~1~

ตารางสรุปประเภทและระดับการแข่งขัน
โครงการแข่งขันทักษะความสามารถ “เยาวชน...คนชายแดนใต้”
ระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2561
ณ วิทยาลัยชุมชน จังหวัดนราธิวาส

ประเภท

ระดับชั้น
ป.1-3

ป.4-6

ม.1-3 ม.4-6

กศน.

หมายเหตุ

1.ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
1.1 การแข่งขันแก้ไขสถานการณ์ทางวิทยาศาสตร์
1.2 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science Show)












ทีม 2 คน







ทีม 3 คน

1.3 การแข่งโต้วาทีทางวิทยาศาสตร์









ทีม 3 คน

1.4 การประกวดชุดแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้









เดี่ยว

1.5 การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์









ทีม 2 คน







ทีม 3 คน







ทีม 3 คน







ทีม 3 คน

1.6 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์

-

1.7 การแข่งขันจรวดขวดน้า



1.8 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์





1.9 การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ในด้านพลังงาน









ทีม 3 คน

1.10 การแข่งขันธุรกิจสตาร์ทอัพ (Start up)









ทีม 3 คน







เดี่ยว

2.ความสามารถด้านศิลปะ
2.1 การประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์
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ประเภทและรายการแข่งขันทักษะความสามารถ “เยาวชน...คนชายแดนใต้”
ระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2561
ณ วิทยาลัยชุมชน จังหวัดนราธิวาส
*****************
1. ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
1.1 การแข่งขันแก้ไขสถานการณ์ทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 2 คน)
- นักเรียนโรงเรียนในระบบ/โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา/กศน.อ้าเภอ
1) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
จ้านวน 1 ทีม
2) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
จ้านวน 1 ทีม
3) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
จ้านวน 1 ทีม
- นักศึกษา กศน. (ไม่แยกระดับ)
จ้านวน 1 ทีม
หมายเหตุ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 (ทีม 3 คน)
1.2 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) (ทีม 3 คน)
- นักเรียนโรงเรียนในระบบ/โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา/กศน.อ้าเภอ
1) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
จ้านวน 1 ทีม
2) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
จ้านวน 1 ทีม
3) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
จ้านวน 1 ทีม
- นักศึกษา กศน. (ไม่แยกระดับ)
จ้านวน 1 ทีม
1.3 การแข่งโต้วาทีทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 3 คน)
- นักเรียนโรงเรียนในระบบ/โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา/กศน.อ้าเภอ
1) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
จ้านวน 1 ทีม
2) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
จ้านวน 1 ทีม
3) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
จ้านวน 1 ทีม
- นักศึกษา กศน.(ไม่แยกระดับ)
จ้านวน 1 ทีม
1.4 การประกวดชุดแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ (ประเภทเดี่ยว)
- นักเรียนโรงเรียนในระบบ/โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา/กศน.อ้าเภอ
1) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
จ้านวน 1 คน
2) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
จ้านวน 1 คน
3) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
จ้านวน 1 คน
- นักศึกษา กศน.(ไม่แยกระดับ)
จ้านวน 1 คน
1.5 การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 2 คน)
- นักเรียนโรงเรียนในระบบ/โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา/กศน.อ้าเภอ
1) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
จ้านวน 1 ทีม
2) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
จ้านวน 1 ทีม
3) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
จ้านวน 1 ทีม
- นักศึกษา กศน.(ไม่แยกระดับ)
จ้านวน 1 ทีม
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1.6 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ (ทีม 3 คน)
- นักเรียนโรงเรียนในระบบ/โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา/กศน.อ้าเภอ
1) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
จ้านวน 1 ทีม
2) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
จ้านวน 1 ทีม
- นักศึกษา กศน. (ไม่แยกระดับ)
จ้านวน 1 ทีม
1.7 การแข่งขันจรวดขวดน้้า (ทีม 3 คน)
- นักเรียนโรงเรียนในระบบ/โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา/กศน.อ้าเภอ
1) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
จ้านวน 1 ทีม
2) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
จ้านวน 1 ทีม
3) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
จ้านวน 1 ทีม
- นักศึกษา กศน.(ไม่แยกระดับ)
จ้านวน 1 ทีม
1.8 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 3 คน)
- นักเรียนโรงเรียนในระบบ/โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา/กศน.อ้าเภอ
1) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
จ้านวน 1 ทีม
2) ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
จ้านวน 1 ทีม
3) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
จ้านวน 1 ทีม
4) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
จ้านวน 1 ทีม
- นักศึกษา กศน.(ไม่แยกระดับ)
จ้านวน 1 ทีม
1.9 การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ในด้านพลังงานทดแทน(นวัตกรรม) ทีม 3 คน
− นักเรียนโรงเรียนในระบบ/โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา/กศน.อ้าเภอ
1. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
จ้านวน 1 ทีม
2. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
จ้านวน 1 ทีม
3. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
จ้านวน 1 ทีม
− นักศึกษา กศน.(ไม่แยกระดับ)
จ้านวน 1 ทีม
1.10การแข่งขัน Start up (ทีม 3 คน)
− นักเรียนโรงเรียนในระบบ/โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา/กศน.อ้าเภอ
1. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
จ้านวน 1 ทีม
2. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
จ้านวน 1 ทีม
3. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
จ้านวน 1 ทีม
− นักศึกษา กศน.(ไม่แยกระดับ)
จ้านวน 1 ทีม
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ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน................................................................(ระบุประเภท)
โครงการแข่งขันทักษะความสามารถ “เยาวชน...คนชายแดนใต้”
1.ระดับการศึกษา
 ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 1-6
 ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
 ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
 นักศึกษา กศน…………..(ระบุชัน)
2. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียน
2.1 ชื่อโรงเรียน............................................................................................................. .......
2.2 สถานที่ตังเลขที่.................. ซอย...................................... ถนน........................................
เขต/อ้าเภอ.............................................. จังหวัด...........................................................
รหัสไปรษณีย์........................................... โทรศัพท์.........................................................
โทรสาร................................................... e-mail...........................................................
3. ข้อมูลของผู้เข้าประกวด
3.1 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักเรียน
คนที่ 1.ชื่อ............................................. นามสกุล..........................................อายุ.........ปี
ก้าลังเรียนอยู่ชัน..............................................
คนที่ 2.ชื่อ............................................. นามสกุล..........................................อายุ........ปี
ก้าลังเรียนอยู่ชัน..............................................
คนที่ 3.ชื่อ............................................ นามสกุล..........................................อายุ........ ปี
ก้าลังเรียนอยู่ชัน..............................................
คนที่ 4.ชื่อ............................................ นามสกุล..........................................อายุ..........ปี
ก้าลังเรียนอยู่ชัน..............................................
4. อาจารย์ที่ปรึกษา
คนที่ 1.ชื่อ...................................... นามสกุล............................... โทร................................
คนที่ 2.ชื่อ...................................... นามสกุล................................โทร................................
5. ค้ารับรองจากผู้บริหารโรงเรียน
ข้าพเจ้า..............................................................................................................................ยินดี
สนับสนุนและอนุญาตให้นักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาข้างต้น เข้าร่วมการแข่งขัน เนื่องในโครงการแข่งขัน
ทักษะความสามารถ “เยาวชน...คนชายแดนใต้”
ลงชื่อ...................................................
(.................................................................)
ต้าแหน่ง..............................................
วันที่........ เดือน.................... พ.ศ........
หมายเหตุ หากเปลี่ยนตัวผูแ้ ข่งขันหรื อผูแ้ สดงกรุ ณาแจ้งก่อนเริ่ มการแข่งขัน
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เกณฑ์การแข่งแก้ไขสถานการณ์ทางวิทยาศาสตร์
โครงการแข่งขันทักษะความสามารถ “เยาวชน...คนชายแดนใต้”
ระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2561
ณ วิทยาลัยชุมชน จังหวัดนราธิวาส
...........................................................................................................................................................
1.คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชันประถมศึกษาปีที่ 1-6
1.2 นักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.3 นักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
1.4 นักศึกษา กศน. (ไม่แยกระดับ)
2.ประเภทและจ้านวนผู้เข้าแข่งขัน (ประเภททีม 2 คน)
2.1 นักเรียนระดับชันประถมศึกษาปีที่ 1-6
จ้านวน 1 ทีม
2.2 ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
จ้านวน 1 ทีม
2.3 ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
จ้านวน 1 ทีม
2.4 นักศึกษา กศน. (ไม่แยกระดับ)
จ้านวน 1 ทีม
3.วิธีด้าเนินการและรายละเอียดเหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนทีมละ 2 คนตามแบบฟอร์มที่ก้าหนด
3.2 ขอบข่ายการด้าเนินการแข่งขัน
3.2.1 รอบที่ 1 : กิจกรรมการสร้างสิ่งประดิษฐ์ (ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที)
- ซึ่ ง จะก้ า หนดเป็ น “หั ว ข้ อ สถานการณ์ ” เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น จะต้ อ งแก้ ไ ข
สถานการณ์ทางวิทยาศาสตร์ ภายในเวลาที่ก้าหนด
- วัสดุที่น้ามาใช้ในการแข่งขัน ต้องเป็นวัสดุที่ทีมงานจัดเตรียมไว้เท่านัน หากผู้เข้า
แข่งขันน้าวัสดุนอกเหนือจากทีมงานจัดเตรียมไว้ จะถูกปรับแพ้ทันที (เวลาที่ใช้ใน
การแข่งขัน 1 ชั่วโมง 30 นาที)
3.2.2 รอบที่ 2: กิจกรรมการทดสอบสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ใช้เ วลา 1 ชั่ว โมง 30
นาที)
3.2.3 สื่อ สถานการณ์ปัญหา (คณะกรรมการจัดเตรียม)
4.เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี้
4.1 กิจกรรมการสร้างสิ่งประดิษฐ์ (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)
ล้าดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
1 ความส้าเร็จของการทดลอง
30
- ความส้าเร็จของการทดลอง
10
- ความแปลกใหม่ของการทดลอง
10
- ความปลอดภัยในการทดลอง
10
2 การออกแบบและการเลือกใช้วัสดุ
5
3 การท้างานเป็นทีม
5
4 ความคิดสร้างสรรค์
10
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5

