นิทรรศการ “นวมินท์ วชิ าการ”
19 มกราคม 2561

โรงเรียนนวมินทราชู ทศิ ทักษิณ
ตาบลพะวง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 16

งานแนะแนว
 แนะแนวอาชีพสู่ ไทยแลนด์ 4.0
 อาชีพของพ่อ
 การฝึ กสมาธิดว้ ยตนเอง
 ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
(Thai university Central Admission System : TCAS)
ปี การศึกษา 2561
 ปณิ ธานเพื่ออนาคตที่งดงาม
 จัดแสดงแฟ้มสะสมผลงานที่ได้รับคัดเลือกแต่ละระดับชั้น
 แบบทดสอบเพื่อการรู ้จกั ตนเอง แบบทดสอบ IQ
แบบทดสอบ EQ
 นาวาพาโชค
 จาหน่ายอาหารปลา
 เกมปริ ศนาอาชีพ
 ฉายวีดิทศั น์แนะแนวการศึกษา อาชีพส่ วนตัวและสังคม

หอสมุด
 กิจกรรมหนังสื อขี้สงสัย
 แต่งแต้มสี สรรตุก๊ ตา
 กิจกรรมบิงโกตามกลุ่มสาระวิชา
 ประดิษฐ์ที่คนั่ หนังสื อเป็ นรู ปสัตว์ต่างๆ
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คานา
โรงเรี ยนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ได้จดั โครงการ “นวมินท์วิชาการ” ประจาปี
การศึกษา 2560 ณ โรงเรี ยนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อ.เมือง จ. สงขลา การจัดโครงการดังกล่าว
มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ให้นกั เรี ยน ครู และโรงเรี ยนนาผลงานทางวิชาการที่ได้ศึกษา และพัฒนามา
แสดงนิทรรศการ 2) เพื่อเผยแพร่ ผลงานการส่ งเสริ ม และจัดการศึกษาของโรงเรี ยน ตลอดจนแสดง
ความสามารถของนักเรี ยน 3) เพื่อให้นกั เรี ยนคิดวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรี ยนรู ้อย่างมีหลักเกณฑ์ 4) เพื่อเป็ น
การส่ งเสริ มศักยภาพของผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน และบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาอย่าง เต็ม
ศักยภาพ
นอกจากนี้ ยงั จัดกิ จกรรม Open House สาหรั บนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาที่ เข้าร่ วม
แข่งขันและร่ วมชมนิทรรศการสาหรับแนวทางการศึกษาต่อในโรงเรี ยนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
ขอขอบคุ ณ ผู ้บ ริ หาร คณะครู และนั ก เรี ยนทุ ก คนที่ เข้า ร่ ว มโครงการในครั้ งนี้ และ
หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าการเข้าร่ วมโครงการครั้งนี้ สามารถนาความรู ้และประสบการณ์ ที่ได้รับไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อไป
โรงเรี ยนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

สารบัญ
เรื่ อง
การแข่งขันทักษะการเขียนบรรยายภาพ
การแข่งขันทักษะการคัดลายมือ
การแข่งขันทักษะการสะกดคา
การแข่งขันตอบคาถามภาษาไทย
การแข่งขันกิจกรรม TUXMATH
การแข่งขันกิจกรรมเกม 24
การแข่งขันเกม Sudoku
การแข่งขันตอบปัญหาความรู ้ทวั่ ไปวิชาสังคมศึกษา
การแข่งขันสร้างหนังสื อเสมือน E – book
การแข่งขันการตอบปั ญหาการงานอาชีพ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling)
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ)
การแข่งขันอ่านและวาด (Read & Draw)
การแข่งขัน Crossword
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
การแข่งขันจรวดขวดน้ าประเภทแม่นยา
การแข่งขัน science show
การประกวดชุดแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้
การแข่งขันรถบรรทุกไข่
การแข่งขันกีฬาเปตอง
การแข่งขันฟุตบอล 7 คน
การแข่งขันหมากขุม
การแข่งขันวาดภาพระบายสี
การแข่งขันวงโฟล์กซองเทิดพระเกียรติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

หน้ า
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
17
18
21
22
24
25
26
29
30
35
38
38






การแข่งขันเปตอง
 การแข่งขันแอโรบิก
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นิทรรศการเกี่ยวกับโภชนาการ
การออกกาลังกายโดยใช้ฮูล่าฮูบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 การแสดงดนตรี ไทย ดนตรี สากล วงโฟล์คซอง
 นาฏศิลป์ มโนราห์
 การแสดงผลงานนักเรี ยนด้านทัศนศิลป์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 โครงงานคณิ ตศาสตร์/สื่ อสร้างสรรค์เพื่อการเรี ยนรู ้
 ภาพลวงตา ปัญหาลวงใจ เกร็ ดน่ารู ้ทางคณิ ตศาสตร์
เกมคณิ ตศาสตร์/หมากรุ ก/หมากขุม
 การแข่งขันกิจกรรม TUXMATH
 การแข่งขันเกม 24
 การแข่งขันเกม Sudoku
 ตลาดนัดอาหารสมอง  ตลาดนัดอาหารสมอง
 โครงงานคณิ ตศาสตร์/สื่ อสร้างสรรค์
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กาหนดการ พิธีเปิ ดงานนิทรรศการ “นวมินท์ วชิ าการ”
โรงเรียนนวมินทราชู ทศิ ทักษิณ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นิทรรศการแสดงผลงานนักเรี ยน
การแข่งขันทักษะการเขียนบรรยายภาพ
การแข่งขันทักษะการคัดลายมือ
การแข่งขันการสะกดคา
การแข่งขันตอบปั ญหาภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การแข่งขันตอบปั ญหาสังคมศึกษา ไหสวรรค์
เปิ ดโลกอาเซี ยน
งานประดิษฐ์สู่ชุมชน
สื บสานภูมิปัญญาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
การแข่งขันตอบปั ญหาวิทยาศาสตร์
การแข่งขันจรวดขวดน้ า
การแข่งขัน Science Show
การแข่งขันรถบรรทุกไข่
การประกวดชุดแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้
การแสดงผลงานวิชาการ IS2
การทาน้ ายาล้างมือฆ่าเชื้อโรค การทาน้ ายาล้างจาน
ชุมนุมเด็กวิทย์รักษ์โลก
ชุมนุมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ เจ้ยไข่ครู วทิ ย์
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เวลา 08.00 น.
เวลา 08.30 น.
เวลา 09.30 น.
เวลา 10.00 น.

นักเรี ยนพร้อมกัน ณ หอประชุมราชพฤกษ์
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
พิธีเปิ ด
แข่งขันทักษะวิชาการและเข้าร่ วมนิทรรศการ
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

รายการแข่ งขัน
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

รายการแข่ งขัน
การแข่งขันทักษะการเขียนบรรยายภาพ
การแข่งขันทักษะการคัดลายมือ
การแข่งขันทักษะการสะกดคา
การแข่งขันตอบคาถามภาษาไทย
การแข่งขันเกม Sudoku
การแข่งขันกิจกรรม TUXMATH
การแข่งขันกิจกรรมเกม 24
การแข่งขันตอบปัญหาความรู ้ทวั่ ไป
วิชาสังคมศึกษา
การแข่งขันสร้างหนังสื อเสมือน E – book
การแข่งขันการตอบปั ญหาการงานอาชีพ
การประกวดเล่านิทาน (Story Telling)
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน
การแข่งขันอ่านและวาด (Read & Draw)
การแข่งขัน Crossword
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
การแข่งขันจรวดขวดน้ าประเภทแม่นยา
การแข่งขัน science show
การประกวดชุดแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้
การแข่งขันรถบรรทุกไข่
การแข่งขันกีฬาเปตอง
การแข่งขันฟุตบอล 7 คน
การแข่งขันหมากขุม
การแข่งขันวงโฟล์กซองเทิดพระเกียรติ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี
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เวลา
10.00 - 11.00 น.
10.00 - 11.00 น.
10.00 - 11.00 น.
10.00 - 11.00 น.
10.00 – 11.20 น.
10.00 – 11.20 น.
10.15 - 11.45 น.
10.00 - 11.30 น.

สถานที่
1323
1321
1322
1318
1123
1124
1122
1307

10.00 - 13.00 น.
10.00 - 12.00 น.
10.00 - 12.00 น.
10.00 - 12.00 น.
10.00 - 12.00 น.
10.00 - 12.00 น.
10.00 - 12.00 น.
10.00 - 12.00 น.
10.00 - 12.00 น.
10.00 - 12.00 น.
10.00 - 12.00 น.

1108
1120
1217
1325
1218
1216
1209
สนามกีฬา
เวทีกลาง
เวทีกลาง
ศูนย์กีฬาใหม่
ชั้น 2
สนามกีฬา
สนามกีฬา
อาคาร 2
หอประชุม
ห้องศิลป์ 1,2

10.00 - 16.00 น.
10.00 - 16.00 น.
10.00 - 12.00 น.
10.00 - 16.00 น.
10.00 - 12.00 น.

