
กลุ่ม ที่ รายการแข่งขัน ประเภท
ปฐม

วัย

ป.

1-3

ป.

4-6

ม.

1-3

1  การปั้นดินน ้ามัน ทมี 3 คน √

2  การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ทมี 3 คน √

3  การเล่านิทานประกอบส่ือ เดีย่ว √

4  การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทยีน เดีย่ว √

5  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (speech)  [หลักสูตรพิเศษ] เดีย่ว √

6  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (speech)  [หลักสูตรสามัญ] เดีย่ว √

7  การประกวดมารยาทไทย (ชาย,หญิง) ทมี 2 คน √

1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ทมี 3 คน √

2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ทมี 3 คน √

3 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ทมี 3 คน √

4 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ทมี 3 คน √

1 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ ธรรมชาติในทอ้งถิ่น ทมี 3 คน √

2 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ ธรรมชาติในทอ้งถิ่น ทมี 3 คน √

การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรยีนโรงเรยีนเอกชน 

ครัง้ที่ 5 ประจ าปี 2564 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันทีแ่ข่งขันวันเสาร์ที ่20 กุมภาพนัธ์ 2564  ณ จังหวัดสกลนคร

ส่งรูปเล่มโครงงาน จ านวน 5 ชุด                                          

ภายในวนัที ่31 มกราคม 2564  

ส่งรายงานการแสดงฯ จ านวน 5 ชุด                                   

ภายในวนัที ่31 มกราคม 2564  

My Classroom

ห้วข้อ

1. ปฐมวัย

2. วิทยาศาสตร์

3. การงานอาชพี

บา้นของฉัน

สวนสัตว์แสนสนกุ

รักษ์ปา่/รักษ์น า้

My Classroom



กลุ่ม ที่ รายการแข่งขัน ประเภท
ปฐม

วัย

ป.

1-3

ป.

4-6

ม.

1-3

1 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม

ทมี 2 คน √

2 การแข่งขันโปรแกรมน้าเสนอ 

ทมี 2 คน √

5. ภาษาต่าง 

ประเทศ

1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 
(หลักสูตรสามัญ)

เดีย่ว √

ห้วข้อ

ก่อนการแข่งขันคณะกรรมการตดัสินการแข่งขัน จัดเตรียมอุปกรณ์ 

ไฟล์ข้อมูล  รูปภาพ  และเสียงประกอบส าหรับใช้ในการแข่งขัน และ

ใหใ้ช้ไฟล์ทรัพยากรทีก่รรมการจัดเตรียมไวใ้หเ้ทา่นัน้ แตส่ามารถ

ปรับแตง่ ดดัแปลง แก้ไข ไดต้ามความเหมาะสม นกัเรียนสร้าง

ผลงานการน าเสนอ (Presentation) ตามหวัข้อทีค่ณะกรรมการ

ก าหนด ซ่ึงจะแจ้งหวัข้อใหท้ราบในวนัแข่งขัน

จับสลาก 2 คร้ัง เลือกพูด 1 หวัข้อ

1. Why I love my family?

2. Something I love to do for fun.

3. My favorite class

4. คอมพวิเตอร์

ก่อนการแข่งขันใหค้ณะกรรมการตดัสินร่วมกันก าหนดลักษณะการ

ออกแบบตวัการ์ตนู (Cartoon Character Design) จ านวน 4  

ลักษณะ คอื 

1) การแสดงกริยาทา่ทาง เช่น เดนิ นัง่ นอน เปดิประต ู

2) การแสดงอารมณ์ เช่น โกรธ ดใีจ เสียใจ  

3) กิจกรรมหรือการกระท า เช่น เล่นกีฬา  ท าอาหาร

4) และมีองคป์ระกอบเพ่ิมเตมิเพ่ือความสมบรูณ์ของตวัการ์ตนู ให้

อยู่ภายใน 1 หนา้จอใน 1 หนา้จอ

ลักษณะทีค่ณะกรรมการก าหนด ซ่ึงจะแจ้งใหท้ราบในวนัแข่งขัน



กลุ่ม ที่ รายการแข่งขัน ประเภท
ปฐม

วัย

ป.

1-3

ป.

4-6

ม.

1-3

2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  

(หลักสูตรสามัญ)
เดีย่ว √

3 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  

(หลักสูตรสามัญ)
เดีย่ว √

4 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 

(หลักสูตรพิเศษ)
เดีย่ว √

5 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 
(หลักสูตรพิเศษ)

เดีย่ว √

6 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 
(หลักสูตรพิเศษ)

เดีย่ว √

หัวข้อ

5. ภาษาต่าง 

ประเทศ

จับสลาก 2 คร้ัง เลือกพูด 1 หวัข้อ

1. The best book I've ever read.

2. Why do we need to reduce plastic waste?

3. The most difficult thing I have ever done.

จับสลาก 2 คร้ัง เลือกพูด 1 หวัข้อ

1. Why I love my family?

2. Something I love to do for fun.

3. My favorite class

จับสลาก 2 คร้ัง เลือกพูด 1 หวัข้อ

1. Free time activities that you can recommend.

2. The school field trip I would like to make.

3. Sport I Love to play with friends.

จับสลาก 2 คร้ัง เลือกพูด 1 หวัข้อ

1. The best book I've ever read.

2. Why do we need to reduce plastic waste?

3. The most difficult thing I have ever done.

จับสลาก 2 คร้ัง เลือกพูด 1 หวัข้อ

1. Free time activities that you can recommend.

2. The school field trip I would like to make.

3. Sport I Love to play with friends.



กลุ่ม ที่ รายการแข่งขัน ประเภท
ปฐม

วัย

ป.

1-3

ป.

4-6

ม.

1-3

7 การแข่งขัน Spelling Bee  [หลักสูตรสามัญ] เดีย่ว √

8 การแข่งขัน Spelling Bee  [หลักสูตรสามัญ] เดีย่ว √

9 การแข่งขัน Spelling Bee  [ หลักสูตรสามัญ] เดีย่ว √

10 การแข่งขัน Spelling Bee  [หลักสูตรพิเศษ] เดีย่ว √

11 การแข่งขัน Spelling Bee  [หลักสูตรพิเศษ] เดีย่ว √

12 การแข่งขัน Spelling Bee [หลักสูตรพิเศษ] เดีย่ว √

13 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน   [หลักสูตรสามัญ] ทมี 2 คน √

14 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน  [หลักสูตรสามัญ] ทมี 2 คน √

15 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน  [หลักสูตรพิเศษ] ทมี 2 คน √

16 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน  [หลักสูตรพิเศษ] ทมี 2 คน √

17 Multi Skills Competition  [หลักสูตรสามัญ] เดีย่ว √

18 Multi Skills Competition  [หลักสูตรพิเศษ] เดีย่ว √

1 ประกวดมารยาทไทย (ชาย,หญิง) ทมี 2 คน √

2 ประกวดมารยาทไทย (ชาย,หญิง) ทมี 2 คน √

3 ประกวดมารยาทไทย (ชาย,หญิง) ทมี 2 คน √

1 คัดลายมือส่ือภาษาไทย เดีย่ว √

2 คัดลายมือส่ือภาษาไทย เดีย่ว √

3 คัดลายมือส่ือภาษาไทย 
เดีย่ว √

5. ภาษาต่าง  

ประเทศ

7. ภาษาไทย

ทา่บงัคบั 1 ทา่ 

ทา่เลือก 2 ทา่ 

(ทา่เลือกมี 12 ทา่ จับสลาก 2 คร้ัง)

ก่อนการแข่งขันคณะกรรมการตดัสินการแข่งขันร่วมกัน ก าหนด

เนือ้หาการเขียนใหเ้หมาะสมตามระดบัช้ันของนกัเรียน ซ่ึงจะแจ้ง

เนือ้หาการเขียนใหท้ราบในวนัแข่งขัน

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วในจังหวดัของตนเอง   (1 สถานที่)

แนะน าวฒันธรรมประเพณีในทอ้งถิ่นขอตนเอง (1 ประเพณี) 

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วในจังหวดัของตนเอง   (1 สถานที่)

แนะน าวฒันธรรมประเพณีในทอ้งถิ่นขอตนเอง (1 ประเพณี) 

หัวข้อ

6. สงัคมศึกษา



กลุ่ม ที่ รายการแข่งขัน ประเภท
ปฐม

วัย

ป.

1-3

ป.

4-6

ม.

1-3

4 เรียงร้อยถ้อยความ [เขียนเร่ืองจากภาพ]
เดีย่ว √

5 เรียงร้อยถ้อยความ [เขียนเรียงความ]
เดีย่ว √

6 เรียงร้อยถ้อยความ [เขียนเรียงความ]
เดีย่ว √

1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ้าเพ็ญประโยชน์      
[การผูกเง่ือน เดินทรงตัวและโยนบอล ]

ทมี 6 คน √

2 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ้าเพ็ญประโยชน์     
[การใช้เข็มทศิและการคาดคะเนและสะกดรอย] ทมี 6 คน √

1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ เดีย่ว √

2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ เดีย่ว √

3 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ เดีย่ว √

4 การแข่งขันคิดเลขเร็ว  เดีย่ว √

5 การแข่งขันคิดเลขเร็ว  เดีย่ว √

6 การแข่งขันคิดเลขเร็ว เดีย่ว √

1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี เดีย่ว √

2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี  เดีย่ว √

3 การแข่งขันวาดภาพระบายสี  เดีย่ว √

10. ทัศนศิลป์

7. ภาษาไทย

Thailand 4.0

ก่อนการแข่งขัน กรรมการตดัสินการแข่งขัน ร่วมกันเตรียมขอบเขต

เนือ้หาใหน้กัเรียนเขียน จ านวน 3 ประเดน็ 

ในวนัแข่งขันใหต้วัแทนนกัเรียนจับฉลากประเดน็ทีก่ าหนดไว ้เพียง 1

 ประเดน็

คลองสวยน้ าใส

จังหวดัของฉัน

หัวข้อ

ก่อนการแข่งขัน กรรมการตดัสินการแข่งขัน ร่วมกันก าหนดภาพที่

ส่ือความในเชิงสร้างสรรค ์และ

8. กิจกรรม

พฒันาผู้เรยีน

9. คณิตศาสตร์



กลุ่ม ที่ รายการแข่งขัน ประเภท
ปฐม

วัย

ป.

1-3

ป.

4-6

ม.

1-3

1 การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย เด่ียว

2 การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง เด่ียว

3 การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย เด่ียว √

4 การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง เด่ียว √

5 การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย เด่ียว

6 การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง เด่ียว

7 การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย เด่ียว √

8 การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง เด่ียว √

หัวข้อ

√

√

11.ดนตรนีาฏศิลป์

√

√
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย: 1  คัดลายมือส่ือภาษาไทย 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

1.1 นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1-3 

1.2 นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4-6 

1.3 นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-3 

1.4 นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4-6 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน

2.1 ประเภทเด่ียว 

2.2 จ านวนผู้ เข้าแขง่ขนัระดบัละ 1 คน 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

3.1 ก าหนดเนือ้หาการเขียนให้เหมาะสมตามระดบัชัน้ของนกัเรียน  ใช้เวลา  1.30  ชัว่โมง 

3.2 หลกัเกณฑ์การแขง่ขนั แตล่ะระดบัชัน้ มีดงันี ้

- ชัน้ ป.1-3 ใช้ดินสอด า ตวับรรจงเต็มบรรทดั ความยาว10-15 บรรทดั หรือไม่เกิน 1 หน้ากระดาษA4 

- ชัน้ ป.4-6 ใช้ปากกาลกูลืน่สดี า ขนาด 0.5 มม. ตวับรรจงคร่ึงบรรทดั ความยาว 15-20 บรรทดั 

หรือไม่เกิน 1 หน้ากระดาษA4 

- ชัน้ ม.1-3 ใช้ปากกาลกูลืน่สดี า ขนาด 0.5 มม. ตวับรรจงคร่ึงบรรทดั ความยาว 20-25 บรรทดั 

หรือไม่เกิน 1 หน้ากระดาษA4 

- ชัน้ ม.4-6 ใช้ปากกาลกูลืน่สดี า ขนาด 0.5 มม. ตวับรรจงคร่ึงบรรทดั ความยาว 20-25 บรรทดั 

หรือไม่เกิน 1 หน้ากระดาษA4กระดาษ A 4 

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100  คะแนน

4.1 ใช้ตวัอกัษรแบบกระทรวงศกึษาธิการ  50  คะแนน 

 4.2 ถกูต้องตามอกัขรวิธี  25  คะแนน 

4.3 อ่านงา่ย เป็นระเบียบ สะอาดเรียบร้อย 25  คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน 80-100 คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง 

คะแนน 70-79  คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญเงิน 

คะแนน 60-69  คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
ผลการตดัสนิของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

Apple
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6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน

6.1 กรรมการตดัสินระดบัชัน้ละ 3 - 5 คน 
6.2 คณุสมบติัของกรรมการตดัสนิ 

6.2.1 ผู้ทรงคณุวฒุิ ภมิูปัญญาท้องถ่ินด้านภาษาไทย หรือ 

6.2.2 ศกึษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย หรือ 

6.2.3 ครูผู้สอนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
6.2.4 ผู้ทรงคณุวฒุิจากหนว่ยงานอ่ืนท่ีมีความรู้เร่ืองการสวดมนต์ 

ข้อควรค านึง 
- กรรมการตดัสนิต้องไม่ตดัสนิในกรณีสถานศกึษาของตนเข้าแขง่ขนั 

- กรรมการตดัสนิท่ีมาจากครูผู้สอนควรแตง่ตัง้ให้ตดัสินในระดบัชัน้ท่ีท าการสอน 

- กรรมการตดัสนิควรมีท่ีมาจากส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาอ่ืนอยา่งหลากหลาย 

- กรรมการควรให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลงัการตดัสนิเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันา 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน

- ควรเป็นห้องท่ีมีโต๊ะ เก้าอี ้ส าหรับผู้ เข้าแขง่ขนันัง่ตามเลขท่ี โดยจดัให้เหมาะสมกบันกัเรียนแต่ละระดบัชัน้

8. การเข้าแข่งขันระดับภาค

8.1 ในการแขง่ขนัระดบัภาค แตล่ะจงัหวดัมีสทิธ์ิสง่นกัเรียนเข้าแขง่ขนัรายการละ 2 โรงเรียน โดยคดัเลอืกจาก

โรงเรียนท่ีนกัเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัเหรียญทองล าดบัท่ี 1และ2 จากการแขง่ขนัระดบัจงัหวดั  

8.2 หากโรงเรียนล าดบัท่ี 1 หรือ 2 สละสทิธ์ิขอให้คดัเลอืกโรงเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัล าดบัถดัไป 

8.3 นกัเรียนท่ีเป็นตวัแทนเข้าร่วมแขง่ขนัระดบัภาค ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกบัผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกจาก

ระดบัจงัหวดัเทา่นัน้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย: 2 เรียงร้อยถ้อยความ 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

1.1 นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1-3 

1.2 นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4-6 

1.3 นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-3 

1.4 นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4-6 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน

2.1 ประเภทเด่ียว 

2.2 จ านวนผู้ เข้าแขง่ขนัระดบัละ 1 คน

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

3.1 ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1-3 แข่งขันเขียนเร่ืองจากภาพ ด าเนินการ ดงันี ้

1) กรรมการเตรียมภาพให้เหมาะสมกบัระดบัชัน้ของนกัเรียน โดยภาพควรสือ่ความในเชิงสร้างสรรค์

2) เขียนเร่ืองจากภาพตามท่ีก าหนด ด้วยลายมือตวับรรจงเต็มบรรทดั เว้นบรรทดั โดยใช้ดินสอด า

ความยาว 6-8 บรรทดั และตัง้ช่ือเร่ืองให้เหมาะสม  ใช้เวลาในการแขง่ขนั 1.30 ชัว่โมง

3.2 ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่4-6, ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่1-3 และระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่4-6 

แข่งขันเขียนเรียงความ ด าเนินการ ดงันี ้

1) กรรมการเตรียมขอบเขตเนือ้หาให้นกัเรียนเขียน 1 ประเด็น จาก 3 ประเด็น

2) ให้ตวัแทนนกัเรียนจบัฉลากเพียง 1 ประเด็นจากท่ีก าหนดให้

3) ชีแ้จงให้นกัเรียนเขียนเรียงความ ตามประเด็นท่ีตวัแทนนกัเรียนจบัฉลากได้ และตัง้ช่ือเร่ืองใหม่ตาม

ประเด็นท่ีก าหนดให้ ใช้เวลาในการแขง่ขนั 1.30 ชัว่โมง

4) เขียนเรียงความตามข้อ 3

- ชัน้ ป.4-6  ความยาวไม่น้อยกวา่ 15  แตไ่มเกิน 20 บรรทดั เขียนคร่ึงบรรทดั ด้วยปากกาสนี า้เงิน

หรือสดี า โดยใช้ตวัอกัษรอ่านงา่ย ถกูต้องตามลกัษณะวิธีเขียนอกัษรไทย

- ชัน้ ม.1-3  ความยาวไม่น้อยกวา่ 20 แตไ่ม่เกิน  25 บรรทดั เขียนคร่ึงบรรทดั ด้วยปากกาสนี า้เงิน

หรือสดี า โดยใช้ตวัอกัษรอ่านงา่ย ถกูต้องตามลกัษณะวิธีเขียนอกัษรไทย

- ชัน้ ม.4-6  ความยาวไม่น้อยกวา่ 25 แตไ่ม่เกิน  30 บรรทดั เขียนคร่ึงบรรทดั ด้วยปากกาสนี า้เงิน

หรือสดี า โดยใช้ตวัอกัษรอ่านงา่ย ถกูต้องตามลกัษณะวิธีเขียนอกัษรไทย

- เม่ือหมดเวลา  ถือวา่เสร็จสิน้การแขง่ขนั
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4. เกณฑ์การให้คะแนน 100  คะแนน

4.1 การเขียนเร่ืองจากภาพ ระดับชัน้ ป.1-3 

1) การตัง้ช่ือเร่ือง 15 คะแนน 

- มีค าที่สอดคล้องกบัภาพ 

- สือ่ความหมายได้ตรงหรือสอดคล้องกบัภาพ 

- ใช้ค า วล ีประโยค หรือข้อความถกูต้องตามหลกัภาษา 

2) สาระส าคัญของเร่ือง 40  คะแนน 

- ล าดบัความคิดอยา่งตอ่เน่ือง 
- น าเสนอเนือ้หาตรงประเด็น 

- เนือ้หามีความสมัพนัธ์กบัภาพ 

- มีความเป็นเหตเุป็นผล 

- มีการน าเสนอแนวคิดใหม่ 
3) การใช้ภาษา 25  คะแนน 

- เลอืกใช้ค าถกูต้อง 
- เขียนเว้นวรรคถกูต้อง 
- ใช้ค าสภุาพ 

- ใช้ประโยคสือ่ความหมายได้ 

- ใช้ค าได้สละสลวย 

4) การเขียนสะกดค า 10 คะแนน  (เขียนผิดซ า้ให้นบัเป็น 1 ค า) 

5) ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 10 คะแนน 

- เขียนตวัอกัษรอ่านงา่ย 

- สะอาดเรียบร้อย 

4.2 การเขียนเรียงความ ระดับชัน้ป.4-6, ม.1-3 และ ม.4-6 

1) การตัง้ช่ือเร่ืองสอดคล้องกับเร่ืองที่เขียน 10 คะแนน 
2) เนือ้เร่ือง 40 คะแนน 

- ล าดบัข้อความและความคิดตอ่เน่ืองสอดคล้องกนัตลอดเร่ือง 15 คะแนน 

- แสดงเหตแุละผลอยา่งสมเหตสุมผล  15 คะแนน 

- ยกตวัอยา่ง อ้างอิงประกอบ มีส านวนโวหาร สภุาษิต ค าคม  
  ตวัเลข  สถิติ  บุคคล ฯลฯ ได้อยา่งเหมาะสม 10 คะแนน 

3) รูปแบบ ประกอบด้วย ส่วนน า เนือ้เร่ือง และสรุป   5 คะแนน 

4) เขียนถูกต้องตามอักขรวิธี 15 คะแนน 

 (การสะกดค า เว้นวรรคตอน เคร่ืองหมายวรรค ตอน ผิดซ า้ให้นบัเป็น 1 ค า) 

5) ความยาวของเร่ืองตามก าหนด  5 คะแนน 

6) ใช้ตัวอักษรอ่านง่าย ถูกต้องตามลักษณะวิธีเขียนอักษรไทย 15 คะแนน

7) สะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบ 10 คะแนน 
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5. เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน 80-100 คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง 

คะแนน 70-79  คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญเงิน 

คะแนน 60-69  คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
ผลการตดัสนิของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน

6.1 กรรมการตดัสินระดบัชัน้ละ 3 - 5 คน 
6.2 คณุสมบติัของกรรมการตดัสนิ 

6.2.1 ผู้ทรงคณุวฒุิ ภมิูปัญญาท้องถ่ินด้านภาษาไทย หรือ 

6.2.2 ศกึษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย หรือ 

6.2.3 ครูผู้สอนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ข้อควรค านึง 

- กรรมการตดัสนิต้องไม่ตดัสนิในกรณีสถานศกึษาของตนเข้าแขง่ขนั 

- กรรมการตดัสนิท่ีมาจากครูผู้สอนควรแตง่ตัง้ให้ตดัสินในระดบัชัน้ท่ีท าการสอน 

- กรรมการตดัสนิควรมีท่ีมาจากส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาอ่ืนอยา่งหลากหลาย 

- กรรมการควรให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลงัการตดัสนิเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันา 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน

- ควรเป็นห้องท่ีมีโต๊ะ เก้าอี ้ส าหรับผู้ เข้าแขง่ขนันัง่ตามเลขท่ี โดยจดัให้เหมาะสมกบันกัเรียนแต่ละระดบัชัน้

8. การเข้าแข่งขันระดับภาค

8.1 ในการแขง่ขนัระดบัภาค แตล่ะจงัหวดัมีสทิธ์ิสง่นกัเรียนเข้าแขง่ขนัรายการละ 2 โรงเรียน โดยคดัเลอืกจาก

โรงเรียนท่ีนกัเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัเหรียญทองล าดบัท่ี 1และ2 จากการแขง่ขนัระดบัจงัหวดั  

8.2 หากโรงเรียนล าดบัท่ี 1 หรือ 2 สละสทิธ์ิขอให้คดัเลอืกโรงเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัล าดบัถดัไป 

8.3 นกัเรียนท่ีเป็นตวัแทนเข้าร่วมแขง่ขนัระดบัภาค ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกบัผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกจาก

ระดบัจงัหวดัเทา่นัน้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์: 2 การแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

1.1 นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1-3 

1.2 นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4-6 

1.3 นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-3 

1.4 นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4-6 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน

2.1 ประเภทเด่ียว 

2.2 จ านวนผู้ เข้าแขง่ขนัระดบัละ 1 คน

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

3.1 สง่รายช่ือนกัเรียนผู้ เข้าแขง่ขนั พร้อมช่ือครูผู้ ฝึกซ้อม

3.2 การจดัการแขง่ขนั ทกุระดบัมีการแขง่ขนั 2 รอบ ดงันี ้
รอบท่ี 1 จ านวน 30 ข้อ ใช้เวลาข้อละ 30 วินาที โดยสุม่เลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตวัเลข ผลลพัธ์ 2 หลกั 

รอบท่ี 2 จ านวน 20 ข้อ ใช้เวลาข้อละ 30 วินาที โดยสุม่เลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตวัเลข ผลลพัธ์ 3 หลกั 

เม่ือเสร็จสิน้การแขง่ขนัรอบท่ี 1 ให้พกั 10 นาท ี

หมายเหต ุ1. ไม่อนญุาตให้น าเคร่ืองคิดเลขหรืออุปกรณ์ช่วยในการค านวณอ่ืนๆ เข้าไปในห้องแขง่ขนั 