ความรู้ที่น้ามาใช้ในการแก้ปัญหา
รวมคะแนน

4.2 กิจกรรมการทดสอบสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
ล้าดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
1
2
3
4
5

10
60
คะแนน

4.3 น้าคะแนนในข้อ 4.1 และ 4.2 รวมกันเป็น 100 คะแนน แล้วคิดค่าเฉลี่ยร้อยละ
5.เกณฑ์การตัดสิน
− ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกจะได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรองชนะเลิศ
อันดับสอง ตามล้าดับ
− ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สินสุด
6.สถานที่แข่งขัน
- สถานที่แข่งขัน ณ วิทยาลัยชุมชน จังหวัดนราธิวาส
- กิจกรรมการทดสอบสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ทางทีมงานจะจัดเตรียมไว้แล้ว)
7.ด้าเนินการแข่งขัน
− ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
(ช่วงเช้า) ระดับชันประถมศึกษา
(ช่วงบ่าย) ระดับนักศึกษา กศน.
− ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561
(ช่วงเช้า) ระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น
(ช่วงบ่าย) ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
หมายเหตุ :
1. ห้ามน้าวัสดุจากภายนอกน้ามาใช้ในการแข่งขันโดยเด็ดขาด
2. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องน้าส้าเนาบัตรประชาชนและเซ็นส้าเนาถูกต้อง
3. สามารถสอบถามรายละเอียดและพร้อมแจ้งความจ้านนขอเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ :
นายการีม แมะเฮาะ เบอร์โทร 086-3166546 และนายยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง
เบอร์โทร 083-0388130
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เกณฑ์การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
โครงการแข่งขันทักษะความสามารถ “เยาวชน...คนชายแดนใต้”
ระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2561
ณ วิทยาลัยชุมชน จังหวัดนราธิวาส
...........................................................................................................................................................
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชัน ป. 4-6
1.2 นักเรียนระดับชัน ม. 1-3
1.3 นักเรียนระดับชัน ม. 4-6
1.4 นักศึกษา กศน. (ไม่แยกระดับชัน)
2. ประเภทและจ้านวนผู้เข้าแข่งขัน (ประเภททีม 3 คน)
2.1 ระดับชัน ป. 4-6
โรงเรียนละ 1 ทีม
2.2 ระดับชัน ม. 1-3
โรงเรียนละ 1 ทีม
2.3 ระดับชัน ม. 4-6
โรงเรียนละ 1 ทีม
2.4 นักศึกษา กศน.
สถานศึกษาละ 1 ทีม
3. วิธีด้าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนทีมละ 2 คน ตามแบบฟอร์มที่ก้าหนด
3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อนักเรียนพร้อมรายงานการแสดงทังหมดในวันที่ทาง
คณะกรรมการจัดการแข่งขันก้าหนด จ้านวน 5 ชุด
3.3 เวลาที่ใช้ในการแสดง ทีมละ 15 นาที
4 เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
4.1 เนือหาถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
30 คะแนน แบ่งเป็น
4.1.1 มูลเหตุจูงใจ
4.1.2 เนือหาโดยย่อ
4.1.3 การน้าหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้
4.2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4.3 องค์ประกอบ (การแต่งกาย ฉาก แสง สี เสียง)
4.4 เทคนิค ลีลาการแสดง การใช้ภาษาถูกต้อง เหมาะสม
4.5 เวลาในการแสดงอยู่ในช่วงที่พอเหมาะตามก้าหนด
4.6 ความปลอดภัยในการแสดง
4.7 ผู้ชมมีส่วนร่วมในการแสดง
4.8 การน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้

5
5
20
20
5
15
5
5
5
15

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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เกณฑ์การหักคะแนนในเวลาการแสดง
แสดงเกินเวลา 15 นาที
แสดงจบก่อนเวลา 15 นาที
เกิน 2 นาที
จบก่อน 2 นาที
เกิน 3-4 นาที
จบก่อน 3-4 นาที
เกิน 5-6 นาที
จบก่อน 5-6 นาที
เกิน 7-8 นาที
จบก่อน 7-8 นาที
เกิน 8 นาทีขึนไป
จบไม่ถึง 7 นาที
5. เกณฑ์การตัดสิน
แต่ละระดับชันแบ่งการตัดสินรางวัล ดังนี
รางวัลชนะเลิศล้าดับที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศล้าดับที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศล้าดับที่ 2
รางวัลชมเชย
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หักคะแนน
1
2
3
4
5

