โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “เช็คอิน 1 วัน มหัศจรรย์ศีลาฯ”
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561
------------------------------------------------------------------------------------------กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กิจกรรมการแข่งขันทักษะแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม
2. การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษาฯ (แฟนพันธุ์แท้สังคมศึกษาฯ)

รายละเอียดการแข่งขันแต่ละประเภท
กิจกรรมที่ 1 เล่านิทานคุณธรรม
1. คุณสมบัติผู้แข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
1.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.3 แต่ละโรงเรียนส่งได้ระดับชั้นละ 1 คน
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว
2.2 จานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.2.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
2.2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
3.วิธีการดาเนินการและรายละเอียดการแข่งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนจานวน 1 คน ต่อระดับชั้น
3.2 นิทานที่ต้องประกวดจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และมีคติสอนใจ
3.3 ให้ผู้เล่านิทานใช้สื่อประกอบขณะเล่านิทาน
3.4 เวลาที่ใช้ในการประกวด
3.4.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ใช้เวลา 6 นาที
3.4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ใช้เวลา 7 นาที

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1 เนื้อหาสาระเน้นคุณธรรม จริยธรรม มีข้อคิด คติเตือนใจ
30 คะแนน
4.2 ใช้ภาษาถูกต้องตามอักขระและความต่อเนื่องในการเล่า
20 คะแนน
4.3 นาเสียงและลีลาท่าทางประกอบ
20 คะแนน
4.4 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การใช้สื่อ อุปกรณ์ ประกอบเหมาะสม 15 คะแนน
4.5 บุคลิกภาพ
10 คะแนน
4.6 ใช้เวลาตามกาหนด
5 คะแนน
หมายเหตุ การเล่านิทานเกินกาหนด
1.1 เกินเวลา
3 นาทีขึ้นไป
ตัด 1 คะแนน
1.2 เกินเวลา
4-5 นาทีขึ้นไป
ตัด 2 คะแนน
1.3 เกินเวลา มากกว่า
6 นาที
ตัด 4 คะแนน
5. เกณฑ์การตัดสิน
5.1 รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมของรางวัล
5.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมของรางวัล
5.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมของรางวัล
หมายเหตุ

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กิจกรรมที่ 2 เล่านิทานคุณธรรม
1. รายละเอียดการรับสมัคร
1.1. ผู้มีสิทธิเข้าแข่งขัน
 ต้อ งเป็ น นัก เรี ยนที่ก าลั งศึ กษาในระดั บชั้ นประถมศึก ษาปีที่ 4 – 6 หรื อ ระดับ ชั้นมัธ ยมศึก ษา
ตอนต้น (ม.1 – 3) ของปีการศึกษา 2560
 แต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีม ทีมละ 2 คนเท่านั้น
1.2. วิธีการรับสมัคร มีรายละเอียดดังนี้
 Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ www.silacharn.ac.th
 ส่งใบสมัคร ได้ 2 ช่องทางดังนี้
1) ผ่านทางโทรสาร (Fax) เบอร์ : 02-9115813
2) หรือทาง E-mail : silaVichakarn@gmail.com
2. รายละเอียดการแข่งขัน
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ
2.1. รอบคัดเลือก
 ผู้เข้าแข่งขันต้องลงทะเบียนด้วยตนเอง ตามเวลาที่กาหนด (จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันแข่งขัน)
 การแข่ ง ขั น รอบคั ด เลื อ กจะเป็ น ข้ อ สอบแบบปรนั ย 4 ตั ว เลื อ ก จ านวน 50 ข้ อ ครอบคลุ ม
รายละเอียดดังนี้
1) สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ขอบเขตเนื้อหา

จุดหมายปลายทางของศาสนาสากล (ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู, ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์
และศาสนาอิสลาม)

หลักธรรมภายใต้กรอบอริยสัจ 4

พุทธศาสนสุภาษิต
2) สาระที่ 2 หน้าที่พลเมืองฯ

ระบอบการเมืองการปกครองในปัจจุบัน

พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
3) สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

การเงิน การคลัง การธนาคาร
4) สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
5) สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

ภูมิศาสตร์ประเทศไทย (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6)

ภูมิศาสตร์โลก (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3)
 ระยะเวลาในการสอบ 45 นาที จับเวลาโดยคณะกรรมการกลาง
 เมื่อผู้แข่งขันทีมใดทาข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งข้อสอบที่คณะกรรมการกลาง คณะกรรมการ
จะดาเนินการตรวจข้อสอบ และประกาศผลทันทีที่การแข่งขันสิ้นสุดลง
 ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 4 ทีมแรก ของแต่ละระดับชั้น จะได้เข้าไปแข่งขันต่อในรอบชิงชนะเลิศ

 คาตัดสินของคณะกรรมการย่อมเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
2.2. รอบชิงชนะเลิศ
 ที ม ที่ ผ่ า นเข้ า รอบชิ ง ชนะเลิ ศ ต้ อ งมารายงานตั ว ที่ ห้ อ งประชุ ม อาคารโสมสวลี ตามเวลาที่
คณะกรรมการแจ้ง ณ ที่แข่งขัน
 ข้อสอบจะเป็นข้อสอบปรนัย เขียนคาตอบ (แบบสั้น) จานวน 10 ข้อ ข้อละ 1 นาที และข้อสอบ
อัตนัย จานวน 1 ข้อ ใช้เวลา 5 นาที
 รายละเอียดเนื้อหาข้อสอบปรนัย เหมือนข้อสอบรอบคัดเลือก แต่ข้อสอบอัตนัย ครอบคลุมขอบเขต
เนื้อหาทั้งหมดของรายวิชาสังคมศึกษาฯ
 คณะกรรมการกลางจะแจกกระดาษคาตอบข้อละ 1 ครั้ง และเก็บทันทีเมื่อหมดเวลา
 เมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน คณะกรรมการจะรวมคะแนน และจะประกาศคะแนนทีมโรงเรียนที่ ได้รับ
รางวัล โดยรางวัลจะประกอบด้วย ของที่ระลึกจากโรงเรียน พร้อมเกียรติบัตร จานวน
3
รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรองชนะเลิศอันดับที่ 3
3. หากสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่
3.1. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 02-2582901 ต่อ 124
3.2. นางสาวจริยา บัวสาเริง
เบอร์โทรศัพท์ 084-4550721 (ครูผดู้ แู ลการแข่งขัน)