ขอเชิญร่ วมชมนิทรรศการ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ณ อาคารเรี ยน 1 ชั้น 1
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ณ อาคารเรี ยน 1 ชั้น 2
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ณ อาคารเรี ยน 1 ชั้น 3
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ณ อาคารเรี ยน 1 ชั้น 3
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ ณ อาคารเรี ยน 1 ชั้น 3
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ณ อาคารศูนย์ฝึกปฏิบตั ิการการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ ณ อาคารศูนย์ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา ณ อาคารศูนย์กีฬา
นิทรรศการจากหอสมุด ณ หอสมุด
นิทรรศการจากงานแนะแนว ณ ห้องแนะแนว อาคารเรี ยน 1 ชั้น 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่ างประเทศ
ภาษาอังกฤษ สาธิตการทาแฮมเบอร์เกอร์ -พิซซ่า
ภาษาจีน
จาหน่ายชาชัก สาธิ ตการเขียนพูก่ นั จีน
ภาษาญี่ปุ่น สาธิ ตการทาอาหารญี่ปุ่น/พร้อมจาหน่าย
สาธิ ตการแต่งชุดกิโมโน
ภาษาฝรั่งเศส สาธิตการทาแซนวิช
ภาษามลายู เล่นเกมส์ ภาษามลายูพาเพลิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแสดงและจาหน่ายผลงานนักเรี ยน
การอบรมการทาขนมไทย
การแข่งขันสร้างหนังสื อเสมือน (E-book)
การแข่งขันตอบปั ญหาการงานอาชีพ
การประดิษฐ์สิ่งของและผลิตภัณฑ์ โครงงานอาชีพ
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เกณฑ์ แข่ งขันทักษะวิชาการ “นวมินท์ วชิ าการ”
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
การแข่ งขันวงโฟล์กซองเทิดพระเกียรติ “เดินตามรอยเท้ าพ่อ”
1. คุณสมบัติผเู ้ ข้าแข่งขัน
1.1 เป็ นนักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยูร่ ะดับชั้น ม.1-ม.6 โรงเรี ยนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
1.2 สมาชิกในวง จานวน 3-6 คน ไม่จากัดระดับชั้น
2. กติกาการแข่งขัน
เพลงที่ใช้บรรเลง 3 เพลงดังนี้
2.1 เพลงพระราชนิพนธ์ จานวน 1 เพลง (เพลงบังคับ)
2.2 เพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 จานวน 1 เพลง
2.3 เพลงตามถนัด เพลงช้าหรื อเพลงเร็ วก็ได้ จานวน 1 เพลง
3. เกณฑ์การให้คะแนน
3.1 จังหวะ
20 คะแนน
3.2 ทานอง
20 คะแนน
3.3 เทคนิคการบรรเลง
20 คะแนน
3.4 ความไพเราะและภาพรวมของการแสดงบนเวที
30 คะแนน
3.5 ความคิดสร้างสรรค์
10 คะแนน
4. เกณฑ์การตัดสิ น
คะแนน 80-100 ได้รับรางวัลเหรี ยญทอง
คะแนน 70-79 ได้รับรางวัลเหรี ยญเงิน
คะแนน 60-69 ได้รับรางวัลเหรี ยญทองแดง
หมายเหตุ - นักร้องหรื อนักดนตรี คนใดที่มีทกั ษะและความสามารถสู ง จะให้สิทธิ์ เข้าร่ วม
เป็ นสมาชิกวงดนตรี สากลของโรงเรี ยนตามความสมัครใจ
- ขอรับใบสมัครได้ที่ครู สากล สื บวงศ์
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เกณฑ์ แข่ งขันทักษะวิชาการ “นวมินท์ วชิ าการ”
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
การแข่ งขันทักษะการเขียนบรรยายภาพ
1. กติกาการแข่ งขัน
1. ผูเ้ ข้าแข่งขันเป็ นรายบุคคล กาลังศึกษาอยูร่ ะดับชั้น ป.4 - ป.6
2. เนื้อหาความยาว 8-10 บรรทัด
3. ใช้เวลา 60 นาที
2. เกณฑ์ การตัดสิ น
1. ความคิดสร้างสรรค์
2. เนื้อหาสาระ
3. การใช้ภาษา
4. เขียนถูกต้องตามอักขรวิธี
5. ลายมือ

30 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
10 คะแนน

3. เกณฑ์ การมอบเกียรติบัตร
คะแนน 80-100 ได้รับรางวัลเหรี ยญทอง
คะแนน 70-79 ได้รับรางวัลเหรี ยญเงิน
คะแนน 60-69 ได้รับรางวัลเหรี ยญทองแดง
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เกณฑ์ แข่ งขันทักษะวิชาการ “นวมินท์ วชิ าการ”
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
การแข่ งขันทักษะการคัดลายมือ
1. กติกาการแข่ งขัน
1. จานวนผูเ้ ข้าแข่งขัน
- ระดับชั้น ป. 4-6 จานวน 1 คน ใช้เวลา 60 นาที
2. ข้อความคณะกรรมการกลางเป็ นผูก้ าหนด
3. วิธีการแข่งขัน
3.1 ใช้รูปแบบอักษรและตัวเลขแบบกระทรวงศึกษาธิการ หัวกลม คัดตัวบรรจง
ครึ่ งบรรทัด
3.2 การแข่งขันมีรอบเดียว
3.3 ใช้ปากกาเจลสี ดา ขนาด 0.5 (ฝ่ ายดาเนินการแจก)
2. เกณฑ์ การตัดสิ น
1. ความสวยงาม
- ช่องไฟ
10 คะแนน
- ความสม่าเสมอ
10 คะแนน
- ความชัดเจน
10 คะแนน
2. ความสะอาด วรรคตอน
20 คะแนน
3. ความถูกต้องตามอักขรวิธี วรรคตอน
20 คะแนน
4. รู ปแบบตัวอักษรถูกต้องตามกาหนด
20 คะแนน
5. ทันเวลา
10 คะแนน
3. เกณฑ์ การมอบเกียรติบัตร
คะแนน 80-100 ได้รับรางวัลเหรี ยญทอง
คะแนน 70-79 ได้รับรางวัลเหรี ยญเงิน
คะแนน 60-69 ได้รับรางวัลเหรี ยญทองแดง
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เกณฑ์ แข่ งขันทักษะวิชาการ “นวมินท์ วชิ าการ”
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
การแข่ งขันวาดภาพระบายสี
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน
- เป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 รับจานวน 30 คน
- เป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 รับจานวน 30 คน
2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 ประเภทเดี่ยว
2.2 จานวนผูเ้ ข้าแข่งขัน
- ระดับชั้น ม.1 จานวน 1 คน
- ระดับชั้น ม.4 จานวน 1 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่ งรายชื่อผูเ้ ขาแข่งขัน (ตามวันเวลาที่กาหนด)
3.2 ใช้กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาดกระดาษ A3
3.3 หัวข้อการแข่งขัน
- ระดับชั้น ม.1 เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่ อง “พอเพียงเพียงพอ”
- ระดับชั้น ม.4 เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่ อง “โรงเรี ยนของพ่อ”
3.4 การสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคนิคการวาดภาพระบายสี (โดยไม่จากัดประเภทสี ) และเทคนิค
3.5 ห้ามนาต้นฉบับมาดูในขณะแข่งขัน
3.6 ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์มาเอง (กระดาษและดินสอกรรมการจะจัดเตรี ยมให้)
3.7 เวลาในการวาดภาพ 3 ชัว่ โมง
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน 100 คะแนน
- ความคิดสร้างสรรค์
20 คะแนน
- เทคนิคในการใช้สี
20 คะแนน
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- ความประณี ต/สวยงามของรู ปภาพ
20 คะแนน
- ความสอดคล้องของภาพกับหัวข้อที่กาหนด 20 คะแนน
- ความสมบูรณ์และการจัดองค์ประกอบภาพ 20 คะแนน
5. เกณฑ์ การตัดสิ น
- ระดับชั้น ม.1
- ระดับชั้น ม.4
ร้อยละ 80 – 100
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
500 บาท
ร้อยละ 70 – 79
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 400 บาท
ร้อยละ 60 – 69
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 300 บาท
ต่ากว่าร้อยละ 60
ได้รับรางวัลชมเชย
200 บาท
ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
6. คณะกรรมการการแข่ งขัน
- นางจิรฐา เทพรัตน์
ติดต่อ 088-7838592
- นายณัฏฐ สวัสดี
ติดต่อ 089-2987359
- นางสาวพรชนก ประเสริ ฐ ติดต่อ 081-1891334
7. การเผยแพร่ ผลงานทีไ่ ด้ รับรางวัล
ผลงานของนักเรี ยนที่ได้รับคะแนนสู งสุ ดอันดับที่ 1 - 3 คณะกรรมการพิจารณาและนาไป
เผยแพร่ ต่อไป
8.วัน เวลา สถานที่ ในการจัดการแข่ งขัน
- วัน 19 มกราคม พ.ศ.2561
- เวลา 09.00 – 12.00 น.
- สถานที่ โรงเรี ยนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ณ ห้องศิลป์ 1, ห้องศิลป์ 2
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เกณฑ์ แข่ งขันทักษะวิชาการ “นวมินท์ วชิ าการ”
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
การแข่ งขันทักษะการสะกดคา
1. กติกาการแข่งขัน
1. ผูเ้ ข้าแข่งขันเป็ นรายบุคคลและกาลังศึกษาอยูร่ ะดับชั้น ป.4 - ป.6
2. ใช้เวลา 60 นาที
2. วิธีการแข่ งขัน
- นักเรี ยนทาแบบทดสอบ จานวน 50 ข้อ (100 คะแนน)
3. เกณฑ์ การมอบเกียรติบัตร
คะแนน 80-100 ได้รับรางวัลเหรี ยญทอง
คะแนน 70-79 ได้รับรางวัลเหรี ยญเงิน
คะแนน 60-69 ได้รับรางวัลเหรี ยญทองแดง
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เกณฑ์ แข่ งขันทักษะวิชาการ “นวมินท์ วชิ าการ”
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
การแข่ งขันตอบคาถามภาษาไทย
1. กติกาการแข่ งขัน
1. ผูเ้ ข้าแข่งขันเป็ นประเภททีม ๆ ละ 2 คนและกาลังศึกษาอยูร่ ะดับชั้น ป.4 - ป.6
2. ใช้เวลาแข่งขันจานวน 60 นาที
2. วิธีการแข่ งขัน
- นักเรี ยนตอบคาถาม 20 ข้อ ( 100 คะแนน )
- ในกรณี ที่นกั เรี ยนมีคะแนนเท่ากัน จะใช้ขอ้ สอบสารองจานวน 5 ข้อ
3. เกณฑ์ การมอบเกียรติบัตร
คะแนน 80-100 ได้รับรางวัลเหรี ยญทอง
คะแนน 70-79 ได้รับรางวัลเหรี ยญเงิน
คะแนน 60-69 ได้รับรางวัลเหรี ยญทองแดง
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เกณฑ์ แข่ งขันทักษะวิชาการ “นวมินท์ วชิ าการ”
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
การแข่ งขันหมากขุม
1. คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าแข่ งขัน
1.1 ผูเ้ ข้าแข่งขันเป็ นนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษา ป.1-ป.6
1.2 ไม่จากัดเพศ
1.3 รับสมัครโรงเรี ยนละ 2 คน
2. วิธีแข่ งขัน
2.1 ผูเ้ ล่นนัง่ คนละข้างกับรางหมากขุม แต่ละคนใส่ ลูกหมากหลุมละ 7 ลูก ทั้ง 7 หลุ่ม ส่ วนห
ลุ่มหัวเมืองไม่ตอ้ งใส่ ให้เว้นว่างไว้
2.2 การเดินหมาก ผูเ้ ล่นจะเริ่ มเดิมพร้อมกันทั้ง 2 ฝ่ าย การเดินหมากจะเดินจากขวาไปซ้าย
โดยหยิบหลุมใดก็ได้ในฝ่ ายตนขั้นมาเดิน ใส่ ลูกหมากหลุมละ 1 เม็ด รวมทั้งใส่ หลุมหัวเมืองเองฝ่ าย
ตนเอง แล้ววนไปใส่ หลุมของฝ่ ายตรงข้าม ยกเว้นหลุมหัวเมืองฝ่ ายตรงข้าม เมื่อเดินลูกหมากสุ ดท้าย
ใส่ ในหลุม ให้หยิบลูกหมากทั้งหมดในหลุมนั้นขึ้นมาเดินหมากต่อไป หากเด็กสุ ดท้านหมดลงใน
หลุมที่เป็ นหลุมว่าง ถือว่าหมากตาย แต่ถา้ ตายในหลุมเมืองฝ่ ายตน ให้ผเู ้ ล่นกินหมากหลุมเมืองซึ่ งอยู่
ตรงข้ามกับหลุมที่เราเดินหมากมาตาย และสามารถกินแทนได้ในทุกกรณี ที่เดินหมากตายในฝ่ ายตน
2.3 เกมการแข่งขัน แข่งในรอบเดียวแพ้คดั ออก
2.4 ผูเ้ ล่นจะต้องจับฉลากประกบคู่
2.5 ผูช้ นะแต่ละรอบจับฉลากประกบคู่แข่งกันใหม่ ไปเรื่ อยๆ จนกว่าจะได้ผชู ้ นะเลิศ
3. เกณฑ์ การตัดสิ น
ที่ 1 เกียรติบตั รเหรี ยญทอง พร้อมรางวัล
ที่ 2 เกียรติบตั รเหรี ยญเงิน
ที่ 3 เกียรติบตั รเหรี ยญทอง
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แผงรู ปนักกีฬา “นวมินท์ วชิ าการ”
ในนามชื่ อทีม.........................................................................................

