รายละเอียดกิจกรรม/เกณฑการแขงขันทักษะทางวิชาการ
“มหกรรมคุณธรรม นําการพัฒนาศักยภาพผูเรียน” ระดับกลุม ครั้งที่ ๑๐ ปการศึกษา ๒๕๕๘
สํานักงานกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ ๗
รวมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน
ระหวางวันที.่ ........ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน
ตําบลโคกสี อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน
-------------------------------------------ที่

ชื่อกิจกรรม

ระดับชั้น
ม.๑-๓ ม.๔-๖

ประเภท

ผูเขา
แขงขัน

๑ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
๑) การแขงขันเขียนเรียงความ





เดี่ยว

๒

๒) การแขงขันคัดลายมือภาษาไทย





เดี่ยว

๒

๓) การแขงขันแตงบทรอยกรอง กาพยยานี ๑๑ (แตงสด)
-ระดับ ม.ตน ๖ บท และระดับ ม.ปลาย ๘ บท





เดี่ยว

๔) การแขงขันตอบปญหาวิชาภาษาไทย





เดี่ยว

๒

๑) การแขงขันตอบปญหาวิชาคณิตศาสตร





เดี่ยว

๒

๓ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (โครงงาน)
๑) โครงงานวิทยาศาสตร ประเภทสิ่งประดิษฐ



-

ทีมละ ๓ รูป

๓

๒) โครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง

-



ทีมละ ๓ รูป

๓

๓) การแขงขันตอบปญหาวิชาวิทยาศาสตร





เดี่ยว

๒

๑) การแขงขันวิชาเรียงความแกกระทูธรรม นักธรรมชั้นตรี



-

เดี่ยว

๑

๒) การแขงขันวิชาเรียงความแกกระทูธรรม นักธรรมชั้นโท

-



เดี่ยว

๑

๓) การแขงขันวิชาเรียงความแกกระทูธรรม นักธรรมชั้นเอก

-



เดี่ยว

๑

๔) การแขงขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย





เดี่ยว

๒

๕) การแขงขันตอบปญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม





เดี่ยว

๒

๒

๒ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

๔ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่

ชื่อกิจกรรม
๖) การแขงขันตอบปญหาวิชาพระพุทธศาสนา
(พุทธประวัติ ศาสนพิธี และธรรมวินัย)

ระดับชั้น
ม.๑-๓ ม.๔-๖

ประเภท

ผูเขา
แขงขัน





เดี่ยว

๒





เดี่ยว

๒

๑) การแขงขันวาดภาพลายเสน (ใชดินสอ)



-

เดี่ยว

๑

๒) การแขงขันวาดภาพระบายสี (ใชสีโปสเตอร)

-



เดี่ยว

๑

๓) การแขงขันประติมากรรมลอยตัว





ทีมละ ๓ รูป

๖

๔) การแขงขันตอบปญหาวิชาศิลปะ





เดี่ยว

๒

๑) การแขงขันการประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติทอ งถิ่น



-

ทีมละ ๓ รูป

๓

๒) การแขงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น



-

ทีมละ ๓ รูป

๓

๓) การแขงขันการจัดสวนแกว

-



ทีมละ ๓ รูป

๓

๔) การแขงขันการสราง Webpage ประเภท CMS
โปรแกรม Joomla 2.5
๕) การแขงขันตอบปญหาวิชาการงานอาชีพฯ

-



ทีมละ ๒ รูป

๒





เดี่ยว

๒

๘ กลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ
๑) การแขงขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ





เดี่ยว

๒

๒) การแขงขันตอบปญหาวิชาภาษาอังกฤษ





เดี่ยว

๒

๓) การแขงขันตอบปญหาวิชาภาษาบาลี





เดี่ยว

๒





ทีมละ ๓ รูป

๖

๒๒

๒๓

๕ กลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษา
๑) การแขงขันตอบปญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
๖ กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ

๗ กลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี

๙ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๑) การแขงขันหนังสือเลมเล็ก
รวม
๒๘ กิจกรรม

ม.ตน ๔๗ โรงเรียน, ม.ปลาย ๒๗ โรงเรียน
หมายเหตุ - การจัดกิจกรรมนิทรรศการของโรงเรียน (ไมมีการแขงขัน)
- สาธิตการเทศนมหาชาติทํานองหลวง "กัณฑที่ ๙ " (ไมมีการแขงขัน)

๖๔ รูป/โรงเรียน

๔๕ รายการ

รายละเอียดกิจกรรม
“มหกรรมคุณธรรม นําการพัฒนาศักยภาพผูเรียน” ระดับกลุม ครั้งที่ ๑๐ ปการศึกษา ๒๕๕๘
สํานักงานกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ ๗
รวมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน
ระหวางวันที.่ .......ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน
-------------------------------------------กิจกรรมการแขงขันทักษะทางวิชาการ มีรายละเอียดกิจกรรม ประเภทตาง ๆ ดังนี้
๑. การแขงขันเขียนเรียงความ (ม.ตน/ม.ปลาย)
๒. การแขงขันคัดลายมือภาษาไทย (ม.ตน/ม.ปลาย)
๓. การแขงขันแตงบทรอยกรอง กาพยยานี ๑๑ (แตงสด ม.ตน/ม.ปลาย)
๔. การแขงขันตอบปญหาวิชาภาษาไทย จํานวน ๑๐๐ ขอ (ม.ตน/ม.ปลาย)
๕. การแขงขันตอบปญหาวิชาคณิตศาสตร จํานวน ๑๐๐ ขอ (ม.ตน/ม.ปลาย)
๖. การแขงขันโครงการวิทยาศาสตร ประเภทสิ่งประดิษฐ (ม.ตน)
๗. การแขงขันโครงการวิทยาศาสตร ประเภททดลอง (ม.ปลาย)
๘. การแขงขันตอบปญหาวิชาวิทยาศาสตร จํานวน ๑๐๐ ขอ (ม.ตน/ม.ปลาย)
๙. การแขงขันวิชาเรียงความแกกระทูธรรม นักธรรมชั้นตรี (ม.ตน)
๑๐. การแขงขันวิชาเรียงความแกกระทูธรรม นักธรรมชั้นโท (ม.ปลาย)
๑๑. การแขงขันวิชาเรียงความแกกระทูธรรม นักธรรมชั้นเอก (ม.ปลาย)
๑๒. การแขงขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย (ม.ตน/ม.ปลาย)
๑๓. การแขงขันตอบปญหาวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน ๑๐๐ ขอ (ม.ตน/ม.ปลาย)
๑๔. การแขงขันตอบปญหาวิชาพระพุทธศาสนา จํานวน ๑๐๐ ขอ (ม.ตน/ม.ปลาย)
๑๕. การแขงขันตอบปญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จํานวน ๑๐๐ ขอ (ม.ตน/ม.ปลาย)
๑๖. การแขงขันวาดภาพลายเสน (ม.ตน)
๑๗. การแขงขันวาดภาพระบายสีโปสเตอร (ม.ปลาย)
๑๘. การแขงขันประติมากรรมลอยตัว (ม.ตน/ม.ปลาย)
๑๙. การแขงขันตอบปญหาวิชาศิลปะ จํานวน ๑๐๐ ขอ (ม.ตน/ม.ปลาย)
๒๐. การแขงขันการประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติทอ งถิ่น (ม.ตน)
๒๑. การแขงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น (ม.ตน)
๒๒. การแขงขันการจัดสวนแกว (ม.ปลาย)

๒๓. การแขงขันการสราง Webpage ประเภท CMS โปรแกรม Joomla (ม.ปลาย)
๒๔. การแขงขันตอบปญหาวิชาการงานอาชีพฯ จํานวน ๑๐๐ ขอ (ม.ตน/ม.ปลาย)
๒๕. การแขงขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ (ม.ตน/ม.ปลาย)
๒๖. การแขงขันตอบปญหาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน ๑๐๐ ขอ (ม.ตน/ม.ปลาย)
๒๗. การแขงขันตอบปญหาวิชาภาษาบาลี จํานวน ๑๐๐ ขอ (ม.ตน/ม.ปลาย)
๒๘. การแขงขันหนังสือเลมเล็ก (ม.ตน/ม.ปลาย)

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
งานแขงขันทักษะทางวิชาการ “มหกรรมคุณธรรม นําการพัฒนาศักยภาพผูเรียน”
ระดับกลุม ครั้งที่ ๑๐ ปการศึกษา ๒๕๕๘
สํานักงานกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ ๗
รวมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน
ระดับชั้น
รายการกิจกรรมการแขงขัน
ประเภท
ม.๑-๓ ม.๔-๖

ผูเขา
แขงขัน

๑. การแขงขันเขียนเรียงความ





เดี่ยว

๒

๒. การแขงขันคัดลายมือภาษาไทย





เดี่ยว

๒





เดี่ยว





เดี่ยว

๔

๔

๓. การแขงขันแตงบทรอยกรอง กาพยยานี ๑๑ (แตงสด)
ระดับ ม.ตน ๖ บท และระดับ ม.ปลาย ๘ บท
๔. การแขงขันตอบปญหาวิชาภาษาไทย
รวม
รวม ๔ กิจกรรม

๘ รายการ

๒
๒

๑. การแขงขันการเขียนเรียงความ
๑.๑ คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
๑.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-๓
๑.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖
๑.๒ ประเภทและจํานวน ผูเขาแขงขัน
๑.๒.๑ แขงขันประเภทเดี่ยว
๑.๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน
๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-๓ จํานวน ๑ รูป
๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖ จํานวน ๑ รูป
๑.๓ วิธีดําเนินการ
๑.๓.๑ สงรายชื่อผูเ ขาแขงขัน ตามวัน เวลาทีก่ ําหนด
๑.๓.๒ ขอบขายเนื้อหาในการเขียนเรียงความ
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน ๓ หัวขอ คือ
๑. โชคดีที่มีภาษาไทย
๒. ศาสนทายาทที่ดี
๓. รักษาสิ่งแวดลอม
และใหตัวแทนผูเขาแขงขันจับสลากเพียง ๑ หัวขอ ในวันแขงขัน
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน ๓ หัวขอ คือ
๑. รูรักสามัคคี
๒. คานิยมประจําชาติไทย
๓. ชวยชาติประหยัดพลังงาน
และใหตัวแทนผูเขาแขงขันจับสลากเพียง ๑ หัวขอ ในวันแขงขัน
๑.๓.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ความยาวไมนอยกวา ๑ หนา แตไมเกิน ๒ หนา
กระดาษ A๔ (ตัวบรรจงครึง่ บรรทัด เวนบรรทัด)
๑.๓.๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ความยาวไมนอยกวา ๒ หนากระดาษ A๔
(ตัวบรรจงครึง่ บรรทัด เวนบรรทัด)
๑.๓.๕ ใหตัวแทนผูเ ขาแขงขันจับสลากหัวขอเขียนเรียงความในวันแขงขัน
๑.๓.๖ ผูแขงขันจัดสงผลงานของตนหลังเขียนเสร็จในเวลาทีก่ ําหนด
๑.๓.๗ ใชเวลาในการแขงขัน ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที

๑.๔ เกณฑการใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน
๑) ถูกตองตามรูปแบบการเขียนเรียงความ(คํานํา เนื้อเรื่อง สรุป)

๑๕ คะแนน

๒) ความเปนเอกภาพ
๓) เนื้อหาตรงกับชื่อเรื่องและนาสนใจ
๔) มีสัมพันธภาพ

๑๐ คะแนน
๑๕ คะแนน
๑๐ คะแนน

๕) อักขรวิธี(ถูกตอง)
๖) สํานวนภาษา(เปนภาษาเขียน)

๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน

๗) การเวนวรรคตอน(๒ หนาขึ้นไป เวนบรรทัด)
๘) ความสะอาดเรียบรอย (เขียนตัวบรรจง)

๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน

๙) ความยาวของเนื้อเรือ่ ง/ เนื้อหา

๑๐ คะแนน

๒. การแขงขันคัดลายมือภาษาไทย
๒.๑ คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
๒.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-๓
๒.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖
๒.๒ ประเภทและจํานวน ผูเขาแขงขัน
๒.๒.๑ แขงขันประเภทเดี่ยว
๒.๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน
๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-๓ จํานวน ๑ รูป
๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖ จํานวน ๑ รูป
๒.๓ วิธีดําเนินการ
๒.๓.๑ สงรายชื่อผูเ ขาแขงขัน ตามวัน เวลาทีก่ ําหนด
๒.๓.๒ เนื้อหา ตามที่ฝายจัดการแขงขันกําหนดให
๒.๓.๓ ใชปากกาลูกลื่น คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด รูปแบบตัวอักษร ตัวกลม
หัวกลม เวนบรรทัด ๑ บรรทัด ตามรูปแบบกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
กระดาษ A๔ ๒๐ บรรทัด
๒.๓.๔ ใชเวลาในการแขงขัน ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที โดยแขงขันเพียงรอบเดียวแลวตัดสิน
ผลการตัดสินตามเกณฑการประเมินของคณะกรรมการถือเปนขอยุติ
๒.๔ เกณฑการใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน
๑) ตัวเต็มบรรทัด โดยสมบูรณ ตัวตรงมีขนาดสม่ําเสมอ ๓๐ คะแนน
๒) วางสระ วรรณยุกต การเวนวรรคตอน(ชองไฟ)
๓) คัดลอกขอความถูกตองตลอดขอความ

๒๐ คะแนน
๒๐ คะแนน

๔) สะอาด ไมมีรอยขูด ขีด ฆา และรอยลบ
๕) เวลา (เสร็จตามเวลาที่กําหนด)

๒๐ คะแนน
๑๐ คะแนน

๓. การแขงขันแตงบทรอยกรอง กาพยยานี ๑๑ (แตงสด)
๓.๑ คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
๓.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-๓
๓.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖
๓.๒ ประเภทและจํานวน ผูเขาแขงขัน
๓.๒.๑ แขงขันประเภทเดี่ยว
๓.๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน
๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-๓

จํานวน ๑ รูป

๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖ จํานวน ๑ รูป
๓.๓ วิธีดําเนินการ
๓.๓.๑ สงรายชื่อผูเ ขาแขงขัน ตามวัน เวลาทีก่ ําหนด
๓.๓.๒ กรรมการกําหนดหัวขอที่จะใชในการแขงขัน จําวน ๓ หัวขอ
๓.๓.๓ ใหนักเรียนเลือกผูแทน ๑ รูป จับฉลากหัวขอ แลวนําหัวขอที่จบั ฉลากได
ไปแตงบทรอยกรอง
๓.๓.๓.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๑-๓) แตงกาพยยานี ๑๑ จํานวน ๖ บท
๓.๓.๓.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) แตงกาพยยานี ๑๑ จํานวน ๘ บท
๓.๓.๔ ใชเวลาในการแตงคําประพันธ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
๓.๔ เกณฑการใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน
๓.๔.๑ บทรอยกรองที่ผิดฉันทลักษณ ตอไปนี้ กรรมการจะไมนําไปตรวจใหคะแนน
๑) ไมมีสัมผัสระหวางวรรค
๒) ไมมีสัมผัสระหวางบท
๓) ใชสระเสียงสั้น สัมผัสกับสระเสียงยาวเปนสัมผัสบังคับ
(เชน ใช “ใจ” สัมผัส กับ “กาย”)
๔) กรณีแตงฉันท วางคํา ครุ ลหุ ไมถูกตําแหนง
๕) เขียนไมครบตามที่กําหนด
๓.๔.๒ บทรอยกรองที่ไมผิดฉันทลักษณ กรรมการจะนําไปตรวจใหคะแนน
โดยมีหลักเกณฑ การใหคะแนน ดังนี้

๑) ฉันทลักษณและอักขรวิธี

คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน

-เขียนตัวสะกดการันตผิด หักคําละ ๑ คะแนน
-มีสัมผัสซ้ํา
หักคะแนนตําแหนงละ ๒ คะแนน
-มีสัมผัสเลื่อน หักคะแนนตําแหนงละ ๒ คะแนน
๒) ความคิดและเนื้อหา
คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน
-ตรงประเด็น หมายความวา นักเรียนจะตองใชหัวขอที่กําหนดเปนแกนเรื่อง
-เสนอแนวคิดสรางสรรค หมายความวา เนื้อหาที่นักเรียนเสนอนั้นใหแงคิด
ที่เปนประโยชนแกผูอาน เชน แงคิดในการดํารงชีวิต การเขาใจสังคม
การปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสังคม
-เสนอแนวคิดแปลกใหม หมายถึง แนวความคิดที่เสนอในเนือ้ หา
ไมคอยมีใครกลาวถึง เปนแนวความคิดทีม่ ีเหตุผลและอยูในขอบเขตของหัวขอ
๓) กวีไวหาร
- เลือกใชคําเหมาะแกเนื้อหาและบริบท

คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน

-เลนสัมผัสอักษร เลนคํา ไพเราะ สละสลวยและราบรื่น
ชวยใหคําประพันธไพเราะยิง่ ขึ้น
-ใชโวหารตาง ๆ สงเสริมเนือ้ หาใหมีความหมายลึกซึ้งกินใจ เชน
กลาวเปรียบเทียบใชบุคลาธิษฐาน เปนตน

๔. การแขงขันตอบปญหาวิชาภาษาไทย
๔.๑ คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
๔.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-๓
๔.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖
๔.๒ ประเภทและจํานวน ผูเขาแขงขัน
๔.๒.๑ แขงขันประเภทเดี่ยว
๔.๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน
๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-๓

จํานวน ๑ รูป

๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖ จํานวน ๑ รูป
๔.๓ วิธีดําเนินการ และเกณฑใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน
๔.๓.๑ สงรายชื่อผูเ ขาแขงขัน ตามวัน เวลาทีก่ ําหนด
๔.๓.๒ ใชแบบทดสอบ จํานวน ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน
๔.๓.๓ ใชเวลาในการแขงขัน ๒ ชั่วโมง
๔.๓.๔ ผูแขงขันที่ไดคะแนนสูงสุด ถือวาเปนผูชนะเลิศ
๔.๓.๕ ผูแขงขันที่ไดคะแนนเทากัน ใหกรรมการดูคะแนน ๑๐ ขอแรก วาใครไดคะแนนมากกวา
เปนผูชนะ แตหากคะแนนเทากันอีกใหดูคะแนน ๑๐ ขอตอมา ดูทีละ ๑๐ ขอจนกวา
มีผูไดคะแนนมากกวาเปนผูชนะ

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
งานแขงขันทักษะทางวิชาการ “มหกรรมคุณธรรม นําการพัฒนาศักยภาพผูเรียน”
ระดับกลุม ครั้งที่ ๑๐ ปการศึกษา ๒๕๕๘
สํานักงานกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ ๗
รวมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน
รายการกิจกรรมการแขงขัน
๑ การแขงขันตอบปญหาวิชาคณิตศาสตร
รวม
รวม ๑ กิจกรรม

ระดับชั้น
ม.๑-๓ ม.๔-๖




๑

๑

ประเภท
เดี่ยว

๒ รายการ

ผูเขา
แขงขัน
๒

๑. การแขงขันตอบปญหาวิชาคณิตศาสตร
๑.๑ คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
๑.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-๓
๑.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖
๑.๒ ประเภทและจํานวน ผูเขาแขงขัน
๑.๒.๑ แขงขันประเภทเดี่ยว
๑.๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน
๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-๓ จํานวน ๑ รูป
๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖ จํานวน ๑ รูป
๑.๓ วิธีดําเนินการ และเกณฑใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน
๑.๓.๑ สงรายชื่อผูเ ขาแขงขัน ตามวัน เวลาทีก่ ําหนด
๑.๓.๒ ใชแบบทดสอบ จํานวน ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน
๑.๓.๓ ใชเวลาในการแขงขัน ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที
๑.๓.๔ ผูแขงขันที่ไดคะแนนสูงสุด ถือวาเปนผูชนะเลิศ
๑.๓.๕ ผูแขงขันที่ไดคะแนนเทากัน ใหกรรมการดูคะแนน ๑๐ ขอแรก วาใครไดคะแนนมากกวา
เปนผูชนะ แตหากคะแนนเทากันอีกใหดูคะแนน ๑๐ ขอตอมา ดูทีละ ๑๐ ขอจนกวา
มีผูไดคะแนนมากกวาเปนผูชนะ

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
งานแขงขันทักษะทางวิชาการ “มหกรรมคุณธรรม นําการพัฒนาศักยภาพผูเรียน”
ระดับกลุม ครั้งที่ ๑๐ ปการศึกษา ๒๕๕๘
สํานักงานกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ ๗
รวมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน
รายการกิจกรรมการแขงขัน

