นิทรรศการ “PBS Open House 2018 ”
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562
ณ ประภัสสรวิทยา อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
**********************************************************************************
หลักเกณฑ์และรายละเอียด
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)
 การประกวด ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประเภททีม ทีมละ 2 คน ส่งได้ 1 ทีม
 วันประกวด วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562
 กาหนดการลงทะเบียน เวลา 07.30 - 08.30 น.
 เวลาการแข่งขัน เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์2
วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
- ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์เบื้องต้น (ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ)
- นักเรียนวาดภาพตามหัวข้อที่คณะกรรมการกาหนดซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นักเรียนวาดภาพตามหัวข้อที่กาหนดให้ในลักษณะ การ์ตูนเรื่องสั้น (Comic
Strip) โดยเล่าเรื่องราวให้สัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างสมบูรณ์ มีการลาดับเรื่องราวเป็นกรอบ ย่อย ๆ อาจมีขนาด
ของกรอบแตกต่างกัน ไม่จากัดจานวนกรอบ ใน 1 หน้าจอ ขนาด A4 แนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ ทั้งนี้ให้นักเรียน
สร้างชิ้นงานจากการสร้างลายเส้นขึ้นเองเท่านั้น
- ไม่จากัดโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน อนุญาตให้นักเรียนติดตั้งโปรแกรมจาก CD หรือ DVD เท่านั้น ก่อนการ
แข่งขัน 1 ชั่วโมง หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมแล้วให้ส่งแผ่น CD หรือ DVD กับคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบและเก็บรักษา
ไว้ โดยจะไม่คืนแผ่นโปรแกรมให้นักเรียนโดยเด็ดขาด
- ห้ามนาเอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่
คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้เข้าไปในห้องแข่งขัน หากฝ่าฝืนจะปรับให้ออกจากการแข่งขัน
- ไม่ให้ใช้เมาส์ปากกาในการแข่งขัน
- ใช้เวลาในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง
- ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
การ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) เป็นการวาดภาพเล่าเรื่องราวให้สัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างสมบูรณ์แบบ 2 มิติ
เช่น การ์ตูนขาขันหลายกรอบ เป็นต้น ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก มีการลาดับเรื่องราวเป็นกรอบย่อย ๆ อาจมี
ขนาดของกรอบแตกต่างกัน ไม่จากัดจานวนกรอบ สามารถสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจได้ จะมีข้อความหรือไม่ก็ได้ ลักษณะของ
พื้นหลังจะเป็นภาพวาด หรือสีเพียงอย่างเดียวก็ได้ และยังคงรักษาบุคลิกของตัวละครต่าง ๆ ในเรื่องไว้ใน ทุกกรอบ
ตามลาดับเรื่องจนจบ
เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1 ความถูกต้องสมบูรณ์ของผลงาน
30
คะแนน
4.2 ความคิดสร้างสรรค์
25
คะแนน
4.3 การออกแบบลักษณะของผลงาน
25
คะแนน
4.4 ความสวยงาม
20
คะแนน

รางวัลในการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
กาหนดส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการประกวด
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 7 มกราคม 2562 ทางโทรสาร 038-783314 หรือ E-mail : info@pbs.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
-สอบถามผู้ประสานงาน ครูอนงค์นุช โคตรวงษ์ โทร 082-4833267
-ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.pbs.ac.th

นิทรรศการ “PBS Open House 2018 ”
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562
ณ ประภัสสรวิทยา อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
**********************************************************************************
หลักเกณฑ์และรายละเอียด
การแข่งขันทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Power Point
 การประกวด ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประเภททีม ทีมละ 2 คน ส่งได้ 1 ทีม
 วันประกวด วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562
 กาหนดการลงทะเบียน เวลา 07.30 - 08.30 น.
 เวลาการแข่งขัน เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์1
กติกาการแข่งขัน
1. เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
2. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุดการประกวด
เกณฑ์การตัดสิน
1. ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา
20 คะแนน
2. การใช้ Effect ที่เหมาะสม
20 คะแนน
3. ความสวยงามของแต่ละหน้า
20 คะแนน
4. ความคิดสร้างสรรค์
20 คะแนน
5. การมีภาพประกอบที่เหมาะสม
20 คะแนน
รางวัลในการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
กาหนดส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการประกวด
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 7 มกราคม 2562 ทางโทรสาร 038-783314 หรือ E-mail : info@pbs.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
-สอบถามผู้ประสานงาน คุณครูอัญชสา พฤกษะศรี โทร. 086-9796353
-ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.pbs.ac.th