2. ให้คณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์ข้อท่ี 3.3 ประกอบการด าเนินการ

3.3 วิธีการแข่งขัน 

3.3.1 ชีแ้จงระเบียบการแขง่ขนัให้นกัเรียนผู้ เข้าแขง่ขนัและครูผู้ ฝึกสอนเข้าใจตรงกันก่อนเร่ิม 

การแขง่ขนั 

3.3.2 ใช้โปรแกรม GSP ตามท่ีสว่นกลางก าหนดไว้ให้เทา่นัน้ เพื่อให้นกัเรียนท่ีเข้าแขง่ขนัเตรียม 

ความพร้อมในการแขง่ขนัระดบัชาติ ห้ามน าไปปรับเปลีย่น จะมีไฟล์แนบให้ทัง้ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา 

3.3.3 ใช้กระดาษค าตอบ ขนาด ¼ ของกระดาษ A1 ดงัตวัอยา่ง ในการแขง่ขนัทกุระดบั 

ช่ือ-สกลุ .............................................................. โรงเรียน.......................................... เลขท่ี.............ข้อ........... 
วิธีการและค าตอบ พืน้ท่ีส าหรับทดเลข 

3.3.4 แจกกระดาษค าตอบตามจ านวนข้อในการแขง่ขนัแตล่ะรอบ 

3.3.5 ให้นกัเรียนเขียนช่ือ – สกลุ โรงเรียน เลขท่ีนัง่ และหมายเลขข้อ ให้เรียบร้อยก่อนเร่ิม 

การแขง่ขนัในแต่ละรอบ และห้ามเขียนข้อความอ่ืน ๆ จากท่ีก าหนด 

3.3.6 เร่ิมการแขง่ขนัโดยสุม่เลขโดดจากโปรแกรม GSP ท่ีทางสว่นกลางจดัไว้ให้เป็นโจทย์และ 
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ผลลพัธ์ ซึง่เลขโดดในโจทย์ท่ีสุม่ได้ต้องไม่ซ า้เกินกวา่ 2 ตวั หรือถ้าสุม่ได้เลข 0 ต้องมีเพียงตวัเดียวเทา่นัน้ เช่น 

สุม่เลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตวั  สุม่ได้เป็น 6 6 1 6 มี 6 ซ า้เกินกวา่ 2 ตวั ต้องสุม่ใหม่ หรือ 

สุม่ได้เป็น 0 0 5 4 มี 0 ซ า้เกิน 1 ตวั ต้องสุม่ใหม่ 

สุม่เลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตวั  สุม่ได้เป็น 4 3 4 4 5  มี 4 ซ า้เกินกวา่ 2 ตวั ต้องสุม่ใหม่ หรือ 

สุม่ได้เป็น 2 0 7 0 3  มี 0 ซ า้เกิน 1 ตวั ต้องสุม่ใหม่ 

ชีแ้จงเพิ่มเติมในคูมื่อ 

3.3.7 เม่ือหมดเวลาในแตล่ะข้อให้กรรมการเก็บกระดาษค าตอบ และด าเนินการแขง่ขนั 

ตอ่เน่ืองจนครบทกุข้อ (ไม่มีการหยดุพกัในแตล่ะข้อเพื่อตรวจให้คะแนน/ไม่มีการเฉลยทีละข้อให้นกัเรียนผู้ เข้าแขง่ขนั

รับทราบก่อนเสร็จสิน้การแขง่ขนั) 

3.4 หลักเกณฑ์การแข่งขัน 

3.4.1 การแขง่ขนัระดบัประถมศกึษาตอนต้น (ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 – 3) ใช้การด าเนินการ 

ทางคณิตศาสตร์ บวก ลบ คณู หาร หรือยกก าลงัเทา่นัน้ เพื่อหาผลลพัธ์ และให้เขียนแสดงวิธีคิดทีละขัน้ตอน 

หรือเขียนแสดงความสมัพนัธ์ของวิธีการและค าตอบในรูปของสมการก็ได้ เช่น 

สุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัวเลข ผลลัพธ์ 2 หลัก 

ตัวอย่างที่ 1 โจทย์ท่ีสุม่ ผลลพัธ์ 

4  9  5  7    88 

วิธีคิด  9 x 7 = 63 

5 × 4 = 20 

63 + 20 = 83 

หรือ นกัเรียน เขียน (9 x 7) + (5 × 4) = 63 + 20 = 83 ก็ได้ 

ได้ค าตอบ 83 ซึง่ไม่ตรงกบัผลลพัธ์ท่ีสุม่ได้ ในกรณีนีถ้้าไม่มีนกัเรียนคนใดได้ค าตอบท่ีตรงกบัผลลพัธ์ท่ีสุม่ได้ 

ถ้า 83 เป็นค าตอบท่ีใกล้เคียงท่ีสดุ จะได้คะแนน 

ตัวอย่างที่ 2    โจทย์ท่ีสุม่    ผลลพัธ์ 

2  1  2  3    99 

วิธีคิด (32 + 1)2 = (9 + 1)2 = 100 

ได้ค าตอบ 100 ซึง่ไม่ตรงกบัผลลพัธ์ท่ีสุม่ได้ ในกรณีนีถ้้าไม่มีนกัเรียนคนใดได้ค าตอบท่ีตรงกบัผลลพัธ์ท่ีสุม่ได้ 

ถ้า 100 เป็นค าตอบท่ีใกล้เคียงท่ีสดุ  จะได้คะแนน 

ตัวอย่างที่ 3    โจทย์ท่ีสุม่ ผลลพัธ์ 

4  8  3  6    13 

วิธีคิด (8 + 6) - (4 - 3) = 13 

ได้ค าตอบตรงกบัผลลพัธ์ท่ีสุม่ได้พอดี จะได้คะแนน 
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สุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัวเลข ผลลัพธ์ 3 หลัก 

ตวัอยา่ง โจทย์ท่ีสุม่ ผลลพัธ์ 

1 9 7 3 2 7    19 

วิธีคิด  93 – (7 + 2) - 1 = 719 

ได้ค าตอบตรงกบัผลลพัธ์ท่ีสุม่ได้พอดี จะได้คะแนน

3.4.2 การแขง่ขนัระดบัประถมศกึษาตอนปลาย (ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 – 6) ใช้การด าเนินการ 

ทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ บวก ลบ คณู หาร ยกก าลงั หรือถอดรากอนัดบัท่ี n ท่ีเป็นจ านวนเต็มบวกเทา่นัน้ เพื่อ 

หาผลลพัธ์ ในการถอดรากต้องใสอ่นัดบัท่ีของรากจากตวัเลขท่ีสุม่จากโจทย์ ยกเว้นรากอนัดบัท่ีสอง ในการ 

ถอดรากอนัดบัท่ี n อนญุาตให้ใช้เพียงชัน้เดียว และไม่อนญุาตให้ใช้รากอนนัต์ และให้เขียนแสดงวิธีคิดทีละ 

ขัน้ตอน หรือเขียนแสดงความสมัพนัธ์ของวิธีการและค าตอบในรูปของสมการก็ได้เช่น 

สุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัวเลข ผลลัพธ์ 2 หลัก 

ตัวอย่างที่ 1 โจทย์ท่ีสุม่ ผลลพัธ์ 

4  9  5  7     88 

 วิธีคิด  9 x 7 = 63 

4 = 2 

    52 = 25 

 63 + 25 = 88 

หรือ นกัเรียน เขียน (9 x 7) +5 4  = 63 + 25 = 88 ก็ได้ 

สุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัวเลข ผลลัพธ์ 3 หลัก 

ตัวอย่างที่ 2 โจทย์ท่ีสุม่ ผลลพัธ์ 

2  8  4  3  9   757 

วิธีคิด [ ( 4)8 x 3] - (9 + 2) = 768 – 11 = 757 

ตัวอย่างที่ 3 โจทย์ท่ีสุม่ ผลลพัธ์ 

2  2  4  5  3   182 

วิธีคิด [(3 x 2) 4 x 5] + 2 = 182 

3.4.3 การแขง่ขนัระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นและตอนปลาย (ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 – 3 และ 

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 – 6) ใช้การด าเนินการทางคณิตศาสตร์ บวก ลบ คณู หาร ยกก าลงั ถอดรากอนัดบัท่ี n 

ท่ีเป็นจ านวนเต็มบวก เพื่อหาผลลพัธ์ สามารถใช้แฟคทอเรียลและซิกมาได้ โดยมีข้อตกลงดงันี ้ในการถอดราก 

อนัดบัท่ี n จะถอดก่ีชัน้ก็ได้ ถ้าไม่ใช่รากอนัดบัท่ีสองต้องใสอ่นัดบัท่ีของรากจากตวัเลขท่ีสุม่มาเท่านัน้ และ 

ไม่อนุญาตให้ใช้รากอนนัต์ การใช้แฟคทอเรียลจะใช้ ! ก่ีครัง้ก็ได้ แตต้่องใสว่งเลบ็ให้ชดัเจนทกุครัง้ เช่น 

 (3!)!  =      (6)!      =      720 

หากมีการใช้ซิกมาต้องเขียนให้ถกูต้องตามหลกัคณิตศาสตร์  โดยอนญุาตให้ใช้ i ท่ีปรากฏหลงั  ได้ไม่เกิน 
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2 ตวั เพราะไม่ต้องการให้มีการปรับรูปแบบการใช้ซิกมาหรือคา่ที่เกิดจากการประยกุต์ มาประกอบกบั i เกิน 

ความจ าเป็น และตวัเลขท่ีปรากฏอยูก่บั  ต้องเป็นตวัเลขท่ีได้จากโจทย์ท่ีสุม่เทา่นัน้ และผลรวมต้องเป็น 

จ านวนเต็มบวก เช่น 

1) 

2) 

3) 

การเขียนแสดงวิธีคิดให้เขียนแสดงความสมัพนัธ์ของวิธีการและค าตอบในรูปของสมการเทา่นัน้ เช่น 

สุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัวเลข ผลลัพธ์ 2 หลัก 

ตัวอย่างที่ 1    โจทย์ท่ีสุม่    ผลลพัธ์ 

0  5  8  2    27 

ตัวอย่างที่ 2 โจทย์ท่ีสุม่ ผลลพัธ์ 

 4  8  3  7    69 

สุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัวเลข ผลลัพธ์ 3 หลัก 

ตัวอย่างที่ 1 โจทย์ท่ีสุม่ ผลลพัธ์ 

1  8  3  7  4    834 

ตัวอย่างที่ 2 โจทย์ท่ีสุม่ ผลลพัธ์ 

5  8  3  7  6    326 
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ตัวอย่างที่ 3 โจทย์ท่ีสุม่ ผลลพัธ์ 

8  5  8  4  2   242 

3.4.4 ข้อพงึระวงัในการแขง่ขนั 

1) การคิดค านวณหาค าตอบต้องใช้เลขโดดท่ีสุม่เป็นโจทย์ให้ครบทกุตวั และใช้ได้ตวัละ 1 ครัง้

เทา่นัน้

2) การใช้เคร่ืองหมาย   ,  ,   ,   ควรเขียนให้ชดัเจน

 2.1) 

 2.2) 

 2.3) 

3) กรณีท่ีมีการใช้วงเลบ็ให้เขียนวงเลบ็ให้ชดัเจน จะใช้ ก่ีชัน้ก็ได้ 

ห้ามเขียน <    > 

4) การเขียนเลขยกก าลงั ควรเขียนให้ชดัเจน เช่น

กรณีท่ีไม่ใสว่งเลบ็จะคิดตามหลกัคณิตศาสตร์ เช่น 

5) การเขียนเคร่ืองหมายอนัดบัท่ีของราก ควรเขียนให้ชดัเจน เช่น

6) การใช้   ต้องเขียนตวัเลขก ากบัไว้ตามหลกัการทางคณิตศาสตร์ เช่น

4. เกณฑ์การให้คะแนน

4.1 ผู้ ท่ีได้ค าตอบเทา่กบัผลลพัธ์ท่ีก าหนด และวิธีการถกูต้อง ได้คะแนนข้อละ 2 คะแนน 

4.2 ถ้าไมมี่ผู้ใดได้ค าตอบเทา่กบัผลลพัธ์ท่ีสุม่ได้ ผู้ ท่ีได้ค าตอบใกล้เคียงกบัผลลพัธ์มากท่ีสดุ และ 

วิธีการถกูต้อง เป็นผู้ได้คะแนน ไม่วา่ผลลพัธ์ท่ีต้องการจะเป็นก่ีหลกัก็ตาม (ผลลพัธ์ท่ีได้ต้องเป็นจ านวนเต็ม 

เทา่นัน้) 

เช่น ต้องการผลลพัธ์ 99 มีผู้ได้ค าตอบ 100 และ 98 ซึง่วิธีการถกูต้องทัง้ 2 ค าตอบ ได้คะแนนทัง้คู ่
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5. เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน 80 – 100 ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง 

คะแนน 70 – 79  ได้รับรางวลัระดบัเหรียญเงิน 

คะแนน 60 – 69  ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 

ผลการตดัสนิของคณะกรรมการตดัสิน ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

6. คณะกรรมการการแข่งขัน

6.1 ระดบัประถมศกึษาตอนต้นและตอนปลาย (ป.1 – 3 และ ป.4 – 6) คณะกรรมการการแขง่ขนั 

จ านวน 12 - 15 คน 

6.2 ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นและตอนปลาย (ม.1 – 3 และ ม.4 – 6) คณะกรรมการการแขง่ขนั 

จ านวน 12 - 18 คน 

คุณสมบัติของคณะกรรมการ 

- เป็นศกึษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

- เป็นครูผู้สอนท่ีมีความเช่ียวชาญการสอนคณิตศาสตร์หรือการใช้โปรแกรม GSP 

- ผู้ทรงคณุวฒุิในด้านคณิตศาสตร์ 

- กรรมการต้องไม่ตดัสนิในกรณีสถานศกึษาของตนเข้าแขง่ขนั 

- กรรมการควรมาจากส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องอยา่งหลากหลาย 

ข้อควรค านึง 

- กรรมการตดัสนิต้องไม่ตดัสนิในกรณีสถานศกึษาของตนเข้าแขง่ขนั 

- กรรมการตดัสนิท่ีมาจากครูผู้สอนควรแตง่ตัง้ให้ตดัสินในระดบัชัน้ท่ีท าการสอน 

- กรรมการควรให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลงัการตดัสนิ เพื่อเป็นแนวทางในการ ปรับปรุง 
พฒันา 
- ถ้าจะมีการเฉลยค าตอบในแตล่ะข้อให้เฉลยหลงัจากการแขง่ขนัเสร็จสิน้เรียบร้อยแล้วเทา่นัน้ 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน

7.1 ห้องท่ีสามารถใช้คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม GSP ในการด าเนินการแขง่ขนัได้ 

7.2 การแขง่ขนัในแตล่ะระดบัให้ใช้ห้องแขง่ขนัห้องเดียวเทา่นัน้ 

หมายเหต ุ การสุม่เลขโดด สามารถดาวน์โหลดได้ท่ี http://www.sillapa.net/rule59/mathGSP.gsp 

(โดยต้องเปิดด้วยโปรแกรม GSP version 4.0 เทา่นัน้) 

8. การเข้าแข่งขันระดับภาค

8.1 ในการแขง่ขนัระดบัภาค แตล่ะจงัหวดัมีสทิธ์ิสง่นกัเรียนเข้าแขง่ขนัรายการละ 2 โรงเรียน โดยคดัเลอืกจาก

โรงเรียนท่ีนกัเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัเหรียญทองล าดบัท่ี 1และ2 จากการแขง่ขนัระดบัจงัหวดั  

8.2 หากโรงเรียนล าดบัท่ี 1 หรือ 2 สละสทิธ์ิขอให้คดัเลอืกโรงเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัล าดบัถดัไป 

8.3 นกัเรียนท่ีเป็นตวัแทนเข้าร่วมแขง่ขนัระดบัภาค ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกบัผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกจาก

ระดบัจงัหวดัเทา่นัน้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์: 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

1.1 นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1-3 

1.2 นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4-6 

1.3 นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-3 

1.4 นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4-6 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน

2.1 ประเภทเด่ียว 

2.2 จ านวนผู้ เข้าแขง่ขนัระดบัละ 1 คน

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

3.1 สง่รายช่ือนกัเรียนผู้ เข้าแขง่ขนั พร้อมช่ือครูผู้ ฝึกซ้อม 

3.2 กิจกรรมการแขง่ขนั ผู้แขง่ขนัต้องท าแบบทดสอบวดั 

- ความสามารถในการคิดเลขเร็ว และการคดิค านวณ 

- ความสามารถของการแก้โจทย์ปัญหา 

3.3 แบบทดสอบในแตล่ะระดบัชัน้ใช้เนือ้หาคณิตศาสตร์ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

พทุธศกัราช2551หลกัสตูรการแขง่ขนัทางวิชาการระดบันานาชาติ, และแนวการประเมินนกัเรียนระดบั 

นานาชาติ(PISA) โดยใช้เวลาในการทดสอบ 120 นาที นกัเรียนท่ีเข้าแขง่ขนัทกุระดบัชัน้ท าแบบทดสอบ 

ทัง้หมด 3 ตอนดงันี ้

ตอนที่ 1 แบบทดสอบปรนยัชนิดเลอืกตอบ แบบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 10 ข้อ 

ตอนที่ 2 แบบทดสอบปรนยัชนิดเติมค าตอบ วดัทกัษะคิดเลขเร็วและทกัษะการคิดค านวณ 

         จ านวน 20 ข้อ 

ตอนที่ 3 แบบทดสอบปรนยัชนิดเติมค าตอบ วดัทกัษะการแก้โจทย์ปัญหา จ านวน 10 ข้อ 

หมายเหต ุ

1. ไม่อนญุาตให้น าเคร่ืองคิดเลขหรืออุปกรณ์ช่วยอ่ืนๆ เข้าไปในห้องแขง่ขนั

2. กรรมการคมุสอบแจกกระดาษทดให้ในห้องสอบ และห้ามน าออกจากห้องสอบ

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100  คะแนน

ตอนท่ี 1 แบบทดสอบปรนยัชนิดเลอืกตอบ แบบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน 

ตอนท่ี 2 แบบทดสอบปรนยัชนิดเติมค าตอบ จ านวน 20 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน   รวม 40 คะแนน 

ตอนท่ี 3 แบบทดสอบปรนยัชนิดเติมค าตอบ จ านวน 10 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน   รวม 50 คะแนน 
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5. เกณฑ์การตัดสิน

ถ้าคะแนนรวมเทา่กนั ให้พิจารณาตดัสนิจากคะแนนแบบทดสอบตอนท่ี 3 ตอนท่ี 2 และตอนท่ี 1 ตามล าดบั 

แล้วน าคะแนนรวมมาคิดเทียบเกณฑ์การตดัสนิ ดงันี ้

คะแนน 80 – 100 ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง 

คะแนน 70 – 79  ได้รับรางวลัระดบัเหรียญเงิน 

คะแนน 60 – 69  ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 

ผลการตดัสนิของคณะกรรมการตดัสิน ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

6. คณะกรรมการในการตัดสิน

6.1  กรรมการตดัสนิระดบัชัน้ละ 3 – 5 คน 

6.2 คณุสมบติัของกรรมการตดัสนิ 

- เป็นศกึษานิเทศก์กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
- เป็นครูผู้สอนท่ีท าการสอนกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

- ผู้ทรงคณุวฒุิในด้านคณิตศาสตร์ 
6.3 ข้อควรค านงึ 

- กรรมการตดัสนิต้องไม่ตดัสนิในกรณีสถานศกึษาของตนเข้าแขง่ขนั 

- กรรมการตดัสนิท่ีมาจากครูผู้สอนควรแตง่ตัง้ให้ตดัสินในระดบัชัน้ท่ีท าการสอน 

- กรรมการควรให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลงัการตดัสนิ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง พฒันา 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน

- ควรใช้ห้องเรียนท่ีมีโต๊ะ เก้าอีท่ี้สามารถด าเนินการแขง่ขนัได้พร้อมกนั 

8. การเข้าแข่งขันระดับภาค

8.1 ในการแขง่ขนัระดบัภาค แตล่ะจงัหวดัมีสทิธ์ิสง่นกัเรียนเข้าแขง่ขนัรายการละ 2 โรงเรียน โดยคดัเลอืกจาก

โรงเรียนท่ีนกัเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัเหรียญทองล าดบัท่ี 1และ2 จากการแขง่ขนัระดบัจงัหวดั  

8.2 หากโรงเรียนล าดบัท่ี 1 หรือ 2 สละสทิธ์ิขอให้คดัเลอืกโรงเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัล าดบัถดัไป  

8.3 นกัเรียนท่ีเป็นตวัแทนเข้าร่วมแขง่ขนัระดบัภาค ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกบัผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกจากระดบั

จงัหวดัเทา่นัน้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์: 2 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

1.1 นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  4-6 

1.2 นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-3 

1.3 นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4-6 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน

2.1 ประเภททีม  

2.2 จ านวนผู้ เข้าแขง่ขนัระดบัละ 3 คน 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

3.1 สง่รายช่ือนกัเรียนผู้ เข้าแขง่ขนั พร้อมรายช่ือครูผู้ ฝึกสอนทีมละไม่เกิน 2 คน ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 

3.2 สง่รายงานการแขง่ขนัการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) เป็ นรูปเลม่ และรายงานการแขง่ขนั 

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  (ให้แนบมากบัรูปเลม่)   จ านวน 5 ชุด ภายในวันท่ี 31 มกร

าคม 2563  สง่ที่โรงเรียนท่ีเป็ นสถานท่ีแขง่ขนั  

3.3 การน าเสนอ Science Show เป็นไปตามล าดบัท่ีลงทะเบียน 

3.4 เวลาที่ใช้ในการแสดง ทีมละ 13 – 15 นาท ีกรณีใช้เวลาแสดงเกินหรือขาด จะถกูหกัคะแนน นาทีละ 1 

คะแนน (เศษวินาทีท่ีเกินหรือขาดตัง้แต ่30 วินาที ให้ปัดเป็น 1 นาที) ทัง้นีก้ารหกัคะแนนเร่ืองการใช้เวลาแสดง หกั

ได้สงูสดุได้ไม่เกิน 5คะแนน 

3.5 ก าหนดให้มีผู้แสดงบนเวที จ านวน 3 คน เทา่นัน้ ไม่อนญุาตให้ใช้บุคคลประกอบฉาก หรือท าหน้าที่ใด ๆ 

ประกอบการแสดงบนเวที (ยกเว้น ผู้ชมท่ีถกูเชิญขึน้ไป ในช่วงเวลาที่เชิญผู้ชมเข้าไปมีสว่นร่วมในการแสดง) 

4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน

4.1 สาระทางวิชาการ 30 คะแนน 

- เนือ้หาทางวิทยาศาสตร์ท่ีถกูต้อง  10    คะแนน 

- ความเช่ือมโยงสมัพนัธ์ของกิจกรรมที่นามาแสดง  8     คะแนน 

- ผลส าเร็จของการทดลอง    7     คะแนน 

- ความนา่สนใจของประเด็นในกิจกรรมที่นาเสนอ   5     คะแนน 

4.2 มีความคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรมการแสดงที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ได้ 25 คะแนน 

4.3 การแสดง   30 คะแนน 

- วสัดอุุปกรณ์ท่ีใช้ในการแสดง (มีความเหมาะสม ประหยดั  5    คะแนน 

และใช้วสัดท่ีุเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม) 

- เทคนิคการน าเสนอ   5     คะแนน 

- การใช้ภาษา   5     คะแนน 

- ความปลอดภยั    5     คะแนน 

2564

Apple




เกณฑ์การแขง่ขนัทกัษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นกัเรียนโรงเรียนเอกชน ครัง้ที ่  ปี 2 3 หน้า 20 

