
 
 

ก ำหนดกำร 
งำนสัปดำห์วิชำกำรอำชีวะและอิสลำมศึกษำ ครั้งที่ 12 ปีกำรศึกษำ 2563 

   วันที่ 23 ธันวำคม 2563 
*********** 

08.00 - 09.00 น.       ลงทะเบียน 
09.00 - 09.30 น. พิธีเปิด 
09.20 – 09.40 น.    การแสดงเปิดงาน 
09.40 – 12.30 น. การแข่งขันทักษะประเภทต่าง ๆ ตามห้องแข่งขัน ** 
12.30 – 13.00 น. พัก 
13.00 –14.00 น.    ประกาศผลและมอบรางวัลผู้เข้าแข่งขันทักษะวิชาการ 
14.00 น.    พิธีปิด 
 
** ก าหนดการแข่งขัน 

เวลา รายการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน 
10.00 - 10.30  แข่งขันพิมพ์ดีดไทย ห้องคอมพิวเตอร์ 2,3 
10.00 – 10.40 แข่งขันทักษะ ภาษาอังกฤษ Show and tell เวที 1 (เวทีนอก) 
10.00 – 10.40 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม เวที 2 (เวทีใน) 
10.00 - 11.00   การประกวดคัดลายมือ   ห้อง 223 อาคาร 2 ชั้น 2 
10.00 - 11.00   แข่งขัน 24 Games Solver  ห้อง 232 อาคาร 2 ชั้น 3 
10.00 - 12.30    แข่งขนั ROV   ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 
10.30-  12.30   แข่งขันการสร้างตราสินค้า ห้องคอมพิวเตอร์ 1 
10.30 – 12.30 แข่งขัน เกมส์ค าศัพท์คอมพิวเตอร์  ห้องคอมพิวเตอร์ 2,3 
10.40 - 11.20  Currency games เวที 2 (เวทีใน) 
10.40 - 11.20  การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ตามวิถีพอเพียง (Science show) เวที 1 (เวทีนอก) 
11.20 - 12.30  การประกวดชุดแฟชั่นโชว์ “Thai identity fashion” เวที 1 (เวทีนอก) 

 
หมายเหตุ  ก าหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม    
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แบบตอบรับ 
งำนสัปดำห์วิชำกำรอำชีวะและอิสลำมศึกษำ ครั้งที่ 12 ปีกำรศึกษำ 2563 

   วันที่ 23 ธันวำคม 2563 
*********** 

โรงเรียน.............................................................................................................. .............................................. 
ที่อยู่ เลขท่ี .......... หมู่............ ต าบล/แขวง........................................อ าเภอเขต............................................. 
จังหวัด............................................... เบอร์โทรศัพท์ ........................................................................  
ผู้ประสานงาน..................................................................ต าแหน่ง................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ.............................................................. 
 
  สามารถเข้าร่วมกิจกรรม 

- ผู้เข้าร่วมประกวด แสดง แข่งขัน จ านวน ................. คน 
- ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ  จ านวน ................. คน 
- ครูผู้ควบคุมดูแล   จ านวน ................. คน 

รวม   จ านวน ................. คน 
  ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจาก......................................................................... 
............................................................................................................................ .................................... 
 
 
 ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติ 
 (.................................................) 
 ต าแหน่ง........................................................................ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เพ่ือความสะดวกในการจัดเตรียมการแข่งขันและการให้การต้อนรับ กรุณาส่งแบบตอบรับนี้ภายใน
วันที่ 21 ธันวำคม 2563 ที่ E-mail : ke.nutthawut@vecmail.org  หรือ แฟกซ์ 02-543-1229  หรือ 

ทางไลน์ อ.ณัฐวุฒิ  เกตุนิวัติ  ID Line : teef17  เบอร์โทรศัพท์  094-837-9842 

** ผู้เข้ำร่วมงำนทุกท่ำน สวมหน้ำกำกอนำมัย และ คัดกรองอุณหภูมิร่ำงกำยก่อนเข้ำงำน 
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รำยละเอียดประเภทกำรแข่งขันและกำรสมัครแข่งขันออนไลน์ 
งำนสัปดำห์วิชำกำรอำชีวะและอิสลำมศึกษำ ครั้งที่ 12 ปีกำรศึกษำ 2563 