ระดับชั้น
ม.๑-๓ ม.๔-๖

ประเภท

ผูเขา
แขงขัน

๑. โครงงานวิทยาศาสตร ประเภทสิ่งประดิษฐ



-

ทีมละ ๓ รูป

๓

๒. โครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง

-



ทีมละ ๓ รูป

๓

๓. การแขงขันตอบปญหาวิชาวิทยาศาสตร





เดี่ยว

๒

๒

๒

รวม
รวม ๔ กิจกรรม

๔ รายการ

๑. การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ประเภทสิ่งประดิษฐ
๑.๑ คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
-นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-๓
๑.๒ ประเภทและจํานวน ผูเขาแขงขัน
๑.๒.๑ แขงขันประเภททีม ๆ ละ ๓ รูป
๑.๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-๓ จํานวน ๑ ทีม
๑.๓ วิธีดําเนินการ
๑.๓.๑ สงรายชื่อผูเ ขาแขงขัน ตามวัน เวลาทีก่ ําหนด
๑.๓.๒ เนื้อหาโครงงานทีส่ งเขาประกวดตองเปนโครงงานประเภทสิง่ ประดิษฐ ที่เกี่ยวของ
กับกลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร ที่ใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการศึกษาหาความรู
เพื่อใหไดคําตอบในเรื่องที่ศึกษา
๑.๓.๓ สํานักงานกลุมโรงเรียน จัดสงรายงานโครงงานเปนรูปเลม ลวงหนากอนการแขงขัน
โครงงานละ ๕ เลม ใหสํานักงานกลุมที่ ๘ ไมเกิน วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
๑.๓.๔ นําผังโครงงานมาแสดงตามเกณฑมาตรฐาน
๖๐ ซม.
ก

๖๐ ซม.
ข

ก

๖๐ ซม.

๑๒๐ ซม.
๑.๓.๕ อุปกรณอื่น ๆ ที่นํามาสาธิตอาจวางบนโตะ โดยไมยื่นออกมาจากโตะเกิน ๖๐ ซม.
๑.๓.๖ นําเสนอโครงงานตอคณะกรรมการและตอบขอซักถามใชเวลาประมาณ ๑๐ นาที
๑.๓.๗ สิ่งประดิษฐ ผูสง โครงงานเขาประกวดตองจัดเตรียมมาเอง
๑.๓.๘ พืน้ ที่จัดวางแผงโครงงาน คณะกรรมการจัดใหเทากันไมเกิน ๑.๕๐ ม. X ๑.๐๐ ม.

๑.๔ เกณฑการใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน
เอกสารรายงานโครงงาน ๓๕ คะแนน
๑) ความถูกตองตามโครงสรางของเอกสาร
๒) การใชภาษาและคําศัพททางวิทยาศาสตร
๓) การใชวิธีการทางวิทยาศาสตรและนําเสนอขอมูลชัดเจน

๑๐ คะแนน
๕ คะแนน
๑๐ คะแนน

๔) การสรุปและอภิปรายผลการทดลอง
๕) ประโยชนที่ไดรับ

๕ คะแนน
๕ คะแนน

การจัดแสดงโครงงานวิทยาศาสตร ๒๕ คะแนน
๑) ความเหมาะสมในการใชอุปกรณจัดแสดงโครงงาน

๕ คะแนน

๒) ขั้นตอนการนําเสนอผลงาน การลําดับเรื่องนําเสนอ
๓) ความคิดริเริ่มสรางสรรค การนําเสนอขอมูล การใชวัสดุ
ในการทําบอรดและโครงงาน

๕ คะแนน
๑๐ คะแนน

๔) ความประณีต ความสวยงามและความคงทน

๕ คะแนน

การนําเสนอและตอบขอซักถามเกีย่ วกับโครงงานวิทยาศาสตร ๔๐ คะแนน
๑) การอธิบาย แสดงใหเห็นถึงความรูความเขาใจในเรื่องที่ทาํ
๒) การตอบคําถาม อยางมีเหตุผล
๓) การอางอิงหลักฐานขอมูลจากการทดลองและจากเอกสาร
๔) การแสดงใหเห็นถึงความมีเจตคติทางวิทยาศาสตร เชนมีเหตุผล
๕) ขอคิดเห็นทีเ่ กี่ยวกับประโยชนจากการทําโครงงานวิทยาศาสตร
๖) การแกไขปญหา (นําไปใชประโยชน)

๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
๕ คะแนน
๕ คะแนน
๕ คะแนน
๕ คะแนน

รูปแบบการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร ประเภทสิ่งประดิษฐ
ปกนอก

เรื่อง.........................................................................................................................
โดย
๑...........................................................................................................................................
๒..........................................................................................................................................
๓.........................................................................................................................................
โรงเรียน............................................................จังหวัด........................
สํานักงานกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ ๗
รายงานฉบับนี้เปนสวนประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร
ประเภทสิง่ ประดิษฐ ระดับชั้น.......................................
เนื่องในงานแขงขันทักษะวิชาการระดับกลุม ครัง้ ที่ ๑๐ ปการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ........................................................

ปกใน เรื่อง........................................................................................................................
โดย
๑..........................................................................................................................................
๒..........................................................................................................................................
๓.........................................................................................................................................
ครูที่ปรึกษา
๑.........................................................................................................................................
ที่ปรึกษาพิเศษ
๒..........................................................................................................................................

บทคัดยอ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญตาราง
สารบัญรูปภาพ
บทที่ ๑
บทนํา
บทที่ ๒
บทที่ ๓

เอกสารทีเ่ กี่ยวของ
อุปกรณและวิธีการดําเนินการ

บทที่ ๔
บทที่ ๕

ผลการดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการ

ภาคผนวก
บรรณานุกรม
หมายเหตุ

ความยาวไมเกิน ๒๐ หนา

/อภิปรายผลการดําเนินการ
ไมเกิน ๑๐ หนา

- ขนาดของกระดาษเขียนรายงานใหใชกระดาษพิมพ ขนาดเอ ๔ พิมพหนาเดียว
ความยาวไมเกิน ๒๐ หนา เฉพาะบทที่ ๑-๕ รวมสรุปผลการดําเนินการ อาจมีภาคผนวก
ไดอีกไมเกิน ๑๐ หนา และทํารายงานสงจํานวน ๕ เลม
- รายงานฉบับใดที่มีความยาวเกินกวาที่กําหนด จะถูกตัดคะแนน

๒. การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร โครงงานประเภททดลอง
๒.๑ คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
-นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖
๒.๒ ประเภทและจํานวน ผูเขาแขงขัน
๒.๒.๑ แขงขันประเภททีม ๆ ละ ๓ รูป
๒.๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖ จํานวน ๑ ทีม
๒.๓ วิธีดําเนินการ
๒.๓.๑ สงรายชื่อผูเ ขาแขงขัน ตามวัน เวลาทีก่ ําหนด
๒.๓.๒ เนื้อหาโครงงานทีส่ งเขาประกวดตองเปนโครงงานประเภททดลอง ทีเ่ กี่ยวของ
กับกลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร ที่ใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการศึกษาหา
ความรูเพื่อใหไดคําตอบในเรื่องที่ศึกษา
๒.๓.๓ สํานักงานกลุมโรงเรียน จัดสงรายงานโครงงานเปนรูปเลม ลวงหนากอนการแขงขัน
โครงงานละ ๕ เลม ใหสํานักงานกลุมที่ ๘ ไมเกิน วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
๒.๓.๔ นําผังโครงงานมาแสดงตามเกณฑมาตรฐาน
๖๐ ซม.
ก

ข

๖๐ ซม.
ก

๖๐ ซม.

๑๒๐ ซม.
๒.๓.๕ อุปกรณอื่นๆที่นํามาสาธิตอาจวางบนโตะ โดยไมยื่นออกมาจากโตะเกิน ๖๐ ซม.
๒.๓.๖ นําเสนอโครงงานตอคณะกรรมการและตอบขอซักถามใชเวลาประมาณ ๑๐ นาที
๒.๓.๗ สิ่งทดลอง ผูส งโครงงานเขาประกวดจัดเตรียมมาเอง
๑.๓.๘ พื้นที่จัดวางแผงโครงงาน คณะกรรมการจัดใหเทากันไมเกิน ๑.๕๐ ม. X ๑.๐๐ ม.

๒.๔ เกณฑการใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน
-เอกสารรายงานโครงงาน ๓๕ คะแนน
๑) ความถูกตองตามโครงสรางของเอกสาร
๒) การใชภาษาและคําศัพททางวิทยาศาสตร
๓) การใชวิธีการทางวิทยาศาสตรและนําเสนอขอมูลชัดเจน

๑๐ คะแนน
๕ คะแนน
๑๐ คะแนน

๔) การสรุปและอภิปรายผลการทดลอง
๕) ประโยชนที่ไดรับ

๕ คะแนน
๕ คะแนน

-การจัดแสดงโครงงานวิทยาศาสตร ๒๕ คะแนน
๑) ความเหมาะสมในการใชอุปกรณจัดแสดงโครงงาน

๕ คะแนน

๒) ขั้นตอนการนําเสนอผลงาน การลําดับเรื่องนําเสนอ
๓) ความคิดริเริ่มสรางสรรค การนําเสนอขอมูล การใชวัสดุ
ในการทําบอรดและโครงงาน

๕ คะแนน
๑๐ คะแนน

๔) ความประณีต ความสวยงามและความคงทน
การนําเสนอและตอบขอซักถามเกีย่ วกับโครงงานวิทยาศาสตร ๔๐ คะแนน

๕ คะแนน
๑๐ คะแนน

๑) การอธิบาย แสดงใหเห็นถึงความรูความเขาใจในเรื่องที่ทาํ
๒) การตอบคําถาม อยางมีเหตุผล

๑๐ คะแนน
๕ คะแนน

๓) การอางอิงหลักฐานขอมูลจากการทดลองและจากเอกสาร
๔) การแสดงใหเห็นถึงความมีเจตคติทางวิทยาศาสตร เชนมีเหตุผล
๕) ขอคิดเห็นทีเ่ กี่ยวกับประโยชนจากการทําโครงงานวิทยาศาสตร

๕ คะแนน
๕ คะแนน
๕ คะแนน

๖) การแกไขปญหา (นําไปใชประโยชน)

รูปแบบการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง
ปกนอก

เรื่อง.........................................................................................................................
โดย
๑...........................................................................................................................................
๒..........................................................................................................................................
๓.........................................................................................................................................
โรงเรียน............................................................จังหวัด........................
สํานักงานกลุมโรงเรียนพระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ ๗
รายงานฉบับนี้เปนสวนประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร
ประเภทสิง่ ประดิษฐ ระดับชั้น.......................................
เนื่องในงานแขงขันทักษะวิชาการระดับกลุม ครัง้ ที่ ๑๐ ปการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ........................................................

