การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน
ครัง้ ที่ 5 ประจาปี 2564 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันทีแ่ ข่งขันวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ จังหวัดสกลนคร
กลุ่ม

1. ปฐมวัย

2. วิทยาศาสตร์

3. การงานอาชีพ

ที่

รายการแข่งขัน

ประเภท

ปฐม ป. ป. ม.
วัย 1-3 4-6 1-3

ห้วข้อ

1

การปั้นดินน้ามัน

ทีม 3 คน

√

สวนสัตว์แสนสนุก

2

การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ

ทีม 3 คน

√

บ้านของฉัน

3

การเล่านิทานประกอบสื่อ

เดีย่ ว

√

4

การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน

เดีย่ ว

√

รักษ์ปา่ /รักษ์นา้

5

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (speech) [หลักสูตรพิเศษ]

เดีย่ ว

√

My Classroom

6

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (speech) [หลักสูตรสามัญ]

เดีย่ ว

√

My Classroom

7

การประกวดมารยาทไทย (ชาย,หญิง)

ทีม 2 คน

√

1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ทีม 3 คน

2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ทีม 3 คน

3 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

ทีม 3 คน

4 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
1 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ ธรรมชาติในท้องถิ่น
2 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ ธรรมชาติในท้องถิ่น

ทีม 3 คน
ทีม 3 คน
ทีม 3 คน

√
√
√
√
√
√

ส่งรูปเล่มโครงงาน จานวน 5 ชุด
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564
ส่งรายงานการแสดงฯ จานวน 5 ชุด
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564

กลุ่ม

ที่

รายการแข่งขัน

ประเภท

ปฐม ป. ป. ม.
วัย 1-3 4-6 1-3

1 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม

ทีม 2 คน

ก่อนการแข่งขันให้คณะกรรมการตัดสินร่วมกันกาหนดลักษณะการ
ออกแบบตัวการ์ตนู (Cartoon Character Design) จานวน 4
ลักษณะ คือ
1) การแสดงกริยาท่าทาง เช่น เดิน นัง่ นอน เปิดประตู
2) การแสดงอารมณ์ เช่น โกรธ ดีใจ เสียใจ
3) กิจกรรมหรือการกระทา เช่น เล่นกีฬา ทาอาหาร
4) และมีองค์ประกอบเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของตัวการ์ตนู ให้
อยู่ภายใน 1 หน้าจอใน 1 หน้าจอ
ลักษณะทีค่ ณะกรรมการกาหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน

√

4. คอมพิวเตอร์

2 การแข่งขันโปรแกรมน้าเสนอ

ทีม 2 คน

5. ภาษาต่าง
ประเทศ

1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
(หลักสูตรสามัญ)

เดีย่ ว

√

√

ห้วข้อ

ก่อนการแข่งขันคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน จัดเตรียมอุปกรณ์
ไฟล์ข้อมูล รูปภาพ และเสียงประกอบสาหรับใช้ในการแข่งขัน และ
ให้ใช้ไฟล์ทรัพยากรทีก่ รรมการจัดเตรียมไว้ให้เท่านัน้ แต่สามารถ
ปรับแต่ง ดัดแปลง แก้ไข ได้ตามความเหมาะสม นักเรียนสร้าง
ผลงานการนาเสนอ (Presentation) ตามหัวข้อทีค่ ณะกรรมการ
กาหนด ซึ่งจะแจ้งหัวข้อให้ทราบในวันแข่งขัน

จับสลาก 2 ครั้ง เลือกพูด 1 หัวข้อ
1. Why I love my family?
2. Something I love to do for fun.
3. My favorite class

กลุ่ม

ที่

รายการแข่งขัน

2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
(หลักสูตรสามัญ)

3 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
(หลักสูตรสามัญ)

5. ภาษาต่าง
ประเทศ

4 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
(หลักสูตรพิเศษ)

5 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
(หลักสูตรพิเศษ)

6 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
(หลักสูตรพิเศษ)

ประเภท

ปฐม ป. ป. ม.
วัย 1-3 4-6 1-3

เดีย่ ว

เดีย่ ว

เดีย่ ว

เดีย่ ว

จับสลาก 2 ครั้ง เลือกพูด 1 หัวข้อ
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.

√

เดีย่ ว

หัวข้อ

√

จับสลาก 2 ครั้ง เลือกพูด 1 หัวข้อ
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 ครั้ง เลือกพูด 1 หัวข้อ
1. Why I love my family?
2. Something I love to do for fun.
3. My favorite class

√

จับสลาก 2 ครั้ง เลือกพูด 1 หัวข้อ
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 ครั้ง เลือกพูด 1 หัวข้อ
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.

กลุ่ม

5. ภาษาต่าง
ประเทศ

6. สังคมศึกษา

7. ภาษาไทย

ที่

รายการแข่งขัน

ประเภท

7 การแข่งขัน Spelling Bee [หลักสูตรสามัญ]

เดีย่ ว

8 การแข่งขัน Spelling Bee [หลักสูตรสามัญ]

เดีย่ ว

9 การแข่งขัน Spelling Bee [ หลักสูตรสามัญ]
10 การแข่งขัน Spelling Bee [หลักสูตรพิเศษ]

เดีย่ ว

11 การแข่งขัน Spelling Bee [หลักสูตรพิเศษ]

เดีย่ ว

12 การแข่งขัน Spelling Bee [หลักสูตรพิเศษ]
13 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน [หลักสูตรสามัญ]

เดีย่ ว
ทีม 2 คน

14 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน [หลักสูตรสามัญ]

ทีม 2 คน

15 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน [หลักสูตรพิเศษ]

ทีม 2 คน

16 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน [หลักสูตรพิเศษ]

ทีม 2 คน

เดีย่ ว

ปฐม ป. ป. ม.
วัย 1-3 4-6 1-3
√
√
√
√
√
√

√

√
√

18 Multi Skills Competition [หลักสูตรพิเศษ]

เดีย่ ว

√

2 ประกวดมารยาทไทย (ชาย,หญิง)

ทีม 2 คน

3 ประกวดมารยาทไทย (ชาย,หญิง)

ทีม 2 คน

1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย

เดีย่ ว

2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย

เดีย่ ว

3 คัดลายมือสื่อภาษาไทย

เดีย่ ว

แนะนาวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นขอตนเอง (1 ประเพณี)
แนะนาสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วในจังหวัดของตนเอง (1 สถานที่)

√

เดีย่ ว
ทีม 2 คน

แนะนาสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วในจังหวัดของตนเอง (1 สถานที่)

√

17 Multi Skills Competition [หลักสูตรสามัญ]
1 ประกวดมารยาทไทย (ชาย,หญิง)

หัวข้อ

√
√
√

แนะนาวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นขอตนเอง (1 ประเพณี)

ท่าบังคับ 1 ท่า
ท่าเลือก 2 ท่า
(ท่าเลือกมี 12 ท่า จับสลาก 2 ครั้ง)
ก่อนการแข่งขันคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันร่วมกัน กาหนด
เนือ้ หาการเขียนให้เหมาะสมตามระดับชั้นของนักเรียน ซึ่งจะแจ้ง
เนือ้ หาการเขียนให้ทราบในวันแข่งขัน

√
√

√

กลุ่ม

ที่

รายการแข่งขัน

4 เรียงร้อยถ้อยความ [เขียนเรื่องจากภาพ]

7. ภาษาไทย

5 เรียงร้อยถ้อยความ [เขียนเรียงความ]
6 เรียงร้อยถ้อยความ [เขียนเรียงความ]

8. กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

9. คณิตศาสตร์

10. ทัศนศิลป์

ประเภท

เดีย่ ว

ปฐม ป. ป. ม.
วัย 1-3 4-6 1-3

ก่อนการแข่งขัน กรรมการตัดสินการแข่งขัน ร่วมกันกาหนดภาพที่
สื่อความในเชิงสร้างสรรค์ และ

√

เดีย่ ว

√

เดีย่ ว

1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ้าเพ็ญประโยชน์
[การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ]

ทีม 6 คน

2 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ้าเพ็ญประโยชน์
[การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย]

ทีม 6 คน

1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

เดีย่ ว

2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

เดีย่ ว

3 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

เดีย่ ว

4 การแข่งขันคิดเลขเร็ว

เดีย่ ว

5 การแข่งขันคิดเลขเร็ว

เดีย่ ว

6 การแข่งขันคิดเลขเร็ว
1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

เดีย่ ว

2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

เดีย่ ว

3 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

เดีย่ ว

เดีย่ ว

หัวข้อ

√

ก่อนการแข่งขัน กรรมการตัดสินการแข่งขัน ร่วมกันเตรียมขอบเขต
เนือ้ หาให้นกั เรียนเขียน จานวน 3 ประเด็น
ในวันแข่งขันให้ตวั แทนนักเรียนจับฉลากประเด็นทีก่ าหนดไว้ เพียง 1
ประเด็น

√

√
√
√
√
√
√
√

คลองสวยน้าใส

√

จังหวัดของฉัน

√
√

Thailand 4.0

กลุ่ม

ที่

รายการแข่งขัน

1 การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย
2 การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง

11.ดนตรีนาฏศิลป์

3 การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย
4 การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง
5 การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย
6 การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง
7 การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย
8 การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง

ประเภท
เดี่ยว
เดี่ยว

ปฐม ป. ป. ม.
วัย 1-3 4-6 1-3
√
√

เดี่ยว

√

เดี่ยว

√

เดี่ยว
เดี่ยว

√
√

เดี่ยว

√

เดี่ยว

√

หัวข้อ

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย: 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1-3
1.2 นักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
1.3 นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1-3
1.4 นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 ประเภทเดี่ยว
2.2 จานวนผู้เข้ าแข่งขันระดับละ 1 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 กาหนดเนื ้อหาการเขียนให้ เหมาะสมตามระดับชันของนั
้
กเรี ยน ใช้ เวลา 1.30 ชัว่ โมง
3.2 หลักเกณฑ์การแข่งขัน แต่ละระดับชัน้ มีดงั นี ้
- ชัน้ ป.1-3 ใช้ ดินสอดา ตัวบรรจงเต็มบรรทัด ความยาว10-15 บรรทัด หรื อไม่เกิน 1 หน้ ากระดาษA4
- ชัน้ ป.4-6 ใช้ ปากกาลูกลืน่ สีดา ขนาด 0.5 มม. ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ความยาว 15-20 บรรทัด
หรื อไม่เกิน 1 หน้ ากระดาษA4
- ชัน้ ม.1-3 ใช้ ปากกาลูกลืน่ สีดา ขนาด 0.5 มม. ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ความยาว 20-25 บรรทัด
หรื อไม่เกิน 1 หน้ ากระดาษA4
- ชัน้ ม.4-6 ใช้ ปากกาลูกลืน่ สีดา ขนาด 0.5 มม. ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ความยาว 20-25 บรรทัด
หรื อไม่เกิน 1 หน้ ากระดาษA4กระดาษ A 4
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน 100 คะแนน
4.1 ใช้ ตวั อักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ
4.2 ถูกต้ องตามอักขรวิธี
4.3 อ่านง่าย เป็ นระเบียบ สะอาดเรี ยบร้ อย

50 คะแนน
25 คะแนน
25 คะแนน

5. เกณฑ์ การตัดสิน
คะแนน 80-100 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนน 70-79 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนน 60-69 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ ้นสุด

เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์ นกั เรี ยนโรงเรี ยนเอกชน ครัง้ ที่ ปี 2 3

