จากัด
๒.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ของโรงเรียนที่ส่งเข้า
แข่งขัน โดยจะแข่งเป็นทีมๆ ละ ๓ คน ส่งได้ไม่จากัด
๒.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ของโรงเรียนที่ส่ง
เข้าแข่งขัน โดยจะแข่งเป็นทีมๆ ละ ๓ คน ส่งได้ไม่จากัด

๓. ขอบเขตของเนื้อหาวิชา
๓.๑ ระดับประถมศึกษา ความรู้เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาหรับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
๓.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ความรู้เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
๓.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ความรู้เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา
สาหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๓.๔ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเหตุการณ์ปัจจุบัน สาหรับทุกระดับชั้น

๔. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
๔.๑ ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนทีมละ ๒ คน ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
๔.๒ ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อนักเรียนพร้อมรายงานการแสดงทั้งหมดต่อกรรมการ ก่อน
เริ่มแข่งขัน ๕ วัน (ภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕61) จานวน ๕ ชุด
๔.๓ เวลาที่ใช้ในการแสดง ทีมละ ๑๐ – ๑๕ นาที
4.4 ถ้าต้องการความสะดวก สามารถนาเครื่องเสียง โน้ตบุคและอุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆมาเองได้

๕. เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๕.๑ เนื้อหาถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ๑๕ คะแนน แบ่งเป็น
๕.๑.๑ มูลเหตุจูงใจ
๕.๑.๒ เนื้อหาโดยย่อ
-๒๐๕.๑.๓ การนาหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้
๕.๒ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๕.๓ องค์ประกอบ (การแต่งกาย ฉาก แสง สี เสียง)
๕.๔ เทคนิค ลีลาการแสดง การใช้ภาษาถูกต้อง เหมาะสม
๕.๕ เวลาในการแสดงอยู่ในช่วงที่พอเหมาะตามกาหนด
๕.๖ ความปลอดภัยในการแสดง
๕.๗ ผู้ชมมีส่วนร่วมในการแสดง
๕.๘ การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้

๕ คะแนน
๕ คะแนน
๕ คะแนน
๒๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
๒๐ คะแนน
๕ คะแนน
๕ คะแนน
๑๐ คะแนน
๑๕ คะแนน

๖. เกณฑ์การตัดสิน
๖.๑ ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดของการแข่งขัน เป็นทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทีมที่ได้คะแนน
รองลงมา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศที่ ๑, ๒ และชมเชย ตามลาดับ
๖.๒ เกณฑ์การตัดสินอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามคณะกรรมการจัดการแข่งขันตกลงในที่ประชุม
๖.๓ การตัดสินไม่แยกกลุ่มโรงเรียน
๖.๔ การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด

๗. รูปแบบการเขียนรายงาน
(ปกนอก)
รายงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
เรื่อง..........................................................................................................................................................
โดย
1............................................................................................................................... ....................................
2...................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................
ครูที่ปรึกษา
1................................................................................................................................... ................................
2...................................................................................................................................................................
โรงเรียน......................................................................
รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ระดับชั้น...........................
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสิรินธรวิชาการ
วันที่ ........ เดือน .............. พ.ศ. ...............

-๒๑(ปกใน)

เรื่อง..........................................................................................................................................................
โดย
1.....................................................................................................................................................................
2.....................................................................................................................................................................
3.....................................................................................................................................................................
ครูที่ปรึกษา
1............................................................................................................................ .......................................
2....................................................................................................................................................................

คานา
สารบัญ
๑. มูลเหตุจูงใจ (บทนาอธิบายถึงที่มาของเรื่องที่มานาแสดง)
๒. เนื้อหาโดยย่อ
๓. การนาหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้
๔. การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
บรรณานุกรม
ภาคผนวก จานวนไม่เกิน ๕ หน้า

ความยาวไม่เกิน ๕ หน้า

หมายเหตุ ขนาดของกระดาษรายงานให้ใช้กระดาษ ขนาด A 4 พิมพ์หน้าเดียว ความยาวไม่เกิน ๕ หน้า
(จากข้อ ๑ – ๔) อาจมีภาผนวกได้อีกไม่เกิน ๕ หน้า และทารายงานส่งตามรูปแบบการเขียนรายงาน
ที่กาหนด จานวน ๕ ชุด โดยส่งให้คณะกรรมการก่อนวันแข่งขัน ๕ วัน ( ภายในวันพฤหัสบดีที่ 26
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕61)

8. รางวัลการแข่งขัน
8.๑ ระดับประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๒
รางวัลชมเชย (3 รางวัล)
8.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๒
รางวัลชมเชย (3 รางวัล)
8.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๒
รางวัลชมเชย (3 รางวัล)

เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท
เงินรางวัล ๘๐๐ บาท
เงินรางวัล ๖๐๐ บาท
เงินรางวัล 5๐๐ บาท
-๒๒-

พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท
เงินรางวัล ๘๐๐ บาท
เงินรางวัล ๖๐๐ บาท
เงินรางวัล 5๐๐ บาท

พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท
เงินรางวัล ๘๐๐ บาท
เงินรางวัล ๖๐๐ บาท
เงินรางวัล 5๐๐ บาท

พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

หมายเหตุ จานวนรางวัลและเงินรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
ในการขอรับเงินรางวัล นักเรียนที่เข้าแข่งขันเป็นผู้รับและต้องมีสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

9. กาหนดการแข่งขัน
9.๑ ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๕-๖ ) ดาเนินการแข่งขัน ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม ๒๕61
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.
รายงานตัวที่ห้องโสต 7 อาคาร ๗ จับฉลากจัดลาดับแข่งขัน
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ดาเนินการแข่งขัน
9.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดาเนินการแข่งขัน ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม ๒๕61
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.
รายงานตัวที่โดมโรงรถ หน้าอาคาร 3 จับฉลากจัดลาดับแข่งขัน
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ดาเนินการแข่งขัน
9.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดาเนินการแข่งขัน ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม ๒๕61
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.
รายงานตัวที่โดมโรงรถ หน้าอาคาร 3 จับฉลากจัดลาดับแข่งขัน
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ดาเนินการแข่งขัน
**************************************************
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กาหนดการประกวดแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และสิรินธรวิชาการ ประจาปี ๒๕61
ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม ๒๕61 ณ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
กิจกรรม

ระดับชั้น
ประถมศึกษา (ป. 4-๖)

วัน เดือน ปี / เวลา
2 สิงหาคม ๒๕61
๐๘.๐๐-๑6.๐๐ น.

การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประถมศึกษา (ป. 4-๖)
การแข่งขันความเป็นเลิศทาง
วิชาการ

มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประถมศึกษา (ป. 4-๖)

การแข่งขันการแก้ปญ
ั หาด้วย
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนต้น

3 สิงหาคม ๒๕61
๐๘.0๐-๑๒.๐๐ น.

มัธยมศึกษาตอนปลาย

2 สิงหาคม ๒๕61
๐๘.0๐-๑๒.๐๐ น.

ประถมศึกษา (ป. 4-๖)
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์

3 สิงหาคม ๒๕61
๐๘.๐๐-๑6.๐๐ น.
2 สิงหาคม ๒๕61
๐๘.๐๐-๑6.๐๐ น.
2 สิงหาคม ๒๕61
๐๘.0๐-๑๒.๐๐ น.
3 สิงหาคม ๒๕61
๐๘.0๐-๑๒.๐๐ น.
2 สิงหาคม ๒๕61
๐๘.0๐-๑๒.๐๐ น.
2 สิงหาคม ๒๕61
๐๘.0๐-๑๒.๐๐ น.

ประถมศึกษา (ป. 4-๖)

2 สิงหาคม ๒๕61
๐๘.0๐-๑๖.๓๐ น.
3 สิงหาคม ๒๕61
๐๘.0๐-๑๖.๓๐ น.
2 สิงหาคม ๒๕61
๐๘.0๐-๑๖.๓๐ น.
2 สิงหาคม ๒๕61
๐๘.0๐-๑๖.๐๐ น.