   วันที่ 23 ธันวำคม 2563 
*********** 

รำยกำรแข่งขัน 

ล าดับ 
รายการแข่งขัน ระดับท่ีแข่งขัน 

ม.ต้น ม.ปลาย 
1 แข่งขันพิมพ์ดีดไทย   
2 แข่งขันทักษะ ภาษาอังกฤษ Show and tell   
3 แข่งขันทักษะ ภาษาอังกฤษ Currency games    
4 การประกวดคัดลายมือ     
5 เล่านิทานคุณธรรม   
6 แข่งขัน E-Sport เกมส์ ROV     
7 แข่งขันการสร้างตราสินค้า   
8 แข่งขัน เกมส์ค าศัพท์คอมพิวเตอร์    
9 แข่งขัน เกมส์ 24 (24 Games Solver)   
10 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ตามวิถีพอเพียง (Science show)   
11 การประกวดชุดแฟชั่นโชว์ “Thai identity fashion”   

 

ค ำชี้แจง 
1. สมัครเข้าร่วมแข่งขันทุกประเภทผ่านระบบ Google Form : https://forms.gle/tV4sUzYwkcfe6xZG9 

หรือตาม QR Code ด้านล่างนี้ ภายใน วันที่ 21 ธันวำคม 2563 
2. ผู้เข้าแข่งขันทุกประเภทต้องแสดงบัตรประจ าตัวนักเรียนนักศึกษาต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
3. ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมผู้เข้าแข่งขัน จะได้รับคูปองส าหรับซื้อสินค้าภายในงาน คนละ 40 บาท 
4. ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
 

สอบถามเพ่ิมเติม 
อ.ณัฐวุฒิ  เกตุนิวัติ  094-837-9842  Line : teef17 
อ.เมทินี  อิมามี  064-983-5429  
 

      สแกนเพ่ือสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

https://forms.gle/tV4sUzYwkcfe6xZG9


 
 

 

งำนสัปดำห์วิชำกำรอำชีวะและอิสลำมศึกษำ คร้ังที่ 12 ปีกำรศึกษำ 2563 
   วันที่ 23 ธันวำคม 2563 

กำรแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร ์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  คุณสมบัติผู้เข้ำร่วมแข่งขัน 
 เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
2.  กติกำกำรแข่งขัน 

2.1  ส่งผู้เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 5 คน ต่อ 1 สถาบัน 
 2.2  แต่งกายชุดเครื่องแบบของสถาบัน 
 2.3  ใช้คอมพิวเตอร์ที่จัดเตรียมไว้ในการสอบ 
 2.4  ก าหนดเวลาในการสอบแข่งขันตามโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ก าหนดจนกว่าจะหมดเวลา 
 2.5  พิมพ์อักษรตามที่เห็นในโปรแกรมให้ถูกต้องและเร็วที่สุด 
 2.6  พิมพ์ 2 ครั้ง เลือกครั้งที่ได้ค าสุทธิมากที่สุด  
3.  กำรคิดคะแนนค ำสุทธ ิ
 ค านวณอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์ 
4.  เกณฑ์กำรตัดสิน  

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น   ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  
 30 ค าข้ึนไป      =  เกียรติบัตรเหรียญทอง  35 ค าข้ึนไป      =  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
 25 - 29 ค า =  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  30 - 34 ค า =  เกียรตบิัตรเหรียญเงิน 
 20 - 24 ค า =  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 25 - 29 ค า =  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 ต่ ากว่า 20 ค า =  เกียรติบัตรเข้าร่วม  ต่ ากว่า 25 ค า =  เกียรติบัตรเข้าร่วม 
 

5.  อุปกรณ์ที่จัดเตรียมให้ 
 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
6.  สถำนที่/เวลำ 
 ห้องคอมพิวเตอร์ 2  และ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 
 เริ่มแข่งขันเวลา   10.00 น. 
7.  ผู้ประสำนงำนกำรแข่งขัน 
 อาจารย์ยุพา ไทยพิทักษ์   โทร. 089-829-8946   email : yupathaipitak@gmail.com 