ปกใน เรื่อง........................................................................................................................
โดย
๑..........................................................................................................................................
๒..........................................................................................................................................
๓.........................................................................................................................................
ครูที่ปรึกษา
๑.........................................................................................................................................
ที่ปรึกษาพิเศษ
๒..........................................................................................................................................

บทคัดยอ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญตาราง
สารบัญรูปภาพ
บทที่ ๑
บทนํา
บทที่ ๒
บทที่ ๓

เอกสารทีเ่ กี่ยวของ
อุปกรณและวิธีการดําเนินการ

บทที่ ๔
บทที่ ๕

ผลการดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการ

ภาคผนวก
บรรณานุกรม

หมายเหตุ

ความยาวไมเกิน ๒๐ หนา

/อภิปรายผลการดําเนินการ
ไมเกิน ๑๐ หนา

- ขนาดของกระดาษเขียนรายงานใหใชกระดาษพิมพ ขนาดเอ ๔ พิมพหนาเดียว
ความยาวไมเกิน ๒๐ หนา เฉพาะบทที่ ๑-๕ รวมสรุปผลการดําเนินการ อาจมีภาคผนวก
ไดอีกไมเกิน ๑๐ หนา และทํารายงานสงจํานวน ๕ เลม
- รายงานฉบับใดที่มีความยาวเกินกวาที่กําหนด จะถูกตัดคะแนน

๓. การแขงขันตอบปญหาวิชาวิทยาศาสตร
๓.๑ คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
๓.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-๓
๓.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖
๓.๒ ประเภทและจํานวน ผูเขาแขงขัน
๓.๒.๑ แขงขันประเภทเดี่ยว
๓.๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน
๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-๓ จํานวน ๑ รูป
๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖ จํานวน ๑ รูป
๓.๓ วิธีดําเนินการ และเกณฑใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน
๓.๓.๑ สงรายชื่อผูเ ขาแขงขัน ตามวัน เวลาทีก่ ําหนด
๓.๓.๒ ใชแบบทดสอบ จํานวน ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน
๓.๓.๓ ใชเวลาในการแขงขัน ๒ ชั่วโมง
๓.๓.๔ ผูแขงขันที่ไดคะแนนสูงสุด ถือวาเปนผูชนะเลิศ
๓.๓.๕ ผูแขงขันที่ไดคะแนนเทากัน ใหกรรมการดูคะแนน ๑๐ ขอแรก วาใครไดคะแนนมากกวา
เปนผูชนะ แตหากคะแนนเทากันอีกใหดูคะแนน ๑๐ ขอตอมา ดูทีละ ๑๐ ขอจนกวา
มีผูไดคะแนนมากกวาเปนผูชนะ

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานแขงขันทักษะทางวิชาการ “มหกรรมคุณธรรม นําการพัฒนาศักยภาพผูเรียน”
ระดับกลุม ครั้งที่ ๑๐ ปการศึกษา ๒๕๕๘
สํานักงานกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ ๗
รวมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน
รายการกิจกรรมการแขงขัน

ระดับชั้น
ม.๑-๓ ม.๔-๖

ประเภท

ผูเขา
แขงขัน

๑.การแขงขันวิชาเรียงความแกกระทูธรรม นักธรรมชั้นตรี



-

เดี่ยว

๑

๒.การแขงขันวิชาเรียงความแกกระทูธรรม นักธรรมชั้นโท

-



เดี่ยว

๑

๓.การแขงขันวิชาเรียงความแกกระทูธรรม นักธรรมชั้นเอก

-



เดี่ยว

๑

๔.การแขงขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย





เดี่ยว

๒

๕.การแขงขันตอบปญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม





เดี่ยว

๒

๖.การแขงขันตอบปญหาวิชาพระพุทธศาสนา
(พุทธประวัติ ศาสนพิธี และธรรม วินัย)





เดี่ยว

๒

๔

๕

รวม
รวม ๖ กิจกรรม

๙ รายการ

๑. กิจกรรมการแขงขันเขียนเรียงความแกกระทูธรรม นักธรรมชั้นตรี
๑.๑ คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-๓
๑.๒ ประเภทและจํานวน ผูเขาแขงขัน
๑.๒.๑ แขงขันประเภทเดี่ยว
๑.๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-๓ จํานวน ๑ รูป
๑.๓ วิธีดําเนินการ
๑.๓.๑ สงรายชื่อผูเ ขาแขงขัน ตามวัน เวลาทีก่ ําหนด
๑.๓.๒ เนื้อหา สุภาษิตกระทูตงั้ คณะกรรมการกําหนดใหในวันแขงขัน สวนสุภาษิตเชื่อม
ผูเขาแขงขันเตรียมมาเอง ๑ สุภาษิต
๑.๓.๓ เนื้อหาการเขียนเรียงความแกกระทูธรรมชั้นตรี ความยาวไมนอยกวา ๒ หนา
กระดาษ F๔ (ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เวนบรรทัด)
๑.๓.๔ ผูแขงขันที่ไดคะแนนสูงสุด ถือวาเปนผูชนะเลิศ
๑.๓.๕ ใชเวลาแขงขันนักธรรมชั้นละ ๓ ชั่วโมง
๑.๓.๖ การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนทีส่ ิ้นสุด
๑.๔ เกณฑการใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน
๑) ใชตัวสะกดการันตถูกตองตามหลักภาษา
๒) ใชสํานวนสุภาพเรียบรอย
๓) แตงไดครบตามกําหนด

๒๐ คะแนน
๒๐ คะแนน
๒๐ คะแนน

๔) อางสุภาษิตที่เชื่อมไดตามกฎ และบอกที่มาไดถูกตอง
๕) สะอาดไมเปรอะเปอน

๒๐ คะแนน
๒๐ คะแนน

๒. กิจกรรมการแขงขันเขียนเรียงความแกกระทูธรรม นักธรรมชั้นโท
๒.๑ คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖
๒.๒ ประเภทและจํานวน ผูเขาแขงขัน
๒.๒.๑ แขงขันประเภทเดี่ยว
๒.๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. ๔-๖ จํานวน ๑ รูป
๒.๓ วิธีดําเนินการ
๒.๓.๑ สงรายชื่อผูเ ขาแขงขัน ตามวัน เวลาทีก่ ําหนด
๒.๓.๒ เนื้อหา สุภาษิตกระทูตั้ง คณะกรรมการกําหนดใหในวันแขงขัน สวนสุภาษิตเชื่อม
ผูเขาแขงขันเตรียมมาเอง ๒ สุภาษิต
๒.๓.๓ เนื้อหาการเขียนเรียงความแกกระทูธรรมชั้นโท ความยาวไมนอยกวา ๓ หนา
กระดาษ F๔ (ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เวนบรรทัด)
๒.๓.๔ ผูแขงขันที่ไดคะแนนสูงสุด ถือวาเปนผูชนะเลิศ
๒.๓.๕ ใชเวลาแขงขันนักธรรมชั้นละ ๓ ชั่วโมง
๒.๓.๖ การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนทีส่ ิ้นสุด
๒.๔ เกณฑการใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน
๑) ใชตัวสะกดการันตถูกตองตามหลักภาษา
๒) ใชสํานวนสุภาพเรียบรอย

๒๐ คะแนน
๒๐ คะแนน

๓) แตงไดครบตามกําหนด
๔) อางสุภาษิตที่เชื่อมไดตามกฎ และบอกที่มาไดถูกตอง

๒๐ คะแนน
๒๐ คะแนน

๕) สะอาดไมเปรอะเปอน

๒๐ คะแนน

๓. กิจกรรมการแขงขันเขียนเรียงความแกกระทูธรรม นักธรรมชั้นเอก
๓.๑ คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖
๓.๒ ประเภทและจํานวน ผูเขาแขงขัน
๑๐.๒.๑ แขงขันประเภทเดี่ยว
๑๐.๒.๒ จํานวนผูเ ขาแขงขัน
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. ๔-๖ จํานวน ๑ รูป
๓.๓ วิธีดําเนินการ
๓.๓.๑ สงรายชื่อผูเ ขาแขงขัน ตามวัน เวลาทีก่ ําหนด
๓.๓.๒ เนื้อหา สุภาษิตกระทูตงั้ คณะกรรมการกําหนดใหในวันแขงขัน สวนสุภาษิตเชื่อม
ผูเขาแขงขันเตรียมมาเอง ๓ สุภาษิต
๓.๓.๓ เนื้อหาการเขียนเรียงความแกกระทูธรรมชั้นเอก ความยาวไมนอยกวา ๔ หนา
กระดาษ F๔ (ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เวนบรรทัด)
๓.๓.๔ ผูแขงขันที่ไดคะแนนสูงสุด ถือวาเปนผูชนะเลิศ
๓.๓.๕ ใชเวลาแขงขันนักธรรมชั้นละ ๓ ชั่วโมง
๓.๓.๖ การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนทีส่ ิ้นสุด
๓.๔ เกณฑการใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน
๑) ใชตัวสะกดการันตถูกตองตามหลักภาษา
๒) ใชสํานวนสุภาพเรียบรอย

๒๐ คะแนน
๒๐ คะแนน

๓) แตงไดครบตามกําหนด
๔) อางสุภาษิตที่เชื่อมไดตามกฎ และบอกที่มาไดถูกตอง

๒๐ คะแนน
๒๐ คะแนน

๕) สะอาดไมเปรอะเปอน

๒๐ คะแนน

๔. การแขงขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย
๔.๑ คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
๔.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-๓
๔.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖
๔.๒ ประเภทและจํานวน ผูเขาแขงขัน
๔.๒.๑ แขงขันประเภทเดี่ยว
๔.๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน
๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-๓ จํานวน ๑ รูป
๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖ จํานวน ๑ รูป
๔.๓ วิธีดําเนินการ
๔.๓.๑ สงรายชื่อผูเ ขาแขงขัน ตามวัน เวลาทีก่ ําหนด
๔.๓.๒ เนื้อหาในการบรรยายธรรม
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน ๒ หัวขอ คือ
๑. กตัญู รูคุณชาติ ศาสน กษัตริย
๒. กิเลสเปนเหตุใหเกิดทุกข
และใหตัวแทนผูเขาแขงขันจับสลากเพียง ๑ หัวขอ ในวันแขงขัน
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน ๒ หัวขอ คือ
๑. รักษาความสัตย ขจัดทุจริต
๒. เสียสละตนได ใจเปนสุข
และใหตัวแทนผูเขาแขงขันจับสลากเพียง ๑ หัวขอ ในวันแขงขัน
๔.๓.๓ ผูแขงขันที่ไดคะแนนสูงสุด ถือวาเปนผูชนะเลิศ
๔.๓.๔ ผูแขงขัน พูดไมเกิน ๕ นาที (๔ นาที กรดกริ่ง ๑ ครั้งยาว, ๕ นาที กดกริ่ง ๒ ครั้งยาว
พูดเกินเวลาที่กําหนด ตัด ๕ คะแนน/นาที )
๔.๓.๕ ผูแขงขันตองติดปายชื่อ และนั่งประจําที่นงั่ จัดไวให เพื่อสะดวกในการแขงขัน
๔.๓.๖ ใชเวลาในการแขงขันรูปละไมเกิน ๕ นาที
๔.๔ เกณฑการใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน
๑) อารัมภบทนาสนใจ (เริม่ ตน-ลงทาย)