6.ทีมชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 มัธยมศึกษาตอนต้น 1-3 และ นักศึกษา กศน. จะได้รับสิทธิ์เป็น
ตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศ (แต่เฉพาะทีมที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดนราธิวาส เท่านั้น
ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี ) ส่วนทีมที่อยู่นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดนราธิวาส
สามารถส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้
7.ด้าเนินการแข่งขัน
− ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
(ช่วงเช้า) ระดับชันประถมศึกษาชันปีที่ 4-6
(ช่วงบ่าย) ระดับนักศึกษา กศน.และระดับชันประถมศึกษาชันปีที่
1-3
− ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561
(ช่วงเช้า) ระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น
(ช่วงบ่าย) ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
หมายเหตุ :
1. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องน้าส้าเนาบัตรประชาชนและเซ็นส้าเนาถูกต้อง
2. สามารถสอบถามรายละเอียดและพร้อมแจ้งความจ้านนขอเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ :
นายยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง เบอร์โทร 083-0388130
3. ทีมชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 มัธยมศึกษาตอนต้น 1-3 และ นักศึกษา กศน. จะได้รับ
สิทธิ์เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศ (แต่เฉพาะทีมที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด
นราธิวาส เท่านั้น ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี ) ส่วนทีมที่อยู่นอกเขตพื้นที่
รับผิดชอบของจังหวัดนราธิวาส สามารถส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้
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รูปแบบการเขียนรายงาน
(ปกนอก)

รายงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
เรื่อง....................................................................................................................... .......
โดย
1....................................................................................................................................
2............................................................................................................................ ........
3....................................................................................................................................
ครูผู้ฝึกสอน
1............................................................................................................................ ........
2....................................................................................................... .............................
โรงเรียน........................................................................
สังกัด..........................................................................
รายงานฉบับนีเป็นส่วนประกอบของการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ระดับชัน........................................
เนื่องในโครงการแข่งขันทักษะความสามรถ “เยาวชน...คนชายแดนใต้”เฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่......................เดือน...............................พ.ศ.......................
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(ปกใน)

รายงานเรื่อง.....................................................................................................
โดย
1............................................................................................................
2............................................................................................................
3............................................................................................................

ครูผู้ฝึกสอน
1............................................................................................................
2............................................................................................................
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แบบฟอร์มเค้าโครงการน้าเสนอการแสดง Science Show
โรงเรียน................................................................
อ้าเภอ ............................ จังหวัด...............................
1. ชื่อเรื่องล้าดับที่………..
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2. มูลเหตุจูงใจ (อธิบายถึงที่มาของเรื่องที่น้ามาแสดง)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
3. เนื้อหาโดยย่อ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
4. การน้าหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
5. การน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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เกณฑ์การแข่งโต้วาทีทางวิทยาศาสตร์
โครงการแข่งขันทักษะความสามารถ “เยาวชน...คนชายแดนใต้”
ระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2561
ณ วิทยาลัยชุมชน จังหวัดนราธิวาส
...........................................................................................................................................................
1.คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชันประถมศึกษาปีที่ 1-6
1.2 นักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.3 นักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
1.4 นักศึกษา กศน. (ไม่แยกระดับ)
2.ประเภทและจ้านวนผู้เข้าแข่งขัน (ประเภททีม 3 คน)
2.1 ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 1-6
จ้านวน 1 ทีม
2.2 ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
จ้านวน 1 ทีม
2.3 ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
จ้านวน 1 ทีม
2.4 นักศึกษา กศน. (ไม่แยกระดับ)
จ้านวน 1 ทีม
3.วิธีด้าเนินการและรายละเอียดเหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนทีมละ 2 คนตามแบบฟอร์มที่ก้าหนด
3.2 ขอบข่ายการด้าเนินการแข่งขัน
3.2.1. การแข่งขันเป็น 3 รอบ คือ รอบคัดเลือก รอบก่อนชิงชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ
3.2.2. กติกาในการแข่งขัน (ฝ่ายเสนอ ฝ่ายค้าน)
เวลาการแข่งขัน ทีมละ 10 นาที
- หัวหน้าฝ่าย 4 นาที
- สนับสนุนคละ 3 นาที
- สรุป 3 นาที
4 เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
4.1 การแปรญัติ/น้าเสนอ – ค้านตรงประเด็น
4.2 ใช้ภาษาได้ถูกต้อง
4.3 เหตุผลและหลักฐานอ้างอิงในการสนับสนุน – หักล้าง
4.4 บุคลิก/กฎกติกา/มารยาท
4.5 วาทศิลป์โน้มน้าว
รวม

10
10
10
10
10

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

50

คะแนน

5.เกณฑ์การตัดสิน
− ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกจะได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรองชนะเลิศ
อันดับสอง ตามล้าดับ
− ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สินสุด
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6.สถานที่แข่งขัน
- สถานที่แข่งขัน ณ วิทยาลัยชุมชน จังหวัดนราธิวาส
- ท้าการโต้วาทีรอบคัดเลือก จะแข่งขันบนเวทีกลางแจ้ง ณ วิทยาลัยชุมชน จังหวัดนราธิวาส
7.ด้าเนินการแข่งขัน
− ญัตติการโต้วาที
 รอบคัดเลือก “ป่าพึ่งพามนุษย์ดีกว่ามนุษย์พึ่งพาป่า”
 รอบก่อนชิงชนะเลิศ “ยาแผนปัจจุบันหรือจะสู่ยาแผนโบราณ”
 รอบชิงชนะเลิศอันดับที่ 3 “ขายออนไลน์ได้เงินง่ายกว่าเปิดร้าน”
 รอบชิงชนะเลิศอันดับที่ 1 “ความรู้ต้องดูต้าราหรือความรู้ต้องหาเองในอินเตอร์เน็ต”
− ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
− ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

(ช่วงเช้า) ระดับชันประถมศึกษา
(ช่วงบ่าย) ระดับนักศึกษา กศน.
(ช่วงเช้า) ระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น
(ช่วงบ่าย) ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย

หมายเหตุ :
1. การโตวาทีทางวิทยาศาสตร์ จะต้องมีการจับฉลากเพื่อประกบคู่การแข่งขันในแต่ละระดับ
2. ในการแข่งขันการโต้วาทีในปี 2561 ครังนีจะรับทีมในการแข่งขัน จ้านวน 8 ทีมเท่านัน ในแต่ละระดับ
(สามารถสอบถามรายละเอียดและพร้อมแจ้งความจ้านนขอเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ :
นางสาวมีนา การี เบอร์โทร 093-6137187 และนายยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง เบอร์โทร 083-0388130)
3. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องน้าส้าเนาบัตรประชาชนและเซ็นส้าเนาถูกต้อง
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เกณฑ์การแข่งขันชุดแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้
โครงการแข่งขันทักษะความสามารถ “เยาวชน...คนชายแดนใต้”
ระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2561
ณ วิทยาลัยชุมชน จังหวัดนราธิวาส
...........................................................................................................................................................
1.คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
1.2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
1.4 นักศึกษา กศน. (ไม่แยกระดับ)
2.ประเภทและจ้านวนผู้เข้าแข่งขัน
1.1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
1.2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
1.4 นักศึกษา กศน. (ไม่แยกระดับ)