สถานที่
รายงานตัว
ห้องโสตฯ 4
รอบที่ ๑ โสตฯ 4 อาคาร 4
รอบที่ ๒ โสตฯ 4 อาคาร 4
รายงานตัว
หอประชุมธารน้าใจ
รอบที่ ๑ หอประชุมธารน้าใจ
รอบที่ ๒ หอประชุมธารน้าใจ
รายงานตัว
ห้อง ๕3๑ อาคาร ๕
ห้องสอบ
๕41-๕47 อาคาร ๕
รายงานตัว สอบ(รอบที่๑)
ห้อง ๕๒๕ อาคาร ๕
สอบปฏิบตั ิ (รอบที่ ๒)
ห้อง ๕๑1 อาคาร ๕
รายงานตัว
ห้อง โสต ฯ 1 อาคาร 1
สอบ (รอบที่ ๑)
ห้อง โสต ฯ 1 อาคาร 1
สอบปฏิบตั ิ (รอบที่ ๒)
ห้อง ห้อง 225,๒๓๕ อาคาร๒
รายงานตัว นาเสนอ
หอประชุมรวมฤทัยธารง
รายงานตัว
หอประชุมรวมฤทัยธารง
จัดแสดงผลงาน
หอประชุมรวมฤทัยธารง
รายงานตัว แข่งขัน
ห้องโสตฯ 7 หลังอาคาร 7

(Science Show)

มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

3 สิงหาคม ๒๕61
๐๘.0๐-๑๖.๐๐ น.
2 สิงหาคม ๒๕61
๐๘.0๐-๑๖.๐๐ น.

รายงานตัว แข่งขัน
โดมโรงรถ หน้าอาคาร 3
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กาหนดการประกวดแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และสิรินธรวิชาการ ประจาปี ๒๕61
ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม ๒๕61 ณ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
กิจกรรม

ระดับชั้น
ประถมศึกษา (ป. 4-๖)

การประกวดสิง่ ประดิษฐ์วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

หมายเหตุ อาคาร ๒ ชื่อ
อาคาร ๕ ชื่อ
อาคาร ๗ ชื่อ
อาคาร ๙ ชื่อ
อาคาร 11 ชื่อ

วัน เดือน ปี / เวลา
2 สิงหาคม ๒๕61
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
3 สิงหาคม ๒๕61
๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.
2 สิงหาคม ๒๕61
๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.

สถานที่
รายงานตัว ,จัดแสดงผล
งานและนาเสนอผลงาน
ห้อง 212 อาคาร 2
รายงานตัว,จัดแสดง
ผลงานและนาเสนองาน
ห้อง 811-812

อาคารพิลาศเกียรติคุณ (อาคารสีส้ม)
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคารสี่ชั้น สีชมพู)
อาคารร่วมเนรมิต (อาคารสีน้าตาล)
อาคารสมบูรณ์-สุวรรณา เรืองกาญจนเศษฐ์ (อาคารสีเหลือง)
อาคาร 80 ปี สตรีสุรินทร์-สิรินธร (อาคารสีขาว ข้างหอประชุมธารน้าใจ)

เกณฑ์ที่ใช้ในการจาแนกกลุ่มของโรงเรียน
๑. ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนกลุ่มที่ 1
โรงเรียนกลุ่มที่ 2

หมายถึง โรงเรียนที่มีจานวนนักเรียน น้อยกว่า 1,000 คน
หมายถึง โรงเรียนที่มีจานวนนักเรียนตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป

๒. ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนกลุ่มที่ 1
โรงเรียนกลุ่มที่ 2

หมายถึง โรงเรียนที่มีจานวนนักเรียน น้อยกว่า 1,000 คน
หมายถึง โรงเรียนที่มีจานวนนักเรียนตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป

หมายเหตุ 1. โรงเรียนมัธยมศึกษาขยายโอกาส จานวนนักเรียนที่ใช้ในการจาแนกขนาดกลุ่ม
ไม่นับรวมกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา
2. เกณฑ์นี้ไม่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาผู้บริหารสถานศึกษา
3. ในการขอรับเงินรางวัล ให้นักเรียนที่เข้าร่วมประกวดและแข่งขันทุกกิจกรรมเป็นผู้รับ
เงินรางวัล โดยให้นาบัตรประจาตัวนักเรียน หรือบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนา

ใบสูติบัตร หรือสาเนาทะเบียนบ้าน ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ที่ห้องการเงิน ชั้น ๑ อาคาร ๑
และขอให้ครูผู้ควบคุมช่วยแจ้งให้นักเรียนทราบด้วย ถึง จานวนนักเรียน ที่สังกัด
ตามเกณฑ์ข้างต้นนี้
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3. การสมัครเข้าแข่งขันทุกรายการ
สมัครผ่านระบบออนไลน์และดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่เว็บไซต์ www.sirin.ac.th (การประกวดแข่งขัน
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสิรินธรวิชาการ ประจาปี ๒๕๖๑

การติดต่อสอบถามรายละเอียดการประกวดแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์
สอบถามได้ที่
๑. นางสาเรียง ศรีเพชร
๒. นางสมกิตต์ โอรสรัมย์
๓. นางกาญจนาพร สุจินพรัหม
4. นางสาวสิวพร ไพรกังวาล
5. นางสริญญา อินทรนุช

หัวหน้ากลุม่ สาระฯ วิทยาศาสตร์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

**************************************

โทร.
โทร.
โทร.
โทร.
โทร.

๐9-2525-4946
๐๘-1789-1490
๐๘-๖๘๘๐-๘๑๐๓
๐๘-1547-6566
๐๘-5777-8784
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักเกณฑ์รายละเอียด การประกวดเรียงความ-คัดลายมือ
7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วัน-เวลาแข่งขัน
- ระดับ ม.ต้น วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.
- ระดับ ม.ปลาย วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.

สถานที่แข่งขัน
อาคาร ๕ ชั้น ๓ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

๑. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
๒. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
๒.๑ แข่งขันแบบเดี่ยว
๒.๒ จานวนผู้เข้าแข่งขัน
๑) นักเรียนระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ จานวน ๑ คน
๒) นักเรียนระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ จานวน ๑ คน

๓. วิธดี าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
๓.๑ หัวข้อเรียงความกรรมการจะแจ้งในวันแข่งขัน
๓.๒ ชี้แจงให้นักเรียนเขียนเรียงความตามประเด็นที่กาหนด กาหนดเวลาในการเขียนเรียงความและคัด
ลายมือ ๒ ชั่วโมง
๓.๓ เขียนเรียงความตามข้อ ๓.๑
- นักเรียนระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๕ บรรทัด แต่ไม่เกิน ๓๐ บรรทัด
ตัวบรรจงคัดลายมือครึ่งบรรทัดด้วยปากกาโดยใช้ตัวอักษรอ่านง่าย ถูกต้องตามลักษณะวิธีเขียนอักษรไทย
- นักเรียนระดับชั้น ม. ๔- ๖ ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ บรรทัด แต่ไม่เกิน ๓๕ บรรทัด
คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดด้วยปากกาโดยใช้ตัวอักษรอ่านง่าย ถูกต้องตามลักษณะวิธีเขียนอักษรไทย
เมื่อหมดเวลาตามที่กาหนดถือว่าเสร็จสิ้นการแข่งขัน

๔. เกณฑ์การให้คะแนน การเขียนเรียงความคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนนแบ่งเป็น
๑) เนื้อเรื่องสอดคล้องกับหัวข้อที่กาหนด
๑๕ คะแนน
๒) เนือ้ เรื่อง
๕๐ คะแนน
๒.๑) แสดงแนวคิดต่อเนื่องสอดคล้องกันตลอดเรื่อง
๒๐ คะแนน
๒.๒) แสดงเหตุและผลอย่างสมเหตุสมผล
๒๐ คะแนน
๒.๓) ยกตัวอย่าง อ้างอิงประกอบ มีสานวนโวหารสุภาษิต