๑๐ คะแนน

๒) เนื้อเรื่อง
- มีสาระตรงประเด็น(ตรงกับชื่อเรื่อง)

๑๕ คะแนน

- มีความชัดเจนสรางสรรค
๓) การใชภาษาสละสลวย น้ําเสียงชวนฟง
๔) น้ําเสียงการพูดถูกตองตามอักขรวิธี

๑๕ คะแนน
๑๕ คะแนน
๑๕ คะแนน

๕) การสรุปดวยถอยคํากะทัดรัด,ประทับใจ
๖) บุคลิก/ ทาทาง

๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน

๗) เวลาในการพูด

๑๐ คะแนน

๕. การแขงขันตอบปญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕.๑ คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
๕.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-๓
๕.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖
๕.๒ ประเภทและจํานวน ผูเขาแขงขัน
๕.๒.๑ แขงขันประเภทเดี่ยว
๕.๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน
๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-๓ จํานวน ๑ รูป
๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖ จํานวน ๑ รูป
๕.๓ วิธีดําเนินการ และเกณฑใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน
๕.๓.๑ สงรายชื่อผูเ ขาแขงขัน ตามวัน เวลาทีก่ ําหนด
๕.๓.๒ ใชแบบทดสอบ จํานวน ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน
๕.๓.๓ ใชเวลาในการแขงขัน ๒ ชั่วโมง
๕.๓.๔ ผูแขงขันที่ไดคะแนนสูงสุด ถือวาเปนผูชนะเลิศ
๕.๓.๕ ผูแขงขันที่ไดคะแนนเทากัน ใหกรรมการดูคะแนน ๑๐ ขอแรก วาใครไดคะแนนมากกวา
เปนผูชนะ แตหากคะแนนเทากันอีกใหดูคะแนน ๑๐ ขอตอมา ดูทีละ ๑๐ ขอจนกวา
มีผูไดคะแนนมากกวาเปนผูชนะ

๖. การแขงขันตอบปญหาวิชาพระพุทธศาสนา ไดแก พุทธประวัติ ศาสนพิธี และธรรมวินัย
๖.๑ คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
๖.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-๓
๖.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖
๖.๒ ประเภทและจํานวน ผูเขาแขงขัน
๖.๒.๑ แขงขันประเภทเดี่ยว
๖.๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน
๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-๓ จํานวน ๑ รูป
๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖ จํานวน ๑ รูป
๖.๓ วิธีดําเนินการ และเกณฑใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน
๖.๓.๑ สงรายชื่อผูเ ขาแขงขัน ตามวัน เวลาทีก่ ําหนด
๖.๓.๒ ใชแบบทดสอบ จํานวน ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน
๖.๓.๓ ใชเวลาในการแขงขัน ๒ ชั่วโมง
๖.๓.๔ ผูแขงขันที่ไดคะแนนสูงสุด ถือวาเปนผูชนะเลิศ
๖.๓.๕ ผูแขงขันที่ไดคะแนนเทากัน ใหกรรมการดูคะแนน ๑๐ ขอแรก วาใครไดคะแนนมากกวา
เปนผูชนะ แตหากคะแนนเทากันอีกใหดูคะแนน ๑๐ ขอตอมา ดูทีละ ๑๐ ขอจนกวา
มีผูไดคะแนนมากกวาเปนผูชนะ

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา
งานแขงขันทักษะทางวิชาการ “มหกรรมคุณธรรม นําการพัฒนาศักยภาพผูเรียน”
ระดับกลุม ครั้งที่ ๑๐ ปการศึกษา ๒๕๕๘
สํานักงานกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ ๗
รวมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน
รายการกิจกรรมการแขงขัน
๑. การแขงขันตอบปญหาวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา
รวม
รวม ๑ กิจกรรม

ระดับชั้น
ม.๑-๓ ม.๔-๖




๑

๑

ประเภท
เดี่ยว

๒ รายการ

ผูเขา
แขงขัน
๒

๑. การแขงขันตอบปญหาวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา
๑.๑ คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
๑.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-๓
๑.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖
๑.๒ ประเภทและจํานวน ผูเขาแขงขัน
๑.๒.๑ แขงขันประเภทเดี่ยว
๑.๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน
๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-๓ จํานวน ๑ รูป
๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖ จํานวน ๑ รูป
๑.๓ วิธีดําเนินการ และเกณฑใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน
๑.๓.๑ สงรายชื่อผูเ ขาแขงขัน ตามวัน เวลาทีก่ ําหนด
๑.๓.๒ ใชแบบทดสอบ จํานวน ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน
๑.๓.๓ ใชเวลาในการแขงขัน ๒ ชั่วโมง
๑.๓.๔ ผูแขงขันที่ไดคะแนนสูงสุด ถือวาเปนผูชนะเลิศ
๑.๓.๕ ผูแขงขันที่ไดคะแนนเทากัน ใหกรรมการดูคะแนน ๑๐ ขอแรก วาใครไดคะแนนมากกวา
เปนผูชนะ แตหากคะแนนเทากันอีกใหดูคะแนน ๑๐ ขอตอมา ดูทีละ ๑๐ ขอจนกวา
มีผูไดคะแนนมากกวาเปนผูชนะ

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
งานแขงขันทักษะทางวิชาการ “มหกรรมคุณธรรม นําการพัฒนาศักยภาพผูเรียน”
ระดับกลุม ครั้งที่ ๑๐ ปการศึกษา ๒๕๕๘
สํานักงานกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ ๗
รวมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน
รายการกิจกรรมการแขงขัน

ระดับชั้น
ม.๑-๓ ม.๔-๖

ประเภท

ผูเขา
แขงขัน

๑. การแขงขันวาดภาพลายเสน (ใชดินสอ)



-

เดี่ยว

๑

๒. การแขงขันวาดภาพระบายสี (ใชสีโปสเตอร)

-



เดี่ยว

๑

๓. การแขงขันประติมากรรมลอยตัว





ทีมละ ๓ รูป

๖

๔ .การแขงขันตอบปญหาวิชาศิลปะ





เดี่ยว

๒

๓

๓

รวม
รวม ๔ กิจกรรม

๖ รายการ

๑. การแขงขันการวาดภาพ ลายเสน
๑.๑ คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-๓
๑.๒ ประเภทและจํานวน ผูเขาแขงขัน
๑.๒.๑ แขงขันประเภทเดี่ยว
๑.๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-๓ จํานวน ๑ รูป
๑.๓ วิธีดําเนินการ
๑.๓.๑ สงรายชื่อผูเ ขาแขงขัน ตามวัน เวลาทีก่ ําหนด
๑.๓.๒ ขอบขายเนื้อหา จํานวน ๑ หัวขอ คือ พุทธศิลปถิ่นสยามงามอําไพ
๑.๓.๓ ระดับระดับมัธยมศึกษาตอนตน ลายเสน (ใชดินสอ)
๑.๓.๔ ขนาดกระดาษ ๓๘X ๕๖ ซม. (กระดาษ ๑๐๐ ปอนด แบงครึ่ง) ฝายจัดการแขงขัน
จัดเตรียมไวให
๑.๓.๕ วัสดุอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน เชน ดินสอ ไมบรรทัด ยางลบ
ใหผูแขงขันเตรียมมาเองทั้งหมด
๑.๓.๖ หามออกแบบหรือรางภาพมาเปนตัวอยาง ใหคณะกรรมตรวจสอบกอนแขงขัน
และคณะกรรมการตัดสินถือเปนสิน้ สุด
๑.๓.๗ ใชเวลาในการแขงขัน ๓ ชั่วโมง
๑.๔ เกณฑการใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน
๑) ความสมบูรณของภาพ และสื่อความหมายตรงตามเนื้อหาสาระ

๒๐ คะแนน

๒) เทคนิคการสรางสรรคผลงาน
๓) องคประกอบทางศิลปะ(ทัศนธาตุ)

๒๐ คะแนน
๒๐ คะแนน

๔) ความคิดริเริ่มสรางสรรค
๕) ความประณีต สวยงาม

๒๐ คะแนน
๒๐ คะแนน

๒. การแขงขันการวาดภาพ สีโปสเตอร
๒.๑ คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖
๒.๒ ประเภทและจํานวน ผูเขาแขงขัน
๒.๒.๑ แขงขันประเภทเดี่ยว
๒.๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖ จํานวน ๑ รูป
๒.๓ วิธีดําเนินการ
๒.๓.๑ สงรายชื่อผูเ ขาแขงขัน ตามวัน เวลาทีก่ ําหนด
๒.๓.๒ ขอบขายเนื้อหา จํานวน ๑ หัวขอ คือ พุทธธรรมนําอาเซียน
๒.๓.๓ ระดับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วาดภาพใชสีโปสเตอร
๒.๓.๔ ขนาดกระดาษ ๓๘ X ๕๖ ซม. (กระดาษ ๑๐๐ ปอนด แบงครึ่ง) ฝายจัดการแขงขัน
จัดเตรียมไวให
๒.๓.๕ วัสดุอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน เชน ไมบรรทัด ยางลบ สี เปนตน
ให้ ผูแขงขันเตรียมมาเองทัง้ หมด
๒.๓.๖ หามออกแบบหรือรางภาพมาเปนตัวอยาง ใหคณะกรรมตรวจสอบกอนแขงขัน
และคณะกรรมการตัดสินถือเปนสิน้ สุด
๒.๓.๗ ใชเวลาในการแขงขัน ๓ ชั่วโมง
๒.๔ เกณฑการใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน
๑) ความสมบูรณของภาพ และสื่อความหมายตรงตามเนื้อหาสาระ