   

 



 
 

 

งำนสัปดำห์วิชำกำรอำชีวะและอิสลำมศึกษำ คร้ังที่ 12 ปีกำรศึกษำ 2563 
   วันที่ 23 ธันวำคม 2563 

กำรแข่งขันทักษะภำษำอังกฤษ Show and Tell 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ประเภทของกำรแข่งขัน 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แต่ละโรงเรียนส่งเข้าร่วมได้ไม่เกิน 3 คน  
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ละโรงเรียนส่งเข้าร่วมได้ไม่เกิน 3 คน 
2. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรแขง่ขันและวิธีกำรแข่งขัน 
 1. ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 9.00 น. เริ่มการแข่งขัน
ตั้งแตเ่วลา 10.00-10.40 น. ณ เวที 1 สนามวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 

2. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจากทุกโรงเรียน เข้าร่วมแข่งขันตามเวลาและสถานที่ที่ทางวิทยาลัยจัดให้ 
3. วิธีการแข่งขัน คือ ผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่ละโรงเรียนเตรียมอุปกรณ์หรือสิ่งที่จะน ามาประกอบการพูด

Show and Tell และพูดตามล าดับที่คณะกรรมการจัดให้โดยการจับสลากล าดับที่พูด คนละ 3-5 นาที 
4. หัวข้อที่ใช้พูดในการแข่งขัน Show and Tell มีดังนี้ 

  4.1. Favorite Things ได้แก่ Favorite book, Favorite sport, Favorite TV show, 
Favorite Movie, Favorite food, Favorite school subjects, Favorite         
                     4.2. My Hobbies 

 4.3. My Invention / My inventor                
5. เริ่มแข่งขันการพูดตามระดับชั้น โดยเริ่มจากระดับมัธยมต้น แล้วตามด้วยระดับมัธยมปลาย 
6. กรรมการรวบรวมคะแนนของแต่ละโรงเรียนแล้วประกาศผลการแข่งขันทั้ง 2 ระดับ 

3. เกณฑ์กำรตัดสิน  
 1.  การตรวจผลการแข่งขันของคณะกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาด   
 3.   หัวข้อการประเมินเกณฑ์การตัดสิน  
ที ่ หัวข้อการประเมิน คะแนนเต็ม 
1 การพูดตรงกับหัวข้อที่เตรียมมา ( Speak directly to the topic ) 20 คะแนน 
2 การใช้ส านวนและภาษาในการพูด ( Idioms and Language Usage ) 20 คะแนน 
3 การมีไหวพริบปฏิภานในการตอบค าถาม (To have tact in answering questions ) 20 คะแนน 
4 การออกเสียง ( Pronunciation ) 20 คะแนน 
5 ความมั่นใจ ( Confidence ) 20 คะแนน 

รวม 100 คะแนน 



  
4. รำงวัลกำรแข่งขัน 
  80 – 100  คะแนน รางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง 
  70 – 79    คะแนน รางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญเงนิ 
  50 – 69   คะแนน รางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทองแดง 
  
5.  ผู้ประสำนงำนกำรแข่งขัน  
อ.สุพัตตรา วงษ์สวัสดิ์ โทร. 097-1855404  
อ.กัญจน์ณัฏฐ์ ก้านพลูกลาง โทร. 097-3174717 
 
 
  



 
 

 

งำนสัปดำห์วิชำกำรอำชีวะและอิสลำมศึกษำ คร้ังที่ 12 ปีกำรศึกษำ 2563 
   วันที่ 23 ธันวำคม 2563 

แข่งขันทักษะ ภำษำอังกฤษ Currency games 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ประเภทของกำรแข่งขัน 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภททีม ทีมละ 3 คน แต่ละโรงเรียนส่งเข้าร่วมได้ไม่เกิน 1 ทีม  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีม ทีมละ 3 คน แต่ละโรงเรียนส่งเข้าร่วมได้ไม่เกิน 1 ทีม  
 

2. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรแขง่ขันและวิธีกำรแข่งขัน 
 1. ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 9.00 น. เริ่มการแข่งขัน
ตั้งแตเ่วลา 10.40-11.20 น. ณ เวที 2 โรงอาหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 

2. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจากทุกโรงเรียน เข้าร่วมแข่งขันตามเวลาและสถานที่ที่ทางวิทยาลัยจัดให้ 
3. วิธีการแข่งขัน คือ ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมนั่งเป็นทีม ทีมละ 3 คน กรรมการจะแจกธนบัตรและ

เหรียญให้แต่ละทีมในจ านวนเท่ากัน ผู้เข้าแข่งขันฟังโจทย์จ านวนเลขเป็นภาษาอังกฤษและช่วยกันรวมธนบัตร
และเหรียญให้ได้จ านวนตามโจทย์ที่ได้ยินให้ถูกต้อง เมื่อกรรมการเดินตรวจธนบัตรแล้วทีมที่ถูกต้องจะได้
คะแนนและตอบค าถามใหม่ต่อไป มีโจทย์ค าถามทั้ง 2 ระดับไม่เกิน 10 ข้อ เมื่อแข่งขันเสร็จจึงรวมคะแนนที่
ตอบถูกของแต่ละทีมเพ่ือหาทีมที่ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง เหรียญเงินและเหรียญทองแดง ตามล าดับ 
 
3. รำงวัลกำรแข่งขัน 
  80 – 100  คะแนน รางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง 
  70 – 79    คะแนน รางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญเงนิ 
  50 – 69   คะแนน รางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทองแดง 
  
4.  ผู้ประสำนงำนกำรแข่งขัน   
อ.สุพัตตรา วงษ์สวัสดิ์ โทร. 097-1855404  
อ.กัญจน์ณัฏฐ์ ก้านพลูกลาง โทร. 097-3174717 
 
  



 
 

 

งำนสัปดำห์วิชำกำรอำชีวะและอิสลำมศึกษำ คร้ังที่ 12 ปีกำรศกึษำ 2563 
   วันที่ 23 ธันวำคม 2563 
การประกวดคดัลายมือ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. คณุสมบติัผู้เข้าประกวด 
  1.1. ผูเ้ขา้แขง่ขนัตอ้งก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้หรอืเทยีบเท่า 

1.2. ผูเ้ขา้แขง่ขนัตอ้งก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่า 
 

2. กติกาการประกวด 
1. สถาบนัการศกึษา สามารถส่งผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัได ้ระดบัการศกึษาละไมเ่กนิ 3 คน 

• การประกวดคดัลายมอืจะมบีทกลอนแปดใหใ้นวนัแขง่ขนั ใหผู้เ้ขา้ประกวดคดัตวั
อาลกัษณ์ หวักลม ขนาดตวัเตม็บรรทดั 

• เป็นการประกวดรายบุคคล เวลา 1 ชัว่โมง (เริม่เวลา 10.00-11.00น.) 
2. ผลการตดัสนิคณะกรรมการถอืเป็นสิน้สุด 
3. อุปกรณ์ในการเขยีน (ดนิสอ)  ผูแ้ขง่ขนัจดัเตรยีมมาเอง 

 
3. เกณฑก์ารตดัสิน 
  80 – 100  คะแนน รางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง 
  70 – 79    คะแนน รางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญเงนิ 
  50 – 69   คะแนน รางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทองแดง 
 
4. ผู้ประสานงานการแข่งขนั 
  อ.ปัณฑจิา  กล่าวรมัย ์ 080 -947-16-60 
 
  



 
 

 
 

งำนสัปดำห์วิชำกำรอำชีวะและอิสลำมศึกษำ คร้ังที่ 12 ปีกำรศึกษำ 2563 
   วันที่ 23 ธันวำคม 2563 

การประกวดเล่านิทานคณุธรรม 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. คณุสมบติัผู้เข้าประกวด 
  1.1. ผูเ้ขา้ประกวดตอ้งก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้หรอืเทยีบเท่า 

1.2. ผูเ้ขา้ประกวดตอ้งก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่า 
2. กติกาการประกวด 