ชื่อ-สกุล..........................................
ผูจ้ ดั การทีม

ชื่อ-สกุล..........................................
หัวหน้าทีม

รายชื่อนักกีฬา

ชื่อ-สกุล........................... ชื่อ-สกุล...........................

ชื่อ-สกุล.............................

ชื่อ-สกุล........................... ชื่อ-สกุล...........................

ชื่อ-สกุล.............................

ชื่อ-สกุล........................... ชื่อ-สกุล...........................

ชื่อ-สกุล.............................

ชื่อ-สกุล........................... ชื่อ-สกุล...........................
ขอแสดงความถือ

ชื่อ-สกุล.............................

(........................................)
ตาแหน่ง ผูจ้ ดั การทีม/ผูฝ้ ึ กสอน
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เกณฑ์ แข่ งขันทักษะวิชาการ “นวมินท์ วชิ าการ”
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
การแข่ งขันกิจกรรม TUXMATH
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าร่ วมการแข่ งขัน
1.1 เป็ นนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษา
2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 ประเภทบุคคล แต่ละโรงเรี ยนส่ งได้ไม่เกิน 2 คน
3. กติกาการแข่ งขันเกม TUXMATH
ผูแ้ ข่งขันจะต้องคิดคาตอบในใจอย่างรวดเร็ วทุกข้อ แล้วพิมพ์คาตอบของโจทย์คณิ ตศาสตร์
ที่ตกลงมาในจอคอมพิวเตอร์ และกด enter ถ้าตอบผิดหรื อตอบช้าเกินไป โจทย์คณิ ตศาสตร์ที่ตกลง
มาจะทาลายเมืองของเจ้าเพนกวิน 4 เมือง ที่เห็นในจอด้านล่าง เกมจะยุติเมื่อเมืองทั้งหมดถูกทาลาย
หรื อหมดเวลา คะแนนที่ปรากฏบนจอด้านบนขวา จะเป็ นตัวกาหนด
ชัยชนะ
4. เกณฑ์ การตัดสิ น
ผูแ้ ข่งขันจะต้องแข่งขันทั้งหมดสองรอบและนาคะแนนทั้งสองรอบมารวมกัน ผูท้ ี่ได้สูงสุ ด
5 อันดับแรก จะต้องแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
หมายเหตุ
1. โรงเรี ยนที่เข้าแข่งขันสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้จากเว็บไซต์ดา้ นล่างนี้
http://www.nmt.ac.th
2. โรงเรี ยนที่เข้าแข่งขันต้องนาคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุคมาด้วยตนเอง พร้อมคียบ์ อร์ ดหัวเสี ยบ
(USB) หรื อแป้นคานวณ
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เกณฑ์ แข่ งขันทักษะวิชาการ “นวมินท์ วชิ าการ”
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
การแข่ งขันกิจกรรม เกม 24
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าร่ วมการแข่ งขัน
1.1 เป็ นนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษา
2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 แข่งขันประเภทบุคคล แต่ละโรงเรี ยนส่ งได้ไม่เกิน 2 คน
3. รายละเอียดหลักเกณฑ์
3.1 วิธีการเขียนคาตอบของผูเ้ ล่น
ผูเ้ ข้าแข่งขันเขียนแสดงการคานวณ ด้วย
วิธีดาเนินการทางคณิ ตศาสตร์ บวก ลบ คูณ หารให้ได้ผลลัพธ์เป็ น 24 ในรู ปสมการ ภายในเวลาที่
กาหนด (30 วินาที ทั้งนี้อยูใ่ นดุลยพินิจของกรรมการ)
3.2 โปรแกรมเกม 24 ที่ใช้ในการแข่งขัน
ในการแข่งขันเกม 24 ในแต่ละรอบใช้ จานวน 20 ชุดตัวเลข (1 ชุด มี
ตัวเลข 4 ตัว) กรณี ตวั เลขซ้ ากันเกิน 2 ตัว หรื อมี 0 ตั้ง 2 ตัวขึ้นไป ข้อนั้นจะถูกข้ามไป
4. เกณฑ์ การตัดสิ น
ผูแ้ ข่งขันจะแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเพียงรอบเดียว ข้อละ 2 คะแนนโดยนา
คะแนนรวมมาพิจารณาตัดสิ น
กรณี ที่ได้คะแนนสู งสุ ดเท่ากัน จะมีการแข่งขันต่อไปจนกว่าจะได้ผชู ้ นะ (จานวนรอบ
ตัดสิ น ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของกรรมการ)
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แบบฟอร์ มใบสมัครเข้ าร่ วมการแข่ งขัน
“ฟุตบอล 7 คน นวมินท์ วิชาการ ”
ณ สนามกีฬาโรงเรียนนวมินทราชู ทศิ ทักษิณ
วันที่ .........เดือน .............................พศ.................
เรื่ อง ขอส่ งทีมเข้าร่ วมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน นวมินท์วิชาการ
เรี ยน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
ข้าพเจ้า........................................................ โรงเรี ยน...........................................
หมู่ที่……..ตาบล.......................อาเภอ.....................จังหวัด.................โทรศัพท์..........................
มือถือ............................................มีความประสงค์ส่งทีมสมัครเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน
นวมินท์วิชาการ
ทีมโรงเรี ยน ...........................................................มีความประสงค์ขอส่ งทีมฟุตบอล 7 คน
เข้าร่ วมการแข่งขันพร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครตามระเบียบการแข่งขันไว้
เป็ นการเรี ยบร้อย ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบการแข่งขัน และขอรับรองว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
หรื อแก้ไขใด ๆ อีก ดังนี้
1. ใบสมัคร
จานวน ..............ชุด
2. แบบแจ้งรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
จานวน ..............ชุด
3. แผงรู ปนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
จานวน ..............ชุด
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนิ นการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(.........................................................)
ตาแหน่ง .................................................
ผูป้ ระสานงาน .......................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ ................................................................
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แข่งขันถือเป็ นสิ้ นสุ ด
9.4 ในกรณี เกิดทะเลาะกันในสนามการแข่งขันให้อยูใ่ นดุลยพินิจของกรรมผูต้ ดั สิ น แต่หากถึง
ร้ายแรงหาข้อยุติ หรื อตกลงกันไม่ได้ให้ออกจากการแข่งขัน และทางฝ่ ายคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันครั้งนี้จะเป็ นผูพ้ ิจารณา ตัดสิ นและผลการตัดสิ นถือว่าสิ้ นสุ ด
10. การประท้ วง
10.1 ต้องทาการประท้วงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ก่อนทาการแข่งขัน เท่านั้น
10.2 ผูป้ ระท้วงต้องวางเงินประกันการประท้วง 300 บาท หากการประท้วงไม่เป็ นผลต่อ
ทีมที่ประท้วงให้ยดึ เงินดังกล่าวทั้งหมด
10.3 เมื่อทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้รับหนังสื อประท้วง ทางคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันจะแจ้งให้ทีมที่ถูกประท้วงทราบ และให้ช้ ีแจงต่อคณะกรรมการฯ
ภายใน 10 นาที (หลังจากแจ้งให้ทราบ )
