มหกรรมทักษะทางวิชาการอนุบาลประจาจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 11
สรุปกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
ชื่อกิจกรรม
1.อัจฉริยภาพทางสังคม
2.นิทานคุณธรรม
3.มารยาทไทย
4.ภาพยนตร์สั้น
รวม
รวม 4 กิจกรรม

ระดับชั้น
ป.1-ป.3




ป.4-ป.6





4

4
7 รายการ
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ประเภท
ทีม 2 คน
เดี่ยว
ทีม 2 คน
ทีม 5 คน

หมาย
เหตุ

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอัจฉริยภาพทางสังคม
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.3
1.2 นักเรียนระดับชั้น ป.4 - ป.6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันเป็นทีม 2 คน ส่งแข่งขันได้ระดับชั้นละ 1 ทีม
3. วิธีการดาเนินการ รายละเอียดและหลักเกณฑ์
3.1 นักเรียนเข้าแข่งขันทีมละ 2 คน ร่วมทาข้อสอบด้วยกัน
3.2 ข้อสอบออกโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนกลาง
3.3 ช่วงชั้นที่ 1 มีข้อสอบ 50 ข้อ ช่วงชั้นที่ 2 มีข้อสอบ 100 ข้อ โดยออกจากน้าหนักตาม
ตัวชี้วัด ทั้ง 5 สาระ
4. เกณฑ์การให้คะแนน
4.1 ช่วงชั้นที่ 1 ข้อสอบข้อละ 2 คะแนน
4.2 ช่วงชั้นที่ 2 ข้อสอบข้อละ 1 คะแนน
5. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 – 100
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

ร้อยละ 60 – 69

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

ต่ากว่าร้อยละ 60

ได้เกียรติบัตรเข้าร่วม

6. กรรมการตัดสิน
ผู้ออกข้อสอบ
– ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
กรรมการผู้คุมสอบ
– ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้า 54

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมนิทานคุณธรรม
1. คุณสมบัตผิ ู้เข้าแข่งขัน
นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.3
นักเรียนระดับชั้น ป.4 - ป.6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
แข่งขันประเภทเดี่ยว ส่งแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 คน
3. วิธีการดาเนินการ รายละเอียดและหลักเกณฑ์
3.1 ผู้เข้าแข่งขัน แต่งกายชุดนักเรียน ไม่อนุญาตให้ใช้ฉากหรืออุปกรณ์ใดๆประกอบการเล่า
3.2 แข่งขันในห้องปิด ไม่ใช้เครื่องเสียง ไม่ใช้เพลงประกอบ
3.3 เวลาที่ใช้ในการประกวด 6 นาที
4. เกณฑ์การให้คะแนน
4.1 เนื้อหาสาระเน้นคุณธรรม จริยธรรม มีข้อคิด คติเตือนใจ

35 คะแนน

4.2 ใช้ภาษาถูกต้องตามอักขระและความต่อเนื่องในการเล่า

25 คะแนน

4.3 น้าเสียงและลีลาท่าทางประกอบ

25 คะแนน

4.4 บุคลิกภาพ

10 คะแนน

4.5 ใช้เวลาตามกาหนด
รวม
5. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 – 100
ร้อยละ 70 – 79
ร้อยละ 60 – 69
ต่ากว่าร้อยละ 60

5 คะแนน
100 คะแนน
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ได้เกียรติบัตรเข้าร่วม

6. กรรมการตัดสิน
กรรมการจากโรงเรียนอนุบาลจังหวัดต่างๆ 3–5 คน
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กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1

นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.3

1.2

นักเรียนระดับชั้น ป.4 - ป.6

2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1

แข่งขันประเภททีม ทีมละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน

2.2

ส่งแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีม ต่อ 1 ระดับชั้น

3. วิธีการดาเนินการ รายละเอียดและหลักเกณฑ์
3.1
ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 2 คน ต่อ 1 ทีม
3.2