1. สถาบนัการศกึษา สามารถส่งผูเ้ขา้รว่มการประกวดได ้เป็นประเภททมี 5-7 คน สถาบนัละ 1 
ทมี 
          2. นิทานทีใ่ชป้ระกวดจะตอ้งมเีนื้อหาสาระเกีย่วกบัคุณธรรมจรยิธรรม และมคีตสิอนใจ สามารถ
แต่งเรือ่งขึน้ใหมไ่ด ้หรอืเป็นนิทานทีม่ผีูแ้ต่งไวก้ไ็ด้  
          3. ใหผู้เ้ขา้ประกวดใชส้ื่อประกอบขณะเล่านิทานโดยจดัเตรยีมมาเอง 

4. ใชเ้วลาในการประกวด 10 นาท ี(เล่านิทานเกนิเวลาทีก่ าหนด 3 นาท ีตดั 1 คะแนน เกนิเวลา 
4 - 5 นาท ีตดั 2 คะแนน เกนิเวลา มากกว่า  5 นาทตีดั 4  คะแนน 
3. เกณฑก์ารให้คะแนน 
ล าดบั รายการใหค้ะแนน คะแนน 
1 บุคลิกภาพ 10 
2 เนื้อหาสาระเน้นคุณธรรม  จริยธรรม  มีข้อคิด  คติเตือนใจ 30 
3 ใช้ภาษาถูกต้องตามอักขระและความต่อเนื่องในการเล่า 20 
4 น้ าเสียง  และลลีาทา่ทางประกอบ 20 
5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   การใช้สื่อ  อุปกรณ์ประกอบเหมาะสม 10 
6 ใช้เวลาตามก าหนด 10 

รวม 100 
 

4. เกณฑก์ารตดัสิน 
  80 – 100  คะแนน รางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง 
  70 – 79    คะแนน รางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญเงนิ 
  50 – 69   คะแนน รางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทองแดง 
5. ผู้ประสำนงำนกำรแข่งขัน 
  อ.เมทินี  อิมามี  064 9835429 อ.ปัณฑจิา  กล่าวรมัย ์  080 -947-16-60 



 
 

 
 

งำนสัปดำห์วิชำกำรอำชีวะและอิสลำมศึกษำ คร้ังที่ 12 ปีกำรศึกษำ 2563 
   วันที่ 23 ธันวำคม 2563 

ประเภทการแข่งขนั  E-sport เกม Arena of Valor (ROV) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1. เกณฑ์กำรแข่งขัน 

1.1 ผู้สมัคร  
- การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ระดับ (สถานศึกษาส่งแข่งขันได้ระดับละ 1 ทีม) 

o มัธยมศึกษำตอนต้นหรือเทียบเท่ำ    
o มัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 

- ต้องเป็นนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษาท่ีส่งแข่งขันเท่านั้น 
- ไม่เป็นนักกีฬาอาชีพ (ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬาอาชีพได้ที่ลิงค์ http://bit.ly/2lqZHTr ) 
- จ านวนผู้เข้าแข่งขันทีมละ  5  คน ส ารองได้ 2 คน  ไม่จ ากัดเพศ  

 

1.2 วิธีกำรแข่งขัน 
-   จัดแข่งขัน ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4  เวลา 10.00  – 12.30  น. หรือจนกว่าจะแข่งขันจบ 
-   แข่งขันในโหมด Tournament ด้วยระบบ Normal Ban Pick (แบนฮีโร่ฝั่งละ 4 ตัว) เล่นตัวซ้ าได้ 
-   คู่แข่งขันจะจับสลากในวันแข่งขัน  
-   หากเกิดการ First Blood ขึ้นแล้ว หรือเกมได้ด าเนินไปแล้วเกินกว่า 2 นาที ไม่อนุญาตให้ผู้เข้า
แข่งขันทั้งสองฝ่ายขอเริ่มเกมใหม่ เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากคู่แข่ง และ/หรือ กรรมการที่ควบคุม
การแข่งขัน 
-   ในกรณีที่มีผู้เล่นหลุดออกจากเกม ให้ท าการหยุดเกมชั่วคราว โดยแต่ละทีมนั้นสามารถขอกดหยุด
เกมได้   ทีมละ 3 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 นาที ถ้าหากเกินเวลาดังกล่าว ทีมตรงข้ามสามารถกดเริ่มได้
ทันทีและท าการแข่งขันตามปกติ 
- ห้ามมิให้มีการทะเลาะวิวาทเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากมีการทะเลาะวิวาทจะปรับแพ้ทั้ง 2 ทีม 
-   การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