คาคม ตัวเลข สถิติบุคคล ฯลฯได้อย่างเหมาะสม
๑๐ คะแนน
๓) รูปแบบประกอบด้วยส่วนนา เนื้อเรื่องและบทสรุป ๑๐ คะแนน
๔) เขียนถูกต้องตามอักษรวิธี
๒๐ คะแนน
-27๕) ความยาวของเรื่องตามกาหนด
๕ คะแนน
หมายเหตุ ถ้าคะแนนเท่ากันให้กรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด
๕. รางวัลการแข่งขัน
5.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลละ 800 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศที่ 1
รางวัลละ 600 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศที่ 2
รางวัลละ 400 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย
รางวัลละ 200 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
5.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลละ 800 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศที่ 1
รางวัลละ 600 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศที่ 2
รางวัลละ 400 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย
รางวัลละ 200 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
** จานวนรางวัลและเงินรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
ในการขอรับเงินรางวัล นักเรียนที่เข้าแข่งขันเป็นผู้รับและต้องมีสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

6. การสมัครเข้าแข่งขัน
** สมัครผ่านระบบออนไลน์และดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่เว็บไซต์ www.sirin.ac.th (การประกวดแข่งขัน
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสิรินธรวิชาการ ประจาปี ๒๕๖๑
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ครูสุทธิลักษณ์ คงไทย โทร. 081-5485797
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กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักเกณฑ์รายละเอียด การประกวดทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
1.3 การแข่งขันประเภทเดี่ยว 1 คน
1.4 ต้องมีครูผู้ควบคุม 1 คน

2. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
2.1 หน่วยจัดแข่งขันจัดเตรียมคอมพิวเตอร์สาหรับใช้ในการแข่งขันคนละ 1 เครื่อง
2.2 การแข่งขันเป็นการตอบปัญหาทางคอมพิวเตอร์ โดยเป็นคาถามแบบปรนัยหลายตัวเลือกที่
วัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งหมด 4 กลุ่ม คือ
2.2.1 กลุ่มความรู้ทั่วไป และข่าวสารด้านไอที เนื้อหาเกี่ยวกับความรู้รอบตัว และ
ข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และวงการการสื่อสารโทรคมนาคม
เพราะนอกเหนือจากศาสตร์หรือวิชาการต่าง ๆ แล้ว เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่เคยหยุดนิ่ง
นักเรียนต้องรอบรู้และติดตามข่าวสารในวงการไอซีทีอย่างสม่าเสมอ
2.2.2 กลุ่มคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ เนื้อหาเกี่ยวกับความหมาย
ของคอมพิวเตอร์ การทางานของคอมพิวเตอร์ ลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
ประเภทของคอมพิวเตอร์ และองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
2.2.3 กลุ่มการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม เนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนในการแก้ปัญหา
แนวคิดการวิเคราะห์แก้ปัญหาโดยใช้ผังงาน (Flowchart) ภาษาเทียม (pseudo code) เพื่อแสดง
อัลกอริทึม โดยใช้โครงสร้างแบบลาดับ โครงสร้างแบบมีทางเลือก โครงสร้างแบบทาซ้าและโครงสร้าง
แบบแถวลาดับ
2.2.4 กลุ่มเทคโนโลยีเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกต์ เนื้อหา
ความรู้เบื้องต้นเทคโนโลยีเครือข่าย และอินเทอร์เน็ตมี LAN, WAN และ Internet เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้
งานระบบปฏิบัติการ การจัดการกับแฟ้มข้อมูลและโฟลเดอร์ การใช้งานMicrosoft Word เช่น การจัด
งานเอกสาร การจัดงานตัวหนังสือ การเพิ่มข้อความด้วยเครื่องมือวาดรูป การแทรกตารางลงในเอกสาร
การใช้งาน Microsoft Excel
2.3 ห้ามเปิดหน้าเว็ปอื่นนอกเหนือจากหน้าตอบคาถาม ไม่อนุญาตให้นาเอกสาร อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์อื่น นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้เข้า

ไปในห้องแข่งขัน หากฝ่าฝืนจะปรับให้ออกจากการแข่งขัน
2.4 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
-29-

3. รูปแบบการแข่งขัน
3.1 ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะต้องทาข้อสอบแบบปรนัย 40 ข้อ 40 คะแนน ซึ่งจะแข่งผ่านเว็ป
kahoot.it โดยตอบผ่านคอมพิวเตอร์ที่จัดเตรียมให้ในเวลาที่กาหนด
3.2 ในกรณีที่ผลคะแนนเท่ากันเมื่อทาแบบทดสอบเสร็จ จะมีคาถามพิเศษเพื่อหาผู้ชนะเลิศ

4. วัน/ เวลา / สถานที่ใช้แข่งขัน
4.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แข่งขันในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-11.00 น.
4.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แข่งขันในวันที่ 2 สิงหาคม 2561เวลา09.00-11.00น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนสิรินธร (ผู้เข้าแข่งขันรายตัวก่อนเข้าแข่งขัน 30
นาที หน้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)

5. รางวัลการแข่งขัน
5.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศที่ 2
รางวัลชมเชย
5.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศที่ 2
รางวัลชมเชย

รางวัลละ
รางวัลละ
รางวัลละ
รางวัลละ

800 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
600 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
400 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
200 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลละ
รางวัลละ
รางวัลละ
รางวัลละ

800 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
600 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
400 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
200 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

หมายเหตุ ** จานวนรางวัลและเงินรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
ในการขอรับเงินรางวัล นักเรียนที่เข้าแข่งขันเป็นผู้รับและต้องมีสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

6. การสมัครเข้าแข่งขัน
สมัครผ่านระบบออนไลน์และดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่เว็บไซต์ www.sirin.ac.th (การประกวดแข่งขัน
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสิรินธรวิชาการ ประจาปี ๒๕๖๑
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณครูอานนท์ มุ่งดี โทร. 093-505-5836
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักเกณฑ์รายละเอียด การแข่งขันแฟนพันธุ์แท้สังคมศึกษา
9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
แข่งขันประเภททีม แบ่งเป็น
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (สพป. และ สพม.)
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ทุกสังกัด)

จานวน 1 ทีม
จานวน 1 ทีม

3. จานวนผู้เข้าแข่งขัน ทีมละ 2 คน (ชาย 2 คน หรือ หญิง 2 คน หรือ ชาย-หญิง รวม 2 คน)

4. วิธีดาเนินการ และรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
แต่ละระดับชั้นแข่งขันตอบปัญหา 2 รอบ ดังนี้
1. รอบแรกเป็นคาถามชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 50 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน
รวม 100 คะแนน เพื่อคัดเลือกทีมที่ทาคะแนนได้สูงสุดจานวน 10 ทีม เพื่อเข้าสู่การ
แข่งขันรอบที่ 2 ต่อไป
2. รอบที่ 2 ผู้ที่เข้ารอบจานวน 10 ทีม ตอบคาถามพร้อมกันทีละข้อ โดยเลือกคาถามที่
คณะกรรมการเตรียมไว้แล้ว รวม 15 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศจาก
คะแนนรวม 30 คะแนน เรียงตามลาดับ 1-3 และ รางวัลชมเชย 2 รางวัล
3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

5. หลักเกณฑ์การให้คะแนน
5.1 แยกการให้คะแนนรอบแรก และรอบที่ 2 ออกจากกัน
5.2 ในกรณีที่แต่ละทีมมีคะแนนเท่ากัน ให้คณะกรรมการใช้คาถามสารองทีละคาถาม จนได้ทีมชนะ

6. การส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน แต่ละโรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าแข่งขันได้ระดับละ 1 ทีม
7. รางวัลการแข่งขัน
7.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศที่ 2
รางวัลชมเชย

รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลละ
800 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลละ
600 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลละ
400 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

-317.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศที่ 2
รางวัลชมเชย

รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลละ
800 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลละ
600 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลละ
400 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