รายละเอียดการแข่งขัน
3.2.1 ท่าบังคับผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องปฏิบัติ
- กราบเบญจางคประดิษฐ์ (ทุกระดับชั้น)
3.2.2 ท่าเลือกผู้เข้าประกวดจะจับฉลากเลือกประกวดดังนี้
1) กราบผู้ใหญ่
2) การเคารพศพ (ศพผู้สูงอายุ, ศพพระ)
3) รับของจากผู้ใหญ่ (ผู้ใหญ่ยืน, ผู้ใหญ่นั่งพื้น, ผู้ใหญ่นั่งบนเก้าอี้)
4) ส่งของให้ผู้ใหญ่ (ผู้ใหญ่ยืน, ผู้ใหญ่นั่งพื้น, ผู้ใหญ่นั่งบนเก้าอี้)
5) ไหว้ 3 ระดับ
- ระดับ 1 ไหว้พระ, ไหว้โบราณสถาน, โบราณวัตถุทาง
พระพุทธศาสนา
- ระดับ 2 ไหว้ผู้มีพระคุณ เช่น พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ครู
อาจารย์
และบุคคลที่เคารพนับถืออย่างสูง
-

ระดับ 3 ไหว้ผู้ที่เคารพนับถือโดยทั่วไปที่มีอาวุโสไม่มาก
รวมถึงผู้เสมอกัน
(หมายเหตุ : ถ้าผู้เข้าแข่งขันจับฉลากได้ในข้อ 2, 3, 4, 5) ให้ดาเนินการจับฉลาก กิจกรรมประกวดภายใน
วงเล็บเพียง 1 รายการ หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ และควรเปิดให้เข้าชมการประกวด
3.3 ผู้เข้าประกวดจะต้องประกวดพร้อมกันทั้งชายหญิง
3.4 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
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4.

5.

6.

เกณฑ์การให้คะแนน
4.1 ความถูกต้อง
4.2 ทักษะ ความเป็นธรรมชาติ
4.3 การแต่งกาย
รวม
เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ต่ากว่าร้อยละ 60 ได้เกียรติบัตรเข้าร่วม
กรรมการตัดสิน
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานด้านวัฒนธรรม จานวน 3-5 คน
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จานวน 4 คน
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60 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
100 คะแนน

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
นักเรียนระดับชั้น ป.1 –ป.6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันประเภททีม ทีมละ 5 คน
2.2 ส่งแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีม
3. วิธีการดาเนินการ และรายละเอียดการส่งผลงาน
3.1 ส่งผลงานก่อนการประกวดอย่างน้อย 2 สัปดาห์ประกอบด้วย
- รายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน จานวน 5 ชุด
- DVD บันทึกผลงานภาพยนตร์สั้นจานวน 5 ชุด
- บทภาพยนตร์จานวน 5 เล่ม
(ผู้ส่งผลงานสั้นเข้าประกวดควรเตรียมผลงาน 1 ชุดในวันเสนอผลงาน)
3.2 ทีมผู้เข้าประกวดและครูที่ฝึกสอน รายงานตัวพร้อมกันในวันประกวด ณ สถานที่จัดงานโดย
ส่งผู้แทนนักเรียนในทีมอย่างน้อย 3 คนนาเสนอผลงานแบบอิสระ สามารถใช้อุปกรณ์ประกอบการนาเสนอได้
(ถ้ามี) รวมเวลานาเสนอไม่เกิน 5 นาที
4. เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน)

5.

6.

4.1 แก่นเรื่อง ความสมบูรณ์สอดคล้องของเนื้อหาตามกรอบเรื่อง

20 คะแนน

4.2 เทคนิคของภาพยนตร์ เช่น การจัดภาพ มุมกล้อง การตัดต่อ
4.3 ความสมบูรณ์และการทาหน้าที่ของภาพยนตร์
4.4 ระบบเสียง ระบบภาพ มีความสัมพันธ์ เสียงชัดเจน
4.5 บทภาพยนตร์

20
15
15
15

4.6 การนาเสนอผลงาน
รวม

15 คะแนน
100 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 – 100
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ต่ากว่าร้อยละ 60
ได้เกียรติบัตรเข้าร่วม
กรรมการตัดสิน
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จานวน 3-5 คน
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คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