๒๐ คะแนน

๒) เทคนิคการสรางสรรคผลงาน
๓) องคประกอบทางศิลปะ(ทัศนธาตุ)

๒๐ คะแนน
๒๐ คะแนน

๔) ความคิดริเริ่มสรางสรรค
๕) ความประณีต สวยงาม

๒๐ คะแนน
๒๐ คะแนน

๓. การแขงขันประติมากรรมลอยตัว
๓.๑ คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
๓.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-๓
๓.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖
๓.๒ ประเภทและจํานวน ผูเขาแขงขัน
๓.๒.๑ แขงขันประเภททีม ๓ รูป
๓.๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน
๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-๓ จํานวน ๑ ทีม
๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖ จํานวน ๑ ทีม
๓.๓ วิธีดําเนินการ
๓.๓.๑ สงรายชื่อผูเ ขาแขงขัน ตามวัน เวลาทีก่ ําหนด
๓.๓.๒ ขอบขายขนาดของผลงานและวัสดุที่ใชในการปน
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๓ ประติมากรรมลอยตัว ใชดินเหนียว
ขนาดพื้น ๒๕”X๒๕” จํากัดความสูงไมเกิน ๒๕ เซนติเมตร
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔-๖ ประติมากรรมลอยตัว ใชดินเหนียว
ขนาดพื้นไมเกิน ๒๕”X๒๕” จํากัดความสูงไมเกิน ๕๐ เซนติเมตร
๓.๓.๓ วัสดุอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน ให้ ผูแขงขันเตรียมมาเองทั้งหมด
๓.๓.๔ คณะกรรมการกําหนดหัวขอในการปนในวันแขงขันโดยใหคณะกรรมการรวมกันกําหนด
หัวขอ ๒ หัวขอ แลวใหตัวแทนผูเขาแขงขันจับสลากเพียง ๑ หัวขอ เพื่อเปนหัวขอในการปน
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน ๒ หัวขอ คือ
๑. เศรษฐกิจพอเพียง
๒. การละเลนของเด็กไทย
และใหตัวแทนผูเขาแขงขันจับสลากเพียง ๑ หัวขอ ในวันแขงขัน
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน ๒ หัวขอ คือ
๑. ธรรมชาติแสนสวย
๒. ประเพณีไทย
และใหตัวแทนผูเขาแขงขันจับสลากเพียง ๑ หัวขอ ในวันแขงขัน
๓.๓.๕ หามนําภาพรูปแบบของงานปนมาดูในขณะแขงขั้น
๓.๓.๕ หามทําโครงสรางมากอนลวงหนา

๓.๓.๖ หามใชแบบพิมพทกุ ชนิดเปนเครื่องมือในการสรางงาน
๓.๓.๗ ใชเวลาในการปน ๓ ชั่วโมง
๒.๔ เกณฑการใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน
๑) ความสวยงามและความสมบูรณของรูปทรง
๒) ความคิดสรางสรรค
๓) การจัดองคประกอบ
๔) ความสอดคลองของผลงานกับหัวขอที่กําหนด

๓๐ คะแนน
๓๐ คะแนน
๒๐ คะแนน
๒๐ คะแนน

๔. การแขงขันตอบปญหาวิชาศิลปะ
๔.๑ คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
๔.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-๓
๔.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖
๔.๒ ประเภทและจํานวน ผูเขาแขงขัน
๔.๒.๑ แขงขันประเภทเดี่ยว
๔.๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน
๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-๓ จํานวน ๑ รูป
๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖ จํานวน ๑ รูป
๔.๓ วิธีดําเนินการ และเกณฑใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน
๔.๓.๑ สงรายชื่อผูเ ขาแขงขัน ตามวัน เวลาทีก่ ําหนด
๔.๓.๒ ใชแบบทดสอบ จํานวน ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน
๔.๓.๓ ใชเวลาในการแขงขัน ๒ ชั่วโมง
๔.๓.๔ ผูแขงขันที่ไดคะแนนสูงสุด ถือวาเปนผูชนะเลิศ
๔.๓.๕ ผูแขงขันที่ไดคะแนนเทากัน ใหกรรมการดูคะแนน ๑๐ ขอแรก วาใครไดคะแนนมากกวา
เปนผูชนะ แตหากคะแนนเทากันอีกใหดูคะแนน ๑๐ ขอตอมา ดูทีละ ๑๐ ขอจนกวา
มีผูไดคะแนนมากกวาเปนผูชนะ

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
งานแขงขันทักษะทางวิชาการ “มหกรรมคุณธรรม นําการพัฒนาศักยภาพผูเรียน”
ระดับกลุม ครั้งที่ ๑๐ ปการศึกษา ๒๕๕๘
สํานักงานกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ ๗
รวมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน
รายการกิจกรรมการแขงขัน

ระดับชั้น
ม.๑-๓ ม.๔-๖

ประเภท

ผูเขา
แขงขัน

๑.การแขงขันการประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติทองถิ่น



-

ทีมละ ๓ รูป

๓

๒.การแขงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น



-

ทีมละ ๓ รูป

๓

๓.การแขงขันการจัดสวนแกว

-



ทีมละ ๓ รูป

๓

๔.การแขงขันการสราง Webpage ประเภท CMS โปรแกรม Joomla

-



ทีมละ ๒ รูป

๒

๕.การแขงขันตอบปญหาวิชาการงานอาชีพฯ





เดี่ยว

๒

๓

๓

รวม
รวม ๕ กิจกรรม

๖ รายการ

๑. การแขงขันกิจกรรมกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประเภท การประดิษฐของใช
จากวัสดุธรรมชาติทองถิ่น
๑.๑ คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
-นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-๓
๑.๒ ประเภทและจํานวน ผูเขาแขงขัน
๑.๒.๑ แขงขันประเภททีม ๆ ละ ๓ รูป
๒.๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน
-ระดับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-๓ จํานวน ๑ ทีม
๑.๓ วิธีดําเนินการ
๑.๓.๑ สงรายชื่อผูเ ขาแขงขัน ตามวัน เวลาทีก่ ําหนด
๑.๓.๒ วัสดุที่ใชในการปฏิบัติงานใหผูแขงขันจัดเตรียมมาใหพรอม
๑.๓.๓ ไมอนุญาตใหผูเขาแขงขัน เจาะตัดตกแตงวัสดุที่จะนํามาใชประดิษฐกอนการแขงขัน
(ยกเวนในกรณีที่วัสดุนั้นไมสามารถเคลือ่ นยายได)
๑.๓.๔ ประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติ ในทองถิ่นไมจํากัดชนิด รูปแบบอิสระ
๑.๓.๕ เวลาที่ใชในการแขงขัน ๓ ชั่วโมง
๑.๓.๖ สงแผนพับขนาด A๔ แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการคิดตนทุน-กําไร ราคาจําหนาย
ไวที่โตะแขงขัน
๑.๓.๗ ใหแสดงผลงานใหคณะกรรมการตรวจประเมินเฉพาะที่ประดิษฐในเวลาแขงขันเทานั้น
๑.๔ เกณฑการใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน
๑.๔.๑ การเตรียมงาน (๒๐ คะแนน)
๑) การเตรียมวัสดุอปุ กรณ
๒) การวางแผนการทํางานลวงหนา (๑๐ คะแนน)
- แผนพับขนาด A๔ แสดงขั้นตอนการปฏิบัติ
- การคิดตนทุน – กําไร ราคาจําหนาย
๑.๔.๒ กระบวนการทํางาน (๓๐ คะแนน)

๑๐ คะแนน
๕

คะแนน

๕

คะแนน

๑) การรวมมือในการทํางาน
๒) ปฏิบัตติ ามขั้นตอนที่วางแผนไดถูกตอง
๓) ความประหยัดและคุมคา

๕ คะแนน
๕ คะแนน
๑๐ คะแนน

๔) ความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัตงิ าน
๕) การใชและการเก็บอุปกรณ

๕
๕

คะแนน
คะแนน

๑.๔.๓ ผลงาน (๕๐ คะแนน)
๑) ความประณีตคงทนสวยงาม
๒) ความคิดสรางสรรค
๓) ประโยชนการใชงาน
๔) ผลงานถูกตองตามขั้นตอนในใบงาน

๑๕ คะแนน
๑๕ คะแนน
๑๕ คะแนน
๕ คะแนน

๒. การแขงขันกิจกรรมกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประเภท การจัดสวนถาดแบบชื้น
๒.๑ คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
๒.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-๓
๒.๒ ประเภทและจํานวน ผูเขาแขงขัน

แขงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น

๒.๒.๑ แขงขันประเภททีม ๆ ละ ๓ รูป
๒.๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน
๒.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-๓
จํานวน ๑ ทีม
๒.๓ แขงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-๓
๒.๓.๑ วิธีดําเนินการ
๒.๓.๑.๑ สงรายชื่อผูเ ขาแขงขัน ตามวัน เวลาที่กําหนด
๒.๓.๑.๒ ผูเ ขาแขงขันตองเตรียมวัสดุอปุ กรณการแขงขันมาเอง ไดแก
๑) อุปกรณการเขียนแบบ ๑ ชุด
๒) พันธุไมวัสดุประกอบ
๓) ภาชนะที่ใชจัด
๔) ภาชนะฉีดน้ํา
๒.๓.๑.๓ ใหผูเขาแขงขันเขียนแบบการจัดสวนใหเสร็จกอนลงมือจัด โดยคณะกรรมการจัดเตรียม
กระดาษเขียนแบบไวใหทุกทีม
๒.๓.๑.๔ ลักษณะของภาชนะที่ใชเปนจานรองกระถางหรือถาดทรงกลมชนิดเคลือบหรือไมเคลือบก็
ไดขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑๑-๑๕ นิ้ว
๒.๓.๑.๕ พันธุไมและวัสดุประกอบ
๑) เปนพันธุไมที่ใชจัดสวนถาดแบบแหงไมต่ํากวา ๓ ชนิด
๒) วัสดุประกอบ เชน หิน กรวด ไม หรืออื่น ๆ ใหคํานึงถึงความหลากหลายไมจํากัด
ความคิดสรางสรรค
๓) วัสดุปลูก มีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพันธุไม
๒.๓.๑.๖ เวลาที่ใชในการแขงขัน ๒ ชั่วโมง (รวมเวลาที่ใชเขียนแบบ)
๒.๓.๑.๗ อุปกรณทจี่ ัดให ไดแก โตะ เกาอี้ ทีมละ ๑ ชุด กระดาษเขียนแบบการจัดสวน