10.4 เมื่อคณะกรรมการตัดสิ น ประกาศคาประท้วงไปแล้ว ถือว่าสิ้ นสุ ด ทั้งทีมที่ประท้วง
และทีมที่ถูกประท้วงจะอุทธรณ์ใด ๆไม่ได้ท้ งั สิ้ น
11. รางวัลการแข่ งขัน
11.1 รุ่ นประถมศึกษาชาย
11.1.1 ทีมชนะเลิศ ได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินบารุ งทีม
1,200 บาท
11.1.2 ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1ได้รับเงินบารุ งทีม
1,000 บาท
11.1.3 ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2ได้รับเงินบารุ งทีม
800 บาท
11.1.4 ทีมรองชนะเลิศอันดับ 3ได้รับเงินบารุ งทีม
500 บาท
12. นักกีฬา ผูจ้ ดั การทีม เจ้าหน้าที่ประจาทีมและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกทีม จะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบการ
แข่งขันการ แข่งขันฟุตบอล 7 คน นวมินท์วชิ าการซึ่ งภายหลังจะอ้างว่าไม่ทราบระเบียบการแข่งขันนี้
ไม่ได้ดว้ ยประการทั้งปวง และคาตัดสิ นของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือว่าสิ้ นสุ ด
13. หากกรณี เกิดการบาดเจ็บ หรื อเสี ยหายแก่ทีมของท่านทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่
รับผิดชอบค่าเสี ยหายใดๆ
14. ระเบียบการแข่งขันในข้อใดที่ไม่ได้กาหนดในระเบียบการแข่งขันนี้ให้เป็ นสิ ทธิ์ ของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน เป็ นผูพ้ ิจารณาดาเนินการ โดยทีมที่เข้าร่ วมการแข่งขันไม่มีสิทธิ์ อุทธรณ์
ใด ๆ ทั้งสิ้ น
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เกณฑ์ แข่ งขันทักษะวิชาการ “นวมินท์ วชิ าการ”
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
การแข่ งขันเกม Sudoku
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าร่ วมการแข่ งขัน
1.1 เป็ นนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 - 6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 แข่งขันประเภทบุคคล แต่ละโรงเรี ยนส่ งได้ไม่เกิน 2 คน
3. รายละเอียดหลักเกณฑ์
ผูม้ ีหน้าที่จดั การแข่งขันจะเตรี ยมโจทย์ในการแข่งขัน ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นซู โดกุแบบมาตรฐาน
ขนาด 4 x 4, 6 x 6, 8 x 8 และ 8 x 8 alphabet จานวนรอบละ 4 ข้อ โดยแข่งขันทั้งหมด 2 รอบ เวลาที่
ใช้ในการแข่งขันรอบละ 40 นาที (เพื่อให้ผชู ้ มทุกคนได้มีส่วนร่ วมในการแข่งขันครั้งนี้จึงจัดเตรี ยม
โจทย์ไว้ให้ทุกคนทาด้วย หากมีผทู ้ าเสร็ จก่อนผูเ้ ข้าแข่งขันและถูกทุกช่องจะมีรางวัลพิเศษให้)
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน
1. กรณี ทาเสร็ จก่อนเวลาที่กาหนด และถูกทุกช่อง ให้คะแนน 1 คะแนน สาหรับช่องที่ทา
ถูก 1 ช่อง (ซึ่ งก็คือคะแนนเต็มนั้นเอง) รวมกับคะแนนโบนัสที่คิดจาก เวลาที่เหลือ (ปั ดเศษทิ้ง) คูณ
ด้วย 3
สู ตร คะแนนที่ได้ = คะแนน + (เวลาที่เหลือเป็ นนาทีคูณด้วย 3)
2. กรณี ทาเสร็ จก่อนเวลาที่กาหนด และมีบางช่องที่ผดิ ให้คะแนน 1 คะแนน สาหรับช่องที่
ทาถูก 1 ช่อง ไม่มีคะแนนโบนัส
สู ตร คะแนนที่ได้ = คะแนนที่นบั จากช่องที่ทาถูก
3. กรณี ทาเสร็ จตามเวลาที่กาหนด และถูกทุกช่อง ให้คะแนน 1 คะแนน สาหรับช่องที่ทาถูก
1 ช่อง (ซึ่ งก็คือคะแนนเต็มนั้นเอง) ไม่มีโบนัส
สู ตร คะแนนที่ได้ = คะแนนเต็ม
4. ผูแ้ ข่งขันจะต้องแข่งขันทั้งหมดสองรอบ และนาคะแนนทั้งสองรอบมารวมกันในการ
พิจารณาตัดสิ น
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เกณฑ์ แข่ งขันทักษะวิชาการ “นวมินท์ วชิ าการ”
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การแข่ งขันตอบปัญหาความรู้ ทวั่ ไปวิชาสั งคมศึกษา
1. คุณสมบัตผิ ้ เู ข้ าแข่ งขัน
1. เป็ นนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6
2. ไม่จากัดเพศ
3. สมัครโรงเรี ยนละ 1 ทีม ๆ ละ 2 คน
4. เวลาแข่งขัน 1 ชัว่ โมง 30 นาที
2. วิธีการแข่ งขัน
1. การตอบปัญหาใช้แบบทดสอบแบบปรนัย (ชนิด 4 ตัวเลือก) จานวน 50 ข้อ
100 คะแนน
2. เนื้อหาที่ใช้ในการแข่งขันเป็ นวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(5 สาระ) ระดับชั้นประถมศึกษาและความรู ้ทวั่ ไป เหตุการณ์ปัจจุบนั อาเซี ยนศึกษา
3. เกณฑ์ การตัดสิ น
3.1 คะแนนผ่านเกณฑ์
เรี ยงคะแนนตามลาดับ โดยเรี ยงลาดับดังนี้
- คะแนน 80 – 100 ได้รับเกียรติบตั รชนะเลิศอันดับ 1
- คะแนน 70 – 79 ได้รับเกียรติบตั รรองชนะเลิศอันดับ 1
- คะแนน 60 – 67 ได้รับเกียรติบตั รรองชนะเลิศอันดับ 2
4. สถานที่แข่ งขัน
ห้อง 1307 อาคาร 1 ชั้น 3
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6.4 เริ่ มทาการแข่งขันคู่ที่ 1 เวลา 08.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรี ยนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
7. วิธีการแข่ งขัน
7.1 รอบแรกแบ่งสายเป็ น 2 สาย สายละ 4 ทีม แข่งขันแบบพบกันหมด คัดเอาคะแนนที่ 1 และ
ที่ 2 ของแต่ละสายเข้ารอบต่อไป (ในกรณี คะแนนเท่ากันจะจับฉลากเพื่อหาทีมเข้ารอบ)ไม่นบั ลูก
ได้ เสี ย
7.2 ในรอบที่ 2 ถ้าเสมอกันในเวลาการแข่งขันให้ยงิ จุดโทษ การแข่งขัน 2 ครึ่ งๆ ละ 7 นาที
หากเสมอกันอีกให้ใช้วิธียงิ จุดโทษ ทีมละ 3 คนหรื อจนกว่าจะมีผชู ้ นะ
7.3 ทีมชนะได้ 3 คะแนน เสมอได้ 1 คะแนน แพ้ได้ 0 คะแนน
7.4 การแข่งขันแบ่งออกเป็ น 2 ครึ่ งๆ ละ 7 นาที พักครึ่ ง 3 นาที
7.5 เปลี่ยนตัวผูเ้ ล่นได้ไม่เกิน 3 คน
8 ข้ อปฏิบัติในการแข่ งขัน
8.1 ทีมที่เข้าร่ วมการแข่งขันจะต้องนาทีมฟุตบอลเข้าทาการแข่งขัน ตามวัน เวลา และสถานที
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกาหนดไว้
8.2 ส่ งรายชื่อ และตรวจสอบคุณสมบัติผเู ้ ล่น ก่ อนทาการแข่ งขัน 10 นาที
8.3 ทีมใดไม่เข้าทาการแข่งขันตามเวลาที่กาหนด ปรับเป็ นแพ้ในครั้งนั้น
8.4 ทีมที่มีผเู ้ ล่นน้อยกว่า 5 คน ไม่สามารถลงทาการแข่งขันและให้ปรับเป็ นแพ้
8.5 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะทาการตรวจสอบรายชื่อและแผงรู ปก่อนเริ่ มทาการแข่งขัน
ทุกครั้ง ถ้าหากนักกีฬา ไม่มีรูปถ่าย หรื อรู ปถ่ายไม่ถูกต้องจะไม่ให้ลงทาการแข่งขันโดยเด็ดขาด
8.6 คณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่อนุญาตให้นกั กีฬาที่ไม่สวมใส่ สนับแข้งลงทาการแข่งขัน
ตามโปรแกรม การแข่งขันฟุตบอล 7 คน นวมินท์วิชาการ โดยเด็ดขาด
9.การกาหนดโทษ
9.1 ทีมใดที่ไม่เข้าทาการแข่งขันตามที่โปรแกรมที่กาหนด ปรับเป็ นแพ้ในนัดนั้น
9.2 ผูเ้ ล่นที่ถูกคาดโทษใบเหลืองจากผูต้ ดั สิ นมาแล้ว 2 ครั้ง จะติดต่อกันหรื อไม่กต็ าม หรื อ
ใบแดง ห้ามลงทาการ แข่งขันในนัดถัดไป 1 นัด
9.3 นักกีฬาหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับทีมฟุตบอลทุกทีม ต้องยอมรับการตัดสิ นของผูต้ ดั สิ นในสนาม
และคณะกรรมการ จัดการแข่งขันทุกกรณี และถือว่าการตัดสิ นของคณะกรรมการจัดการ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์ )