8. วัน/ เวลา / สถานที่ใช้แข่งขัน
8.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แข่งขันในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-11.00 น.
8.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แข่งขันในวันที่ 2 สิงหาคม 2561เวลา09.00-11.00น.
ณ ห้องโสตฯ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนสิรินธร (ผู้เข้าแข่งขันรายตัวก่อนเข้าแข่งขัน 30 นาที)
หมายเหตุ ** จานวนรางวัลและเงินรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
ในการขอรับเงินรางวัล นักเรียนที่เข้าแข่งขันเป็นผู้รับและต้องมีสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
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หลักเกณฑ์รายละเอียด การประกวดมารยาทไทย
10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.3
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.4 – ม.6

2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันเป็นทีมๆละ 2 คน
2.2 จานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.2.1 ระดับชั้น ม.1 – ม.3
2.2.2 ระดับชั้น ม.4 – ม.6
 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นทีมชาย 1 หญิง 1

3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขันพร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 2 คน ต่อ 1 ทีม
3.2 รายละเอียดการแข่งขัน (ใช้เกณฑ์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม)
3.2.1 ท่าบังคับ ผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องปฏิบัติ
- กราบเบญจางคประดิษฐ์ (ทุกระดับชั้น)
- ถวายความเคารพแบบโบราณราชประเพณี (เฉพาะระดับชั้น ม.4 – ม.6)
3.2.2 ท่าเลือก ผู้เข้าประกวดจะจับฉลากเลือกประกวดดังนี้
- ท่าเลือกจานวน 2 ท่า สาหรับระดับชั้น ม.1 – ม.3 ได้แก่
1) กราบผู้ใหญ่
2) การเคารพศพผู้สูงอายุ
3) การเคารพศพพระ
4) รับของจากผู้ใหญ่ยืน
5) รับของจากผู้ใหญ่นั่งพื้น
6) รับของจากผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้
7) ส่งของให้ผู้ใหญ่ยืน
8) ส่งของให้ผู้ใหญ่นั่งพื้น
9) ส่งของให้ผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้
10) การไหว้ระดับ 1 ไหว้พระ,ไหว้ โบราณสถาน โบราณวัตถุทาง
พระพุทธศาสนา
11) การไหว้ระดับ 2 ไหว้ผู้มีพระคุณ เช่น พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ครูอาจารย์ และ
บุคคลที่เคารพนับถืออย่างสูง
12) การไหว้ระดับ 3 ไหว้ผู้ที่เคารพนับถือโดยทั่วไปที่มีอาวุโสไม่มาก รวมถึง
ผู้เสมอกัน

-33* ท่าเลือกสาหรับระดับชั้น ม.4 – ม.6 ประกวดท่าเลือกโดยการจับฉลากสถานการณ์
ที่คณะกรรมการกาหนดให้
3.3 ผู้เข้าประกวดจะต้องประกวดพร้อมกันทั้งชายหญิง และแต่งกายชุดนักเรียนเท่านั้น
3.4 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1 ระดับชั้น ม.1 – ม.3
4.1.1 ความถูกต้อง
60 คะแนน
4.1.2 ทักษะความเป็นธรรมชาติ
20 คะแนน
4.1.3 การแต่งกาย (ความสุภาพเรียบร้อย)
20 คะแนน
4.2 ระดับชั้น ม.4 – ม.6
4.2.1 ความถูกต้อง
50 คะแนน
4.2.2 ทักษะความเป็นธรรมชาติ
20 คะแนน
4.2.3 ปฏิภาณไหวพริบ
20 คะแนน
4.2.4 การแต่งกาย (ความสุภาพเรียบร้อย)
10 คะแนน
หมายเหตุ : หากไม่ดาเนินการตามวิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน (ข้อ 3)
กรรมการมีสิทธิ์ตัดคะแนนได้

5. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ากว่าร้อยละ 60
ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

6.รางวัลการแข่งขัน
6.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศที่ 2
รางวัลชมเชย
6.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศที่ 2
รางวัลชมเชย

รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลละ
800 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลละ
600 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลละ
400 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลละ
800 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลละ
600 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลละ
400 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

-34** จานวนรางวัลและเงินรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
ในการขอรับเงินรางวัล นักเรียนที่เข้าแข่งขันเป็นผู้รับและต้องมีสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

7. วัน/ เวลา / สถานที่ใช้แข่งขัน
7.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แข่งขันในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-11.00 น.
7.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แข่งขันในวันที่ 2 สิงหาคม 2561เวลา 09.00-11.00น.
ณ จริยธรรม อาคาร 12 ชั้น 2 โรงเรียนสิรินธร (ผู้เข้าแข่งขันรายตัวก่อนเข้าแข่งขัน 30 นาที)

8. การสมัครเข้าแข่งขัน
**** สมัครผ่านระบบออนไลน์และดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่เว็บไซต์ www.sirin.ac.th (การประกวดแข่งขัน
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสิรินธรวิชาการ ประจาปี ๒๕๖๑
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ครูนุชจรีย์ ภักดีกลาง โทร. 081-8764531

-35-

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทีส่ อง (จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เขมร)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักเกณฑ์รายละเอียด การแข่งขันเขียนตามคาบอกภาษาจีน
11
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับความสามารถการเขียนภาษาจีนของนักเรียนให้นักเรียนจดจาและเข้าใจกฎระเบียบการ
เขียนอักษรจีน และเพิ่มพูนความรู้คาศัพท์ สานวนภาษาจีนให้มากขึ้น
2. เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนที่เรียนภาษาจีน

2. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขันประเภททีม
1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

3. เกณฑ์การตัดสินกติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขันเป็นการแข่งขันประเภททีมทีมละ 3 คนโดยแต่ละโรงเรียนสามารถส่งได้ไม่เกิน 2 ทีม
2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้เนื้อหาข้อมูลที่จัดให้ในการฝึกซ้อม
3. การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 3 รอบ (รอบคัดเลือก,รอบสะสมคะแนน,รอบชิงชนะเลิศ)
4. ทีมที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและมีคะแนนสูงสุดหลังจบการแข่งขันจะเป็นผู้ชนะตามลาดับ
เกณฑ์การแข่งขัน
รอบ
การแข่งขันเขียนตามคาบอกภาษาจีน รอบ
* ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก จะผ่านเข้าสู่
คัดเลือก
คัดเลือก คณะกรรมการจะทดสอบคาศัพท์ โดย รอบต่อไป
การอ่านออกเสียงคาศัพท์เป็นภาษาจีน ให้ผู้เข้า * หากทีมสุดท้ายมีคะแนนเท่ากัน คณะกรรมการ
แข่งขันแต่ละทีม เขียนตัวอักษรจีนลงใน
จะพิจารณาให้เข้ารอบทั้ง 2 ทีม (การตัดสินให้
กระดาษคาตอบ จานวน 20 คา
ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ)
(รอบนี้แต่ละทีมจะไม่มีคะแนนสะสม)
รอบสะสม การแข่งขันเขียนตามคาบอกภาษาจีน รอบ
1. แต่ละทีมจะสามารถส่งตัวแทนขึ้นมาแข่งขัน
คะแนน
สะสมคะแนน แต่ละทีมต้องส่งตัวแทนขึ้นมา
รอบละ 1 คน และ 1 คนสามารถเลือกแข่งขันได้
แข่งขัน โดยจะแบ่งเป็น 3 รอบย่อย ดังนี้
รอบเดียวเท่านั้น
รอบที่ 1 การแข่งขันนับจานวนขีดตัวอักษรจีน 2. ในแต่ละรอบย่อย จะมีคาถามรอบละ 5 คาถาม
รอบที่ 2 การแยกส่วนประกอบของตัวอักษรจีน รวม 15 คาถาม
3. ตัวแทนแต่ละทีมที่ขึ้นมาแข่งขันในแต่ละรอบ
(部件) ( จานวน 5 ข้อ)
ย่อย หากตอบผิดจะถูกคัดออกทันที และไม่
รอบที่ 3 การแปลตัวอักษรจีนจาก ภาษาจีน
สามารถช่วยทีม ทาสะสมคะแนนได้ต่อไป
เป็น ภาษาไทย
4. หากทีมใดถูกคัดออกจนไม่มีผู้เข้าแข่งขัน
รอบที่4 หาคาผิดและแก้ให้ถูกต้อง
เหลืออยู่ ให้ถือว่าตกรอบโดยอัตโนมัติ
5. เมื่อจบการแข่งขันในรอบนี้ ผู้เข้าแข่งขันที่
เหลืออยู่ในแต่ละทีม จะเข้าไปแข่งขันรอบชิง
ชนะเลิศ พร้อมคะแนนสะสมที่แต่ละทีมได้ทาไว้

