
1. การประกวดวาดภาพ (ระดับชั้น ป.1 – ม.6) 

 

  1. หัวข้อเร่ืองท่ีวาด “ ป่าคือชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่ชุมชน ” 
  2. ขนาดของภาพที่วาด 
   2.1 ระดับช้ัน ป.1 - 3       ใช้กระดาษ 100 ปอนด์  ขนาด  18.50 x 26  เซนติเมตร 
   2.2 ระดับช้ัน ป.4 - 6       ใช้กระดาษ 100 ปอนด์  ขนาด  26 x 37.50  เซนติเมตร 
   2.3 ระดับช้ัน ม.ต้น          ใช้กระดาษ 100 ปอนด์  ขนาด  15 x 21  นิ้ว 

2.3 ระดับช้ัน ม.ปลาย      ใช้กระดาษ 100 ปอนด์  ขนาด  15 x 21  นิ้ว 
 
  3. สีที่ใช้วาด 
   3.1 ระดับประถมศึกษา (ช้ัน ป.1 – 6)   ใช้สีดินสอ  
   3.2 ระดับมัธยมศึกษา   (ช้ัน ม.1 – 6)   ใช้สีโปสเตอร ์
  4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน 
   ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมกระดาษวาดเขียน   ส ีและอุปกรณ์อื่นๆ มาเอง 
  5. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 
   ทุกระดับช้ันใช้เวลา  3  ช่ัวโมง 
  6. เกณฑ์การให้คะแนน 
   6.1 เนื้อหา                     20  คะแนน      
   6.2 ความคิดสรา้งสรรค์      20 คะแนน     

6.3 องค์ประกอบ              20  คะแนน 
6.4 เทคนิค            20  คะแนน 
6.5 ความประณตี สวยงาม   20  คะแนน 

         ************************** สามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดได้ ระดับละไม่เกิน 3 คน/โรงเรียน ************************** 
    ------------------------------------------------------------------------------- 

2. การแข่งขันตอบปัญหา 

 

  1. ขอบเขตของปัญหาที่จะถาม : เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการดูแล 
               รักษาสิ่งแวดล้อม  รักษ์โลก 

 2. ระดับชั้นที่แข่งขัน - ระดับประถมศึกษา  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 3. ระดับประถมศึกษาแต่ละโรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีมๆ ละ 2 คน 
     ระดับมัธยมศึกษา (ม.ต้น และ ม.ปลาย) โรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าแข่งขันได้ระดับละไม่เกิน 2 ทีมๆ ละ 2 คน 
 

 วิธีจัดการแข่งขัน 
1. ทำแบบทดสอบจำนวน 20 ข้อๆละ 1 คะแนน ใช้เวลา 45  นาที 
2. ตอบคำถามบนเวที จำนวน 10 ข้อๆละ 1 คะแนน ใช้เวลาข้อละ 1 นาที 
3. การตัดสิน จะนำคะแนนที่ทำแบบทดสอบมารวมกับคะแนนตอบคำถามบนเวที 

ทีมท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดจะเป็นทีมที่ชนะเลิศ 
โดยให้ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สุด. 

 
3. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ์(ประเภททั่วไป) 

          หัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ : เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การประหยัดพลังงาน รักษ์โลก 

 1. นักเรียนที่นำเสนอทุกโครงงาน ไม่อนุญาตให้ใช้ไมโครโฟนในการนำเสนอ 
 2. สำหรับวีดีโอ เพลงประกอบ หรืออ่ืนๆ ที่เป็นส่วนประกอบในการนำเสนอโครงงาน ที่จำเป็นต้องใช้เครื่อง- 
               ขยายเสียง อนุญาตให้ใช้ได้ แต่ต้องไม่เป็นการรบกวนการประเมินโครงงานอ่ืนๆ 



 3. เวลาในการนำเสนอไม่เกิน 10 นาที และเวลาในการตอบข้อซักถามไม่เกิน 5  นาที 
 4. จัดการแข่งขันใน 3 ระดับ คือ 1. ประถมศึกษา  2. มัธยมศึกษาตอนต้น  3. มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 5. โรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าประกวดได้ระดับละไม่เกิน 2 ทีมๆละ 3 คน 
 6. การตัดสิน : ใช้ตามเกณฑ์ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  เกณฑ์การให้คะแนน 

 