จ้านวน 1 คน
จ้านวน 1 คน
จ้านวน 1 คน
สถานศึกษาละ 1 คน

3.วิธีด้าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 การน้าเสนอใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที
3.2 การขึนโชว์บนเวทีทังหมด 3 รอบ
- รอบแรกเดินโชว์ชุดแต่งกาย
- รอบสองเป็นการตอบค้าถามจากกรรมการ
- รอบสามตัดสิน
3.3 การออกแบบเครื่องแต่งกายให้มีความเหมาะสมและสุภาพ
4.เกณฑ์การให้คะแนนและการตัดสิน
4.1 เกณฑ์การให้คะแนนและการตัดสิน คะแนน 100 คะแนน แบ่งเป็น
- ความคิดสร้างสรรค์และประหยัด
20
คะแนน
- การใช้วัสดุที่มีความเหมาะสมกับสิ่งประดิษฐ์
20
คะแนน
- ความประณีต สวยงามและสะอาด
20
คะแนน
- ความเป็นไปได้ในการน้าสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ได้จริง
20
คะแนน
- การน้าเสนอและความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ในเชิงสิ่งแวดล้อม 20
คะแนน
5.เกณฑ์การตัดสิน
− ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกจะได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรองชนะเลิศ
อันดับสอง ตามล้าดับ
− ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สินสุด
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6.สถานที่แข่งขัน
- สถานที่แข่งขันจะใช้เวทีใหญ่ในการจัดการประกวด ณ วิทยาลัยชุมชน จังหวัดนราธิวาส
7.ด้าเนินการแข่งขัน
− ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
(ช่วงเช้า) ระดับชันประถมศึกษา
(ช่วงบ่าย) ระดับนักศึกษา กศน.
− ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561
(ช่วงเช้า) ระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น
(ช่วงบ่าย) ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
หมายเหตุ :
1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมชุดที่จะใช้แสดงจากสถานศึกษาของท่านเอง
2. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องน้าส้าเนาบัตรประชาชนและเซ็นส้าเนาถูกต้อง
3. สามารถสอบถามรายละเอียดและพร้อมแจ้งความจ้านนขอเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ :
นายยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง เบอร์โทร 083-0388130
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เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
โครงการแข่งขันทักษะความสามารถ “เยาวชน...คนชายแดนใต้”
ระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2561
ณ วิทยาลัยชุมชน จังหวัดนราธิวาส
...........................................................................................................................................................
1.คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
1.2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
1.4 นักศึกษา กศน. (ไม่แยกระดับ)
2.ประเภทและจ้านวนผู้เข้าแข่งขัน (ทีมละ 2 คน)
1.1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
1.2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
1.4 นักศึกษา กศน. (ไม่แยกระดับ)

จ้านวน 1 ทีม
จ้านวน 1 ทีม
จ้านวน 1 ทีม
สถานศึกษาละ 1 ทีม

3.วิธีด้าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนทีมละ 1 คนตามแบบฟอร์มที่ก้าหนด
3.2 ขอบข่ายการด้าเนินการแข่งขัน
3.2.1. การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ จะประกอบด้วยทักษะต่างๆ 4 ทักษะ คือ ทักษะ
การสังเกต ทักษะการดมกลิ่น ทักษะการค้านวณ และทักษะการทดลอง
3.2.2. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีม ต้องเข้าฐานเพื่อท้าการเก็บคะแนนในทักษะด้านต่างๆ ซึ่งทักษะ
ละ 25 คะแนน รวม 4 ทักษะ 100 คะแนน
3.2.3. ในกรณีทีมผู้เข้าแข่งขันมีคะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากเวลาของทีม ที่ท้าเวลาได้เร็ว
ที่สุด จะตัดสินให้เป็นผู้ชนะเลิศ
4 เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
4.1 ทักษะการสังเกต
25
คะแนน
4.2 ทักษะการดมกลิ่น
25
คะแนน
4.3 ทักษะการค้านวณ
25
คะแนน
4.4 ทักษะการทดลอง
25
คะแนน
รวม
100 คะแนน
5.เกณฑ์การตัดสิน
− ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกจะได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรองชนะเลิศ
อันดับสอง ตามล้าดับ
− ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สินสุด
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6.สถานที่แข่งขัน
- สถานที่แข่งขัน ณ วิทยาลัยชุมชน จังหวัดนราธิวาส
- ใช้ห้องเรียน วิทยาลัยชุมชน จังหวัดนราธิวาสในการจัดแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
7.ด้าเนินการแข่งขัน
− ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
− ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

(ช่วงเช้า) ระดับชันประถมศึกษา
(ช่วงบ่าย) ระดับนักศึกษา กศน.
(ช่วงเช้า) ระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น
(ช่วงบ่าย) ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย

หมายเหตุ :
1. การแข่งขันทักษะแต่ละครัง จะเข้าครังละ 1 ทีมเท่านัน
2. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องน้าส้าเนาบัตรประชาชนและเซ็นส้าเนาถูกต้อง
3. สามารถสอบถามรายละเอียดและพร้อมแจ้งความจ้านนขอเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ :
นายยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง เบอร์โทร 083-0388130
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เกณฑ์การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
โครงการแข่งขันทักษะความสามารถ “เยาวชน...คนชายแดนใต้”
ระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2561
ณ วิทยาลัยชุมชน จังหวัดนราธิวาส
...........................................................................................................................................................
1.คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.2 นักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
1.3 นักศึกษา กศน. (ไม่แยกระดับชัน)
2.ประเภทและจ้านวนผู้เข้าแข่งขัน (ประเภททีม 3 คน)
2.1 นักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
2.2 นักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
2.3 นักศึกษา กศน. (ไม่แยกระดับชัน)

จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน

1
1
1

ทีม
ทีม
ทีม

3.วิธีด้าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 ข้อก้าหนดผลงานโครงงาน
 ส้าหรับนักศึกษา กศน.
1. ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันพร้อมชื่อครูที่ปรึกษาทีมละ 1 คน ตามแบบฟอร์มที่ก้าหนด
2. น้ า ผลงานและแผงโครงงานไปจัด แสดงเพื่ อให้ คณะกรรมการตัดสิ นในวันและเวลาที่
ก้าหนด ณ วิทยาลัยชุมชน จังหวัดนราธิวาส
3. คณะกรรมการประเมินผลงาน โดยผู้เข้าประกวดต้องอยู่ประจ้าโต๊ะน้าเสนอผลงานเพื่อ
น้าเสนอด้วยวาจาและตอบค้าถามจากคณะกรรมการเพื่อให้คะแนนตามที่ก้าหนด
4. ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ อาจเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง หรือ
โครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ป ระเภทส้ า รวจ หรื อ โครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ป ระเภทสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ หรื อ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎี
5. ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ส้าหรับนักศึกษา กศน. ได้ก้าหนดหัวข้อ “ด้านการใช้
และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ้าวัน”
6. โครงงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดการแข่งขัน ต้องเป็นชินงานที่เป็นสิ่งใหม่ๆ หรือเป็นโครงงาน
ที่พัฒนาจากโครงงานเดิม
7. โครงงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดการแข่งขันจะต้องเป็นโครงงานที่ยังไม่ได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันรายการอื่นๆ หากพบว่ามีการน้าเสนอโครงงานที่เคยได้รับรางวัลมาแล้ว กรรมการผู้ตัดสินจะปรับแพ้
ทันที
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 ส้าหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
1. ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันพร้อมชื่อครูที่ปรึกษาทีมละ 1 คน ตามแบบฟอร์มที่ก้าหนด
2. น้ า ผลงานและแผงโครงงานไปจัด แสดงเพื่ อให้ คณะกรรมการตัดสิ นในวันและเวลาที่
ก้าหนด ณ วิทยาลัยชุมชน จังหวัดนราธิวาส
3. คณะกรรมการประเมินผลงาน โดยผู้เข้าประกวดต้องอยู่ประจ้าโต๊ะน้าเสนอผลงานเพื่อ
น้าเสนอด้วยวาจาและตอบค้าถามจากคณะกรรมการเพื่อให้คะแนนตามที่ก้าหนด
4. ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ สามารถส่งเข้าประกวดจะมี 3 ประเภทด้วยกัน คือ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง (ชีวภาพ) และโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภทกายภาพ
5. ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ส้าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ไม่ได้ก้าหนดหัวข้อ
ของโครงงาน แต่ต้องเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์เท่านัน
6. โครงงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดการแข่งขัน ต้องเป็นชินงานที่เป็นสิ่งใหม่ๆ หรือเป็นโครงงาน
ที่พัฒนาจากโครงงานเดิม
7. โครงงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดการแข่งขันจะต้องเป็นโครงงานที่ยังไม่ได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันรายการอื่นๆ หากพบว่ามีการน้าเสนอโครงงานที่เคยได้รับรางวัลมาแล้ว กรรมการผู้ตัดสินจะปรับแพ้
ทันที
3.2 ข้อก้าหนดรูปแบบรายงาน
- หน้าปก
ใช้กระดาษปกแข็ง ขนาด A4 สีอะไรก็ได้ สามารถก้าหนดขนาดและรูปแบบตัวอักษร
รวมถึงออกแบบองค์ประกอบอื่นๆของหน้าปกได้เองโดยอิสระ แต่ต้องมีข้อความดังต่อไปนีปรากฏอยู่ส่วนล่าง
ของปกด้วย
รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ในโครงการแข่งขันทักษะความสามารถ “เยาวชน...คนชายแดนใต้”
ระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2561
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
-เนือหารายงาน
ตัวอักษรในรายงานใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point พิมพ์ลงในกระดาษ
A4 สีขาว พิมพ์หน้าเดียว สามารถก้าหนดระยะกันหน้าและการเว้นขอบได้เอง แต่ในส่วนของเนือหา ตังแต่บท
น้าจนถึงสรุปผลการทดลองต้องมีความยาวไม่เกิน 20 หน้า และมีล้าดับรูปเล่มรายงานครอบคลุมประเด็นหรือ
หัวข้อต่างๆดังนี
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ปกหน้า
กระดาษรองปก A4 สีขาว
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทน้า
เอกสาร/ทฤษฎี/หลักการที่เกี่ยวข้อง
อุปกรณ์และวิธีการศึกษา
ผลการศึกษา
สรุปผลและอภิปรายผล
บรรณานุกรม
ภาคผนวก (ถ้ามีไม่เกิน 5 หน้า)
กระดาษรองปก A4 สีขาว
ปกหลัง

ความยาวไม่เกิน 20 หน้า

ให้แต่ละโรงเรียนส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์นราธิวาส พร้อมใบสมัคร
โครงงานละ 5 เล่ม ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เพื่อให้คณะกรรมการให้คะแนนในส่วนของรายงานก่อน
วันน้าเสนอผลงาน
3.3 ข้อก้าหนดการจัดท้าแผงโครงงานและการจัดแสดงผลงาน
- ขนาดแผงโครงงาน
แผ่น ก
ขนาด 60 ซม. X 60 ซม.
แผ่น ข
ขนาด 60 ซม. X 120 ซม.
แผ่น ค
ขนาด 60 ซม. X 60 ซม.

แผ่น ก
60 ซม.
60 ซม.

แผ่น ข
120 ซม.

แผ่นค

60 ซม.

60 ซม.

- การตกแต่ง
* ผู้เข้าแข่งขันสามารถตกแต่งแผงโครงงานได้ตามอิสระแต่อยู่ภายในกรอบขนาดที่
ก้าหนด
* ผู้จัดเตรียมโต๊ะขนาด 75 ซม. X 150 ซม. จ้านวน 1 ตัว และให้ผู้แข่งขันจัดเตรียม
อุปกรณ์ในการตกแต่งประกอบการน้าเสนอมาเอง เช่น ผ้าปูโต๊ะ ริบบิน ดอกไม้ ฯลฯ
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- พืนจัดแสดงผลงานของโครงงานแต่ละทีม
* ก้าหนดให้อยู่ในพืนที่ขนาด 2 เมตร x 2 เมตร
3.4 ข้อก้าหนดการน้าเสนอผลงาน
- ผู้เข้าแข่งขันต้องอยู่ประจ้าโต๊ะน้าเสนอผลงานเพื่อน้าเสนอด้วยวาจาไม่เกิน 7 นาที และ
ตอบค้าถามจากคณะกรรมการประมาณ 3 นาที เพื่อให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก้าหนด
- ค้าตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสินสุด
4.เกณฑ์การให้คะแนน
- ส่วนประกอบของรายงาน
10 คะแนน
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
15 คะแนน
- ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
20 คะแนน
- ความสามารถในการสื่อความหมาย
20 คะแนน
- แผงโครงงาน
15 คะแนน
- การน้าเสนอด้วยวาจา
10 คะแนน
- การตอบค้าถาม
10 คะแนน
รวม
100 คะแนน
5.เกณฑ์การตัดสิน
− ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกจะได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรองชนะเลิศ
อันดับสอง ตามล้าดับ
− ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สินสุด
6.สถานที่แข่งขัน
- สถานที่แข่งขัน ณ วิทยาลัยชุมชน จังหวัดนราธิวาส
7.ด้าเนินการแข่งขัน
− ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
− ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

(ช่วงบ่าย) ระดับนักศึกษา กศน.
(ช่วงเช้า) ระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น
(ช่วงบ่าย) ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย

หมายเหตุ :
1. ส้าหรับวิธีด้าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขันของนักศึกษา กศน. ให้ยึดตามหลักเกณฑ์
ที่แจ้งไปแล้วนัน
2. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องน้าส้าเนาบัตรประชาชนและเซ็นส้าเนาถูกต้อง
3. สามารถสอบถามรายละเอียดและพร้อมแจ้งความจ้านนขอเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ :
นายมะซอกี เด็งมะระ เบอร์โทร 098-7037996 และนายยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง เบอร์โทร 083-0388130
4. ทีมชนะเลิศ ระดับนักศึกษา กศน. จะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศ (แต่เฉพาะ
ทีมที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดนราธิวาส เท่านั้น ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส และจังหวัด
ปัตตานี ) ส่วนทีมที่อยู่นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดนราธิวาส สามารถส่งทีมเข้าร่วมการ
แข่งขันได้
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เกณฑ์การแข่งขันจรวดขวดน้้า
โครงการแข่งขันทักษะความสามารถ “เยาวชน...คนชายแดนใต้”
ระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2561
ณ วิทยาลัยชุมชน จังหวัดนราธิวาส
...........................................................................................................................................................
1.คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
1.2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
1.4 นักศึกษา กศน. (ไม่แยกระดับ)
2.ประเภทและจ้านวนผู้เข้าแข่งขัน
1.1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
1.2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
1.4 นักศึกษา กศน. (ไม่แยกระดับ)