- การมีสว่นร่วมของผู้ชมในกิจกรรมที่แสดง  5     คะแนน 

- เวลาในการแสดงภายในเวลา 13-15 นาที    5     คะแนน 

4.4 การสรุปคุณค่าและประโยชน์ของกิจกรรมที่แสดง 10 คะแนน 

4.5 รายงานการแสดง    5 คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน 80 – 100 ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง 

คะแนน 70 – 79  ได้รับรางวลัระดบัเหรียญเงิน 

คะแนน 60 – 69  ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 

ผลการตดัสนิของคณะกรรมการตดัสิน ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

6. คณะกรรมการในการตัดสิน จ านวนระดบัชัน้ละ 1 ทีม ทีมละ  3-5 คน

6.1 คณุสมบติัของคณะกรรมการ 

- บุคลากรในท้องถ่ินท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกบักิจกรรม 

- ครูและบุคลากรทางการศกึษาท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกบักิจกรรม 

- บุคลากรสงักดัอ่ืน ๆ เช่น อาชีวศกึษา/วิทยาลยั/มหาวิทยาลยั เป็นต้น6.2 ข้อควรค านงึ 

6.2 ข้อควรค านงึ 

- กรรมการต้องไม่ตดัสนิในกรณีสถานศกึษาของตนเข้าแขง่ขนั 

- กรรมการควรชีแ้จงกติกาการแขง่ขนัและเกณฑ์การให้คะแนน ก่อนท าการแขง่ขนั  
- กรรมการควรมาจากส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาอ่ืน หรือสถาบนัการศกึษาอ่ืนอยา่งหลากหลาย 

- กรรมการควรให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลงัการตดัสนิ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง พฒันา 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน

- ให้ใช้พืน้ท่ีหรือเวทีในการแขง่ขนั ท่ีมีบริเวณให้ผู้สนใจเข้าชมได้ 

8. การเข้าแข่งขันระดับภาค

8.1 ในการแขง่ขนัระดบัภาค แตล่ะจงัหวดัมีสทิธ์ิสง่นกัเรียนเข้าแขง่ขนัรายการละ 2 โรงเรียน โดยคดัเลอืกจาก

โรงเรียนท่ีนกัเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัเหรียญทองล าดบัท่ี 1และ2 จากการแขง่ขนัระดบัจงัหวดั  

8.2 หากโรงเรียนล าดบัท่ี 1 หรือ 2 สละสทิธ์ิขอให้คดัเลอืกโรงเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัล าดบัถดัไป 

8.3 นกัเรียนท่ีเป็นตวัแทนเข้าร่วมแขง่ขนัระดบัภาค ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกบัผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกจาก

ระดบัจงัหวดัเทา่นัน้ 
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9. รูปแบบการเขียนรายงาน     (ปกนอก) 
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สารบญั 

๑. มลูเหตจุงูใจ (บทน าอธิบายถึงท่ีมาของเร่ืองท่ีน ามาแสดง 

๒. เนือ้หาโดยย่อ 

๓. การน าหลกัการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้    
๔. การน าความรู้ไปประยกุต์ใช้  

บรรณานกุรม 

ภาคผนวก จ านวนไมเ่กิน 5 หน้า 

หมายเหต ุ ขนาดของกระดาษเขียนรายงานให้ใช้กระดาษพิมพ์ ขนาด A4  พิมพ์หน้าเดียว  ความยาวไม่เกิน 5 หน้า 

(จากข้อ 1-4 ) อาจมีภาคผนวกได้อีกไม่เกิน 5 หน้า  และท ารายงานสง่ตามรูปแบบการเขียนรายงานท่ีก าหนด โดย

จดัสง่เอกสารให้แก่โรงเรียนท่ีเป็นสถานท่ีแขง่ขนัระดบัภาค สามารถจดัสง่โดยตรงหรือจดัสง่ทางไปรษณีย์

ลงทะเบียน EMS ตามระยะเวลาที่ก าหนดเทา่นัน้ 

เร่ือง ………………………………………………………………. 
โดย 

๑. ………………………………………………………………. 
๒. ………………………………………………………………. 
๓. ………………………………………………………………. 

ครูผูฝึ้กสอน 
๑. ………………………………………………………………. 
๒. ………………………………………………………………. 

ความยาวไม่เกิน 5 หนา้ 

รายงานการแสดงทางวทิยาศาสตร์  (Science Show) 
เร่ือง ………………………………………………………………. 

โดย 
๑. ………………………………………………………………. 
๒. ………………………………………………………………. 
๓. ………………………………………………………………. 

ครูผูฝึ้กสอน 
๑. ………………………………………………………………. 
๒. ………………………………………………………………. 

โรงเรียน …………………… อ าเภอ …………………… จงัหวดั…………………… 
รายงานฉบบัน้ีเป็นส่วนประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ประเภทส่ิงประดิษฐ์  ระดบัชั้น ………………… 
เน่ืองในการแข่งขนัทกัษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นกัเรียนโรงเรียนเอกชนภาค........ คร้ังท่ี 3 

วนัที่ ........... เดือน ................................ พ.ศ. .. ................... 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์: 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดษิฐ์ 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

1.1 นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4-6 

1.2 นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-3 

1.3 นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4-6 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน

2.1 ประเภททีม  

2.2 จ านวนผู้ เข้าแขง่ขนัระดบัละ 3 คน 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

3.1. สง่รายช่ือนกัเรียนผู้ เข้าแขง่ขนั พร้อมรายช่ือครูท่ีปรึกษาทีมละไม่เกิน 2 คน ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 

3.2. โครงงานท่ีสง่เข้าประกวดต้องเป็นโครงงานประเภทสิง่ประดิษฐ์ ท่ีเก่ียวข้องกบักลุม่สาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ท่ีใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการศกึษาหาความรู้เพื่อให้ได้ค าตอบในเร่ืองท่ีศกึษา 

3.3. ส่งรายงานโครงงานเป็ นรูปเล่ม จ านวน 5 ชุด ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2563  สง่ท่ีโรงเรียนท่ี

เป็นสถานท่ีแขง่ขนั (หากสง่รูปเลม่ในวนัท่ีแขง่ขนั ให้แขง่ขนัได้แตไ่ม่ตดัสิน) 
3.4. น าผงัโครงงานมาแสดงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 60 ซม.                60 ซม. 

ก ข ก 

 120 ซม. 

3.5. อุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีน ามาสาธิต อาจวางบนโต๊ะ โดยไม่ยื่นออกมาจากโต๊ะเกิน 60 ซม. 

3.6. น าเสนอโครงงานตอ่คณะกรรมการและตอบข้อซกัถามใช้เวลาประมาณ 10 นาท ี

3.7. สิง่ประดิษฐ์ ผู้สง่โครงงานเข้าประกวดจดัเตรียมมาเอง 

3.8. พืน้ท่ีจดัวางแผงโครงงาน คณะกรรมการด าเนินงานจดัให้เทา่กนัไม่เกิน 1.50 เมตร x 1.00 เมตร 

4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน

4.1 การก าหนดปัญหาและตัง้สมมติฐาน  10  คะแนน 
4.2 ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องประกอบการท าโครงงาน 10  คะแนน 

4.3 การออกแบบสิง่ประดิษฐ์  10  คะแนน 

4.4 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประดิษฐ์   5  คะแนน 

4.5 การด าเนินการ   5  คะแนน 

4.6 การบนัทกึข้อมลูและจดัท าข้อมลู    5  คะแนน 

4.7 การแปลความหมายข้อมลูและสรุปผล    5  คะแนน 

60 ซม. 

2564
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4.8 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์     10  คะแนน 

4.9 ขนาดแผงโครงงานและการแสดงผลงานตามเกณฑ์มาตรฐาน   5  คะแนน 

4.10 การน าเสนอปากเปลา่ 10  คะแนน 

4.11 การตอบข้อซกัถามของกรรมการ 10  คะแนน 

4.12 รูปแบบการเขียนรายงาน    5  คะแนน 

4.13 การน าไปใช้ประโยชน์ได้อยา่งคุ้มคา่ 10  คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน 80 – 100 ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง 

คะแนน 70 – 79  ได้รับรางวลัระดบัเหรียญเงิน 

คะแนน 60 – 69  ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 

ผลการตดัสนิของคณะกรรมการตดัสิน ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

6. คณะกรรมการในการตัดสิน จ านวนระดบัชัน้ละ 1 ทีม ทีมละ  3-5 คน

6.1 คณุสมบติัของคณะกรรมการ 

- บุคลากรในท้องถ่ินท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกบักิจกรรม 

- ครูและบุคลากรทางการศกึษาท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกบักิจกรรม 

- บุคลากรสงักดัอ่ืน ๆ เช่น อาชีวศกึษา/วิทยาลยั/มหาวิทยาลยั เป็นต้น 

6.2 ข้อควรค านงึ 

- กรรมการต้องไม่ตดัสนิในกรณีสถานศกึษาของตนเข้าแขง่ขนั 

- กรรมการควรชีแ้จงกติกาการแขง่ขนัและเกณฑ์การให้คะแนน ก่อนท าการแขง่ขนั  
- กรรมการควรมาจากส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาอ่ืน หรือสถาบนัการศกึษาอ่ืนอยา่งหลากหลาย 

- กรรมการควรให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลงัการตดัสนิ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง พฒันา 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน

- ห้องโถง มีบริเวณให้ผู้สนใจเข้าชมได้ 

8. การเข้าแข่งขันระดับภาค

8.1 ในการแขง่ขนัระดบัภาค แตล่ะจงัหวดัมีสทิธ์ิสง่นกัเรียนเข้าแขง่ขนัรายการละ 2 โรงเรียน โดยคดัเลอืกจาก

โรงเรียนท่ีนกัเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัเหรียญทองล าดบัท่ี 1และ2 จากการแขง่ขนัระดบัจงัหวดั  

8.2 หากโรงเรียนล าดบัท่ี 1 หรือ 2 สละสทิธ์ิขอให้คดัเลอืกโรงเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัล าดบัถดัไป 

8.3 นกัเรียนท่ีเป็นตวัแทนเข้าร่วมแขง่ขนัระดบัภาค ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกบัผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกจาก

ระดบัจงัหวดัเทา่นัน้ 

Apple
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8. รูปแบบการเขียนรายงาน      (ปกนอก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ปกใน) 

 

 

 

 

 

บทคัดย่อ 

กิตติกรรมประกาศ 

สารบญั 

สารบญัตาราง 

สารบญัรูปภาพ 

บทท่ี ๑    บทน า 

บทท่ี ๒    เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

บทท่ี ๓    อุปกรณ์และวิธีการด าเนินการ     
บทท่ี ๔    ผลการด าเนินการ  

บทท่ี ๕    สรุปผลการด าเนินการ / อภิปรายผลการด าเนินการ 

บรรณานุกรม 

ภาคผนวก     จ านวนไมเ่กิน 10 หน้า 

หมายเหต ุ ขนาดของกระดาษเขียนรายงานให้ใช้กระดาษพมิพ์ ขนาด A4  พมิพ์หน้าเดียว  ความยาวไมเ่กิน 20 หน้า เฉพาะบทท่ี 1-5 รวม

สรุปผลการด าเนินการ  มีภาคผนวกได้อีกไมเ่กิน 10 หน้า และท ารายงานสง่ตามรูปแบบการเขียนรายงานท่ีก าหนด โดยจดัสง่เอกสารให้แก่

โรงเรียนท่ีเป็นสถานท่ีแขง่ขนัระดบัภาค สามารถจดัสง่โดยตรงหรือจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS ตามระยะเวลาท่ีก าหนดเท่านัน้  

เร่ือง ………………………………………………………………. 
โดย 

๑. ………………………………………………………………. 
๒. ………………………………………………………………. 
๓. ………………………………………………………………. 

ครูท่ีปรึกษา 
๑. ………………………………………………………………. 
๒. ………………………………………………………………. 

ความยาวไม่เกิน 20 หนา้ 

รายงานโครงงานวทิยาศาสตร์  ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
เร่ือง ………………………………………………………………. 

โดย 
๑. ………………………………………………………………. 
๒. ………………………………………………………………. 
๓. ………………………………………………………………. 

ครูท่ีปรึกษา 
๑. ………………………………………………………………. 
๒. ………………………………………………………………. 

โรงเรียน …………………… อ าเภอ …………………… จงัหวดั…………………… 
รายงานฉบบัน้ีเป็นส่วนประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ประเภทส่ิงประดิษฐ์  ระดบัชั้น ………………… 
เน่ืองในการแข่งขนัทกัษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นกัเรียนโรงเรียนเอกชนภาค........ คร้ังท่ี 3 

วนัที่ ........... เดือน ................................ พ.ศ. .....................  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษาฯ: 1 การประกวดมารยาทไทย 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

1.1 นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1-3 

1.2 นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4-6 

1.3 นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-3 

1.4 นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4-6 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน

2.1 ประเภททีม  

2.2 จ านวนผู้ เข้าแขง่ขนัทีมละ 2 คน (ชาย 1 และหญิง 1) 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

3.1 สง่รายช่ือนกัเรียนผู้ เข้าแขง่ขนัพร้อมช่ือครูผู้ ฝึกซ้อม 

3.2 ทา่ที่ใช้ในการแขง่ขนั 

3.2.1 ท่าบังคับ ผู้ เข้าประกวดทกุคนจะต้องปฏิบติั 

1.1 กราบเบญจางคประดิษฐ์ (ทกุระดบัชัน้) 

1.2 ถวายความเคารพแบบโบราณราชประเพณี (เฉพาะระดบัชัน้ ม.4 – ม.6) 

3.2.2 ท่าเลือก ผู้ เข้าประกวดจะจบัฉลากเลอืกประกวด ดงันี ้

* ทา่เลอืกจ านวน 2 ทา่ ส าหรับระดบัชัน้ ป.1 – ป.3 , ป.4 – ป.6 และ ม.1 – ม.3 ได้แก่

1) กราบผู้ใหญ่

2) การเคารพศพผู้สงูอายุ

3) การเคารพศพพระ

4) รับของจากผู้ใหญ่ยืน

5) รับของจากผู้ใหญ่นัง่พืน้

6) รับของจากผู้ใหญ่นัง่เก้าอี ้

7) สง่ของให้ผู้ใหญ่ยืน

8) สง่ของให้ผู้ใหญ่นัง่พืน้

9) สง่ของให้ผู้ใหญ่นัง่เก้าอี ้

10) การไหว้ระดบั 1 ไหว้พระ, ไหว้โบราณสถาน โบราณวตัถทุางพระพทุธศาสนา

11) การไหว้ระดบั 2 ไหว้ผู้ มีพระคณุ เช่น พอ่แม ่ปู่ ยา่ตายาย ครูอาจารย์ และ บุคคลท่ีเคารพ

นบัถืออยา่งสงู 

12) การไหว้ระดบั 3 ไหว้ผู้ ท่ีเคารพนบัถือโดยทัว่ไปท่ีมีอาวโุสไม่มาก รวมถึงผู้ เสมอกนั

* ทา่เลอืกส าหรับระดบัชัน้ ม.4 - ม.6 ประกวดทา่เลอืกโดยการจบัฉลากสถานการณ์ท่ีคณะกรรมการก าหนดให้

3.3 ผู้ เข้าประกวดจะต้องเข้าประกวดพร้อมกนัทัง้ชายหญิง และแตง่กายชุดนกัเรียนเทา่นัน้
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4. เกณฑ์การให้คะแนน 100  คะแนน

4.1 ระดับชัน้ ป.1-3, ป.4-6 และ ม.1-3 

- ความถกูต้อง 60  คะแนน 

- ทกัษะความเป็นธรรมชาติ 20  คะแนน 

- การแตง่กาย (ความสภุาพเรียบร้อย)  20  คะแนน 

4.2 ระดับชัน้ ม.4-6 

- ความถกูต้อง 50  คะแนน 

- ทกัษะความเป็นธรรมชาติ 20  คะแนน 

- ปฏิภาณไหวพริบ 20  คะแนน 

- การแตง่กาย (ความสภุาพเรียบร้อย)  10  คะแนน 

หมายเหต ุหากไม่ด าเนินการตามวิธีด าเนินการและรายละเอียดหลกัเกณฑ์การแขง่ขนั (ข้อ 3.3) กรรมการมีสทิธ์ิตดั

คะแนนได้ 

5. เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน 80 – 100 ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง 

คะแนน 70 – 79  ได้รับรางวลัระดบัเหรียญเงิน 

คะแนน 60 – 69  ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 

ผลการตดัสนิของคณะกรรมการตดัสิน ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

6. คณะกรรมการในการตัดสิน

6.1 กรรมการตดัสนิระดบัชัน้ละ 3 – 5 คน 

6.2 คณุสมบติัของกรรมการตดัสนิ 

- ผู้ทรงคณุวฒุิจากหนว่ยงานอ่ืนท่ีมีความรู้เร่ืองมารยาทไทย (กรมสง่เสริมวฒันธรรม) 
  - บุคลากรในสงักัดอ่ืน ๆ เช่น อาชีวศกึษา/ วิทยาลยั /มหาวิทยาลยั ท่ีมีความรู้เร่ืองมารยาทไทย 

6.3 ข้อควรค านงึ 

- กรรมการตดัสนิต้องไม่ตดัสนิในกรณีสถานศกึษาของตนเข้าแขง่ขนั 

- กรรมการตดัสนิท่ีมาจากครูผู้สอนควรแตง่ตัง้ให้ตดัสินในระดบัชัน้ท่ีท าการสอน 

- กรรมการควรให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลงัการตดัสนิ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง พฒันา 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน

- ควรเป็นห้องท่ีมีโต๊ะหมู่บูชา พร้อมด้วยธงชาติและพระบรมฉายาลกัษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั 

ในสถานท่ีจดัการแขง่ขนั เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมการประกวดกราบพระรัตนตรัย เคารพธงชาติ และพระ 

บรมฉายาลกัษณ์ตามล าดบั 
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8. การเข้าแข่งขันระดับภาค

8.1 ในการแขง่ขนัระดบัภาค แตล่ะจงัหวดัมีสทิธ์ิสง่นกัเรียนเข้าแขง่ขนัรายการละ 2 โรงเรียน โดยคดัเลอืกจาก

โรงเรียนท่ีนกัเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัเหรียญทองล าดบัท่ี 1และ2 จากการแขง่ขนัระดบัจงัหวดั  

8.2 หากโรงเรียนล าดบัท่ี 1 หรือ 2 สละสทิธ์ิขอให้คดัเลอืกโรงเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัล าดบัถดัไป 

8.3 นกัเรียนท่ีเป็นตวัแทนเข้าร่วมแขง่ขนัระดบัภาค ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกบัผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกจาก

ระดบัจงัหวดัเทา่นัน้ 

Apple
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กลุ่มภาษาต่างประเทศ: 3 การแข่งขัน Spelling Bee 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

1.1 นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1-3 

1.2 นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4-6 

1.3 นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-3 

1.4 นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4-6 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน

2.1 ประเภทนกัเรียนหลกัสตูรสามญั คือ นกัเรียนไทยท่ีเรียนภาษาองักฤษจ านวน 3-5 คาบ ตอ่สปัดาห์ใน

หลกัสตูรสามญั หรือหลกัสตูร IEP  

2.2 ประเภทนกัเรียนหลกัสตูรพิเศษ คือ นกัเรียนไทยท่ีเรียนหลกัสตูร English Program หรือนกัเรียนไทยท่ี

เรียนและใช้ภาษาองักฤษมากกวา่ 5 คาบตอ่สปัดาห์ หรือนกัเรียนไทยและตา่งชาติหรือมีผู้ปกครองเป็นชาวตา่งชาติ

หรือใช้ชีวิตอยูต่า่งประเทศติดตอ่กนัมากกวา่ 6  เดือน 

2.3 จ านวนผู้ เข้าแขง่ขนัระดบัละ 1 คน ในแตล่ะประเภทหลกัสตูร 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

3.1 วิธีด าเนินการแขง่ขนั ท าการแขง่ขนั 2 รอบ ดงันี ้

 รอบที่ 1 กรรมการท่ีเป็นเจ้าของภาษา พดูค าศพัท์ค าละ 2 ครัง้ และพดูประโยคขยายที่มีค าศพัท์นัน้ๆ 2 ครัง้ 

เพื่อให้ผู้ เข้าแขง่ขนัเข้าใจค าศพัท์ได้ดีขึน้  ผู้ เข้าแขง่ขนัเขียนค าศพัท์จ านวน 20 ค า ๆ ละ 5 คะแนนลงในกระดาษท่ี

กรรมการเตรียมไว้ให้ เม่ือหมดเวลาในการเขียนตอบ 1 ค า กรรมการเก็บกระดาษและเฉลยค าที่ถกูต้อง กรรมการ

ประจ าห้องแขง่ขนับนัทกึคะแนนบนกระดาน 
ผู้เข้าแข่งขันในรอบที่ 1 ที่ได้คะแนนสูงสุดจ านวน 10 อันดับแรก จะมีสิทธ์ิเข้าแข่งขันในรอบที่ 2 

รอบที่ 2 มีรายละเอียด ดงันี ้ 
1) ผู้ เข้าแขง่ขนัทกุคนในรอบท่ี 2 จะมีคะแนนพืน้ฐานในการแขง่ขนัคนละ 50 คะแนนทกุคน

2) ผู้ ท่ีผา่นเข้าสูร่อบท่ี 2 จบัสลากเรียงล าดบัการแขง่ขนัและห้ามน ามือถือเข้าห้องแขง่ขนัและภายในห้อง

แขง่ขนั ห้ามมีผู้ชม เน่ืองจากค าศพัท์ท่ีใช้ในการแขง่ขนัเป็นชุดเดียวกนั

3) แขง่ขนัทีละคน โดยผู้แขง่ขนัท่ีเหลอืรออยูใ่นห้องเก็บตวั โดยเร่ิมจากผู้ เข้าแขง่ขนัล าดบัท่ี 1 ค าศพัท์

ทัง้หมด 5 ค า ค าละ 10 คะแนน รวม 50 คะแนน (กรรมการพดูค าศพัท์แต่ละค า 1 ครัง้ และพดูประโยค

ขยายที่มีค าศพัท์นัน้ๆ 1 ครัง้)

4) ผู้ เข้าแขง่ขนัสะกดค า (เร่ิมจบัเวลาหลงัจากกรรมการพดูค าศพัท์และประโยคขยายเสร็จ 10 วินาที) หาก

สะกดค าศพัท์ถกูต้องได้ ให้ค าละ 10 คะแนน หากสะกดค าผิดหรือไม่สะกดค าศพัท์ตามเวลาที่ก าหนด

ข้างต้น จะไม่ได้คะแนน กรรมการพดูค าศพัท์ตอ่จนครบ 5 ค า แล้วสรุปคะแนน

5) ผู้ เข้าแขง่ขนัท่ีแขง่ขนัเสร็จแล้ว ให้นัง่รอภายในห้องแขง่ขนั

6) ผู้ เข้าแขง่ขนัคนตอ่ไป สะกดค าศพัท์ชุดเดิม จ านวน 5 ค า เช่นเดียวกบัคนท่ี 1 ท าเช่นนีจ้นครบจ านวนคน

ท่ีเข้าแขง่ขนัทัง้หมด
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3.2 ค าศพัท์ท่ีใช้ควรอยูใ่นหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 

4. เกณฑ์การให้คะแนน (รอบท่ี 1)

- ตรวจสอบจากการสะกดค าถกูต้อง 

5. เกณฑ์การตัดสิน เฉพาะผู้ ท่ีผา่นเข้าสูร่อบท่ี 2

คะแนน 80-100 คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง 

คะแนน 70-79  คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญเงิน 

คะแนน 60-69  คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
ผลการตดัสนิของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

6. คณะกรรมการในการตัดสิน

5.1. กรรมการตดัสนิการแขง่ขนั  ระดบัชัน้ละ 3  คน ประกอบด้วย 
- เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถในการสือ่สารภาษาองักฤษเป็นอยา่งดี 
- เป็นเจ้าของภาษา (Native Speaker) จ านวน  1  คน 