การแข่ งขันฟุตบอล 7 คน (ชาย)
1. ให้ ใช้ ระเบียบการแข่ งขันฟุตบอลนีเ้ ฉพาะการแข่ งขันฟุตบอล 7 คน นวมินท์ วชิ าการ
เท่ านั้น
2. ข้ อบังคับและกติกาการแข่ งขัน
ให้ใช้กติกาการแข่งขันฟุตบอลของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟี ฟ่ า) ซึ่ งทางสมาคมฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทยประกาศใช้แล้ว
3. ประเภทและคุณสมบัตขิ องผู้สมัครเข้ าแข่ งขัน
3.1 นักเรี ยนที่กาลังศึกษาในระดับประถมศึกษา ในโรงเรี ยนที่สมัครแข่งขันเท่านั้น
3.2ไม่จากัดสัญชาติ
3.3 ผูเ้ ล่น 1 คน สามารถเล่น 1 ทีมเท่านั้น
4. หลักฐานประกอบการสมัคร
4.1 ใบส่ งรายชื่อ (ตามที่กรรมการฯ จัดให้)
4.2 ใบสมัคร (ตามที่กรรมการฯ จัดให้)
5. การสมัคร
5.1 ส่ งรายชื่อนักกีฬาได้ไม่เกิน 12 คน และไม่นอ้ ยกว่า 7 คน เจ้าหน้าที่ประจาทีม ไม่นอ้ ย
กว่า 1 คน
5.2 ให้ส่งใบสมัครใบส่ งรายชื่อ ตาม วัน เวลาที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกาหนด
6. วัน เวลา และสถานทีร่ ับสมัคร
6.1 รับสมัครตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกาหนด
6.2 สมัครได้ที่ กลุ่มบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
โทร 074-333751 โทรสาร 074-333802
6.3 การจัดการแข่งขันฟุตบอลรุ่ นระดับประถมศึกษามี 2 สาย ๆ ละ 4 ทีมจานวน 8 ทีม ยกเว้น
หากมี ทีมไม่ครบให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันในการหาทีมเพิ่มได้
ตามความ เหมาะสม
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การแข่ งขันสร้ างหนังสื อเสมือน E – book
1. คุณสมบัตผิ ้ เู ข้ าแข่ งขัน
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 แข่งขันประเภททีม ๆ ละ 2 คน โรงเรี ยนละ 1 ทีม
2. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
1. การสร้างหนังสื ออิเล็กทรอนิคส์ โดยใช้โปรแกรม FlipAlbum 6.0 Pro
ซึ่ งหน่วยงานจัด แข่งขันติดตั้งให้อย่างสมบูรณ์แล้ว
2. นักเรี ยนสร้างหนังสื ออิเล็คทรอนิคส์ ตามหัวข้อที่กรรมการกาหนดซึ่ งจะแจ้งให้ทราบ
ในวันแข่งขัน
3. นักเรี ยนทาเสร็ จแล้วจัดเก็บไว้ในเครื่ องที่แข่งขัน
4. ห้ามนาเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์บนั ทึกข้อมูลอุปกรณ์สื่อสารทุกประเภทเข้าไปใน
ห้องแข่งขันโดยเด็ดขาด
5. ใช้เวลาแข่งขัน 3 ชัว่ โมง 6. ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน 100 คะแนน
1. ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา
20 คะแนน
2. การออกแบบรู ปเล่ม และการแสดงผลแต่ละหน้า
20 คะแนน
3. ความเหมาะสมของข้อความ ตัวอักษร รู ปภาพประกอบ 20 คะแนน
4. การนาเสนอข้อมูลได้ครอบคลุมเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 20 คะแนน
5. การสร้างสรรค์ สวยงามได้อย่างเหมาะสม
20 คะแนน
ทั้งนี้เกณฑ์การให้คะแนนย่อยแต่ละรายการอยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการจะกาหนด
แต่ละคะแนนรวมให้เป็ นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนตามรายการข้างต้น
5. เกณฑ์ การตัดสิ น คณะกรรมการตัดสิ น คัดเลือกผูท้ ี่ได้คะแนนตามเกณฑ์ดงั นี้
คะแนนร้อยละ 80-100
ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนนร้อยละ70-79
ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนนร้อยละ60-69
ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
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เกณฑ์ แข่ งขันทักษะวิชาการ “นวมินท์ วชิ าการ”

เกณฑ์ แข่ งขันทักษะวิชาการ “นวมินท์ วชิ าการ”

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์ )