-36รอบชิงชนะเลิศ

เกณฑ์การแข่งขัน
การแข่งขันเขียนตามคาบอก
ภาษาจีน รอบชิงชนะเลิศ
จะแบ่งการแข่งขันออกเป็น ดังนี้
1. การแข่งขันการหาขีดหลักของ
ตัวอักษรจีน
(部首)
2. การเติมตัวอักษรจีนจากสานวน
จีนที่กาหนดให้ (จานวน 5 สานวน)

หมายเหตุ
1. ผู้เข้าแข่งแต่ละทีมจะต้องจับ
สลากชุดคาถามของแต่ละทีมในแต่
ละรอบ
2. การแข่งขันในแต่ละรอบผู้เข้า
แข่งขันจะต้องเขียนตัวอักษรจีน
พร้อมทั้งอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง จึง
จะได้คะแนนในข้อนั้นไป
3. หากมีทีมที่คะแนนเท่ากัน คณะ
กรรมการจะให้แข่งขันจนกว่าจะมีผู้
ชนะ
4. หลังจากจบการแข่งขันทีมที่มี
คะแนนสูงสุดสะสมจนถึงรอบชิง
ชนะเลิศจะเป็นผู้ชนะ

คาศัพท์ที่ใช้ในการแข่งขัน คาศัพท์ HSK 1-3

4. เกณฑ์การประเมินผลประเมินผลการให้คะแนนจาก
1. การแข่งขันขันการเขียนตามคาบอกภาษาจีนจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รอบ
2. คณะกรรมจะตัดสินจากคะแนนสะสมในทุกรอบ
3. ทีมที่มีคะแนนรวมสูงสุดจะเป็นผู้ชนะตามลาดับ

5. ข้อกาหนดการแข่งขัน
1. ในการแข่งขันในแต่ละรอบครูผู้ควบคุมจะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นหรือช่วยผู้เข้าแข่งขันได้หากพบ
ทุจริตจะถูกปรับตกรอบทันที
2. การแข่งขันแต่ละรอบจะพัก5 นาที
3. คาถามในแต่ละข้อให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่จะเป็นผู้ชี้ขาดในคาถามนั้น
4. ระหว่างการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะไม่สามารถออกไปทาธุระอื่นๆได้
5. ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันจะถูกคัดออกทันที

6. เงินรางวัล
6.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศที่ 2
รางวัลชมเชย

รางวัลละ
รางวัลละ
รางวัลละ
รางวัลละ

800 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
600 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
400 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
200 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

-376.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศที่ 2
รางวัลชมเชย

รางวัลละ
รางวัลละ
รางวัลละ
รางวัลละ

800 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
600 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
400 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
200 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

7. กาหนดการแข่งขันและสถานที่แข่งขัน
- วันที่แข่งขัน 2 สิงหาคม 2561
- สถานที่ ณ ห้อง 1131 อาคาร 11 ชั้น 3
- กาหนดการลงทะเบียน 07.30 - 08.30 น. เริ่มการแข่งขันเวลา 09.00-12.00 น.

8. กลุ่มงานที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศที่สอง
1. นางสาวอวตี บัณฑิตนิธิกุล (เบอร์ติดต่อ 062-1162665)
2. นางสาวพัชรินทร์ เสียงวังเวง (เบอร์ติดต่อ 062-902-6377)
3. นางสาวสิริภรณ์ นามสวัสดิ์ (เบอร์ติดต่อ061-165-1885)

-38---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักเกณฑ์รายละเอียด การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส
12
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อวัดระดับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสของนักเรียน
2.เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในภาษาฝรั่งเศส

2. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขันประเภทเดี่ยว
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

3. เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน
20 คะแนน

1. ตอบปัญหา 20 ข้อ

4. เกณฑ์การประเมินผลประเมินผลการให้คะแนนจาก
1. คะแนนการตอบคาถามที่ถูกต้องได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับแรกได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
2. คะแนนการตอบคาถามที่ถูกต้องได้คะแนนสูงสุดเป็นลาดับที่ 2 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
3. คะแนนการตอบคาถามที่ถูกต้องได้คะแนนสูงสุดเป็นลาดับที่ 3 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

5. ข้อกาหนดการแข่งขัน
1. ตอบคาถามเกี่ยวกับเกร็ดความรู้ประเทศฝรั่งเศส
2. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

6. เงินรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศที่ 2
รางวัลชมเชย

รางวัลละ
รางวัลละ
รางวัลละ
รางวัลละ

800 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
600 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
400 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
200 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

7. กาหนดการแข่งขันและสถานที่แข่งขัน
- วันที่แข่งขัน 2 สิงหาคม 2561
- สถานที่ ณ ห้อง 1137 อาคาร 11 ชั้น 3

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศที่สอง (ภาษา
ฝรั่งเศส)
1. นายธนากร กายสง่า (เบอร์ติดต่อ 089-618-3733)
2. นางสาวโสภิดา ผู้สมเก่า (เบอร์ติดต่อ 098-9570212)
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หลักเกณฑ์รายละเอียด การประกวดคัดลายมือภาษาเขมร
13
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการเขียนภาษาเขมรอย่างถูกต้อง
2. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในภาษาฝรั่งเศส

2. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขันประเภทเดี่ยว
1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

3. เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์การให้คะแนน
1. ตัวอักษรเป็นระเบียบสวยงามสม่าเสมอเป็นแบบเดียวกัน
2. ความถูกต้อง
3. ความสะอาด
4. การเว้นช่องไฟและการเว้นวรรคที่เหมาะสม
5. เสร็จทันเวลาที่กาหนด
รวม

คะแนน
20
20
20
20
20
100

4.เกณฑ์การประเมินผลประเมินผลการให้คะแนนจาก
1. ตัวอักษรเป็นระเบียบสวยงามสม่าเสมอเป็นแบบเดียวกัน
2. ความถูกต้อง
3. ความสะอาด
4. การเว้นช่องไฟและการเว้นวรรคที่เหมาะสม
5. เสร็จทันเวลาที่กาหนด

5. ข้อกาหนดการแข่งขัน
1. คัดด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบที่ถูกต้อง
2. เวลาในการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
3. คัดลายมือด้วยปากกาสีน้าเงิน
4. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
5. ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ1คน

6. เงินรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศที่ 2
รางวัลชมเชย

รางวัลละ
รางวัลละ
รางวัลละ
รางวัลละ

800 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
600 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
400 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
200 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
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7. กาหนดการแข่งขันและสถานที่แข่งขัน
- วันที่แข่งขัน 2 สิงหาคม 2561
- สถานที่ ณ ห้อง 1123 อาคาร 11 ชั้น 2

8. กลุ่มงานที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศที่สอง
1. นางสาวพัชรินทร์ เสียงวังเวง (เบอร์ติดต่อ 062-902-6377)
2. Mr. Sang Thach
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หลักเกณฑ์รายละเอียด การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
14
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อวัดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นของนักเรียน
2.เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนภาษาญี่ปุ่น

2. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขันประเภทเดี่ยว
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย

3. เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์การให้คะแนน
การแข่งขันตอบปัญหา20 ข้อ

คะแนน
20

4. เกณฑ์การประเมินผลประเมินผลการให้คะแนนจาก
1. คะแนนการตอบคาถามที่ถูกต้องได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับแรกได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
2. คะแนนการตอบคาถามที่ถูกต้องได้คะแนนสูงสุดเป็นลาดับที่ 2 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
3. คะแนนการตอบคาถามที่ถูกต้องได้คะแนนสูงสุดเป็นลาดับที่ 3 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

5. ข้อกาหนดการแข่งขัน
1. ตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
2. ผู้เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ทีมละ 3 คน
3. รับสมัครจานวน 10 ทีม เท่านั้น

6. เงินรางวัล
6.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศที่ 2
รางวัลชมเชย
6.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศที่ 2
รางวัลชมเชย

รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลละ
800 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลละ
600 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลละ
400 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลละ
800 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลละ
600 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลละ
400 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

7. กาหนดการแข่งขันและสถานที่แข่งขัน
- วันที่แข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตัน วันที่ 3 สิงหาคม 2561
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 2 สิงหาคม 2561
- สถานที่ ณ ห้อง 1138 อาคาร 11 ชั้น 3

-42- กาหนดการลงทะเบียน 07.30 - 08.30น. เริ่มการแข่งขันเวลา 09.00น.