  1.ความสามารถเชิงวิทยาศาสตร์ (40 คะแนน) 
   1.1 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ( 10 คะแนน)   
   พิจารณาจากความแปลกใหม่ของปัญหา การเสนอแนวคิดและการระบุตัวแปรที่ต้องการศึกษา 
  การออกแบบการทดลอง (วิธีการแก้ปัญหา  วิธีการวัดและควบคุมตัวแปร วิธีการรวบรวมข้อมูล  การเลือก 
  และทดสอบความเหมาะสมของอุปกรณ์เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม.ละเอียดรอบคอบ สอดคล้องกับปัญหา) 
   จัดทำโครงงานให้สอดคล้องกับวิถีคนไทย โดยน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง  
                               มุ่งสู่ผลผลิตที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน 
   1.2 การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์)  (10 คะแนน) 
       การสังเกตท่ีนำมาสู่ปัญหา, การตั้งสมมติฐาน(ชัดเจน), การให้นิยามเชิงปฏิบัติการ(ถูกต้อง) 
  การทดลองโดยใช้หลักทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง เหมาะสม, การจัดกระทำกับข้อมูล, การนำเสนอ, 
  การแปลความหมายและ การสรุปข้อมูล 
   1.3 การแสดงให้เห็นถึงความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองท่ีทำ ( 6 คะแนน) 
        การใช้หลักการทำงานทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องเหมาะสมกับระดับความรู้และปัญญา 
   1.4 การแสดงหลักฐานการบันทกึข้อมลูอย่างเพียงพอ (4 คะแนน) 
        การบันทึกข้อมูลมีพียงพอ ต่อเนื่องและเป็นระเบียบ ซึ่งแสดงถึงความละเอียดถี่ถ้วน 
                 ความมานะบากบั่น ความตั้งใจจริงในการศึกษาเรื่องที่ทำ 
   1.5 คุณค่าของโครงงาน (10 คะแนน) 
        ควรระบุคุณค่าหรือประโยชน์ของโครงงาน โดยเฉพาะในด้านการแก้ปัญหาให้กับท้องถิ่น 
 

  2.การเขียนรายงาน (15 คะแนน) 
           2.1 ความถูกต้องของแบบฟอร์ม (2 คะแนน) 
                                 พิจารณาจากความครอบคลุมหัวข้อสำคัญ มีการแบ่งหัวข้อออกอย่างชัดเจน ตามลำดับ ได้แก่ 
              บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ  สารบัญ  บทนำ  เอกสารที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
                                 อภิปราย  สรุปผล  ภาคผนวก  และบรรณานุกรม 
           
            
            2.2 การนำเสนอข้อมลู ( 5 คะแนน) 
      ในลักษณะรูปภาพ  กราฟ  ตาราง ถูกต้อง เหมาะสม กะทัดรัดและชัดเจน 
          2.3 การใช้ภาษา คำศัพท์ (3 คะแนน) 
      ถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมและสละสลวย สามารถสื่อข้อมูลที่สำคัญให้ผู้อ่านเข้าใจได้เป็นอย่างดี 
           2.4 การอภิปรายและสรุปผล ( 5 คะแนน) 
      อภิปรายอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ เปรียบเทียบผลที่ได้กับที่เคยมีผู้รายงานไว้ในการศึกษา 
                ที่คล้ายกัน หรือเกี่ยวเนื่องกัน มีข้อเสนอแนะ หรือสมมติฐานสำหรับการศึกษาต่อไป 

3.การจัดแสดงโครงงาน (20 คะแนน) 
 3.1 ความเหมาะสมในการใช้อุปกรณ์ ( 5 คะแนน) 
    ความเหมาะสมของอุปกรณ์ ชิ้นส่วน วัสดุ กลไกต่างๆ ประกอบการแสดงโครงงาน 
 3.2 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ( 5 คะแนน) 
    ความแปลกใหม่ในการออกแบบ การนำเสนอข้อมูลและการใช้วัสดุในแผงแสดงโครงงาน 



 3.3 ความสามารถในการจัดแสดง (5 คะแนน) 
    การแสดงแนวความคิดโดยรวม การจัดรูปแบบที่กระชับและดึงดูดความสนใจ 
 3.4 ความประณีตสวยงาม (5 คะแนน) 
    การเขียนประณีต สะอาด สวยงาม ใช้สีหรือตัวอักษรที่เหมาะสม การจัดวางเหมาะสม สวยงาม 

