เกณฑการประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ (Hand writing)
กําหนดการแขงขัน
การประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ (Hand writing)
สถานที่แขงขัน
หอง 123 อาคาร 1 ชั้น 2
ลงทะเบียน
เวลา 08.00 – 08.30 ณ ลานเรียนรู
เริ่มแขงขัน
เวลา 09.30 น.
1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
- เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ถึง ประถมศึกษาปที่ 6
2. ประเภทการแขงขัน
- แขงขันประเภทเดี่ยว
- จํานวนผูเขาแขงขัน
นักเรียนประถมศึกษาปที่ 4 ถึงประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 1 คนตอโรงเรียน
3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
3.1 ใหผูเขาแขงขันคัดลายมือดวยปากกาสีน้ําเงิน ตามเนื้อหาที่กําหนดใหในวันแขงขัน
3.2 คัดตัวบรรจงตัวพิมพตามแบบและเนื้อหาที่จัดให จํานวน 1 จบ ภายในเวลา 1
ชั่วโมง ถาคัดไมเสร็จตามเวลาที่กําหนดจะไมไดรับการตรวจใหคะแนน
3.3 รูปแบบตัวอักษร ใชตัวพิมพ
3.4 ผูจัดจะจัดเตรียมกระดาษสําหรับคัดลายมือไวให สวนอุปกรณการเขียน เชน ปากกา
ยางลบที่รองเขียน ใหผูเขาแขงขันนํามาเอง
4. เกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็ม 50 คะแนน แบงเปน
4.1 คัดไดสวยงาม รูปรางตัวอักษรสวยงาม สม่ําเสมอ เปนแบบเดียวกัน (17 คะแนน)
1) รูปรางตัวอักษร
7 คะแนน
2) ขนาดตัวอักษรทั้งความสูงและความกวาง
5 คะแนน
3) คุณภาพของเสน
5 คะแนน
4.2 คัดไดถูกตอง
(10 คะแนน)
1) สะกดผิด 1 แหง
หัก 2 คะแนน
2) คัดตก / เกิน 1 แหง หัก 2 คะแนน
4.3 การเวนชองไฟและการเวนวรรคที่เหมาะสม
(7 คะแนน)
- เวนวรรคไมถูกตอง 1 แหง
หัก 2 คะแนน
4.4 สะอาดเรียบรอย
(8 คะแนน)
- ขูด ลบ ขีด ฆา 1 แหง
หัก 2 คะแนน
4.5 เสร็จทันเวลา
(8 คะแนน)
5. รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
ทุนการศึกษา 300 บาท พรอมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 200 บาท พรอมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 100 บาท พรอมเกียรติบัตร
หมายเหตุ ถาคะแนนเทากันใหกรรมการตัดสินเปนผูชี้ขาด
6. ผูประสานงาน
นางสาวศิรินธร พุทธโม
นางสาวสําเภา เยี่ยมรัมย
นางสาวพรมณี โสดาดวง

โทร 0832229550
โทร 0847618770
โทร 0862645344

เกณฑการประกวดคัดลายมือภาษาฝรั่งเศส
กําหนดการแขงขัน
สถานที่แขงขัน
ลงทะเบียน
เริ่มแขงขัน

การประกวดคัดลายมือภาษาฝรั่งเศส
หอง 124 อาคาร 1 ชั้น 2
เวลา 08.00 – 08.30 ณ ลานเรียนรู
เวลา 09.30 น.