นิทรรศการ “PBS Open House 2018 ”
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562
ณ ประภัสสรวิทยา อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
**********************************************************************************
หลักเกณฑ์และรายละเอียด
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
 การประกวด ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประเภทเดี่ยว ส่งได้ 1 คน
 วันประกวด วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562
 กาหนดการลงทะเบียน เวลา 07.30 - 08.30 น.
 เวลาการแข่งขัน เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ เวทีอาคาร 50 ปี ประภัสสร
กติกาการแข่งขัน
1. เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
2. เพลงที่ใช้ประกวด 1 เพลง โดยผู้ร้องเลือกมาเอง ต้องเป็นเพลงไทยลูกทุ่งตามต้นฉบับของ
ศิลปินไทยลูกทุ่งเท่านั้น
3. ไม่มีรีวิว/หางเครื่อง/แดนเซอร์ ประกอบเพลง
4. ต้องนาแถบบันทึกเสียง/ซีดี/เสียงดนตรี สาหรับประกอบการร้องเพลงมาเองและสามารถตัด
Guide Melody ออกได้ (หากไม่สามารถตัดได้กรรมการจะไม่พิจารณาคะแนนให้)
5. แต่งกายด้วยชุดนักเรียน
6. กรณีที่เกิดการผิดพลาดอนุญาตให้เริ่มต้นใหม่ได้ ทั้งนี้ไม่เกินวรรคที่ 2 ของเนื้อร้องท่อนที่ 1
หากเกินจากนี้ถือว่าผิดพลาด กรรมการจะหักคะแนนตามกรณีที่ผิด
7. ไม่อนุญาตให้ดูเนื้อเพลงในขณะประกวด
เกณฑ์การตัดสิน
1. น้าเสียง ความไพเราะของเสียง
30 คะแนน
2. เทคนิคการขับร้อง
20 คะแนน
3. จังหวะ ทานอง ถูกต้อง
20 คะแนน
4. อักขระวิธีถูกต้อง
10 คะแนน
5. บุคลิก ลีลา อารมณ์
10 คะแนน
6. ความยากง่ายของเพลง
10 คะแนน
รางวัลในการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
กาหนดส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการประกวด
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 7 มกราคม 2562 ทางโทรสาร 038-783314 หรือ E-mail : info@pbs.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
-สอบถามผู้ประสานงาน คุณครูประนต แสงไพบูลย์ โทร. 081-6301033
-ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.pbs.ac.th

นิทรรศการ “PBS Open House 2018 ”
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562
ณ ประภัสสรวิทยา อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
**********************************************************************************
หลักเกณฑ์และรายละเอียด
การแข่งขันวาดภาพ-ระบายสี
 การประกวด ระดับอนุบาลปีที่ 1-3 ตัวแทนโรงเรียนละ 2 คน
 วันประกวด วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562
 กาหนดการลงทะเบียน เวลา 07.30 - 08.30 น.
 เวลาการแข่งขัน เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง ป.4/1
กติกาการแข่งขัน
1. เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3
2. หัวข้อในการแข่งขัน “ทะเลแสนงาม”
3. ขนาดกระดาษ A4 (ฝ่ายจัดการแข่งขันจัดเตรียมให้)
4. สีที่ใช้อุปกรณ์เครื่องเขียน ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง (สีไม้)
เกณฑ์การตัดสิน
1. เรื่องราวของภาพ
25 คะแนน
2. การระบายสี
25 คะแนน
3. ความปราณีต สวยงาม
25 คะแนน
4. ความคิดสร้างสรรค์
25 คะแนน
รวม
100 คะแนน
รางวัลในการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
กาหนดส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการประกวด
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 7 มกราคม 2562 ทางโทรสาร 038-783314 หรือ E-mail : info@pbs.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
-สอบถามผู้ประสานงาน คุณครูเกษม ธรรมรังษี โทร. 083-6081480
-ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.pbs.ac.th

นิทรรศการ “PBS Open House 2018 ”
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562
ณ ประภัสสรวิทยา อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
**********************************************************************************
หลักเกณฑ์และรายละเอียด
การแข่งขันวาดภาพ ระบายสี ระดับชั้น ป.1-3
 การประกวด ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ตัวแทนโรงเรียนละ 2 คน
 วันประกวด วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562
 กาหนดการลงทะเบียน เวลา 07.30 - 08.30 น.
 เวลาการแข่งขัน เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง ป.5/1
กติกาการแข่งขัน
1. เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
2. หัวข้อในการแข่งขัน “เรารักษ์โลก”
1

