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หลักเกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานวันพัฒนาการศึกษา“ประตูลี้ OPEN HOUSE 90 ปี แห่งความภาคภูมิใจ”

ระหว่างวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2560

โดย โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลาพูน
กองการศึกษา เทศบาลเมืองลาพูน
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1. เกณฑ์การแข่งขันคัดลายมือ
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
1. ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน
1.1. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 2
1.2. ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 – 4
1.3. ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 – 6
1.4. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
2. จานวนผู้เข้าแข่งขัน
ช่วงชั้นละ 1 คน
3. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน
1 ชั่วโมง
4. สถานที่ดาเนินการแข่งขัน
อาคารเรียน 2525 ชั้น 3 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
5. วิธีการดาเนินการแข่งขันและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
5.1. ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว ณ สถานที่รับรายงานตัว
5.2. ให้ผู้เข้าแข่งขันมารายงานตัวก่อนเวลา 30 นาที
5.3. ให้ผู้เข้าแข่งขันระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 เตรียมอุปกรณ์การเขียน ดินสอ HB และยางลบ
มาเอง ยกเว้นกระดาษเขียน ผู้จัดการแข่งขันจัดเตรียมให้
5.4. ให้ผู้ เข้าแข่งขันระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 เตรียมอุปกรณ์การเขียน
ปากกาสีน้าเงินมาเอง ยกเว้นกระดาษเขียน ผู้จัดการแข่งขันจัดเตรียมให้
5.5. ลักษณะอักษรที่ใช้ในการคัดลายมืออักษรประเภทตัวกลมหรือตัวมน มีส่วนโค้ง (หัวกลม)
5.6. ให้เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัด (ขนาดตัวหนังสือ ๘ มิลลิเมตร หรือ ๑ เซนติเมตร)
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5.7. บทคัดลายมือตามที่คณะกรรมการก้าหนด

6. รายละเอียดการสมัคร
6.1. ยื่นใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมส้าเนาบัตรประชาชน , หนังสือรับรองการศึกษา
ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
6.2. กรณีผู้เข้าแข่งขันเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่า
อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังนี้
6.2.1. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือส้าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรอง
การเกิด อย่างใดอย่างหนึ่ง
***ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน
7. เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

๑.ตัวอักษรตรงเรียบ การวางสระ วรรณยุกต์ ช่องไฟถูกต้อง

20

๒. ความสะอาด

20

๓. สะกดค้าถูกต้อง

20

๔. ความสวยงาม

20

๕. เสร็จทันเวลาที่ก้าหนด

20
รวม

100
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8. เกณฑ์การตัดสิน
- รางวัลเหรียญทอง

ได้คะแนน ๘๐ - 100 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

- รางวัลเหรียญเงิน

ได้คะแนน ๗๐ - ๗๙ คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน

- รางวัลเหรียญทองแดง ได้คะแนน ๖๐ - ๖๙ คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
- รางวัลชมเชย
หมายเหตุ

ได้คะแนน 50 - 59 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับชมเชย

*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

9. ติดต่อประสานงาน
นางสาวดวงใจ อินสี ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เบอร์มือถือ 089 9533756
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 053 511688
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ใบสมัคร
เข้าร่วมการแข่งขัน งานวันพัฒนาการศึกษา “ประตูลี้ OPEN HOUSE 90 ปี
แห่งความภาคภูมิใจ ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สังกัดเทศบาลเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
การแข่งขัน............................................................................................................................. .........................
โรงเรียน............................................................................................................................. ..............................
สังกัด...............................................................................................................................................................
อาเภอ...................................................................จังหวัด...............................................................................
ระดับการแข่งขัน

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 2ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 – 4
ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 – 6ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

ผู้เข้าแข่งขัน
1. ชื่อ – สกุล....................................................................ชั้น........................อายุ................ปี
ครูผู้ควบคุม
1. ชื่อ – สกุล........................................................................เบอร์โทรศัพท์............................
หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
 ส้าเนาบัตรประชาชน หรือ ส้าเนาบัตรประจ้าตัวนักเรียน
 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย /ส้าเนาสูติบัตร /หนังสือรับรองการเกิด
 อื่น ๆ ระบุ......................................................................
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง
ลงชื่อ...............................................................ผู้รับรอง
(..............................................................)
ตาแหน่ง ผู้อ้านวยการกองการศึกษา/ผู้อ้านวยการสถานศึกษา
หมายเหตุ:: ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าพูน หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-Mail) pratoolee@hotmail.comภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560

6

2. เกณฑ์การแข่งขันอ่านออกเสียง
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
1. ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน
1.1. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 2
1.2. ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 – 4
1.3. ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 – 6
1.4. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
2. จานวนผู้เข้าแข่งขัน
ช่วงชั้นละ 1 คน
3. สถานที่ดาเนินการแข่งขัน
อาคารเรียน 2525 ชั้น 3 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
4. วิธีการดาเนินการแข่งขันและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
4.1. ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว ณ สถานที่รับรายงานตัว
4.2. ให้ผู้เข้าแข่งขันมารายงานตัวก่อนเวลา 30 นาที
4.3. ค้าพื้นฐานของแต่ละระดับชั้น คณะกรรมการเป็นผู้ก้าหนด
5. รายละเอียดการสมัคร
5.1. ยื่นใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมส้าเนาบัตรประชาชน , หนังสือรับรองการศึกษา
ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
5.2. กรณีผู้เข้าแข่งขันเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่า
อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังนี้
5.2.1. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือส้าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรอง
การเกิด อย่างใดอย่างหนึ่ง
***ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน
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6. เกณฑ์การให้คะแนนก้าหนดค้าพื้นฐานของแต่ละระดับชั้น จ้านวน 30 ค้าให้เหมาะสมตามระดับชั้น
โดยมีเกณฑ์ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
๑.การอ่านออกเสียงค้าได้ถูกต้องตามอักขรวิธี

คะแนน
50

- ออกเสียง ร , ล , ค้าควบกล้้า ได้ถูกต้องชัดเจน
๒. เสียงดังชัดเจน

30

๓. อ่านได้รวดเร็วทันตามเวลาที่ก้าหนด

20

รวม

100

7. เกณฑ์การตัดสิน
- รางวัลเหรียญทอง

ได้คะแนน ๘๐ - 100 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

- รางวัลเหรียญเงิน

ได้คะแนน ๗๐ - ๗๙ คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน

- รางวัลเหรียญทองแดง ได้คะแนน ๖๐ - ๖๙ คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
- รางวัลชมเชย
หมายเหตุ

ได้คะแนน 50 - 59 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับชมเชย

*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

8. ติดต่อประสานงาน
นางสาวดวงใจ อินสี ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เบอร์มือถือ 089 9533756
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 053 511688
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ใบสมัคร
เข้าร่วมการแข่งขัน งานวันพัฒนาการศึกษา “ประตูลี้ OPEN HOUSE 90 ปี
แห่งความภาคภูมิใจ ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สังกัดเทศบาลเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
การแข่งขัน.....................................................................................................................................................
โรงเรียน..........................................................................................................................................................
สังกัด...............................................................................................................................................................
อาเภอ.......................................................................จังหวัด...........................................................................
ระดับการแข่งขัน

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 2ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 – 4
ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 – 6ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

ผู้เข้าแข่งขัน
1. ชื่อ – สกุล....................................................................ชั้น........................อายุ................ปี
ครูผู้ควบคุม
1. ชื่อ – สกุล........................................................................เบอร์โทรศัพท์............................
หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
 ส้าเนาบัตรประชาชน หรือ ส้าเนาบัตรประจ้าตัวนักเรียน
 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย /ส้าเนาสูติบัตร /หนังสือรับรองการเกิด
 อื่น ๆ ระบุ......................................................................
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง
ลงชื่อ...............................................................ผู้รับรอง
(..............................................................)
ตาแหน่ง ผู้อ้านวยการกองการศึกษา/ผู้อ้านวยการสถานศึกษา
หมายเหตุ:: ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าพูน หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-Mail) pratoolee@hotmail.comภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
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3. เกณฑ์การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
1. ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน
นักเรียนก้าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
2. จานวนผู้เข้าแข่งขัน
โรงเรียนละ 1 คน
3. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน
ผู้เข้าแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภายใน5 นาที
4. สถานที่ดาเนินการแข่งขัน
อาคารเอนกประสงค์ (เวทีกลาง) โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
5. วิธีการแข่งขัน
5.1. ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายตามความเหมาะสมกับการแข่งขัน
5.2. ผู้เข้าแข่งขันต้องมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลาที่
ก้าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน)
5.3. ให้ผู้เข้าแข่งขันจับฉลากเพื่อจัดล้าดับ ก่อนการแข่งขัน 15 นาที
5.4. หากมีความจ้าเป็นต้องแข่งขันรอบที่ 2 เพื่อตัดสินให้เป็นการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์
แบบฉับพลัน
6. รายละเอียดการสมัคร
6.1. ยื่นใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมส้าเนาบัตรประชาชน , หนังสือรับรองการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด
6.2. กรณีผู้เข้าแข่งขันเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่า
อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังนี้
6.2.1. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือส้าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรอง
การเกิด อย่างใดอย่างหนึ่ง
***ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน
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7. หัวข้อการแข่งขันระดับประถมศึกษา
หัว ข้อการกล่ าวสุ น ทรพจน์ระดับประถมศึกษา ทางผู้ จัดการแข่งขันจะแจ้งให้ ทราบก่อนการ
แข่งขัน15 วัน ทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองล้าพูนhttp://www.lamphuncity.go.th
8. เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
8.1.โครงสร้างการพูด (18 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

- ค้าน้า (การแนะน้าตนเองน้าเข้าสู่เนื้อเรื่อง)

3

- เนื้อเรื่องผู้เข้าแข่งขันพูดได้ตรงกับเรื่องที่ก้าหนดให้

3

- การด้าเนินเรื่องพูดเรียงล้าดับความส้าคัญของเรื่องที่เล่าและสอดคล้องสัมพันธ์กันตลอดเรื่อง

6

- การสรุปของเรื่องที่เล่า

4

- ตรงตามเวลาที่ก้าหนด

2

8.2.ศิลปะการนาเสนอ (15 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

- ลีลาวาทศิลป์ชวนฟัง

3

- น้้าเสียงชัดเจนไม่ตะกุกตะกักเว้นจังหวะการพูดได้ถูกต้องหนักเบาสอดคล้องกับเรื่อง

3

- ภาษาที่ใช้เข้าใจง่ายเหมาะสมกับระดับชั้นและกาลเทศะ

3

- ออกเสียงอักขระที่ถูกต้อง

3

- สามารถสร้างบรรยากาศที่ดึงดูดใจผู้ฟังได้ดี

3

8.3. ความคิด (12คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

3

- มีเหตุผลน่าเชื่อถือสอดคล้องกับเรื่องที่เล่า

3

- มีไหวพริบในการแก้ปัญหา

3

- ข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรมสามารถท้าตามได้

3
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8.4. บุคลิกภาพ (5คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

- ปรากฏตัวด้วยความเชื่อมั่นไม่แสดงอาการประหม่า

2

- กริยาท่าทางขณะพูดเหมาะสมสอดคล้องกับเรื่องที่พูดหรือเนื้อหา

2

- ขณะพูดมองผู้ฟังได้อย่างเป็นธรรมชาติ

1

9. เกณฑ์การตัดสิน
- รางวัลเหรียญทอง

ได้คะแนน ๘๐ - 100 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

- รางวัลเหรียญเงิน

ได้คะแนน ๗๐ - ๗๙ คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน

- รางวัลเหรียญทองแดง ได้คะแนน ๖๐ - ๖๙ คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
- รางวัลชมเชย

ได้คะแนน 50 - 59 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับชมเชย

- เข้าร่วมการแข่งขัน

ได้คะแนนต่้ากว่า 50 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน

หมายเหตุ

*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

10. ติดต่อประสานงาน
นางสาวดวงใจ อินสี ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เบอร์มือถือ 089 9533756
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 053 511688
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ใบสมัคร
เข้าร่วมการแข่งขัน งานวันพัฒนาการศึกษา “ประตูลี้ OPEN HOUSE 90 ปี
แห่งความภาคภูมิใจ ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สังกัดเทศบาลเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
การแข่งขัน.....................................................................................................................................................
โรงเรียน..........................................................................................................................................................
สังกัด...............................................................................................................................................................
อาเภอ.......................................................................จังหวัด...........................................................................
ระดับการแข่งขัน

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 2ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 – 4
ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 – 6ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

ผู้เข้าแข่งขัน
1. ชื่อ – สกุล....................................................................ชั้น........................อายุ................ปี
ครูผู้ควบคุม
1. ชื่อ – สกุล........................................................................เบอร์โทรศัพท์............................
หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
 ส้าเนาบัตรประชาชน หรือ ส้าเนาบัตรประจ้าตัวนักเรียน
 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย /ส้าเนาสูติบัตร /หนังสือรับรองการเกิด
 อื่น ๆ ระบุ......................................................................
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง
ลงชื่อ...............................................................ผู้รับรอง
(..............................................................)
ตาแหน่ง ผู้อ้านวยการกองการศึกษา/ผู้อ้านวยการสถานศึกษา
หมายเหตุ:: ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าพูน หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-Mail) pratoolee@hotmail.comภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
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4. เกณฑ์การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
1. ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน
นักเรียนก้าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
2. จานวนผู้เข้าแข่งขัน
โรงเรียนละ 1 คน
3. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน
ผู้เข้าแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภายใน 5 นาที
4. สถานที่ดาเนินการแข่งขัน
อาคารเอนกประสงค์ (เวทีกลาง) โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
5. วิธีการแข่งขัน
5.1. ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายตามความเหมาะสมกับการแข่งขัน
5.2. ผู้เข้าแข่งขันต้องมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลาที่
ก้าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน
5.3. ให้ผู้เข้าแข่งขันจับฉลากเพื่อจัดล้าดับ ก่อนการแข่งขัน 15 นาที
5.4. หากมีความจ้าเป็นต้องแข่งขันรอบที่ 2 เพื่อตัดสินให้เป็นการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์
แบบฉับพลัน
6. รายละเอียดการสมัคร
6.1. ยื่นใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมส้าเนาบัตรประชาชน , หนังสือรับรองการศึกษา
ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
6.2. กรณีผู้เข้าแข่งขันเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่า
อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังนี้
6.2.1. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือส้าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรอง
การเกิด อย่างใดอย่างหนึ่ง
***ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน
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7. หัวข้อการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
หัว ข้อการกล่ าวสุ น ทรพจน์ระดับประถมศึกษา ทางผู้ จัดการแข่งขันจะแจ้งให้ ทราบก่อนการ
แข่งขัน 15 วัน ทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองล้าพูนhttp://www.lamphuncity.go.th
8. เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
8.1.โครงสร้างการพูด (18 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

- ค้าน้า (การแนะน้าตนเองน้าเข้าสู่เนื้อเรื่อง)

3

- เนื้อเรื่องผู้เข้าแข่งขันพูดได้ตรงกับเรื่องที่ก้าหนดให้

3

- การด้าเนินเรื่องพูดเรียงล้าดับความส้าคัญของเรื่องที่เล่าและสอดคล้องสัมพันธ์กันตลอดเรื่อง

6

- การสรุปของเรื่องที่เล่า

4

- ตรงตามเวลาที่ก้าหนด

2

8.2.ศิลปะการนาเสนอ (15 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

- ลีลาวาทศิลป์ชวนฟัง

3

- น้้าเสียงชัดเจนไม่ตะกุกตะกักเว้นจังหวะการพูดได้ถูกต้องหนักเบาสอดคล้องกับเรื่อง

3

- ภาษาที่ใช้เข้าใจง่ายเหมาะสมกับระดับชั้นและกาลเทศะ

3

- ออกเสียงอักขระที่ถูกต้อง

3

- สามารถสร้างบรรยากาศที่ดึงดูดใจผู้ฟังได้ดี

3

8.3.ความคิด (12คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

3

- มีเหตุผลน่าเชื่อถือสอดคล้องกับเรื่องที่เล่า

3

- มีไหวพริบในการแก้ปัญหา

3

- ข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรมสามารถท้าตามได้

3
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8.4.บุคลิกภาพ (5คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

- ปรากฏตัวด้วยความเชื่อมั่นไม่แสดงอาการประหม่า

2

- กริยาท่าทางขณะพูดเหมาะสมสอดคล้องกับเรื่องที่พูดหรือเนื้อหา

2

- ขณะพูดมองผู้ฟังได้อย่างเป็นธรรมชาติ

1

9. เกณฑ์การตัดสิน
- รางวัลเหรียญทอง

ได้คะแนน ๘๐ - 100 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

- รางวัลเหรียญเงิน

ได้คะแนน ๗๐ - ๗๙ คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน

- รางวัลเหรียญทองแดง ได้คะแนน ๖๐ - ๖๙ คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
- รางวัลชมเชย

ได้คะแนน 50 - 59 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับชมเชย

- เข้าร่วมการแข่งขัน

ได้คะแนนต่้ากว่า 50 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน

หมายเหตุ

*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

10. ติดต่อประสานงาน
นางสาวดวงใจ อินสี ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เบอร์มือถือ 089 9533756
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 053 511688
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ใบสมัคร
เข้าร่วมการแข่งขัน งานวันพัฒนาการศึกษา “ประตูลี้ OPEN HOUSE 90 ปี
แห่งความภาคภูมิใจ ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สังกัดเทศบาลเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
การแข่งขัน.....................................................................................................................................................
โรงเรียน..........................................................................................................................................................
สังกัด...............................................................................................................................................................
อาเภอ.......................................................................จังหวัด...........................................................................
ระดับการแข่งขัน

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

ผู้เข้าแข่งขัน
1. ชื่อ – สกุล....................................................................ชั้น........................อายุ................ปี
ครูผู้ควบคุม
1. ชื่อ – สกุล........................................................................เบอร์โทรศัพท์............................
หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
 ส้าเนาบัตรประชาชน หรือ ส้าเนาบัตรประจ้าตัวนักเรียน
 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย /ส้าเนาสูติบัตร /หนังสือรับรองการเกิด
 อื่น ๆ ระบุ......................................................................
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง
ลงชื่อ...............................................................ผู้รับรอง
(..............................................................)
ตาแหน่ง ผู้อ้านวยการกองการศึกษา/ผู้อ้านวยการสถานศึกษา
หมายเหตุ:: ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าพูน หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-Mail) pratoolee@hotmail.comภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
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5. เกณฑ์การแข่งขันท่องอาขยานทานองเสนาะ
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
1. ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน
1.1. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 2
1.2. ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 – 4
1.3. ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 – 6
1.4. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
2. จานวนผู้เข้าแข่งขัน
ช่วงชั้นละ 1 คน
3. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน
เวลาในการท่องบทอาขยานท้านองเสนาะขึ้นอยู่กับเนื้อหาบทบาทอาขยาน
4. สถานที่ดาเนินการแข่งขัน
อาคารเรียน 2525 ชั้น 3 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
5. วิธีการดาเนินการแข่งขันและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
5.1. ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว ณ สถานที่รับรายงานตัว
5.2. ผู้เข้าแข่งขันต้องมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลาที่
ก้าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน
5.3. เนื้อหาบทอาขยานที่น้ามาใช้แข่งขันท่องอาขยานท้านองเสนาะประกอบด้วยบทอาขยาน
บทหลักและบทอาขยานบทเลือกของแต่ละชั้นปีจากหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย บท
อาขยานภาษาไทย ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึกษาขั้ น พื้ นฐาน พุท ธศั กราช 2551 ของส้ า นัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และให้ผู้เข้าแข่งขันท่องอาขยานท้านองเสน าะ
โดยไม่ดูบท จ้านวน 2 ครั้ง ดังนี้
5.4. คณะกรรมการเตรียมบทอาขยานบทหลักและบทอาขยานบทเลือกของแต่ละชั้นปีจ้าแนก
เป็นบทอาขยานบทหลัก 5 บท และบทอาขยานบทเลือก 5 บท และน้ามาจับฉลากก่อนการแข่งขัน ดังนี้
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5.4.1.