- เป็นครูผู้สอนภาษาองักฤษ/ ผู้ทรงคณุวฒุิด้านภาษาองักฤษ (Thai)  จ านวน  2  คน 

5.2 หน้าที่ของกรรมการตดัสนิ 
1) กรรมการท่ีเป็นเจ้าของภาษา มีหน้าที่หลกัในการพดูค าศพัท์ พดูประโยคขยาย และเฉลย

ตวัสะกดท่ีถกูต้อง 
2) กรรมการคนไทย คนท่ี 1 เป็นพิธีกรด าเนินการแขง่ขนัตลอดจนชีแ้จงระเบียบการแขง่ขนั พร้อม

จบัเวลา 10 วินาที หลงัจากท่ีกรรมการเจ้าของภาษาพดูประโยคขยายรอบท่ี 2 จบ เม่ือครบ 10 วนิาที ต้อง

ประกาศให้เด็กสง่กระดาษค าตอบ 
3) กรรมการคนไทย คนท่ี 2 เป็นผู้ตรวจค าตอบของกระดาษค าตอบ ตรวจสอบความถกูต้องของค า

ท่ีสะกด แล้วประกาศคะแนน 
4) ตดัสนิการแขง่ขนัตามเกณฑ์ด้วยความยติุธรรม

5) สรุปผลคะแนนของนกัเรียนท่ีแขง่ขนัทัง้หมด สง่กรรมการประจ าห้องแขง่ขนั

7. สถานที่ท าการแข่งขัน

- ควรเป็นห้องท่ีไม่มีเสยีงรบกวนจากภายนอก และภายในห้องแขง่ขนั ควรจดัดงันี  ้

- โต๊ะแขง่ขนัตามจ านวนผู้ เข้าแขง่ขนั 

- โต๊ะกรรมการตดัสิน 3 คน พร้อมไมโครโฟนส าหรับกรรมการท่ีเป็นพิธีกร 

- ห้องเก็บตวั ส าหรับการแขง่ขนัรอบท่ี 2 

- ไม่อนญุาตให้มีผู้ชมอยูภ่ายในห้องแขง่ขนั 

8. การเข้าแข่งขันระดับภาค

8.1 ในการแขง่ขนัระดบัภาค แตล่ะจงัหวดัมีสทิธ์ิสง่นกัเรียนเข้าแขง่ขนัรายการละ 2 โรงเรียน โดยคดัเลอืกจาก

โรงเรียนท่ีนกัเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัเหรียญทองล าดบัท่ี 1และ2 จากการแขง่ขนัระดบัจงัหวดั  
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8.2 หากโรงเรียนล าดบัท่ี 1 หรือ 2 สละสทิธ์ิขอให้คดัเลอืกโรงเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัล าดบัถดัไป 

8.3 นกัเรียนท่ีเป็นตวัแทนเข้าร่วมแขง่ขนัระดบัภาค ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกบัผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกจาก

ระดบัจงัหวดัเทา่นัน้ 
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กลุ่มภาษาต่างประเทศ: 4 การแข่งขันพดูเพื่ออาชีพภาษาจีน 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

1.1 นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4-6 

1.2 นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-3 

1.3 นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4-6 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน

2.1 ประเภทนกัเรียนหลกัสตูรสามญั คือ นกัเรียนท่ีเรียนภาษาจีน 1 คาบ / สปัดาห์ 

2.2 ประเภทนกัเรียนหลกัสตูรพิเศษ คือ นกัเรียนท่ีเรียนภาษาจีนมากกวา่ 1 คาบ / สปัดาห์ หรือนกัเรียนท่ีมี

เชือ้สายจีนหรือมีผู้ปกครองพดูภาษาจีนในชีวิตประจ าวนัหรืออยูใ่นประเทศท่ีต้องใช้ภาษาจีนในการสือ่สารติดตอ่กนั

มากกวา่ 6 เดือน 

2.3 ประเภทการแขง่ขนั แขง่ขนัประเภททีม ทีมละ 2 คน 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 สง่รายช่ือนกัเรียนผ้เูข้าแขง่ขนัพร้อมช่ือครูผ้ฝึูกซ้อม 

3.2 หวัข้อการแข่งขนั     

- ระดบัประถมศกึษา: ะ า า ทีท ง ทียว งหวด ง ง (  า ที)        

- ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น: ะ าว รรมประ ณี ท ง ิ ง ง (  รายการ)

มธัยมศกึษาตอนปลาย: ะ า ิ คา  า   ิ ณ  ( ) งหวด ง ง         

3.3 กรรมการจะเรียกผ้เูข้าแขง่ขนัเข้าห้องเก็บตวัก่อนเวลาแขง่ขนั 30 นาที เพื่อชี ้แจงกติกาและเตรียมเข้า

แขง่ขนัตามล าดบัท่ีก าหนด 

3.4 ผู้แขง่ขนั (ทัง้สองคน) จะต้องพดูตามหวัข้อท่ีก าหนด พร้อมทัง้ตอบค าถามของคณะกรรมการเก่ียวกบั

สิง่ท่ีพดูไปแล้ว จ านวน 2 ค าถาม 
3.4.1 คณะกรรมการถามค าถามเก่ียวกบัสิง่ท่ีผู้แขง่ขนัพดู (ถามและตอบด้วยภาษาจีน) 

- ระดบั ป.4-6 เป็นค าถามประเภทให้ตอบวา่ ใช่/ไม่ใช่ หรือค าถามท่ีให้ตอบด้วยค าหรือวลสีัน้ๆ 

- ระดบั ม.1-3 เป็นค าถามประเภทให้ตอบด้วยประโยคสัน้ๆ 

- ระดบั ม.4-6 เป็นค าถามประเภทให้ตอบด้วยประโยคท่ีสมบูรณ์ 

3.4.2 ในกรณีท่ีผู้แขง่ขนัไม่สามารถตอบค าถามได้ อนโุลมให้คณะกรรมการถามค าถามใหม่ (ท่ีมีระดบั

ความยากงา่ยเทา่เทียมหรือใกล้เคียงกบัค าถามแรก) ได้อีก 1 ค าถาม ในค าถามท่ีสองนี ้หากผู้แขง่ขนัไม่

สามารถตอบได้ อนโุลมให้ตอบเป็นภาษาไทยได้ คะแนนท่ีได้ลดหลัน่ลงไป  

3.5 เวลาในการแขง่ขนั (ไม่รวมการแนะน าตวัเอง) 

- ระดบัชัน้ ป.4-6 ใช้เวลาในการพดู 3 นาท ี

- ระดบัชัน้ ม.1-3 ใช้เวลาในการพดู 3 นาท ี

- ระดบัชัน้ ม.4-6 ใช้เวลาในการพดู 4 นาท ี
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 หากใช้เวลาในการพดูเกิดหรือน้อยกวา่เวลาที่ก าหนดดงักลา่วข้างต้น แตไ่ม่เกิน 30 วินาที จะไม่ตดัคะแนน 

หากเกินกวา่ 30 วินาที ทกุ 10 วินาทีจะถกูตดั 1 คะแนน 

3.6 อุปกรณ์ประกอบการพดู คือ ป้ายนิเทศท่ีท าจากแผน่ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 65 x 81 เซนติเมตร (+ ไม่เกิน 3 

เซนติเมตรโดยอนโุลม) จ านวนเพียง 1 แผน่เทา่นัน้ (ใช้ได้ทัง้สองด้าน) โดยให้มีแตเ่พียงภาพจ านวนไม่เกิน 20 ภาพ

เทา่นัน้ ห้ามเขียนข้อความอื่นใดบนป้ายนิเทศ หากภาพท่ีน ามาใช้ เป็นภาพท่ีมีข้อความภาษาไทยปรากฏอยูใ่น

ภาพด้วยเลก็น้อย ก็สามารถน ามาใช้ได้ทัง้นี ้ห้ามใช้ภาพท่ีมีข้อความท่ีเป็นภาษาท่ีใช้ในการแขง่ขนัปรากฏอยูใ่นภาพ 

(การใช้อุปกรณ์ไม่ตรงตามท่ีก าหนดจะถกูตดัสทิธ์ิการแขง่ขนั) 

6. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน

1) ด้านเนือ้หา (Content) 25  คะแนน 

- เนือ้หาถกูต้องและนา่สนใจ (Accuracy and Interesting) 10 คะแนน 

- ความถกูต้องของภาษา (Form & Organizing of Speech) 10 คะแนน 

- ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (Creativity)   5 คะแนน 

2) ด้านความคล่องแคล่วในทักษะภาษา (Language Competence and Fluency)  25  คะแนน

- การใช้ภาษาเหมาะสมกบัระดบัชัน้  (Difficulty Level) 10 คะแนน 

  ด้านศพัท์ (Vocabulary) โครงสร้างและค าสนัธาน (Structure & Connectors) 

- ความสามารถด้านการออกเสยีง การเน้นค า การลงเสยีงสงู การเน้นค าส าคญั 15 คะแนน 

   ในประโยคและจงัหวะการหยดุในช่วงจบประโยค  

   (Pronunciation, Stress, Intonation, rhythm, pausing and pace) 

3) ความส าเร็จในการถ่ายทอด (Presentation) 40  คะแนน  

- การใช้เสยีงสอดคล้องกบัเนือ้หาที่พดู  (Tone) 10 คะแนน 

- ความสามารถในการสือ่ถึงผู้ ฟัง (Communication) 10 คะแนน 

- บุคลกิทา่ทางของความเป็นยวุมคัคเุทศก์   10 คะแนน 

- การท างานร่วมกนั (Team work)      5 คะแนน 

- การใช้เวลาตามท่ีก าหนด (Time)    5 คะแนน 

4) การตอบค าถาม 10 คะแนน  

เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละค าถาม 

ความเข้าใจค าถาม การตอบค าถาม คะแนน 

* ถามค าถามด้วยภาษาท่ีแขง่ขนั ตอบค าถามได้อย่างถกูต้องด้วยภาษาท่ีแขง่ขนั 5 

ตอบค าถามได้อย่างถกูต้องด้วยภาษาไทย 2.5 

* ถามค าถามท่ีต้องแปลเป็นภาษาไทย ตอบค าภามเป็นภาษาท่ีแขง่ขนัได้อย่างถกูต้อง 2.5 

ตอบค าถามด้วยภาษาไทย 0 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน

- ควรเป็นห้องท่ีไม่มีเสยีงรบกวนจากภายนอก และภายในห้องแขง่ขนั ควรจดัดงันี  ้

 - ห้องเก็บตวั  
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8. การเข้าแข่งขันระดับภาค

8.1 ในการแขง่ขนัระดบัภาค แตล่ะจงัหวดัมีสทิธ์ิสง่นกัเรียนเข้าแขง่ขนัรายการละ 2 โรงเรียน โดยคดัเลอืกจาก

โรงเรียนท่ีนกัเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัเหรียญทองล าดบัท่ี 1และ2 จากการแขง่ขนัระดบัจงัหวดั  

8.2 หากโรงเรียนล าดบัท่ี 1 หรือ 2 สละสทิธ์ิขอให้คดัเลอืกโรงเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัล าดบัถดัไป 

8.3 นกัเรียนท่ีเป็นตวัแทนเข้าร่วมแขง่ขนัระดบัภาค ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกบัผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกจาก

ระดบัจงัหวดัเทา่นัน้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ: 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

1.1 นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1-3 

1.2 นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4-6 

1.3 นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-3 

1.4 นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4-6 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน

2.1 ประเภทนกัเรียนหลกัสตูรสามญั คือ นกัเรียนไทยท่ีเรียนภาษาองักฤษจ านวน 3-5 คาบ ตอ่สปัดาห์ใน

หลกัสตูรสามญั หรือหลกัสตูร IEP  

2.2 ประเภทนกัเรียนหลกัสตูรพิเศษ คือ นกัเรียนไทยท่ีเรียนหลกัสตูร English Program หรือนกัเรียนไทยท่ี

เรียนและใช้ภาษาองักฤษมากกวา่ 5 คาบตอ่สปัดาห์ หรือนกัเรียนไทยและตา่งชาติหรือมีผู้ปกครองเป็นชาวตา่งชาติ

หรือใช้ชีวิตอยูต่า่งประเทศติดตอ่กนัมากกวา่ 6  เดือน 

2.3 จ านวนผู้ เข้าแขง่ขนัระดบัละ 1 คน ในแตล่ะประเภทหลกัสตูร 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

3.1 สง่รายช่ือผู้ เข้าแขง่ขนัและครูผู้ ฝึกซ้อม 

3.2 หวัข้อการแขง่ขนัเป็นไปตามเนือ้หาในหลกัสตูรกระทรวงศกึษาธิการของแตล่ะระดบัชัน้ท่ีเหมาะสมกบั

การพดูแบบ Impromptu Speech ดงันี ้

1) นักเรียนระดับชัน้ ป.1-3  หวัข้อท่ีก าหนด 3 เร่ือง (มีสทิธ์ิจบัสลาก 2 ครัง้ เลอืกพดูเพียง 1 หวัข้อ)

ภายในวงค าศพัท์ประมาณ 300 – 450 ค า (ค าศพัท์ท่ีเป็นรูปธรรม) ดงันี ้

1.     

2.       

3.   

2) นักเรียนระดับชัน้ ป.4-6  หวัข้อท่ีก าหนด 3 เร่ือง (มีสทิธ์ิจบัสลาก 2 ครัง้ เลอืกพดูเพียง 1 หวัข้อ)

ภายในวงค าศพัท์ประมาณ 1,050 – 1,200 ค า  (ค าศพัท์ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม) ดงันี ้

1.       

2.         

3.       

3) นักเรียนระดับชัน้ ม.1-3  หวัข้อท่ีก าหนด 3 เร่ือง(มีสทิธ์ิจบัสลาก 2 ครัง้ เลอืกพดูเพียง 1 หวัข้อ)

ภายในวงค าศพัท์ประมาณ 2,100 – 2,250 ค า (ค าศพัท์ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมมากขึน้) ดงันี ้

1.      

2.        

3. T       
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4) นักเรียนระดับชัน้ ม.4-6  หวัข้อท่ีก าหนด 3 เร่ือง(มีสทิธ์ิจบัสลาก 2 ครัง้ เลอืกพดูเพียง 1 หวัข้อ)

ภายในวงค าศพัท์ประมาณ 3,600 – 3,750 ค า (ค าศพัท์ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมมากขึน้) ดงันี ้

1. Effects of Technology on society.

2. Why is learning another language important?

3. What to do and where to go in my Province?

3.3 นกัเรียนจะพดูตามหวัข้อโดยวิธีการจบัสลาก ก่อนการพดูให้เวลาเตรียมตวั 5 นาที นกัเรียนมีสทิธ์ิจบั

สลาก 2 ครัง้ แล้วเลอืกพดูเพียง 1 หวัข้อ 

3.4 เวลาที่ใช้ในการแขง่ขนั มีดงันี ้

1) ระดบัชัน้ ป.1-3 ใช้เวลาในการพดู 2 – 3 นาท ี(พดูอยา่งน้อย 2 นาที ไม่เกิน 3.30 นาที)

2) ระดบัชัน้ ป.4-6 ใช้เวลาในการพดู 3 – 4 นาท ี(พดูอยา่งน้อย 3 นาที ไม่เกิน 4.30 นาที)

3) ระดบัชัน้ ม.1-3 ใช้เวลาในการพดู 4 – 5 นาท ี(พดูอยา่งน้อย 4 นาที ไม่เกิน 5.30 นาที)

4) ระดบัชัน้ ม.4-6 ใช้เวลาในการพดู 5 – 6 นาท ี(พดูอยา่งน้อย 5 นาที ไม่เกิน 6.30 นาที)

หมายเหต ุเวลาในการพดู (บวก / ลบ 30 วินาทีของเวลาที่ก าหนด ไม่ตดัคะแนน) ใช้เวลาน้อยหรือมากกวา่เวลาที่ก าหนด 

ตดัคะแนน 31 วินาทีถึง 1 นาที ตดั 1 คะแนน, เกินหนึง่นาทีขึน้ไปตดันาทีละ 1 คะแนน (ไม่รวมเวลาในการแนะน าตวั)  

3.5 ขณะพดูห้ามใช้อุปกรณ์ เอกสารอ่ืนๆ และบนัทกึช่วยจ าประกอบการพดู 
3.6 การแตง่กายชุดนกัเรียน  

4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน

4.1 ด้านเนือ้หา (Content) 40  คะแนน 

- เนือ้เร่ืองมีความถกูต้องตามหวัเร่ืองท่ีก าหนด (Accuracy and Consistency)  15 คะแนน 

- ความถกูต้องของภาษาในรูปแบบการพดูสนุทรพจน์ (Form & Organizing of Speech) 10 คะแนน 

- ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (Creative)  10 คะแนน 
- การตอบค าถามเก่ียวกบัหวัข้อท่ีจบัสลากได้    5 คะแนน 

4.2 ด้านความคล่องแคล่วในทักษะภาษา (Language Competence and Fluency) 40 คะแนน 

- การใช้ภาษาเหมาะสมกบัระดบัชัน้ (Difficulty Level) ด้านศพัท์ (Vocabulary)   10 คะแนน 

โครงสร้างและค าสนัธาน (Structure & Connectors)   

- ความสามารถด้านการออกเสยีงการเน้นค า การลงเสยีงสงูต ่า การเน้นค าส าคญั 20 คะแนน 

ในประโยคและจงัหวะ การหยดุในช่วงจบประโยค  

(Pronunciation, stress, Intonation, rhythm, pausing and pace)   

- การใช้น า้เสยีงสอดคล้องกบัเนือ้หาที่พดู (Tone) 10 คะแนน 

4.3 ความส าเร็จในการถ่ายทอด (Presentation)  15 คะแนน 

- ความสามารถในการสือ่ถึงผู้ ฟัง (Communication) 10 คะแนน 

- บุคลกิ ทา่ทาง (Personality)    5 คะแนน 

4.4 พูดในระยะเวลาที่ก าหนด (Time) 5 คะแนน  

หมายเหต ุกรณีนกัเรียนพดูไม่ตรงตามหวัข้อท่ีจบัสลากได้ กรรมการจะพิจารณาตดัคะแนนในสว่นเนือ้หาของเร่ืองท่ีพดู 
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5. เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน 80-100 คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง 

คะแนน 70-79  คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญเงิน 

คะแนน 60-69  คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
ผลการตดัสนิของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

6. คณะกรรมการในการตัดสิน จ านวนประเภทละ 1 ทีม ทีมละ  3-5 คน

6.1 คณุสมบติัของคณะกรรมการ 

- เจ้าของภาษา (Native Speaker) อยา่งน้อย 1 คน ในคณะกรรมการตดัสิน 
- ครูผู้สอนภาษาองักฤษ  
- ผู้ทรงคณุวฒุิด้านภาษาองักฤษ 

6.2 ข้อควรค านงึ 

- กรรมการต้องไม่ตดัสนิในกรณีสถานศกึษาของตนเข้าแขง่ขนั 

- กรรมการควรชีแ้จงกติกาการแขง่ขนัและเกณฑ์การให้คะแนน ก่อนท าการแขง่ขนั  
- กรรมการควรมาจากส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาอ่ืน หรือสถาบนัการศกึษาอ่ืนอยา่งหลากหลาย 

- กรรมการควรให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลงัการตดัสนิ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง พฒันา 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน  จดัสถานท่ีแขง่ขนัเป็น 3 ห้อง ดงันี ้

ห้องท่ี 1 ห้องเก็บตวัผู้ เข้าแขง่ขนัทกุคนหลงัจากลงทะเบียนรายงานตวัแล้ว เม่ือนกัเรียนมาครบ 

ทกุคนให้จบัสลากล าดบัการแขง่ขนัแล้วนัง่รอในห้อง 

ห้องท่ี 2 ห้องหรือมมุใดมมุหนึง่ของห้องท่ี 1 ส าหรับนกัเรียนท่ีจบัฉลากหวัข้อ เพื่อเตรียม 

แขง่ขนั โดยนกัเรียนท่ีเข้ามาทีละคนตามล าดบั ก่อนเวลาพดู 7 นาที นกัเรียนจบัหวัข้อแล้วเขียน

เร่ืองคร่าวๆใสก่ระดาษท่ีกรรมการเตรียมไว้ให้ ภายในเวลา 5 นาที (กรรมการจบัเวลาเพื่อความ

ยติุธรรม) 

ต้องมีผู้ประสานงานท่ีมีคณุสมบติัในการช่วยให้นกัเรียนผอ่นคลายจากความต่ืนเต้น กงัวล  

ห้องท่ี 3  ห้องแขง่ขนั ควรเป็นห้องเรียนท่ีไม่มีเสยีงจากภายนอกรบกวน  
- ไม่อนญุาตให้บุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการตดัสินอยูใ่นห้องแขง่ขนั 

8. การเข้าแข่งขันระดับภาค

8.1 ในการแขง่ขนัระดบัภาค แตล่ะจงัหวดัมีสทิธ์ิสง่นกัเรียนเข้าแขง่ขนัรายการละ 2 โรงเรียน โดยคดัเลอืกจาก

โรงเรียนท่ีนกัเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัเหรียญทองล าดบัท่ี 1และ2 จากการแขง่ขนัระดบัจงัหวดั  

8.2 หากโรงเรียนล าดบัท่ี 1 หรือ 2 สละสทิธ์ิขอให้คดัเลอืกโรงเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัล าดบัถดัไป 

8.3 นกัเรียนท่ีเป็นตวัแทนเข้าร่วมแขง่ขนัระดบัภาค ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกบัผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกจาก

ระดบัจงัหวดัเทา่นัน้ 
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ระเบียบการจัดการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 

จ านวนคณะกรรมการตามจุดตา่งๆ 

1. ลงทะเบียนรับรายงานตวั ท าหน้าที่รับลงทะเบียน ตรวจสอบรายช่ือให้ถกูต้อง จบัสลากจดัล าดบัเข้าร่วมการ

แขง่ขนัให้นกัเรียนให้เรียบร้อย เขียนช่ือ นามสกลุในแบบรายงานตวั 2 ชุด 

2. กรรมการประจ าห้องเก็บตวั  ท าหน้าที่ชีแ้จงระเบียบการแขง่ขนั มารยาทในการแขง่ขนั สร้างบรรยากาศท่ีดี 

ดแูลนกัเรียนก่อนเข้าห้องแขง่ขนั 

3. กรรมการตดัสนิ 3-5 คน ควรมีชาวตา่งชาติ 1 คน

- ตดัสนิการแขง่ขนัตามเกณฑ์ด้วยความยติุธรรม

- การถามค าถามต้องถามหลงัจากผู้ เข้าแขง่ขนัพดูเสร็จในทกุระดบั จ านวน 1 ค าถาม

โดยค าถามจะสมัพนัธ์กบัหวัข้อท่ีผู้ เข้าแขง่ขนัจบัสลากหวัข้อได้ และคนถามควรเป็นชาวตา่งชาติ(Native

Speaker) เพื่อจะได้เป็นมาตรฐานและตรวจความเข้าใจในเนือ้หาที่นกัเรียนพูด

- สรุปผลคะแนนของนกัเรียนท่ีแขง่ขนัทัง้หมด สง่ฝ่ายประมวลผลเพื่อประกาศผลคะแนน

4. คณะกรรมการจบัเวลา 1 คน  กรรมการจบัเวลาควรมีอุปกรณ์ ดงันี ้นาฬิกาจบัเวลา ป้าย 3 สี

(เขียว แดง เหลอืง) สเีขียว หมายถึง เร่ิมพดูได้ สเีหลอืง หมายถึง เตือนก่อนครบ 1 นาที และสแีดง หมายถึง หมด

เวลา ในการแขง่ขนั แตผู่้พดูสามารถพดูตอ่ได้ 30 วินาที โดยไม่โดนหกัคะแนน การจบัเวลาจะเร่ิม หลงัจากท่ีนกัเรียน