๒.๓.๒ เกณฑการใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน
๒.๓.๒.๑ การเตรียมงาน (๒๐ คะแนน)
๑) การเขียนแบบ
๒) การเลือกใชพันธุไม วัสดุ
๒.๓.๒.๒ กระบวนการทํางาน (๓๐ คะแนน)
๑) ขั้นตอนและความรวมมือในการปฏิบัตงิ าน
๒) ความสะอาดเรียบรอยในการปฏิบัติงาน

๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน

๓) ทํางานทันตามกําหนดเวลา
๒.๓.๒.๓ ผลงาน (๕๐ คะแนน)

๑๐ คะแนน

๑) ความประณีต
๒) ความสมดุล
๓) ความกลมกลืนและสวยงาม

๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
๑๕ คะแนน

๔) ความคิดริเริ่มสรางสรรค

๑๕

คะแนน

๓. การแขงขันกิจกรรมกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประเภท การจัดสวนแกว
๓.๑ คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
๓.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖ แขงขันการจัดสวนแกว
๓.๒ ประเภทและจํานวน ผูเขาแขงขัน
๓.๒.๑ แขงขันประเภททีม ๆ ละ ๓ รูป
๓.๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน
๓.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖

จํานวน ๑ ทีม

๓.๓ แขงขันการจัดสวนแกว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖
๓.๓.๑ วิธีดําเนินการ
๓.๓.๑.๑ สงรายชื่อผูเ ขาแขงขัน ตามวัน เวลาที่กําหนด
๓.๓.๑.๒ ผูเ ขาแขงขันตองเตรียมวัสดุอปุ กรณการแขงขันมาเอง ไดแก
๑) อุปกรณการเขียนแบบ ๑ ชุด
๒) พันธุไมประกอบการจัดและวัสดุ
๓) ภาชนะที่ใชจัด
๔) ภาชนะฉีดน้ํา
๓.๓.๑.๓ ใหผูเขาแขงขันเขียนแบบการจัดสวนใหเสร็จกอนลงมือจัด โดยคณะกรรมการจัดเตรียม
กระดาษเขียนแบบไวใหทุกทึม
๓.๓.๑.๔ ลักษณะของภาชนะที่ใชเปนแชมเปญทรงกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๖-๗ นิ้ว
๓.๓.๑.๕ ใชพันธุไมและวัสดุประกอบ
๑) เปนพันธุไมหลากหลายไมจํากัดจํานวน
๒) วัสดุประกอบ เชน หิน กรวด ไม หรืออื่น ๆ ใหคํานึงถึงความหลากหลายมีความคิด
สรางสรรค และวัสดุที่เปนธรรมชาติ
๓) หามใชการแปะ ตัด หรือพนสีแกวแชมเปญสําหรับจัดสวน
๓.๓.๑.๖ เวลาที่ใชในการแขงขัน ๒ ชั่วโมง (รวมเวลาที่ใชเขียนแบบ)
๓.๓.๑.๗ อุปกรณทจี่ ัดให ไดแก โตะ เกาอี้ ทีมละ ๑ ชุด กระดาษเขียนแบบการจัดสวน
๓.๓.๒ เกณฑการใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน
๓.๓.๒.๑ การเตรียมงาน (๒๐ คะแนน)
๑) การเขียนแปลนถูกตอง
๒) การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ

๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน

๓.๓.๒.๒ กระบวนการทํางาน (๓๐ คะแนน)
๑) ขั้นตอนและความรวมมือในการปฏิบัตงิ าน
๒) ความสะอาดเรียบรอยในการปฏิบัติงาน
๓) ทํางานทันตามกําหนดเวลา
๓.๓.๒.๓ ผลงาน (๕๐ คะแนน)

๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน

๑) ความคิดริเริ่มสรางสรรค
๒) ความสวยงามของชั้นทราย

๑๐ คะแนน
๑๕ คะแนน

๓) การจัดตนไมๆ
๔) ความประณีต

๑๕ คะแนน
๕ คะแนน

๕) ความสมดุล

๕ คะแนน

๔. การแขงขันกิจกรรมกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประเภท การใชโปรแกรมสราง Webpage
ดวยโปรแกรม Joomla
๔.๑ คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
-นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖
๔.๒ ประเภทและจํานวน ผูเขาแขงขัน
๓.๒.๑ แขงขันประเภททีม ๆ ละ ๒ รูป
๓.๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน
-ระดับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖ จํานวน ๑ ทีม
๔.๓ วิธีดําเนินการ
๔.๓.๑ สงรายชื่อผูเ ขาแขงขัน ตามวัน เวลาทีก่ ําหนด
๔.๓.๒ เนื้อหาใชโปรแกรมสราง Web Site ดวยโปรแกรม Joomla
๔.๓.๓ นักเรียนสราง Webpage ดวยโปรแกรม Joomla ตามหัวขอที่
คณะกรรมการกําหนดให ในวันแขงขัน
๔.๓.๔ หนวยจัดแขงขันจัดเตรียมคอมพิวเตอรสําหรับใชในการแขงขันใหทีมละ ๑ เครือ่ ง
โดยมีระบบปฏิบัติการไมต่ํากวา windows xp , Memory ไมนอยกวา 512 Mb, CPU
ไมนอยกวา 1.2 GHz และไมมีการเชื่อมโยงระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
๔.๓.๕ คณะกรรมการจะเปนผูจัดเตรียมอุปกรณ โปรแกรม joomla (V. 2.5) ไฟลขอมูล และ
รูปภาพสําหรับใชในการแขงขัน
๔.๓.๖ นักเรียนสราง Webpage ประเภท CMS ตามหัวขอที่คณะกรรมการกําหนด ซึง่ แจง
ใหทราบในวันแขงขัน โดยไมอนุญาตใหใช template จากโปรแกรมสําเร็จรูปโดยเด็ดขาด
๔.๓.๗ หามนําเอกสาร อุปกรณบันทึกขอมูลทุกประเภท และอุปกรณสื่อสารทุกประเภท
และวัสดุอุปกรณอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไวให เขาไป
ในหองแขงขัน หากฝาฝนจะปรับใหออกจากการแขงขัน
๔.๓.๘ ใชเวลาแขงขัน ๓ ชั่วโมง

๔.๔ เกณฑการใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน
๑) ความถูกตองสมบูรณของเนื้อหาตามทีก่ ําหนด
๒) การติดตั้งระบบที่ถูกตองสามบูรณและแสดงผลเปนภาษาไทย
๓) ความคิดสรางสรรค
๔) ความสวยงาม

๒๐

คะแนน

๕๐
๒๐
๑๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน

ทั้งนี้ เกณฑการใหคะแนนยอยแตละรายการอยูในดุลพินจิ ของคณะกรรมการจะกําหนด แตคะแนน
รวมใหเปนไปตามเกณฑการใหคะแนนตามรายการขางตน

๕. การแขงขันตอบปญหาวิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
๕.๑ คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
๕.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-๓
๕.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖
๕.๒ ประเภทและจํานวน ผูเขาแขงขัน
๕.๒.๑ แขงขันประเภทเดี่ยว
๕.๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน
๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-๓ จํานวน ๑ รูป
๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖ จํานวน ๑ รูป
๕.๓ วิธีดําเนินการ และเกณฑใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน
๕.๓.๑ สงรายชื่อผูเ ขาแขงขัน ตามวัน เวลาทีก่ ําหนด
๕.๓.๒ ใชแบบทดสอบ จํานวน ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน
๕.๓.๓ ใชเวลาในการแขงขัน ๒ ชั่วโมง
๕.๓.๔ ผูแขงขันที่ไดคะแนนสูงสุด ถือวาเปนผูชนะเลิศ
๕.๓.๕ ผูแขงขันที่ไดคะแนนเทากัน ใหกรรมการดูคะแนน ๑๐ ขอแรก วาใครไดคะแนนมากกวา
เปนผูชนะ แตหากคะแนนเทากันอีกใหดูคะแนน ๑๐ ขอตอมา ดูทีละ ๑๐ ขอจนกวา
มีผูไดคะแนนมากกวาเปนผูชนะ

กลุม สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
งานแขงขันทักษะทางวิชาการ “มหกรรมคุณธรรม นําการพัฒนาศักยภาพผูเรียน”
ระดับกลุม ครั้งที่ ๑๐ ปการศึกษา ๒๕๕๘
สํานักงานกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ ๗
รวมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน
รายการกิจกรรมการแขงขัน

ระดับชั้น
ม.๑-๓ ม.๔-๖

ประเภท

ผูเขา
แขงขัน

๑. การแขงขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ





เดี่ยว

๒

๒. การแขงขันตอบปญหาวิชาภาษาอังกฤษ





เดี่ยว

๒

๓. การแขงขันตอบปญหาวิชาภาษาบาลี





เดี่ยว

๒

๓

๓

รวม
รวม ๓ กิจกรรม

๖ รายการ

๑. การแขงขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ
๑.๑ คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
๑.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-๓
๑.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖
๑.๒ ประเภทและจํานวน ผูเขาแขงขัน
๑.๒.๑ แขงขันประเภทเดี่ยว
๑.๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน
๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-๓ จํานวน ๑ รูป
๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖ จํานวน ๑ รูป
๑.๓ วิธีดําเนินการ
๑.๓.๑ สํานักงานกลุม โรงเรียน สงแบบใบสมัครเขารวมแขงขันตามวัน เวลาทีก่ ําหนด
๑.๓.๒ เนื้อหาในการบรรยายธรรม
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน ๒ หัวขอ คือ
๑. A simple life brings happiness : สุขงาย ๆ ทําไดดวยตนเอง
๒. Thai children are grateful : เยาวชนไทยยึดมั่นกตัญู
และใหตัวแทนผูเขาแขงขันจับสลากเพียง ๑ หัวขอ ในวันแขงขัน
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน ๒ หัวขอ คือ
๑. lf you follow the precepts you will be happy :
มีศีลมีสุข
๒. Reconciliation makes the nation stronger :
สมานฉันทสรางสรรคชาติไทย
และใหตัวแทนผูเขาแขงขันจับสลากเพียง ๑ หัวขอ ในวันแขงขัน
๑.๓.๓ ผูแขงขันที่ไดคะแนนสูงสุด ถือวาเปนผูชนะเลิศ
๑.๓.๔ ผูแขงขันพูดไมเกิน ๕-๗ นาที (๔ นาที กรดกริ่ง ๑ ครั้งยาว, ๕ นาที กดกริ่ง ๒
ครั้งยาว พูดเกินเวลาทีก่ ําหนด ตัด ๒ คะแนน/นาที )
๑.๓.๕ ผูแขงขันตองติดปายชื่อ และนั่งประจําที่นั่งจัดไวให เพื่อสะดวกในการแขงขัน
๑.๓.๖ ใชเวลาในการแขงขันรูปละไมเกิน ๗ นาที