ให้ตัวแทนคณะกรรมการจับฉลากบทอาขยานบทหลักก่อนเพื่อให้ผู้เข้าแข่ง ขัน

ใช้เป็นบทท่องบังคับ ส่วนบทหลักและบทเลือกของแต่ละชั้นปีน้ามาอย่างละ 3 บท รวมเป็นชั้นปีละ 6 บท
5.4.2.ผู้เข้าแข่งขันแต่ละชั้นทุกคนท่องบทหลักที่กรรมการจับฉลากไว้แล้ว 1 บท ตามข้อ 5.4.1
5.4.3. ผู้เข้าแข่งขันจับฉลากบทหลักและบทเลือกอีก 1 บท
5.4.4. นักเรียนที่เข้าแข่งขันไม่ต้องแนะน้าตัวเองต่อคณะกรรมการ
6. รายละเอียดการสมัคร
6.1. ยื่นใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมส้าเนาบัตรประชาชน , หนังสือรับรองการศึกษา
ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
6.2. กรณีผู้เข้าแข่งขันเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่า
อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังนี้
6.2.1. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือส้าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรอง
การเกิด อย่างใดอย่างหนึ่ง
***ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน
7. เกณฑ์การให้คะแนน100 คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

๑. ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรอง

30

2. ถูกต้องตามอักขรวิธี เช่น การอ่านค้า การออกเสียงค้าควบกล้้า ร , ล ฯลฯ

30

(ออกเสียงผิด 1 ครั้ง หัก 2 คะแนน)
3. น้้าเสียง เช่น ความไพเราะ ความหนักเบาและความชัดเจน ฯลฯ

30

4. ให้อารมณ์ความรู้สึกที่สอดคล้องกับเนื้อหาของบทอาขยาน

5

5. มีบุคลิกภาพ ความสง่างามและความมั่นใจ

5

รวม

100
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8. เกณฑ์การตัดสิน
- รางวัลเหรียญทอง

ได้คะแนน ๘๐ – 100 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

- รางวัลเหรียญเงิน

ได้คะแนน ๗๐ – ๗๙ คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน

- รางวัลเหรียญทองแดง ได้คะแนน ๖๐ – ๖๙ คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
- รางวัลชมเชย
หมายเหตุ

ได้คะแนน 50 – 59 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับชมเชย

*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

9. ติดต่อประสานงาน
นางสาวดวงใจ อินสี ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เบอร์มือถือ 089 9533756
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 053 511688
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ใบสมัคร
เข้าร่วมการแข่งขัน งานวันพัฒนาการศึกษา “ประตูลี้ OPEN HOUSE 90 ปี
แห่งความภาคภูมิใจ ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สังกัดเทศบาลเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
การแข่งขัน.....................................................................................................................................................
โรงเรียน..........................................................................................................................................................
สังกัด...............................................................................................................................................................
อาเภอ.......................................................................จังหวัด...........................................................................
ระดับการแข่งขัน

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 2ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 – 4
ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 – 6ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

ผู้เข้าแข่งขัน
1. ชื่อ – สกุล....................................................................ชั้น........................อายุ................ปี
ครูผู้ควบคุม
1. ชื่อ – สกุล........................................................................เบอร์โทรศัพท์............................
หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
 ส้าเนาบัตรประชาชน หรือ ส้าเนาบัตรประจ้าตัวนักเรียน
 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย /ส้าเนาสูติบัตร /หนังสือรับรองการเกิด
 อื่น ๆ ระบุ......................................................................
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง
ลงชื่อ...............................................................ผู้รับรอง
(..............................................................)
ตาแหน่ง ผู้อ้านวยการกองการศึกษา/ผู้อ้านวยการสถานศึกษา
หมายเหตุ:: ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าพูน หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-Mail) pratoolee@hotmail.comภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
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6. เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางการแก้โจทย์ปัญหา
(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
1. ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน
1.1. ระดับประถมศึกษาปีที่4 – 6
1.2. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
2. จานวนผู้เข้าแข่งขัน
จ้านวนผู้เข้าแข่งขันไม่เกินช่วงชั้นละ 2 คน
3. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน
1 ชั่วโมง
4. สถานที่ดาเนินการแข่งขัน
4.1. ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
4.2. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
***(อาคารคุณธรรม 13 ชั้น 3 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้)
5. วิธีการดาเนินการแข่งขันและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
5.1. ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว ณ สถานที่รับรายงานตัว
5.2. ผู้เข้าแข่งขันต้องมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลาที่
ก้าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน)
5.3. กิจกรรมการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องท้าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
5.4. แบบทดสอบในแต่ละระดับชั้นใช้เนื้อหาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นักเรียนที่เข้าแข่งขันทุกระดับชั้นท้าแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเติม
ค้าตอบ จ้านวน 20 ข้อ
6. รายละเอียดการสมัคร
6.1. ยื่นใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมส้าเนาบัตรประชาชน , หนังสือรับรองการศึกษา
ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
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6.2. กรณีผู้เข้าแข่งขันเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่า
อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังนี้
6.2.1. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือส้าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรอง
การเกิด อย่างใดอย่างหนึ่ง
***ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน
7. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
แบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเติมค้าตอบ จ้านวน 20 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน รวม 100 คะแนน
8. เกณฑ์การตัดสิน
- รางวัลเหรียญทอง

ได้คะแนน ๘๐ - 100 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

- รางวัลเหรียญเงิน

ได้คะแนน ๗๐ - ๗๙ คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน

- รางวัลเหรียญทองแดง ได้คะแนน ๖๐ - ๖๙ คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
- รางวัลชมเชย
หมายเหตุ

ได้คะแนน 50 - 59 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับชมเชย

*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

9. ติดต่อประสานงาน
นางสาวศิลากาญจน์ รุ่งเรือง ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
เบอร์มือถือ 083 764 8169
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 053 511688

23

ใบสมัคร
เข้าร่วมการแข่งขัน งานวันพัฒนาการศึกษา “ประตูลี้ OPEN HOUSE 90 ปี
แห่งความภาคภูมิใจ ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สังกัดเทศบาลเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
การแข่งขัน.....................................................................................................................................................
โรงเรียน..........................................................................................................................................................
สังกัด...............................................................................................................................................................
อาเภอ.......................................................................จังหวัด...........................................................................
ระดับการแข่งขัน

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4– 6ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

ผู้เข้าแข่งขัน
1. ชื่อ – สกุล....................................................................ชั้น........................อายุ................ปี
2. ชื่อ – สกุล....................................................................ชั้น........................อายุ................ปี
ครูผู้ควบคุม
1. ชื่อ – สกุล........................................................................เบอร์โทรศัพท์...........................
หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
 ส้าเนาบัตรประชาชน หรือ ส้าเนาบัตรประจ้าตัวนักเรียน
 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย /ส้าเนาสูติบัตร /หนังสือรับรองการเกิด
 อื่น ๆ ระบุ......................................................................
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง
ลงชื่อ...............................................................ผู้รับรอง
(..............................................................)
ตาแหน่ง ผู้อ้านวยการกองการศึกษา/ผู้อ้านวยการสถานศึกษา
หมายเหตุ:: ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าพูน หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-Mail) pratoolee@hotmail.comภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
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7. เกณฑ์การแข่งขันทักษะคิดเลขเร็ว
(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
1. ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน
1.1. ระดับประถมศึกษาปีที่4 – 6
1.2. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
2. จานวนผู้เข้าแข่งขัน
จ้านวนผู้เข้าแข่งขันไม่เกินช่วงชั้นละ 2 คน
3. สถานที่ดาเนินการแข่งขัน
อาคารคุณธรรม 13 ชั้น 3 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
4. วิธีการดาเนินการแข่งขันและรายละเอียด
4.1. ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว ณ สถานที่รับรายงานตัว
4.2. ผู้เข้าแข่งขันต้องมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลาที่
ก้าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน)
4.3. ชี้แจงระเบียบการแข่งขันให้นักเรียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนเข้าใจตรงกันก่อนเริ่ม
การแข่งขัน
4.4. ใช้โปรแกรม GSP ตามที่ส่วนกลางก้าหนดไว้ให้เท่านั้น
4.5. ใช้กระดาษค้าตอบขนาด 1/4 ของกระดาษขนาด A4ในการแข่งขันทุกระดับ
ชื่อ-สกุล................................................โรงเรียน...........................................เลขที่.......ข้อ ........
วิธีการและค้าตอบ

พื้นที่ส้าหรับทดเลข
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4.6. แจกกระดาษค้าตอบตามจ้านวนข้อในการแข่งขันแต่ละรอบ
4.7. ให้นักเรียนเขียนชื่อ – สกุล โรงเรียน เลขที่นั่ง และหมายเลขข้อ ให้เรียบร้อยก่อนเริ่ม
การแข่งขันในแต่ละรอบ และห้ามเขียนข้อความอื่น ๆ จากที่ก้าหนด
4.8. เริ่มการแข่งขันโดยสุ่มเลขโดดจากโปรแกรม GSP ที่ทางส่วนกลางจดไว้ให้เป็นโจทย์ และ
ผลลัพธ์ ซึ่งเลขโดดในโจทย์ที่สุ่มได้ต้องไม่ซ้าเกินกว่า 2 ตัว หรือถ้าสุ่มได้เลข 0 ต้องมีเพียงตัวเดียวเท่านั้น เช่น
สุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัว สุ่มได้เป็น 6616 มี 6 ซ้้าเกินกว่า 2 ตัว ต้องสุ่มใหม่ หรือ สุ่มได้เป็น
0054 มี 0 ซ้้าเกิน 1 ตัว ต้องสุ่มใหม่
สุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัว สุ่มได้เป็น 43445 มี 4 ซ้้าเกินกว่า 2 ตัว ต้องสุ่มใหม่ หรือสุ่มได้เป็น
20703 มี 0 ซ้้าเกิน 1 ตัว ต้องสุ่มใหม่
4.9. เมื่อหมดเวลาในแต่ละข้อให้กรรมการเก็บกระดาษค้าตอบและด้าเนินการแข่งขันต่อเนื่อง
จนครบทุ ก ข้ อ (ไม่ มี ก ารหยุ ด พั ก ในแต่ ล ะข้ อ เพื่ อ ตรวจให้ ค ะแนน / ไม่ มี ก ารเฉลยที ล ะข้ อ ให้ นั ก เรี ย น
ผู้เข้าแข่งขันรับทราบก่อนเสร็จสิ้นการแข่งขัน)
4.10. กิจกรรมการแข่งขันทุกระดับมีการแข่งขัน 2 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 จ้านวน 30 ข้อ ใช้เวลาข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัวเลข
ผลลัพธ์ 2 หลัก(เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันรอบที่ 1 พัก 10 นาที)
รอบที่ 2 จ้านวน 20 ข้อ ใช้เวลาข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัวเลข
ผลลัพธ์ 3 หลัก
5. หลักเกณฑ์การแข่งขัน
5.1. การแข่งขันระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ใช้การด้าเนินการทางคณิตศาสตร์ บวก ลบ คูณ
หาร หรือยกก้าลังเท่านั้น เพื่อหาผลลัพธ์ และให้เขียนแสดงวิธีคิดทีละขั้นตอนหรือเขียนแสดงความสัมพันธ์
ของวิธีการและค้าตอบในรูปของสมการก็ได้เช่น
5.1.1.สุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัวเลข ผลลัพธ์ 2 หลัก
ตัวอย่างที่ 1

โจทย์ที่สุ่ม

ผลลัพธ์

4957

88

วิธีคิด 9 x 7 = 63
5 × 4 = 20
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63  20 = 83
หรือ นักเรียน เขียน (9 x 7) + (5 × 4) = 63 + 20 = 83 ก็ได้
ได้ค้าตอบ 83 ซึ่งไม่ตรงกับผลลัพธ์ที่สุ่มได้ ในกรณีนี้ถ้าไม่มีนักเรียนคนใดได้ค้าตอบที่ตรงกับผลลัพธ์ที่สุ่มได้
ถ้า 83 เป็นค้าตอบที่ใกล้เคียงที่สุด จะได้คะแนน
ตัวอย่างที่ 2

โจทย์ที่สุ่ม

ผลลัพธ์

2123

99

วิธีคิด (32 + 1)2 = (9 + 1)2 = 100
ได้ค้าตอบ 100 ซึ่งไม่ตรงกับผลลัพธ์ที่สุ่มได้ ในกรณีนี้ถ้าไม่มีนักเรียนคนใดได้ค้าตอบที่ตรงกับผลลัพธ์ที่สุ่ม
ได้ถ้า 100 เป็นค้าตอบที่ใกล้เคียงที่สุด จะได้คะแนน
ตัวอย่างที่ 3

โจทย์ที่สุ่ม

ผลลัพธ์

4836

13

วิธีคิด(8 + 6) - (4 - 3) = 13
ได้ค้าตอบตรงกับผลลัพธ์ที่สุ่มได้พอดี จะได้คะแนน
5.1.2. สุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัวเลข ผลลัพธ์ 3 หลัก
ตัวอย่างที่ 1

โจทย์ที่สุ่ม

ผลลัพธ์

19732

719

วิธีคิด 93 – (7 + 2) - 1 = 719
ได้ค้าตอบตรงกับผลลัพธ์ที่สุ่มได้พอดี จะได้คะแนน
5.2. การแข่งขันระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3ใช้การด้าเนินการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ บวก ลบ
คูณ หาร ยกก้าลัง หรือถอดรากอันดับที่ n ที่เป็นจ้านวนเต็มบวกเท่านั้น เพื่อหาผลลัพธ์ ในการถอดรากต้อง
ใส่อันดับที่ของรากจากตัวเลขที่สุ่มจากโจทย์ ยกเว้นรากอันดับที่สอง ในการถอดรากอันดั บที่ n อนุญาตให้
ใช้เพีย งชั้นเดียว และไม่อนุ ญาตให้ ใช้รากอนันต์ และให้เขียนแสดงวิธีคิดทีล ะขั้นตอน หรือเขียนแสดง
ความสัมพันธ์ของวิธีการและค้าตอบในรูปของสมการก็ได้เช่น
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5.2.1 สุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัวเลข ผลลัพธ์ 2 หลัก
ตัวอย่างที่ 1

โจทย์ที่สุ่ม

ผลลัพธ์

4957

88

วิธีคิด9  7 = 63
4

=2

52 = 25
25 63 = 88 หรือ นักเรียน เขียน (9  7) + 5

4

= 63 + 25 = 88 ก็ได้

5.2.1 สุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัวเลข ผลลัพธ์ 3 หลัก
ตัวอย่างที่ 1

โจทย์ที่สุ่ม

ผลลัพธ์

28439

757

วิธีคิด   4 8  3] - (9 + 2) = 768 – 11 = 757
ตัวอย่างที่ 2

โจทย์ที่สุ่ม

ผลลัพธ์

22453

182

วิธีคิด  3  2 


4


 5


+ 2 = 182

5.3. ข้อพึงระวังในการแข่งขัน
5.3.1. การคิดค้านวณหาค้าตอบต้องใช้เลขโดดที่สุ่มเป็นโจทย์ให้ครบทุกตัว และใช้ได้ตัว
ละ 1 ครั้งเท่านั้น
5.3.2. การใช้เครื่องหมาย, ,  , ควรเขียนให้ชัดเจน
(1) การเขียนเครื่องหมายบวก ให้เขียน +
ห้ามเขียน
(2) การเขียนเครื่องหมายคูณ ให้เขียน 2 3 หรือ (2)(3) หรือ 2 3
ห้ามเขียน 2o3 2