แนะน าตวัและพดูหวัข้อ 

5. กรรมการท่ีดแูลนกัเรียนท่ีเข้าแขง่ขนั 1 คน

- คณุสมบติัของกรรมการท่ีดแูลนกัเรียนต้องเป็นผู้ มีจิตวิทยาสงู เพราะนกัเรียนท่ี

เข้าแขง่ขนัจะมีความกดดนั และความเครียด ในขณะเตรียมตวัก่อนขึน้เวทีแขง่ขนั และนกัเรียนสามารถจบั

สลากหวัข้อได้ 2 ครัง้ ทีละหวัข้อ นกัเรียนสามารถเลอืกหวัข้อใด หวัข้อหนึง่ตามท่ีจบัสลากได้พดูบนเวที หาก

นกัเรียนพดูไม่ตรงกบัหวัข้อท่ีจบัสลากได้ กรรมการจะตดัคะแนนในสว่นเนือ้หา (Content) 40 คะแนน เป็น 0

คะแนน

- จดัเตรียมกระดาษ A4 ส าหรับร่างค าพดู ดินสอ และยางลบให้นกัเรียนเพื่อวางท่ีโต๊ะเตรียมตวั

- จดบนัทกึหวัข้อการพดูลงในแบบรายงานตวัให้กรรมการตดัสนิ พร้อมทัง้สง่ตวันกัเรียนเข้าห้องแขง่ขนั
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ: 2 การแข่งขันประดษิฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาตใินท้องถิ่น 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

1.1 นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4-6 

1.2 นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-3 

1.3 นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4-6 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน

2.1 ประเภททีม  

2.2 จ านวนผู้ เข้าแขง่ขนัระดบัละ 3 คน 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

3.1 สง่รายช่ือนกัเรียนผู้ เข้าแขง่ขนัพร้อมช่ือครูผู้ ฝึกซ้อม 

3.2 วสัดท่ีุใช้ในการปฏิบติังานให้ผู้แขง่ขนัจดัเตรียมมาให้พร้อม 

3.3 ไม่อนญุาตให้ผู้ เข้าแขง่ขนั เจาะ ตดั ตกแตง่วสัดท่ีุจะน ามาใช้ประดิษฐ์กอ่นการแขง่ขนั (ยกเว้นในกรณีท่ี

วสัดนุัน้ไม่สามารถเคลือ่นย้ายได้) 

3.4 ประดษิฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นไมจ่ ากดัชนิดรูปแบบอิสระ 

3.5 ระยะเวลาที่ใช้ในการแขง่ขนั 4 ชัว่โมง 

3.6 เตรียมกระดาษขนาด A4 และอุปกรณ์ ส าหรับการออกแบบและแสดงการคิดต้นทนุ – ก าไร ราคา

จ าหนา่ย ไว้ท่ีโต๊ะแขง่ขนั 

3.7 ให้แสดงผลงานให้คณะกรรมการตรวจประเมินเฉพาะท่ีประดิษฐ์ในเวลาแขง่ขนัเทา่นัน้

4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน

4.1 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์    10  คะแนน 

4.2 กระบวนการท างาน    40  คะแนน 

- การออกแบบ     5 คะแนน 

- ปฏิบติัตามขัน้ตอนท่ีออกแบบ  10 คะแนน 

- การร่วมมือในการท างาน     5 คะแนน 

- ทกัษะการปฏิบติังาน  10 คะแนน 

- การใช้วสัดอุยา่งประหยดัและคุ้มคา่    5 คะแนน 

- การใช้และการเก็บอุปกรณ์และความสะอาดบริเวณท่ีปฏิบติังาน   5 คะแนน 

4.3 ผลงาน      50  คะแนน 

- ความประณีตคงทนสวยงาม  15 คะแนน 

- ความคิดสร้างสรรค์  10 คะแนน 

- ประโยชน์การใช้งาน  10 คะแนน 

- ผลงานสามารถประยกุต์ไปสูอ่าชีพ (จากการสมัภาษณ์) 10 คะแนน 

- การคิดต้นทนุ – ก าไร ราคาจ าหนา่ย    5 คะแนน 
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5. เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน 80 – 100 ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง 

คะแนน 70 – 79  ได้รับรางวลัระดบัเหรียญเงิน 

คะแนน 60 – 69  ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 

ผลการตดัสนิของคณะกรรมการตดัสิน ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

6. คณะกรรมการในการตัดสิน

6.1 กรรมการควบคมุการแขง่ขนัจ านวนตามความเหมาะสม 

6.2 กรรมการตดัสนิ 3 – 5 คน (ในกรณีจ าเป็น อาจพิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการเพิ่มเติมได้ตามความ

เหมาะสม) 

6.3 คณุสมบติัของกรรมการตดัสนิ 

- บุคลากรในท้องถ่ินท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกบักิจกรรม 

- ครูและบุคลากรทางการศกึษาท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกบักิจกรรม 

- บุคลากรในสงักัดอ่ืน ๆ เช่น อาชีวศกึษา/ วิทยาลยั /มหาวิทยาลยั 

6.4 ข้อควรค านงึ 

- กรรมการตดัสนิต้องไม่ตดัสนิในกรณีสถานศกึษาของตนเข้าแขง่ขนั 

- กรรมการตดัสนิท่ีมาจากครูผู้สอนควรแตง่ตัง้ให้ตดัสินในระดบัชัน้ท่ีท าการสอน 

- กรรมการตดัสนิควรมีท่ีมาจาก ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาอ่ืนอยา่งหลากหลาย 

- กรรมการควรให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลงัการตดัสนิ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง พฒันา 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน

- ลานกิจกรรม / ลานเอนกประสงค์ หรือสถานท่ีอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมท่ีคนไม่พลกุพลา่น 

8. การเข้าแข่งขันระดับภาค

8.1 ในการแขง่ขนัระดบัภาค แตล่ะจงัหวดัมีสทิธ์ิสง่นกัเรียนเข้าแขง่ขนัรายการละ 2 โรงเรียน โดยคดัเลอืกจาก

โรงเรียนท่ีนกัเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัเหรียญทองล าดบัท่ี 1และ2 จากการแขง่ขนัระดบัจงัหวดั  

8.2 หากโรงเรียนล าดบัท่ี 1 หรือ 2 สละสทิธ์ิขอให้คดัเลอืกโรงเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัล าดบัถดัไป 

8.3 นกัเรียนท่ีเป็นตวัแทนเข้าร่วมแขง่ขนัระดบัภาค ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกบัผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกจาก

ระดบัจงัหวดัเทา่นัน้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ – สาระทศันศลิป์: 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

1.1 นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1-3 

1.2 นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4-6 

1.3 นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-3 

1.4 นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4-6 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน

2.1 ประเภทเด่ียว 

2.2 จ านวนผู้ เข้าแขง่ขนัระดบัละ 1 คน

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

3.1 สง่รายช่ือผู้ เข้าแขง่ขนัและครูผู้ ฝึกซ้อม 

3.2 ใช้กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาดกระดาษและสท่ีีใช้ในการแขง่ขนั 

- ระดบัชัน้ ป.1- ป.3 ขนาด 11” x 15” ใช้สไีม้ 

- ระดบัชัน้ ป.4- ป.6 ขนาด 11” x 15” ใช้สชีอล์คน า้มนั 

- ระดบัชัน้ ม.1- ม.3 ขนาด 15” x 22” ใช้สโีปสเตอร์หรือสอีะคริลกิ 

- ระดบัชัน้ ม.4- ม.6 ขนาด 15” x 22” ใช้สนี า้ 
3.3 หวัข้อการแขง่ขนั 

- ระดบัช ั้น ป.1-ป.3 เนือ้หาเก่ียวกบัเร่ือง “ค ง วย า ” 

- ระดบัช ั้น ป.4-ป.6 เนือ้หาเก่ียวกบัเร่ือง “ งหวด ง ”                

- ระดบัช ั้น ม.1-ม.3 เนือ้หาเก่ียวกบัเร่ือง “  ” 

- ระดบัช ั้น ม.4-ม.  เนือ้หาเก่ียวกบัเร่ือง “ กแห่งจินตนาการ” 

3.4 ไม่ต้องเคลือบภาพและไม่ต้องใส่กรอบภาพ 

3.5 ห้ามนาต้นฉบบัมาดใูนขณะแข่งขนั 

3.6 ผู้เข้าแข่งขนัต้องเตรียมวสัดอุปุกรณ์มาเอง 

3.7 เวลาในการวาดภาพ 3 ชัว่โมง 

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100  คะแนน

- ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน 

- เทคนิคการใช้ส ี 20 คะแนน 

- ความสวยงาม ความประณีต 20 คะแนน 

- ความสอดคล้องของภาพกบัหวัข้อท่ีก าหนด  20 คะแนน 

- การจดัองค์ประกอบของภาพ    20 คะแนน 
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5. เกณฑ์การตัดสิน

ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง 

ร้อยละ 70 - 79   ได้รับรางวลัระดบัเหรียญเงิน 

ร้อยละ 60 - 69   ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 

ผลการตดัสนิของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

6. คณะกรรมการในการตัดสิน

6.1 กรรมการตดัสินระดบัชัน้ละ 3 – 5 คน 

6.2 คณุสมบติัของกรรมการตดัสนิ 

- เป็นศกึษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบกลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

- เป็นครูท่ีท าการสอนกลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

- ผู้ทรงคณุวฒุิในด้านศิลปะ 

6.3 ข้อควรค านงึ 

- กรรมการตดัสนิต้องไม่ตดัสนิในกรณีสถานศกึษาของตนเข้าแขง่ขนั 

- กรรมการตดัสนิท่ีมาจากครูผู้สอนควรแตง่ตัง้ให้ตดัสินในระดบัชัน้ท่ีท าการสอน 

- กรรมการควรให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลงัการตดัสนิ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง พฒันา 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน

- ควรเป็นห้องท่ีไม่มีเสยีงรบกวนจากภายนอก และภายในห้องแขง่ขนั 
- โต๊ะแขง่ขนัตามจ านวนผู้ เข้าแขง่ขนั 

8. การเข้าแข่งขันระดับภาค

8.1 ในการแขง่ขนัระดบัภาค แตล่ะจงัหวดัมีสทิธ์ิสง่นกัเรียนเข้าแขง่ขนัรายการละ 2 โรงเรียน โดยคดัเลอืกจาก

โรงเรียนท่ีนกัเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัเหรียญทองล าดบัท่ี 1และ2 จากการแขง่ขนัระดบัจงัหวดั  

8.2 หากโรงเรียนล าดบัท่ี 1 หรือ 2 สละสทิธ์ิขอให้คดัเลอืกโรงเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัล าดบัถดัไป 

8.3 นกัเรียนท่ีเป็นตวัแทนเข้าร่วมแขง่ขนัระดบัภาค ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกบัผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกจาก

ระดบัจงัหวดัเทา่นัน้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ – สาระดนตรี: 1 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

1.1 นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1-6 

1.2 นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-3 

1.3 นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4-6 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน

2.1 ประเภทเด่ียว ชาย  จ านวนผู้ เข้าแขง่ขนัระดบัละ 1 คน 

2.2 ประเภทเด่ียว หญิง จ านวนผู้ เข้าแขง่ขนัระดบัละ 1 คน 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

3.1 สง่รายช่ือนกัเรียนผู้ เข้าแขง่ขนั พร้อมช่ือครูผู้ ฝึกซ้อม

3.2 หลกัเกณฑ์การแขง่ขนั 

- เพลงท่ีใช้ประกวด 1 เพลง 

- เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 9 โดยผู้ประกวดเลอืกมาเอง 

- ไม่มีรีวิว/หางเคร่ือง/แดนเซอร์ ประกอบเพลง 

- ต้องน าแถบบนัทกึเสยีง/ซีดี/เสยีงดนตรี ส าหรับประกอบการร้องเพลงมาเองและสามารถตดั 

Guide Melody ออกได้ (หากไม่สามารถตดัได้กรรมการจะไม่พจิารณาคะแนนให้) 

- จบัฉลาก เพื่อเรียงล าดบัก่อนการแขง่ขนั 30 นาท ี

- สง่เนือ้ร้องให้คณะกรรมการในวนัประกวด จ านวน 3 ชุด 

- แตง่กายด้วยชุดนกัเรียน 

- กรณีท่ีเกิดการผิดพลาดอนญุาตให้เร่ิมต้นใหม่ได้ ทัง้นีไ้ม่เกินวรรคท่ี 2 ของเนือ้ร้องทอ่นท่ี 1 

 หากเกินจากนีถื้อวา่ผิดพลาด กรรมการจะหกัคะแนนตามกรณีท่ีผิด 

- ไม่อนญุาตให้ดเูนือ้เพลงในขณะประกวด 

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน

4.1 น า้เสยีง ความไพเราะของเสยีง 30 คะแนน 

4.2 เทคนิคการขบัร้อง   20 คะแนน 

4.3 จงัหวะ ท านอง ถกูต้อง  20 คะแนน 

4.4 อกัขระวธีิถกูต้อง   10 คะแนน 

4.5 บุคลกิ ลลีา อารมณ์   10 คะแนน 

4.6 ความยากงา่ยของเพลง  10 คะแนน 
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5. เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน 80 – 100 ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง 

คะแนน 70 – 79  ได้รับรางวลัระดบัเหรียญเงิน 

คะแนน 60 – 69  ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 

ผลการตดัสนิของคณะกรรมการตดัสิน ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

6. คณะกรรมการในการตัดสิน

6.1 กรรมการตดัสินระดบัชัน้ละ 3 – 5 คน 

6.2 คณุสมบติัของกรรมการตดัสนิ 

- เป็นครูท่ีท าการสอนดนตรีสากล หรือขบัร้องสากล 

- ผู้ทรงคณุวฒุิเป็นท่ียอมรับในด้านดนตรีสากล หรือขบัร้องสากล 

- กรรมการต้องไม่ตดัสนิในกรณีสถานศกึษาของตนเข้าแขง่ขนัหรือมีสว่นเก่ียวข้องกบัการฝึกซ้อม 

6.3 ข้อควรค านงึ 

- กรรมการตดัสนิต้องไม่ตดัสนิในกรณีสถานศกึษาของตนเข้าแขง่ขนั 

- กรรมการตดัสนิท่ีมาจากครูผู้สอนควรแตง่ตัง้ให้ตดัสินในระดบัชัน้ท่ีท าการสอน 

- กรรมการควรให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลงัการตดัสนิ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง พฒันา 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน

- เวที หรือ ห้องประชุม พร้อมชุดเคร่ืองเสยีง ล าโพง 

8. การเข้าแข่งขันระดับภาค

8.1 ในการแขง่ขนัระดบัภาค แตล่ะจงัหวดัมีสทิธ์ิสง่นกัเรียนเข้าแขง่ขนัรายการละ 2 โรงเรียน โดยคดัเลอืกจาก

โรงเรียนท่ีนกัเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัเหรียญทองล าดบัท่ี 1และ2 จากการแขง่ขนัระดบัจงัหวดั  

8.2 หากโรงเรียนล าดบัท่ี 1 หรือ 2 สละสทิธ์ิขอให้คดัเลอืกโรงเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัล าดบัถดัไป 

8.3 นกัเรียนท่ีเป็นตวัแทนเข้าร่วมแขง่ขนัระดบัภาค ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกบัผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกจาก

ระดบัจงัหวดัเทา่นัน้ 
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คอมพวิเตอร์: 2 การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

1.1 นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4-6 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน

2.1 ประเภททีม  

2.2 จ านวนผู้ เข้าแขง่ขนัทีมละ 2 คน 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

3.1 สง่รายช่ือนกัเรียนผู้ เข้าแขง่ขนั 

3.2 หนว่ยจดัแขง่ขนั จดัเตรียมคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการแขง่ขนัให้ทีมละ 1 เคร่ือง โดยมีระบบ 

ปฏิบติัการไม่ต ่ากวา่ Windows 7, Memory ไม่น้อยกวา่ 2 GB, CPU ไม่น้อยกวา่ 1.2 GHz  และไม่มีการ

เช่ือมตอ่ระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

3.4 คณะกรรมการจะเป็นผู้จดัเตรียมอุปกรณ์ (ไมโครโฟน หฟัูง ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ)  ไฟล์ข้อมลู 

รูปภาพ  และเสยีงประกอบส าหรับใช้ในการแขง่ขนั ทัง้นี ้ก าหนดให้ใช้ไฟล์ทรัพยากรที่กรรมการจดัเตรียมไว้ให้

เทา่นัน้ แตส่ามารถปรับแตง่ ดดัแปลง แก้ไข ได้ตามความเหมาะสม 
3.5 เป็นการแขง่ขนั โดยไม่จ ากดัโปรแกรมท่ีใช้ในการแขง่ขนั และอนญุาตให้นกัเรียนติดตัง้โปรแกรมจาก 

CD หรือ DVD เทา่นัน้ก่อนการแขง่ขนั 1 ชัว่โมง หลงัจากท่ีติดตัง้โปรแกรมแล้วให้สง่แผ่น CD หรือ DVD กบั

คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ โดยจะไม่คืนแผน่โปรแกรมให้นกัเรียนโดยเด็ดขาด 

3.6 นกัเรียนสร้างผลงานการน าเสนอ (Presentation) ตามหวัข้อท่ีคณะกรรมการก าหนด ซึง่จะแจ้งให้ทราบ

ในวนัแขง่ขนั 

3.7 ห้ามน าเอกสาร อุปกรณ์บนัทกึข้อมลู อุปกรณ์สือ่สารทกุประเภท และวสัดอุุปกรณ์อ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ี

คณะกรรมการจดัเตรียมไว้ให้เข้าไปในห้องแข่งขนั หากฝ่าฝืนจะปรับให้ออกจากการแขง่ขนั 

3.8 ใช้เวลาในการแขง่ขนั  3  ชัว่โมง 

4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน

4.1 ความถกูต้องสมบูรณ์ของเนือ้หา 20  คะแนน 

4.2 การใช้ Effect ท่ีเหมาะสม   20  คะแนน 

4.3 ความสวยงามของแตล่ะหน้า  20  คะแนน 

4.4 ความคิดสร้างสรรค์  20 คะแนน 

4.5 การมีภาพประกอบท่ีเหมาะสม 20 คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน 80 – 100 ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง 

คะแนน 70 – 79  ได้รับรางวลัระดบัเหรียญเงิน 

คะแนน 60 – 69  ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 

ผลการตดัสนิของคณะกรรมการตดัสิน ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
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6. คณะกรรมการในการตัดสิน

6.1 คณุสมบติัของกรรมการ 
- กรรมการตดัสนิกิจกรรมเป็นผู้ทรงคณุวฒุิ หรือมีความช านาญ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน จ านวน 3-5 คน 
- กรรมการควบคมุการแขง่ขนั ให้พิจารณาตามความเหมาะสม ได้แก่ผู้ควบคมุดแูลระบบ
คอมพิวเตอร์ ชา่งเทคนิค และกรรมการผู้ด าเนินการแขง่ขนั 

6.2 ข้อควรค านงึ 

- ครูผู้สอนท่ีสง่นกัเรียนเข้าแขง่ขนัในกิจกรรมนีต้้องไม่เป็นกรรมการตดัสนิในกิจกรรมนี  ้

6.3 แนวทางการด าเนินงานของกรรมการ 

- ก าหนดหวัข้อส าหรับใช้ในการแขง่ขนั (Theme) 

- จดัเตรียมอุปกรณ์ (ไมโครโฟน หฟัูง ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ)  ไฟล์ข้อมลู  รูปภาพ  เสยีง
ประกอบ และภาพเคลือ่นไหว (gif, swf ฯลฯ) ส าหรับใช้ในการแขง่ขนั 

- ก่อนการแขง่ขนั ให้กรรมการอ านวยความสะดวกในการติดตัง้โปรแกรม 

- ให้กรรมการเรียกเก็บแผน่ CD หรือ DVD เพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว้  

- ให้ศนูย์การแขง่ขนัประชาสมัพนัธ์คณุลกัษณะคอมพิวเตอร์ รุ่นและภาษาของโปรแกรมท่ีจดัเตรียม
ให้ บนเว็บไซต์ลว่งหน้า ก่อนการจดัการแขง่ขนัไม่น้อยกวา่ 1 สปัดาห์ 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน

- ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ไม่มีการเช่ือมตอ่ระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

8. การเข้าแข่งขันระดับภาค

8.1 ในการแขง่ขนัระดบัภาค แตล่ะจงัหวดัมีสทิธ์ิสง่นกัเรียนเข้าแขง่ขนัรายการละ 2 โรงเรียน โดยคดัเลอืกจาก

โรงเรียนท่ีนกัเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัเหรียญทองล าดบัท่ี 1และ2 จากการแขง่ขนัระดบัจงัหวดั  

8.2 หากโรงเรียนล าดบัท่ี 1 หรือ 2 สละสทิธ์ิขอให้คดัเลอืกโรงเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัล าดบัถดัไป 

8.3 นกัเรียนท่ีเป็นตวัแทนเข้าร่วมแขง่ขนัระดบัภาค ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกบัผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกจาก

ระดบัจงัหวดัเทา่นัน้ 
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คอมพวิเตอร์: 1การแข่งขันสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์กราฟฟิก 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

1.1 นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1-3 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน

2.1 ประเภททีม  

2.2 จ านวนผู้ เข้าแขง่ขนัทีมละ 2 คน 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

3.1 สง่รายช่ือนกัเรียนผู้ เข้าแขง่ขนั 

3.2 ใช้โปรแกรม Paint ท่ีมาพร้อมระบบ ปฏบิติัการ Windows ในการแขง่ขนัเทา่นัน้ 

3.3 หนว่ยจดัแขง่ขนั จดัเตรียมคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการแขง่ขนัให้ทีมละ 1 เคร่ือง โดยมีระบบ 

ปฏิบติัการไม่ต ่ากวา่ Windows 7, Memory ไม่น้อยกวา่ 1 GB, CPU ไม่น้อยกวา่ 1.2 GHz, VGA CARD ไม่น้อย

กวา่ 64 Mb และไม่มีการเช่ือมตอ่ระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

3.4 คณะกรรมการจะเป็นผู้จดัเตรียมอุปกรณ์ (ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) 

3.5 นกัเรียนวาดภาพตามหวัข้อท่ีคณะกรรมการก าหนดซึง่จะแจ้งให้ทราบในวนัแขง่ขนั 

- นกัเรียนวาดภาพในลกัษณะการออกแบบตวัการ์ตนูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 

(Cartoon Character Design) จ านวน 4  ลกัษณะ ใน 1 หน้าจอ 

3.6 ห้ามน าเอกสาร อุปกรณ์บนัทกึข้อมลู อุปกรณ์สือ่สารทกุประเภท และวสัดอุุปกรณ์อ่ืน ๆ นอกเหนือจาก

ท่ีคณะกรรมการจดัเตรียมไว้ให้เข้าไปในห้องแขง่ขนั หากฝ่าฝืนจะปรับให้ออกจากการแขง่ขนั 

3.7 ใช้เวลาในการแขง่ขนั 2 ชัว่โมง 

3.8 ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

การออกแบบตัวการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Cartoon Character Design) หมายถึง 

การออกแบบตวัการ์ตนูด้วยโปรแกรม Paint จ านวน 1 ตวั โดยออกแบบลกัษณะโดดเดน่ของบุคลกิตวัการ์ตนูนัน้ 4 

ลกัษณะ เช่น การแสดงกริยาทา่ทาง (เดิน นัง่ นอน เปิดประต ูฯลฯ) การแสดงอารมณ์ (โกรธ ดีใจ เสยีใจ ฯลฯ)  

กิจกรรมหรือการกระท า  (เลน่กีฬา  ท าอาหาร ฯลฯ) เป็นต้น โดยอาจมีองค์ประกอบเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของ

ตวัการ์ตนู ให้อยูภ่ายใน 1 หน้าจอ 

4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน

4.1 ความถกูต้องสมบูรณ์ของผลงาน  30  คะแนน 

4.2 การออกแบบลกัษณะของผลงาน 25  คะแนน 

4.3 ความคิดสร้างสรรค์   25  คะแนน 

4.4 ความสวยงาม 20 คะแนน 
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5. เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน 80 – 100 ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง 