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศที่สอง
(ภาษาญี่ปุ่น)
1. นางสาวพิมพ์พร สุขแล้ว (เบอร์ติดต่อ083-1694145)
2. นางสาวอัชฎาพร ใจใหญ่ (เบอร์ติดต่อ080-3221862)
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักเกณฑ์รายละเอียด การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครอง
ถือสัญชาติไทย หลักสูตรปกติ และหลักสูตรโปรแกรมพิเศษทุกประเภท ลังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ชั้นพื้นฐาน และลังกัดอื่นๆ และต้องเป็นนักเรียนที่ไม่เคยไปศึกษา หรืออาศัยอยู่ต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็น
ภาษาราชการ นานเกิน 6 เดือน

2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
1 แข่งขันประเภทเดี่ยว
2. จานวนผู้เข้าแข่งขัน
ระดับชั้น ม.1-3 จานวน 1 คน
ระดับชั้น ม.4-6 จานวน 1 คน

3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
1. นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 ตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม เวลาว่างและ
นันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงคาศัพท์ประมาณ 2,100 - 2,250 คา (คาศัพท์ที่เป็น นามธรรมมากขึ้น)
2. นักเรียนระดับชั้น ม.4-6 หัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคล เวลาว่าง
และนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา
และวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภายในวงคาศัพท์ประมาณ 3,600 - 3,750 คา (คาศัพท์ที่มี ระดับการใช้
แตกต่างกัน)
3.นักเรียนจะพูดตามหัวข้อโดยวิธีการจับสลาก ก่อนการพูด ให้เวลาเตรียมตัว 5 นาที คณะกรรมการกลาง
ของการแข่ ง ขั น เป็ น ผู้ ก าหนดหั ว ข้ อ ที่ จ ะใช้ ใ นการแข่ ง ขั น หั ว ข้ อ การแข่ ง ขั น เป็ น ไปตามเนื้ อ หาในหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการของแต่ละระดับซั้นที่เหมาะสมกับการพูดแบบ Impromptu Speech จานวน 8-10 หัวข้อ
และลง มติเลือก 3 หัวข้อ สาหรับใช้ในการแข่งขันแต่ละระดับนักเรียนมีสิทธิ์จับสลาก 2 ครั้ง แล้วเลือกพูดเพียง
1 หัวข้อ
เวลาในการแข่งขัน
1. ระดับขั้น ม. 1-3 ใช้เวลาในการพูด 4-5 นาที
2.ระดับขั้น ม. 4-6
ใช้เวลาในการพูด 5-6 นาที
3. เวลาในการพูด (บวก /ลบ 30 วินาทีไม่ตัดคะแนน) ใช้เวลาน้อยหรือมากกว่า เวลาที่กาหนด
ตัดนาทีละ 1 คะแนน (ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการแนะนาตัว)
4. ขณะพูดห้ามใช้อุปกรณ์ เอกสารอื่นๆ และบันทึกช่วยจาประกอบการพูดผู้เข้าแข่งขันที่มาข้า
กว่ากาหนดเวลาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ เป็นสิทธิ์ขาด
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4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
- ด้านเนื้อหา (Content) 40 คะแนน ประกอบด้วย
เนื้อหามีความถูกต้องตามหัวเรื่องที่กาหนด (Accuracy and Consistency) 15 คะแนน
ความถูกต้องของภาษาในรูปแบบการพูดสุนทรพจน์ (Form & Organizing of Speech) 10 คะแนน
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative)
10 คะแนน
การตอบคาถามเกี่ยวกับหัวข้อที่จับสลากได้
5 คะแนน
- ด้านความคล่องแคล่วในทักษะภาษา (Language Competence and Fluency) 40 คะแนน
ประกอบด้วย
การใช้ภาษาเหมาะสมกับระดับขั้น (Difficulty Level) ด้านศัพท์ (Vocabulary)
โครงสร้างและคาสันธาน (Structure & Connectors)
10 คะแนน
ความสามารถด้านการออกเสียงการเน้นคา การลงเสียงสูงต่า การเน้นคาสาคัญในประโยคและ
จังหวะ การหยุดในช่วงจบประโยค (Pronunciation, stress, Intonation, rhythm, pausing
and pace)
20 คะแนน
การใช้น้าเสียงสอดคล้องกับเนื้อหาที่พูด (Tone)
10 คะแนน
- ความสาเร็จในการถ่ายทอด (Presentation) 15 คะแนน ประกอบด้วย
ความสามารถในการสื่อถึงผู้ฟ้ง (Communication)
10 คะแนน
บุคลิก ท่าทาง (Personality)
5 คะแนน
พูดในระยะเวลาที่กาหนด (Time)
5 คะแนน
หมายเหตุ - กรณีนักเรียนพูดไม่ตรงตามหัวข้อที่จับสลากได้ กรรมการจะพิจารณาตัดคะแนนในส่วน
เนื้อหาของเรื่องที่พูด
- ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

5. สถานที่ทาการแข่งขัน

อาคาร 11 ห้อง 1136 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

6. วันและเวลาทาการแข่งขัน

มัธยมศึกษาตอนต้น วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
มัธยมศึกษาตอนปลาย วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
ให้ผู้เช้าแข่งขันทุกคุณรายงานตัวก่อนการแข่งขันที่หน้าห้อง 1137 ภายในเวลา 08.10 น.
แล้วเข้าห้องพักที่ห้องนี้เพื่อรอคณะกรรมการเรียกเข้าแข่งขันจริง หากผู้เช้าแข่งขันมารายงานตัวช้ากว่า
กาหนดให้อยู่ในดุลยพินิจชองคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และการตัดสินชองคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็น
ที่สิ้นสุด
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หลักเกณฑ์รายละเอียด การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)
16
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองถือสัญชาติ
ไทย หลักสูตรปกติ และหลักสูตรโปรแกรมพิเศษทุกประเภท ลังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา ชั้นพื้นฐาน
และลังกัดอื่นๆ และต้องเป็นนั กเรียนที่ไม่เคยไปศึกษา หรืออาศัยอยู่ต่างประเทศที่ใช้ภ าษาอังกฤษ เป็นภาษา
ราชการ นานเกิน 6 เดือน

2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน

1 แข่งขันประเภทเดี่ยว
2. จานวนผู้เข้าแข่งขัน
ระดับชั้น ม.1-3 จานวน 1 คน
ระดับชั้น ม.4-6 จานวน 1 คน

๓. วิธดี าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
1. นิทานที่ใช้แข่งขัน เป็นนิทานพื้นบ้านชองไทย หรือชองต่างประเทศหรือนิทานอีสป
2. เวลา ในการแข่งขัน
ระดับชั้น ม.1-3 เวลา 5-6 นาที
ระดับชั้น ม.4-6 เวลา 7-8 นาที
- (บวก/ลบ 30วินาทีไม่ตัดคะแนน) ใช้เวลาน้อยหรือเกินกว่าเวลาที่กาหนด ตัดนาทีละ 1 คะแนน
- นักเรียนต้องส่งบทนิทานให้กรรมการตัดสินก่อนการแข่งขัน (ส่งในเวลารายงานตัว)จานวน 5 ชุด