3 2 3 2 3 2 3

(3) การเขียนเครื่องหมายหาร ให้เขียน 8  2 หรือ 82 หรือ 8/2
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ห้ามเขียน 8 2 หรือ 8 2
5.3.3. กรณีที่มีการใช้วงเล็บให้เขียนวงเล็บให้ชัดเจน จะใช้ ( ) หรือ { } หรือ [ ]
ห้ามเขียน

<>

5.3.4. การเขียนเลขยกก้าลัง ควรเขียนให้ชัดเจน เช่น

 
23

4

 84

หรือ

2 34   281

5.3.5. การเขียนเครื่องหมายอันดับที่ของราก ควรเขียนให้ชัดเจน เช่น
9

8  2,

1 2 8  2

,

49  3

5.3.6. การใช้ ต้องเขียนตัวเลขก้ากับไว้ตามหลักการทางคณิตศาสตร์ เช่น
ห้ามเขียน i = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 = 28
6. รายละเอียดการสมัคร
6.1. ยื่นใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมส้าเนาบัตรประชาชน , หนังสือรับรองการศึกษา
ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
6.2. กรณีผู้เข้าแข่งขันเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่า
อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังนี้
6.2.1. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือส้าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรอง
การเกิด อย่างใดอย่างหนึ่ง
***ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน
7. เกณฑ์การให้คะแนน100 คะแนน
7.1. ผู้ที่ได้ค้าตอบเท่ากับผลลัพธ์ที่ก้าหนด และวิธีการถูกต้อง ได้คะแนนข้อละ 2 คะแนน
7.2. ถ้าไม่มีผู้ใดได้ค้าตอบเท่ากับผลลัพธ์ที่สุ่มได้ ผู้ที่ได้ค้าตอบใกล้เคียงกับผลลัพธ์มากที่สุด
และวิธีการถูกต้อง เป็นผู้ได้คะแนน ไม่ว่าผลลัพธ์ที่ต้องการจะเป็นกี่หลักก็ตาม (ผลลัพธ์ที่ได้ต้องเป็นจ้านวน
เต็มเท่านั้น)เช่น ต้องการผลลัพธ์ 99 มีผู้ได้ค้าตอบ 100 และ 98 ซึ่งวิธีการถูกต้องทั้ง 2 ค้าตอบ ได้
คะแนนทั้งคู่
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8. เกณฑ์การตัดสินคณะกรรมการน้าคะแนนรวมของรอบที่1 และรอบที่ 2 มาคิดเทียบเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้
- รางวัลเหรียญทอง

ได้คะแนน ๘๐ - 100 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

- รางวัลเหรียญเงิน

ได้คะแนน ๗๐ - ๗๙ คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน

- รางวัลเหรียญทองแดง ได้คะแนน ๖๐ - ๖๙ คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
- รางวัลชมเชย
หมายเหตุ

ได้คะแนน 50 - 59 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับชมเชย

*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

9. ติดต่อประสานงาน
นางสาวศิลากาญจน์ รุ่งเรือง ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
เบอร์มือถือ 083 764 8169
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 053 511688
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ใบสมัคร
เข้าร่วมการแข่งขัน งานวันพัฒนาการศึกษา “ประตูลี้ OPEN HOUSE 90 ปี
แห่งความภาคภูมิใจ ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สังกัดเทศบาลเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
การแข่งขัน.....................................................................................................................................................
โรงเรียน..........................................................................................................................................................
สังกัด...............................................................................................................................................................
อาเภอ.......................................................................จังหวัด...........................................................................
ระดับการแข่งขัน

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4– 6

 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

ผู้เข้าแข่งขัน
1. ชื่อ – สกุล....................................................................ชั้น........................อายุ................ปี
2. ชื่อ – สกุล....................................................................ชั้น........................อายุ................ปี
ครูผู้ควบคุม
1. ชื่อ – สกุล........................................................................เบอร์โทรศัพท์...........................
หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
 ส้าเนาบัตรประชาชน หรือ ส้าเนาบัตรประจ้าตัวนักเรียน
 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย /ส้าเนาสูติบัตร /หนังสือรับรองการเกิด
 อื่น ๆ ระบุ......................................................................
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง
ลงชื่อ...............................................................ผู้รับรอง
(..............................................................)
ตาแหน่ง ผู้อ้านวยการกองการศึกษา/ผู้อ้านวยการสถานศึกษา
หมายเหตุ:: ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าพูน หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-Mail) pratoolee@hotmail.comภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
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8. เกณฑ์การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท)
(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
1. ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน
1.1. ระดับประถมศึกษาปีที่4 – 6
1.2. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
2. จานวนผู้เข้าแข่งขัน
ประเภททีม จ้านวนผู้เข้าแข่งขันระดับละ 2 คน
3. สถานที่ดาเนินการแข่งขัน
3.1. ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
3.2. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
***(อาคารคุณธรรม 13 ชั้น 3 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้)
4. วิธีการดาเนินการแข่งขันและหลักเกณฑ์การแข่งขัน
4.1. ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว ณ สถานที่รับรายงานตัว
4.2. ผู้เข้าแข่งขันต้องมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลาที่
ก้าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน)
4.3. กิจกรรมการแข่งขัน
4.3.1. จ้านวนทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 2 ทีม ก้าหนดให้ทั้ง 2 ทีมมาแข่งในรอบตัดสิน 2
เกมโดยไม่ต้องมีรอบคัดเลือก และผลัดกันเริ่มต้นเกมก่อน - หลัง เพื่อความยุติธรรม
4.3.2. มีจ้านวนทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 3 – 6 ทีม ก้าหนดให้ทุกทีมแข่งขันกันในรอบ
คัดเลือกแบบพบกันหมด (Round Robin) ตามระบบการแข่งขันสากล ในกรณีที่มีทีมแข่งขันไม่มากและ
สามารถจัดแข่งแบบพบกันหมดได้ในเวลาที่ก้าหนด แต่ละทีมจะได้แข่งขันกับคู่แข่งขันทุกโรงเรียน จากนั้ น
น้าทีมที่มีผลคะแนนดีที่สุด 2 ล้าดับแรก เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยท้าการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 2 เกม
และผลัดกันเริ่มต้นเกมก่อน - หลัง เพื่อความยุติธรรม
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4.3.3.

จ้านวนทีมเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่ 7 ทีมขึ้นไป ก้าหนดให้ทุกทีมแข่งรอบ

คัดเลือกโดยใช้ระบบสวิสแพริ่ง (Swiss Pairing) ตามระบบการแข่งขันสากล จ้านวน 5 เกม โดยด้าเนินการ
แข่งขันตามโปรแกรม ดังนี้
เกมที่ 1 กรรมการประกบคู่แข่งขันแบบสุ่ม (Random) ด้วยวิธีจับสลาก โดยจัดเป็นกลุ่มโต๊ะ
ละ 4 ทีม
เกมที่ 2 หลังจบการแข่งขันเกมที่ 1 ให้ผู้เข้าแข่งขันสลับคู่แข่งขัน โดยผู้ชนะจะแข่งกับผู้
ชนะที่อยู่ในกลุ่มโต๊ะเดียวกัน และทีมที่เหลืออีก 2 ทีมในกลุ่มโต๊ะนั้นจะมาแข่งกัน จบเกมให้ส่งใบบันทึกผล
การแข่งขัน (ใบมาสเตอร์สกอร์การ์ด)จากนั้นให้กรรมการจัดเรียงอันดับตามผลการแข่งขัน เพื่อประกบคู่การ
แข่งขันในเกมที่ 3
เกมที่ 3 กรรมการประกบคู่แข่งขันแบบสวิสแพริ่ง (Swiss Pairing)
เกมที่ 4 หลังจบการแข่งขันเกมที่ 3 ให้ผู้เข้าแข่งขันสลับคู่แข่งขัน โดยผู้ชนะจะแข่งกับผู้
ชนะที่อยู่ในกลุ่มโต๊ะเดียวกัน และทีมที่เหลืออีก 2 ทีมในกลุ่มโต๊ะนั้นจะมาแข่งกัน จบเกมให้ส่งใบบันทึกผล
การแข่งขัน (ใบมาสเตอร์สกอร์การ์ด) จากนั้นให้กรรมการจัดเรียงอันดับตามผลการแข่งขัน เพื่อประกบคู่
การแข่งขันในเกมที่ 5
เกมที่ 5 กรรมการประกบคู่แข่งขันแบบเรียงล้าดับ - king of the hill จากผลการแข่งขัน
เกมที่ 4 ดังนี้
- ทีมที่มีคะแนนล้าดับที่ 1 หลังจบเกมที่ 4 แข่งกับ ทีมที่มีคะแนนล้าดับที่ 2
– ทีมที่มีคะแนนล้าดับที่ 3 หลังจบเกมที่ 4 แข่งกับ ทีมที่มีคะแนนล้าดับที่ 4
– ทีมที่มีคะแนนล้าดับที่ 5 หลังจบเกมที่ 4 แข่งกับ ทีมที่มีคะแนนล้าดับที่ 6
– ทีมที่มีคะแนนล้าดับที่ 7 หลังจบเกมที่ 4 แข่งกับ ทีมที่มีคะแนนล้าดับที่ 8 ตามล้าดับ….
จบเกมให้ส่งใบบันทึกผลการแข่งขัน (ใบมาสเตอร์สกอร์การ์ด)จากนั้นน้าทีมที่มีผลคะแนนดีที่สุด 2 ล้าดับแรก
ในรอบคัดเลือก เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยท้าการแข่งขัน 2 เกม และผลัดกันเริ่มต้นเกมก่อน - หลัง เพื่อ
ความยุติธรรม
4.4. หากมีทีมที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแน่นอนแล้ว ตั้งแต่ก่ อนจบการแข่งขันรอบคัดเลือกจะใช้
ระบบGibsonizeโดยไม่ต้องเล่นเกมที่เหลือ
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5. รายละเอียดการสมัคร
5.1. ยื่นใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมส้าเนาบัตรประชาชน , หนังสือรับรองการศึกษา
ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
5.2. กรณีผู้เข้าแข่งขันเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่า
อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังนี้
5.2.1. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือส้าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรอง
การเกิด อย่างใดอย่างหนึ่ง
***ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน
6. เกณฑ์การให้คะแนน
6.1. ใช้กฎและกติกาการแข่งขันของสมาคมครอสเวิร์ด เอแม็ทคาคม ซูโดกุ แห่ง ประเทศไทย
6.2. อุปกรณ์อุปกรณ์ในการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมา
เอง ได้แก่ กระดานที่ใช้ในการแข่งขัน , แปูนวางเบี้ย, ตัวเบี้ย และเบี้ยส้ารอง (กรณีตัวเบี้ยหาย) โดยท้า
สัญลักษณ์ เครื่องหมาย หรือเขียนชื่อโรงเรียนให้เรียบร้อย เพื่อใช้ในการแข่งขัน
6.2.1. รุ่นประถมศึกษาใช้อุปกรณ์การแข่งรุ่นประถมศึกษา กระดานขนาด 15x15 ช่อง
(เบี้ย 70 ตัว)
6.2.2. มีจ้านวนทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 3 – 6 ทีม ก้าหนดให้ทุกทีมแข่งขันกันในรอบ
(เบี้ย 100 ตัว)
6.3. เวลาในการแข่งขัน
6.3.1. ใช้เวลาแข่งขันฝั่งละ 22 นาที โดยใช้นาฬิกาจับเวลาแบบเปลี่ยนสลับ (Switch
Toggle) หรือ Chess Clock ทุกเกม เพื่อปูองกันปัญหาความล่าช้าในการเล่น การตัดเกม และการถ่วงเวลา
6.3.2. หากไม่มีนาฬิกาให้ใช้แท็บเล็ตพีซีหรือสมาร์ทโฟน (แนะน้าให้ใช้ระบบ Android)
โดยติดตั้งแอพพลิเคชั่นส้าหรับจับเวลาเพิ่มเติม ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นลงบนแท็บเล็ตพีซีหรือ
สมาร์ทโฟนเพื่อน้ามาใช้จับเวลาได้ โดยพิมพ์ค้นหาใน App Store ค้าว่า “Scrabble Clock” หรือ “Chess
Clock” ฯลฯ
6.3.3. ผู้เข้าแข่งสามารถน้าสมาร์ทโฟนที่มีโปรแกรมนาฬิกาจับเวลามาใช้ในการแข่งขันได้
คู่แข่งขันสามารถตรวจสอบและทดสอบการใช้งานของนาฬิกาที่คู่ต่อสู้เตรียมมาก่อนได้
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6.3.4. ก่อนแข่งให้ตรวจสอบแบตเตอรี่ที่เหลือก่อนใช้ทุกครั้ง เพื่อปูองกันเครื่องดับ
ระหว่างแข่งขัน
6.3.5. เมื่อผู้เข้าแข่งขันฝุายใดฝุายหนึ่งร้องขอให้มีการใช้นาฬิกาในเกมนั้น คู่แข่งขันไม่มี
สิทธิ์ปฏิเสธหรือเลี่ยงการใช้นาฬิกาได้
6.3.6.หากมีผู้เล่นใช้เวลาเกิน จะถูกหักคะแนนนาทีละ 10 คะแนน เศษวินาทีจะถูก
นับเป็น 1 นาทีตัวอย่างเช่น นาย A ใช้เวลาติดลบ -3.18 นาที จะถือว่านาย A ใช้เวลาเกิน 4 นาที และจะ
ถูกหักคะแนน 40 คะแนน ตามกฎ (นาฬิกาที่ใช้ต้องตั้งค่าโปรแกรมให้เวลาติดลบได้) ผู้เล่นควรฝึกการใช้
นาฬิกาจับเวลาให้ช้านาญก่อนแข่งเพื่อให้การแข่งขันเป็นไปตามมาตรฐานสากล
6.3.7. ห้ามกรรมการตัดสินท้าการตัดเกมการแข่งขัน ต้องให้ผู้เข้าแข่งขันเล่นจนจบเกม
เท่านั้น หากมีการตัดเกมการแข่งขัน ผู้ฝึกสอนหรือผู้เข้าแข่งขันสามารถประท้วงกรรมการผู้ตัดสินได้ หรือ
หากต้องมีการตัดเกมจริงต้องได้รับการยินยอมจากผู้เข้าแข่งขันและผู้ฝึกสอนเช่นกัน
6.3.8. กรณีไม่ใช้นาฬิกา กรรมการต้องชี้แจงเงื่อนไขกับผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนก่อน
เริ่มการแข่งขัน และต้องได้รับการยินยอมจากทุกฝุาย และบริหารจัดการเวลาในการแข่งขันอย่างเหมาะสม
6.4. การขอตรวจสมการ (Challenge)
6.4.1.ผู้เล่นจะสามารถขอตรวจสมการได้ก็ต่อเมื่อคู่ต่อสู้ขานแต้มและกดเวลาแล้วเท่านั้น
หากคูแ่ ข่งขันยังไม่ขานแต้มและไม่กดเวลาการขอชาเล้นจ์ไม่เป็นผล
6.4.2.การขอโฮลด์ (Hold) ในกรณีขอพิจารณาสมการที่คู่แข่งขันลง คู่แข่งขันจะยังไม่
สามารถจับเบี้ยขึ้นมาเพิ่มได้ จนกว่าคู่แข่ งขันที่ขอโฮลด์ยอมรับค้าศัพท์นั้นๆ (เวลาในการขอโฮลด์ ไม่เกิน 1
นาที)
6.5. คะแนนในแต่ละเกม ทีมที่ชนะจะได้ 2 คะแนน , เสมอได้ทีมละ 1 คะแนน และแพ้ได้ 0
คะแนน
6.6. การจัดอันดับคะแนน ให้นับคะแนนรวมจากเกมที่ชนะ และเสมอ ก่อนเป็นล้าดับแรกหาก
คะแนนเท่ากัน ให้ใช้แต้มผลต่างสะสม (Difference) เป็นตัวตัดสิน
6.7. แต้มผลต่างสูงสุดต่อเกม Maximum Difference
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6.7.1.เอแม็ทรุ่นประถมศึกษา แต้มต่างสูงสุดไม่เกิน 150 แต้ม ถ้าเกินกว่านั้นให้ปัดลง
เหลือ 150 แต้ม เฉพาะเกมสุดท้ายแต้มต่างไม่เกิน 120 แต้ม ถ้าเกินให้ปัดลงเหลือ 120 แต้ม
6.7.2.เอแม็ทรุ่นมัธยมศึกษา แต้มต่างสูงสุดไม่เกิน 250 แต้ม ถ้าเกินกว่านั้นให้ปัดลง
เหลือ 2 5 0 แต้มเฉพาะเกมสุดท้ายแต้มต่างไม่เกิน 2 0 0 แต้ม ถ้าเกินให้ปัดลงเหลือ 2 0 0 แต้ม
7. เกณฑ์การตัดสินถ้าคะแนนเท่ากันคณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินในการแข่งขันรอบที่ 2 แล้วน้า
คะแนนรวมมาคิดเทียบเกณฑ์การตัดสินดังนี้ ดังนี้
- รางวัลเหรียญทอง

ได้คะแนน ๘๐ - 100 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

- รางวัลเหรียญเงิน

ได้คะแนน ๗๐ - ๗๙ คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน

- รางวัลเหรียญทองแดง ได้คะแนน ๖๐ - ๖๙ คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
- รางวัลชมเชย
หมายเหตุ

