มหกรรมทักษะทางวิชาการอนุบาลประจาจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 11
สรุปกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่

ชื่อกิจกรรม
1. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้
2. การแข่งขันโครงงานอาชีพ
3.การแข่งขันจัดสวนถาด
(การจัดสวนถาดแบบแห้ง)
รวม

ระดับชั้น
ประเภท
ป.1-3 ป.4-6
 ทีม 3 คน
-

ทีม 3 คน
ทีม 3 คน




หมายเหตุ
เกณฑ์การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

3

รวม 3 กิจกรรม

3 รายการ
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กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป.4-6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 ระดับชั้น ป.4-6 จานวนหนึ่งทีม ทีมละ 3 คน พร้อมครูผู้ฝึกสอน ทีมละ 2 คน
2.2 จานวนผู้เข้าแข่งขัน
1) ระดับชั้น ป.4-6 จานวน 1 ทีม
3. วิธีการดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 วัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้ผู้แข่งขันจัดเตรียมมาให้พร้อม
3.2 ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันเจาะตัดตกแต่งวัสดุที่จะมาใช้ประดิษฐ์ก่อนการแข่งขัน
(ยกเว้นในกรณีที่วัสดุนั้นไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้)
3.3 ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นไม่จากัดชนิดรูปแบบอิสระ
3.4 ระยะเวลาในการแข่งขัน 3 ชัว่ โมง
3.5 ส่งแผ่นพับขนาด A4 แสดงขัน้ ตอนการปฏิบัติงานการคิดต้นทุน – กาไรราคาจาหน่ายไว้ที่โต๊ะ
แข่งขัน
3.6 ให้แสดงผลงานให้คณะกรรมการตรวจประเมินเฉพาะที่ประดิษฐ์ในเวลาแข่งขันเท่านั้น
3.7 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1 การเตรียมงาน (20 คะแนน)
1)

การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 10 คะแนน

2)

การวางแผนการทางานล่วงหน้า 10 คะแนน
- แผ่นพับขนาด A4 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติ
- การคิดต้นทุน-กาไรราคาจาหน่าย

4.2 กระบวนการทางาน (30 คะแนน)
1. การร่วมมือในการทางาน

5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน

2. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่วางแผนได้ถูกต้อง

5 คะแนน

3. ความประหยัดและคุ้มค่า

10 คะแนน
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4. ความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงาน

5 คะแนน

5. การใช้และการเก็บอุปกรณ์

5 คะแนน

4.3 ผลงาน (50 คะแนน)
1) ความประณีตคงทนสวยงาม
2) ความคิดสร้างสรรค์
3) ประโยชน์การใช้งาน
4) ผลงานถูกต้องตามขั้นตอนในใบงาน

15 คะแนน
15 คะแนน
15 คะแนน
5 คะแนน

5. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ

80-100

ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ร้อยละ

70-79

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

ร้อยละ

60-69

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

ได้คะแนนต่ากว่า ร้อยละ 60

ได้รับเกียรติบัตร

6. คณะกรรมการการแข่งขัน
6.1 กรรมการควบคุมการแข่งขันจานวนตามความเหมาะสม
6.2 กรรมการตัดสินจานวน 3-5 คน
6.3 คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน
- บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- บุคลากรในสังกัดอื่นๆ เช่น อาชีวศึกษา/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย
6.4 ข้อควรคานึง
- กรรมการตัดสินต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของของตนเข้าแข่งขัน
- กรรมการตัดสินควรมีที่มาจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย
- กรรมการตัดสินควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในลาดับที่ 1-3
7. สถานที่ในการแข่งขัน