จ้านวน 1 คน
จ้านวน 1 คน
จ้านวน 1 คน
สถานศึกษาละ 1 คน

3.วิธีด้าเนินการและรายละเอียดเหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนทีมละ 2 คนตามแบบฟอร์มที่ก้าหนด
3.3 ขอบข่ายการด้าเนินการแข่งขัน
3.2.1. ผู้สมัครเข้าแข่งขัน สามารถประดิษฐ์จรวดขวดน้า พร้อมฐานยิง มาจากโรงเรียนได้ตาม
รูปแบบ ดังนี
- ตัวจรวดท้าจากขวดน้าอัดลม ไม่จ้ากัดขนาดและรูปแบบ
- ไม่จ้ากัดรูปแบบฐานยิงและเครื่องอัดอากาศ โดยน้ามาเอง
4.กติกาการแข่งขัน
4.1 จะใช้จรวดขวดน้าเพียง 1 ชิน ในการแข่งขัน
4.2 ท้าการยิงทีมละ 1 ครัง/รอบ โดยจะยิงทังหมด 3 ครัง
4.3 น้าคะแนนที่ได้ทัง 3 ครังมารวมกัน (คะแนนเต็ม 15)
4.4 เวลาในการยิงจรวดแต่ละครังไม่เกิน 5 นาที หรือตามที่กรรมการเห็นสมควร
5.รายละเอียดของเป้าที่ใช้แข่ง
5.1 ระยะห่างจากแนวยิงถึงเป้า ประมาณ 80 เมตร
5.2 ลักษณะของเป้าเป็นแบบเป้ายิงปืน ลักษณะเป็นวงกลม โรยด้วยปูนขาวซ้อนกัน จ้านวน 5 วง อยู่
บนพืนสนามหญ้า เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมแต่ละวงเริ่มจากวงเล็กไปถึงวงใหญ่ประมาณ 2,4,6,8 และ 10
เมตร ตามล้าดับ ที่จุดศูนย์กลางเป็นธงสีแดงปักอยู่เพื่อง่ายแก่การสังเกต (ภาพประกอบดังแนบ)
5.3 วงกลมแต่ละวงมีค่าคะแนน โดยเริ่มจากวงนอกสุดถึงวงในสุด เริ่มตังแต่ 1,2,3,4 และ 5 คะแนน
ตามล้าดับซึ่งวงในสุดจะมีค่าคะแนนสูงสุดเท่ากับ 5 คะแนน
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6.เกณฑ์การตัดสิน
6.1 จะท้าการบันทึกคะแนนเมื่อจรวดหยุดนิ่งเฉพาะในวงกลมเป้าที่มีคะแนน
6.2 น้าคะแนนที่ได้จากการบันทึกทัง 3 ครังมารวมกัน ทีมที่มีคะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะ
6.3 หากคะแนนเท่ากันให้นับจ้านวนสถิติการยิงเข้าเป้า ทีมใดที่มีสถิติการยิงเข้าเป้ามากครังกว่าเป็นผู้
ชนะ
6.4 หากสถิติการยิงในข้อ 6.3 มีจ้านวนเท่ากัน ให้ทีมที่มีสถิติเท่ากันท้าการยิงตัดสินใหม่ทีมละ 1 ครัง
จนกว่าจะได้ผู้ชนะ โดยใช้เกณฑ์ตัดสินวัดระยะจากเสาธงกึ่งกลางเป้ามายังตัวจรวดที่หยุดนิ่งทีมใดมีระยะสัน
ที่สุดเป็นผู้ชนะ
6.5 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สินสุด
7.สถานที่แข่งขันและการด้าเนินการแข่งขัน
- สถานที่แข่งขัน ณ วิทยาลัยชุมชน จังหวัดนราธิวาส
− ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
(ช่วงเช้า) ระดับชันประถมศึกษา
(ช่วงบ่าย) ระดับนักศึกษา กศน.
− ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561
(ช่วงเช้า) ระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น
(ช่วงบ่าย) ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย

หมายเหตุ :
1. ให้สถานศึกษาจัดท้าจรวดขวดน้าและเตรียมฐานยิงจรวดจากสถานศึกษาของท่านเอง
2. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องน้าส้าเนาบัตรประชาชนและเซ็นส้าเนาถูกต้อง
3. สามารถสอบถามรายละเอียดและพร้อมแจ้งความจ้านนขอเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ :
นายมูฆอฟฟัล มูดอ เบอร์โทร 083-1839078 และนายยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง เบอร์โทร 083-0388130
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รูปแบบเป้าที่ใช้แข่งขันยิงจรวดขวดน้้า
10 เมตร

1

2

3

4

5

4

80 เมตร

-

เส้นรอบวงแต่ละวงห่างกัน 1.00 ม.
เส้นผ่านศูนย์กลางวงในสุดเท่ากับ 2.00 มีธงปัก
ตัวเลขในวงกลมคือค่าคะแนน เริ่มตังแต่ 1-5 คะแนน

แนวยิงจรวด
4 เมตร
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เกณฑ์การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
โครงการแข่งขันทักษะความสามารถ “เยาวชน...คนชายแดนใต้”
ระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2561
ณ วิทยาลัยชุมชน จังหวัดนราธิวาส
...........................................................................................................................................................
1.คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
1.2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
1.4 นักศึกษา กศน. (ไม่แยกระดับ)
2.ประเภทและจ้านวนผู้เข้าแข่งขัน (ประเภททีม 3 คน)
2.1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
จ้านวน 3 คน
2.2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
จ้านวน 3 คน
2.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
จ้านวน 3 คน
2.4 นักศึกษา กศน. (ไม่แยกระดับ)
สถานศึกษาละ 3 คน
3.วิธีด้าเนินการและรายละเอียดเหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนทีมละ 2 คนตามแบบฟอร์มที่ก้าหนด
3.2 ขอบข่ายการด้าเนินการแข่งขัน
3.2.1 กิจกรรมการตอบปัญหาสดในห้องเรียน
- ผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาสดในห้องเรียน จ้านวน 20 ข้อ (เวลาที่ใช้แข่งขัน 60 นาที)
- ผู้ที่ท้าคะแนนได้ล้าดับที่ 1-3 จะเป็นผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ ตามล้าดับ (ในกรณีที่มีทีมคะแนน
ดังกล่าวยังเท่ากันอีกให้แข่งขันตอบปัญหาสดในห้องเรียนข้อต่อข้อจนกว่าจะได้ผู้ชนะ)
4.เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี้
4.2 กิจกรรมการตอบปัญหาสดในห้องเรียน จ้านวน 20 ข้อ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
4.2.1 ตอบค้าถามได้ถูกต้องทังหมดและตรงประเด็น พร้อมทังมีข้อมูลประกอบ 5 คะแนน
4.2.2 ตอบค้าถามได้ถูกต้องทังหมดและตรงประเด็น แต่ไม่มีข้อมูลประกอบ
4 คะแนน
4.2.3 ตอบค้าถามส่วนใหญ่ได้ถูกต้อง
3 คะแนน
4.2.4 ตอบค้าถามบางส่วนได้ถูกต้อง
2 คะแนน
4.2.5 ตอบค้าถามไม่ถูกต้อง
0 คะแนน
5.เกณฑ์การตัดสิน
− ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกจะได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรองชนะเลิศ
อันดับสอง ตามล้าดับ
− ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สินสุด
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6.สถานที่แข่งขัน
- สถานที่แข่งขัน ณ วิทยาลัยชุมชน จังหวัดนราธิวาส
- ท้าข้อสอบแข่งขันในห้องเรียน
7.ด้าเนินการแข่งขัน
− ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
− ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