ได้คะแนน 50 - 59 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับชมเชย

*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

8. ติดต่อประสานงาน
นางสาวศิลากาญจน์ รุ่งเรือง ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
เบอร์มือถือ 083 764 8169
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 053 511688
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ใบสมัคร
เข้าร่วมการแข่งขัน งานวันพัฒนาการศึกษา “ประตูลี้ OPEN HOUSE 90 ปี
แห่งความภาคภูมิใจ ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สังกัดเทศบาลเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
การแข่งขัน.....................................................................................................................................................
โรงเรียน..........................................................................................................................................................
สังกัด...............................................................................................................................................................
อาเภอ.......................................................................จังหวัด...........................................................................
ระดับการแข่งขัน

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4– 6

 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

ผู้เข้าแข่งขัน
1. ชื่อ – สกุล....................................................................ชั้น........................อายุ................ปี
2. ชื่อ – สกุล....................................................................ชั้น........................อายุ................ปี
ครูผู้ควบคุม
1. ชื่อ – สกุล........................................................................เบอร์โทรศัพท์...........................
หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
 ส้าเนาบัตรประชาชน หรือ ส้าเนาบัตรประจ้าตัวนักเรียน
 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย /ส้าเนาสูติบัตร /หนังสือรับรองการเกิด
 อื่น ๆ ระบุ......................................................................
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง
ลงชื่อ...............................................................ผู้รับรอง
(..............................................................)
ตาแหน่ง ผู้อ้านวยการกองการศึกษา/ผู้อ้านวยการสถานศึกษา
หมายเหตุ:: ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าพูน หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-Mail) pratoolee@hotmail.comภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
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9. เกณฑ์การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม Walkalong Glider
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
1. ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน
ระดับประถมศึกษาปีที่4 – 6
2. จานวนผู้เข้าแข่งขัน
ประเภททีม จ้านวนผู้เข้าแข่งขันทีมละ 2 คน
3. สถานที่ดาเนินการแข่งขัน
อาคารคุณธรรม 6 ชั้น 4 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
4. วัสดุอุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียม ดังนี้
4.1. วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือได้โดยไม่จ้ากัดซึ่งสามารถ สไลด์แผ่นโฟม หรือวัสดุอื่นใดมาได้โดย
ให้มีขนาดไม่น้อยกว่า A4และไม่เป็นวัสดุที่ตัดเตรียมหรือท้าเครื่องหมายไว้โดยเฉพาะ
4.2. กระดาษ ขนาด A4
4.3. อุปกรณ์ตัดกระดาษ เช่น กรรไกร คัตเตอร์
4.4. เทปกาวติดกระดาษ หรือโฟม
4.5. ดินสอ, ปาก, วงเวียน หรืออุปกรณ์ส้าหรับเขียนแบบ
4.6. อุปกรณ์อื่นที่จ้าเป็น
4.7. อนุญาตให้น้าแบบเครื่องร่อนแบบเดินตามเข้ามาในสนามได้
5. รายละเอียดการสมัคร
5.1. ยื่นใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมส้าเนาบัตรประชาชน , หนังสือรับรองการศึกษา
ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
5.2. กรณีผู้เข้าแข่งขันเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่า
อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังนี้
5.2.1. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือส้าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรอง
การเกิด อย่างใดอย่างหนึ่ง
***ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน
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6. วิธีการดาเนินการแข่งขันและหลักเกณฑ์การแข่งขัน
6.1. ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว ณ สถานที่รับรายงานตัว
6.2. ผู้เข้าแข่งขันต้องมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลาที่
ก้าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน)
6.3. ตรวจวัสดุ และอุปกรณ์ ที่แต่ละทีมเตรียมมา ให้เป็นไปตามเงื่อนไข
6.4. ผู้เข้าแข่งขันเขาไปนั่งในพื้นที่ส้าหรับสร้างเครื่องร่อน
6.5. กรรมการ จับเวลาเริ่มให้ท้าการสร้างเครื่องร่อนพร้อมกัน
6.6. เวลาในการสร้างเครื่องร่อนไม่เกิน 2 ชั่วโมง
6.7. เมื่อหมดเวลาการประกอบสร้างเครื่องร่อน กรรมการชี้แจงล้าดับการแข่งขัน
6.8. ผู้เข้าแข่งขันเข้าประจ้าที่และปล่อยเครื่องร่อนด้วยอุปกรณ์ปล่อยที่กรรมการจัดเตรียมไว้ให้
6.9. แต่ละทีมสามารถปล่อยเครื่องร่อนได้ 3 รอบ โดย 1 รอบจะแข่งขันเรียงล้าดับจากทีมแรก
จนถึงทีมสุดท้าย
6.10. เมื่อทีมแข่งขันเสร็จในแต่ละรอบให้กรรมการขานคะแนน แจ้งผลการแข่งขันให้ทีมและ
กรรมการบันทึกคะแนนทราบ
6.11. เมื่อจบการแข่งขันในแต่ละรอบ ให้ผู้เข้าแข่งขันน้าเครื่องร่อนไปให้กรรมการตรวจ และให้
ลงชื่อรับทราบผลการตรวจสอบ และคะแนนที่ได้ ตามแบบบันทึกคะแนนทุกครั้ง
7. รูปแบบการแข่งขัน

(ภาพแสดงรูปแบบการแข่งขัน Walkalong Glider)
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7.1. สมาชิกในทีมคนที่ 1 กดปุุมเริ่มจับเวลาด้วยตนเองและร่อนเครื่องบินเดินตามไปอ้อมหลัก
ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกา แล้วกลับตัวมาจนถึงจุดเริ่มต้นแล้วส่งเครื่องร่อนให้สมาชิกใน
ทีมคนที่ 2 โดยที่เครื่องร่อนยังอยู่ในอากาศ ร่อนเครื่องร่อนแบบเดินตามไปอ้อมหลักในทิศทางทวนเข็มหรือ
ตามเข็มนาฬิกาแล้ว กลับตัวมาจนถึงจุดเริ่มต้น โดยเท้าทั้งสองข้างต้องผ่านเส้นชัยที่ก้าหนด จับเครื่องร่อนที่
ลอยอยู่ในอากาศด้วยมือ และกดปุุมหยุดเวลาจับเวลาเป็นสถิติเวลาการแข่งขัน
8. เงื่อนไขที่ท้าทาย
8.1. น้าเครื่องร่อนมาสร้างพร้อมกันในสนามแข่งขัน
8.2. สร้างได้ไม่จ้ากัดจ้านวนในเวลาที่ก้าหนด
9. การวัดและประเมินผล
9.1. จับเวลาการร่อนในอากาศให้บันทึกเป็นวินาทีถึงทศนิยม 2 ต้าแหน่ง) ตัวอย่าง : ครั้งที่ 1
เวลา 12.10 วินาที ครั้งที่ 2 เวลา 7.90 วินาที ครั้งที่ 3 เวลา 10.15 วินาที
9.2. แต่ละทีมจะร่อนได้ 3 ครั้ง โดยน้าเวลาที่น้อยที่สุดมาค้านวณคะแนน หากเวลาเท่ากันให้ดู
เวลาในล้าดับรองลงไปมาพิจารณาการจัดอันดับผลการแข่งขัน
10. การสิ้นสุดสภาพการบิน
10.1. เครื่องร่อนบินข้ามหลักเขตไปยังอีกด้านของสนาม โดยไม่ผ่านจุดกลับตัว
10.2. เครื่องร่อนบินออกนอกสนาม และไม่สามารถบังคับให้ กลับมาได้
10.3. เครื่องร่อนตกสัมผัสพื้น
10.4. เครื่องร่อนสัมผัสกับแผ่นวัสดุผิวเรียบ (board) สร้างแรงยก
11. เกณฑ์การให้คะแนนคะแนนการร่อน 100 คะแนน โดยใช้สูตร
100X

เวลาน้อยที่สุดของทีมที่ชนะเลิศ
เวลาที่น้อยที่สุดของทีมที่แข่งขัน
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12. เกณฑ์การตัดสิน
- รางวัลเหรียญทอง

ได้คะแนน ๘๐ - 100 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

- รางวัลเหรียญเงิน

ได้คะแนน ๗๐ - ๗๙ คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน

- รางวัลเหรียญทองแดง ได้คะแนน ๖๐ - ๖๙ คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
- รางวัลชมเชย
หมายเหตุ

ได้คะแนน 50 - 59 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับชมเชย

*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

13. ติดต่อประสานงาน
นางสาวกมลชนก สะค้าปัน ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
เบอร์มือถือ 095 453 0429
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 053 511688
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ใบสมัคร
เข้าร่วมการแข่งขัน งานวันพัฒนาการศึกษา “ประตูลี้ OPEN HOUSE 90 ปี
แห่งความภาคภูมิใจ ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สังกัดเทศบาลเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
การแข่งขัน.....................................................................................................................................................
โรงเรียน..........................................................................................................................................................
สังกัด...............................................................................................................................................................
อาเภอ.......................................................................จังหวัด...........................................................................
ระดับการแข่งขัน

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4– 6

ผู้เข้าแข่งขัน
1. ชื่อ – สกุล....................................................................ชั้น........................อายุ................ปี
2. ชื่อ – สกุล....................................................................ชั้น........................อายุ................ปี
ครูผู้ควบคุม
1. ชื่อ – สกุล........................................................................เบอร์โทรศัพท์...........................
หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
 ส้าเนาบัตรประชาชน หรือ ส้าเนาบัตรประจ้าตัวนักเรียน
 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย /ส้าเนาสูติบัตร /หนังสือรับรองการเกิด
 อื่น ๆ ระบุ......................................................................
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง
ลงชื่อ...............................................................ผู้รับรอง
(..............................................................)
ตาแหน่ง ผู้อ้านวยการกองการศึกษา/ผู้อ้านวยการสถานศึกษา
หมายเหตุ:: ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าพูน หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-Mail) pratoolee@hotmail.comภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
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10. เกณฑ์การประกวดแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show)
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
1. ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน
1.1. ระดับประถมศึกษาปีที่4 – 6
1.2. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
2. จานวนผู้เข้าแข่งขัน
ประเภททีม จ้านวนผู้เข้าแข่งขันทีมละ 3 คน
3. สถานที่แข่งขัน
อาคารคุณธรรม 6 ชั้น 1 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
4. วิธีการดาเนินการแข่งขัน
4.1. ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว ณ สถานที่รับรายงานตัว
4.2. ผู้เข้าแข่งขันต้องมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลาที่
ก้าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน)
4.3. ผู้เข้าแข่งขันจับฉลากเลือกล้าดับการแข่งขัน
4.4. ใช้เวลาในการแข่งขันทีมละ 15 นาที
5. รายละเอียดการสมัคร
5.1. ยื่นใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมส้าเนาบัตรประชาชน , หนังสือรับรองการศึกษา
ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
5.2. กรณีผู้เข้าแข่งขันเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่า
อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังนี้
5.2.1. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือส้าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรอง
การเกิด อย่างใดอย่างหนึ่ง
***ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน
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6. เกณฑ์การให้คะแนน100 คะแนน
6.1.

ความส้าเร็จของการทดลอง (20 คะแนน)
- ความน่าสนใจของการทดลอง
- ผลสัมฤทธิ์ของการทดลอง

6.2.

ความถูกต้องเชิงวิชาการ (20 คะแนน)
- อธิบายหลักการทดลองได้ถูกต้องชัดเจน
- สามารถตั้งค้าถามได้ถูกต้องชัดเจน

6.3.

การน้าหลักการไปใช้ประโยชน์ (10 คะแนน)

6.4.

ความมั่นใจ ลีลาในการเสนอ (15 คะแนน)
- ไหวพริบปฏิภาณและความสามารถในการแก้ปัญหา
- บุคลิกภาพและความมั่นใจในการน้าเสนอ

6.5.

การใช้ภาษา (10 คะแนน)
- การใช้ภาษาสุภาพเหมาะสม
- การใช้ศัพท์วิชาการได้อย่างถูกต้อง

6.6.

การมีส่วนร่วมในการแสดง (10 คะแนน)
- จังหวะในการน้าเสนอของแต่ละบุคคลในทีม
- การมีส่วนร่วมโดยรวมของทีม

6.7.

เวลาที่ใช้ในการแสดง (5 คะแนน)

6.8.

การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมในกิจกรรม (5 คะแนน)

6.9.

การแต่งกาย (5 คะแนน)
- เป็นไปโดยประหยัดและปลอดภัย

6.10. เป็นการแสดงด้วยการทดลองที่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
6.11. เป็นการแสดงที่สามารถกระตุ้นความสนใจ และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
6.12. การใช้ภาษาต้องใช้ค้าสุภาพเหมาะสมในการน้าเสนอไม่ใช้ถ้อยค้าที่ก่อให้เกิดความหมาย
ก้ากวมหรือค้าที่แสดงถึงการไม่ให้เกียรติผู้อื่น
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6.13. เกณฑ์การหักคะแนนการใช้เวลาในการแสดงดังนี้
แสดงเกินเวลา 15 นาที

แสดงจบก่อนเวลา 15 นาที

หักคะแนน

เกิน 2 นาที

จบก่อน 2 นาที

-1

เกิน 3 นาที

จบก่อน 3 นาที

-2

เกิน 4 นาที

จบก่อน 4 นาที

-3

*แสดงเกินเวลา 5 นาที ให้จบการแสดงทันที
7. เกณฑ์การตัดสิน
- รางวัลเหรียญทอง

ได้คะแนน ๘๐ - 100 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

- รางวัลเหรียญเงิน

ได้คะแนน ๗๐ - ๗๙ คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน

- รางวัลเหรียญทองแดง ได้คะแนน ๖๐ - ๖๙ คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
- รางวัลชมเชย
หมายเหตุ

ได้คะแนน 50 - 59 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับชมเชย

*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

8. ติดต่อประสานงาน
นางสาวกมลชนก สะค้าปัน ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
เบอร์มือถือ 095 453 0429
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 053 511688
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ใบสมัคร
เข้าร่วมการแข่งขัน งานวันพัฒนาการศึกษา “ประตูลี้ OPEN HOUSE 90 ปี
แห่งความภาคภูมิใจ ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สังกัดเทศบาลเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
การแข่งขัน.....................................................................................................................................................
โรงเรียน..........................................................................................................................................................
สังกัด...............................................................................................................................................................
อาเภอ.......................................................................จังหวัด...........................................................................
ระดับการแข่งขัน

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4– 6

 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

ผู้เข้าแข่งขัน
1. ชื่อ – สกุล....................................................................ชั้น........................อายุ................ปี
2. ชื่อ – สกุล....................................................................ชั้น........................อายุ................ปี
ครูผู้ควบคุม
1. ชื่อ – สกุล........................................................................เบอร์โทรศัพท์...........................
หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
 ส้าเนาบัตรประชาชน หรือ ส้าเนาบัตรประจ้าตัวนักเรียน
 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย /ส้าเนาสูติบัตร /หนังสือรับรองการเกิด
 อื่น ๆ ระบุ......................................................................
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง
ลงชื่อ...............................................................ผู้รับรอง
(..............................................................)
ตาแหน่ง ผู้อ้านวยการกองการศึกษา/ผู้อ้านวยการสถานศึกษา
หมายเหตุ:: ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าพูน หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-Mail) pratoolee@hotmail.comภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
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แบบฟอร์มเค้าโครงการนาเสนอการแสดง Science Show
โรงเรียน...............................................................................................................
ตาบล.....................................อาเภอ...............................................จังหวัด………………………
******************************************************************
1. ชื่อเรื่อง
..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ ..................
..................................................................................................................................................................
2. วัตถุประสงค์/แนวคิด
2.1 ...................................................................................................................................................
2.2 ...................................................................................................................................................
2.3 ...................................................................................................................................................
3. หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
4. ขั้นตอนการแสดง
4.1 ...................................................................................................................................................
4.2 ...................................................................................................................................................
4.3 ...................................................................................................................................................
4.4 ...................................................................................................................................................
5. การเชื่อมโยงกับชีวิตประจาวัน
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ ..
..................................................................................................................................................................
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6. วัสดุและอุปกรณ์ประกอบการแสดง
6.1 ...................................................................................................................................................
6.2 ...................................................................................................................................................
6.3 ...................................................................................................................................................
6.4 ................................................................................................................................. ..................
หมายเหตุ 1. ส่งรูปเล่มกิจกรรม จ้านวน 3 ชุด ให้คณะกรรมการในวันลงทะเบียน
2. แบบฟอร์มสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
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11. เกณฑ์การแข่งขันมารยาทไทย
(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
1. ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน
1.1. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
1.2. ระดับประถมศึกษาปีที่4 – 6
1.3. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
2. จานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1. ช่วงชั้นละ 1 ทีม ทีมละ 2 คน
2.2. ประเภททีม ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นทีมชาย 1 คน หญิง 1 คนยกเว้นโรงเรียนชายล้วนหรือ
หญิงล้วน อนุโลมให้เป็นทีมชายคู่ หรือ ทีมหญิงคู่
3. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน
วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
4. สถานที่ดาเนินการแข่งขัน
อาคารคุณธรรม 35 ชั้น 3 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
5. วิธีการดาเนินการแข่งขันและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
5.1. ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 2 คน ต่อ 1 ทีม
5.2. รายละเอียดการแข่งขัน (ใช้เกณฑ์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม)
5.2.1. ท่าบังคับ คือ กราบเบญจางคประดิษฐ์ (ทุกระดับชั้น) ผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องปฏิบัติ
5.2.2. ท่าเลือก ผู้เข้าประกวดจะจับฉลากเลือกประกวด ดังนี้
ท่าเลือกจ้านวน 2 ท่า ได้แก่
(1) กราบผู้ใหญ่
(2) การเคารพศพผู้สูงอายุ
(3) การเคารพศพพระ
(4) รับของจากผู้ใหญ่ยืน
(6) รับของจากผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้
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(7) ส่งของให้ผู้ใหญ่ยืน
(8) ส่งของให้ผู้ใหญ่นั่งพื้น
(9) ส่งของให้ผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้
(10) การไหว้ระดับ 1ไหว้พระ,ไหว้โบราณสถาน โบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนา
(11) การไหว้ระดับ 2 ไหว้ผู้มีพระคุณ เช่น พ่ อแม่ ปูุย่าตายาย ครูอาจารย์ และ
บุคคลที่เคารพนับถืออย่างสูง
(12) การไหว้ระดับ 3 ไหว้ผู้ที่เคารพนับถือโดยทั่ วไปที่มีอาวุโสไม่มากรวมถึง ผู้
เสมอกัน
5.3. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแข่งขันพร้อมกันทั้งชายหญิง และแต่งกายชุดนักเรียนเท่านั้น
5.4. รายละเอีย ดการแข่ง ขั น (ใช้ เ กณฑ์ ข องกรมส่ งเสริ มวั ฒ นธรรม กระทรวงวัฒ นธรรม)
สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์https://www.m-culture.go.th/young/ewt_dl_link.php?nid=681
6. รายละเอียดการสมัคร
6.1. ยื่นใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมส้าเนาบัตรประชาชน , หนังสือรับรองการศึกษา
ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
6.2. กรณีผู้เข้าแข่งขันเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่า
อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังนี้
6.2.1. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือส้าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรอง
การเกิด อย่างใดอย่างหนึ่ง
***ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน
7. เกณฑ์การให้คะแนน100 คะแนน
7.1. ความถูกต้อง (ท่าบังคับ , ท่าเลือก) 60 คะแนน
7.2. ทักษะความเป็นธรรมชาติ 20 คะแนน
7.3. การแต่งกาย (ความสุภาพเรียบร้อย) 20 คะแนน
หมายเหตุ : หากไม่ด้าเนิ นการตามวิธีด้าเนินการและรายละเอียดหลั กเกณฑ์การแข่งขัน ตาม
(ข้อ 5) กรรมการมีสิทธิ์ตัดคะแนน
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8. เกณฑ์การตัดสิน
- รางวัลเหรียญทอง