ลานกิจกรรม/อาคารเอนกประสงค์ หรือสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม
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กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันโครงงานอาชีพ
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป.4-6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันประเภททีม ทีมละ 3 คน พร้อมครูผู้ฝึกสอนทีมละ 2 คน
3. วิธีการดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 เป็นผลงานโครงงานอาชีพที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีที่ผ่านมาหรือปีการศึกษาปัจจุบัน และมีรายงาน
โครงงานอาชีพ 5 บท
3.2 ให้นักเรียนเสนอโครงงานอาชีพ โดยการจัดนิทรรศการโครงงานและนาเสนอปากเปล่าในเวลา 5 นาที
3.3 มีการนามาจาหน่ายจริงในบริเวณนิทรรศการของตนเองในระดับภาค
กรณีระดับชาติไม่ระบุสถานที่จาหน่าย
3.4 ส่งรายงานโครงงานอาชีพในข้อ 3.1 ให้คณะกรรมการวันแข่งขัน จานวน 5 ชุด
พร้อมบันทึกลงบนแผ่นซีดี จานวน 1 แผ่น เพื่อประกอบการพิจารณาเผยแพร่
3.5 อุปกรณ์ที่จัดให้ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ ทีมละ 1 ชุด
3.6 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1 กระบวนการโครงงานอาชีพ
4.2 ความคิดสร้างสรรค์
4.3 การเขียนรายงาน การคิดต้นทุน – กาไร ราคาจาหน่าย
4.4 คุณค่าของชิ้นงานที่น่าสนใจ ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า
4.5 ผลสาเร็จของโครงงานนาไปใช้ได้จริงสู่การประกอบอาชีพ
4.6 การนาเสนอโครงงานด้วยวาจา
5. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ

80-100

ร้อยละ
70-79
ร้อยละ
60-69
ต่ากว่าร้อยละ 60

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้รับเกียติบัตร
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20
20
20
20
10
10

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

6. คณะกรรมการการแข่งขัน
6.1 กรรมการการแข่งขันควบคุมการแข่งขันตามความเหมาะสม
6.2 กรรมการตัดสิน 3-5 คน การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
6.3 คุณสมบัติของคณะกรรมการ
-

บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม

-

ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับ
กิจกรรม

-

บุคลกรในสังกัดอื่นๆ เช่น อาชีวศึกษา/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย

6.4 ข้อควรคานึง
-

กรรมการตัดสินต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน

-

กรรมการตัดสินควรมีที่มาจาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างหลากหลาย

-

กรรมการตัดสินควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในลาดับที่ 1-3
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กิจกรรมที่ 3 การแข่งขันจัดสวนถาด
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป.4 – 6 แข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันประเภททีม ทีมละ 3 คน
2.2 จานวนผู้เข่าแข่งขัน
1.) ระดับชั้น ป.4 – 6 จานวน 1 ทีม
3. วิธีการดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 การจัดสวนถาดแบบแห้ง (ระดับชั้น ป.4 – 6)
1) ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันพร้อมครูผู้ฝึกสอนทีมละ 2 คน
2) ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง ได้แก่
2.1) อุปกรณ์การเขียนแบบ จานวน 1 ชุด
2.2) พันธุ์ไม้ วัสดุประกอบ
2.3) ภาชนะที่ใช้จัด
2.4) ภาชนะฉีดน้า
3) ให้ผู้เข้าแข่งขันเขียนแบบการจัดสวน ให้เสร็จก่อนลงมือจัด โดยคณะกรรมการ
จัดเตรียมกระดาษไว้ให้ทุกทีม
4) ลักษณะของภาชนะที่ใช้ เป็นจานรองกระถาง หรือถาดทรงกลมชนิดเคลือบ หรือไม่
เคลือบก็ได้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 11 – 15 นิ้ว
5) พันธุ์ไม้และวัสดุประกอบ
5.1) เป็นพันธุ์ไม้ที่ใช้จัดสวนถาดแบบแห้ง ไม่ต่ากว่า 3 ชนิด
5.2) วัสดุประกอบเช่น หิน กรวด ไม้ หรืออื่นๆ ให้คานึงถึงความหลากหลาย
ไม่จากัดความคิดสร้างสรรค์
5.3) วัสดุปลูกมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้
6) ระยะเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 2 ชั่วโมง ( รวมเวลาที่ใช้เขียนแบบ)
7) อุปกรณ์ที่จัดให้ได้แก่ โต๊ะเก้าอี้ ทีมละ 1 ชุด กระดาษเขียนแบบการจัดสวน
8) การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
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4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1 การเตรียมงาน 20 คะแนน
- การเขียนแบบ

10

คะแนน

10

คะแนน

4.2 กระบวนการทางาน 30 คะแนน
- ขัน้ ตอนและความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
-ความสะอาดเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน
- ทางานทันตามกาหนดเวลา

10
10
10

คะแนน
คะแนน
คะแนน

4.3 ผลงาน 50 คะแนน
- ความปราณีต

10

คะแนน

- ความสมดุล

10

คะแนน

- ความกลมกลืนและสวยงาม

15

คะแนน

- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

15

คะแนน

- การเลือกใช้พันธุ์ไม้วัสดุ
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