หน้ า 67

6. คณะกรรมการตัดสินการแข่ งขัน
6.1 กรรมการตัดสินระดับชันละ
้ 3 - 5 คน
6.2 คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน
6.2.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้ านภาษาไทย หรื อ
6.2.2 ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย หรื อ
6.2.3 ครูผ้ สู อนกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
6.2.4 ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานอื่นที่มีความรู้เรื่ องการสวดมนต์
ข้ อควรคานึง
- กรรมการตัดสินต้ องไม่ตดั สินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้ าแข่งขัน
- กรรมการตัดสินที่มาจากครูผ้ สู อนควรแต่งตังให้
้ ตดั สินในระดับชันที
้ ่ทาการสอน
- กรรมการตัดสินควรมีที่มาจากสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย
- กรรมการควรให้ ข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลังการตัดสินเพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
7. สถานที่ทาการแข่ งขัน
- ควรเป็ นห้ องที่มีโต๊ ะ เก้ าอี ้ สาหรับผู้เข้ าแข่งขันนัง่ ตามเลขที่ โดยจัดให้ เหมาะสมกับนักเรี ยนแต่ละระดับชัน้
8. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
8.1 ในการแข่งขันระดับภาค แต่ละจังหวัดมีสทิ ธิ์ สง่ นักเรี ยนเข้ าแข่งขันรายการละ 2 โรงเรี ยน โดยคัดเลือกจาก
โรงเรี ยนที่นกั เรี ยนที่มีผลการแข่งขันเหรี ยญทองลาดับที่ 1และ2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด
8.2 หากโรงเรี ยนลาดับที่ 1 หรื อ 2 สละสิทธิ์ขอให้ คดั เลือกโรงเรี ยนที่มีผลการแข่งขันลาดับถัดไป
8.3 นักเรี ยนที่เป็ นตัวแทนเข้ าร่วมแข่งขันระดับภาค ต้ องเป็ นบุคคลคนเดียวกับผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกจาก
ระดับจังหวัดเท่านัน้
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กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย: 2 เรี ยงร้ อยถ้ อยความ
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1-3
1.2 นักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
1.3 นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1-3
1.4 นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 ประเภทเดี่ยว
2.2 จานวนผู้เข้ าแข่งขันระดับละ 1 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 1-3 แข่ งขันเขียนเรื่องจากภาพ ดาเนินการ ดังนี ้
1) กรรมการเตรี ยมภาพให้ เหมาะสมกับระดับชันของนั
้
กเรี ยน โดยภาพควรสือ่ ความในเชิงสร้ างสรรค์
2) เขียนเรื่ องจากภาพตามที่กาหนด ด้ วยลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เว้ นบรรทัด โดยใช้ ดินสอดา
ความยาว 6-8 บรรทัด และตังชื
้ ่อเรื่ องให้ เหมาะสม ใช้ เวลาในการแข่งขัน 1.30 ชัว่ โมง
3.2 ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่4-6, ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่1-3 และระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่4-6
แข่ งขันเขียนเรียงความ ดาเนินการ ดังนี ้
1) กรรมการเตรี ยมขอบเขตเนื ้อหาให้ นกั เรี ยนเขียน 1 ประเด็น จาก 3 ประเด็น
2) ให้ ตวั แทนนักเรี ยนจับฉลากเพียง 1 ประเด็นจากที่กาหนดให้
3) ชี ้แจงให้ นกั เรี ยนเขียนเรี ยงความ ตามประเด็นที่ตวั แทนนักเรี ยนจับฉลากได้ และตังชื
้ ่อเรื่ องใหม่ตาม
ประเด็นที่กาหนดให้ ใช้ เวลาในการแข่งขัน 1.30 ชัว่ โมง
4) เขียนเรี ยงความตามข้ อ 3
- ชัน้ ป.4-6 ความยาวไม่น้อยกว่า 15 แต่ไมเกิน 20 บรรทัด เขียนครึ่งบรรทัด ด้ วยปากกาสีน ้าเงิน
หรื อสีดา โดยใช้ ตวั อักษรอ่านง่าย ถูกต้ องตามลักษณะวิธีเขียนอักษรไทย
- ชัน้ ม.1-3 ความยาวไม่น้อยกว่า 20 แต่ไม่เกิน 25 บรรทัด เขียนครึ่งบรรทัด ด้ วยปากกาสีน ้าเงิน
หรื อสีดา โดยใช้ ตวั อักษรอ่านง่าย ถูกต้ องตามลักษณะวิธีเขียนอักษรไทย
- ชัน้ ม.4-6 ความยาวไม่น้อยกว่า 25 แต่ไม่เกิน 30 บรรทัด เขียนครึ่งบรรทัด ด้ วยปากกาสีน ้าเงิน
หรื อสีดา โดยใช้ ตวั อักษรอ่านง่าย ถูกต้ องตามลักษณะวิธีเขียนอักษรไทย
- เมื่อหมดเวลา ถือว่าเสร็ จสิ ้นการแข่งขัน
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4. เกณฑ์ การให้ คะแนน 100 คะแนน
4.1 การเขียนเรื่องจากภาพ ระดับชัน้ ป.1-3
1) การตัง้ ชื่อเรื่อง
15 คะแนน
- มีคาที่สอดคล้ องกับภาพ
- สือ่ ความหมายได้ ตรงหรื อสอดคล้ องกับภาพ
- ใช้ คา วลี ประโยค หรื อข้ อความถูกต้ องตามหลักภาษา
2) สาระสาคัญของเรื่อง
40 คะแนน
- ลาดับความคิดอย่างต่อเนื่อง
- นาเสนอเนื ้อหาตรงประเด็น
- เนื ้อหามีความสัมพันธ์ กบั ภาพ
- มีความเป็ นเหตุเป็ นผล
- มีการนาเสนอแนวคิดใหม่
3) การใช้ ภาษา
25 คะแนน
- เลือกใช้ คาถูกต้ อง
- เขียนเว้ นวรรคถูกต้ อง
- ใช้ คาสุภาพ
- ใช้ ประโยคสือ่ ความหมายได้
- ใช้ คาได้ สละสลวย
4) การเขียนสะกดคา
10 คะแนน (เขียนผิดซ ้าให้ นบั เป็ น 1 คา)
5) ความเป็ นระเบียบเรียบร้ อย
10 คะแนน
- เขียนตัวอักษรอ่านง่าย
- สะอาดเรี ยบร้ อย
4.2 การเขียนเรียงความ ระดับชัน้ ป.4-6, ม.1-3 และ ม.4-6
1) การตัง้ ชื่อเรื่องสอดคล้ องกับเรื่องที่เขียน
10 คะแนน
2) เนือ้ เรื่อง
40 คะแนน
- ลาดับข้ อความและความคิดต่อเนื่องสอดคล้ องกันตลอดเรื่ อง
15 คะแนน
- แสดงเหตุและผลอย่างสมเหตุสมผล
15 คะแนน
- ยกตัวอย่าง อ้ างอิงประกอบ มีสานวนโวหาร สุภาษิต คาคม
ตัวเลข สถิติ บุคคล ฯลฯ ได้ อย่างเหมาะสม
10 คะแนน
3) รูปแบบ ประกอบด้ วย ส่ วนนา เนือ้ เรื่อง และสรุป
5 คะแนน
4) เขียนถูกต้ องตามอักขรวิธี
15 คะแนน
(การสะกดคา เว้ นวรรคตอน เครื่ องหมายวรรค ตอน ผิดซ ้าให้ นบั เป็ น 1 คา)
5) ความยาวของเรื่องตามกาหนด
5 คะแนน
6) ใช้ ตัวอักษรอ่ านง่ าย ถูกต้ องตามลักษณะวิธีเขียนอักษรไทย 15 คะแนน
7) สะอาดเรียบร้ อยเป็ นระเบียบ
10 คะแนน
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5. เกณฑ์ การตัดสิน
คะแนน 80-100 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนน 70-79 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนน 60-69 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ ้นสุด
6. คณะกรรมการตัดสินการแข่ งขัน
6.1 กรรมการตัดสินระดับชันละ
้ 3 - 5 คน
6.2 คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน
6.2.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้ านภาษาไทย หรื อ
6.2.2 ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย หรื อ
6.2.3 ครูผ้ สู อนกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
ข้ อควรคานึง
- กรรมการตัดสินต้ องไม่ตดั สินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้ าแข่งขัน
- กรรมการตัดสินที่มาจากครูผ้ สู อนควรแต่งตังให้
้ ตดั สินในระดับชันที
้ ่ทาการสอน
- กรรมการตัดสินควรมีที่มาจากสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย
- กรรมการควรให้ ข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลังการตัดสินเพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
7. สถานที่ทาการแข่ งขัน
- ควรเป็ นห้ องที่มีโต๊ ะ เก้ าอี ้ สาหรับผู้เข้ าแข่งขันนัง่ ตามเลขที่ โดยจัดให้ เหมาะสมกับนักเรี ยนแต่ละระดับชัน้
8. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
8.1 ในการแข่งขันระดับภาค แต่ละจังหวัดมีสทิ ธิ์ สง่ นักเรี ยนเข้ าแข่งขันรายการละ 2 โรงเรี ยน โดยคัดเลือกจาก
โรงเรี ยนที่นกั เรี ยนที่มีผลการแข่งขันเหรี ยญทองลาดับที่ 1และ2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด
8.2 หากโรงเรี ยนลาดับที่ 1 หรื อ 2 สละสิทธิ์ขอให้ คดั เลือกโรงเรี ยนที่มีผลการแข่งขันลาดับถัดไป
8.3 นักเรี ยนที่เป็ นตัวแทนเข้ าร่วมแข่งขันระดับภาค ต้ องเป็ นบุคคลคนเดียวกับผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกจาก
ระดับจังหวัดเท่านัน้
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กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ : 2 การแข่ งขันคณิตคิดเลขเร็ ว
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1-3
1.2 นักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
1.3 นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1-3
1.4 นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 ประเภทเดี่ยว
2.2 จานวนผู้เข้ าแข่งขันระดับละ 1 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรี ยนผู้เข้ าแข่งขัน พร้ อมชื่อครูผ้ ฝู ึ กซ้ อม
3.2 การจัดการแข่งขัน ทุกระดับมีการแข่งขัน 2 รอบ ดังนี ้
รอบที่ 1 จานวน 30 ข้ อ ใช้ เวลาข้ อละ 30 วินาที โดยสุม่ เลขโดดเป็ นโจทย์ 4 ตัวเลข ผลลัพธ์ 2 หลัก
รอบที่ 2 จานวน 20 ข้ อ ใช้ เวลาข้ อละ 30 วินาที โดยสุม่ เลขโดดเป็ นโจทย์ 5 ตัวเลข ผลลัพธ์ 3 หลัก
เมื่อเสร็ จสิ ้นการแข่งขันรอบที่ 1 ให้ พกั 10 นาที
หมายเหตุ 1. ไม่อนุญาตให้ นาเครื่ องคิดเลขหรื ออุปกรณ์ช่วยในการคานวณอื่นๆ เข้ าไปในห้ องแข่งขัน
2. ให้ คณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์ข้อที่ 3.3 ประกอบการดาเนินการ
3.3 วิธีการแข่ งขัน
3.3.1 ชี ้แจงระเบียบการแข่งขันให้ นกั เรี ยนผู้เข้ าแข่งขันและครู ผ้ ฝู ึ กสอนเข้ าใจตรงกันก่อนเริ่ ม
การแข่งขัน
3.3.2 ใช้ โปรแกรม GSP ตามที่สว่ นกลางกาหนดไว้ ให้ เท่านัน้ เพื่อให้ นกั เรี ยนที่เข้ าแข่งขันเตรี ยม
ความพร้ อมในการแข่งขันระดับชาติ ห้ ามนาไปปรับเปลีย่ น จะมีไฟล์แนบให้ ทงระดั
ั ้ บประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
3.3.3 ใช้ กระดาษคาตอบ ขนาด ¼ ของกระดาษ A1 ดังตัวอย่าง ในการแข่งขันทุกระดับ
ชื่อ-สกุล .............................................................. โรงเรี ยน.......................................... เลขที่.............ข้ อ...........
วิธีการและคาตอบ
พื ้นที่สาหรับทดเลข