๑.๔ เกณฑการใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน
๑) อารัมภบทนาสนใจ (เริม่ ตน-ลงทาย)

๑๐ คะแนน

๒) เนื้อเรื่อง
- มีสาระตรงประเด็น(ตรงกับชื่อเรื่อง)
- มีความชัดเจนสรางสรรค

๑๕ คะแนน
๑๕ คะแนน

๓) การใชภาษาสละสลวย น้ําเสียงชวนฟง
๔) น้ําเสียงการพูดถูกตองตามอักขรวิธี

๑๕ คะแนน
๑๕ คะแนน

๕) การสรุปดวยถอยคํากะทัดรัด, ประทับใจ
๖) บุคลิก/ ทาทาง

๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน

๗) เวลาในการพูด

๑๐ คะแนน

๒. การแขงขันตอบปญหาวิชาภาษาอังกฤษ
๒.๑ คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
๒.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-๓
๒.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖
๒.๒ ประเภทและจํานวน ผูเขาแขงขัน
๒.๒.๑ แขงขันประเภทเดี่ยว
๒.๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน
๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-๓ จํานวน ๑ รูป
๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖ จํานวน ๑ รูป
๒.๓ วิธีดําเนินการ และเกณฑใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน
๒.๓.๑ สํานักงานกลุม โรงเรียน สงแบบใบสมัครเขารวมแขงขันตามวัน เวลาทีก่ ําหนด
๒.๓.๒ ใชแบบทดสอบ จํานวน ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน
๒.๓.๓ ใชเวลาในการแขงขัน ๒ ชั่วโมง
๒.๓.๔ ผูแขงขันที่ไดคะแนนสูงสุด ถือวาเปนผูชนะเลิศ
๒.๓.๕ ผูแขงขันที่ไดคะแนนเทากัน ใหกรรมการดูคะแนน ๑๐ ขอแรก วาใครไดคะแนนมากกวา
เปนผูชนะ แตหากคะแนนเทากันอีกใหดูคะแนน ๑๐ ขอตอมา ดูทีละ ๑๐ ขอจนกวา
มีผูไดคะแนนมากกวาเปนผูชนะ

๓. การแขงขันตอบปญหาวิชาภาษาบาลี
๓.๑ คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
๓.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-๓
๓.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖
๓.๒ ประเภทและจํานวน ผูเขาแขงขัน
๓.๒.๑ แขงขันประเภทเดี่ยว
๓.๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน
๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-๓ จํานวน ๑ รูป
๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖ จํานวน ๑ รูป
๓.๓ วิธีดําเนินการ และเกณฑใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน
๓.๓.๑ สํานักงานกลุม โรงเรียน สงแบบใบสมัครเขารวมแขงขันตามวัน เวลาทีก่ ําหนด
๓.๓.๒ ใชแบบทดสอบ จํานวน ๑๐๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน
๓.๓.๓ ใชเวลาในการแขงขัน ๒ ชั่วโมง
๓.๓.๔ ผูแขงขันที่ไดคะแนนสูงสุด ถือวาเปนผูชนะเลิศ
๓.๓.๕ ผูแขงขันที่ไดคะแนนเทากัน ใหกรรมการดูคะแนน ๑๐ ขอแรก วาใครไดคะแนนมากกวา
เปนผูชนะ แตหากคะแนนเทากันอีกใหดูคะแนน ๑๐ ขอตอมา ดูทีละ ๑๐ ขอจนกวา
มีผูไดคะแนนมากกวาเปนผูชนะ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
งานแขงขันทักษะทางวิชาการ “มหกรรมคุณธรรม นําการพัฒนาศักยภาพผูเรียน”
ระดับกลุม ครั้งที่ ๑๐ ปการศึกษา ๒๕๕๘
สํานักงานกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ ๗
รวมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน
รายการกิจกรรมการแขงขัน
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
๑. การแขงขันหนังสือเลมเล็ก
รวม
รวม ๑ กิจกรรม

ระดับชั้น
ม.๑-๓ ม.๔-๖




๑

๑

ประเภท
ทีมละ ๓ รูป

๒ รายการ

ผูเขา
แขงขัน
๖

๑. การแขงขันหนังสือเลมเล็ก
๑.๑ คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
๑.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-๓
๑.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖
๑.๒ ประเภทและจํานวน ผูเขาแขงขัน
๑.๒.๑ แขงขันประเภททีม ๆ ละ ๓ รูป
๑.๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน
๑) ระดับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-๓
๒) ระดับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖

จํานวน ๑ ทีม
จํานวน ๑ ทีม

๑.๓ วิธีดําเนินการ
๑.๓.๑ สํานักงานกลุม โรงเรียน สงแบบใบสมัครเขารวมแขงขันตามวัน เวลาทีก่ ําหนด
๑.๓.๒ กรอบเรื่องเปนหนังสือบันเทิงคดี ที่คณะกรรมการจะแจงกรอบเรื่องใหทราบ
ในวันแขงขันโดยกรอบเรื่องตองคํานึงถึงความเปนธรรมแกทุกฝาย
๑.๓.๓ รูปแบบของหนังสือเลมเล็ก
๑) ระดับระดับมัธยมศึกษาตอนตน ๑๐ หนา
๒) ระดับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๒ หนา
๓) ใชกระดาษ ๑๐๐ ปอนด ขาด A๔ พับครึ่ง
๔) รูปเลมประกอบดวย หนาปก ปกใน ปกหลัง เนื้อหาภายในเลม สวนที่บอกถึงที่มา
ของเรื่องหรือ แรงบันดานใจ และวัตถุประสงคของหนังสือมีเนื้อเรือ่ งตามที่กําหนด
และใหกําหนดเลขหนาใหชัดเจน
๕) เปนเรื่องที่แตงขึ้นเอง หรือดัดแปลงมาจากเรื่องที่มอี ยูเดิมก็ได แตงเปนบทรอยแกว
หรือรอยกรอง
๖) เนื้อหาภาพประกอบและรูปแบบตัวอักษรเหมาะสําหรับวัย
๗) มีภาพประกอบระบายสีไมระบายดวยน้ํา
๘) ใชเวลาในการแขงขัน ๕ ชั่วโมง ๓๐ นาที
๙) เกินเวลาตัดคะแนนนาทีละ ๑ คะแนน
๑๐) ผลงานทีส่ งเขาประกวดจะไมสงคืน
๑๑) อุปกรณในการจัดทําใหผูเขาแขงขันจัดเตรียมมาเอง ยกเวนกระดาษ ๑๐๐ ปอนด

๑.๔ เกณฑการใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน
๑. เนื้อหาสาระ

๒๐

คะแนน

๒. ภาพประกอบ
๓. ภาษา และฉันทลักษณ
๔. ความคิดสรางสรรค

๑๕
๑๕
๑๕

คะแนน
คะแนน
คะแนน

๕. ชื่อเรื่อง
๖. ขนาดและรูปแบบตัวอักษร

๕
๑๐

คะแนน
คะแนน

๗. ความสวยงามของรูปเลม
๑๕
๘. การวางแผน ทําโครงรางงานเขียนไดเหมาะสมเปนระบบ ๕

คะแนน
คะแนน

เกณฑการตัดสิน และคณะกรรมการตัดสิน
๑. เกณฑการตัดสิน
- ผูที่ไดคะแนนสูงสุด
- รอยละ ๘๐ – ๑๐๐
- รอยละ ๗๐ – ๗๙
- รอยละ ๖๐ – ๖๙

รับโลรางวัลชนะเลิศ
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง

- ไดคะแนนต่ํากวารอยละ ๖๐ ไดรับเกียรติบัตร เวนแตกรรมการจะเห็นเปนอยางอื่น
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือวาเปนทีส่ ิ้นสุด
๒. คณะกรรมการตัดสิน
๑. คณะกรรมการระดับชั้นละ ๓ คน
๒. คุณสมบัติของคณะกรรมการ
๑) เปนศึกษานิเทศก หรือครูผสู อนในกลุมสาระการเรียนรูทจี่ ัดแขงขันแตละกิจกรรม
๒) ผูทรงคุณวุฒิในดานกลุม สาระการเรียนรูท ี่จัดแขงขัน
๓) ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑-๕
๔) ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาการมัธยมศึกษา เขต ๒๕
๕) ครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน่ จังหวัดขอนแกน
๖) ครูสังกัดกองการศึกษาพิเศษ
๗) อาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกน
๘) อาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน
๙) อาจารยมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
๑๐) ครู หรืออาจารยสถาบันการศึกษา อื่น ๆ

สํานักงานกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ ๗
กองพุทธศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
ในกํากับดูแลของมหาเถรสมาคม
---------------------------------------ติดตอสอบถาม
โทร.

๐๘๑-๗๓๙๙๒๕๘, ๐–๔๓๒๒–๘๕๘๘

เว็บไซต

www.debseven.org

โทรสาร

๐–๔๓๒๒–๕๔๗๐

อีเมล

debseven@hotmail.co.th

เฟสบุค

debseven@hotmail.co.th (สํานักงานกลุมที่เจ็ด)

นักวิชาการศาสนศึกษา ประจํากลุม
: นายคม พวงยะ

๐๘๑-๐๕๒๘๔๘๖

: นายสมาน แวนแกว

๐๘๙-๘๔๙๖๘๓๙

: นายชัยยงค ชวยจันทร

๐๘๗-๒๒๒๒๕๙๓

: นายศิริศักดิ์ แสงปาก

๐๘๗-๙๔๕๔๘๗๗

: นายพิพัฒน หอมฮด

๐๘๕-๖๔๔๔๖๙๓

: นางสุปราณี โพธิ์ประสิทธิ์

๐๘๗-๐๙๖๕๑๕๕

เจาหนาที่ ประจํากลุม
: นายสุวัฒน วิกาสาโร

๐๘๓-๒๘๓๐๒๒๐