คะแนน 70 – 79  ได้รับรางวลัระดบัเหรียญเงิน 

คะแนน 60 – 69  ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 

ผลการตดัสนิของคณะกรรมการตดัสิน ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

6. คณะกรรมการในการตัดสิน

6.1 คณุสมบติัของกรรมการ 
- กรรมการตดัสนิกิจกรรมเป็นผู้ทรงคณุวฒุิ หรือมีความช านาญ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน เช่น ด้าน
คอมพิวเตอร์ ด้านศิลปะ ด้านการ์ตนู ฯลฯ  จ านวน 3-5 คน 
- กรรมการควบคมุการแขง่ขนั ให้พิจารณาตามความเหมาะสม ได้แก่ผู้ควบคมุดแูลระบบ
คอมพิวเตอร์ ชา่งเทคนิค และกรรมการผู้ด าเนินการแขง่ขนั 

6.2 ข้อควรค านงึ 

- ครูผู้สอนท่ีสง่นกัเรียนเข้าแขง่ขนัในกิจกรรมนีต้้องไม่เป็นกรรมการตดัสนิในกิจกรรมนี  ้

6.3 แนวทางการด าเนินงานของกรรมการ 

- ก าหนดหวัข้อส าหรับใช้ในการแขง่ขนัให้มีความชดัเจนวา่เป็นการ์ตนู จ านวน 1 ตวั  โดยหวัข้อการ
แขง่ขนัต้องก าหนดลกัษณะ ะบุคลกิของตวัการ์ตนู 4 ลกัษณะ ะ เช่น การแสดงกริยา ทา่ทาง (เดิน 

นัง่ นอน เปิดประต ูฯลฯ) การแสดงอารมณ์ (โกรธ ดีใจ เสยีใจ ฯลฯ) กิจกรรมหรือการกระท า (เลน่

กีฬา  ท าอาหาร ฯลฯ) เป็นต้น 

- จดัเตรียมอุปกรณ์ (ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) ส าหรับใช้ในการแขง่ขนั 

- ให้ศนูย์การแขง่ขนัประชาสมัพนัธ์คณุลกัษณะคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการแขง่ขนับนเว็บไซต์ลว่งหน้า 
ก่อนการจดัการแขง่ขนัไม่น้อยกวา่ 1 สปัดาห์ 

- กรรมการตรวจผลงานจากไฟล์ท่ีบนัทกึเป็นรูปภาพแล้ว โดยภาพท่ีสร้างส าเร็จเป็นตวัการ์ตนูท่ีมี 4 
ลกัษณะ ใน 1 หน้าจอกรรมการควบคมุการแขง่ขนัจ านวนตามความเหมาะสม 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน

- ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ไม่มีการเช่ือมตอ่ระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

8. การเข้าแข่งขันระดับภาค

8.1 ในการแขง่ขนัระดบัภาค แตล่ะจงัหวดัมีสทิธ์ิสง่นกัเรียนเข้าแขง่ขนัรายการละ 2 โรงเรียน โดยคดัเลอืกจาก

โรงเรียนท่ีนกัเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัเหรียญทองล าดบัท่ี 1และ2 จากการแขง่ขนัระดบัจงัหวดั  

8.2 หากโรงเรียนล าดบัท่ี 1 หรือ 2 สละสทิธ์ิขอให้คดัเลอืกโรงเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัล าดบัถดัไป 

8.3 นกัเรียนท่ีเป็นตวัแทนเข้าร่วมแขง่ขนัระดบัภาค ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกบัผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกจาก

ระดบัจงัหวดัเทา่นัน้ 
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1.2 การใช้เข็มทศิ การคาดคะเนและสะกดรอย 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

เป็นลกูเสอื – เนตรนารี หรือ ยวุกาชาด ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4-6 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน

2.1 ประเภททีม ทีมละ 6 คน  
2.2 แตล่ะทีมอาประกอบด้วยลกูเสอื เนตรนารี ยวุกาชาด หรือผู้บ าเพญ็ประโยชน์อยูใ่นทีมเดียวกนัได้ 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

3.1 ทีมเข้าร่วมการแขง่ขนัปฏิบติัตามค าสัง่ในใบงานท่ีก าหนดให้ โดยใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและ 

การสะกดรอยประกอบการหาต าแหนง่และเป้าหมาย 

3.2 ให้ทีมเข้าร่วมการแขง่ขนัเดินทางโดยใช้เข็มทิศ และเคร่ืองหมายสะกดรอย ไปตามจุดท่ีก าหนดให้ 

และตอบค าถามในใบงานให้ครบถ้วน 

3.3 คณะกรรมการจดัการแขง่ขนั เป็นผู้จดัเตรียมอุปกรณ์ให้ครบถ้วนทกุรายการ 

3.4 ทีมเข้าร่วมการแขง่ขนัต้องแตง่เคร่ืองแบบลกูเสอื เนตรนารี ยวุกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ให้ถกูต้องตาม

กฎกระทรวงวา่ด้วยเคร่ืองแบบ 

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน

4.1 ความส าเร็จของงาน 54 คะแนน 

1) ค้นพบเป้าหมาย จ านวน 10 จุด 30 คะแนน 

2) ตอบค าถามคาดคะเนระยะทาง จ านวน 2 จุด   6 คะแนน 

3) ตอบค าถามคาดคะเนความสงู จ านวน 2 จุด   6 คะแนน 

4) ตอบค าถามการหามมุแอซิมทั (Azimuth) จ านวน 2 จุด   6 คะแนน 

5) ตอบค าถามจากการสะกดรอย จ านวน 2 จุด   6 คะแนน 

4.2 การใช้เข็มทิศ  10 คะแนน 

4.3 การค านวณระยะทาง 10 คะแนน 

4.4 การคาดคะเน 10 คะแนน 

4.5 การแต่งกายและระบบหมู่ 11 คะแนน 

1) บทบาทหวัหน้าทีม 5 คะแนน 

2) การแตง่เคร่ืองแบบถกูต้อง ครบถ้วน ความมีวนิยัและเป็นระเบียบเรียบร้อย  6 คะแนน

4.6 เวลาที่ใช้ในการท ากิจกรรม 45 นาที  5 คะแนน 

1) ทีมเข้าร่วมการแขง่ขนัปฏิบติักิจกรรมเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 5 คะแนน 

2) ทีมเข้าร่วมการแขง่ขนัใช้เวลาเกินจากท่ีก าหนด ตดัคะแนน 1 คะแนน ตอ่ 2 นาที
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5. เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน 80-100 คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง 

คะแนน 70-79  คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญเงิน 

คะแนน 60-69  คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
ผลการตดัสนิของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน

6.1 กรรมการตดัสินจ านวนไม่น้อยกวา่ 15 คน 
6.2 คณุสมบติัของกรรมการตดัสนิ 

6.2.1 ผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีทกัษะและประสบการณ์ในการใช้เข็มทิศ การคาดคะเน การสะกดรอย 

6.2.2 ครูผู้สอนกิจกรรมลกูเสอื-เนตรนารี ท่ีได้รับเคร่ืองหมายวดูแบดจ์ 2 ทอ่นขึน้ไป 

6.2.3 ครูผู้สอนยวุกาชาดโดยผา่นการฝึกอบรมหลกัสตูรผู้น าขึน้ไป 

6.2.4 ครูผู้สอนผู้บ าเพ็ญประโยชน์ โดยผา่นการฝึกอบรมหลกัสตูรหวัหน้าหนว่ยขึน้ไป 

6.2.5 กรรมการอยา่งน้อย 1 คน ควรผา่นการอบรมวิชาแผนท่ี-เข็มทิศ หรือมีประสบการณ์ในการ 
สอนวิชาเข็มทิศ การคาดคะเน การสะกดรอย 

ข้อควรค านึง 

- กรรมการตดัสนิต้องไม่ตดัสนิในกรณีสถานศกึษาของตนเข้าแขง่ขนั 

- กรรมการตดัสนิควรมีท่ีมาจากส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาอ่ืนอยา่งหลากหลาย 

- กรรมการควรให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลงัการตดัสนิเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันา 

7. การเข้าแข่งขันระดับภาค

7.1 ในการแขง่ขนัระดบัภาค แตล่ะจงัหวดัมีสทิธ์ิสง่นกัเรียนเข้าแขง่ขนัรายการละ 2 โรงเรียน โดยคดัเลอืกจาก

โรงเรียนท่ีนกัเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัเหรียญทองล าดบัท่ี 1และ2 จากการแขง่ขนัระดบัจงัหวดั  

7.2 หากโรงเรียนล าดบัท่ี 1 หรือ 2 สละสทิธ์ิขอให้คดัเลอืกโรงเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัล าดบัถดัไป 

7.3 นกัเรียนท่ีเป็นตวัแทนเข้าร่วมแขง่ขนัระดบัภาค ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกบัผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกจาก

ระดบัจงัหวดัเทา่นัน้ 
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ค าแนะน าส าหรับกรรมการ  

การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย 

1.การตัดสิน

1.1 คณะกรรมการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

1.2 การให้คะแนนเคร่ืองแบบ ดคูวามถกูต้องของการแตง่เคร่ืองแบบตามประเภทของผู้ เข้าแขง่ขนั 

1.3 ทีมท่ีเข้าแขง่ขนั อาจจะประกอบด้วยลกูเสอื เนตรนารี ยวุกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์อยูใ่นทีม

เดียวกนัก็ได้ 

1.4 คณะกรรมการมีอ านาจในการสัง่การให้ผู้ เข้าแขง่ขนัเก็บอุปกรณ์เคร่ืองมือสือ่สารของผู้ เข้าแขง่ขนัเปลีย่น 

อาวธุประจ ากาย และอปุกรณ์อ่ืนใด ท่ีจะก่อให้เกิดการได้เปรียบเสยีเปรียบในการแขง่ขนั ก่อนอนญุาตให้เข้าแขง่ขนั 

1.5 คณะกรรมการรวบรวมผลการแขง่ขนั สรุป และรายงานผลการแขง่ขนั 

2.การจัดเตรียมอุปกรณ์ใช้ในการแข่งขัน

2.1 เข็มทิศแบบซิลวา จ านวน 2 เรือน/ทีม และเป็นเข็มทิศรุ่นเดียวกนัทัง้หมดท่ีใช้ในการแขง่ขนั 

2.2 ผ้าสแีดง สเีหลอืง สฟ้ีา สลีะ 2 ผืน : ทีม 

2.3 ไม้พลอง ส ารองส าหรับผู้ เข้าแขง่ขนัท่ีใช้ไม้พลองผิดกติกา จ านวนไม่น้อยกวา่ 30 อนั 

2.4 นาฬิกาจบัเวลา 

2.5 ไม้และธงส ีส าหรับเป็นเคร่ืองหมายในการคาดคะเนความสงู และความกว้าง 

2.6 แผน่รองเขียนกระดาษใบงานและค าตอบ ทีมละ 1 แผน่ 

3.การจัดเตรียมสถานที่ใช้ในการแข่งขัน

3.1 จดัเตรียมสถานท่ีการแขง่ขนัให้เหมาะสมกบักิจกรรม และมีต้นไม้เป็นท่ีวางจุดอยา่งน้อย 5 เส้นทาง 

3.2 แตล่ะเส้นทางให้มีจุดในการเดินเข็มทิศและปฏิบติักิจกรรม จ านวน 10 จุด ระหวา่งจุดให้มีระยะทาง

และกิจกรรม ดงันี ้

3.2.1 ระยะทางระหวา่งจุด ตัง้แต ่35-45 เมตร จ านวน 3 ระยะทาง ให้มีกิจกรรมสะกดรอย 2 จุด 

3.2.2 ระยะทางระหวา่งจุด ตัง้แต ่45-60 เมตร จ านวน 4 ระยะทาง ให้มีกิจกรรมคาดคะเนความสงูของ

วตัถ ุ1 จุด และคาดคะเนความกว้าง 1 จุด 

3.3.3 ระยะทางระหวา่งจุด ตัง้แต ่75-90 เมตร จ านวน 3 ระยะทาง ให้มีกิจกรรมคาดคะเนความสงูของ

วตัถ ุ1 จุด และคาดคะเนความกว้าง 1 จุด 

3.3.4 จุดท่ีมีกิจกรรมคาดคะเนความสงูของวตัถ ุให้บอกต าแหนง่ท่ีตัง้ของวตัถนุัน้เป็นคา่มมุแอซมิทั 

(Azimuth) ด้วย 

3.3 การจดัท าสนามแขง่ขนั 

 3.3.1 ก าหนดเส้นทางโดยบอกคา่มมุแอซิมทั (Azimuth) และก าหนดระยะทางเป็นเมตรให้ผู้ เข้า

แขง่ขนัเดินไปสูเ่ป้าหมายเพื่อบนัทกึรหสัค าตอบ จ านวน 10 จุด รหสัค าตอบแตล่ะจุดควรติดตัง้ให้สามารถมองเห็น

ได้ในระดบัสายตา แตไ่ม่ควรใช้รหสัค าตอบท่ีเป็นอกัษรหรือตวัเลขเรียงล าดบัท่ีผู้ เข้าแขง่ขนัคาดเดาได้ 
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3.3.2 เส้นทางที่ก าหนดให้มีกิจกรรมสะกดรอย ให้ท าเคร่ืองหมายสะกดรอย ให้ผู้ เข้าแขง่ขนัหาค าตอบ 

และปฏิบติัตามค าสัง่ในรหสัค าตอบนัน้ เพื่อเดินทางตอ่ไป 

เคร่ืองหมายสะกดรอยท่ีก าหนดนี ้ให้เว้นช่วง ไมค่วรวางตอ่เน่ืองกนั 

4. การด าเนินการแข่งขัน

4.1 ทีมท่ีเข้าแขง่ขนัรายงานตวัลงทะเบียน 

4.2 กรรมการตรวจเคร่ืองแบบ 

4.3 หวัหน้าทีมจบัฉลากล าดบัท่ีเข้าแขง่ขนั และเส้นทางที่จะเข้าแขง่ขนั 

4.4 กรรมการด าเนินการแขง่ขนั โดยปฏิบติัตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

4.4.1 กรรมการให้สมาชิกในทีมทกุคนจบัฉลาก ผู้ท าหน้าที่ประจ าทีม 

- ผู้ใช้เข็มทิศ จ านวน 2 คน ให้ผกูผ้าสแีดง 
- ผู้ค านวณระยะทาง จ านวน 2 คน ให้ผกูผ้าสเีหลอืง 
- ผู้คาดคะเนและสะกดรอย จ านวน 2 คน ให้ผกูผ้าสฟ้ีา 

4.4.2 กรรมการมอบใบงาน กระดาษค าตอบ และเข็มทิศ 

4.4.3 กรรมการจบัเวลา และให้สญัญาณเร่ิมต้นการแขง่ขนั 

4.5 กรรมการให้คะแนนความเป็นผู้น าการใช้เข็มทิศ การค านวณระยะทาง การคาดคะเน และการสะกดรอย 

ต้องติดตามและสงัเกตการท างานของทกุทีมท่ีเข้าร่วมการแขง่ขนั โดยให้คะแนนตามเกณฑ์การแขง่ขนั 

4.6 เวลาที่ใช้ในการแขง่ขนั ไม่เกิน 45 นาที การให้คะแนนเวลาที่ใช้ในการแขง่ขนั เป็นไปตามเกณฑ์ 

ท่ีก าหนด เม่ือหมดเวลาแขง่ขนั ให้กรรมการเป่านกหวีดให้สญัญาณยติุการปฏิบติักิจกรรม และเร่ิมตดัคะแนนเวลา 

4.7 ควรจะจดัการแขง่ขนัให้เสร็จสิน้ภายใน 1 วนั หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้กรรมการปรับเปลีย่น    

ใบงาน เส้นทาง และกิจกรรมการแขง่ขนั 
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ใบงาน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4-6 

การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย 

............... 

ทีมของทา่นได้รับมอบหมายให้เดินทางส ารวจตามเส้นทางที่ก าหนด ภายในเวลา 45 นาท ีโดยใช้เข็มทิศ 

และทกัษะทางลกูเสอืในการคาดคะเน และการสะกดรอย ให้ปฏิบติักิจกรรมตามค าสัง่และบนัทกึค าตอบลงใน

กระดาษค าตอบ เม่ือปฏิบติักิจกรรมเสร็จให้ร้อง “ไชโย” แล้วเดินทางไปพบกรรมการท่ีจุดรับค าสัง่ สง่กระดาษ 

ค าตอบและเข็มทิศคืนคณะกรรมการจดัการแขง่ขนั 

....................................... 

ตัวอย่างค าส่ังและกระดาษค าตอบ 

เส้นทางที่ ..... 

ทีมโรงเรียน..................................................................จงัหวดั............................ 

ล าดบัท่ี ค าสัง่ ค าตอบ 

1 จากจุดเร่ิมต้น ใช้เข็มทิศตัง้มมุ......องศา เดินทางไป 

ระยะทาง.......เมตร จะพบรหสัค าตอบท่ี 1 

รหสัค าตอบ ท่ี 1 คือ ......... 

2 จากจุดท่ีพบรหสัค าตอบท่ี 1 ใช้เข็มทิศตัง้มมุ......องศา 

เดินทางตอ่ไประยะทาง.......เมตร จะพบรหสัค าตอบท่ี 2 

และให้คาดคะเนความกว้างระหวา่ง......ถึง....... 

รหสัค าตอบ ท่ี 2 คือ ......... 

ความกว้าง.......เมตร 

3 จากจุดท่ีพบรหสัค าตอบท่ี 2 ใช้เข็มทิศตัง้มมุ......องศา 

เดินทางไประยะทาง...38....เมตร จะพบเคร่ืองหมาย 

สะกดรอย ท่ี 1 และค าสัง่ให้ปฏิบติัตอ่ไป 

เคร่ืองหมายสะกดรอยท่ี 1 คือ.... 

ค าสัง่ให้ปฏิบติั............................. 

(เดินทางไป......เมตร มมุ......องศา) 

4 จากค าสัง่ของเคร่ืองหมายสะกดรอยท่ี 1 ออกเดินทาง 

ตอ่ไป จะพบรหสัค าตอบท่ี 3 และให้คาดคะเนความสงู 

ของ.............และต าแหนง่ท่ีตัง้ของ........ 

รหสัค าตอบท่ี 3 ......... 

ความสงู.......เมตร 

มมุ.......องศา 

ฯลฯ 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: 1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพญ็ประโยชน์ 

1.1 การผูกเงื่อน เดนิทูนของบนศีรษะและโยนลูกบอล 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

เป็นลกูเสอื – เนตรนารี หรือ ยวุกาชาด ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1-3 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน

2.1 ประเภททีม ทีมละ 6 คน  
2.2 แตล่ะทีมอาประกอบด้วยลกูเสอื เนตรนารี หรือยวุกาชาดอยูใ่นทีมเดียวกนัได้ 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

ผู้ เข้าแขง่ขนัปฏิบติักิจกรรมการแขง่ขนัในการเดินทรงตวัวางของบนศีรษะ โยนลกูบอล และผกูเงื่อนตามใบ

งาน ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 วางสมดุลกูเสอืปกแข็งบนศีรษะ มือทัง้สองข้างกอดอก แขนแนบล าตวั เดินเท้าเหยียบเส้นท่ีก าหนดอ้อม

สิง่กีดขวาง ระยะทาง 14 เมตร ไปและกลบั 

3.2 โยนลกูบอล (ใช้ลกูเทนนิส) ลงตะกร้า ท่ีผกูติดกบัไม้กัน้ระยะ 3 เมตร 

3.3 ผกูเงื่อน 4 เงื่อน 

1) เงื่อนกระหวดัไม้สองชัน้

2) เงื่อนพิรอด

3) เงื่อนขดัสมาธิ

4) เงื่อนบว่งสายธนู

3.4 ให้ผู้จดัการแขง่ขนัจดัเตรียมเชือกผกูเงื่อนท่ีมีขนาดเทา่กนั ยาว 2 เมตร จ านวน 5 เส้น และเชือกไนลอน

ขนาดเลก็กวา่เชือกผกูเงื่อน ยาว 2 เมตร จ านวน 1 เส้น 

3.5 ผู้ เข้าแขง่ขนัต้องแตง่เคร่ืองแบบลกูเสอื - เนตรนารี หรือยวุกาชาด 

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100  คะแนน

1) ผลส าเร็จของการปฏิบัตงิาน (75 คะแนน) 

1.1 เดินวางของบนศีรษะ คนละ 5 คะแนน    30 คะแนน 

1.2 โยนลกูเทนนิสลงตะกร้า คนละ 3 ลกู ลกูละ 1 คะแนน  18 คะแนน 

1.3 ความถกูต้องของการผกูเงื่อน เงื่อนละ 2 คะแนน 14 คะแนน 

1.4 ประสทิธิภาพของเชือกท่ีผกูตอ่กนั 13 คะแนน 

1.4.1 ประสทิธิภาพของการผกูเงื่อน 4 คะแนน ให้ผู้ เข้าแขง่ขนัคนสดุท้ายดงึเชือกท่ีผกูกบัไม้กัน้ต่อ 

กนัมา และเชือกบว่งสายธนท่ีูผกูกบัตวัระดบัเข็มขดั ถ้าดงึแล้วเชือกหลดุให้ได้คะแนนเป็น 0 คะแนน 

1.4.2 ความเรียบร้อยของเงื่อน 7 คะแนน โดยดูจากปลายเชือกท่ีใช้ผกูเงื่อน เงื่อนละ 1 คะแนน 

ทัง้นีจ้ะต้องเหลอืปลายเชือกแตล่ะเงื่อน 3-5 ซม. 