3 ขนาดกระดาษ 100 ปอนด์
(ฝ่ายจัดการแข่งขันจัดเตรียมให้)
4
4. สีที่ใช้อุปกรณ์เครื่องเขียน ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง (สีไม้)
เกณฑ์การตัดสิน
1. เรื่องราวภาพสอดคล้องกับหัวข้อที่กาหนด
25 คะแนน
2. การจัดองค์ประกอบศิลป์
25 คะแนน
3. การใช้สี ความปราณีต สวยงาม
25 คะแนน
4. ความคิดสร้างสรรค์
25 คะแนน
รางวัลในการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
กาหนดส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการประกวด
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 7 มกราคม 2562 ทางโทรสาร 038-783314 หรือ E-mail : info@pbs.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
-สอบถามผู้ประสานงาน คุณครูเกษม ธรรมรังษี โทร. 083-6081480
-ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.pbs.ac.th

นิทรรศการ “PBS Open House 2018 ”
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562
ณ ประภัสสรวิทยา อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
**********************************************************************************
หลักเกณฑ์และรายละเอียด
การแข่งขันวาดภาพ ระบายสี ระดับชั้น ป.4-6
 การประกวด ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตัวแทนโรงเรียนละ 2 คน
 วันประกวด วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562
 กาหนดการลงทะเบียน เวลา 07.30 - 08.30 น.
 เวลาการแข่งขัน เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง ป.6/1
กติกาการแข่งขัน
1. เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
2. หัวข้อในการแข่งขัน “ลด เลิกใช้พลาสติก”
1

3 ขนาดกระดาษ 100 ปอนด์
(ฝ่ายจัดการแข่งขันจัดเตรียมให้)
2
4. สีที่ใช้อุปกรณ์เครื่องเขียน ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง (สีชอล์ค)
เกณฑ์การตัดสิน
1. เรื่องราวภาพสอดคล้องกับหัวข้อที่กาหนด
25 คะแนน
2. การจัดองค์ประกอบศิลป์
25 คะแนน
3. การใช้สี ความปราณีต สวยงาม
25 คะแนน
4. ความคิดสร้างสรรค์
25 คะแนน
รางวัลในการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
กาหนดส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการประกวด
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 7 มกราคม 2562 ทางโทรสาร 038-783314 หรือ E-mail : info@pbs.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
-สอบถามผู้ประสานงาน คุณครูเกษม ธรรมรังษี โทร. 083-6081480
-ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.pbs.ac.th

นิทรรศการ “PBS Open House 2018 ”
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562
ณ ประภัสสรวิทยา อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
**********************************************************************************************

หลักเกณฑ์และรายละเอียด
การแข่งขันทักษะกีฬา “SPORT MAN”
 การประกวด ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประเภททีม ทีมละ 2 คน ส่งได้ 1 ทีม
 วันประกวด วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562
 กาหนดการลงทะเบียน เวลา 07.30 - 08.30 น.
 เวลาการแข่งขัน เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนประภัสสร
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1. เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
2. ไม่จากัดเพศ ทีมชาย หรือ ทีมหญิง ก็ได้
3. การแต่งกายให้แต่งกายในชุดพละของโรงเรียนเท่านั้น
ประเภทการแข่งขัน
1. ฟุตบอล (แปบอลชนหลัก)
3. วอลเล่ย์บอล (การเสริฟ)
2. บาสเกตบอล (ชู้ทลงห่วง)
4. เเชร์บอล ( โยนบอลลงตะกร้า)
กติกาการแข่งขันทักษะทางด้านกีฬา
กีฬาฟุตบอล (แปบอลชนหลัก)
31ม.
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9 ม.
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S1
S2
S
กรวยยาง

ลูกฟุตบอล

ทิศทางลูกบอล

จุดเริ่มต้น

วิธีการแข่งขัน
1. ผู้แข่งขัน ยืนเตรียมพร้อม ณ. จุด S โดยจะเลือกยืนฝั่งไหนก็ได้ ตามความถนัด
2. ผู้เข้าแข่งขันมีเวลาในการแข่งขัน คนละ 1 นาที เท่านั้น
3. เมื่อได้รับสัญญาณเริ่มแข่งขัน ให้ผู้แข่งขันแปบอลไปข้างหน้า ให้ชนกรวยยาง
4. ผู้เข้าแข่งขันมีโอกาสในการแปบอล คนละ 5 ครั้ง ถ้าแปถูกจะได้ 1 คะแนน
5. กรรมการจะจับเวลา ตั้งแต่การแปบอลลูกแรก จนถึงลูกสุดท้าย ถ้าใช้เวลาเกินที่กาหนดจะถูกตัด 1 คะแนน
บาสเกตบอล (ชู้ทลูกโทษ)