    
 

http://bit.ly/2lqZHTr


              
  1.3 สิ่งที่นักกีฬำต้องจัดเตรียม 
      -    โทรศัพท์มือถือพร้อมสัญญาณอินเตอร์เน็ตของตนเอง 
      -    บัญชีเกม ที่มีฮีโร่ไม่น้อยกว่า  16  ตัว  
      - สายชาร์ตและอุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้าหรือพาวเวอร์แบงค์ของทีมตนเอง  
      - บัตรประจ าตัวนักเรียนนักศึกษา 
 

2. กำรตัดสิน 
- แข่งขันแบบ Single Elimination: Best of 3 (ชนะ 2 ใน 3)  แพ้คัดออก จนกว่าจะได้ทีมที่ชนะเลิศ 

 

3. รำงวัลกำรแข่งขัน 
3.1  รางวัลชนะเลิศ     เกียรติบัตรเหรียญทอง  ระดับละ   1  ทีม 
3.2  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตรเหรียญเงิน  ระดับละ   1  ทีม 
3.3  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง ระดับละ   2  ทีม  

 
4. ผู้ประสานงานการแข่งขัน 
  อ.ณัฐวุฒิ  เกตุนิวัติ  094-837-9842  ID Line : teef17 
 
 
 
  



 
 

 
 

งำนสัปดำห์วิชำกำรอำชีวะและอิสลำมศึกษำ ครั้งที่ 12 ปีกำรศึกษำ 2563 
   วันที่ 23 ธันวำคม 2563 
การออกแบบตราสินค้า 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 
  ระดับการศึกษา 
  -  ผู้เข้าแข่งขันต้องก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
  -  แข่งขันเปน็ทีม ทีมละ  2 คน  ส่งเข้าร่วมได้ไม่เกิน 2 ทีม 
 

2. กติกำกำรแข่งขัน 

1. ผู้เข้าแข่งขันต้องรายงานตัวพร้อมแสดงบัตรนักศึกษา 

2. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 2 ชั่วโมง (เริ่ม 10.30-12.30) 
3. ใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 ในการออกแบบ 

4. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขัน น าเอกสารอุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบถอดได้และเครื่องมือสื่อสารทุก
ชนิดเข้าห้องแข่งขัน 

 

3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
ล าดบั รายการใหค้ะแนน คะแนน 
1 ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ 40 
2 สอดคล้องกับสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ที่ก าหนด 20 
3 การใชเ้ครือ่งมอืโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 20 
4 ผลงานสมบูรณ์ตามเวลาที่ก าหนด 10 
5 การน าเสนอแนวคดิ 10 

รวม 100 
 

4. เกณฑก์ารตดัสิน 
  80 – 100  คะแนน รางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง 
  70 – 79   คะแนน รางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญเงนิ 
  50 – 69   คะแนน รางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทองแดง 
 

5. ผู้ประสำนงำนกำรแข่งขัน 
  อ.วิศัลยา ทองทับ  โทร.085-813-7759 



 
 

 

งำนสัปดำห์วิชำกำรอำชีวะและอิสลำมศึกษำ คร้ังที่ 12 ปีกำรศึกษำ 2563 
   วันที่ 23 ธันวำคม 2563 

เกมค าศพัทค์อมพิวเตอร ์(Computer vocabulary games) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 
  ระดับการศึกษา 
  1.ผู้เข้าแข่งขันต้องก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  2.ผู้เข้าแข่งขันต้องก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
2. กติกำกำรแข่งขัน 
  1. สถาบันต่างๆ สามารถส่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ระดับละไม่เกิน 3 คน 
   2. ทายค าศัพท์ทางด้านคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์) จ านวน 20 ค า แต่ละค าใช้เวลา 30 