1.4.3 วดัความยาวของเชือกท่ีผกูจากหลกัถึงตวัผู้ เข้าแขง่ขนัคนสดุท้าย ทีมใดตอ่เชือกได้ยาวที่สดุ

ได้ 2 คะแนน และลดคะแนนทีมท่ีได้ความยาวลดลงมาทกุ 5 ซม. ตอ่ 0.5 คะแนน 
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2) ความเป็นผู้น า ผู้ตาม เคร่ืองแต่งกาย (20 คะแนน)

2.1 บทบาทของหวัหน้าทีมในการสัง่การ การควบคมุทีม 5 คะแนน 

2.2 ลกูทีมเช่ือฟังและปฏิบติังานตามค าสัง่อยา่งมีวินยั   5 คะแนน 

2.3 การแตง่เคร่ืองแบบครบและถกูต้องตามประเภท   5 คะแนน 

2.4 ความแคลว่คลอ่งวอ่งไว ความมีวินยั   5 คะแนน 

3) เวลาที่ใช้ (5 คะแนน) 

3.1 ทีมท่ีปฏิบติักิจกรรมเสร็จโดยใช้เวลาน้อยท่ีสดุ ได้คะแนน 5 คะแนน 

3.2 ทีมท่ีปฏิบติักิจกรรมเสร็จใช้เวลามากขึน้ ลดคะแนนลงตามสว่นทกุ 1 นาที ตอ่ 1 คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน 80-100 คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง 

คะแนน 70-79  คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญเงิน 

คะแนน 60-69  คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
ผลการตดัสนิของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน

6.1 กรรมการตดัสินจ านวนไม่น้อยกวา่ 10 คน 
6.2 คณุสมบติัของกรรมการตดัสนิ 

6.2.1 เป็นผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีความช านาญในกิจกรรมลกูเสอื 

6.2.2 ครูผู้สอนลกูเสอืท่ีได้รับเคร่ืองหมายวดูแบดจ์ 2 ทอ่นขึน้ไป 

6.2.3 ครูผู้สอนยวุกาชาดโดยผา่นการฝึกอบรมหลกัสตูรผู้น าขึน้ไป 

6.2.4 เป็นศกึษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบกิจกรรมลกูเสอื 
ข้อควรค านึง 

- กรรมการตดัสนิต้องไม่ตดัสนิในกรณีสถานศกึษาของตนเข้าแขง่ขนั 

- กรรมการตดัสนิท่ีมาจากครูผู้สอนควรแตง่ตัง้ให้ตดัสินในระดบัชัน้ท่ีท าการสอน 

- กรรมการตดัสนิควรมีท่ีมาจากส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาอ่ืนอยา่งหลากหลาย 

- กรรมการควรให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลงัการตดัสนิเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันา 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน

- สถานท่ีท าการแขง่ขนัควรเป็นลานกลางแจ้ง หรือห้องประชมุ พืน้ราบ 

8. การเข้าแข่งขันระดับภาค

8.1 ในการแขง่ขนัระดบัภาค แตล่ะจงัหวดัมีสทิธ์ิสง่นกัเรียนเข้าแขง่ขนัรายการละ 2 โรงเรียน โดยคดัเลอืกจาก

โรงเรียนท่ีนกัเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัเหรียญทองล าดบัท่ี 1และ2 จากการแขง่ขนัระดบัจงัหวดั  

8.2 หากโรงเรียนล าดบัท่ี 1 หรือ 2 สละสทิธ์ิขอให้คดัเลอืกโรงเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัล าดบัถดัไป 

8.3 นกัเรียนท่ีเป็นตวัแทนเข้าร่วมแขง่ขนัระดบัภาค ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกบัผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกจาก

ระดบัจงัหวดัเทา่นัน้ 
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แผนผังสนามแข่งขันเดินทรงตัวทูนของบนศีรษะและโยนบอล 
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ค าแนะน าส าหรับคณะกรรมการ 

1. การตัดสิน

1.1 คณะกรรมการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

1.2 การให้คะแนนเคร่ืองแบบ ดคูวามถกูต้องของการแตง่เคร่ืองแบบตามประเภทของผู้ เข้าแขง่ขนั 

1.3 ทีมท่ีเข้าแขง่ขนั อาจจะประกอบด้วยลกูเสอื เนตรนารี และยวุกาชาด อยูใ่นทีมเดียวกนัก็ได้ 

1.4 คณะกรรมการมีอ านาจในการสัง่การให้ผู้ เข้าแขง่ขนั แก้ไข เปลีย่นแปลงการแตง่กายและทรงผมหรือ

พฤติกรรมอ่ืนใด ท่ีจะก่อให้เกิดการได้เปรียบเสยีเปรียบในการแขง่ขนั ก่อนอนญุาตให้เข้าแขง่ขนั 

1.5 คณะกรรมการรวบรวมผลการแขง่ขนั สรุป และรายงานผลการแขง่ขนั 

2. การจัดเตรียมอุปกรณ์ใช้ในการแข่งขัน

2.1 ลกูเทนนิสส าหรับใช้ในการแขง่ขนั จ านวนลูล่ะ 18 ลกู 

2.2 ตะกร้าแชร์บอล ขนาดเทา่กนั 

2.3 สมดุลกูเสอืปกแข็ง 

2.4 นาฬิกาจบัเวลา 

2.5 เชือกผกูเงื่อน ขนาดเทา่กนั ยาว 2 เมตร 

2.6 เชือกไนลอ่น เส้นเลก็กวา่เชือกผกูเงื่อน ความยาว 2 เมตร 

2.7 ไม้กลมขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 1-2 นิว้ ยาว 5-6 เมตร 2 อนั น ามาตอ่กนั ผกูกบัหลกัไว้เพื่อให้ผู้ เข้าแขง่ขนั

ใช้ผกูเงื่อนและผกูตะกร้าแชร์บอลส าหรับการโยนลกูเทนนิส 

2.8 โต๊ะนกัเรียนหรือโต๊ะอ่ืนท่ีมีขนาดใกล้เคียง ไว้ส าหรับวางสมดุและลกูเทนนิส ลูล่ะ 2 ตวั 

2.9 ฉลากหมายเลข 1-6 ใสก่ลอ่งทบึแสง 

2.10 กรวยยางหรืออปุกรณ์อยา่งอ่ืนท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

2.11 วสัดสุ าหรับท าเส้น ใช้เดินทรงตวั 

2.12 กระดาษกาวสแีดงและสเีหลอืงขนาดกว้าง 1 นิว้ 

2.13 ตะกร้าใสล่กูเทนนิส ลูล่ะ 1 ใบ 

3. การจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน

3.1 สถานท่ีส าหรับการแขง่ขนั เป็นลานซีเมนต์พืน้ราบ 

3.2 จดัท าลูไ่ม่น้อยกวา่ 3 ลู ่ความยาวลูล่ะ 22 เมตร กว้างไม่น้อยกวา่ 3 เมตร แตล่ะลูข่ีดเส้นท าเคร่ืองหมาย

และวางอุปกรณ์ดงันี ้

- ระยะ 3 เมตรแรก ตีเส้นทบึสแีดงกว้าง 1 นิว้ เป็นจุดยืนรอของสมาชิกทีมท่ีเข้าแขง่ขนั 

 - ระหวา่งจุดรอถึงจุดเร่ิมต้น ระยะ 1 เมตร ตีเส้นสเีหลอืงกว้าง 1 นิว้ วางโต๊ะ 1 ตวั ส าหรับวาง 
สมดุลกูเสอืปกแข็ง 1 เลม่ 

- จากจุดเร่ิมต้นถึงจุดสิน้สดุการเดินทรงตวั ระยะ 14 เมตร ตีเส้นทบึขนาดกว้าง 4 นิว้ ดงัรูป 

- จากจุดสิน้สดุการเดินทรงตวั วางโต๊ะ 1 ตวัชิดเส้นสแีดง ไว้ส าหรับวางสมดุและวางตะกร้า 

ใสล่กูเทนนิส ตะกร้าละ 18 ลกู 
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 - จากจุดสิน้สดุการเดินทรงตวั ระยะ 1 เมตร ตีเส้นทบึสแีดงกว้าง 1 นิว้เป็นจุดกัน้ยืนโยนลกูบอล 

 - จากจุดไม้กัน้ ระยะ 3 เมตร ปักหลกัผกูไม้กัน้ยาวไม่น้อยกวา่ 9 เมตร สงูจากพืน้ 20 เซนติเมตร 

ไว้ให้ผู้ เข้าแขง่ขนัคนท่ี 2 ผกูเงื่อนยดึติดกบัไม้และผกูตะกร้าแชร์บอลลูล่ะ 1 ใบ ให้วางตะกร้าแชร์บอลลู่

ละ 1 ใบ 

โดยอาจจะน าหินหรืออิฐ ผกูไว้นอกก้นตะกร้า เพือ่ถ่วงยดึกบัพืน้กนัล้มได้ แตห้่ามใช้วสัดอ่ืุนใดใสไ่ว้ใน

ตะกร้า 

3.3 ให้ผู้ เข้าแขง่ขนัยืนเข้าแถวท่ีจุดรอหา่งจากจดุเร่ิมต้น 1 เมตร ห้ามผู้ เข้าแขง่ขนัล า้เส้นจากจุดรอจนกวา่ผู้  

เข้าแขง่ขนัคนก่อนจะกลบัมาสมัผสัมือ 

3.4 ห้ามผู้ เข้าแขง่ขนัยืนเหยียบเส้นจุดกัน้ยืนโยนลกูบอล 

3.5 ขณะแขง่ขนัให้ผู้ เข้าแขง่ขนัถอดหมวก 

4. การด าเนินการแข่งขัน

4.1 ผู้จดัการแขง่ขนั ควรด าเนินการจดัการแขง่ขนัให้เสร็จสิน้ ภายใน 1 วนั 

4.2 แจกใบงานให้ผู้ เข้าแขง่ขนัทกุทีมพร้อมๆกนั ให้เวลาแตล่ะทีมอ่านใบงาน และสงัเกตการสัง่งาน 

การปฏิบติังาน ความเป็นผู้น าผู้ตาม 

4.3 ให้ผู้ เข้าแขง่ขนัแต่ละทีม (ทกุคน) มาจบัฉลากหมายเลข เม่ือจบัได้แล้วให้ถือไว้ก่อน ห้ามเปิดออกดู

จนกวา่จะได้ยินสญัญาณ ให้สงัเกตการสัง่งานของหวัหน้าทีม การปฏิบติังาน ความเป็นผู้น าผู้ตาม 

4.4 มอบเชือกท่ีจดัเตรียมไว้ให้แก่หวัหน้าทีม ทีมละ 6 เส้น (ประกอบด้วยเชือกผกูเงื่อน 5 เส้น และเชือก      

ไนลอ่น 1 เส้น) เพื่อให้หวัหน้าทีมด าเนินการมอบเชือกให้สมาชิก คนละ 1 เส้น เพื่อใช้ในการแขง่ขนั เม่ือได้เชือก

ประจ าตวัแล้ว ให้ผู้ เข้าแขง่ขนัทกุคนเก็บเชือกประจ าตวัแบบลกูเสอื เสร็จแล้วให้ใสไ่ว้ในกระเป๋ากางเกงหรือกระโปรง

ของแตล่ะคน 

4.5 เม่ือได้ยินสญัญาณนกหวีด จึงเร่ิมปฏิบติัตามใบงานและเร่ิมจบัเวลา 

4.6 เร่ิมการแขง่ขนั ให้ผู้ เข้าแขง่ขนัคนท่ี 1 เดินจากจุดรอมาที่โต๊ะวางสมดุ หยิบสมดุลกูเสอืปกแข็งวางบน

ศีรษะ เอามือทัง้สองข้างกอดอกแขนแนบล าตวั เดินจากจุดเร่ิมต้นเหยียบไปบนเส้นท่ีก าหนดจนถึงจุดสิน้สดุ แล้ว

หยิบสมดุจากศีรษะวางไว้บนโต๊ะตวัที่ 2 หยดุและยืนหลงัเส้นสแีดง หยิบลกูเทนนิสในตะกร้าครัง้ละ 1 ลกู โยนลกู

เทนนิสลงตะกร้า จนครบ 3 ลกู เสร็จแล้วให้ดงึเชือกประจ าตวัจากกระเป๋า เดินข้ามเส้นสแีดงไปผูกเงื่อนกระหวดัไม้ 

2 ชัน้ กบัไม้กัน้ตรงจุดท่ีก าหนด แล้วดงึปลายเชือกไปทางจุดเร่ิมต้นให้ตงึ ทิง้ปลายเชือกไว้ เดินไปหยิบสมดุปกแข็ง

จากบนโต๊ะตวัที่ 2 วางบนศีรษะ เอามือกอดอกแขนแนบล าตวั เดินย้อนกลบัไปตามเส้นทางเดิมจนถึงจุดเร่ิมต้น 

หยิบสมดุจากศีรษะวางบนโต๊ะ แล้วไปสมัผสัมือกบัสมาชิก ผู้ เข้าแขง่ขนัคนตอ่ไปเพื่อเข้าปฏิบติักิจกรรมดงัเช่นผู้ เข้า

แขง่ขนัคนแรก  

ผู้ เข้าแขง่ขนัคนใดท าสมดุตกระหวา่งทาง ให้หยุดตรงจุดท่ีสมุดตก หยิบสมดุวางบนศีรษะแล้วเดินตอ่ไป 

กรรมการตดัคะแนนผู้ เข้าแขง่ขนัครัง้ละ 1 คะแนน ทกุครัง้ ในกรณีตอ่ไปนี ้

- ท าสมดุตกจากศีรษะ ครัง้ละ 1 คะแนน 

- ท ากรวยล้ม กรวยละ 1 คะแนน 

- เท้าเดินออกนอกเส้น ก้าวละ 1 คะแนน 
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- ใช้มือจบัหรือหยิบสมดุก่อนถึงจุดท่ีก าหนด ครัง้ละ 1 คะแนน 

- เท้าเหยียบเส้นสแีดงขณะยืนรอและโยนลกูบอล ครัง้ละ 1 คะแนน 

- กรณีผู้ เข้าแขง่ขนั ปฏิบติัผิดขัน้ตอนตามท่ีก าหนด ให้ท าการแก้ไขและแขง่ขนัตอ่ไปได้ 

แตใ่ห้ตดัคะแนน ครัง้ละ 1 คะแนน 

4.7 เม่ือผู้ เข้าแขง่ขนัคนตอ่ไปสมัผสัมือกบัผู้ เข้าแขง่ขนัคนก่อนแล้วให้ปฏิบติัเช่นเดียวกบัผู้ เข้าแขง่ขนัคนแรก

จากจุดเร่ิมต้นไปจนถึงจุดสิน้สดุการเดินทรงตวั หยิบสมดุปกแข็งบนศีรษะวางไว้บนโต๊ะ แล้วหยิบลกูเทนนิสใน

ตะกร้า ครัง้ละ 1 ลกู โยนลกูเทนนิสลงตะกร้า จนครบ 3 ลกู เสร็จแล้วดงึเชือกประจ าตวัจากกระเป๋า ไปผกูเงื่อนกบั

ปลายเชือกท่ีผู้ เข้าแขง่ขนัคนก่อนทิง้ปลายเชือกไว้ เสร็จแล้วดงึปลายเชือกไปทางจุดเร่ิมต้นให้ตงึทิง้ปลายเชือกไว้ 

แล้วไปหยิบสมดุปกแข็งจากโต๊ะตวัที่ 2 วางบนศีรษะเดินกลบัตามเส้นทางเดิมไปท่ีจุดเร่ิมต้น หยิบสมดุปกแข็งบน

ศีรษะวางบนโต๊ะ แล้วไปสมัผสัมือผู้ เข้าแขง่ขนัคนตอ่ไป เพื่อปฏิบติักิจกรรมตามล าดบั 

4.8 ผู้ เข้าแขง่ขนัคนสดุท้ายเม่ือผกูเงื่อนตามท่ีก าหนดทัง้ 2 เงื่อนเสร็จสิน้แล้ว ไม่ต้องไปหยิบสมดุจากโต๊ะตวัที่ 

2 แตใ่ห้ดงึปลายเชือกให้ตงึ และร้องไชโยขึน้ ถือเป็นการสิน้สดุการแขง่ขนั กรรมการบนัทกึเวลาที่ปฏิบติักิจกรรมของ

แตล่ะทีมไว้เพื่อใช้ประกอบการให้คะแนน 

4.9 การวดัความยาวของเชือก ให้วดัจากจุดท่ีผูกเชือกไปจนถึงส้นเท้าของผู้ เข้าแขง่ขนัคนสดุท้ายท่ียืนในลกัษณะ

ทา่ตรง 
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ใบงาน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1-3 

การผูกเงื่อน เดินทนูของบนศีรษะและโยนลูกบอล 

1. ให้ผู้ เข้าแขง่ขนัไปยืนตัง้แถวในจุดท่ีก าหนดให้ อ่านใบงาน เม่ือเข้าใจแล้วให้สง่ใบงานคืนกรรมการ

กรรมการจะมอบเชือกให้แก่หวัหน้าทีม ทีมละ 6 เส้น 

2. ให้ทกุคนในทีมจบัฉลากหมายเลขล าดบัเพื่อปฏิบติักิจกรรม

3. เม่ือได้ยินสญัญาณจากกรรมการ ให้ทกุคนเปิดอ่านหมายเลขท่ีจบัฉลากได้ แล้วตัง้แถวตอนเรียง

ตามล าดบัหมายเลขท่ีจบัฉลากได้ 

4. หวัหน้าทีมมอบเชือกให้สมาชิก คนละ 1 เส้น ให้ผู้ เข้าแขง่ขนัทกุคนจดัการเก็บเชือกประจ าตวั

แบบลกูเสอื เสร็จแล้วให้ใสไ่ว้ในกระเป๋ากางเกงหรือกระโปรงแล้วปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้

หมายเลข 1 เดินจากจุดรอหลงัเส้นสีแดงไปท่ีจุดเร่ิมต้น หยิบสมดุปกแข็งบนโต๊ะวางบนศีรษะ เอามือกอดอก

แขนแนบล าตวั เดินจากเส้นสเีหลอืงทนูสมดุปกแข็งบนศีรษะเท้าเหยียบไปตามเส้นท่ีก าหนดจนถึงเส้นสเีหลอืงหยิบ

สมดุปกแข็งบนศีรษะวางบนโต๊ะตวัที่ 2 หยิบลกูเทนนิสในตะกร้าครัง้ละ 1 ลกู ยืนหลงัเส้นสแีดงโยนลกูเทนนิสลง

ตะกร้า จนครบ 3 ลกู แล้วหยิบเชือกจากกระเป๋าออกมาแก้ออก น าปลายเชือกข้างหนึง่ไปผกูกบัไม้กัน้ด้วยเงื่อน

กระหวดัไม้ 2 ชัน้ ตรงจุดท่ีกรรมการก าหนด ดงึปลายเชือกไปทางจุดเร่ิมต้นให้ตงึปลอ่ยเชือกทิง้ไว้ แล้วไปหยิบสมดุ

ปกแข็งจากโต๊ะวางบนศีรษะ มือกอดอกแขนแนบล าตวั เดินจากเส้นสเีหลอืงกลบัไปตามเส้นทางเดิม ถึงเส้นสเีหลอืง

ให้หยิบสมดุปกแข็งบนศีรษะวางบนโต๊ะ แล้ววิ่งไปสมัผสัมือกบัผู้ เข้าแขง่ขนัคนตอ่ไป เสร็จแล้วให้ออกจากลูแ่ขง่ขนั 

หมายเลข 2 ปฏิบติัเช่นเดียวกบัผู้ เข้าแขง่ขนัหมายเลข 1 แตใ่ห้น าเชือกไปผกูตอ่กบัปลายเชือก 

ของหมายเลข 1 ด้วยเงื่อนพิรอด 

หมายเลข 3 ปฏิบติัเช่นเดียวกบัผู้ เข้าแขง่ขนัหมายเลข 2 และให้น าเชือกไปผกูตอ่กบัปลายเชือก 

ของหมายเลข 2 ด้วยเงื่อนพิรอด 

หมายเลข 4 ปฏิบติัเช่นเดียวกบัผู้ เข้าแขง่ขนัหมายเลข 2 และให้น าเชือกไปผกูตอ่กบัปลายเชือก 

ของหมายเลข 3 ด้วยเงื่อนขดัสมาธิ 

หมายเลข 5 ปฏิบติัเช่นเดียวกบัผู้ เข้าแขง่ขนัหมายเลข 2 และให้น าเชือกไปผกูตอ่กบัปลายเชือกของ 

หมายเลข 4 ด้วยเงื่อนขดัสมาธิ 

หมายเลข 6 ปฏิบติัเช่นเดียวกบัผู้ เข้าแขง่ขนัหมายเลข 2 และให้น าปลายเชือกด้านหนึง่ไปผกูตอ่กบั 

ปลายเชือกของหมายเลข 5 ด้วยเงื่อนพิรอด เสร็จแล้วน าปลายเชือกอีกด้านหนึง่ผกูเงื่อนบว่งสายธนกูบัตวั 

ระดบัเข็มขดั ดงึปลายเชือกท่ีคล้องตนเองไปทางจุดเร่ิมต้นให้ตึง เม่ือเชือกตงึแล้วให้ร้อง “ไชโย” ถือเป็น 

การสิน้สดุการแขง่ขนั ไม่ต้องไปหยิบสมดุเดินย้อนมาที่จุดเร่ิมต้น แตใ่ห้ยืนน่ิงไว้จนกวา่กรรมการจะตรวจ 

ให้คะแนนเสร็จจึงออกจากลูแ่ขง่ขนั 
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กลุ่มปฐมวัย: 6  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech) 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน นกัเรียนชัน้อนบุาล 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน ประเภทเด่ียว 
2.1 ประเภทนกัเรียนหลกัสตูรสามญั คือ นกัเรียนไทยท่ีเรียนภาษาองักฤษจ านวน 3-5 คาบ ตอ่สปัดาห์ใน

หลกัสตูรสามญั หรือหลกัสตูร IEP  

2.2 ประเภทนกัเรียนหลกัสตูรพิเศษ คือ นกัเรียนไทยท่ีเรียนหลกัสตูร English Program หรือนกัเรียนไทยท่ี

เรียนและใช้ภาษาองักฤษมากกวา่ 5 คาบตอ่สปัดาห์ หรือนกัเรียนไทยและตา่งชาติหรือมีผู้ปกครองเป็นชาวตา่งชาติ

หรือใช้ชีวิตอยูต่า่งประเทศติดตอ่กนัมากกวา่ 6  เดือน 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 สง่รายช่ือผ้เูข้าแขง่ขนัและครูผ้ฝึูกซ้อม 

3.2 หวัข้อการพดู  “My ” 

3.3 จบัฉลากล าดบัการแขง่ขนัในวนัแขง่ขนั 

3.4 เวลาท่ีใช้ในการเลา่เร่ือง  

   - นกัเรียนหลกัสตูรสามญั 3 นาท ี

      - นกัเรียนหลกัสตูรพิเศษ 4 นาท ี
หากใช้เวลาในการพดูเกินหรือน้อยกวา่เวลาที่ก าหนด แตไ่ม่เกิน 30 วินาที จะไม่ตดัคะแนน หากเกินกวา่ 30 

วินาที ทกุ 10 วินาทีจะถกูตดั 1 เร่ิมจบัเวลาตัง้แตก่ารแนะน าตวั 
3.5 นกัเรียนต้องสง่บทพดูให้กรรมการ (สง่ในวนัแขง่ขนั ให้กรรมการประจ าห้องแขง่ขนั) จ านวน 5 ชุด 

3.6 การแตง่กายชุดนกัเรียน โดยไม่มีการใช้อุปกรณ์ประกอบการเลา่เร่ือง 

4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน

4.1 เนือ้เร่ือง (Content) 20  คะแนน 

- เนือ้เร่ืองมีความนา่สนใจ เหมาะสมกบัวยั (Interesting Story)  10 คะแนน 

- รูปแบบการเลา่เร่ือง การน าเสนอ (Form & Organizing)  10 คะแนน 
4.2 ความคล่องแคล่วด้านการใช้ภาษา (Language Competency) 60  คะแนน 

- ใช้ภาษาถกูต้อง ค าศพัท์ โครงสร้าง ความเหมาะสมกบัระดบัชัน้ (Grammar) 20  คะแนน 
- ออกเสยีงถกูต้องตามหลกัการออกเสยีง (Pronunciation & Accent)  20 คะแนน 
- การใช้น า้เสยีงสงู-ต ่าในประโยค (Tone)     10 คะแนน 

- ความชดัเจนของเสยีง ฟังงา่ย ฟังรู้เร่ือง (Clearness & Understandable) 10 คะแนน 
4.3 บุคลิกภาพ การแนะน าตัว (Character) 20 คะแนน 

- บุคลกิ ทา่ทาง (Personality)  10 คะแนน 

- การแนะน าตวั (Self-Introduction) 10 คะแนน 

Apple




เกณฑ์การแขง่ขนัทกัษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นกัเรียนโรงเรียนเอกชน ครัง้ที ่  ปี 2 3 หน้า 15 

5. เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน 80-100 คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง 

คะแนน 70-79  คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญเงิน 

คะแนน 60-69  คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
ผลการตดัสนิของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

6. คณะกรรมการในการตัดสิน จ านวนประเภทละ 1 ทีม ทีมละ  3-5 คน

6.1 คณุสมบติัของคณะกรรมการ 

- เจ้าของภาษา (Native Speaker) อยา่งน้อย 1 คน ในคณะกรรมการตดัสิน 
- ครูผู้สอนภาษาองักฤษ  
- ผู้ทรงคณุวฒุิด้านภาษาองักฤษ 

6.2 ข้อควรค านงึ 

- กรรมการต้องไม่ตดัสนิในกรณีสถานศกึษาของตนเข้าแขง่ขนั 

- กรรมการควรชีแ้จงกติกาการแขง่ขนัและเกณฑ์การให้คะแนน ก่อนท าการแขง่ขนั  
- กรรมการควรมาจากส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาอ่ืน หรือสถาบนัการศกึษาอ่ืนอยา่งหลากหลาย 