3.3.4 แจกกระดาษคาตอบตามจานวนข้ อในการแข่งขันแต่ละรอบ
3.3.5 ให้ นกั เรี ยนเขียนชื่อ – สกุล โรงเรี ยน เลขที่นงั่ และหมายเลขข้ อ ให้ เรี ยบร้ อยก่อนเริ่ ม
การแข่งขันในแต่ละรอบ และห้ ามเขียนข้ อความอื่น ๆ จากที่กาหนด
3.3.6 เริ่ มการแข่งขันโดยสุม่ เลขโดดจากโปรแกรม GSP ที่ทางส่วนกลางจัดไว้ ให้ เป็ นโจทย์และ
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ผลลัพธ์ ซึง่ เลขโดดในโจทย์ที่สมุ่ ได้ ต้องไม่ซ ้าเกินกว่า 2 ตัว หรื อถ้ าสุม่ ได้ เลข 0 ต้ องมีเพียงตัวเดียวเท่านัน้ เช่น
สุม่ เลขโดดเป็ นโจทย์ 4 ตัว สุม่ ได้ เป็ น 6 6 1 6 มี 6 ซ ้าเกินกว่า 2 ตัว ต้ องสุม่ ใหม่ หรื อ
สุม่ ได้ เป็ น 0 0 5 4 มี 0 ซ ้าเกิน 1 ตัว ต้ องสุม่ ใหม่
สุม่ เลขโดดเป็ นโจทย์ 5 ตัว สุม่ ได้ เป็ น 4 3 4 4 5 มี 4 ซ ้าเกินกว่า 2 ตัว ต้ องสุม่ ใหม่ หรื อ
สุม่ ได้ เป็ น 2 0 7 0 3 มี 0 ซ ้าเกิน 1 ตัว ต้ องสุม่ ใหม่
ชี ้แจงเพิ่มเติมในคูม่ ือ
3.3.7 เมื่อหมดเวลาในแต่ละข้ อให้ กรรมการเก็บกระดาษคาตอบ และดาเนินการแข่งขัน
ต่อเนื่องจนครบทุกข้ อ (ไม่มีการหยุดพักในแต่ละข้ อเพื่อตรวจให้ คะแนน/ไม่มีการเฉลยทีละข้ อให้ นกั เรี ยนผู้เข้ าแข่งขัน
รับทราบก่อนเสร็ จสิ ้นการแข่งขัน)
3.4 หลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.4.1 การแข่งขันระดับประถมศึกษาตอนต้ น (ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 – 3) ใช้ การดาเนินการ
ทางคณิตศาสตร์ บวก ลบ คูณ หาร หรื อยกกาลังเท่านัน้ เพื่อหาผลลัพธ์ และให้ เขียนแสดงวิธีคิดทีละขันตอน
้
หรื อเขียนแสดงความสัมพันธ์ ของวิธีการและคาตอบในรูปของสมการก็ได้ เช่น
สุ่มเลขโดดเป็ นโจทย์ 4 ตัวเลข ผลลัพธ์ 2 หลัก
ตัวอย่ างที่ 1
โจทย์ที่สมุ่
ผลลัพธ์
4957
88
วิธีคิด 9 x 7 = 63
5 × 4 = 20
63 + 20 = 83
หรื อ นักเรี ยน เขียน (9 x 7) + (5 × 4) = 63 + 20 = 83 ก็ได้
ได้ คาตอบ 83 ซึง่ ไม่ตรงกับผลลัพธ์ ที่สมุ่ ได้ ในกรณีนี ้ถ้ าไม่มีนกั เรี ยนคนใดได้ คาตอบที่ตรงกับผลลัพธ์ ที่สมุ่ ได้
ถ้ า 83 เป็ นคาตอบที่ใกล้ เคียงที่สดุ จะได้ คะแนน
โจทย์ที่สมุ่
ผลลัพธ์
2123
99
วิธีคิด (32 + 1)2 = (9 + 1)2 = 100
ได้ คาตอบ 100 ซึง่ ไม่ตรงกับผลลัพธ์ ที่สมุ่ ได้ ในกรณีนี ้ถ้ าไม่มีนกั เรี ยนคนใดได้ คาตอบที่ตรงกับผลลัพธ์ ที่สมุ่ ได้
ถ้ า 100 เป็ นคาตอบที่ใกล้ เคียงที่สดุ จะได้ คะแนน
ตัวอย่ างที่ 2

โจทย์ที่สมุ่
4836
วิธีคิด (8 + 6) - (4 - 3) = 13
ได้ คาตอบตรงกับผลลัพธ์ ที่สมุ่ ได้ พอดี จะได้ คะแนน
ตัวอย่ างที่ 3
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สุ่มเลขโดดเป็ นโจทย์ 5 ตัวเลข ผลลัพธ์ 3 หลัก
ตัวอย่าง
โจทย์ที่สมุ่
197327
วิธีคิด 93 – (7 + 2) - 1 = 719
ได้ คาตอบตรงกับผลลัพธ์ ที่สมุ่ ได้ พอดี จะได้ คะแนน

ผลลัพธ์
19

3.4.2 การแข่งขันระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 – 6) ใช้ การดาเนินการ
ทางคณิตศาสตร์ ได้ แก่ บวก ลบ คูณ หาร ยกกาลัง หรื อถอดรากอันดับที่ n ที่เป็ นจานวนเต็มบวกเท่านัน้ เพื่อ
หาผลลัพธ์ ในการถอดรากต้ องใส่อนั ดับที่ของรากจากตัวเลขที่สมุ่ จากโจทย์ ยกเว้ นรากอันดับที่สอง ในการ
ถอดรากอันดับที่ n อนุญาตให้ ใช้ เพียงชันเดี
้ ยว และไม่อนุญาตให้ ใช้ รากอนันต์ และให้ เขียนแสดงวิธีคิดทีละ
ขันตอน
้
หรื อเขียนแสดงความสัมพันธ์ ของวิธีการและคาตอบในรูปของสมการก็ได้ เช่น
สุ่มเลขโดดเป็ นโจทย์ 4 ตัวเลข ผลลัพธ์ 2 หลัก
ตัวอย่ างที่ 1
โจทย์ที่สมุ่
4957
วิธีคิด 9 x 7 = 63

ผลลัพธ์
88

4=2
52 = 25
63 + 25 = 88
หรื อ นักเรี ยน เขียน (9 x 7) +5

4

= 63 + 25 = 88 ก็ได้

สุ่มเลขโดดเป็ นโจทย์ 5 ตัวเลข ผลลัพธ์ 3 หลัก
ตัวอย่ างที่ 2
โจทย์ที่สมุ่
28439

ผลลัพธ์
757

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

โจทย์ที่สมุ่
22453
วิธีคิด [(3 x 2)

4

ผลลัพธ์
182

x 5] + 2 = 182

3.4.3 การแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นและตอนปลาย (ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 – 3 และ
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 – 6) ใช้ การดาเนินการทางคณิตศาสตร์ บวก ลบ คูณ หาร ยกกาลัง ถอดรากอันดับที่ n
ที่เป็ นจานวนเต็มบวก เพื่อหาผลลัพธ์ สามารถใช้ แฟคทอเรี ยลและซิกมาได้ โดยมีข้อตกลงดังนี ้ ในการถอดราก
อันดับที่ n จะถอดกี่ชนก็
ั ้ ได้ ถ้ าไม่ใช่รากอันดับทีส่ องต้ องใส่อนั ดับที่ของรากจากตัวเลขที่สมุ่ มาเท่านัน้ และ
ไม่ อนุญาตให้ ใช้ รากอนันต์ การใช้ แฟคทอเรี ยลจะใช้ ! กี่ครัง้ ก็ได้ แต่ต้องใส่วงเล็บให้ ชดั เจนทุกครัง้ เช่น
(3!)! = (6)! = 720
หากมีการใช้ ซิกมาต้ องเขียนให้ ถกู ต้ องตามหลักคณิตศาสตร์ โดยอนุญาตให้ ใช้ i ที่ปรากฏหลัง ได้ ไม่เกิน
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2 ตัว เพราะไม่ต้องการให้ มีการปรับรูปแบบการใช้ ซิกมาหรื อค่าที่เกิดจากการประยุกต์ มาประกอบกับ i เกิน
ความจาเป็ น และตัวเลขที่ปรากฏอยูก่ บั
ต้ องเป็ นตัวเลขที่ได้ จากโจทย์ที่สมุ่ เท่านัน้ และผลรวมต้ องเป็ น
จานวนเต็มบวก เช่น
1)

2)

3)

การเขียนแสดงวิธีคิดให้ เขียนแสดงความสัมพันธ์ ของวิธีการและคาตอบในรูปของสมการเท่านัน้ เช่น
สุ่มเลขโดดเป็ นโจทย์ 4 ตัวเลข ผลลัพธ์ 2 หลัก
ตัวอย่ างที่ 1
โจทย์ที่สมุ่
0582

ตัวอย่ างที่ 2

โจทย์ที่สมุ่
4837

สุ่มเลขโดดเป็ นโจทย์ 5 ตัวเลข ผลลัพธ์ 3 หลัก
ตัวอย่ างที่ 1
โจทย์ที่สมุ่
18374
ตัวอย่ างที่ 2

โจทย์ที่สมุ่
58376
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โจทย์ที่สมุ่
85842

ตัวอย่ างที่ 3

ผลลัพธ์
242

3.4.4 ข้ อพึงระวังในการแข่งขัน
1) การคิดคานวณหาคาตอบต้ องใช้ เลขโดดที่สมุ่ เป็ นโจทย์ให้ ครบทุกตัว และใช้ ได้ ตวั ละ 1 ครัง้
เท่านัน้
2) การใช้ เครื่ องหมาย , , , ควรเขียนให้ ชดั เจน
2.1)
2.2)
2.3)
3) กรณีที่มีการใช้ วงเล็บให้ เขียนวงเล็บให้ ชดั เจน จะใช้

กี่ชนก็
ั ้ ได้

ห้ ามเขียน < >
4) การเขียนเลขยกกาลัง ควรเขียนให้ ชดั เจน เช่น
กรณีที่ไม่ใส่วงเล็บจะคิดตามหลักคณิตศาสตร์ เช่น
5) การเขียนเครื่ องหมายอันดับที่ของราก ควรเขียนให้ ชดั เจน เช่น
6) การใช้