4.การนำเสนอต่อคณะกรรมการ (25 คะแนน) 
 การนำเสนอ และตอบข้อซักถาม โดยแสดงให้เห็นถึงความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาถูกต้อง 
ตรงประเด็น ตามกำหนดเวลา 

---------------------------------------------------------------------- 
การทำแผงโครงงาน 

 

 1.ส่วนแสดงเนื้อหา วัสดุ ใช้ไม้อัดหรือวัสดุอื่นที่ไม่เป็นอุปสรรคในการตั้งแผงแสดงผลงาน 
       ขนาด ประกอบด้วยวัสดุเป็นแผ่น 3 แผ่น 
    -. แผ่นกลาง  มีขนาด 60 x 120  เซนติเมตร 
    -. แผ่นข้าง    มีขนาด 60 x 60    เซนติเมตร 
 
 
                                                                  
            ไม่เกนิ60 ซ.ม. 
                                                                (ส่วนประกอบเพิ่มเตมิ) 
 

 
 

60 ซ.ม. 
 
 

        60 ซ.ม.----------                                 120 1ซ.ม.                                            60 ซ.ม. 
           2.ส่วนประกอบเพิ่มเติม สามารถมีส่วนประกอบเพ่ิมเติมต่อเติมแผงได้ เฉพาะเพ่ือบอกนามโรงเรียนหรือเพ่ือให้เกิด 
            ความสวยงาม แต่ไม่อนุญาตให้ใช้เป็นที่แสดงเนื้อหาโครงงาน และต้องมีส่วนสูงไม่เกิน 60 เซนติเมตร 
 

หมายเหตุ  - อุปกรณ์อื่นที่นำมาสาธิตอาจแสดงบนโต๊ะได้ หรือวางบนพ้ืนท่ีหน้าโต๊ะได้ โดยใช้พื้นที่ยื่นออกมาหน้าโตะ๊ไดไ้มเ่กิน 60 ซ.ม. 
หมายเหตุ  - โครงงานท่ีใช้แผงท่ีมีขนาดสูงหรือแตกต่างกว่าที่กำหนด จะถกูตัดคะแนนในการประกวด 
 

4. ประกวดการพูดสุนทรพจน์ 

                          กติกาและหลกัเกณฑ์การตัดสินประกวดการพูดสุนทรพจน์  ระดับชั้น ป.4 – ม.6 

 1. ให้นักเรียนที่จะเข้าประกวดรายงานตัวพร้อมกับส่งบทพูด จำนวน 3 ชุด ต่อคณะกรรมการก่อนการพูด 
 2. ผู้เข้าประกวดต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนที่สุภาพ เรียบร้อย 
 3. ผู้เข้าประกวดต้องนำเสนอแนวคิดและพูดสื่อความในหัวข้อ “ ป่าดงใหญ่คือชีวติสร้างเศรษฐกจิชมุชน ” 
 4. โรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าประกวดในระดับชั้นหนึ่งๆ ได้ไม่เกิน 2  คน 
 5. เวลาที่ใช้พูด    
      ระดับชั้น ป.4-6   ใช้เวลา  3-5  นาท ี
      ระดับชั้น ม.1-6     ใช้เวลา  5  นาที 
 6. จะมีสัญญาณไฟเหลือง หรือป้ายเตือนก่อนหมดเวลา 30 วินาที และสัญญาณไฟแดงหรือป้ายบอกเม่ือหมดเวลา 



 7. เกณฑ์การให้คะแนน 

  7.1 โครงเรื่อง เนื้อหา (25 คะแนน)   
   พิจารณาจากความสมบูรณ์ ความถูกต้องในเชิงเหตุผลระหว่างเนื้อหาที่พูดกับหัวข้อที่กำหนด 
  7.2 วาทศิลป์ (ศิลปะการพูด)  (20 คะแนน) 
           พิจารณาจากความสามารถในการถ่ายทอดความรู้สึกและอารมณ์ได้สอดคล้องกับเรื่องท่ีพูดเพียงใด  
            รวมทั้งสามารถโน้มน้าวให้ผู้ฟังเกิดความคล้อยตามผู้พูดด้วย 
  7.3 ความคิดสร้างสรรค์ (25 คะแนน) 
         พิจารณาจากความสามารถในการนำเสนอความคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และการนำไปปฏิบัติ 
  7.4 อักขระ และน้ำเสียง (15 คะแนน) 
          พิจารณาจากการใช้ภาษาและการออกเสียงว่าชัดเจนถูกต้องเพียงใด 
  7.5 บุคลิกภาพ  (10 คะแนน) 
                       พิจารณาจากท่าทางการแสดงออกขณะพูด และความเหมาะสมของท่าทางว่าสัมพันธ์กับเนื้อหาที่พูด 
                            เพียงใด  ตลอดจนความกลมกลืนเป็นธรรมชาติ 
  7.6 การรักษาเวลา  (5  คะแนน) 
           หากใช้เวลาพูดมาก หรือน้อยกว่าเวลาที่กำหนดไม่เกิน  1  นาที จะไม่ถูกตัดคะแนน   
                             แต่หากเกิน 1 นาทีขึ้นไป จะถูกตัดนาทีละ 1  คะแนน 