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

การแข่ งขันการตอบปัญหาการงานอาชีพ
1. คุณสมบัตผิ ้ เู ข้ าแข่ งขัน
1.1 เป็ นนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6
1.2 เป็ นการแข่งขันประเภททีม โรงเรี ยน ละ 2 คน
2. วิธีการแข่ งขัน
2.1 การตอบคาถามความรู ้การงานอาชีพระดับประถมศึกษา จานวน 20 ข้อ
2.2 ใช้เวลาตอบคาถาม 30 นาที
2.4 คาถามครอบคลุมเนื้อหาในเรื่ องงานบ้าน งานประดิษฐ์ งานเกษตร
งานธุรกิจ งานคหกรรม
3. เกณฑ์ การตัดสิ น
- ตอบคาถามถูกต้อง 16 – 20 ข้อ รับเกียรติบตั รเหรี ยญทอง
- ตอบคาถามถูกต้อง 14 – 15 ข้อ รับเกียรติบตั รเหรี ยญเงิน
- ตอบคาถามถูกต้อง 12 – 13 ข้อ รับเกียรติบตั รเหรี ยญทองแดง
- ตอบคาถามถูกต้อง 10 – 11 ข้อ รับเกียรติบตั รชมเชย
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การแข่ งขันเปตอง
1. คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าแข่ งขัน
1.1 ประเภททีม 3 คน ชาย
1.2 ประเภททีม 3 คน หญิง
2. ระเบียบการส่ งทีมเข้ าร่ วมการแข่ งขัน
2.1 โรงเรี ยนส่ งทีมเข้าร่ วมการแข่งขัน ประเภทละ 1 ทีมเท่านั้น
2.2 ให้ส่งรายชื่อได้ทีมละ 4 คน (ตัวจริ ง 3 คน สารอง 1 คน)
2.3 จัดการแข่งขันประเภทละ 8 ทีมเท่านั้น (สมัครครบตามจานวนจะปิ ด
รับสมัครทันทีจะไม่ขยายจานวนทีมเพิ่มทุกกรณี )
3. เกณฑ์ การตัดสิ น
3.1 จัดการแข่งขันแบ่งเป็ น 2 สาย สายละ 4 ทีม
3.2 จัดการแข่งขันแบบแพ้ 2 ครั้ง คัดออก
4. อุปกรณ์ ลูกเปตองผู้เล่ นนามาเอง
5. การแข่ งขันใช้ กฎ-กติกาของสมาคมเปตองแห่ งประเทศไทย
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ใบสมัครแข่ งขันรถบรรทุกไข่
ข้าพเจ้า ...............................................ตาแหน่ง..........................................
มีความประสงค์จะส่ งผูแ้ ทนนักเรี ยนโรงเรี ยน...........................................................
ตาบล.....................อาเภอ......................จังหวัด................ โทรศัพท์........................
เข้าแข่งขันจรวดขวดน้ า
1. ชื่ อทีม…………………………………..........ชั้น…………….
ชื่อ - นามสกุลของสมาชิก
1. ……………………………………………………
2. …………………………………………………...
3. …………………………………………………...
ชื่อผูค้ วบคุมทีม……………………….……โทรศัพท์…………………
2. ชื่ อทีม…………………………………..........ชั้น…………….
ชื่อ - นามสกุลของสมาชิก
1. ……………………………………………………
2. …………………………………………………...
3. …………………………………………………...
ชื่อผูค้ วบคุมทีม……………………….……โทรศัพท์…………………
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เกณฑ์ แข่ งขันทักษะวิชาการ “นวมินท์ วชิ าการ”
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
การประกวดเล่านิทาน ( Story Telling )
1.คุณสมบัตผิ ้ เู ข้ าแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชั้น ป. 4- 6
2.ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.2 แข่งขันประเภทเดี่ยว โรงเรี ยนสามารถส่ งผูเ้ ข้าแข่งขันได้ 2 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 นิทานที่ใช้แข่งขันเป็ นนิทานพื้นบ้านของไทย ของต่างประเทศหรื อนิทานอีสป
3.2 เวลาในการแข่งขัน 5-6 นาที
(บวก / ลบ 30 วินาที ไม่ตดั คะแนน )ใช้เวลาน้อยหรื อเกินกว่าเวลาที่กาหนด
ตัดนาทีละ 1 คะแนน
3.3 นักเรี ยนต้องส่ งบทนิทานให้กรรมการตัดสิ นก่อนการแข่งขัน (ส่ งในเวลารายงานตัว)
จานวน 5 ชุด ตามจานวนคณะกรรมการตัดสิ น
4.เกณฑ์ การให้ คะแนน 100 คะแนน
4.1 เนื้อเรื่ อง ( Content )35 คะแนน ประกอบด้วย
- เนื้อเรื่ องมีความน่าสนใจ เหมาะสมกับวัย
15 คะแนน
- รู ปแบบการเล่าเรื่ องการนาเสนอ ( Form & Organizing ) 10 คะแนน
- ข้อคิดในการนาเสนอ ( Moral )
10 คะแนน
4.2 ความคล่องแคล่วด้านการใช้ภาษา ( Language Competence ) 65 คะแนน
ประกอบด้วย
-ใช้ภาษาถูกต้อง คาศัพท์ โครงสร้าง คาสันธานและความเหมาะสม
กับระดับชั้น 20 คะแนน
- ความสามารถด้านการออกเสี ยง ( Pronunciation )
20 คะแนน
- การใช้น้ าเสี ยงและอารมณ์สอดคล้องกับเนื้อเรื่ อง (Tone ) 20 คะแนน
4.3 เล่าตามเวลาที่กาหนด (Time )
5 คะแนน
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หมายเหตุ การแต่งกายชุดนักเรี ยนโดยไม่มีการใช้อุปกรณ์ประกอบการเล่าเรื่ อง
5. เกณฑ์ การตัดสิ น
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้เกียรติบตั รเข้าร่ วมกิจกรรม
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3.4 กรรมการจะไม่ให้คะแนนในกรณี ที่ไข่ไก่ฟองใดฟองหนึ่งที่อยูใ่ นกระบะแตกร้าวหรื อตกจากรถ
3.5 การให้คะแนนในแต่ละครั้ง จะให้จากการวัดระยะจากจุดสัมผัสล้อหน้ากับพื้นของ
ตาแหน่งจุดปล่อยตัว จนถึงจุดสัมผัสล้อหน้ากับพื้นของตาแหน่งไกลที่สุดเมื่อรถหยุดสนิท
3.6 การแข่งขันจะแบ่งเป็ น 2 รอบ (เปลี่ยนลู่ในแต่ละรอบ) โดยคะแนนที่นามาใช้ตดั สิ น คือ
ระยะไกลสู งสุ ดของแต่ละทีม
4. เกณฑ์ การตัดสิ น
1. ความสวยงาม
20 คะแนน
2. ความคิดสร้างสรรค์
20 คะแนน
3. ความเหมาะสมกับหัวข้อการประกวด
20 คะแนน
4. สามารถนามาใช้ในชีวิตประจาวันได้
20 คะแนน
5. การสัมภาษณ์
20 คะแนน
รวม 100 คะแนน
หมายเหตุ ชุดแต่งกายที่เข้าประกวดในครั้งนี้จะต้องจัดทาขึ้นใหม่และไม่เคยส่ ง
เข้าประกวดหรื อแข่งขันที่ใดมาก่อน
4. การตัดสิ น
ระยะ 10.01 เมตรขึ้นไป ได้รับรางวัลเหรี ยญทอง
ระยะ 5.01-10.00 เมตร ได้รับรางวัลเหรี ยญเงิน
ระยะ 1.00-5.00 เมตร ได้รับรางวัลเหรี ยญทองแดง
ระยะน้อยกว่า 1.00 เมตร ได้รับเกียรติบตั รเข้าร่ วมหรื อรางวัลอื่นตามที่กรรมการ
เห็นสมควร
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เกณฑ์ แข่ งขันทักษะวิชาการ “นวมินท์ วชิ าการ”

เกณฑ์ แข่ งขันทักษะวิชาการ “นวมินท์ วชิ าการ”