ต้ องเขียนตัวเลขกากับไว้ ตามหลักการทางคณิตศาสตร์ เช่น

4. เกณฑ์ การให้ คะแนน
4.1 ผู้ที่ได้ คาตอบเท่ากับผลลัพธ์ ที่กาหนด และวิธีการถูกต้ อง ได้ คะแนนข้ อละ 2 คะแนน
4.2 ถ้ าไม่มีผ้ ใู ดได้ คาตอบเท่ากับผลลัพธ์ ที่สมุ่ ได้ ผู้ที่ได้ คาตอบใกล้ เคียงกับผลลัพธ์ มากที่สดุ และ
วิธีการถูกต้ อง เป็ นผู้ได้ คะแนน ไม่วา่ ผลลัพธ์ ที่ต้องการจะเป็ นกี่หลักก็ตาม (ผลลัพธ์ ที่ได้ ต้องเป็ นจานวนเต็ม
เท่านัน)
้
เช่น ต้ องการผลลัพธ์ 99 มีผ้ ไู ด้ คาตอบ 100 และ 98 ซึง่ วิธีการถูกต้ องทัง้ 2 คาตอบ ได้ คะแนนทังคู
้ ่
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5. เกณฑ์ การตัดสิน
คะแนน
80 – 100
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนน
70 – 79
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนน
60 – 69
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็ นที่สิ ้นสุด
6. คณะกรรมการการแข่ งขัน
6.1 ระดับประถมศึกษาตอนต้ นและตอนปลาย (ป.1 – 3 และ ป.4 – 6) คณะกรรมการการแข่งขัน
จานวน 12 - 15 คน
6.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นและตอนปลาย (ม.1 – 3 และ ม.4 – 6) คณะกรรมการการแข่งขัน
จานวน 12 - 18 คน
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
- เป็ นศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบกลุม่ สาระการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์
- เป็ นครูผ้ สู อนที่มีความเชี่ยวชาญการสอนคณิตศาสตร์ หรื อการใช้ โปรแกรม GSP
- ผู้ทรงคุณวุฒิในด้ านคณิตศาสตร์
- กรรมการต้ องไม่ตดั สินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้ าแข่งขัน
- กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอย่างหลากหลาย
ข้ อควรคานึง
- กรรมการตัดสินต้ องไม่ตดั สินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้ าแข่งขัน
- กรรมการตัดสินที่มาจากครูผ้ สู อนควรแต่งตังให้
้ ตดั สินในระดับชันที
้ ่ทาการสอน
- กรรมการควรให้ ข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลังการตัดสิน เพื่อเป็ นแนวทางในการ ปรับปรุง
พัฒนา
- ถ้ าจะมีการเฉลยคาตอบในแต่ละข้ อให้ เฉลยหลังจากการแข่งขันเสร็ จสิ ้นเรี ยบร้ อยแล้ วเท่านัน้
7. สถานที่ทาการแข่ งขัน
7.1 ห้ องที่สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ พร้ อมโปรแกรม GSP ในการดาเนินการแข่งขันได้
7.2 การแข่งขันในแต่ละระดับให้ ใช้ ห้องแข่งขันห้ องเดียวเท่านัน้
หมายเหตุ การสุม่ เลขโดด สามารถดาวน์โหลดได้ ที่ http://www.sillapa.net/rule59/mathGSP.gsp
(โดยต้ องเปิ ดด้ วยโปรแกรม GSP version 4.0 เท่านัน)
้
8. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
8.1 ในการแข่งขันระดับภาค แต่ละจังหวัดมีสทิ ธิ์ สง่ นักเรี ยนเข้ าแข่งขันรายการละ 2 โรงเรี ยน โดยคัดเลือกจาก
โรงเรี ยนที่นกั เรี ยนที่มีผลการแข่งขันเหรี ยญทองลาดับที่ 1และ2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด
8.2 หากโรงเรี ยนลาดับที่ 1 หรื อ 2 สละสิทธิ์ขอให้ คดั เลือกโรงเรี ยนที่มีผลการแข่งขันลาดับถัดไป
8.3 นักเรี ยนที่เป็ นตัวแทนเข้ าร่วมแข่งขันระดับภาค ต้ องเป็ นบุคคลคนเดียวกับผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกจาก
ระดับจังหวัดเท่านัน้
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กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ : 1 การแข่ งขันอัจฉริ ยภาพทางคณิตศาสตร์
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1-3
1.2 นักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
1.3 นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1-3
1.4 นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 ประเภทเดี่ยว
2.2 จานวนผู้เข้ าแข่งขันระดับละ 1 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรี ยนผู้เข้ าแข่งขัน พร้ อมชื่อครูผ้ ฝู ึ กซ้ อม
3.2 กิจกรรมการแข่งขัน ผู้แข่งขันต้ องทาแบบทดสอบวัด
- ความสามารถในการคิดเลขเร็ว และการคิดคานวณ
- ความสามารถของการแก้ โจทย์ ปัญหา
3.3 แบบทดสอบในแต่ละระดับชันใช้
้ เนื ้อหาคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
พุทธศักราช2551หลักสูตรการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ, และแนวการประเมินนักเรี ยนระดับ
นานาชาติ(PISA) โดยใช้ เวลาในการทดสอบ 120 นาที นักเรี ยนที่เข้ าแข่งขันทุกระดับชันท
้ าแบบทดสอบ
ทังหมด
้
3 ตอนดังนี ้
ตอนที่ 1 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ แบบ 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้ อ
ตอนที่ 2 แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคาตอบ วัดทักษะคิดเลขเร็ วและทักษะการคิดคานวณ
จานวน 20 ข้ อ
ตอนที่ 3 แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคาตอบ วัดทักษะการแก้ โจทย์ปัญหา จานวน 10 ข้ อ
หมายเหตุ
1. ไม่อนุญาตให้ นาเครื่ องคิดเลขหรื ออุปกรณ์ช่วยอื่นๆ เข้ าไปในห้ องแข่งขัน
2. กรรมการคุมสอบแจกกระดาษทดให้ ในห้ องสอบ และห้ ามนาออกจากห้ องสอบ
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน 100 คะแนน
ตอนที่ 1 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ แบบ 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้ อ ข้ อละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน
ตอนที่ 2 แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคาตอบ จานวน 20 ข้ อ ข้ อละ 2 คะแนน
รวม 40 คะแนน
ตอนที่ 3 แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคาตอบ จานวน 10 ข้ อ ข้ อละ 5 คะแนน
รวม 50 คะแนน
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5. เกณฑ์ การตัดสิน
ถ้ าคะแนนรวมเท่ากัน ให้ พิจารณาตัดสินจากคะแนนแบบทดสอบตอนที่ 3 ตอนที่ 2 และตอนที่ 1 ตามลาดับ
แล้ วนาคะแนนรวมมาคิดเทียบเกณฑ์การตัดสิน ดังนี ้
คะแนน
80 – 100
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนน
70 – 79
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนน
60 – 69
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็ นที่สิ ้นสุด
6. คณะกรรมการในการตัดสิน
6.1 กรรมการตัดสินระดับชันละ
้ 3 – 5 คน
6.2 คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน
- เป็ นศึกษานิเทศก์กลุม่ สาระการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์
- เป็ นครูผ้ สู อนที่ทาการสอนกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์
- ผู้ทรงคุณวุฒิในด้ านคณิตศาสตร์
6.3 ข้ อควรคานึง
- กรรมการตัดสินต้ องไม่ตดั สินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้ าแข่งขัน
- กรรมการตัดสินที่มาจากครูผ้ สู อนควรแต่งตังให้
้ ตดั สินในระดับชันที
้ ่ทาการสอน
- กรรมการควรให้ ข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลังการตัดสิน เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนา
7. สถานที่ทาการแข่ งขัน
- ควรใช้ ห้องเรี ยนที่มีโต๊ ะ เก้ าอี ้ที่สามารถดาเนินการแข่งขันได้ พร้ อมกัน
8. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
8.1 ในการแข่งขันระดับภาค แต่ละจังหวัดมีสทิ ธิ์ สง่ นักเรี ยนเข้ าแข่งขันรายการละ 2 โรงเรี ยน โดยคัดเลือกจาก
โรงเรี ยนที่นกั เรี ยนที่มีผลการแข่งขันเหรี ยญทองลาดับที่ 1และ2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด
8.2 หากโรงเรี ยนลาดับที่ 1 หรื อ 2 สละสิทธิ์ขอให้ คดั เลือกโรงเรี ยนที่มีผลการแข่งขันลาดับถัดไป
8.3 นักเรี ยนที่เป็ นตัวแทนเข้ าร่วมแข่งขันระดับภาค ต้ องเป็ นบุคคลคนเดียวกับผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกจากระดับ
จังหวัดเท่านัน้
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กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ : 2 การแข่ งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
1.2 นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1-3
1.3 นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 ประเภททีม
2.2 จานวนผู้เข้ าแข่งขันระดับละ 3 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรี ยนผู้เข้ าแข่งขัน พร้ อมรายชื่อครูผ้ ฝู ึ กสอนทีมละไม่เกิน 2 คน ตามแบบฟอร์ มทีก่ าหนด
3.2 ส่งรายงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) เป็ นรูปเล่ม และรายงานการแข่งขัน
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) (ให้แนบมากับรูปเล่ม) จานวน 5 ชุด ภายในวันท่ี 31 มกร
าคม 2564
2563 ส่งที่โรงเรี ยนที่เป็ นสถานที่แข่งขัน
3.3 การนาเสนอ Science Show เป็ นไปตามลาดับที่ลงทะเบียน
3.4 เวลาที่ใช้ ในการแสดง ทีมละ 13 – 15 นาที กรณีใช้ เวลาแสดงเกินหรื อขาด จะถูกหักคะแนน นาทีละ 1
คะแนน (เศษวินาทีที่เกินหรื อขาดตังแต่
้ 30 วินาที ให้ ปัดเป็ น 1 นาที) ทังนี
้ ้การหักคะแนนเรื่ องการใช้ เวลาแสดง หัก
ได้ สงู สุดได้ ไม่เกิน 5คะแนน
3.5 กาหนดให้ มีผ้ แู สดงบนเวที จานวน 3 คน เท่านัน้ ไม่อนุญาตให้ ใช้ บุคคลประกอบฉาก หรื อทาหน้ าที่ใด ๆ
ประกอบการแสดงบนเวที (ยกเว้ น ผู้ชมที่ถกู เชิญขึ ้นไป ในช่วงเวลาที่เชิญผู้ชมเข้ าไปมีสว่ นร่วมในการแสดง)
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน 100 คะแนน
4.1 สาระทางวิชาการ
30 คะแนน
- เนื ้อหาทางวิทยาศาสตร์ ที่ถกู ต้ อง
10 คะแนน
- ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ ของกิจกรรมที่นามาแสดง
8 คะแนน
- ผลสาเร็ จของการทดลอง
7 คะแนน
- ความน่าสนใจของประเด็นในกิจกรรมที่นาเสนอ
5 คะแนน
4.2 มีความคิดสร้ างสรรค์ ในกิจกรรมการแสดงที่สามารถนาไปประยุกต์ ใช้ ในการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ได้
25 คะแนน
4.3 การแสดง
30 คะแนน
- วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ในการแสดง (มีความเหมาะสม ประหยัด
5 คะแนน
และใช้ วสั ดุที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม)
- เทคนิคการนาเสนอ
5 คะแนน
- การใช้ ภาษา
5 คะแนน
- ความปลอดภัย
5 คะแนน
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- การมีสว่ นร่วมของผู้ชมในกิจกรรมที่แสดง
- เวลาในการแสดงภายในเวลา 13-15 นาที
4.4 การสรุปคุณค่ าและประโยชน์ ของกิจกรรมที่แสดง
4.5 รายงานการแสดง

5 คะแนน
5 คะแนน
10 คะแนน
5 คะแนน

5. เกณฑ์ การตัดสิน
คะแนน
80 – 100
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนน
70 – 79
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนน
60 – 69
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็ นที่สิ ้นสุด
6. คณะกรรมการในการตัดสิน จานวนระดับชันละ
้ 1 ทีม ทีมละ 3-5 คน
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บุคลากรในท้ องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- บุคลากรสังกัดอื่น ๆ เช่น อาชีวศึกษา/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย เป็ นต้ น6.2 ข้ อควรคานึง
6.2 ข้ อควรคานึง
- กรรมการต้ องไม่ตดั สินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้ าแข่งขัน
- กรรมการควรชี ้แจงกติกาการแข่งขันและเกณฑ์การให้ คะแนน ก่อนทาการแข่งขัน
- กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาอื่น หรื อสถาบันการศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย
- กรรมการควรให้ ข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลังการตัดสิน เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนา
7. สถานที่ทาการแข่ งขัน
- ให้ ใช้ พื ้นที่หรื อเวทีในการแข่งขัน ที่มีบริ เวณให้ ผ้ สู นใจเข้ าชมได้
8. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
8.1 ในการแข่งขันระดับภาค แต่ละจังหวัดมีสทิ ธิ์ สง่ นักเรี ยนเข้ าแข่งขันรายการละ 2 โรงเรี ยน โดยคัดเลือกจาก
โรงเรี ยนที่นกั เรี ยนที่มีผลการแข่งขันเหรี ยญทองลาดับที่ 1และ2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด
8.2 หากโรงเรี ยนลาดับที่ 1 หรื อ 2 สละสิทธิ์ขอให้ คดั เลือกโรงเรี ยนที่มีผลการแข่งขันลาดับถัดไป
8.3 นักเรี ยนที่เป็ นตัวแทนเข้ าร่วมแข่งขันระดับภาค ต้ องเป็ นบุคคลคนเดียวกับผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกจาก
ระดับจังหวัดเท่านัน้
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9. รูปแบบการเขียนรายงาน

(ปกนอก)

รายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
เรื่ อง ……………………………………………………………….
โดย
๑. ……………………………………………………………….
๒. ……………………………………………………………….
๓. ……………………………………………………………….
ครู ผฝู ้ ึ กสอน
๑. ……………………………………………………………….
๒. ……………………………………………………………….
โรงเรี ยน …………………… อาเภอ …………………… จังหวัด……………………
รายงานฉบับนี้เป็ นส่ วนประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่ งประดิษฐ์ ระดับชั้น …………………
เนื่องในการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่ งประดิษฐ์นกั เรี ยนโรงเรี ยนเอกชนภาค........ ครั้งที่ 3
วันที่ ........... เดือน ................................ พ.ศ. .....................