ได้คะแนน ๘๐ – 100 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

- รางวัลเหรียญเงิน

ได้คะแนน ๗๐ – ๗๙ คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน

- รางวัลเหรียญทองแดง ได้คะแนน ๖๐ – ๖๙ คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
- รางวัลชมเชย
หมายเหตุ

ได้คะแนน 50 – 59 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับชมเชย

*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

9. ติดต่อประสานงาน
นางจรัญญา จินะกาศ ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เบอร์มือถือ 081 287 1339
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 053 511688
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ใบสมัคร
เข้าร่วมการแข่งขัน งานวันพัฒนาการศึกษา “ประตูลี้ OPEN HOUSE 90 ปี
แห่งความภาคภูมิใจ ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สังกัดเทศบาลเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
การแข่งขัน.....................................................................................................................................................
โรงเรียน..........................................................................................................................................................
สังกัด...............................................................................................................................................................
อาเภอ.......................................................................จังหวัด...........................................................................
ระดับการแข่งขัน

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4– 6

 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
ผู้เข้าแข่งขัน
1. ชื่อ – สกุล....................................................................ชั้น........................อายุ................ปี
2. ชื่อ – สกุล....................................................................ชั้น........................อายุ................ปี
ครูผู้ควบคุม
1. ชื่อ – สกุล........................................................................เบอร์โทรศัพท์...........................
หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
 ส้าเนาบัตรประชาชน หรือ ส้าเนาบัตรประจ้าตัวนักเรียน
 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย /ส้าเนาสูติบัตร /หนังสือรับรองการเกิด
 อื่น ๆ ระบุ......................................................................
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง
ลงชื่อ...............................................................ผู้รับรอง
(..............................................................)
ตาแหน่ง ผู้อ้านวยการกองการศึกษา/ผู้อ้านวยการสถานศึกษา
หมายเหตุ:: ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าพูน หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-Mail) pratoolee@hotmail.comภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
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12. เกณฑ์การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
1. ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน
1.1. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
1.2. ระดับประถมศึกษาปีที่4 – 6
1.3. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
2. จานวนผู้เข้าแข่งขัน
ประเภทเดี่ยวช่วงชั้นละ 1 คน
3. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
เป็ น นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 ถึ ง มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ มี บิ ด าหรื อ มารดาหรื อ
ผู้ปกครองถือสัญชาติไทย หลักสูตรปกติ และหลักสูตรโปรแกรมพิเศษทุกประเภท สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสังกัดอื่นๆ และต้องเป็นนักเรียนที่ไม่เคยไปศึกษา หรืออาศัยอยู่ต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาราชการ นานเกิน 6 เดือน
4. สถานที่ดาเนินการแข่งขัน
อาคารคุณธรรม 35 ชั้น 4 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
5. วิธีการดาเนินการแข่งขันและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
5.1. หัวข้อการแข่งขันเป็นไปตามเนื้อหาในหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของแต่ละระดับชั้นที่
เหมาะสมกับการพูดแบบ Impromptu Speechดังนี้
5.1.1.

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

หัวเรื่องเกี่ยวกับตนเองครอบครัว

โรงเรียนภายในวงค้าศัพท์ประมาณ 300 – 450 ค้า (ค้าศัพท์ที่เป็นรูปธรรม)
5.1.2.

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

หัวเรื่องเกี่ยวกับตนเองครอบครัว

โรงเรียนสิ่งแวดล้อมภายในวงคาศัพท์ประมาณ 1,050 – 1,200 ค้า (ค้าศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรม)
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5.1.3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามหัวเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเวลาว่าง
และนันทนาการการศึกษาและอาชีพการเดินทางท่องเที่ยวภายในวงคาศัพท์ประมาณ 2,100 – 2,250
ค้า (ค้าศัพท์ที่เป็นนามธรรมมากขึ้น)
5.2. นั ก เรี ย นจะพูด ตามหั ว ข้ อ โดยวิ ธี การจั บสลาก ก่ อ นการพู ด ให้ เ วลาเตรี ยมตั ว ๕ นาที
คณะกรรมการกลางของการแข่งขันเป็นผู้ก้าหนดหัวข้อที่ จะใช้ในการแข่งขัน หัวข้อการแข่งขันเป็นไปตาม
เนื้ อ หาในหลั ก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิ การของแต่ ล ะระดั บ ชั้ น ที่ เหมาะสมกั บ การพู ด แบบ Impromptu
Speech จ้านวน ๓-๕ หัวข้อ และลงมติเลือก ๓ หัวข้อ ส้าหรับใช้ในการแข่งขันแต่ละระดับ นักเรียนมีสิทธิ์
จับสลาก ๒ ครั้ง แล้วเลือกพูดเพียง ๑ หัวข้อ
5.3. เวลาในการแข่งขัน
5.3.1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ใช้เวลาในการพูด 2-3 นาที
5.3.1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ใช้เวลาในการพูด 3-4นาที
5.3.1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ใช้เวลาในการพูด 4-5 นาที
5.4. เวลาในการพูด (บวก /ลบ 30 วินาทีไม่ตัดคะแนน) ใช้เวลาน้อยหรือมากกว่าเวลาที่
ก้าหนดตัดนาทีละ 1 คะแนน (ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการแนะน้าตัว)
5.5. ขณะพูดห้ามใช้อุปกรณ์เอกสารอื่นๆและบันทึกช่วยจ้าประกอบการพูด
5.6. ผู้เข้าแข่งขันที่มาช้ากว่าก้าหนดเวลาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการหากมาพ้นเวลาที่
ก้าหนดให้ถือเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการ
6. รายละเอียดการสมัคร
6.1. ยื่นใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมส้าเนาบัตรประชาชน , หนังสือรับรองการศึกษา
ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
6.2. กรณีผู้เข้าแข่งขันเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่า
อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังนี้
6.2.1. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือส้าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรอง
การเกิด อย่างใดอย่างหนึ่ง
***ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน
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7. เกณฑ์การให้คะแนน100 คะแนน
7.1. ด้านเนื้อหา (Content) 40 คะแนนประกอบด้วย
- เนื้อหามีความถูกต้องตามหัวเรื่องที่ก้าหนด (Accuracy and Consistency) 15 คะแนน
- ความถูกต้องของภาษาในรูปแบบการพูดสุนทรพจน์ (Form & Organizing of Speech) 10 คะแนน
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative)10 คะแนน
- การตอบค้าถามเกี่ยวกับหัวข้อที่จับสลากได้ 5 คะแนน
7.2. ด้านความคล่องแคล่วในทักษะภาษา (Language Competence and Fluency) 40
คะแนนประกอบด้วย
- การใช้ภาษาเหมาะสมกับระดับชั้น (Difficulty Level) ด้านศัพท์ (Vocabulary)โครงสร้าง
และค้าสันธาน (Structure & Connectors) 10 คะแนน
- ความสามารถด้านการออกเสียงการเน้นค้าการลงเสียงสูงต่้าการเน้นค้าส้าคัญในประโยคและ
จังหวะการหยุดในช่วงจบประโยค (Pronunciation, stress, Intonation, rhythm, pausing and pace) 20
คะแนน
- การใช้น้าเสียงสอดคล้องกับเนื้อหาที่พูด(Tone) 10 คะแนน
7.3. ความความส้าเร็จในการถ่ายทอด (Presentation) 15 คะแนนประกอบด้วย
- ความสามารถในการสื่อถึงผู้ฟัง (Communication) 10คะแนน
- บุคลิกท่าทาง (Personality) 5 คะแนน
7.4. พูดในระยะเวลาที่ก้าหนด (Time) 5 คะแนน
หมายเหตุ : กรณีนักเรียนพูดไม่ตรงตามหัวข้อที่จับสลากได้กรรมการจะพิจารณาตัดคะแนนในส่วนเนื้อหา
ของเรื่องที่พูด
8. เกณฑ์การตัดสิน
- รางวัลเหรียญทอง

ได้คะแนน ๘๐ – 100 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

- รางวัลเหรียญเงิน

ได้คะแนน ๗๐ – ๗๙ คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน

- รางวัลเหรียญทองแดง ได้คะแนน ๖๐ – ๖๙ คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
- รางวัลชมเชย
หมายเหตุ

ได้คะแนน 50 – 59 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับชมเชย

*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

55

9. ติดต่อประสานงาน
นายทัชธชา ปัญญารัตน์ ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เบอร์มือถือ 090 319 4564
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 053 511688
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ตัว อย่า งเกณฑ์ก ารให้ ค ะแนน
การทดสอบการพูดสนทนา/พูด
สุ น ทรพจน์ ร ายละเอี ย ดของ
เกณฑ์การให้คะแนน

- เนื้อหามีความถูกต้องตามหัว
เรื่องที่ก้าหนด (Accuracy and
Consistency)
15 คะแนน

- ความถูกต้องของภาษาใน - ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์
รู ป แ บ บ ก า ร พู ด สุ น ท ร พ จ น์ (Creativity)
(Form & Organizing of 10 คะแนน
Speech)
10 คะแนน

- ความสามารถด้าน
การออกเสียงการเน้นคา
การลงเสียงสูงต่้า
การเน้นคาส้าคัญใน
ประโยคและจังหวะ
การหยุดในช่วงจบประโยค
20คะแนน
9-10
16-20
New idea and clear
Clear pronunciation Use
correct sentence and word
stress and produce clear
sounds. Key words are
pronounced correctly.
7-8
11-15
Partly new and quite clear Occasionally
mispronounce sounds or
you stress syllables or key
words
incorrectly;
however, listeners can
understand your ideas.
4-6
6-10
General but clear
You may pronounce key
words incorrectly or use
inappropriate stress.

Excellent

13-15
Present ideas clearly. Be
able to fluently express
ideas.

9-10
Main idea, supporting idea,
details, examples, well
organized

Good

9-12
7-8
Present ideas well enough Miss some of the main
to be understood.
idea, supporting idea,
details, examples

Satisfactory

5-8
4-6
Speak
with
some Contain main idea, details,
hesitation,
but
can but no examples
communicate basic ideas.
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ตัว อย่า งเกณฑ์ก ารให้ ค ะแนน
การทดสอบการพูดสนทนา/พูด
สุ น ทรพจน์ ร ายละเอี ย ดของ
เกณฑ์การให้คะแนน

- เนื้อหามีความถูกต้องตามหัว
เรื่องที่ก้าหนด (Accuracy and
Consistency)
15 คะแนน

- ความถูกต้องของภาษาใน - ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์
รู ป แ บ บ ก า ร พู ด สุ น ท ร พ จ น์ (Creativity)
(Form & Organizing of 10 คะแนน
Speech)
10 คะแนน

Needs Improvement

1-4
1-3
Attempt to speak, but has Confused organization
difficulty communicating
basic ideas.

1-3
General but unclear

- ความสามารถด้าน
การออกเสียงการเน้นคา
การลงเสียงสูงต่้า
การเน้นคาส้าคัญใน
ประโยคและจังหวะ
การหยุดในช่วงจบประโยค
20คะแนน
Listeners can understand.
main ideas, but may not
understand all your details
1-5
Pronunciation problems
sometimes make meaning
unclear. Listeners cannot
understand one or more
important ideas.

58

ใบสมัคร
เข้าร่วมการแข่งขัน งานวันพัฒนาการศึกษา “ประตูลี้ OPEN HOUSE 90 ปี
แห่งความภาคภูมิใจ ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สังกัดเทศบาลเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
การแข่งขัน.....................................................................................................................................................
โรงเรียน..........................................................................................................................................................
สังกัด...............................................................................................................................................................
อาเภอ.......................................................................จังหวัด...........................................................................
ระดับการแข่งขัน

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4– 6

 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
ผู้เข้าแข่งขัน
1. ชื่อ – สกุล....................................................................ชั้น........................อายุ................ปี
2. ชื่อ – สกุล....................................................................ชั้น........................อายุ................ปี
ครูผู้ควบคุม
1. ชื่อ – สกุล........................................................................เบอร์โทรศัพท์...........................
หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
 ส้าเนาบัตรประชาชน หรือ ส้าเนาบัตรประจ้าตัวนักเรียน
 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย /ส้าเนาสูติบัตร /หนังสือรับรองการเกิด
 อื่น ๆ ระบุ......................................................................
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง
ลงชื่อ...............................................................ผู้รับรอง
(..............................................................)
ตาแหน่ง ผู้อ้านวยการกองการศึกษา/ผู้อ้านวยการสถานศึกษา
หมายเหตุ:: ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าพูน หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-Mail) pratoolee@hotmail.comภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
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13. เกณฑ์การประกวดเล่านิทาน Story Telling
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
1. ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน
1.1. ระดับประถมศึกษาปีที่4 – 6
1.2. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
2. จานวนผู้เข้าแข่งขัน
ประเภทเดี่ยวช่วงชั้นละ 1 คน
3. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
เป็ น นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ถึ ง มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ มี บิ ด าหรื อ มารดาหรื อ
ผู้ปกครองถือสัญชาติไทย หลักสูตรปกติ และหลักสูตรโปรแกรมพิเศษทุกประเภท สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสังกัดอื่นๆ และต้องเป็นนักเรียนที่ไม่เคยไปศึกษา หรืออาศัยอยู่ต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาราชการ นานเกิน 6 เดือน
4. สถานที่ดาเนินการแข่งขัน
อาคารคุณธรรม 35 ชั้น 4 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
5. วิธีการดาเนินการแข่งขันและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
5.1. ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว ณ สถานที่รับรายงานตัว
5.2. ผู้เข้าแข่งขันต้องมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลาที่
ก้าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน
5.3. นิทานที่ใช้แข่งขัน เป็นนิทานพื้นบ้านของไทย หรือของต่างประเทศ หรือนิทานอีสป
5.4. เวลาในการแข่งขัน
5.4.1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6เวลา 5 – 6 นาที
5.4.2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เวลา 6 – 7 นาที
หมายเหตุ : (บวก/ลบ 30 วินาทีไม่ตัดคะแนน) ใช้เวลาน้อยหรือเกินกว่าเวลาที่ก้าหนด ตัดนาที
ละ 1 คะแนน
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5.5. นั กเรี ย นต้ องส่ ง บทนิท านให้ กรรมการตั ดสิ นก่ อนการแข่ง ขัน (ส่ ง ในเวลารายงานตัว )
จ้านวน 5 ชุด
6. รายละเอียดการสมัคร
6.1. ยื่นใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมส้าเนาบัตรประชาชน , หนังสือรับรองการศึกษา
ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
6.2. กรณีผู้เข้าแข่งขันเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่า
อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังนี้
6.2.1. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือส้าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรอง
การเกิด อย่างใดอย่างหนึ่ง
***ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน
7. เกณฑ์การให้คะแนน100 คะแนน
7.1. ด้านเนื้อหา(Content) 35 คะแนน ประกอบด้วย
- เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจ เหมาะสมกับวัย15 คะแนน
- รูปแบบการเล่าเรื่อง การน้าเสนอ (Form & Organizing)10 คะแนน
- ข้อคิดในการน้าเสนอ (Moral)10 คะแนน
7.2. ด้านความคล่องแคล่วด้านการใช้ภาษา (Language Competence)60 คะแนน ประกอบด้วย
- การใช้ภาษาถูกต้อง ค้าศัพท์ โครงสร้าง ค้าสันธานและความเหมาะสมกับระดับชั้น 20 คะแนน
- ความสามารถด้านการออกเสียง (Pronunciation)20คะแนน
- การใช้น้าเสียง และอารมณ์สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง (Tone)20 คะแนน
7.3. เล่าตามเวลาที่ก้าหนด (Time)5 คะแนน
หมายเหตุ : การแต่งกาย ชุดนักเรียนโดยไม่มีการใช้อุปกรณ์ประกอบการเล่าเรื่อง
8. เกณฑ์การตัดสิน
- รางวัลเหรียญทอง