--------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
5. แข่งขันการเก็บเห็ดจากป่าชุมชนดงใหญ ่

            กติกาในการแข่งขัน 

  1. ให้ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายโดยสุภาพ เหมาะสมต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 
  2. ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมอุปกรณ์การเก็บเห็ด(ตะกร้า) มาเอง 
  3. ให้ผู้เข้าแข่งขันมารายงานตัวกับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ระหว่างเวลา 08.00 – 08.30 น. 
       หากมาช้าเกิน 15 นาที จะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน 
  4. เวลาที่ใช้ในการเก็บเห็ด 2.30 ชั่วโมง  โดยกรรมการจะปล่อยตัวพร้อมกันในเวลา 08.30 น. และเม่ือครบ 
      กำหนดเวลา(11.00 น.) ผู้เข้าแข่งขัน จะต้องนำเห็ดที่เก็บได้มาส่งกับคณะกรรมการ   
                         ถ้าเกินเวลาจะถูกตัดคะแนน 
  5. หากพบว่ามีการนำเห็ดที่เก็บไว้ก่อนแล้วมาส่งคณะกรรมการ จะถูกตัดสินเป็นแพ้  

              โดยการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สุด. 
       

         เกณฑ์การตัดสินให้คะแนน (100  คะแนน) 
  1. จำนวนและน้ำหนักเห็ดที่เก็บได้  40   คะแนน            
  2. ชนิด หรือประเภทของเห็ดที่เก็บได้ 40   คะแนน             เห็ดแบ่งเป็น 2  เกรด คือ A, และ B  
  3. การรักษาเวลา    10   คะแนน              เกรด A ได้แก่ เห็ดไค  เหด็ระโงก 

  4. การปฏิบัติตามกติกาการแข่งขัน  10   คะแนน              เห็ดก่อ และเหด็โคน(เห็ดปลวก) 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 



6. การสาธิตประกอบอาหารจากเห็ด 

เป็นการสาธิต  จึงไม่มีการให้คะแนน 
 
  1.  ผู้เข้าสาธิตจัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารมาเอง 
  2.  ฝ่ายจัดการสาธิตจะเตรียมสถานท่ีและโตะ๊ปฏิบตัิงานให้เท่านั้น 
  3.  ผู้เข้าสาธิตสามารถเตรียมเห็ดและลา้งทำความสะอาดมาล่วงหนา้ได ้
  4.  ผู้เข้าสาธิตสามารถประกอบอาหารจากเห็ดได้หลายรายการ  ไดแ้ก่..  

     4.1 แกงเห็ด   4.2 หมกเห็ด   4.3 ซุปเห็ด    4.4  รายการอาหารสร้างสรรค์ (เมนสูร้างสรรค์) 4.4 รายการถนอมอาหาร 
  5.  ใช้เวลาในการประกอบอาหารทีมละ  3   ช่ัวโมง 
  6.  ผู้เข้าสาธิตแต่ละทีมเป็นการรวมหมู่บ้านๆละ 2 คน  (ทีมละ 4  คน) ดังนี้ 
      ทีมที่1. หมู่1 และหมู่5          ทีมที2่. หมู่2 และหมู่3         ทีมที่3. หมู่4 และหมู่6         ทีมที4่. หมู่7 และหมู่12 
      ทีมที5่. หมู่8 และหมู่15        ทีมที6่. หมู่9 และหมู่14        ทีมที7่. หมู่10 และหมู่16     ทีมที8่. หมู่11 และหมู่13 

7. ให้จัดเสริ์ฟ สำหรับ  5  คนรับประทาน 
----------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 