(ปกใน)
เรื่ อง ……………………………………………………………….
โดย
๑. ……………………………………………………………….
๒. ……………………………………………………………….
๓. ……………………………………………………………….
ครู ผฝู ้ ึ กสอน
๑. ……………………………………………………………….
๒. ……………………………………………………………….

คานา
สารบัญ
๑. มูลเหตุจงู ใจ (บทนาอธิบายถึงที่มาของเรื่ องที่นามาแสดง
๒. เนื ้อหาโดยย่อ
๓. การนาหลักการทางวิทยาศาสตร์ เข้ ามาใช้
๔. การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
จานวนไม่เกิน 5 หน้ า

ความยาวไม่เกิน 5 หน้า

หมายเหตุ ขนาดของกระดาษเขียนรายงานให้ ใช้ กระดาษพิมพ์ ขนาด A4 พิมพ์หน้ าเดียว ความยาวไม่เกิน 5 หน้ า
(จากข้ อ 1-4 ) อาจมีภาคผนวกได้ อีกไม่เกิน 5 หน้ า และทารายงานส่งตามรูปแบบการเขียนรายงานที่กาหนด โดย
จัดส่งเอกสารให้ แก่โรงเรี ยนที่เป็ นสถานที่แข่งขันระดับภาค สามารถจัดส่งโดยตรงหรื อจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน EMS ตามระยะเวลาที่กาหนดเท่านัน้

เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์ นกั เรี ยนโรงเรี ยนเอกชน ครัง้ ที่ ปี 2 3

หน้ า 21

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ : 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
1.2 นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1-3
1.3 นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 ประเภททีม
2.2 จานวนผู้เข้ าแข่งขันระดับละ 3 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1. ส่งรายชื่อนักเรี ยนผู้เข้ าแข่งขัน พร้ อมรายชื่อครู ที่ปรึกษาทีมละไม่เกิน 2 คน ตามแบบฟอร์ มทีก่ าหนด
3.2. โครงงานที่สง่ เข้ าประกวดต้ องเป็ นโครงงานประเภทสิง่ ประดิษฐ์ ที่เกี่ ยวข้ องกับกลุม่ สาระการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ ที่ใช้ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในการศึกษาหาความรู้เพื่อให้ ได้ คาตอบในเรื่ องที่ศกึ ษา
3.3. ส่ งรายงานโครงงานเป็ นรู ปเล่ ม จานวน 5 ชุด ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2564
2563 ส่งที่โรงเรี ยนที่
เป็ นสถานที่แข่งขัน (หากส่งรูปเล่มในวันที่แข่งขัน ให้ แข่งขันได้ แต่ไม่ตดั สิน)
3.4. นาผังโครงงานมาแสดงตามเกณฑ์มาตรฐาน
60 ซม.
60 ซม.
ก

ข

60 ซม.

ก

120 ซม.
3.5. อุปกรณ์อื่นๆ ที่นามาสาธิต อาจวางบนโต๊ ะ โดยไม่ยื่นออกมาจากโต๊ ะเกิน 60 ซม.
3.6. นาเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการและตอบข้ อซักถามใช้ เวลาประมาณ 10 นาที
3.7. สิง่ ประดิษฐ์ ผู้สง่ โครงงานเข้ าประกวดจัดเตรี ยมมาเอง
3.8. พื ้นที่จดั วางแผงโครงงาน คณะกรรมการดาเนินงานจัดให้ เท่ากันไม่เกิน 1.50 เมตร x 1.00 เมตร
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน 100 คะแนน
4.1 การกาหนดปั ญหาและตังสมมติ
้
ฐาน
4.2 ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องประกอบการทาโครงงาน
4.3 การออกแบบสิง่ ประดิษฐ์
4.4 อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้ ในการประดิษฐ์
4.5 การดาเนินการ
4.6 การบันทึกข้ อมูลและจัดทาข้ อมูล
4.7 การแปลความหมายข้ อมูลและสรุปผล
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์ นกั เรี ยนโรงเรี ยนเอกชน ครัง้ ที่ ปี 2 3

10
10
10
5
5
5
5

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
หน้ า 16

4.8 ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
4.9 ขนาดแผงโครงงานและการแสดงผลงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
4.10 การนาเสนอปากเปล่า
4.11 การตอบข้ อซักถามของกรรมการ
4.12 รูปแบบการเขียนรายงาน
4.13 การนาไปใช้ ประโยชน์ได้ อย่างคุ้มค่า

10
5
10
10
5
10

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

5. เกณฑ์ การตัดสิน
คะแนน
80 – 100
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนน
70 – 79
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนน
60 – 69
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็ นที่สิ ้นสุด
6. คณะกรรมการในการตัดสิน จานวนระดับชันละ
้ 1 ทีม ทีมละ 3-5 คน
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บุคลากรในท้ องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- บุคลากรสังกัดอื่น ๆ เช่น อาชีวศึกษา/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย เป็ นต้ น
6.2 ข้ อควรคานึง
- กรรมการต้ องไม่ตดั สินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้ าแข่งขัน
- กรรมการควรชี ้แจงกติกาการแข่งขันและเกณฑ์การให้ คะแนน ก่อนทาการแข่งขัน
- กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาอื่น หรื อสถาบันการศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย
- กรรมการควรให้ ข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลังการตัดสิน เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนา
7. สถานที่ทาการแข่ งขัน
- ห้ องโถง มีบริ เวณให้ ผ้ สู นใจเข้ าชมได้
8. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
8.1 ในการแข่งขันระดับภาค แต่ละจังหวัดมีสทิ ธิ์ สง่ นักเรี ยนเข้ าแข่งขันรายการละ 2 โรงเรี ยน โดยคัดเลือกจาก
โรงเรี ยนที่นกั เรี ยนที่มีผลการแข่งขันเหรี ยญทองลาดับที่ 1และ2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด
8.2 หากโรงเรี ยนลาดับที่ 1 หรื อ 2 สละสิทธิ์ขอให้ คดั เลือกโรงเรี ยนที่มีผลการแข่งขันลาดับถัดไป
8.3 นักเรี ยนที่เป็ นตัวแทนเข้ าร่วมแข่งขันระดับภาค ต้ องเป็ นบุคคลคนเดียวกับผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกจาก
ระดับจังหวัดเท่านัน้

เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์ นกั เรี ยนโรงเรี ยนเอกชน ครัง้ ที่ ปี 2 3

หน้ า 17

8. รูปแบบการเขียนรายงาน

(ปกนอก)

รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
เรื่ อง ……………………………………………………………….
โดย
๑. ……………………………………………………………….
๒. ……………………………………………………………….
๓. ……………………………………………………………….
ครู ที่ปรึ กษา
๑. ……………………………………………………………….
๒. ……………………………………………………………….
โรงเรี ยน …………………… อาเภอ …………………… จังหวัด……………………
รายงานฉบับนี้เป็ นส่ วนประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่ งประดิษฐ์ ระดับชั้น …………………
เนื่ องในการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่ งประดิษฐ์นกั เรี ยนโรงเรี ยนเอกชนภาค........ ครั้งที่ 3
วันที่ ........... เดือน ................................ พ.ศ. .....................

(ปกใน)
เรื่ อง ……………………………………………………………….
โดย
๑. ……………………………………………………………….
๒. ……………………………………………………………….
๓. ……………………………………………………………….
ครู ที่ปรึ กษา
๑. ……………………………………………………………….
๒. ……………………………………………………………….
บทคัดย่ อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญรู ปภาพ
บทที่ ๑ บทนา
บทที่ ๒ เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
บทที่ ๓ อุปกรณ์และวิธีการดาเนินการ
บทที่ ๔ ผลการดาเนินการ
บทที่ ๕ สรุ ปผลการดาเนินการ / อภิปรายผลการดาเนินการ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
จานวนไม่เกิน 10 หน้ า

ความยาวไม่เกิน 20 หน้า

หมายเหตุ ขนาดของกระดาษเขียนรายงานให้ ใช้ กระดาษพิมพ์ ขนาด A4 พิมพ์หน้ าเดียว ความยาวไม่เกิน 20 หน้ า เฉพาะบทที่ 1-5 รวม
สรุปผลการดาเนินการ มีภาคผนวกได้ อีกไม่เกิน 10 หน้ า และทารายงานส่งตามรูปแบบการเขียนรายงานที่กาหนด โดยจัดส่งเอกสารให้ แก่
โรงเรี ยนที่เป็ นสถานที่แข่งขันระดับภาค สามารถจัดส่งโดยตรงหรื อจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS ตามระยะเวลาที่กาหนดเท่านัน้
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์ นกั เรี ยนโรงเรี ยนเอกชน ครัง้ ที่ ปี 2 3