ได้คะแนน ๘๐ – 100 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

- รางวัลเหรียญเงิน

ได้คะแนน ๗๐ – ๗๙ คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน

- รางวัลเหรียญทองแดง ได้คะแนน ๖๐ – ๖๙ คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
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- รางวัลชมเชย
หมายเหตุ

ได้คะแนน 50 – 59 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับชมเชย

*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

9. ติดต่อประสานงาน
นายทัชธชา ปัญญารัตน์ ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เบอร์มือถือ 090 319 4564
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 053 511688
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ใบสมัคร
เข้าร่วมการแข่งขัน งานวันพัฒนาการศึกษา “ประตูลี้ OPEN HOUSE 90 ปี
แห่งความภาคภูมิใจ ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สังกัดเทศบาลเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
การแข่งขัน.....................................................................................................................................................
โรงเรียน..........................................................................................................................................................
สังกัด...............................................................................................................................................................
อาเภอ.......................................................................จังหวัด...........................................................................
ระดับการแข่งขัน

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4– 6

 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

ผู้เข้าแข่งขัน
1. ชื่อ – สกุล....................................................................ชั้น........................อายุ................ปี
2. ชื่อ – สกุล....................................................................ชั้น........................อายุ................ปี
ครูผู้ควบคุม
1. ชื่อ – สกุล........................................................................เบอร์โทรศัพท์...........................
หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
 ส้าเนาบัตรประชาชน หรือ ส้าเนาบัตรประจ้าตัวนักเรียน
 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย /ส้าเนาสูติบัตร /หนังสือรับรองการเกิด
 อื่น ๆ ระบุ......................................................................
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง
ลงชื่อ...............................................................ผู้รับรอง
(..............................................................)
ตาแหน่ง ผู้อ้านวยการกองการศึกษา/ผู้อ้านวยการสถานศึกษา
หมายเหตุ:: ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าพูน หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-Mail) pratoolee@hotmail.comภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
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14. เกณฑ์การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
1. ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน
1.1. ระดับประถมศึกษาปีที่4 – 6
1.2. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
2. จานวนผู้เข้าแข่งขัน
ประเภททีมช่วงชั้นละ 1ทีม ทีมละ 5 คน
3. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
เป็ น นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ถึ ง มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ มี บิ ด าหรื อ มารดาหรื อ
ผู้ปกครองถือสัญชาติไทย หลักสูตรปกติ และหลักสูตรโปรแกรมพิเศษทุกประเภท สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสังกัดอื่นๆ และต้องเป็นนักเรียนที่ไม่เคยไปศึกษา หรืออาศัยอยู่ต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาราชการ นานเกิน 6 เดือน
4. สถานที่ดาเนินการแข่งขัน
อาคารคุณธรรม 35 ชั้น 2 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
5. วิธีการดาเนินการแข่งขันและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
5.1. ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว ณ สถานที่รับรายงานตัว
5.2. ผู้เข้าแข่งขันต้องมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลาที่
ก้าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน
5.3. ผู้เข้าแข่งแต่ละทีมส่งบทละคร (Script) ให้คณะกรรมการก่อนการแข่งขัน (ส่งในวัน
รายงานตัว) จ้านวน3 ชุด
5.4. จับฉลากเพื่อจัดล้าดับการแข่งขัน
5.5. เวลาในการแข่งขัน
5.5.1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6เวลา 7นาที
5.5.2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เวลา 10นาที
หมายเหตุ : เกินเวลาที่ก้าหนดได้ 30 วินาที หลังจากนั้น ทุก 5 วินาที จะถูกตัดคะแนน 1 คะแนน

64

6. รายละเอียดการสมัคร
6.1. ยื่นใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมส้าเนาบัตรประชาชน , หนังสือรับรองการศึกษา
ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
6.2. กรณีผู้เข้าแข่งขันเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่า
อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังนี้
6.2.1. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือส้าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรอง
การเกิด อย่างใดอย่างหนึ่ง
***ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน
7. เกณฑ์การให้คะแนน100 คะแนน
7.1. ด้านการแสดง (Acting) 30 คะแนนประกอบด้วย
- บทบาทการแสดง (Characterization)
- การใช้เสียงและความมีชีวิตชีวาในการแสดง (Use of voice, energy levels)
- การเคลื่อนไหวการใช้ท่าทางและสีหน้าในการแสดง (Movement, Gesture)
- การใช้พื้นที่บนเวทีการแสดง (Use of Stage Space)
7.2. ด้านเนื้อหาของบทละคร (Story) 40 คะแนน
- การความถูกต้องของภาษา (Language Accuracy)
- การใช้ภาษาอังกฤษ (Use of language)
- ความคล่องแคล่ว (Fluency)
- การออกเสียงภาษาอังกฤษ (Pronunciation)
- ข้อคิดจากเรื่องที่นาเสนอ (Moral)
7.3. ด้านผลงานการแสดง (Production) 20 คะแนน
- วิธีการแสดง (Method of performance)
- การวางแผนการแสดง (Performance Plan)
- การจัดกลุ่ม (Orchestration-grouping)
- การท้างานเป็นทีม (Strength of ensemble)
- ความเหมาะสมของเวลาในการแสดง (Adherence to time limit)
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7.4. ด้านการน้าเสนอบนเวที (Stage Presentation) 10คะแนนประกอบด้วย
- เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายประกอบการแสดง (Costumes)
8. เกณฑ์การตัดสิน
- รางวัลเหรียญทอง

ได้คะแนน ๘๐ – 100 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

- รางวัลเหรียญเงิน

ได้คะแนน ๗๐ – ๗๙ คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน

- รางวัลเหรียญทองแดง ได้คะแนน ๖๐ – ๖๙ คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
- รางวัลชมเชย
หมายเหตุ

ได้คะแนน 50 – 59 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับชมเชย

*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

9. ติดต่อประสานงาน
นายทัชธชา ปัญญารัตน์ ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เบอร์มือถือ 090 319 4564
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 053 511688

66

ใบสมัคร
เข้าร่วมการแข่งขัน งานวันพัฒนาการศึกษา “ประตูลี้ OPEN HOUSE 90 ปี
แห่งความภาคภูมิใจ ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สังกัดเทศบาลเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
การแข่งขัน.................................................................................................................................................................
โรงเรียน........................................................................................สังกัด.....................................................................
อาเภอ...............................................................................จังหวัด...............................................................................
ระดับการแข่งขัน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4– 6

 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

ผู้เข้าแข่งขัน
1. ชื่อ – สกุล................................................................................ชั้น........................อายุ................ปี
2. ชื่อ – สกุล................................................................................ชั้น........................อายุ................ปี
3. ชื่อ – สกุล................................................................................ชั้น........................อายุ................ปี
4. ชื่อ – สกุล................................................................................ชั้น........................อายุ................ปี
5. ชื่อ – สกุล................................................................................ชั้น........................อายุ................ปี
ครูผู้ควบคุม
1. ชื่อ – สกุล.............................................................................เบอร์โทรศัพท์...................................
2. ชื่อ – สกุล.............................................................................เบอร์โทรศัพท์...................................
หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
 ส้าเนาบัตรประชาชน หรือ ส้าเนาบัตรประจ้าตัวนักเรียน
 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวคนซึง่ ไม่มีสัญชาติไทย /ส้าเนาสูติบัตร /หนังสือรับรองการเกิด
 อื่น ๆ ระบุ......................................................................
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง
ลงชื่อ...............................................................ผู้รับรอง
(..............................................................)
ตาแหน่ง ผู้อ้านวยการกองการศึกษา/ผู้อ้านวยการสถานศึกษา
หมายเหตุ:: ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าพูน หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-Mail) pratoolee@hotmail.comภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
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15. เกณฑ์การแข่งขันการทา “น้าพริกล้านนา นาพาสู่อาชีพ”
(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี)
1. ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน
นักเรียนที่ก้าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
2. จานวนผู้เข้าแข่งขัน
ประเภททีม ทีมละ 3 คน
3. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน
ระยะเวลาในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง
4. สถานที่ดาเนินการแข่งขัน
อาคารคุณธรรม 25 ชั้น 1 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
5. วิธีการดาเนินการแข่งขันและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
5.1. ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว ณ สถานที่รับรายงานตัว
5.2. ผู้เข้าแข่งขันต้องมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ที่ก้าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน)
5.3. ในวันแข่งขันนักเรียนเตรียมวัสดุในการท้าทุกอย่างมาเองและปฏิบัติในเวลาทุกขั้นตอน
5.4. ตกแต่งผลงานงาน ส้าหรับแสดง 1 ชุด , กรรมการ 1 ชุด
5.5. จัดท้าแผ่นพับสูตรอาหาร วิธีการท้า
5.6. อุปกรณ์ที่จัดให้ได้แก่ โต๊ะวางผลงานนักเรียน
6. รายละเอียดการสมัคร
6.1. ยื่นใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมส้าเนาบัตรประชาชน , หนังสือรับรองการศึกษา
ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
6.2. กรณีผู้เข้าแข่งขันเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่า
อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังนี้
6.2.1. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือส้าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรอง
การเกิด อย่างใดอย่างหนึ่ง
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***ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน
7. เกณฑ์การให้คะแนน100 คะแนน
7.1. การเตรียมงาน 25 คะแนน ประกอบด้วย
- การเลือกใช้วัตถุดิบ

15 คะแนน

- เอกสารและแผ่นพับขนาด A4 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติ

10 คะแนน

7.2. กระบวนการท้างาน 40 คะแนน ประกอบด้วย
- การร่วมมือในการท้างาน

10 คะแนน

- ทักษะการปฏิบัติงาน

10 คะแนน

- การใช้วัสดุอย่างประหยัดและคุ้มค่า

10 คะแนน

- การใช้และเก็บอุปกรณ์ ความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงาน

10 คะแนน

7.3. ผลงาน 35 คะแนน ประกอบด้วย
- รสชาติเหมาะสมกับประเภทของน้้าพริก

20 คะแนน

- การจัดตกแต่งผลงาน

15 คะแนน

8. เกณฑ์การตัดสิน
- รางวัลเหรียญทอง

ได้คะแนน ๘๐ - 100 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

- รางวัลเหรียญเงิน

ได้คะแนน ๗๐ - ๗๙ คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน

- รางวัลเหรียญทองแดง ได้คะแนน ๖๐ - ๖๙ คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
- รางวัลชมเชย
หมายเหตุ

ได้คะแนน 50 - 59 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับชมเชย

*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

9. ติดต่อประสานงาน
นางสาวปนัดดา คงสมัย ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
เบอร์มือถือ 095 235 5542
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 053 511688
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ใบสมัคร
เข้าร่วมการแข่งขัน งานวันพัฒนาการศึกษา “ประตูลี้ OPEN HOUSE 90 ปี
แห่งความภาคภูมิใจ ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สังกัดเทศบาลเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
การแข่งขัน.....................................................................................................................................................
โรงเรียน..........................................................................................................................................................
สังกัด...............................................................................................................................................................
อาเภอ.......................................................................จังหวัด...........................................................................
ระดับการแข่งขัน

 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

ผู้เข้าแข่งขัน
1. ชื่อ – สกุล................................................................................ชั้น........................อายุ................ปี
2. ชื่อ – สกุล................................................................................ชั้น........................อายุ................ปี
3. ชื่อ – สกุล................................................................................ชั้น........................อายุ................ปี
ครูผู้ควบคุม
1. ชื่อ – สกุล..............................................................................เบอร์โทรศัพท์..................................
หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
 ส้าเนาบัตรประชาชน หรือ ส้าเนาบัตรประจ้าตัวนักเรียน
 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวคนซึง่ ไม่มีสัญชาติไทย /ส้าเนาสูติบัตร /หนังสือรับรองการเกิด
 อื่น ๆ ระบุ......................................................................

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง
ลงชื่อ...............................................................ผู้รับรอง
(..............................................................)
ตาแหน่ง ผู้อ้านวยการกองการศึกษา/ผู้อ้านวยการสถานศึกษา
หมายเหตุ:: ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าพูน หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-Mail) pratoolee@hotmail.comภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560

70

16. เกณฑ์การแข่งขันสิง่ ประดิษฐ์ของเหลือใช้
(กลุม่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี)
1. ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน
นักเรียนที่ก้าลังศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
2. จานวนผู้เข้าแข่งขัน
ประเภททีม ทีมละ 3 คน
3. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน
ระยะเวลาในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง
4. สถานที่ดาเนินการแข่งขัน
อาคารคุณธรรม 25 ชั้น 1 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
5. วิธีการดาเนินการแข่งขันและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
5.1. ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว
5.2. ผู้เข้าแข่งขันต้องมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ที่ก้าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน)
5.3. จะต้องเป็นวัสดุเหลือใช้ไม่จ้ากัดรูปร่าง ชนิดและแบบ
5.4. น้าไปใช้ได้จริง มีการมอบงาน
5.5. ผู้เข้าประกวดเตรียมอุปกรณ์มาเองทั้งหมด
5.6. ส่วนประกอบของชิ้นงานทุกชิ้นจัดท้าในเวลาแข่งขันเท่านั้น
5.7. ผู้เข้าแข่งขัน ต้องมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา ที่
ก้าหนดให้คณะกรรมการพิจารณา)
6. รายละเอียดการสมัคร
6.1. ยื่นใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมส้าเนาบัตรประชาชน , หนังสือรับรองการศึกษา
ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
6.2. กรณีผู้เข้าแข่งขันเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่า
อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังนี้
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6.2.1. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือส้าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรอง
การเกิด อย่างใดอย่างหนึ่ง
***ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน
7. เกณฑ์การให้คะแนน100 คะแนน
7.1. กระบวนการท้างาน (เป็นทีม เป็นขั้นตอน)

20 คะแนน

7.2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

25 คะแนน

7.3. ประโยชน์นี่น้าไปใช้ได้จริง

25 คะแนน

7.4. มีความประณีตสวยงาม

20 คะแนน

7.5. เก็บวัสดุอุปกรณ์และพื้นให้เรียบร้อย

10 คะแนน

8. เกณฑ์การตัดสิน
- รางวัลเหรียญทอง

ได้คะแนน ๘๐ - 100 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

- รางวัลเหรียญเงิน

ได้คะแนน ๗๐ - ๗๙ คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน

- รางวัลเหรียญทองแดง ได้คะแนน ๖๐ - ๖๙ คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
- รางวัลชมเชย
หมายเหตุ

ได้คะแนน 50 - 59 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับชมเชย

*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

9. ติดต่อประสานงาน
นายอาทิตย์ สุยะธง ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
เบอร์มือถือ 086 188 6136
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 053 511688
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ใบสมัคร
เข้าร่วมการแข่งขัน งานวันพัฒนาการศึกษา “ประตูลี้ OPEN HOUSE 90 ปี
แห่งความภาคภูมิใจ ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สังกัดเทศบาลเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
การแข่งขัน.....................................................................................................................................................
โรงเรียน..........................................................................................................................................................
สังกัด...............................................................................................................................................................
อาเภอ.......................................................................จังหวัด...........................................................................
ระดับการแข่งขัน

 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4–6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

ผู้เข้าแข่งขัน
1. ชื่อ – สกุล................................................................................ชั้น........................อายุ................ปี
2. ชื่อ – สกุล................................................................................ชั้น........................อายุ................ปี
3. ชื่อ – สกุล................................................................................ชั้น........................อายุ................ปี
ครูผู้ควบคุม
1. ชื่อ – สกุล.............................................................................เบอร์โทรศัพท์...................................
หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
 ส้าเนาบัตรประชาชน หรือ ส้าเนาบัตรประจ้าตัวนักเรียน
 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวคนซึง่ ไม่มีสัญชาติไทย /ส้าเนาสูติบัตร /หนังสือรับรองการเกิด
 อื่น ๆ ระบุ......................................................................