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
- เนื้อเรือ่ ง (Content) 35 คะแนน ประกอบด้วย
เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจ เหมาะสมกับวัย
15 คะแนน
รูปแบบการเล่าเรื่อง การนาเสนอ (Form & Organizing) 10 คะแนน
ข้อคิดในการนาเสนอ (Moral)
10 คะแนน
- ความคล่องแคล่วด้านการใช้ภาษา (Language Competence) 60 คะแนน ประกอบด้วย
ใช้ภาษาถูกต้อง คาศัพท์ โครงสร้าง คาสันธานและความเหมาะสมกับ
ระดับชั้น
20 คะแนน
ความสามารถด้านการออกเสียง (Pronunciation)
20 คะแนน
การใช้น้าเสียง และอารมณ์สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง (Tone) 20 คะแนน
- เล่าตามเวลาที่กาหนด (Time) 5 คะแนน
หมายเหตุ การแต่งกาย ชุดนักเรียนโดยไม่มีการใช้อุปกรณ์ประกอบการเล่าเรื่อง
เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 - 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 - 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง

-46ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการเห็นเป็นอย่างอื่น ผลการตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นลิ้นสุด

5. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
ระดับชั้นละ 3 คนหรือ 5 คน และกรรมการควบคุมการแข่งขัน ระดับชั้นละ 3 คน
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
กรรมการตัดสินเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ประกอบด้วย
1. เจ้าของภาษา 1 คน (Native Speaker)
2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ /ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ (Thai)

6. สถานที่ทาการแข่งขัน

อาคาร 11 ห้อง 1122 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

7. วันและเวลาทาการแข่งขัน

มัธยมศึกษาตอนต้น วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
มัธยมศึกษาตอนปลาย วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ให้ผู้เช้าแข่งขันทุกคุณรายงานตัวก่อนการแข่งขันที่หน้าห้อง 1123 ภายในเวลา 08.10 น. แล้วเข้า
ห้องพักที่ห้องนี้เพื่อรอคณะกรรมการเรียกเข้าแข่งขันจริง หากผู้เช้าแข่งขันมารายงานตัวช้ากว่ากาหนดให้อยู่ใน
ดุลยพินิจชองคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และการตัดสินชองคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด
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หลักเกณฑ์รายละเอียด การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (English Quiz)
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๑. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่กาลังศึกษาในโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์

2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
แข่งขันประเภททีม ๆ ละ 2 คน

3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 กิจกรรมนี้เป็นการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความรู้รอบตัวและอื่น ๆ จานวน 30
ข้อ ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้ในแขนงต่าง ๆ
3.2 กติกาและเกณฑ์การตัดสิน มีดังต่อไปนี้
- คาตอบที่ถูกได้คะแนน 1 คะแนน คาตอบที่ผิดจะได้คะแนน 0 คะแนน
- ทีมที่ได้คะแนนมากที่สุดเป็นทีมที่ชนะ ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากันคณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน จะ
ใช้คาถามสารองจนกว่าจะได้ทีมที่ชนะ และการตัดสินชองคณะกรรมการถือเป็นเด็ดชาดและสิ้นสุด

4. สถานที่ทาการแข่งขัน
อาคาร 11 ห้อง 1128 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

5. วันและเวลาทาการแข่งขัน
มัธยมศึกษาตอนต้น วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
มัธยมศึกษาตอนปลาย วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
ให้ผู้เช้าแข่งขันทุกคุณรายงานตัวก่อนการแข่งขันที่หน้าห้อง 1127 ภายในเวลา 08.10 น. แล้วเข้า
ห้องพักที่ห้องนี้เพื่อรอคณะกรรมการเรียกเข้าแข่งขันจริง หากผู้เช้าแข่งขันมารายงานตัวช้ากว่ากาหนดให้อยู่ใน
ดุลยพินิจชองคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และการตัดสินชองคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด

6. วันเวลาและสถานที่ในการรับสมัคร
สมัครเช้าร่วมการแข่งขันได้ที่ Website โรงเรียนสิรินธร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ครูวรรณา สียาชีพ โทร. 085-2024701
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักเกณฑ์รายละเอียด การแข่งขันคิดเลขเร็ว
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ปีการศึกษา 2560)

วันเวลาและสถานที่ในการรับสมัคร
สมัครเช้าร่วมการแข่งขันได้ที่ Website โรงเรียนสิรินธร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ครูสุพิชัย พลบูรณ์ศรี โทร. 092-2944059
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุ ศึกษาและพลศึกษา
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักเกณฑ์รายละเอียด การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันประเภททีม แบ่งเป็น
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 จานวน 1 ทีม
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 จานวน 1 ทีม
2.2 จานวนผู้เข้าแข่งขันทีมละ 2 คน (ชาย 2 คนหรือหญิง 2 คนหรือชาย –หญิงรวมกัน 2 คน)

3. วิธีดาเนินการ และรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 แต่ละระดับชั้นแข่งขันตอบปัญหา 2 รอบ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
1) รอบแรก เป็นคาถามชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 60 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน รวม 60 คะแนน
(สาระสุขศึกษา 30 ข้อ สาระพลศึกษา 30 ข้อ) เวลา 1 ชั่วโมง
2) รอบสอง กรรมการจะถามคาถามนักเรียนเขียนตอบ จานวน 20 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน รวม 40
คะแนน คาถามเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับสาระสุขศึกษา 10 ข้อ และสาระพลศึกษา 10 ข้อ ใช้เวลาตอบคาถามข้อละ 1
นาที
3) การแข่งขันทั้ง 2 รอบ เป็นการร่วมคิดเป็นทีม (กระดาษคาตอบ 1 แผ่นต่อ 1 ทีม)
4) ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานผู้เข้าแข่งขัน จานวนทีมละ 2 คน และครูผู้ควบคุมจานวนทีมละ 2 คน
5) ในวันแข่งขันให้รายงานตัวเข้าแข่งขัน พร้อมส่งรายชื่อเข้าแข่งขัน 2 คน และผู้ควบคุม 2 คน
3.2 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

4. หลักเกณฑ์การให้คะแนน
4.1 รวมคะแนนทั้ง 2 รอบ
4.2 ในกรณีที่แต่ละทีมมีคะแนนเท่ากันให้กรรมการใช้คาถามสารองทีละคาถามจนได้ทีมชนะ
ลาดับที่ 1 – 3

5. เกณฑ์การตัดสิน
คะแนนร้อยละ ๘๐ –๑๐๐ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
คะแนนร้อยละ ๗๐ –๗๙ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
คะแนนร้อยละ ๖๐ –๖๙ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
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6. เงินรางวัล
6.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศที่ 2
รางวัลชมเชย
6.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศที่ 2
รางวัลชมเชย

รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลละ
800 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลละ
600 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลละ
500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลละ
800 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลละ
600 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลละ
500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

7. วัน/ เวลา / สถานที่ใช้แข่งขัน
7.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แข่งขันในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-11.00 น.
7.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แข่งขันในวันที่ 2 สิงหาคม 2561เวลา 09.00-11.00น.
ณ ห้องโสตฯ13 โรงเรียนสิรนิ ธร (ผู้เข้าแข่งขันรายตัวก่อนเข้าแข่งขัน 30 นาที)

8. การสมัครเข้าแข่งขัน
**** สมัครผ่านระบบออนไลน์และดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่เว็บไซต์ www.sirin.ac.th (การประกวดแข่งขัน
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสิรินธรวิชาการ ประจาปี ๒๕๖๑
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ครูพอย สุดจานงค์ โทร. 081-9776633
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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หลักเกณฑ์รายละเอียดการประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
๑.๑ ระดับประถมศึกษา เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ ประกวดเป็นรายบุคคล
ส่งได้โรงเรียนละ ๒ คน
๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกวดเป็นรายบุคคล
ส่งได้โรงเรียนละ ๒ คน
๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประกวดเป็นราย
บุคคล ส่งได้โรงเรียนละ ๒ คน