(ช่วงเช้า) ระดับชันประถมศึกษา
(ช่วงบ่าย) ระดับนักศึกษา กศน.
(ช่วงเช้า) ระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น
(ช่วงบ่าย) ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย

หมายเหตุ :
1. ห้ามน้าเครื่องคิดเลขหรืออุปกรณ์อื่นๆเข้าไปในห้องแข่งขัน
2. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องน้าส้าเนาบัตรประชาชนและเซ็นส้าเนาถูกต้อง
3. สามารถสอบถามรายละเอียดและพร้อมแจ้งความจ้านนขอเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ :
นางสาวรอยฮัน มามะ เบอร์โทร 088-3892010 และนายยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง เบอร์โทร 083-0388130
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เกณฑ์การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ในด้านพลังงานไฟฟ้า (นวัตกรรม)
โครงการแข่งขันทักษะความสามารถ “เยาวชน...คนชายแดนใต้”
ระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2561
ณ วิทยาลัยชุมชน จังหวัดนราธิวาส
...........................................................................................................................................................
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
นักเรียนโรงเรียนในระบบ/โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา/กศน.อ้าเภอ
- นักเรียนระดับชัน ป.1 – ป.6
- นักเรียนระดับชัน ม.1 – ม.3
- นักเรียนระดับชัน ม.4 – ม.6
- นักศึกษา กศน. (ไม่แยกระดับ)
2.ประเภทและจ้านวนผู้เข้าแข่งขัน (ประเภททีม 3 คน)
2.1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
จ้านวน 3 คน
2.2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
จ้านวน 3 คน
2.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
จ้านวน 3 คน
2.4 นักศึกษา กศน. (ไม่แยกระดับ)
สถานศึกษาละ 3 คน
3. วิธีด้าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนทีมละ 2 คนตามแบบฟอร์มที่ก้าหนด
3.2 ขอบข่ายการด้าเนินการแข่งขัน
3.2.1 กิจกรรมน้าเสนอสิ่งประดิษฐ์ในด้านพลังงานไฟฟ้าบนเวที
- ผู้เข้าแข่งขันต้องท้าการน้าเสนอในภาคเวที โดยแต่ละทีมต้องใช้เวลาในการแข่งขัน 10 นาที
- ในการน้าเสนอ ต้องน้าเสนอในรูปแบบ Power Point
3.2.2 กิจกรรมในการทดลองสิ่งประดิษฐ์ในด้านพลังงานไฟฟ้า
- ผู้เข้าแข่งขันต้องท้าการลองสิ่งประดิษฐ์ในด้านพลังงานไฟฟ้า 3 ครังและน้าไปหาค่าเฉลี่ย
- น้าค่าเฉลี่ยที่ได้ส่งให้คณะกรรมเพื่อท้าการให้คะแนน
ครั้งที่
1
2
3
ค่าเฉลี่ย

กระแสไฟฟ้า

3.3 สิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าร่วมประกวดการแข่งขัน ต้องเป็นชินงานที่เป็นสิ่งใหม่ๆ หรือเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่
พัฒนาจากสิ่งประดิษฐ์เดิม
3.4 สิ่งประดิษฐ์ ที่ส่งเข้าร่วมประกวดการแข่งขันจะต้องเป็น สิ่งประดิษฐ์ ที่ยังไม่ได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันรายการอื่นๆ หากพบว่ามีการน้าเสนอสิ่งประดิษฐ์ที่เคยได้รับรางวัลมาแล้ว กรรมการผู้ตัดสินจะปรับแพ้
ทันที
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3.3 ลักษณะต้องห้ามที่ใช้ในการแข่งขัน
- ห้ามใช้แผ่นโซล่าเซลล์
- ห้ามใช้ตัวช่วย เช่น แบตเตอรี่, หรือ เครื่องก้าเนินไฟฟ้าต่างๆ
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
- การน้าเสนอสิ่งประดิษฐ์ในด้านพลังงานไฟฟ้า
20 คะแนน
- การตอบค้าถามได้ถูกต้องและตรงประเด็น
15 คะแนน
- สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้งานได้จริง
20 คะแนน
- การเน้นการใช้วัสดุรีไซเคิลน้ามาสร้างสิ่งประดิษฐ์
15 คะแนน
- พลังงานที่ได้จากสิ่งประดิษฐ์ในการสร้างกระแสไฟฟ้า
30 คะแนน
มากที่สุดจะได้คะแนนมากที่สุด และรองลงมาก็
จะได้คะแนนตามล้าดับ
5. เกณฑ์การตัดสิน
− ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกจะได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรองชนะเลิศ
อันดับสอง ตามล้าดับ
− ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สินสุด
6.สถานที่แข่งขัน
- สถานที่แข่งขัน ณ วิทยาลัยชุมชน จังหวัดนราธิวาส
- จะท้าการแข่งขันในการน้าเสนอสิ่งประดิษฐ์ในด้านพลังงานไฟฟ้า บนเวทีกลาง
7.ด้าเนินการแข่งขัน
− ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
(ช่วงเช้า) ระดับชันประถมศึกษา
(ช่วงบ่าย) ระดับนักศึกษา กศน.
− ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561
(ช่วงเช้า) ระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น
(ช่วงบ่าย) ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
หมายเหตุ :
1. ห้ามน้าต้นฉบับมาดูในขณะแข่งขัน และผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมอุปกรณ์มาเอง
2. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องน้าส้าเนาบัตรประชาชนและเซ็นส้าเนาถูกต้อง
3. สามารถสอบถามรายละเอียดและพร้อมแจ้งความจ้านนขอเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ :
นางสาวมีนา การี เบอร์โทร 093-6137187 และนายยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง เบอร์โทร 083-0388130
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เกณฑ์การแข่งขันธุรกิจสตาร์ทอัพ (Start up)
โครงการแข่งขันทักษะความสามารถ “เยาวชน...คนชายแดนใต้”
ระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2561
ณ วิทยาลัยชุมชน จังหวัดนราธิวาส
...........................................................................................................................................................
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
นักเรียนโรงเรียนในระบบ/โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา/กศน.อ้าเภอ
- นักเรียนระดับชัน ป.1 – ป.6
- นักเรียนระดับชัน ม.1 – ม.3
- นักเรียนระดับชัน ม.4 – ม.6
- นักศึกษา กศน. (ไม่แยกระดับ)
2.ประเภทและจ้านวนผู้เข้าแข่งขัน (ประเภททีม 3 คน)
2.1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
จ้านวนไม่เกิน 2 ทีม
2.2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
จ้านวนไม่เกิน 2 ทีม
2.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
จ้านวนไม่เกิน 2 ทีม
2.4 นักศึกษา กศน. (ไม่แยกระดับ)
จ้านวนไม่เกิน 2 ทีม
3. วิธีด้าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนทีมละ 2 คนตามแบบฟอร์มที่ก้าหนด
3.2 ขอบข่ายการด้าเนินการแข่งขัน
3.2.1 กิจกรรมน้าเสนอธุรกิจสตาร์ทอัพ
- ผู้เข้าแข่งขันต้องท้าการน้าเสนอ และสามารถแสดงตัวอย่างของการแข่งขันธุรกิจสตาร์ทอัพได้ โดย
แต่ละทีมต้องใช้เวลาในการแข่งขัน 7 นาที
- ในการน้าเสนอ ต้องน้าเสนอในรูปแบบ Power Point
- ผู้เข้าแข่งขันต้องท้าการน้าเสนอธุรกิจสตาร์ทอัพ สามารถน้าหัวข้อในการน้าเสนอได้ดังนี
1. ด้านเกษตรและอาหาร (Agri Tech/Food Startup)
2. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Health Tech)
3. ด้านการเงินและการธนาคาร (Fin Tech)
4. ด้านอุตสาหกรรม (Industry Tech)
5. ด้านการท่องเที่ยว (Travel Tech)
6. ด้านไลฟ์สไตล์ (Lifestyle)
7. ด้านพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)
8. ด้านภาครัฐ/การศึกษา (GovTech/EdTech)
9. ด้านอสังหาริมทรัพย์ (Property Tech)
3.2.2 กิจกรรม (ถาม-ตอบ) ค้าถาม โดยใช้เวลาในการตอบค้าถาม 3 นาที
3.3 การน้าเสนอธุรกิจสตาร์ทอัพ ที่ส่งเข้าร่วมประกวดการแข่งขัน ต้องเป็นชินงานที่เป็นสิ่งใหม่ๆ หรือ
เป็นการน้าเสนอธุรกิจสตาร์ทอัพที่พัฒนาจากการน้าเสนอธุรกิจสตาร์ทอัพเดิม
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4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
ล้าดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
1 การพิจารณาด้านความเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยี
2 การพิจารณาด้านศักยภาพด้านการตลาด
3 การพิจารณาด้านกลยุทธ์การด้าเนินงานของธุรกิจนวัตกรรม
4 การพิจารณาด้านบริหารการจัดการองค์กรธุรกิจนวัตกรรม
5 กานน้าเสนอ
รวมคะแนน