S

วิธีการแข่งขัน
1. ผู้แข่งขัน ยืนถือลูกบาสเกตบอล เตรียมพร้อม ณ. จุด S โดยมีผู้แข่งขันอีกคน เป็นคนส่งลูกบาสเกตบอล
2. ผู้เข้าแข่งขันมีเวลาในการแข่งขัน คนละ 1 นาที เท่านั้น
3. เมื่อได้รับสัญญาณเริ่มแข่งขัน ให้ผู้แข่งขันชู้ทลูกบาสเกตบอลให้ลงห่วง
4. ผู้เข้าแข่งขันมีโอกาสในการชู้ท คนละ 5 ครั้ง ถ้าลงห่วงจะได้ 1 คะแนน
5. กรรมการจะจับเวลา ตั้งแต่การชู้ทลูกแรก จนถึงลูกสุดท้าย ถ้าใช้เวลาเกินที่กาหนดจะถูกตัด 1 คะแนน
6. อนุญาตให้กระโดดชู้ทได้

วอลเล่ย์บอล (การเสริฟ)
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ตาข่าย สู ง 2.00 ม.
6 ม.

S
วิธีการแข่งขัน
1. ผู้แข่งขัน ยืนถือลูกวอลเล่ย์บอล เตรียมพร้อม ณ. จุด S โดยมีผู้แข่งขันอีกคน เป็นคนส่งลูกวอลเล่ย์บอล
2. ผู้เข้าแข่งขันมีโอกาสในการเสริฟ คนละ 5 ครั้ง
3. เมื่อได้รับสัญญาณเริ่มแข่งขัน ให้ผู้แข่งขันเสริฟลูกวอลเล่ย์บอลข้ามตาข่าย ไปลงในช่องคะแนน ตกช่องไหน
ได้คะแนนตามนั้น ดังภาพ
4. ผู้เข้าแข่งขันมีเวลาในการแข่งขัน คนละ 1 นาที เท่านั้น
5. กรรมการจะจับเวลา ตั้งแต่การเสริฟลูกแรก จนถึงลูกสุดท้าย ถ้าใช้เวลาเกินที่กาหนดจะถูกตัด 1 คะแนน
6. เสริฟออกนอกสนาม เสริฟไม่ข้ามตาข่าย ถือว่าเสีย จะไม่ได้คะแนน
7. การเสริฟให้เลือกใช้ มือบน มือล่าง หรือมือข้าง อย่างใดก็ได้ อนุญาตให้กระโดดเสริฟได้
โยนบอล ( โยนบอลลงตะกร้า)

5 ม.

วิธีการแข่งขัน
1. ผู้แข่งขัน ยืนถือลูกเทนนิส เตรียมพร้อม ณ. จุด
โดยมีผู้แข่งขันอีกคน เป็นคนส่งลูกเทนนิส
2. ผู้เข้าแข่งขันมีเวลาในการแข่งขัน คนละ 1 นาที เท่านั้น
3. เมื่อได้รับสัญญาณเริ่มแข่งขัน ให้ผู้แข่งขันโยนลูกเทนนิสให้ลงตะกร้า
4. ผู้เข้าแข่งขันมีโอกาสในการโยน คนละ 5 ครั้ง ถ้าลงตะกร้าจะได้ 1 คะแนน ถ้าลงถังดา
จะได้
คะแนนคูณ 2
5. กรรมการจะจับเวลา ตั้งแต่การโยนลูกแรก จนถึงลูกสุดท้าย ถ้าใช้เวลาเกินที่กาหนดจะถูกตัด 1 คะแนน
คะแนนการแข่งขัน
1. ทีมที่มีสถิติเป็นที่ 1 - 5 แต่ละรายการ จะได้คะแนน 6/4/3/2/1 ตามลาดับ
2. ในกรณีที่สถิติเท่ากัน จะได้คะแนนเท่ากัน
รางวัลในการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
กาหนดส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการประกวด
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 7 มกราคม 2562 ทางโทรสาร 038-783314 หรือ E-mail : info@pbs.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
-สอบถามผู้ประสานงาน คุณครูอรุณ วันอารีย์ โทร. 081 – 6965556
-ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.pbs.ac.th