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ

การแข่ งขันรถบรรทุกไข่
1. คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าประกวด
ผูเ้ ข้าร่ วมแข่งขันต้องเป็ นนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษา จากัดจานวนสมาชิกในทีมไม่เกิน
3 คน แต่ละโรงเรี ยนส่ งทีมเข้าแข่งขันได้ไม่เกินโรงเรี ยนละ 2 ทีม
2. ลักษณะและข้ อกาหนดรถบรรทุกไข่
ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องประดิษฐ์รถ (ทั้งตัวรถและล้อ) จากฟิ วเจอร์ บอร์ ดขนาดความหนาไม่เกิน 5
มิลลิเมต หรื อวัสดุอื่น โดยมีพ้นื ที่ กระบะเปิ ดโล่งด้านบนสาหรับบรรทุกไข่ กระบะบรรทุกไข่ตอ้ ง
เปิ ดโล่ง มีความสู งไม่นอ้ ยกว่า 5 ซม. กว้างไม่นอ้ ยกว่า 15 ซม. และยาวไม่นอ้ ยกว่า 25 ซม. สามารถ
บรรทุกไข่ไก่ขนาดเบอร์ 0 หรื อใกล้เคียง ได้ 4 ฟอง รวมกันโดยสามารถยึดส่ วนประกอบของรถด้วย
กาว ลวดเย็บหรื อเทปกาวติด กระดาษ การขับเคลื่อนรถให้ใช้การขับเคลื่อนผ่านล้อเท่านั้น โดยใช้
ยางเส้นที่ทางผูจ้ ดั เตรี ยมไว้ให้เท่านั้น ซึ่ งเป็ นยางรัดของที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร
ในการแข่งขันกาหนดให้แต่ละทีมใช้ยางได้เพียง 2 เส้น นามาผูกต่อกัน ไม่อนุญาตให้ตดั ยางแต่ละ
เส้นมาต่อกัน โดยทางผูจ้ ดั จะแจกยางให้ทีมละ 4 เส้น ซึ่ งจะเป็ นตัวให้พลังงานในการขับหมุนล้อ
เพลาล้ออาจใช้ไม้ตะเกียบ ไม้ไผ่เหลา แกนลวดเหล็กหรื อพลาสติก ผูเ้ ข้าร่ วมแเข่งขันต้องมา
ประดิษฐ์รถ ณ สนามแข่งขันทีมละ 1 คันเท่านั้น โดยอนุญาตให้เตรี ยมอุปกรณ์ที่ใช้ซ่อมแซมตัวรถมา
ได้ เช่น กาว เทปกาวติดกระดาษ ลวดเย็บ แกนไม้ เป็ นต้น
3. วิธีการแข่ งขัน
3.1 ก่อนการแข่งขันกรรมการจะตรวจสอบข้อกาหนดตัวรถตามข้อ 2 อีกครั้ง หากมีการ
ดัดแปลงตัวรถหรื อ อุปกรณ์ขบั เคลื่อนนอกเหนือจากข้อกาหนดดังกล่าว จะถูกตัดสิ ทธิ์
3.2 เมื่อเริ่ มการแข่งขัน แต่ละทีมนารถบรรทุกไข่ที่ประกอบเสร็ จแล้ว รับไข่ไก่ 4 ฟอง เพื่อ
บรรทุกในกระบะแล้วปล่อยจากจุดเริ่ มต้น
3.3 กรรมการจะเป็ นผูใ้ ห้สัญญาณปล่อยรถให้แล่นไปตามลู่วิ่งบนสนามที่ทางผูจ้ ดั เตรี ยมได้
เตรี ยมไว้ให้
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การแข่ งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ )
1.คุณสมบัตผิ ้ เู ข้ าแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชั้น ป. 4- 6
2.ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.2 แข่งขันประเภททีมๆละ 2 คน โรงเรี ยนสามารถส่ งผูเ้ ข้าแข่งขันได้ 2 ทีม
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 รอบคัดเลือก
3.1.1 ผูเ้ ข้าแข่งขันจะทาแบบทดสอบ (แบบปรนัย) จานวน 50 ข้อ (ข้อละ 2 คะแนน )
ในเวลา 1 ชัว่ โมง
3.1.2 ทีมใดข้อสอบเสร็ จให้ยกมือขึ้นกรรมการจะเก็บข้อสอบและลงเวลาใน
กระดาษคาตอบ
3.1.3 คณะกรรมการจะตรวจข้อสอบและตรวจทานพร้อมเซ็นต์ชื่อกากับทุกคน
3.1.4 โรงเรี ยนที่ได้คะแนนมากที่สุด 5 อันดับแรก จะผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบชิง
ชนะเลิศ ในกรณี ที่มีคะแนนเท่ากัน คณะกรรมการจะตัดสิ นจากเวลาที่ส่งข้อสอบ
3.2 รอบชิงชนะเลิศ
3.2.1 โรงเรี ยนที่ได้รับการคัดเลือก 5 ทีมสุ ดท้ายจะส่ งผูแ้ ทนนักเรี ยนโรงเรี ยนละ 2 คน
ขึ้นตอบปั ญหาบนเวที
3.2.2 กรรมการจะอ่านคาถามข้อละ 2 ครั้งคาถามเป็ นภาษาอังกฤษ(แบบปรนัย/อัตนัย)
10 ข้อ
3.2.3 ผูเ้ ข้าแข่งขันเขียนคาตอบเป็ นภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และการ
เขียนคาศัพท์ลงในกระดาษที่คณะกรรมการเตรี ยมให้ในเวลาที่กาหนด (2 นาทีต่อ 1 คาถาม )
3.2.4 คณะกรรมการแจกกระดาษคาตอบให้ผเู ้ ข้าแข่งขัน ข้อละ 1 แผ่น เก็บ
กระดาษคาตอบเมื่อหมดเวลาในแต่ละข้อ จนครบ 10 ข้อ
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3.2.5 กรรมการที่ทาหน้าที่อ่านคาถามจะเฉลยคาตอบทีละข้อ คณะกรรมการท่านอื่นจะตรวจคาตอบ
ของผูเ้ ข้าแข่งขัน
4. ขอบเขตเนื้อหา
4.1 ความรู ้เกี่ยวกับประเทศในประชาคมอาเซี ยน อาทิ ด้านประวัติศาสตร์
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาวัฒนธรรม ระบบการเมืองการปกครอง ฯลฯ
4.2 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับประเทศในประชาคมอาเซี ยน
5.เกณฑ์ การให้ คะแนน
5.1 รอบคัดเลือกข้อละ 2 คะแนน รวม 100 คะแนน
5.2 รอบตัดสิ นข้อละ 10 คะแนน รวม 100 คะแนน
( คิดคะแนนใหม่ไม่รวมคะแนนจากรอบคัดเลือก )
6. เกณฑ์ การตัดสิ น
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
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เกณฑ์ แข่ งขันทักษะวิชาการ “นวมินท์ วชิ าการ”
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
การประกวดชุ ดแต่ งกายจากวัสดุเหลือใช้ (Recycle)
1. คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าประกวด
1. ผูเ้ ข้าประกวดเป็ นนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6
2. รับสมัครโรงเรี ยนละ 1 ทีม
2. วิธีการประกวด
1. ออกแบบชุดตามหัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริ มสร้างชาติ
ด้วยเทคโนโลยี สู่ วถิ ีแห่งนวัตกรรม ”
2. ออกแบบชุดให้เสร็ จก่อนวันประกวด
3. ใช้วสั ดุต่าง ๆ มาออกแบบชุดเครื่ องแต่งกายที่สวมใส่ ได้จริ ง
4. ชุดที่ออกแบบต้องเป็ นวัสดุรีไซเคิลจริ ง อย่างน้อย 60%
5. วันแข่งขันต้องมีการสวมชุดมาแสดงพร้อมเดินโชว์บนเวที
3. เกณฑ์ การตัดสิ น
1. ความสวยงาม
20 คะแนน
2. ความคิดสร้างสรรค์
20 คะแนน
3. ความเหมาะสมกับหัวข้อการประกวด
20 คะแนน
4. สามารถนามาใช้ในชีวิตประจาวันได้
20 คะแนน
5. การสัมภาษณ์
20 คะแนน
รวม 100 คะแนน
หมายเหตุ ชุดแต่งกายที่เข้าประกวดในครั้งนี้จะต้องจัดทาขึ้นใหม่และไม่เคยส่ ง
เข้าประกวดหรื อแข่งขันที่ใดมาก่อน
4. การตัดสิ น
ตัดสิ นโดยนาคะแนน ทีมที่ได้คะแนนสู งสุ ดได้รางวัลชนะเลิศ ผูท้ ี่ได้คะแนนรองลงมาจะ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1-2 และรางวัลชมเชย ตามลาดับ และผูเ้ ข้าแข่งขันที่ไม่ได้รับรางวัลจะ
ได้รับเกียรติบตั รเข้าร่ วมแข่งขันทุกคน การตัดสิ นของคณะกรรมการถือว่าเป็ นการสิ้ นสุ ด
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เกณฑ์ แข่ งขันทักษะวิชาการ “นวมินท์ วชิ าการ”

เกณฑ์ แข่ งขันทักษะวิชาการ “นวมินท์ วชิ าการ”