หน้ า 18

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษาฯ: 1 การประกวดมารยาทไทย
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1-3
1.2 นักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
1.3 นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1-3
1.4 นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 ประเภททีม
2.2 จานวนผู้เข้ าแข่งขันทีมละ 2 คน (ชาย 1 และหญิง 1)
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรี ยนผู้เข้ าแข่งขันพร้ อมชื่อครูผ้ ฝู ึ กซ้ อม
3.2 ท่าที่ใช้ ในการแข่งขัน
3.2.1 ท่ าบังคับ ผู้เข้ าประกวดทุกคนจะต้ องปฏิบตั ิ
1.1 กราบเบญจางคประดิษฐ์ (ทุกระดับชัน)
้
1.2 ถวายความเคารพแบบโบราณราชประเพณี (เฉพาะระดับชัน้ ม.4 – ม.6)
3.2.2 ท่ าเลือก ผู้เข้ าประกวดจะจับฉลากเลือกประกวด ดังนี ้
* ท่าเลือกจานวน 2 ท่า สาหรับระดับชัน้ ป.1 – ป.3 , ป.4 – ป.6 และ ม.1 – ม.3 ได้ แก่
1) กราบผู้ใหญ่
2) การเคารพศพผู้สงู อายุ
3) การเคารพศพพระ
4) รับของจากผู้ใหญ่ยืน
5) รับของจากผู้ใหญ่นงั่ พื ้น
6) รับของจากผู้ใหญ่นงั่ เก้ าอี ้
7) ส่งของให้ ผ้ ใู หญ่ยืน
8) ส่งของให้ ผ้ ใู หญ่นงั่ พื ้น
9) ส่งของให้ ผ้ ใู หญ่นงั่ เก้ าอี ้
10) การไหว้ ระดับ 1 ไหว้ พระ, ไหว้ โบราณสถาน โบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนา
11) การไหว้ ระดับ 2 ไหว้ ผ้ มู ีพระคุณ เช่น พ่อแม่ ปู่ ย่าตายาย ครูอาจารย์ และ บุคคลที่เคารพ
นับถืออย่างสูง
12) การไหว้ ระดับ 3 ไหว้ ผ้ ทู ี่เคารพนับถือโดยทัว่ ไปที่มีอาวุโสไม่มาก รวมถึงผู้เสมอกัน
* ท่าเลือกสาหรับระดับชัน้ ม.4 - ม.6 ประกวดท่าเลือกโดยการจับฉลากสถานการณ์ที่คณะกรรมการกาหนดให้
3.3 ผู้เข้ าประกวดจะต้ องเข้ าประกวดพร้ อมกันทังชายหญิ
้
ง และแต่งกายชุดนักเรี ยนเท่านัน้
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4. เกณฑ์ การให้ คะแนน 100 คะแนน
4.1 ระดับชัน้ ป.1-3, ป.4-6 และ ม.1-3
- ความถูกต้ อง
60 คะแนน
- ทักษะความเป็ นธรรมชาติ
20 คะแนน
- การแต่งกาย (ความสุภาพเรี ยบร้ อย) 20 คะแนน
4.2 ระดับชัน้ ม.4-6
- ความถูกต้ อง
50 คะแนน
- ทักษะความเป็ นธรรมชาติ
20 คะแนน
- ปฏิภาณไหวพริ บ
20 คะแนน
- การแต่งกาย (ความสุภาพเรี ยบร้ อย) 10 คะแนน
หมายเหตุ หากไม่ดาเนินการตามวิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน (ข้ อ 3.3) กรรมการมีสทิ ธิ์ตดั
คะแนนได้
5. เกณฑ์ การตัดสิน
คะแนน
80 – 100
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนน
70 – 79
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนน
60 – 69
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็ นที่สิ ้นสุด
6. คณะกรรมการในการตัดสิน
6.1 กรรมการตัดสินระดับชันละ
้ 3 – 5 คน
6.2 คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน
- ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานอื่นที่มีความรู้เรื่ องมารยาทไทย (กรมส่งเสริ มวัฒนธรรม)
- บุคลากรในสังกัดอื่น ๆ เช่น อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย ที่มีความรู้เรื่ องมารยาทไทย
6.3 ข้ อควรคานึง
- กรรมการตัดสินต้ องไม่ตดั สินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้ าแข่งขัน
- กรรมการตัดสินที่มาจากครูผ้ สู อนควรแต่งตังให้
้ ตดั สินในระดับชันที
้ ่ทาการสอน
- กรรมการควรให้ ข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลังการตัดสิน เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนา
7. สถานที่ทาการแข่ งขัน
- ควรเป็ นห้ องที่มีโต๊ ะหมู่บูชา พร้ อมด้ วยธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั
ในสถานที่จดั การแข่งขัน เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมการประกวดกราบพระรัตนตรัย เคารพธงชาติ และพระ
บรมฉายาลักษณ์ตามลาดับ
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8. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
8.1 ในการแข่งขันระดับภาค แต่ละจังหวัดมีสทิ ธิ์ สง่ นักเรี ยนเข้ าแข่งขันรายการละ 2 โรงเรี ยน โดยคัดเลือกจาก
โรงเรี ยนที่นกั เรี ยนที่มีผลการแข่งขันเหรี ยญทองลาดับที่ 1และ2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด
8.2 หากโรงเรี ยนลาดับที่ 1 หรื อ 2 สละสิทธิ์ขอให้ คดั เลือกโรงเรี ยนที่มีผลการแข่งขันลาดับถัดไป
8.3 นักเรี ยนที่เป็ นตัวแทนเข้ าร่วมแข่งขันระดับภาค ต้ องเป็ นบุคคลคนเดียวกับผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกจาก
ระดับจังหวัดเท่านัน้
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กลุ่มภาษาต่ างประเทศ: 3 การแข่ งขัน Spelling Bee
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1-3
1.2 นักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
1.3 นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1-3
1.4 นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 ประเภทนักเรี ยนหลักสูตรสามัญ คือ นักเรี ยนไทยที่เรี ยนภาษาอังกฤษจานวน 3-5 คาบ ต่อสัปดาห์ใน
หลักสูตรสามัญ หรื อหลักสูตร IEP
2.2 ประเภทนักเรี ยนหลักสูตรพิเศษ คือ นักเรี ยนไทยที่เรี ยนหลักสูตร English Program หรื อนักเรี ยนไทยที่
เรี ยนและใช้ ภาษาอังกฤษมากกว่า 5 คาบต่อสัปดาห์ หรื อนักเรี ยนไทยและต่างชาติหรื อมีผ้ ปู กครองเป็ นชาวต่างชาติ
หรื อใช้ ชีวิตอยูต่ า่ งประเทศติดต่อกันมากกว่า 6 เดือน
2.3 จานวนผู้เข้ าแข่งขันระดับละ 1 คน ในแต่ละประเภทหลักสูตร
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 วิธีดาเนินการแข่งขัน ทาการแข่งขัน 2 รอบ ดังนี ้
รอบที่ 1 กรรมการที่เป็ นเจ้ าของภาษา พูดคาศัพท์คาละ 2 ครัง้ และพูดประโยคขยายที่มีคาศัพท์นนๆ
ั ้ 2 ครัง้
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าแข่งขันเข้ าใจคาศัพท์ได้ ดีขึ ้น ผู้เข้ าแข่งขันเขียนคาศัพท์จานวน 20 คา ๆ ละ 5 คะแนนลงในกระดาษที่
กรรมการเตรี ยมไว้ ให้ เมื่อหมดเวลาในการเขียนตอบ 1 คา กรรมการเก็บกระดาษและเฉลยคาที่ถกู ต้ อง กรรมการ
ประจาห้ องแข่งขันบันทึกคะแนนบนกระดาน
ผู้เข้ าแข่ งขันในรอบที่ 1 ที่ได้ คะแนนสูงสุดจานวน 10 อันดับแรก จะมีสิทธิ์เข้ าแข่ งขันในรอบที่ 2
รอบที่ 2 มีรายละเอียด ดังนี ้
1) ผู้เข้ าแข่งขันทุกคนในรอบที่ 2 จะมีคะแนนพื ้นฐานในการแข่งขันคนละ 50 คะแนนทุกคน
2) ผู้ที่ผา่ นเข้ าสูร่ อบที่ 2 จับสลากเรี ยงลาดับการแข่งขันและห้ ามนามือถือเข้ าห้ องแข่งขันและภายในห้ อง
แข่งขัน ห้ ามมีผ้ ชู ม เนื่องจากคาศัพท์ที่ใช้ ในการแข่งขันเป็ นชุดเดียวกัน
3) แข่งขันทีละคน โดยผู้แข่งขันที่เหลือรออยูใ่ นห้ องเก็บตัว โดยเริ่ มจากผู้เข้ าแข่งขันลาดับที่ 1 คาศัพท์
ทังหมด
้
5 คา คาละ 10 คะแนน รวม 50 คะแนน (กรรมการพูดคาศัพท์แต่ละคา 1 ครัง้ และพูดประโยค
ขยายที่มีคาศัพท์นนๆ
ั ้ 1 ครัง้ )
4) ผู้เข้ าแข่งขันสะกดคา (เริ่ มจับเวลาหลังจากกรรมการพูดคาศัพท์และประโยคขยายเสร็ จ 10 วินาที) หาก
สะกดคาศัพท์ถกู ต้ องได้ ให้ คาละ 10 คะแนน หากสะกดคาผิดหรื อไม่สะกดคาศัพท์ตามเวลาที่กาหนด
ข้ างต้ น จะไม่ได้ คะแนน กรรมการพูดคาศัพท์ตอ่ จนครบ 5 คา แล้ วสรุปคะแนน
5) ผู้เข้ าแข่งขันที่แข่งขันเสร็ จแล้ ว ให้ นงั่ รอภายในห้ องแข่งขัน
6) ผู้เข้ าแข่งขันคนต่อไป สะกดคาศัพท์ชุดเดิม จานวน 5 คา เช่นเดียวกับคนที่ 1 ทาเช่นนี ้จนครบจานวนคน
ที่เข้ าแข่งขันทังหมด
้
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3.2 คาศัพท์ที่ใช้ ควรอยูใ่ นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ. 2551
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน (รอบที่ 1)
- ตรวจสอบจากการสะกดคาถูกต้ อง
5. เกณฑ์ การตัดสิน เฉพาะผู้ที่ผา่ นเข้ าสูร่ อบที่ 2
คะแนน 80-100 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนน 70-79 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนน 60-69 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ ้นสุด
6. คณะกรรมการในการตัดสิน
5.1. กรรมการตัดสินการแข่งขัน ระดับชันละ
้ 3 คน ประกอบด้ วย
- เป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสือ่ สารภาษาอังกฤษเป็ นอย่างดี
- เป็ นเจ้ าของภาษา (Native Speaker) จานวน 1 คน
- เป็ นครูผ้ สู อนภาษาอังกฤษ/ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ (Thai) จานวน 2 คน
5.2 หน้ าที่ของกรรมการตัดสิน
1) กรรมการที่เป็ นเจ้ าของภาษา มีหน้ าที่หลักในการพูดคาศัพท์ พูดประโยคขยาย และเฉลย
ตัวสะกดที่ถกู ต้ อง
2) กรรมการคนไทย คนที่ 1 เป็ นพิธีกรดาเนินการแข่งขันตลอดจนชี ้แจงระเบียบการแข่งขัน พร้ อม
จับเวลา 10 วินาที หลังจากที่กรรมการเจ้ าของภาษาพูดประโยคขยายรอบที่ 2 จบ เมื่อครบ 10 วินาที ต้ อง
ประกาศให้ เด็กส่งกระดาษคาตอบ
3) กรรมการคนไทย คนที่ 2 เป็ นผู้ตรวจคาตอบของกระดาษคาตอบ ตรวจสอบความถูกต้ องของคา
ที่สะกด แล้ วประกาศคะแนน
4) ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ด้วยความยุติธรรม
5) สรุปผลคะแนนของนักเรี ยนที่แข่งขันทังหมด
้
ส่งกรรมการประจาห้ องแข่งขัน
7. สถานที่ทาการแข่ งขัน
- ควรเป็ นห้ องที่ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก และภายในห้ องแข่งขัน ควรจัดดังนี ้
- โต๊ ะแข่งขันตามจานวนผู้เข้ าแข่งขัน
- โต๊ ะกรรมการตัดสิน 3 คน พร้ อมไมโครโฟนสาหรับกรรมการที่เป็ นพิธีกร
- ห้ องเก็บตัว สาหรับการแข่งขันรอบที่ 2
- ไม่อนุญาตให้ มีผ้ ชู มอยูภ่ ายในห้ องแข่งขัน
8. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
8.1 ในการแข่งขันระดับภาค แต่ละจังหวัดมีสทิ ธิ์ สง่ นักเรี ยนเข้ าแข่งขันรายการละ 2 โรงเรี ยน โดยคัดเลือกจาก
โรงเรี ยนที่นกั เรี ยนที่มีผลการแข่งขันเหรี ยญทองลาดับที่ 1และ2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด
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8.2 หากโรงเรี ยนลาดับที่ 1 หรื อ 2 สละสิทธิ์ขอให้ คดั เลือกโรงเรี ยนที่มีผลการแข่งขันลาดับถัดไป
8.3 นักเรี ยนที่เป็ นตัวแทนเข้ าร่วมแข่งขันระดับภาค ต้ องเป็ นบุคคลคนเดียวกับผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกจาก
ระดับจังหวัดเท่านัน้
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กลุ่มภาษาต่ างประเทศ: 4 การแข่ งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
1.2 นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1-3
1.3 นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 ประเภทนักเรี ยนหลักสูตรสามัญ คือ นักเรี ยนที่เรี ยนภาษาจีน 1 คาบ / สัปดาห์
2.2 ประเภทนักเรี ยนหลักสูตรพิเศษ คือ นักเรี ยนที่เรี ยนภาษาจีนมากกว่า 1 คาบ / สัปดาห์ หรื อนักเรี ยนที่มี
เชื ้อสายจีนหรื อมีผ้ ปู กครองพูดภาษาจีนในชีวิตประจาวันหรื ออยูใ่ นประเทศที่ต้องใช้ ภาษาจีนในการสือ่ สารติดต่อกัน
มากกว่า 6 เดือน
2.3 ประเภทการแข่งขัน แข่งขันประเภททีม ทีมละ 2 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรี ยนผ้ เู ข้ าแข่งขันพร้ อมชื่อครูผ้ฝู ึ กซ้ อม
3.2 หัวข้อการแข่งขัน
- ระดับประถมศึกษา: ะ า า ทีท ง ทียว งหวด ง ง ( า ที)
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น: ะ าว รรมประ ณี ท ง ิ ง ง ( รายการ)
มัธยมศึกษาตอนปลาย: ะ า ิ คา า
ิ ณ (
) งหวด ง ง
3.3 กรรมการจะเรี ยกผ้ เู ข้ าแข่งขันเข้ าห้ องเก็บตัวก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที เพื่อชี ้แจงกติกาและเตรี ยมเข้ า
แข่งขันตามลาดับที่กาหนด
3.4 ผู้แข่งขัน (ทังสองคน)
้
จะต้ องพูดตามหัวข้ อที่กาหนด พร้ อมทังตอบค
้
าถามของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
สิง่ ที่พดู ไปแล้ ว จานวน 2 คาถาม
3.4.1 คณะกรรมการถามคาถามเกี่ยวกับสิง่ ที่ผ้ แู ข่งขันพูด (ถามและตอบด้ วยภาษาจีน)
- ระดับ ป.4-6 เป็ นคาถามประเภทให้ ตอบว่า ใช่/ไม่ใช่ หรื อคาถามที่ให้ ตอบด้ วยคาหรื อวลีสนๆ
ั้
- ระดับ ม.1-3 เป็ นคาถามประเภทให้ ตอบด้ วยประโยคสันๆ
้
- ระดับ ม.4-6 เป็ นคาถามประเภทให้ ตอบด้ วยประโยคที่สมบูรณ์
3.4.2 ในกรณีที่ผ้ แู ข่งขันไม่สามารถตอบคาถามได้ อนุโลมให้ คณะกรรมการถามคาถามใหม่ (ที่มีระดับ
ความยากง่ายเท่าเทียมหรื อใกล้ เคียงกับคาถามแรก) ได้ อีก 1 คาถาม ในคาถามที่สองนี ้ หากผู้แข่งขันไม่
สามารถตอบได้ อนุโลมให้ ตอบเป็ นภาษาไทยได้ คะแนนที่ได้ ลดหลัน่ ลงไป
3.5 เวลาในการแข่งขัน (ไม่รวมการแนะนาตัวเอง)
- ระดับชัน้ ป.4-6 ใช้ เวลาในการพูด 3 นาที
- ระดับชัน้ ม.1-3 ใช้ เวลาในการพูด 3 นาที
- ระดับชัน้ ม.4-6 ใช้ เวลาในการพูด 4 นาที

เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์ นกั เรี ยนโรงเรี ยนเอกชน ครัง้ ที่ ปี 2 3

หน้ า 45

หากใช้ เวลาในการพูดเกิดหรื อน้ อยกว่าเวลาที่กาหนดดังกล่าวข้ างต้ น แต่ไม่เกิน 30 วินาที จะไม่ตดั คะแนน
หากเกินกว่า 30 วินาที ทุก 10 วินาทีจะถูกตัด 1 คะแนน
3.6 อุปกรณ์ประกอบการพูด คือ ป้ายนิเทศที่ทาจากแผ่นฟิ วเจอร์ บอร์ ด ขนาด 65 x 81 เซนติเมตร (+ ไม่เกิน 3
เซนติเมตรโดยอนุโลม) จานวนเพียง 1 แผ่นเท่านัน้ (ใช้ ได้ ทงสองด้
ั้
าน) โดยให้ มีแต่เพียงภาพจานวนไม่เกิน 20 ภาพ
เท่านัน้ ห้ ามเขียนข้ อความอื่นใดบนป้ายนิเทศ หากภาพที่นามาใช้ เป็ นภาพที่มีข้อความภาษาไทยปรากฏอยูใ่ น
ภาพด้ วยเล็กน้ อย ก็สามารถนามาใช้ ได้ ทงนี
ั ้ ้ ห้ ามใช้ ภาพที่มีข้อความที่เป็ นภาษาที่ใช้ ในการแข่งขันปรากฏอยูใ่ นภาพ
(การใช้ อุปกรณ์ไม่ตรงตามที่กาหนดจะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน)
6. เกณฑ์ การให้ คะแนน 100 คะแนน
1) ด้ านเนือ้ หา (Content)
25 คะแนน
- เนื ้อหาถูกต้ องและน่าสนใจ (Accuracy and Interesting)
10 คะแนน
- ความถูกต้ องของภาษา (Form & Organizing of Speech)
10 คะแนน
- ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ (Creativity)
5 คะแนน
2) ด้ านความคล่ องแคล่ วในทักษะภาษา (Language Competence and Fluency) 25 คะแนน
- การใช้ ภาษาเหมาะสมกับระดับชัน้ (Difficulty Level)
10 คะแนน
ด้ านศัพท์ (Vocabulary) โครงสร้ างและคาสันธาน (Structure & Connectors)
- ความสามารถด้ านการออกเสียง การเน้ นคา การลงเสียงสูง การเน้ นคาสาคัญ
15 คะแนน
ในประโยคและจังหวะการหยุดในช่วงจบประโยค
(Pronunciation, Stress, Intonation, rhythm, pausing and pace)

3) ความสาเร็จในการถ่ ายทอด (Presentation)
- การใช้ เสียงสอดคล้ องกับเนื ้อหาที่พดู (Tone)
- ความสามารถในการสือ่ ถึงผู้ฟัง (Communication)
- บุคลิกท่าทางของความเป็ นยุวมัคคุเทศก์
- การทางานร่วมกัน (Team work)
- การใช้ เวลาตามที่กาหนด (Time)
4) การตอบคาถาม
เกณฑ์การให้ คะแนนในแต่ละคาถาม
ความเข้ าใจคาถาม
* ถามคาถามด้ วยภาษาที่แข่งขัน
* ถามคาถามที่ต้องแปลเป็ นภาษาไทย

การตอบคาถาม
ตอบคาถามได้ อย่างถูกต้ องด้ วยภาษาที่แข่งขัน
ตอบคาถามได้ อย่างถูกต้ องด้ วยภาษาไทย
ตอบคาภามเป็ นภาษาที่แข่งขันได้ อย่างถูกต้ อง
ตอบคาถามด้ วยภาษาไทย

40 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
10 คะแนน
คะแนน
5
2.5
2.5
0