คะแนน
20
20
30
20
10
100

5. เกณฑ์การตัดสิน
− ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกของแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
และรองชนะเลิศอันดับสอง ตามล้าดับ
− ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สินสุด
6.สถานที่แข่งขัน
- สถานที่แข่งขัน ณ วิทยาลัยชุมชน จังหวัดนราธิวาส
- จะท้าการแข่งขันในห้องเรียน
7.ด้าเนินการแข่งขัน
− ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
ระดับชันประถมศึกษา / ระดับนักศึกษา กศน.
− ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561
ระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น / ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
ช่วงเช้า :
จะเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสตาร์ทอัพ และพร้อมอธิบายกฎเกณฑ์ในการแข่งขัน
ช่วงบ่าย :
จะเป็นการแข่งขันธุรกิจสตาร์ทอัพ และประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆ
หมายเหตุ :
1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมอุปกรณ์ (โน้ตบุ๊ค เพื่อใช้ในการปรับปรุงหรือแก้ไข้ Power Point) มาเอง
2. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องน้าส้าเนาบัตรประชาชนและเซ็นส้าเนาถูกต้อง
3. ผู้เข้าแข่งขันต้องเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเช้าและช่วงบ่าย
4. สามารถสอบถามรายละเอียดและพร้อมแจ้งความจ้านนขอเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ :
นางสาวโสรยา มาตาเอ เบอร์โทร 082-2682853 และนายยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง เบอร์โทร 083-0388130
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เกณฑ์การแข่งขันวาดภาพ
โครงการแข่งขันทักษะความสามารถ “เยาวชน...คนชายแดนใต้”
ระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2561
ณ วิทยาลัยชุมชน จังหวัดนราธิวาส
...........................................................................................................................................................
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
นักเรียนโรงเรียนในระบบ/โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา/กศน.อ้าเภอ
- นักเรียนระดับชัน ป.1 – ป.3
- นักเรียนระดับชัน ป.4 – ป.6
- นักเรียนระดับชัน ม.1 – ม.3
- นักเรียนระดับชัน ม.4 – ม.6
นักศึกษา กศน.
- นักศึกษาระดับประถม
- นักศึกษาระดับมัธยมตอนต้น
- นักศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย
2. ประเภทและจ้านวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 ประเภท เดี่ยว
2.2 จ้านวนผู้เข้าแข่งขัน
- ระดับชัน ป.1 – ป.3 จ้านวน 1 คน
- ระดับชัน ป.4 – ป.6 จ้านวน 1 คน
- ระดับชัน ม.1 – ม.3 จ้านวน 1 คน
- ระดับชัน ม.4 – ม.6 จ้านวน 1 คน
3. วิธีด้าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
3.2ใช้กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาดกระดาษและสีที่ใช้ในการแข่งขัน
- ระดับชัน ป.1- ป.3 ขนาด 11” x 15” ใช้สีไม้
- ระดับชัน ป.4- ป.6 ขนาด 11” x 15” ใช้สีชอล์ค
- ระดับชัน ม.1- ม.3 ขนาด 15” x 22” ใช้สีโปสเตอร์หรือสีอะคริลิก (เลือกใช้สีอย่างใดอย่าง
หนึ่ง)
- ระดับชัน ม.4- ม.6 ขนาด 15” x 22” ใช้สีน้าหรือสีโปสเตอร์หรือสีอะครีลิค (เลือกใช้สี
อย่างใดอย่างหนึ่ง)
3.3 หัวข้อในการวาดภาพ
- จะแจ้งในวันแข่งขัน
(เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์)
3.4 ไม่ต้องเคลือบภาพและไม่ต้องใส่กรอบภาพ
3.5 ห้ามน้าต้นฉบับมาดูในขณะแข่งขัน
3.6 ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเอง
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3.7 เวลาในการวาดภาพ 3 ชั่วโมง
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
- ความคิดสร้างสรรค์
20 คะแนน
- เทคนิคการใช้สี
20 คะแนน
- ความสวยงาม ความประณีต
10 คะแนน
- ความสอดคล้องของภาพกับหัวข้อที่ก้าหนด 20 คะแนน
- การจัดองค์ประกอบของภาพ
30 คะแนน
- เอกภาพ
- ความสมดุล
- จุดสนใจ
5. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับชนะเลิศ
ร้อยละ 70 - 79 ได้รับรางวัลระดับรองชนะเลิศอันดับ 1
ร้อยละ 60 - 69 ได้รับรางวัลระดับรองชนะเลิศอันดับ 2
ต่้ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
6.สถานที่แข่งขัน
- สถานที่แข่งขัน ณ วิทยาลัยชุมชน จังหวัดนราธิวาส
- จะท้าการแข่งขันในห้องเรียน
7.ด้าเนินการแข่งขัน
− ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
(ช่วงเช้า) ระดับชันประถมศึกษา
(ช่วงบ่าย) ระดับนักศึกษา กศน.
− ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561
(ช่วงเช้า) ระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น
(ช่วงบ่าย) ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
หมายเหตุ :
1. ห้ามน้าต้นฉบับมาดูในขณะแข่งขัน และผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมอุปกรณ์มาเอง
2. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องน้าส้าเนาบัตรประชาชนและเซ็นส้าเนาถูกต้อง
3. ทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสจะเตรียมกระดาษเพื่อใช้ท้าการแข่งขันซึ่งจะปั๊มตรา
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสอยู่ด้านหลังกระดาษ
4. สามารถสอบถามรายละเอียดและพร้อมแจ้งความจ้านนขอเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ :
นายพลวิชญ์ มุตตาหารัช เบอร์โทร 085-6703856 และนายยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง เบอร์โทร 083-0388130
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