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง
ลงชื่อ...............................................................ผู้รับรอง
(..............................................................)
ตาแหน่ง ผู้อ้านวยการกองการศึกษา/ผู้อ้านวยการสถานศึกษา
หมายเหตุ:: ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าพูน หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-Mail) pratoolee@hotmail.comภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
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17. เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ Presentation หรรษา
(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี)
1. ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน
1.1. นักเรียนที่ก้าลังศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
1.2. นักเรียนที่ก้าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
2. จานวนผู้เข้าแข่งขัน
ประเภททีม ทีมละ 2 คน
3. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน
ระยะเวลาในการแข่งขัน 120 นาที น้าเสนอผลงานไม่เกิน 5 นาที
4. สถานที่ดาเนินการแข่งขัน
ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารคุณธรรม 13 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
5. ประเภทการแข่งขัน
แข่งขันการใช้โปรแกรมMicrosoft PowerPoint ๒๐10
6. วิธีการดาเนินการแข่งขันและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
6.1. ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว ณ สถานที่รับรายงานตัว
6.2. ผู้เข้าแข่งขันต้องมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ที่ก้าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน)
6.3. ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์กลางที่คณะกรรมการจัดเตรียมให้
6.4. ปฏิ บั ติ ก ารสร้ า งงานให้ ไ ด้ ต ามหั ว ข้ อ เรื่ อ งที่ ค ณะกรรมการก้ า หนดโดยใช้ โ ปรแกรม
Microsoft PowerPoint ๒๐๑๐
6.5. ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียม Flash Drive ส้าหรับจัดเก็บข้อมูล
6.6. ผู้เข้าแข่งขันสามารถเตรียมเนื้อหาและภาพที่ใช้ประกอบเนื้อหามาเองได้
6.7. อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันติดตั้งรูปแบบอักษร (Font) เพิ่มเติมในเครื่องที่ใช้แข่งขันโดยผู้เข้า
แข่งขันสามารถน้าไฟล์ตัวอักษรมาติดตั้งบนเครื่องกลางเองได้

74

6.8. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันใช้งานรูปกราฟิกหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ได้มีการออกแบบและ
จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนเข้าท้าการแข่งขัน หากผู้เข้าแข่งขันฝุาฝืน กรรมการจะท้าการตัดคะแนน
6.9. หัวข้อข้อในการแข่งขันผู้จัดการแข่งขันจะแจ้งให้ทราบก่อนการแข่งขัน 1 สัปดาห์ทาง
เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้าพูน http://www.lamphuncity.go.th
7. รายละเอียดการสมัคร
7.1. ยื่นใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมส้าเนาบัตรประชาชน , หนังสือรับรองการศึกษา
ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
7.2. กรณีผู้เข้าแข่งขันเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่า
อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังนี้
7.2.1. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือส้าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรอง
การเกิด อย่างใดอย่างหนึ่ง
***ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน
8. เกณฑ์การให้คะแนน100 คะแนน
8.1. ความสมบูรณ์ของเนื้อหา

20 คะแนน

8.2. ความเชื่อมโยงข้อมูล

20 คะแนน

8.3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความสวยงาม

25 คะแนน

8.4. การใช้เทคนิคของโปรแกรม

15 คะแนน

8.5. การบันทึกข้อมูล

10 คะแนน

8.6. การน้าเสนอผลงาน

10 คะแนน

9. เกณฑ์การตัดสิน
- รางวัลเหรียญทอง

ได้คะแนน ๘๐ - 100 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

- รางวัลเหรียญเงิน

ได้คะแนน ๗๐ - ๗๙ คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน

- รางวัลเหรียญทองแดง ได้คะแนน ๖๐ - ๖๙ คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
- รางวัลชมเชย
หมายเหตุ

ได้คะแนน 50 - 59 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับชมเชย

*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
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10. ติดต่อประสานงาน
นางสาวพิไลวรรณ ซาวบุญตัน ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
เบอร์มือถือ 089 126 1690
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 053 511688
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ใบสมัคร
เข้าร่วมการแข่งขัน งานวันพัฒนาการศึกษา “ประตูลี้ OPEN HOUSE 90 ปี
แห่งความภาคภูมิใจ ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สังกัดเทศบาลเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
การแข่งขัน.....................................................................................................................................................
โรงเรียน..........................................................................................................................................................
สังกัด...............................................................................................................................................................
อาเภอ.......................................................................จังหวัด...........................................................................
ระดับการแข่งขัน

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4– 6

 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

ผู้เข้าแข่งขัน
1. ชื่อ – สกุล....................................................................ชั้น........................อายุ................ปี
2. ชื่อ – สกุล....................................................................ชั้น........................อายุ................ปี
ครูผู้ควบคุม
1. ชื่อ – สกุล........................................................................เบอร์โทรศัพท์...........................
หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
 ส้าเนาบัตรประชาชน หรือ ส้าเนาบัตรประจ้าตัวนักเรียน
 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย /ส้าเนาสูติบัตร /หนังสือรับรองการเกิด
 อื่น ๆ ระบุ......................................................................
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง
ลงชื่อ...............................................................ผู้รับรอง
(..............................................................)
ตาแหน่ง ผู้อ้านวยการกองการศึกษา/ผู้อ้านวยการสถานศึกษา
หมายเหตุ:: ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าพูน หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-Mail) pratoolee@hotmail.comภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
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18. เกณฑ์การแข่งขันการวาดภาพสวยด้วยมือเรา
(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี)
1. ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
2. จานวนผู้เข้าแข่งขัน
โรงเรียนละ 1 คน
3. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน
ปฏิบัติการสร้างงาน 90 นาที น้าเสนอผลงานไม่เกิน 5 นาที
4. สถานที่ดาเนินการแข่งขัน
ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารคุณธรรม 13 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
5. ประเภทการแข่งขัน
แข่งขันการใช้โปรแกรม Paint
6. วิธีการดาเนินการแข่งขันและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
6.1. ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว ณ สถานที่รับรายงานตัว
6.2. ผู้เข้าแข่งขันต้องมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ที่ก้าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน)
6.3. ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์กลางที่คณะกรรมการเตรียมให้
6.4. ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียม Flash Drive ส้าหรับจัดเก็บข้อมูล
6.5. นักเรียนวาดภาพตามหัวข้อที่คณะกรรมการก้าหนดซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน
6.6. การวาดภาพให้วาดภาพประกอบเรื่องราวตามหัวข้อที่ก้าหนดให้ใน๑หน้าจอท้าการแข่งขัน
โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถน้าไฟล์ตัวอักษรมาติดตั้งบนเครื่องกลางเองได้
6.7. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันใช้งานรูปภาพกราฟิกหรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่ได้มีการออกแบบ
และจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนเข้าท้าการแข่งขัน หากผู้เข้าแข่งขันฝุาฝืน กรรมการจะท้าการตัดคะแนน
6.8. หัวข้อข้อในการแข่งขันผู้จัดการแข่งขันจะแจ้งให้ทราบก่อนการแข่งขัน 1 สัปดาห์ทาง
เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้าพูน http://www.lamphuncity.go.th
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7. รายละเอียดการสมัคร
7.1. ยื่นใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมส้าเนาบัตรประชาชน , หนังสือรับรองการศึกษา
ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
7.2. กรณีผู้เข้าแข่งขันเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่า
อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังนี้
7.2.1. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือส้าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรอง
การเกิด อย่างใดอย่างหนึ่ง
***ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน
8. เกณฑ์การให้คะแนน100 คะแนน
8.1. ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา

20 คะแนน

8.2. ความคิดสร้างสรรค์

25 คะแนน

8.3. ความสวยงาม

20 คะแนน

8.4. การจัดองค์ประกอบของภาพ

25 คะแนน

8.5. การบันทึกข้อมูล

10 คะแนน

9. เกณฑ์การตัดสิน
- รางวัลเหรียญทอง

ได้คะแนน ๘๐ - 100 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

- รางวัลเหรียญเงิน

ได้คะแนน ๗๐ - ๗๙ คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน

- รางวัลเหรียญทองแดง ได้คะแนน ๖๐ - ๖๙ คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
- รางวัลชมเชย
หมายเหตุ

ได้คะแนน 50 - 59 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับชมเชย

*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

10. ติดต่อประสานงาน
นางสาวพิไลวรรณ ซาวบุญตัน ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
เบอร์มือถือ 089 126 1690
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 053 511688
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ใบสมัคร
เข้าร่วมการแข่งขัน งานวันพัฒนาการศึกษา “ประตูลี้ OPEN HOUSE 90 ปี
แห่งความภาคภูมิใจ ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สังกัดเทศบาลเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
การแข่งขัน.....................................................................................................................................................
โรงเรียน..........................................................................................................................................................
สังกัด...............................................................................................................................................................
อาเภอ.......................................................................จังหวัด...........................................................................
ระดับการแข่งขัน

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 –3

ผู้เข้าแข่งขัน
1. ชื่อ – สกุล....................................................................ชั้น........................อายุ................ปี
ครูผู้ควบคุม
1. ชื่อ – สกุล........................................................................เบอร์โทรศัพท์............................
หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
 ส้าเนาบัตรประชาชน หรือ ส้าเนาบัตรประจ้าตัวนักเรียน
 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย /ส้าเนาสูติบัตร /หนังสือรับรองการเกิด
 อื่น ๆ ระบุ......................................................................
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง
ลงชื่อ...............................................................ผู้รับรอง
(..............................................................)
ตาแหน่ง ผู้อ้านวยการกองการศึกษา/ผู้อ้านวยการสถานศึกษา
หมายเหตุ:: ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าพูน หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-Mail) pratoolee@hotmail.comภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
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20. เกณฑ์การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา และพลศึกษา
(กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา)
1. ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน
1.1. นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
1.2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
2. จานวนผู้เข้าแข่งขัน
ประเภททีม ช่วงชั้นละ 1 ทีม ทีมละ 2 คน
***(ชาย ๒ คนหรือหญิง ๒ คนหรือชาย-หญิงรวมกัน ๒ คน)
3. สถานที่ดาเนินการแข่งขัน
อาคารคุณธรรม 25 ชั้น 2 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
4. วิธีการดาเนินการแข่งขันและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
4.1. ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว ณ สถานที่รับรายงานตัว
4.2. ผู้เข้าแข่งขัน ต้องมารายงานตัว ก่อนการแข่งขัน 30 นาที พร้อมส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
2 คน ผู้ควบคุม 2 คน (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา ที่ก้าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์เข้าร่วม
การแข่งขัน)
4.3. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานผู้เข้าแข่งขัน จ้านวนทีมละ ๒ คนและครูผู้ควบคุมจ้านวนทีมละ ๒ คน
4.4. แต่ละระดับชั้นแข่งขันตอบปัญหา ๒ รอบ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
4.4.1. รอบแรกเป็นค้าถามชนิดเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก จ้านวน ๖๐ ข้อๆละ ๑ คะแนน รวม
๖๐คะแนน(สาระสุขศึกษา ๓๐ ข้อ , สาระพลศึกษา ๓๐ ข้อ) เวลา ๑ ชั่วโมง
4.4.2. รอบสองกรรมการจะถามค้าถามนักเรียนเขียนตอบ จ้านวน ๒๐ ข้อๆละ ๒ คะแนน
รวม๔๐ คะแนนค้าถามเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับสาระสุขศึกษา ๑๐ ข้อ และสาระพลศึกษา ๑๐ ข้อ ใช้เวลาตอบ
ค้าถามข้อละ๑ นาที
4.4.3. การแข่งขันทั้ง ๒ รอบ เป็นการร่วมคิดเป็นทีม (กระดาษค้าตอบ ๑ แผ่นต่อ ๑ ทีม)
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5. รายละเอียดการสมัคร
5.1. ยื่นใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมส้าเนาบัตรประชาชน , หนังสือรับรองการศึกษา
ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
5.2. กรณีผู้เข้าแข่งขันเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่า
อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังนี้
5.2.1. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือส้าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรอง
การเกิด อย่างใดอย่างหนึ่ง
***ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน
6. เกณฑ์การให้คะแนน
6.1. รวมคะแนนทั้ง 2 รอบ
6.2. กรณีที่แต่ละทีมมีคะแนนเท่ากัน ให้กรรมการใช้ค้าถามส้ารองทีละค้าถามจนได้ทีมชนะ
ล้าดับที่ 1 - 3
7. เกณฑ์การตัดสิน
- รางวัลเหรียญทอง

ได้คะแนน ๘๐ - 100 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

- รางวัลเหรียญเงิน

ได้คะแนน ๗๐ - ๗๙ คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน

- รางวัลเหรียญทองแดง ได้คะแนน ๖๐ - ๖๙ คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
- รางวัลชมเชย
หมายเหตุ

ได้คะแนน 50 - 59 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับชมเชย

*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

8. ติดต่อประสานงาน
นายอัคเรศ ทรัพย์เจริญ ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
เบอร์มือถือ 095 679 8270
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 053 511688
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ใบสมัคร
เข้าร่วมการแข่งขัน งานวันพัฒนาการศึกษา “ประตูลี้ OPEN HOUSE 90 ปี
แห่งความภาคภูมิใจ ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สังกัดเทศบาลเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
การแข่งขัน.....................................................................................................................................................
โรงเรียน..........................................................................................................................................................
สังกัด...............................................................................................................................................................
อาเภอ.......................................................................จังหวัด...........................................................................
ระดับการแข่งขัน

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4– 6

 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

ผู้เข้าแข่งขัน
1. ชื่อ – สกุล....................................................................ชั้น........................อายุ................ปี
2. ชื่อ – สกุล....................................................................ชั้น........................อายุ................ปี
ครูผู้ควบคุม
1. ชื่อ – สกุล........................................................................เบอร์โทรศัพท์...........................
หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
 ส้าเนาบัตรประชาชน หรือ ส้าเนาบัตรประจ้าตัวนักเรียน
 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย /ส้าเนาสูติบัตร /หนังสือรับรองการเกิด
 อื่น ๆ ระบุ......................................................................
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง
ลงชื่อ...............................................................ผู้รับรอง
(..............................................................)
ตาแหน่ง ผู้อ้านวยการกองการศึกษา/ผู้อ้านวยการสถานศึกษา
หมายเหตุ:: ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าพูน หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-Mail) pratoolee@hotmail.comภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
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21. เกณฑ์การแข่งขันการยิงประตู ณ จุดเตะลูกโทษ
(กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา)
1. ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน
1.1. นักเรียนที่ก้าลังศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
1.2. นักเรียนที่ก้าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
2. จานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1. ประเภททีม ช่วงชั้นละ 8 ทีม ทีมละ 5 คน
2.2. วิธีการแบ่งกลุ่ม
2.2.1. แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 4 ทีม โดยวิธีการจับฉลาก
3. สถานที่ดาเนินการแข่งขัน
บริเวณลานจอดรถหน้าอาคาร 2525 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
4. วิธีการดาเนินการแข่งขันและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
4.1. ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว ณ สถานที่รับรายงานตัว
4.2. ผู้เข้าแข่งขันต้องมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที(หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา ที่
ก้าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน)
4.3. ตั้งบอล ณ จุดโทษ
4.4. แต่ละทีมยิงประตูจ้านวน 5 คน ทีมใดยิงเข้าประตูมากกว่าเป็นผู้ชนะ
4.5. ถ้ายิงประตูครบ 5 คน ผลออกมาเสมอกัน ให้ท้าการดวล 1 ต่อ 1 จนกว่าจะได้ผู้ชนะ
หมายเหตุ : ใช้ลูกฟุตซอลในการท้าการแข่งขัน ประตูใช้ประตูโกลหนู
5. รายละเอียดการสมัคร
5.1. ยื่นใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมส้าเนาบัตรประชาชน , หนังสือรับรองการศึกษา
ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
5.2. กรณีผู้เข้าแข่งขันเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่า
อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังนี้
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5.2.1. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือส้าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรอง
การเกิด อย่างใดอย่างหนึ่ง
***ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน
6. เกณฑ์การให้คะแนน
6.1. รอบแบ่งกลุ่มทีมที่ชนะได้รับ 3 คะแนน ทีมที่แพ้ 0 คะแนน
6.2. ทีมอันดับที่ ๑ และ ๒ ของแต่ละกลุ่ม เข้าไปแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ
6.3. ทีมที่ช นะในรอบรองชนะเลิ ศ เข้าไปชิงชนะเลิ ศอันดับที่ ๑ ทีมที่แพ้เข้าไปชิงชนะเลิ ศ
อันดับที่ ๓
7. เกณฑ์การตัดสิน
- รางวัลชนะเลิศ

ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง

- เข้าร่วมการแข่งขัน

ได้รับเกียรติบัตรระดับชมเชย

หมายเหตุ

*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

8. ติดต่อประสานงาน
นายอัคเรศ ทรัพย์เจริญ ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
เบอร์มือถือ 095 679 8270
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 053 511688
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ใบสมัคร
เข้าร่วมการแข่งขัน งานวันพัฒนาการศึกษา “ประตูลี้ OPEN HOUSE 90 ปี
แห่งความภาคภูมิใจ ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สังกัดเทศบาลเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
การแข่งขัน.................................................................................................................................................................
โรงเรียน.........................................................................................สังกัด....................................................................
อาเภอ.............................................................................จังหวัด................................................................................
ระดับการแข่งขัน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1– 6

 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

ผู้เข้าแข่งขัน
1. ชื่อ – สกุล...............................................................................ชั้น........................อายุ................ปี
2. ชื่อ – สกุล................................................................................ชั้น........................อายุ................ปี
3. ชื่อ – สกุล................................................................................ชั้น........................อายุ................ปี
4. ชื่อ – สกุล................................................................................ชั้น........................อายุ................ปี
5. ชื่อ – สกุล................................................................................ชั้น........................อายุ................ปี
ครูผู้ควบคุม
1. ชื่อ – สกุล...............................................................................เบอร์โทรศัพท์.................................
2. ชื่อ – สกุล...............................................................................เบอร์โทรศัพท์.................................
หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
 ส้าเนาบัตรประชาชน หรือ ส้าเนาบัตรประจ้าตัวนักเรียน
 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวคนซึง่ ไม่มีสัญชาติไทย /ส้าเนาสูติบัตร /หนังสือรับรองการเกิด
 อื่น ๆ ระบุ......................................................................
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง
ลงชื่อ...............................................................ผู้รับรอง
(..............................................................)
ตาแหน่ง ผู้อ้านวยการกองการศึกษา/ผู้อ้านวยการสถานศึกษา
หมายเหตุ:: ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าพูน หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-Mail) pratoolee@hotmail.comภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
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22. เกณฑ์การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์)
๑. ประเภทการแข่งขัน
- นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ช-ญ ปีที่ 1 – 3
- นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ช-ญ ปีที่ 4-6
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ช-ญ ปีที่ 1 - 3
๒. จานวนผู้เข้าแข่งขัน
หน่วยงานละ 1 คน / ระดับชั้น
๓. สถานที่การแข่งขัน
อาคารเอนกประสงค์ (เวทีกลาง) โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
4. ประเภทการแข่งขันเพลงไทยลูกทุ่ง
เพลงไทยลูกทุ่ง จ้านวน ๑ เพลง (เพลงช้า หรือ เพลงเร็ว ก็ได้) (ตัดสินใน 1 เพลง)
5. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
5.1. ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว ณ สถานที่รับรายงานตัว
5.2. ผู้เข้าแข่งขันต้องมารายงานตัวพร้อมมอบแผ่น CD (Sound เพลง) ก่อนการประกวด
แข่งขัน 20 นาที พร้ อมทั้งจับ ฉลาก เพื่อจัดล้ าดับก่อนการประกวด (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลาที่
ก้าหนดให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด)
5.3. ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายตามความเหมาะสม
5.4. ผู้เข้าแข่งขันขึ้นร้องเพลงตามล้าดับ
5. รายละเอียดการสมัคร
5.1. ยื่นใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมส้าเนาบัตรประชาชน , หนังสือรับรองการศึกษา
ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
5.2. กรณีผู้เข้าแข่งขันเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่า
อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังนี้
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5.2.1. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือส้าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรอง
การเกิด อย่างใดอย่างหนึ่ง
***ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน
6. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
1. ความไพเราะและคุณภาพเสียงร้อง
2. ความถูกต้องของอักขระ เนื้อร้อง
3. ความถูกต้องของจังหวะ ท้านอง
๔. ลีลาการแสดงออกที่สอดคล้องกับเนื้อร้อง
๕. การแต่งกาย
หมายเหตุ *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
7. รางวัลการประกวด
- รางวัลชนะเลิศ

ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง

- เข้าร่วมการแข่งขัน

ได้รับเกียรติบัตรระดับชมเชย

หมายเหตุ

*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

8. ติดต่อประสานงาน
นางสาวเมธารัตน์ อุตม์อ่าง ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
เบอร์มือถือ 088 272 6630
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 053 511688

คะแนน
25
20
20
20
15
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ใบสมัคร

รูปถ่าย

เข้าร่วมการแข่งขัน งานวันพัฒนาการศึกษา “ประตูลี้ OPEN HOUSE 90 ปี
แห่งความภาคภูมิใจ ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สังกัดเทศบาลเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
การแข่งขัน.................................................................................................................................................................
โรงเรียน...................................................................................สังกัด.........................................................................
อาเภอ..............................................................................จังหวัด................................................................................
ระดับการแข่งขัน

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1–3ระดับประถมศึกษาปีที่ 4– 6
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

เพศ  ชาย  หญิง
ผู้เข้าแข่งขัน
1. ชื่อ – สกุล..............................................................................ชั้น........................อายุ................ปี
ครูผู้ควบคุม
1. ชื่อ – สกุล..............................................................................เบอร์โทรศัพท์................................
2. ชื่อ – สกุล..............................................................................เบอร์โทรศัพท์................................
หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
 ส้าเนาบัตรประชาชน หรือ ส้าเนาบัตรประจ้าตัวนักเรียน
 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวคนซึง่ ไม่มีสัญชาติไทย /ส้าเนาสูติบัตร /หนังสือรับรองการเกิด
 อื่น ๆ ระบุ......................................................................
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง
ลงชื่อ...............................................................ผู้รับรอง
(..............................................................)
ตาแหน่ง ผู้อ้านวยการกองการศึกษา/ผู้อ้านวยการสถานศึกษา
หมายเหตุ:: ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าพูน หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-Mail) pratoolee@hotmail.comภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
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23. เกณฑ์การแข่งขันโครงงาน
1. ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน
1.1. นักเรียนที่ก้าลังศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
1.2. นักเรียนที่ก้าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
2. จานวนผู้เข้าแข่งขัน
๒.๑. ให้แต่ละโรงเรีย นคัดเลือกโครงงานในกลุ่ มสาระของแต่ละช่วงชั้นเข้า แข่งขัน กลุ่ มสาระ
การเรียนรู้ ละ ๑โครงงาน
๒.๒. ผู้เข้าประกวดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น ทีม ๆละ๓คนแต่ละทีมเข้า
แข่งขันไม่เกิน๑โครงงาน
3. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน
น้าเสนอพร้อมกับคณะกรรมการซักถาม ไม่เกิน 18 นาที / 1 โครงงาน
4. วิธีการดาเนินการแข่งขัน
4.1. โครงงานจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4 กลุ่มดังนี้
4.1.1. วิทยาศาสตร์แข่งขันที่ห้อง ป.1/4
4.1.2. ภาษาไทยแข่งขันที่ห้อง ป.1/1
4.1.3. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)แข่งขันที่ห้อง ป.1/2

อาคาร 2525

4.1.4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแข่งขันที่ห้อง ป.1/3
4.2. ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดท้ารูปเล่มรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์มีจ้านวนหน้าไม่เกิน๕๐หน้าจ้านวน
๓ชุด (พิมพ์ด้วยกระดาษ A๔) ส่งให้คณะกรรมการก่อนการแข่งขันภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยส่ง
เอกสารที่โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 208 ถ.สนามกีฬา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ล้าพูน 51000
4.3. ผู้เข้าแข่งขันจัดท้าปูายแสดงโครงงานประกอบด้วยวัสดุเป็นแผ่น๓แผ่นแผ่นกลางมีขนาด๖๐x
๑๒๐เซนติเมตรแผ่นข้างมีขนาด๖๐x๖๐เซนติเมตรดังนี้
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โรงเรียน………………………………
ชื่อโครงงาน…………………………
(สูงไม่เกิน ๕๐ เซนติเมตร)
๖๐เซนติเมตร

๖๐เซนติเมตร

๖๐เซนติเมตร

4.4. ผู้เข้าประกวดต้องจับฉลากเพื่อจัดล้าดับก่อนการประกวด๓๐นาที
4.5. ผู้เข้าประกวดสามารถจัดเตรียมโครงงานภายในห้องก่อนการประกวด๑๕นาที
4.6. ผู้เข้าประกวดต้องน้าเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการซักถาม
4.7. โครงงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นโครงงานที่ลอกเลียนแบบของผู้อื่น
4.8. กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจ้านวนที่ก้าหนดในหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขัน
ให้กรรมการฯพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด
4.9. ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพ้นจาก
เวลาที่ก้าหนดให้กรรมการฯพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด)
4.10. กรณีแข่งขันเป็นทีมสามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าประกวดได้เฉพาะกรณีปุวย/ตาย/ย้ายแต่ต้องแสดง
หลักฐานให้กรรมการพิจารณาด้วย
5. รายละเอียดการสมัคร
5.1. ยื่นใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมส้าเนาบัตรประชาชน , หนังสือรับรองการศึกษา
ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
5.2. กรณีผู้เข้าแข่งขันเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่า
อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังนี้
5.2.1. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือส้าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรอง
การเกิด อย่างใดอย่างหนึ่ง
***ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน

91

6. เกณฑ์การให้คะแนน100 คะแนน
ตอนที๑่ ความคิดสร้างสรรค์ (๑๐คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
๑. ความแปลกใหม่ของโครงงาน
๒. การน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน

คะแนน
๕
๕

ตอนที๒่ การเขียนรายงาน (๒๒คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑. ความถูกต้องตามแบบฟอร์มการเขียนรายงานการจัดท้าโครงงาน
(เลือกให้คะแนน๑ข้อ)
- มีครบทุกหัวข้อและจัดล้าดับถูกต้อง
๕
- มีครบทุกหัวข้อแต่จัดล้าดับไม่ถูกต้อง
๓
- มีไม่ครบทุกหัวข้อ
๑
๒. ความสมบูรณ์ของเนื้อห้าในการเขียนรายงานการจัดท้าโครงงาน
(เลือกให้คะแนน๑ข้อ)
- โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า๙๕%
๙
- โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า๘๕%
๗
- โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า๗๕%
๕
- โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า๖๕%
๓
- โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า๕๕%
๑
๓. การใช้ภาษา(เลือกให้คะแนน๑ข้อ)
- ใช้ภาษาถูกหลักไวยากรณ์
๕
- มีการสะกดค้าผิดไม่เกิน 3 ค้า
๓
- มีการสะกดค้าผิดมากกว่า 3 ค้า
๑
๔. เอกสารอ้างอิง(เลือกให้คะแนน๑ข้อ)
- เอกสารอ้างอิงมีความเกี่ยวโยงกับโครงงานไม่น้อยกว่า๙๕%
๓
- เอกสารอ้างอิงมีความเกี่ยวโยงกับโครงงานไม่น้อยกว่า๘๕%
๒
- เอกสารอ้างอิงมีความเกี่ยวโยงกับโครงงานไม่น้อยกว่า๗๕%
๑
*** หมายเหตุ1. รูปเล่มรายงานที่มีจ้านวนหน้าเกิน๕๐หน้าจะถูกตัดคะแนน๕คะแนน
2. รูปเล่มรายงานที่ส่งไม่ทันตามเวลาที่ก้าหนดให้น้าไปส่งในวันประกวดโดยจะถูกตัด
คะแนน๕คะแนน
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ตอนที๓่ วิธีการดาเนินงาน (๑๘คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
๑. การก้าหนดปัญหา(เลือกให้คะแนน๑ข้อ)
- ประเด็นปัญหามีความเฉพาะเจาะจงและชัดเจนดีมาก
- ประเด็นปัญหามีความเฉพาะเจาะจงแต่ยังไม่ชัดเจน
- ประเด็นปัญหาไม่เฉพาะเจาะจง
๒.การด้าเนินงาน(เลือกให้คะแนน๑ข้อ)
- ด้าเนินงานเป็นล้าดับขั้นตอนสื่อความหมายอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย
- ด้าเนินงานเป็นล้าดับขั้นตอนสื่อความหมายอย่างชัดเจน
- ด้าเนินงานเป็นล้าดับขั้นตอนสื่อความหมายไม่ชัดเจน
- ด้าเนินงานไม่เป็นล้าดับขั้นตอนสื่อความหมายไม่ชัดเจน
๔. การแปลผลและสรุปผล(เลือกให้คะแนน๑ข้อ)
- แปลผลถูกต้องและสรุปผลสอดคล้องกับข้อมูล
- แปลผลบางส่วนถูกต้องและสรุปผลไม่สอดคล้องกับข้อมูล
- แปลผลบางส่วนไม่ถูกต้องและสรุปผลสอดคล้องกับข้อมูล
๕. การอภิปราย(เลือกให้คะแนน๑ข้อ)
- อภิปรายผลได้ถูกต้องสมบูรณ์พร้อมมีข้อมูลประกอบ
- อภิปรายผลได้ถูกต้องแต่ไม่มีข้อมูลประกอบ
- อภิปรายผลถูกต้องเพียงบางส่วน

คะแนน
๕
๓
๑
๗
๕
๓
๑
๓
๒
๑
๓
๒
๑

ตอนที๔่ การนาเสนอ : จัดแสดงผลงาน (๒๐คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
๑. การนาเสนอข้อมูล (เลือกให้คะแนน๑ข้อ)
- จัดเรียงล้าดับขั้นตอนในการน้าเสนอมีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า๙๕%
- จัดเรียงล้าดับขั้นตอนในการน้าเสนอมีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า๘๕%
- จัดเรียงล้าดับขั้นตอนในการน้าเสนอมีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า๗๕%
- จัดเรียงล้าดับขั้นตอนในการน้าเสนอมีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า๖๕%
๒. มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดงโครงงานที่เหมาะสม(เลือกให้คะแนน๑ข้อ)
- อุปกรณ์ประกอบการแสดงโครงงานมีความเหมาะสมทั้งหมด
- อุปกรณ์ประกอบการแสดงโครงงานบางส่วนมีความเหมาะสม
- อุปกรณ์ประกอบการแสดงโครงงานไม่เหมาะสม
๓. รูปแบบการน้าเสนอน่าสนใจ(เลือกให้คะแนน๑ข้อ)
- รูปแบบการน้าเสนอผลงานน่าสนใจไม่น้อยกว่า๙๕%
- รูปแบบการน้าเสนอผลงานน่าสนใจไม่น้อยกว่า๘๕%
- รูปแบบการน้าเสนอผลงานน่าสนใจไม่น้อยกว่า๗๕%
- รูปแบบการน้าเสนอผลงานน่าสนใจไม่น้อยกว่า๖๕%

คะแนน
๗
๕
๓
๑
๓
๒
๑
๕
๔
๓
๒
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- รูปแบบการน้าเสนอผลงานน่าสนใจไม่น้อยกว่า๕๕%
๔. มีความประณีตสวยงาม(เลือกให้คะแนน๑ข้อ)
- สะอาดสวยงามตัวหนังสือและสีที่ใช้เหมาะสมทั้งหมด
- สะอาดสวยงามตัวหนังสือและสีที่ใช้เหมาะสมเพียงบางส่วน
- สะอาดตัวหนังสือและสีที่ใช้ไม่เหมาะสม
๕. การใช้แผงโครงงานตามขนาดที่ก้าหนด(เลือกให้คะแนน๑ข้อ)
- ใช้แผงโครงงานตามขนาดที่ก้าหนด
- ใช้แผงโครงงานแตกต่างจากขนาดที่ก้าหนด

๑
๓
๒
๑
๒
๐

ตอนที๕่ การนาเสนอ : การบรรยาย (๒๐คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
๑. ความสมบูรณ์ของเนื้อหา(เลือกให้คะแนน๑ข้อ)
- น้าเสนอเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาครบถ้วนไม่น้อยกว่า๙๕%
- น้าเสนอเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาครบถ้วนไม่น้อยกว่า๘๕%
- น้าเสนอเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาครบถ้วนไม่น้อยกว่า๗๕%
- น้าเสนอเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาครบถ้วนไม่น้อยกว่า๖๕%
๒. ทักษะการน้าเสนอ(เลือกให้คะแนน๑ข้อ)
- มีทักษะในการน้าเสนอครบถ้วนไม่น้อยกว่า๙๕%
- มีทักษะในการน้าเสนอครบถ้วนไม่น้อยกว่า๘๕%
- มีทักษะในการน้าเสนอครบถ้วนไม่น้อยกว่า๗๕%
- มีทักษะในการน้าเสนอครบถ้วนไม่น้อยกว่า๖๕%
- มีทักษะในการน้าเสนอครบถ้วนไม่น้อยกว่า๕๕%
๓. การมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในกลุ่ม(เลือกให้คะแนน๑ข้อ)
- สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมในการน้าเสนอผลงาน
- สมาชิกในกลุ่มมีการน้าเสนอผลงานไม่ครบทุกคน
*** หมายเหตุ สามารถน้าเสนอด้วยวิธีการฉายภาพข้ามศีรษะหรือคอมพิวเตอร์

คะแนน
๗
๕
๓
๑
๑๐
๘
๖
๔
๒
๓
๑

ตอนที๖่ การตอบข้อซักถาม (๑๐คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
๑. การตอบค้าถาม(เลือกให้คะแนน๑ข้อ)
- ตอบค้าถามได้ตรงประเด็นและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่น้อยกว่า๙๕%
- ตอบค้าถามได้ตรงประเด็นและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่น้อยกว่า๘๕%
- ตอบค้าถามได้ตรงประเด็นและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่น้อยกว่า๗๕%
- ตอบค้าถามได้ตรงประเด็นและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่น้อยกว่า๖๕%
๔. การมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในกลุ่ม(เลือกให้คะแนน๑ข้อ)
- สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมในการตอบค้าถาม
- สมาชิกในกลุ่มร่วมกันตอบค้าถามไม่ครบทุกคน

คะแนน
๗
๕
๓
๑
๓
๑
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หมายเหตุ 1. เวลาที่ใช้ในการน้าเสนอไม่เกิน๙นาทีและเวลาตอบข้อซักถามไม่เกิน๙นาที
2. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
7. เกณฑ์การตัดสิน
- รางวัลเหรียญทอง

ได้คะแนน ๘๐ - 100 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

- รางวัลเหรียญเงิน

ได้คะแนน ๗๐ - ๗๙ คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน

- รางวัลเหรียญทองแดง ได้คะแนน ๖๐ - ๖๙ คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
- รางวัลชมเชย
หมายเหตุ

ได้คะแนน 50 - 59 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรระดับชมเชย

*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

8. ติดต่อประสานงาน
นายทัชธชา ปัญญารัตน์ ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
เบอร์มือถือ 080 319 4564
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 053 511688
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ใบสมัคร
เข้าร่วมการแข่งขัน งานวันพัฒนาการศึกษา “ประตูลี้ OPEN HOUSE 90 ปี
แห่งความภาคภูมิใจ ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สังกัดเทศบาลเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
การแข่งขัน.....................................................................................................................................................
โรงเรียน..........................................................................................................................................................
สังกัด...............................................................................................................................................................
อาเภอ.......................................................................จังหวัด...........................................................................
ระดับการแข่งขัน

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4– 6

 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

ผู้เข้าแข่งขัน
1. ชื่อ – สกุล....................................................................ชั้น........................อายุ................ปี
2. ชื่อ – สกุล....................................................................ชั้น........................อายุ................ปี
3. ชื่อ – สกุล....................................................................ชั้น........................อายุ................ปี
ครูผู้ควบคุม
1. ชื่อ – สกุล........................................................................เบอร์โทรศัพท์...........................
เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย
 ส้าเนาบัตรประชาชน หรือ ส้าเนาบัตรประจ้าตัวนักเรียน
 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย /ส้าเนาสูติบัตร /หนังสือรับรองการเกิด
 อื่น ๆ ระบุ......................................................................
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง
ลงชื่อ...............................................................ผู้รับรอง
(..............................................................)
ตาแหน่ง ผู้อ้านวยการกองการศึกษา/ผู้อ้านวยการสถานศึกษา
หมายเหตุ:: ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าพูน หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-Mail) pratoolee@hotmail.comภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560