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ

การแข่ งขัน science show
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน
1. ผูเ้ ข้าประกวดเป็ นนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6 เท่านั้น
2. ไม่จากัดเพศ
3. รับสมัครโรงเรี ยนละ 1 ทีมๆ ละ 3 คน
2. เกณฑ์ การแข่ งขัน
1. จัดลาดับคะแนนสู งสุ ดไปต่าสุ ด โดยเลือก 3 รางวัล คือรางวัลที่ 1,2,3
2. กรณี คะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากคาถามสารอง
3.วิธีการแข่ งขัน
1. ส่ งรายชื่อนักเรี ยนผูเ้ ข้าแข่งข้น พร้อมชื่อครู ผฝู ้ ึ กสอนทีมละ 1 คน ตามแบบฟอร์ มที่
กาหนด
2. ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันส่ งรายชื่อนักเรี ยนพร้อมรายงานการแสดงทั้งหมดต่อกรรมการ
ในวันรายงานตัว จานวน 5 ชุด
3. เวลาที่ใช้ในการแสดง ทีมละ 10 -15 นาที
4. สถานที่แข่งขันจัดเตรี ยม
- นาฬิกาจับเวลา 2 อัน
- โต๊ะ 1 ตัว
- ผ้าปูโต๊ะ 1 ผืน
- ไมโครโฟนไร้สาย ชนิดครอบหัว 3 ตัว
- ป้ายบอกเวลา 3 อัน (5 นาที, 3 นาที และหมดเวลา)
4. เกณฑ์ การตัดสิ น
1. มูลเหตุจูงใจ 10 คะแนน
2. เนื้อหาโดยย่อ 10 คะแนน
3. ความคิดสร้างสรรค์,ความสนใจ 20 คะแนน
4. หลักการทางวิทยาศาสตร์ 20 คะแนน 5. การนาไปใช้ประโยชน์ 20 คะแนน
6. ฉาก แสง สี เสี ยง การแต่งตัว 10 คะแนน 7. เวลาในการแสดง 10 คะแนน
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การแข่ งขันกิจกรรม Read & Draw
1.คุณสมบัตผิ ้ เู ข้ าแข่ งขัน
นักเรี ยนระดับชั้น ป. 4- 6
2.ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
แข่งขันประเภททีมๆละ 2 คน โรงเรี ยนสามารถส่ งผูเ้ ข้าแข่งขันได้ 1 ทีม
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ผูเ้ ข้าแข่งขันจะได้รับแบบอ่านเนื้อเรื่ องทีมละ 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์การแข่งขันจาก
คณะกรรมการทีมละ 1 ชุด
3.2 ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องวาดภาพให้ได้ครบตามองค์ประกอบที่ปรากฏในบทอ่าน เช่น สิ่ งของ
บุคคล ฯลฯ (objects) การจัดวางตาแหน่งที่ต้ งั ของภาพตรงตามบทอ่าน (position) และความ
สวยงามของภาพ (colorful)
3.3 ผูเ้ ข้าแข่งขันใช้เวลาในการแข่งขันทีมละ 50 นาที
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน
Objects 40 คะแนน
Position 40 คะแนน
Colorful 20 คะแนน
5. เกณฑ์ การตัดสิ น
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
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เกณฑ์ แข่ งขันทักษะวิชาการ “นวมินท์ วชิ าการ”
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
การแข่ งขันต่ อคาศัพท์ ภาษาอังกฤษ (Cross Word)
1.คุณสมบัตผิ ้ เู ข้ าแข่ งขัน
นักเรี ยนระดับชั้น ป. 4- 6
2.ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
แข่งขันประเภททีมๆละ 2 คน โรงเรี ยนสามารถส่ งผูเ้ ข้าแข่งขันได้ 2 ทีม
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 รอบคัดเลือก ให้ทุกทีมแข่งรอบคัดเลือกโดยใช้ระบบ Swiss Pairing จานวน 5 เกม
โดยดาเนิ นการแข่งขันตามโปรแกรม ดังนี้
เกมที่ 1 ประกบคู่แข่งขันแบบสุ่ ม (Random) ด้วยวิธีจบั ฉลากโดยจัดเป็ นกลุ่มโต๊ะละ 4
ทีม
เกมที่ 2 สลับคู่แข่งขัน โดยผูช้ นะแข่งกับผูช้ นะในกลุ่มโต๊ะเดียวกัน และทีมที่เหลืออีก 2
ทีม ก็มาแข่งขัน จบเกมให้ส่งใบบันทึกผล (ใบมาสเตอร์ สกอร์ การ์ ด) จากนั้นกรรมการจัดเรี ยงอันดับ
ตามผลการแข่งขัน
เกมที่ 3 ประกบคู่แข่งขันแบบ Swiss Pairing
เกมที่ 4 สลับคู่แข่งขัน โดยผูช้ นะแข่งกับผูช้ นะในกลุ่มโต๊ะเดียวกันและทีมที่เหลืออีก 2
ทีม ก็มาแข่งขัน จบเกมให้ส่งใบบันทึกผล (ใบมาสเตอร์ สกอร์ การ์ ด) จากนั้นกรรมการจัดเรี ยงอันดับ
ตามผลการแข่งขัน
เกมที่ 5 ประกบคู่แข่งขันแบบเรี ยงลาดับ (king of the hill) จากผลการแข่งขัน
เกมที่ 4
ทีมที่มีคะแนนลาดับที่ 1 แข่งกับทีมที่มีคะแนนลาดับที่ 2
ทีมที่มีคะแนนลาดับที่ 3 แข่งกับทีมที่มีคะแนนลาดับที่ 4
ทีมที่มีคะแนนลาดับที่ 5 แข่งกับทีมที่มีคะแนนลาดับที่ 6
ทีมที่มีคะแนนลาดับที่ 7 แข่งกับทีมที่มีคะแนนลาดับที่ 8
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ใบสมัครแข่ งขันจรวดขวดนา้
ข้าพเจ้า ...............................................ตาแหน่ง..........................................
มีความประสงค์จะส่ งผูแ้ ทนนักเรี ยนโรงเรี ยน...........................................................
ตาบล.....................อาเภอ......................จังหวัด................ โทรศัพท์........................
เข้าแข่งขันจรวดขวดน้ า
1. ชื่ อทีม…………………………………..........ชั้น…………….
ชื่อ - นามสกุลของสมาชิก
1. ……………………………………………………
2. …………………………………………………...
3. …………………………………………………...
ชื่อผูค้ วบคุมทีม……………………….……โทรศัพท์…………………
2. ชื่ อทีม…………………………………..........ชั้น…………….
ชื่อ - นามสกุลของสมาชิก
1. ……………………………………………………
2. …………………………………………………...
3. …………………………………………………...
ชื่อผูค้ วบคุมทีม……………………….……โทรศัพท์…………………
3. ชื่ อทีม…………………………………..........ชั้น…………….
ชื่อ - นามสกุลของสมาชิก
1. ……………………………………………………
2. …………………………………………………..
3. …………………………………………………...
ชื่อผูค้ วบคุมทีม……………………….……โทรศัพท์…………………
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เกณฑ์ แข่ งขันทักษะวิชาการ “นวมิ
-19-นท์ วชิ าการ”
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
การแข่ งขันจรวดขวดนา้ ประเภทแม่ นยา
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน
1. ต้องเป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6
2. แต่ละโรงเรี ยนสามารถส่ งนักเรี ยนเข้าร่ วมแข่งขันได้ทีมละ 3 คน (จานวน 1 ทีม)
3. ผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขันจะต้องนาจรวดที่ประดิษฐ์เสร็ จแล้วมาเองในวันทาการแข่งขัน
2. เกณฑ์ การแข่ งขัน
การแข่งขันมี 3 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2
3. วิธีการแข่ งขัน
1. ประเภทแม่นยา ระยะจากฐานยิงถึงเป้า 70 เมตร ไม่จากัดความดัน
2. กติกาจะชี้แจ้งรายละเอียดในวันที่ทาการแข่งขัน
4. เกณฑ์ การตัดสิ น
1. การบันทึกสถิติโดยวัดระยะทางจากจุดเป้าหมายถึงจุดตก (ทศนิยม 2 ตาแหน่ง) ในกรณี ที่
จุดตกของจรวดขวดน้ าอยูน่ อกพื้นที่กาหนดจะไม่บนั ทึกสถิติครั้งนั้น พื้นที่วงกลมมีรัศมี 5.0 เมตร
2. ให้ทาการปล่อยจรวดขวดน้ าได้ 2 รอบ ๆ ละ 1 ครั้ง และจะบันทึกสถิติครั้งที่ดีที่สุดเพียง
ครั้งเดียว
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3.2 รอบชิงชนะเลิศ นาทีมที่มีผลคะแนนดีที่สุด 2 ลาดับแรกในรอบคัดเลือกเข้าสู่ รองชิงชนะเลิศ
โดยทาการแข่งขัน 2 เกมและผลักดันเริ่ มต้นเกมก่อน-หลัง
4. กติกาเพิม่ เติม
4.1 กฎและกติตาการแข่งขัน ใช้แบบเดียวกับของสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทย
4.2 อุปกรณ์ในการแข่งขัน ผูเ้ ข้าแข่งขันทุกทีมจะต้องเตรี ยมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง
ได้แก่ กระดานที่ใช้ในการแข่งขัน, แป้ นวางเบี้ย, ตัวเบี้ย, เบี้ยสารอง
รุ่ นประถมศึกษา ใช้อุปกรณ์การแข่งรุ่ น กระดานขนาด 11x11 ช่อง เบี้ย 52 ตัว
4.3 เวลาในการแข่งขัน ใช้เวลาแข่งขันฝั่งละ 22 นาที โดยใช้นาฬิกาจับเวลาแบบ
Chess Clock หรื อ Scrabble Clock
- ผูเ้ ข้าแข่งขันสามารถนาสมาชิกสมาร์ ทโฟนที่มีโปรแกรมนาฬิกาจับเวลามาใช้ในการ
แข่งขันได้
- หากมีผเู ้ ล่นใช้เวลาเกิน จะถูกหักคะแนน นาทีละ 10 คะแนน เศษวินาทีจะถูกนับเป็ น
1 นาที
4.4 การขอตรวจศัพท์ (Challenge)
- เมื่อมีการขอตรวจศัพท์ ให้หยุดเวลา ควา่ เบี้ย รู ดถุงเบี้ย ทั้ง 2 ทีม ส่ งตัวแทนไปเช็ค
คาศัพท์ที่เครื่ องชาเลนจ์
- การตรวจสอบคาศัพท์ ให้ใช้คอมพิวเตอร์หรื อแท็บเล็ตพีซี โดยใช้ดิกชันนารี TWL06
หรื อ OWL2.X
4.5 เกณฑ์การให้คะแนน ทีมที่ชนะ ได้ 2 คะแนน
ทีมที่เสมอ ได้ทีมละ 1 คะแนน
ทีมที่แพ้ ได้ 0 คะแนน
4.6 การจัดอันดับคะแนน ให้นบั คะแนนรวมจากเกมที่ชนะ และเสมอก่อนเป็ นลาดับแรก
หากคะแนนเท่ากันให้ใช้แต้มผลต่างสะสม เป็ นตัวตัดสิ น
4.7 แต้มผลต่างสู งสุ ดต่อเกม (Maximun Difference)
- รุ่ นประถมศึกษา แต้มต่างสู งสุ ดไม่เกิน 100 แต้ม
เกมสุ ดท้าย แต้มต่าง ไม่เกิน 80 แต้ม
- รอบชิงชนะเลิศไม่มี Maximum Difference
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- ชนะบาย (Bye) กรณี ไม่มีคู่แข่งขัน ทีมจะได้ชนะในเกมนั้นและได้คะแนนสะสม 50 แต้ม
4.8 ให้จบั ถุงเบี้ยงในระดับสายตาหรื อให้พน้ สายตา
5. เกณฑ์ การตัดสิ น
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
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เกณฑ์ แข่ งขันทักษะวิชาการ “นวมินท์ วชิ าการ”
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
การแข่ งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
1. คุณสมบัตผิ ้ เู ข้ าแข่ งขัน
1. ผูเ้ ข้าประกวดเป็ นนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4- 6 เท่านั้น
2. ไม่จากัดเพศ
3. รับสมัครโรงเรี ยนละ 1 ทีมๆ ละ 3 คน
4. ตอบคาถามความรู ้วิทยาศาสตร์
4.1 แบบปรนัยจานวน 40 ข้อ 60 นาที 40 คะแนน
4.2 แบบอัตนัยจานวน 10 ข้อ ข้อละ 1 นาที 10 คะแนน
2.เกณฑ์ การตัดสิ น
1. จัดลาดับคะแนนสู งสุ ดไปต่าสุ ด โดยเลือก 3 รางวัล คือรางวัลที่ 1,2,3
2. กรณี คะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากคาถามสารอง
3. วิธีการแข่ งขัน
3.1 แบบปรนัย 40 ข้อ
1. แจกกระดาษคาถาม พร้อมกระดาษคาตอบ
2. คณะกรรมการตรวจจับเวลา 60 นาที
3. กรรมการเก็บข้อสอบและบันทึกคะแนน
3.2 แบบอัตนัย
1. แจกซองกระดาษคาถาม
2. คณะกรรมการตรวจจับเวลาข้อละ 1 นาที
3. กรรมการเก็บข้อสอบและบันทึกคะแนน
4.เกณฑ์ การตัดสิ น
ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
ร้อยละ 60 - 69 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
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