วินาที เป็นการแข่งขันรายบุคคล  ตอบถูกจะได้รับคะแนนค าละ 5 คะแนน 
  3.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาด 
  4.ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องมีโทรศัพท์มือถือที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตมาเข้าร่วมแข่งขัน 
 
3. เกณฑ์กำรตัดสิน 
  80 – 100  คะแนน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
  70 – 79    คะแนน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
  50 – 69   คะแนน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 
4.  ผู้ประสำนงำนกำรแข่งขัน 
  อ.วิศัลยา ทองทับ  โทร.085-813-7759 
 
 
  



 
 

 

งำนสัปดำห์วิชำกำรอำชีวะและอิสลำมศึกษำ คร้ังที่ 12 ปีกำรศึกษำ 2563 
   วันที่ 23 ธันวำคม 2563 

เกมส ์24 (24 Game Solver) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 
  ระดับการศึกษา 
  1.ผู้เข้าแข่งขันต้องก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  2.ผู้เข้าแข่งขันต้องก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

2.กติกำกำรแข่งขัน 
1. สถาบันต่าง ๆ สามารถส่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ ระดับละ 1 ทีม ทีมละ 2 คน 
2. โจทย์ตัวเลข ชุดละ 4 จ านวน เช่น 3 9 10 5  
3. ให้น าจ านวนตัวเลขที่ได้มาท าการบวก ลบ คูณ หรือหารให้ได้เท่ากับ 24 เช่น (3+9)*(10/5) = 24 
4. ใช้แต่ละจ านวนได้เพียงครั้งเดียว 
5. ทีมท่ีคิดวิธีการค านวณได้ก่อน ขอสิทธิ์เฉลยโดยการกดกระดิ่ง 
6. ทีมผู้ขอเฉลยมีเวลา 3 วินาที หลังจากกดกระดิ่ง ที่จะบอกวิธีค านวณบนกระดาน 
7. ทีมท่ีบอกวิธีการค านวณได้ถูกต้องจะได้รับ 1 คะแนน 
8. ทีมท่ีบอกวิธีค านวณผิด หรือใช้เวลาเกินกว่า 3 วินาที แล้วยังไม่เริ่มเฉลยจะถือว่าฟาล์ว 
9. ผู้เล่นที่ท าฟาล์วจะได้รับใบเตือน (ใบเหลือง) และหมดสิทธิ์ในโจทย์ข้อนั้น 
10. ผู้ที่ไดใ้บเตือนครบ 3 ใบจะหมดสิทธิ์ในการแข่งขัน(สามารถนับคะแนนที่สะสมมาก่อนหน้านั้นได้) 
11. การเล่นจะด าเนินไปเรื่อย จนกว่าจะครบ 20 ข้อ 

 
 

3. เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ทีมท่ีบอกวิธีการค านวณได้ถูกต้องจะได้รับ 1 คะแนน ทีมที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ 
 

4. รำงวัลกำรแข่งขัน 
 ทีมชนะเลิศ  จะได้รับ   เกียรติบัตรเหรียญทอง  
 ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1  จะได้รับ  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  
 ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2  จะได้รับ  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

5. ผู้ประสำนงำนกำรแข่งขัน 
 อ.กวินณา   บีบี   โทร. 090-267-9491 
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การแสดงทางวิทยาศาสตร ์(Science Show) 
เร่ือง พลงังาน ทรพัยากรและส่ิงแวดล้อมตามวิถีพอเพียง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 
  ระดับการศึกษา 
  1.ผู้เข้าแข่งขันต้องก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  2.ผู้เข้าแข่งขันต้องก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
2. กติกำกำรแข่งขัน 

1. โรงเรียนต่างๆ สามารถส่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ระดับละ 1 ทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน 
2. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน ทีมละ 10-15 นาที (เริ่ม 10.40 น.) 
3. หัวข้อการแสดง เกี่ยวกับ พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 
4. วัสดุอุปกรณท์ี่ใช้ในการแสดงเป็นวัสดุรีไซเคิล โดยให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันเตรียมมาเอง 
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 