- กรรมการควรให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลงัการตดัสนิ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง พฒันา 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน

- ห้องเรียนท่ีไม่มีเสยีงจากภายนอกรบกวน  
- ไม่อนญุาตให้บุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการตดัสินอยูใ่นห้องแขง่ขนั 

8. การเข้าแข่งขันระดับภาค

8.1 ในการแขง่ขนัระดบัภาค แตล่ะจงัหวดัมีสทิธ์ิสง่นกัเรียนเข้าแขง่ขนัรายการละ 2 โรงเรียน โดยคดัเลอืกจาก

โรงเรียนท่ีนกัเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัเหรียญทองล าดบัท่ี 1และ2 จากการแขง่ขนัระดบัจงัหวดั  

8.2 หากโรงเรียนล าดบัท่ี 1 หรือ 2 สละสทิธ์ิขอให้คดัเลอืกโรงเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัล าดบัถดัไป 

8.3 นกัเรียนท่ีเป็นตวัแทนเข้าร่วมแขง่ขนัระดบัภาค ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกบัผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกจาก

ระดบัจงัหวดัเทา่นัน้ 
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ชื่อโรงเรียน 
จังหวัด 

กลุ่มปฐมวัย: 1 การป้ันดนิน า้มัน 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน นกัเรียนชัน้อนบุาล 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน ประเภททีม ทีมละ 3 คน 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
 3.1 สง่รายช่ือผู้เข้าแขง่ขนัและครูผู้ฝึกซ้อม

 3.2 หวัข้อการปัน้ “   
3.3 วสัดอุปุกรณ์ผู้เข้าแข่งขนัน ามาเอง 

- ใช้ดิน ามนัไร้สารชนิดผิวเรียบท่ียงัไม่ผ่านการใช้ น ้าหนกัไม่เกิน 2 กิโลกรัม ไม่จ ากด ี

* ห้าม ใช้ดินน า้มนัชนิดเส้นเข้าแขง่ขนั

* ห้าม แกะกระดาษ/พลาสติกหุ้มหอ่ดินน า้มนั ก่อนให้คณะกรรมการสนามตรวจอุปกรณ์การแขง่ขนั

* ห้าม นวดดินน า้มนัก่อนเข้าแขง่ขนั

* ห้าม ใช้อุปกรณ์ในการยดึ ติด พิมพ์ลาย อุปกรณ์ตกแตง่ เศษ/แทง่ไม้ทกุชนิดและอุปกรณ์ตดัดินน า้มนั

- ฐานรองใช้ไม้อดัขนาด กว้าง 10 นิว้ ยาว 15 นิว้ ไม่มีกรอบและขาตัง้ ไม่มีการตกแตง่ 

- กระเบือ้งยางหรือแผน่รองนวด 

- ป้ายช่ือโรงเรียน (ใช้กระดาษขนาดA4 พบัเป็นสามเหลีย่ม ระบุช่ือโรงเรียนและจงัหวดั) 

- ตะกร้าใสอุ่ปกรณ์ท่ีใช้ในการปัน้  
3.4 ครูผู้ควบคมุแสดงวสัดอุุปกรณ์การแขง่ขนัท่ีเตรียมมาตอ่หน้าคณะกรรมการก่อนการแขง่ขนั 

3.5 เวลาที่ใช้ในการแขง่ขนั 3 ชัว่โมง 

3.6 แตง่กายด้วยชุดนกัเรียน หรือชุดกีฬาประจ าโรงเรียน 

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100  คะแนน

4.1 ความคิดสร้างสรรค์จนิตนาการ 35  คะแนน 

- ความแปลกใหม่ขององค์ประกอบชิน้งาน 10 คะแนน 
- ความเช่ือมโยงของชิน้งานกบัหวัข้อท่ีก าหนด  10 คะแนน 

- สมัภาษณ์เจ้าของชิน้งาน (การพดู เลา่ อธิบายเก่ียวกบัชิน้งาน) 15 คะแนน 
4.2. กระบวนการท างาน 25  คะแนน 

- การเตรียมอุปกรณ์   2 คะแนน 

- การวางแผนการท างาน    5 คะแนน 

- การมีสว่นร่วมในการท างาน 10 คะแนน 

- เสร็จตามเวลาที่ก าหนด    5 คะแนน 

- การจดัเก็บวสัดอุุปกรณ์    3 คะแนน 

4.3 การจัดองค์ประกอบ ความละเอียด  ประณีตสวยงาม 25 คะแนน 

- ความละเอียด ประณีต สวยงามของชิน้งาน 10 คะแนน 
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- การเลอืกใช้สดิีนน า้มนัหลากหลาย เหมาะสม และใช้ดินน า้มนัหมด 10 คะแนน 
- ความสมดลุของการจดัองค์ประกอบของชิน้งาน   5 คะแนน 

4.4 เนือ้หา 15 คะแนน 

- ความสอดคล้องของชิน้งานกบัหวัข้อท่ีก าหนด 10 คะแนน 

- ความสมบูรณ์ของชิน้งาน    5 คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน 80-100 คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง 

คะแนน 70-79  คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญเงิน 

คะแนน 60-69  คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 

ผลการตดัสนิของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

6. คณะกรรมการในการตัดสิน จ านวน  3-5 คน 

6.1 คณุสมบติัของคณะกรรมการ 

- เป็นศกึษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบงานการศกึษาปฐมวยั 

- เป็นครูท่ีท าการสอนระดบัปฐมวยั 
- ผู้ทรงคณุวฒุิในด้านปฐมวยัหรือศิลปะ 

6.2 ข้อควรค านงึ 

- กรรมการต้องไม่ตดัสนิในกรณีสถานศกึษาของตนเข้าแขง่ขนั 

- กรรมการควรชีแ้จงกติกาการแขง่ขนัและเกณฑ์การให้คะแนน ก่อนท าการแขง่ขนั  
- กรรมการควรมาจากส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาอ่ืน หรือสถาบนัการศกึษาอ่ืนอยา่งหลากหลาย 

- กรรมการควรให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลงัการตดัสนิ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง พฒันา 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน

- ห้องเรียนท่ีไม่มีเสยีงจากภายนอกรบกวน 

- ไม่อนญุาตให้บุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการตดัสินอยูใ่นห้องแขง่ขนั 

8. การเข้าแข่งขันระดับภาค

8.1 ในการแขง่ขนัระดบัภาค แตล่ะจงัหวดัมีสทิธ์ิสง่นกัเรียนเข้าแขง่ขนัรายการละ 2 โรงเรียน โดยคดัเลอืกจาก

โรงเรียนท่ีนกัเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัเหรียญทองล าดบัท่ี 1และ2 จากการแขง่ขนัระดบัจงัหวดั  

8.2 หากโรงเรียนล าดบัท่ี 1 หรือ 2 สละสทิธ์ิขอให้คดัเลอืกโรงเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัล าดบัถดัไปเข้าแขง่ขนั 

8.3 นกัเรียนท่ีเป็นตวัแทนเข้าร่วมแขง่ขนัระดบัภาค ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกบัผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกจาก

ระดบัจงัหวดัเทา่นัน้ 
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กลุ่มปฐมวัย: 4 การแข่งขันเล่านิทานประกอบส่ือ 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน นกัเรียนชัน้อนบุาล 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน ประเภทเด่ียว 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

3.1 สง่รายช่ือผู้ เข้าแขง่ขนัและครูผู้ ฝึกซ้อม 

3.2 การเลา่นิทานเป็นรายบุคคลประกอบสือ่ ครูผู้ควบคมุต้องจดัเตรียมสือ่ประกอบการแขง่ขนัมาเอง และ

นกัเรียนต้องสามารถด าเนินการเลา่ผกูเร่ืองราวเป็นนิทานได้อยา่งเหมาะสม โดยแนะน าตวัและเลา่เป็น

ภาษาไทยเทา่นัน้ 

3.3 สือ่ท่ีใช้ในการแขง่ขนั ต้องมีความเหมาะสมกบัเนือ้เร่ือง เช่น หนงัสอืนิทาน, หุน่มือ, ภาพวาด, อุปกรณ์อ่ืน ๆ 

3.4 การเตรียมสือ่ประกอบการเลา่นิทาน ให้เวลาเตรียมการไม่เกิน 5 นาที 

3.5 ใช้เวลาในการแขง่ขนั 10 นาที  ห้ามใช้ไมโครโฟนหรือเคร่ืองขยายเสยีงใดๆ ทัง้สิน้ 

3.6 แตง่กายด้วยชุดนกัเรียนหรือชุดกีฬาประจ าโรงเรียน 

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100  คะแนน

4.1 การน าส่ิงต่าง ๆ จากส่ือที่น ามาแสดง โดยสามารถผูกเป็นเร่ืองราวนิทานได้ (มีจุดเร่ิมต้น, จุด

วิกฤตของเร่ือง, การคล่ีคลายเร่ือง, การแก้ปัญหา หรือมีการอิงด้านคุณธรรมจนจบเร่ือง)   

30  คะแนน 

- การเตรียม / การใช้อุปกรณ์ท่ีเตรียมมา    5 คะแนน 

- เนือ้เร่ืองเหมาะสมกบัวยั / นา่สนใจ    5 คะแนน 

- การด าเนินเร่ือง (จุดเร่ิมต้น, จุดวิกฤติ, การคลีค่ลายเร่ือง)    5 คะแนน 

- เร่ืองท่ีเลา่ก่อให้เกิดข้อคิดท่ีมีประโยชน์และไม่ขดัตอ่ศีลธรรม   5 คะแนน 

- เลา่เร่ืองได้ตามเวลาที่ก าหนด    5 คะแนน 

- มีการสรุปเร่ืองราวท่ีเป็นคณุธรรมและน าไปใช้ได้    5 คะแนน 

4.2 การใช้น า้เสียงที่สอดคล้องกับเนือ้เร่ือง / เสียงดังชัดเจน 25  คะแนน 

- ชดัเจน ฉะฉานใช้ภาษาท่ีเข้าใจงา่ย 10 คะแนน 

- การใช้น า้เสยีงสอดคล้องกบัเนือ้เร่ือง 10 คะแนน 

- ลลีาการเลา่ชวนฟัง    5 คะแนน 

4.3 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ / มีความแปลกใหม่ของเร่ือง 25  คะแนน 

- เนือ้เร่ืองแปลกใหม่  10 คะแนน 

- วิธีการน าเสนอมีความแปลกใหม่ 15 คะแนน 

4.4 บุคลิกภาพของเด็ก เช่น มีความเช่ือมั่นในตัวเอง ความพอดีของระดับเสียง ท่าทาง การกล้า

แสดงออก การกล้าสบตาผู้ฟัง      20 คะแนน 

- ปรากฏตวัด้วยความมัน่ใจ 5 คะแนน 

- พดูทกัทายแนะน าตนเอง / สบตาผู้ชมอยา่งทัว่ถึง 5 คะแนน 
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- แสดงสือ่/ทา่ทาง ประกอบได้สอดคล้องกบัการเลา่ 5 คะแนน 

- การกล้าแสดงออก  5 คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน 80-100 คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง 

คะแนน 70-79  คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญเงิน 

คะแนน 60-69  คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
ผลการตดัสนิของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

6. คณะกรรมการในการตัดสิน จ านวน  3-5 คน 

6.1 คณุสมบติัของคณะกรรมการ 

- เป็นศกึษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบงานการศกึษาปฐมวยั 

- ผู้ทรงคณุวฒุิในด้านปฐมวยัหรือการพดู 
6.2 ข้อควรค านงึ 

- กรรมการต้องไม่ตดัสนิในกรณีสถานศกึษาของตนเข้าแขง่ขนั 

- กรรมการควรชีแ้จงกติกาการแขง่ขนัและเกณฑ์การให้คะแนน ก่อนท าการแขง่ขนั  
- กรรมการควรมาจากส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาอ่ืน หรือสถาบนัการศกึษาอ่ืนอยา่งหลากหลาย 

- กรรมการควรให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลงัการตดัสนิ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง พฒันา 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน

- ห้องเรียนท่ีไม่มีเสยีงจากภายนอกรบกวน 

- ไม่อนญุาตให้บุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการตดัสินอยูใ่นห้องแขง่ขนั 

8. การเข้าแข่งขันระดับภาค

8.1 ในการแขง่ขนัระดบัภาค แตล่ะจงัหวดัมีสทิธ์ิสง่นกัเรียนเข้าแขง่ขนัรายการละ 2 โรงเรียน โดยคดัเลอืกจาก

โรงเรียนท่ีนกัเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัเหรียญทองล าดบัท่ี 1และ2 จากการแขง่ขนัระดบัจงัหวดั  

8.2 หากโรงเรียนล าดบัท่ี 1 หรือ 2 สละสทิธ์ิขอให้คดัเลอืกโรงเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัล าดบัถดัไป 

8.3 นกัเรียนท่ีเป็นตวัแทนเข้าร่วมแขง่ขนัระดบัภาค ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกบัผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกจาก

ระดบัจงัหวดัเทา่นัน้ 
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กลุ่มปฐมวัย: 5  การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทยีน 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน นกัเรียนชัน้อนบุาล 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน ประเภทเด่ียว  

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 สง่รายช่ือผ้เูข้าแขง่ขนัและครูผ้ฝึูกซ้อม 

3.2 หวัข้อการวาดภาพระบายส ี “  ” 
3.3 ครูผ้คูวบคมุแสดงวสัดุ อุปกรณ์ประกอบการแขง่ขนัท่ีเตรียมมากบักรรมการสนามก่อนการแขง่ขนั 
3.4 วสัดอุุปกรณ์ผ้เูข้าแขง่ขนัน ามาเอง 

   - กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ หน้าเรียบ ขนาดกว้าง 10 นิว้ ยาว 15 นิว้ ไม่มีกรอบและขาตัง้ ไม่มีการตกแตง่ 

 (ด้านหลงั/ด้านขรุขระ เขียนช่ือโรงเรียน และจงัหวดั) 
   - สเีทียน 12 ส ี(โดยเลอืกขนาดสเีทียน: ใหญ่, กลาง, เลก็ ได้เพียง 1 ขนาด ห้ามคละขนาดของสเีทียน) 

    - กระดานรองวาด 

3.5 ใช้สเีทียนเทา่นัน้ ห้าม ใช้สไีม้ สชีอล์ก สเีมจิก ปากกา ดินสอ 

3.6 ห้าม ร่างภาพด้วยดินสอหรืออุปกรณ์ใดๆ บนกระดาษวาดเขียน 

3.7 เวลาที่ใช้ในการแขง่ขนั 2 ชัว่โมง 

3.8 แตง่กายด้วยชุดนกัเรียน หรือชุดกีฬาประจ าโรงเรียน 

4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน

4.1 ความคิดสร้างสรรค์จนิตนาการ 35  คะแนน 

- ความแปลกใหม่ขององค์ประกอบชิน้งาน  10 คะแนน 

- ความเช่ือมโยงของชิน้งานกบัหวัข้อท่ีก าหนด 10 คะแนน 

- สมัภาษณ์เจ้าของชิน้งาน(การพดู การเลา่ การอธิบายเก่ียวกบัชิน้งาน) 15 คะแนน 

4.2 กระบวนการท างาน 15  คะแนน 

- การเตรียมอุปกรณ์/ การวางแผนการท างาน   5  คะแนน 
- เสร็จตามเวลาที่ก าหนด   5 คะแนน 
- การจดัเก็บวสัดอุุปกรณ์    5 คะแนน 

4.3  การจัดองค์ประกอบภาพ ความละเอียด  ประณีตสวยงาม 35  คะแนน 

- ความละเอียด ประณีต สวยงามของชิน้งาน 15 คะแนน 

- การเลอืกใช้สท่ีีหลากหลาย เหมาะสม  10 คะแนน 

- ความสมดลุของการจดัองค์ประกอบภาพของชิน้งาน 10  คะแนน 

4.4 เนือ้หา 15 คะแนน 

- ความสอดคล้องของชิน้งานกบัหวัข้อท่ีก าหนด 10 คะแนน 

- ความสมบูรณ์ของชิน้งาน   5 คะแนน 
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5. เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน 80-100 คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง 

คะแนน 70-79  คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญเงิน 

คะแนน 60-69  คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
ผลการตดัสนิของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

6. คณะกรรมการในการตัดสิน จ านวน  3-5 คน 

6.1 คณุสมบติัของคณะกรรมการ 

- เป็นศกึษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบงานการศกึษาปฐมวยั 

- ผู้ทรงคณุวฒุิในด้านปฐมวยัหรือศิลปะ 
6.2 ข้อควรค านงึ 

- กรรมการต้องไม่ตดัสนิในกรณีสถานศกึษาของตนเข้าแขง่ขนั 

- กรรมการควรชีแ้จงกติกาการแขง่ขนัและเกณฑ์การให้คะแนน ก่อนท าการแขง่ขนั  
- กรรมการควรมาจากส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาอ่ืน หรือสถาบนัการศกึษาอ่ืนอยา่งหลากหลาย 

- กรรมการควรให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลงัการตดัสนิ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง พฒันา 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน

- ห้องเรียนท่ีไม่มีเสยีงจากภายนอกรบกวน  
- ไม่อนญุาตให้บุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการตดัสินอยูใ่นห้องแขง่ขนั 

8. การเข้าแข่งขันระดับภาค

8.1 ในการแขง่ขนัระดบัภาค แตล่ะจงัหวดัมีสทิธ์ิสง่นกัเรียนเข้าแขง่ขนัรายการละ 2 โรงเรียน โดยคดัเลอืกจาก

โรงเรียนท่ีนกัเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัเหรียญทองล าดบัท่ี 1และ2 จากการแขง่ขนัระดบัจงัหวดั  

8.2 หากโรงเรียนล าดบัท่ี 1 หรือ 2 สละสทิธ์ิขอให้คดัเลอืกโรงเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัล าดบัถดัไป 

8.3 นกัเรียนท่ีเป็นตวัแทนเข้าร่วมแขง่ขนัระดบัภาค ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกบัผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกจาก

ระดบัจงัหวดัเทา่นัน้ 

Apple
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กลุ่มปฐมวัย: 2 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน นกัเรียนชัน้อนบุาล 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน ประเภททีม ทีมละ 3 คน 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 สง่รายช่ือผ้เูข้าแขง่ขนัและครูผ้ฝึูกซ้อม 

3.2 หวัข้อการฉีก ตดั ปะ ภาพ   

3.3 วสัดอุปุ กรณ์ผ้เูข้าแขง่ขนัน ามาเอง  

- กระดาษขาว–เทา อยา่งหนา ขนาดกว้าง 10 นิว้ ยาว 15 นิว้ ไม่มีกรอบ และขาตัง้ ไมมี่การตกแตง่ จ านวน 1 แผน่ 

(ด้านสเีทา เขียนช่ือโรงเรียนและช่ือจงัหวดั) 
 - กระดาษท่ีใช้ในการฉีก ตดั ปะ ใช้กระดาษมนัปแูละกระดาษโปสเตอร์สหีน้าเดียวเทา่นัน้ ขนาด A4 ไม่จ ากดัจ านวน 

- ผ้าเช็ดมือ 

- กรรไกรปลายมน 

- กาวลาเท็กซ์พร้อมท่ีทากาว ห้าม ใช้กาวน า้ชนิดหลอด และชนิดแทง่ 

- ตะกร้าใสอุ่ปกรณ์ 
3.4 ครูผู้ควบคมุแสดงวสัด ุอุปกรณ์ประกอบการแขง่ขนัท่ีเตรียมมาตอ่กรรมการ 

3.6 ห้าม ร่างภาพด้วยดินสอ หรืออุปกรณ์ใดๆ ในการขีด หรือท าให้เกิดรอยบนกระดาษเทา-ขาว กระดาษ
มนัปแูละกระดาษโปสเตอร์หน้าเดียว ก่อนการแขง่ขนั 

3.7 ห้าม ม้วน พบั ขย า บิดและหนนุกระดาษเพื่อสร้างชิน้งานเป็น 3 มิติ 

3.8 เวลาที่ใช้ในการแขง่ขนั 3 ชัว่โมง 

3.9 แตง่กายด้วยชุดนกัเรียน หรือชุดกีฬาประจ าโรงเรียน 

4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน

4.1 ความคิดสร้างสรรค์จนิตนาการ      35  คะแนน 

- ความแปลกใหม่ขององค์ประกอบชิน้งาน     10 คะแนน 

- ความเช่ือมโยงของชิน้งานกบัหวัข้อท่ีก าหนด    10 คะแนน 
- สมัภาษณ์เจ้าของชิน้งาน(การพดู การเลา่ การอธิบายเก่ียวกบัชิน้งาน) 15 คะแนน 

4.2 กระบวนการท างาน 25  คะแนน 
- การเตรียมอุปกรณ์    2 คะแนน 

- การวางแผนการท างานร่วมกนั   5 คะแนน 

- การมีสว่นร่วมในการท างาน 10 คะแนน 

- เสร็จตามเวลาที่ก าหนด    5 คะแนน 

- การจดัเก็บวสัดอุุปกรณ์    3 คะแนน 
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4.3 การจัดองค์ประกอบภาพ ความละเอียด  ประณีตสวยงาม 25  คะแนน 

- ความละเอียด ประณีต สวยงามของชิน้งาน 10 คะแนน 

- การเลอืกใช้สขีองกระดาษท่ีหลากหลาย เหมาะสม 10 คะแนน 

- ความสมดลุของการจดัองค์ประกอบภาพของชิน้งาน   5 คะแนน 

4.4 เนือ้หา 15 คะแนน 

- ความสอดคล้องของชิน้งานกบัหวัข้อท่ีก าหนด 10 คะแนน 

- ความสมบูรณ์ของชิน้งาน   5 คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน 80-100 คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง 

คะแนน 70-79  คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญเงิน 

คะแนน 60-69  คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
ผลการตดัสนิของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

6. คณะกรรมการในการตัดสิน จ านวน  3 – 5 คน 

6.1 คณุสมบติัของคณะกรรมการ 

- เป็นศกึษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบงานการศกึษาปฐมวยั 

- เป็นครูท่ีท าการสอนระดบัปฐมวยั 
- ผู้ทรงคณุวฒุิในด้านปฐมวยัหรือศิลปะ 

6.2 ข้อควรค านงึ 

- กรรมการต้องไม่ตดัสนิในกรณีสถานศกึษาของตนเข้าแขง่ขนั 

- กรรมการควรชีแ้จงกติกาการแขง่ขนัและเกณฑ์การให้คะแนน ก่อนท าการแขง่ขนั  
- กรรมการควรมาจากส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาอ่ืน หรือสถาบนัการศกึษาอ่ืนอยา่งหลากหลาย 

- กรรมการควรให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลงัการตดัสนิ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง พฒันา 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน

- ห้องเรียนท่ีไม่มีเสยีงจากภายนอกรบกวน 

- ไม่อนญุาตให้บุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการตดัสินอยูใ่นห้องแขง่ขนั 

8. การเข้าแข่งขันระดับภาค

8.1 ในการแขง่ขนัระดบัภาค แตล่ะจงัหวดัมีสทิธ์ิสง่นกัเรียนเข้าแขง่ขนัรายการละ 2 โรงเรียน โดยคดัเลอืกจาก

โรงเรียนท่ีนกัเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัเหรียญทองล าดบัท่ี 1และ2 จากการแขง่ขนัระดบัจงัหวดั  

8.2 หากโรงเรียนล าดบัท่ี 1 หรือ 2 สละสทิธ์ิขอให้คดัเลอืกโรงเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัล าดบัถดัไปเข้าแขง่ขนั 

8.3 นกัเรียนท่ีเป็นตวัแทนเข้าร่วมแขง่ขนัระดบัภาค ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกบัผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกจาก

ระดบัจงัหวดัเทา่นัน้ 
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