๒. ระเบียบการประกวดวาดภาพ
๒.๑ ระดับประถมศึกษา หัวข้อเรื่อง “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริม
สร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถแี ห่งนวัตกรรม”
๒.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อเรื่อง “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริม
สร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถแี ห่งนวัตกรรม”
๒.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อเรื่อง “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์
เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

๓. ขนาดของภาพ
ใช้กระดาษหนังไก่ ขนาด ๑๕  ๒๑ นิ้ว ทางคณะกรรมการจะจัดหาให้

๔. สีที่ใช้ในการวาดภาพ
๔.๑ ระดับประถมศึกษา
๔.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๔.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ใช้สีชอล์ก หรือสีเทียน
ใช้สีโปสเตอร์
ใช้สีนา้

๕. อุปกรณ์การวาดภาพ (จัดหามาเอง)
ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมดินสอดา สี แผ่นรองวาดภาพ พู่กัน จานสี และวัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพ
อื่นๆ มาเอง

๖. เกณฑ์การตัดสิน
๖.๑ เกณฑ์การตัดสิน คะแนน ๑๐๐ คะแนน
- เนื้อหา
๓๐ คะแนน
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๓๐ คะแนน
- องค์ประกอบศิลป์
๒๐ คะแนน
- เทคนิค ,วิธีการ
๒๐ คะแนน
๖.๒ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดของการแข่งขัน เป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผู้ที่ได้คะแนนรองลงมาได้รับ

-52รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑, ๒ และรางวัลชมเชย ตามลาดับ
๖.๓ การตัดสิน ระดับประถมศึกษาไม่แยกตามกลุ่มโรงเรียน ส่วนระดับมัธยมศึกษาตามกลุ่ม
โรงเรียน
๖.๔ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด

๗. กรรมสิทธิ์ของภาพที่ได้รับรางวัล
เป็นกรรมสิทธิ์ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งจังหวัดสุรินทร์

๘. รางวัลการแข่งขัน
๘.๑ ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศที่ 2
รางวัลชมเชย
8.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศที่ 2
รางวัลชมเชย
8.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศที่ 2
รางวัลชมเชย

รางวัลละ
รางวัลละ
รางวัลละ
รางวัลละ

800 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
600 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
400 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
200 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลละ
รางวัลละ
รางวัลละ
รางวัลละ

800 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
600 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
400 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
200 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลละ
รางวัลละ
รางวัลละ
รางวัลละ

800 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
600 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
400 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
200 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

หมายเหตุ จานวนรางวัลและเงินรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
ในการขอรับเงินรางวัล นักเรียนที่เข้าแข่งขันเป็นผู้รับและต้องมีสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

๙. กาหนดการแข่งขัน
๙.๑ ระดับประถมศึกษา ดาเนินการแข่งขัน ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม ๒๕61
เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.
รายงานตัว ที่อาคาร 7 (ศิลปะ)
เวลา ๐๙.๐๐-๑2.๐๐ น.
ประกวดวาดภาพที่อาคาร 7 (ศิลปะ)
เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ประกาศผลที่อาคารประชาสัมพันธ์
๙.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดาเนินการแข่งขัน ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม ๒๕61
เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.
รายงานตัว ที่อาคาร 7 (ศิลปะ)
เวลา ๐๙.๐๐-๑2.๐๐ น.
ประกวดวาดภาพที่อาคาร 7 (ศิลปะ)
เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ประกาศผลที่อาคารประชาสัมพันธ์

-53๙.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดาเนินการแข่งขัน ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม ๒๕61
เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.
รายงานตัว ที่อาคาร 7 (ศิลปะ)
เวลา ๐๙.๐๐-๑2.๐๐ น.
ประกวดวาดภาพที่อาคาร 7 (ศิลปะ)
เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ประกาศผลที่อาคารประชาสัมพันธ์

10. การสมัครเข้าแข่งขัน
**** สมัครผ่านระบบออนไลน์และดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่เว็บไซต์ www.sirin.ac.th (การประกวดแข่งขัน
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสิรินธรวิชาการ ประจาปี ๒๕๖๑
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ครูสุทธิลักษณ์ สมใจหวัง โทร. 088-5951213
ครูธีระวัฒน์ สมยิ่ง โทร 090-1563545
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หลักเกณฑ์รายละเอียดการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อให้นักเรียนแสดงความสามารถด้านการขับร้องเพลงลูกทุ่ง อย่างเต็มความสามารถ
๑.๒ เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประกวด
๒.๑ ระดับประถมศึกษา แบ่งเป็น ๒ ระดับชั้น คือ
๒.๑.๑ ต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ของโรงเรียนที่ส่งเข้าประกวด โดย
ประกวดเป็นรายบุคคล ส่งได้ไม่จากัด
๒.๑.๒ ต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ของโรงเรียนที่ส่งเข้าประกวด โดย
ประกวดเป็นรายบุคคล ส่งได้ไม่จากัด
๒.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ของโรงเรียนที่ส่งเข้า
ประกวด โดยจะประกวดเป็นรายบุคคล ส่งได้ไม่จากัด
๒.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ของโรงเรียนที่ส่ง
เข้าประกวด โดยจะประกวดเป็นรายบุคคล ส่งได้ไม่จากัด

๓. ระเบียบการประกวด
๓.๑ เพลงที่ใช้ประกวดใช้เพลงตามความถนัด-ความสามารถ
๓.๒ การแต่งกายสวยงาม เหมาะสมกับเพลงที่ใช้ประกวด (ไม่อนุญาตให้แต่งชุดนักเรียน)
๓.๓ นักร้องที่มารายงานตัวช้าก่อนการประกวด ๑๐ นาที จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน

๔. เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔
๔.๕

น้าเสียง
จังหวะ
อักขระ
ลีลา ท่าทาง
การแต่งกาย

๓๐ คะแนน
๒๐ คะแนน
๒๐ คะแนน
๒๐ คะแนน
๑๐ คะแนน

๕. รางวัลการประกวด
5.๑ ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศที่ 2
รางวัลชมเชย

รางวัลละ
รางวัลละ
รางวัลละ
รางวัลละ

800 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
600 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
400 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
200 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

-555.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศที่ 2
รางวัลชมเชย
5.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศที่ 2
รางวัลชมเชย

รางวัลละ
รางวัลละ
รางวัลละ
รางวัลละ

800 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
600 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
400 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
200 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลละ
รางวัลละ
รางวัลละ
รางวัลละ

800 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
600 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
400 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
200 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

หมายเหตุ จานวนรางวัลและเงินรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
ในการขอรับเงินรางวัล นักเรียนที่เข้าแข่งขันเป็นผู้รับและต้องมีสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

๖. กาหนดการประกวด
๖.๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ และระดับชั้น ป. ๔-๖
ดาเนินการประกวด ดาเนินการแข่งขัน ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม ๒๕61
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.
รายงานตัวที่ศาลาสมาคม หน้าหอประชุมรวมฤทัยธารง
เวลา ๐๙.๐๐-๑6.๐๐ น.
จับฉลากลาดับการร้อง ประกวดร้องเพลง
๖.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดาเนินการแข่งขัน ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม ๒๕61
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.
รายงานตัวที่ศาลาสมาคม หน้าหอประชุมรวมฤทัยธารง
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
จับฉลากลาดับการร้อง ประกวดร้องเพลง
๖.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดาเนินการแข่งขัน ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม ๒๕61
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.
รายงานตัวที่โดม หน้าอาคาร 1
เวลา ๐๙.๐๐-๑6.๐๐ น.
จับฉลากลาดับการร้อง ประกวดร้องเพลง

7. การสมัครเข้าแข่งขัน
**** สมัครผ่านระบบออนไลน์และดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่เว็บไซต์ www.sirin.ac.th (การประกวดแข่งขัน
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสิรินธรวิชาการ ประจาปี ๒๕๖๑
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ครูพงษ์ศักดิ์ แสนสุข โทร. 089-4280954
ครูสุนทรี เกตุชาติ โทร 086-2437294