 
3. เกณฑ์กำรให้คะแนน(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

1. เนื้อหาถูกต้อง                               15                 คะแนน แบ่งเป็น 
1.1 การน าเสนอผลงาน                     5                 คะแนน 
1.2 เนื้อหาโดยย่อ                            5                 คะแนน 
1.3การน าหลักการวิทยาศาสตร์มาใช้      5                คะแนน 

             2.   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                   20                 คะแนน 
             3.   องค์ประกอบ(การแต่งกายฯลฯ)          10                 คะแนน 
             4.   เทคนิคการแสดง ภาษาเหมาะสม        20                 คะแนน 
             5.   เวลาในการแสดงอยู่ในช่วงเหมาะสม      5                 คะแนน 
             6.   ความปลอดภัยในการแสดง                 5                 คะแนน 
             7.   ผู้ชมมีส่วนร่วมในการแสดง                10                 คะแนน 
             8.   การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้               15                 คะแนน   
 



 
4. เกณฑ์กำรตัดสิน 
  80 – 100  คะแนน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
  70 – 79    คะแนน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
  50 – 69   คะแนน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 
5. ผู้ประสำนงำนกำรแข่งขัน 
  อาจารย์ กฤติมา   มะลิวัลย์     โทร. 081-4806541 
 
 
  



 
 

 

งำนสัปดำห์วิชำกำรอำชีวะและอิสลำมศึกษำ คร้ังที่ 12 ปีกำรศึกษำ 2563 
   วันที่ 23 ธันวำคม 2563 

การประกวดชดุแฟชัน่โชวใ์นหวัข้อ “ Thai Identity Fashion” จากวสัดเุหลือใช้ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 
  ระดับการศึกษา 
  1.ผู้เข้าแข่งขันต้องก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  2.ผู้เข้าแข่งขันต้องก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

2. กติกำกำรประกวด 

2.1 สถานศึกษาส่งเข้าแข่งขันได้ระดับละ 1 ทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน จัดท าชุดแบบส าเร็จมาประกวด โดย

ใช้วัสดุเหลือใช้ ในหัวข้อ “ Thai Identity Fashion” เอกลักษณ์ไทย 

2.2 ลงทะเบียนพร้อมจับฉลากล าดับการเดินแฟชั่นโชว์ 

2.3 ผู้เข้าแข่งน าไฟล์เพลงส าหรับประกอบการเดินแฟชั่นโชว์มาท่ีห้องท่ีทางเจ้าภาพได้จัดเตรียมไว้ เพื่อ

เรียงล าดับตามที่จับฉลากได้ 

2.4  หลังจากเดินแฟชั่นโชว์ ผู้ออกแบบชุดน าเสนอแนวความคิดและตอบค าถามคณะกรรมการผู้เข้า

แข่งขันเดินโชว์พร้อมกันบนเวที  

3. สิ่งท่ีเจ้ำภำพเตรียมไว้ให้ 

     3.1. ห้องแต่งตัวส าหรับนายแบบและนางแบบ ห้อง 124 (อาคาร1 ชั้น 2) 

     3.2.จัดเตรียมห้องประสานงานเกี่ยวกับไฟล์เพลงเดินแฟชั่นโชว์ ห้อง 121  (อาคาร1 ชั้น 2)  

4. เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ที ่ หัวข้อการประเมิน คะแนนเต็ม 
1 การออกแบบความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่ ทันสมัย 20   คะแนน 

    
2 

การออกแบบชุดตรงกับหัวข้อ “ Thai Identity Fashion” 
จากวัสดุเหลือใช้ 

20  คะแนน 

3 การใช้ค าพูดและน้ าเสียงในการน าเสนอ 20  คะแนน 
4 วัสดุที่น ามาออกแบบเหมาะสมและสวยงาม 20 คะแนน 
5 การมีไหวพริบปฏิภาณในการตอบค าถาม 20 คะแนน 

  100 คะแนน 



 

5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
  80 – 100  คะแนน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 
  70 – 79    คะแนน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
  50 – 69   คะแนน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 
6. ผู้ประสำนงำนกำรแข่งขัน 
  อ.ธณัฐดา  ยีมิน   089-504-6811 
 

 

 

 

************************************** 