1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
- เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ถึงประถมศึกษาปที่ 6
2. ประเภทการแขงขัน
- แขงขันประเภทเดี่ยว
- จํานวนผูเขาแขงขัน
นักเรียนประถมศึกษาปที่ 4 ถึงประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 1 คนตอโรงเรียน
3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
3.1 ใหผูเขาแขงขันคัดลายมือดวยปากกาสีน้ําเงิน ตามเนื้อหาที่กําหนดใหในวันแขงขัน
3.2 คัดตัวบรรจงตัวพิมพตามแบบและเนื้อหาที่จัดให จํานวน 1 จบ ภายในเวลา
1 ชั่วโมง ถาคัดไมเสร็จตามเวลาที่กําหนดจะไมไดรับการตรวจใหคะแนน
3.3 ผูจัดจะจัดเตรียมกระดาษสําหรับคัดลายมือไวให สวนอุปกรณการเขียน เชน
ปากกา ยางลบ ที่รองเขียน ใหผูเขาแขงขันนํามาเอง
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4. เกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็ม 50 คะแนน แบงเปน
4.1 คัดไดสวยงาม รูปรางตัวอักษรสวยงาม สม่ําเสมอ เปนแบบเดียวกัน (17 คะแนน)
1) รูปรางตัวอักษร
7 คะแนน
2) ขนาดตัวอักษรทั้งความสูงและความกวาง
5 คะแนน
3) คุณภาพของเสน
5 คะแนน
4.2 คัดไดถูกตอง
(10 คะแนน)
1) สะกดผิด 1 แหง
หัก 2 คะแนน
2) คัดตก / เกิน 1 แหง หัก 2 คะแนน
4.3 การเวนชองไฟและการเวนวรรคที่เหมาะสม
(7 คะแนน)
- เวนวรรคไมถูกตอง 1 แหง
หัก 2 คะแนน
4.4 สะอาดเรียบรอย
(8 คะแนน)
- ขูด ลบ ขีด ฆา 1 แหง
หัก 2 คะแนน
4.5 เสร็จทันเวลา
(8 คะแนน)
5. รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
ทุนการศึกษา 300 บาท พรอมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 200 บาท พรอมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 100 บาท พรอมเกียรติบัตร
หมายเหตุ ถาคะแนนเทากันใหกรรมการตัดสินเปนผูชี้ขาด
6. ผูประสานงาน
นางพนารัตน กูสุดใจ

โทร 091-740-6005

เกณฑการแขงขันกิจกรรมวาดภาพระบายสี
ในหัวขอ ”สถานที่ทองเทีย่ วญี่ปุนในฝนของฉัน”
กําหนดการแขงขัน
สถานที่ทองเที่ยวญี่ปุนในฝนของฉัน
สถานที่แขงขัน
หอง 125 อาคาร 1 โรงเรียนสิริรัตนาธร
ลงทะเบียน
09.20 - 09.50 น. ณ หอง 123 อาคาร 1 โรงเรียนสิริรัตนาธร
เวลาแขงขัน
10.00 - 12.00 น. วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560
รายละเอียดการแขงขัน
1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6
2. ประเภทการแขงขัน
แขงขันเปนทีม 2 คน ( จํากัดจํานวน 20 ทีม พิจารณาใบสมัครที่สงกอน )
3. หลักเกณฑการแขงขัน
3.1 ผูเขาแขงขันตองวาดภาพ และระบายสีสถานที่ทองเที่ยวในประเทศญี่ปุน
ลงในกระดาษที่คณะกรรมการจัดเตรียมไวให
3.2 เขียนบรรยายถึงแรงบันดาลใจและความใฝฝนในสถานที่ทองเที่ยวตามรูปที่
ผูเขาแขงขันวาด
3.3 ผูเขาแขงขันทั้ง 2 คน ตองพูดนําเสนอแรงบันดาลใจในการวาดภาพสถานที่
นั้น และตอบคําถามโดยใชเวลาทีมละ 3-4 นาที
4. เกณฑการตัดสิน คะแนนรวม 100 คะแนน
4.1 ความสวยงานของรูปภาพ
20 คะแนน
4.2 องคประกอบภาพ
10 คะแนน
4.3 ความคิดสรางสรรค
20 คะแนน
4.4 เทคนิคการใชสี, ลายเสน
20 คะแนน
4.5 การนําเสนอความคิด,แรงบันดาลใจ
20 คะแนน
4.6 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวที่นําเสนอ
10 คะแนน
5.การตัดสินของคณะกรรมการถือวาเปนทีสิ้นสุด
6. รางวัลที่จะไดรับ
รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล 400 บาท พรอมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เงินรางวัล 300 บาท พรอมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เงินรางวัล 200 บาท พรอมเกียรติบัตร
7. ผูประสานงาน
7.1 ครูโสภณ ลือกระจางธรรม
โทรฯ 09-1873-5875
7.2 ครูธนวภัทร สุนทรสวัสดิ์
โทรฯ 06-4357-7927

หมายเหตุ ผูจัดการแขงขันจะเปนผูจัดเตรียมกระดาษ ดินสอดํา ยางลบ และดินสอสีใหกับผูแขงขัน
อยางไรก็ตามหากผูแขงขันมีความประสงคใชเทคนิคในการวาด หรือระบายสี ตลอดจนใชอุปกรณ
อื่นๆ เพื่อความสวยงามแปลกตา สามารถนําเครื่องมือ สี หรืออุปกรณมาเองได