7. สถานที่ทาการแข่ งขัน
- ควรเป็ นห้ องที่ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก และภายในห้ องแข่งขัน ควรจัดดังนี ้
- ห้ องเก็บตัว
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8. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
8.1 ในการแข่งขันระดับภาค แต่ละจังหวัดมีสทิ ธิ์ สง่ นักเรี ยนเข้ าแข่งขันรายการละ 2 โรงเรี ยน โดยคัดเลือกจาก
โรงเรี ยนที่นกั เรี ยนที่มีผลการแข่งขันเหรี ยญทองลาดับที่ 1และ2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด
8.2 หากโรงเรี ยนลาดับที่ 1 หรื อ 2 สละสิทธิ์ขอให้ คดั เลือกโรงเรี ยนที่มีผลการแข่งขันลาดับถัดไป
8.3 นักเรี ยนที่เป็ นตัวแทนเข้ าร่วมแข่งขันระดับภาค ต้ องเป็ นบุคคลคนเดียวกับผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกจาก
ระดับจังหวัดเท่านัน้
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กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาต่ างประเทศ: 1 การแข่ งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1-3
1.2 นักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
1.3 นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1-3
1.4 นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 ประเภทนักเรี ยนหลักสูตรสามัญ คือ นักเรี ยนไทยที่เรี ยนภาษาอังกฤษจานวน 3-5 คาบ ต่อสัปดาห์ใน
หลักสูตรสามัญ หรื อหลักสูตร IEP
2.2 ประเภทนักเรี ยนหลักสูตรพิเศษ คือ นักเรี ยนไทยที่เรี ยนหลักสูตร English Program หรื อนักเรี ยนไทยที่
เรี ยนและใช้ ภาษาอังกฤษมากกว่า 5 คาบต่อสัปดาห์ หรื อนักเรี ยนไทยและต่างชาติหรื อมีผ้ ปู กครองเป็ นชาวต่างชาติ
หรื อใช้ ชีวิตอยูต่ า่ งประเทศติดต่อกันมากกว่า 6 เดือน
2.3 จานวนผู้เข้ าแข่งขันระดับละ 1 คน ในแต่ละประเภทหลักสูตร
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อผู้เข้ าแข่งขันและครูผ้ ฝู ึ กซ้ อม
3.2 หัวข้ อการแข่งขันเป็ นไปตามเนื ้อหาในหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของแต่ละระดับชันที
้ ่เหมาะสมกับ
การพูดแบบ Impromptu Speech ดังนี ้
1) นักเรียนระดับชัน้ ป.1-3 หัวข้ อที่กาหนด 3 เรื่ อง (มีสทิ ธิ์จบั สลาก 2 ครัง้ เลือกพูดเพียง 1 หัวข้ อ)
ภายในวงคาศัพท์ประมาณ 300 – 450 คา (คาศัพท์ที่เป็ นรูปธรรม) ดังนี ้
1.
2.
3.
2) นักเรียนระดับชัน้ ป.4-6 หัวข้ อที่กาหนด 3 เรื่ อง (มีสทิ ธิ์จบั สลาก 2 ครัง้ เลือกพูดเพียง 1 หัวข้ อ)
ภายในวงคาศัพท์ประมาณ 1,050 – 1,200 คา (คาศัพท์ที่เป็ นรูปธรรมและนามธรรม) ดังนี ้
1.
2.
3.
3) นักเรียนระดับชัน้ ม.1-3 หัวข้ อที่กาหนด 3 เรื่ อง(มีสทิ ธิ์จบั สลาก 2 ครัง้ เลือกพูดเพียง 1 หัวข้ อ)
ภายในวงคาศัพท์ประมาณ 2,100 – 2,250 คา (คาศัพท์ที่เป็ นรูปธรรมและนามธรรมมากขึ ้น) ดังนี ้
1.
2.
3. T
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4) นักเรียนระดับชัน้ ม.4-6 หัวข้ อที่กาหนด 3 เรื่ อง(มีสทิ ธิ์จบั สลาก 2 ครัง้ เลือกพูดเพียง 1 หัวข้ อ)
ภายในวงคาศัพท์ประมาณ 3,600 – 3,750 คา (คาศัพท์ที่เป็ นรูปธรรมและนามธรรมมากขึ ้น) ดังนี ้
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 นักเรี ยนจะพูดตามหัวข้ อโดยวิธีการจับสลาก ก่อนการพูดให้ เวลาเตรี ยมตัว 5 นาที นักเรี ยนมีสทิ ธิ์จบั
สลาก 2 ครัง้ แล้ วเลือกพูดเพียง 1 หัวข้ อ
3.4 เวลาที่ใช้ ในการแข่งขัน มีดงั นี ้
1) ระดับชัน้ ป.1-3 ใช้ เวลาในการพูด 2 – 3 นาที (พูดอย่างน้ อย 2 นาที ไม่เกิน 3.30 นาที)
2) ระดับชัน้ ป.4-6 ใช้ เวลาในการพูด 3 – 4 นาที (พูดอย่างน้ อย 3 นาที ไม่เกิน 4.30 นาที)
3) ระดับชัน้ ม.1-3 ใช้ เวลาในการพูด 4 – 5 นาที (พูดอย่างน้ อย 4 นาที ไม่เกิน 5.30 นาที)
4) ระดับชัน้ ม.4-6 ใช้ เวลาในการพูด 5 – 6 นาที (พูดอย่างน้ อย 5 นาที ไม่เกิน 6.30 นาที)
หมายเหตุ เวลาในการพูด (บวก / ลบ 30 วินาทีของเวลาที่กาหนด ไม่ตดั คะแนน) ใช้ เวลาน้ อยหรื อมากกว่าเวลาที่กาหนด
ตัดคะแนน 31 วินาทีถึง 1 นาที ตัด 1 คะแนน, เกินหนึง่ นาทีขึ ้นไปตัดนาทีละ 1 คะแนน (ไม่รวมเวลาในการแนะนาตัว)
3.5 ขณะพูดห้ ามใช้ อุปกรณ์ เอกสารอื่นๆ และบันทึกช่วยจาประกอบการพูด
3.6 การแต่งกายชุดนักเรี ยน
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน 100 คะแนน
4.1 ด้ านเนือ้ หา (Content)
40
คะแนน
- เนื ้อเรื่ องมีความถูกต้ องตามหัวเรื่ องที่กาหนด (Accuracy and Consistency)
15 คะแนน
- ความถูกต้ องของภาษาในรูปแบบการพูดสุนทรพจน์ (Form & Organizing of Speech)
10 คะแนน
- ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ (Creative)
10 คะแนน
- การตอบคาถามเกี่ยวกับหัวข้ อที่จบั สลากได้
5 คะแนน
4.2 ด้ านความคล่ องแคล่ วในทักษะภาษา (Language Competence and Fluency) 40 คะแนน
- การใช้ ภาษาเหมาะสมกับระดับชัน้ (Difficulty Level) ด้ านศัพท์ (Vocabulary)
10 คะแนน
โครงสร้ างและคาสันธาน (Structure & Connectors)
- ความสามารถด้ านการออกเสียงการเน้ นคา การลงเสียงสูงต่า การเน้ นคาสาคัญ
20 คะแนน
ในประโยคและจังหวะ การหยุดในช่วงจบประโยค
(Pronunciation, stress, Intonation, rhythm, pausing and pace)
- การใช้ น ้าเสียงสอดคล้ องกับเนื ้อหาที่พดู (Tone)
10 คะแนน
4.3 ความสาเร็จในการถ่ ายทอด (Presentation)
15 คะแนน
- ความสามารถในการสือ่ ถึงผู้ฟัง (Communication)
10 คะแนน
- บุคลิก ท่าทาง (Personality)
5 คะแนน
4.4 พูดในระยะเวลาที่กาหนด (Time)
5 คะแนน
หมายเหตุ กรณีนกั เรี ยนพูดไม่ตรงตามหัวข้ อที่จบั สลากได้ กรรมการจะพิจารณาตัดคะแนนในส่วนเนื ้อหาของเรื่ องที่พดู
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5. เกณฑ์ การตัดสิน
คะแนน 80-100 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนน 70-79 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนน 60-69 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ ้นสุด
6. คณะกรรมการในการตัดสิน จานวนประเภทละ 1 ทีม ทีมละ 3-5 คน
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ
- เจ้ าของภาษา (Native Speaker) อย่างน้ อย 1 คน ในคณะกรรมการตัดสิน
- ครูผ้ สู อนภาษาอังกฤษ
- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ
6.2 ข้ อควรคานึง
- กรรมการต้ องไม่ตดั สินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้ าแข่งขัน
- กรรมการควรชี ้แจงกติกาการแข่งขันและเกณฑ์การให้ คะแนน ก่อนทาการแข่งขัน
- กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาอื่น หรื อสถาบันการศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย
- กรรมการควรให้ ข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลังการตัดสิน เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนา
7. สถานที่ทาการแข่ งขัน จัดสถานที่แข่งขันเป็ น 3 ห้ อง ดังนี ้
ห้ องที่ 1 ห้ องเก็บตัวผู้เข้ าแข่งขันทุกคนหลังจากลงทะเบียนรายงานตัวแล้ ว เมื่อนักเรี ยนมาครบ
ทุกคนให้ จบั สลากลาดับการแข่งขันแล้ วนัง่ รอในห้ อง
ห้ องที่ 2 ห้ องหรื อมุมใดมุมหนึง่ ของห้ องที่ 1 สาหรับนักเรี ยนที่จบั ฉลากหัวข้ อ เพื่อเตรี ยม
แข่งขัน โดยนักเรี ยนที่เข้ ามาทีละคนตามลาดับ ก่อนเวลาพูด 7 นาที นักเรี ยนจับหัวข้ อแล้ วเขียน
เรื่ องคร่าวๆใส่กระดาษที่กรรมการเตรี ยมไว้ ให้ ภายในเวลา 5 นาที (กรรมการจับเวลาเพื่อความ
ยุติธรรม)
ต้ องมีผ้ ปู ระสานงานที่มีคณ
ุ สมบัติในการช่วยให้ นกั เรี ยนผ่อนคลายจากความตื่นเต้ น กังวล
ห้ องที่ 3 ห้ องแข่งขัน ควรเป็ นห้ องเรี ยนที่ไม่มีเสียงจากภายนอกรบกวน
- ไม่อนุญาตให้ บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินอยูใ่ นห้ องแข่งขัน
8. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
8.1 ในการแข่งขันระดับภาค แต่ละจังหวัดมีสทิ ธิ์ สง่ นักเรี ยนเข้ าแข่งขันรายการละ 2 โรงเรี ยน โดยคัดเลือกจาก
โรงเรี ยนที่นกั เรี ยนที่มีผลการแข่งขันเหรี ยญทองลาดับที่ 1และ2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด
8.2 หากโรงเรี ยนลาดับที่ 1 หรื อ 2 สละสิทธิ์ขอให้ คดั เลือกโรงเรี ยนที่มีผลการแข่งขันลาดับถัดไป
8.3 นักเรี ยนที่เป็ นตัวแทนเข้ าร่วมแข่งขันระดับภาค ต้ องเป็ นบุคคลคนเดียวกับผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกจาก
ระดับจังหวัดเท่านัน้
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ระเบียบการจัดการแข่ งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
จานวนคณะกรรมการตามจุดต่างๆ
1. ลงทะเบียนรับรายงานตัว ทาหน้ าที่รับลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อให้ ถกู ต้ อง จับสลากจัดลาดับเข้ าร่วมการ
แข่งขันให้ นกั เรี ยนให้ เรี ยบร้ อย เขียนชื่อ นามสกุลในแบบรายงานตัว 2 ชุด
2. กรรมการประจาห้ องเก็บตัว ทาหน้ าที่ชี ้แจงระเบียบการแข่งขัน มารยาทในการแข่งขัน สร้ างบรรยากาศที่ดี
ดูแลนักเรี ยนก่อนเข้ าห้ องแข่งขัน
3. กรรมการตัดสิน 3-5 คน ควรมีชาวต่างชาติ 1 คน
- ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ด้วยความยุติธรรม
- การถามคาถามต้ องถามหลังจากผู้เข้ าแข่งขันพูดเสร็ จในทุกระดับ จานวน 1 คาถาม
โดยคาถามจะสัมพันธ์ กบั หัวข้ อที่ผ้ เู ข้ าแข่งขันจับสลากหัวข้ อได้ และคนถามควรเป็ นชาวต่างชาติ( Native
Speaker) เพื่อจะได้ เป็ นมาตรฐานและตรวจความเข้ าใจในเนื ้อหาที่นกั เรี ยนพูด
- สรุปผลคะแนนของนักเรี ยนที่แข่งขันทังหมด
้
ส่งฝ่ ายประมวลผลเพื่อประกาศผลคะแนน
4. คณะกรรมการจับเวลา 1 คน กรรมการจับเวลาควรมีอุปกรณ์ ดังนี ้ นาฬิกาจับเวลา ป้าย 3 สี
(เขียว แดง เหลือง) สีเขียว หมายถึง เริ่ มพูดได้ สีเหลือง หมายถึง เตือนก่อนครบ 1 นาที และสีแดง หมายถึง หมด
เวลา ในการแข่งขัน แต่ผ้ พู ดู สามารถพูดต่อได้ 30 วินาที โดยไม่โดนหักคะแนน การจับเวลาจะเริ่ม หลังจากที่นกั เรี ยน
แนะนาตัวและพูดหัวข้ อ
5. กรรมการที่ดแู ลนักเรี ยนที่เข้ าแข่งขัน 1 คน
- คุณสมบัติของกรรมการที่ดแู ลนักเรี ยนต้ องเป็ นผู้มีจิตวิทยาสูง เพราะนักเรี ยนที่
เข้ าแข่งขันจะมีความกดดัน และความเครี ยด ในขณะเตรี ยมตัวก่อนขึ ้นเวทีแข่งขัน และนักเรี ยนสามารถจับ
สลากหัวข้ อได้ 2 ครัง้ ทีละหัวข้ อ นักเรี ยนสามารถเลือกหัวข้ อใด หัวข้ อหนึง่ ตามที่จบั สลากได้ พดู บนเวที หาก
นักเรี ยนพูดไม่ตรงกับหัวข้ อที่จบั สลากได้ กรรมการจะตัดคะแนนในส่วนเนื ้อหา (Content) 40 คะแนน เป็ น 0
คะแนน
- จัดเตรี ยมกระดาษ A4 สาหรับร่างคาพูด ดินสอ และยางลบให้ นกั เรี ยนเพื่อวางที่โต๊ ะเตรี ยมตัว
- จดบันทึกหัวข้ อการพูดลงในแบบรายงานตัวให้ กรรมการตัดสิน พร้ อมทังส่
้ งตัวนักเรี ยนเข้ าห้ องแข่งขัน
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กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพ: 2 การแข่ งขันประดิษฐ์ ของใช้ จากวัสดุธรรมชาติในท้ องถิ่น
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
1.2 นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1-3
1.3 นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 ประเภททีม
2.2 จานวนผู้เข้ าแข่งขันระดับละ 3 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรี ยนผู้เข้ าแข่งขันพร้ อมชื่อครูผ้ ฝู ึ กซ้ อม
3.2 วัสดุที่ใช้ ในการปฏิบตั ิงานให้ ผ้ แู ข่งขันจัดเตรี ยมมาให้ พร้ อม
3.3 ไม่อนุญาตให้ ผ้ เู ข้ าแข่งขัน เจาะ ตัด ตกแต่งวัสดุที่จะนามาใช้ ประดิษฐ์ กอ่ นการแข่งขัน (ยกเว้ นในกรณีที่
วัสดุนนไม่
ั ้ สามารถเคลือ่ นย้ ายได้ )
3.4 ประดิษฐ์ ของใช้ จากวัสดุธรรมชาติในท้ องถิ่นไม่จากัดชนิดรูปแบบอิสระ
3.5 ระยะเวลาที่ใช้ ในการแข่งขัน 4 ชัว่ โมง
3.6 เตรี ยมกระดาษขนาด A4 และอุปกรณ์ สาหรับการออกแบบและแสดงการคิดต้ นทุน – กาไร ราคา
จาหน่าย ไว้ ที่โต๊ ะแข่งขัน
3.7 ให้ แสดงผลงานให้ คณะกรรมการตรวจประเมินเฉพาะที่ประดิษฐ์ ในเวลาแข่งขันเท่านัน้
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน 100 คะแนน
4.1 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์
10
คะแนน
4.2 กระบวนการทางาน
40
คะแนน
- การออกแบบ
- ปฏิบตั ิตามขันตอนที
้
่ออกแบบ
- การร่วมมือในการทางาน
- ทักษะการปฏิบตั ิงาน
- การใช้ วสั ดุอย่างประหยัดและคุ้มค่า
- การใช้ และการเก็บอุปกรณ์และความสะอาดบริ เวณที่ปฏิบตั ิงาน
4.3 ผลงาน
50
คะแนน
- ความประณีตคงทนสวยงาม
- ความคิดสร้ างสรรค์
- ประโยชน์การใช้ งาน
- ผลงานสามารถประยุกต์ไปสูอ่ าชีพ (จากการสัมภาษณ์)
- การคิดต้ นทุน – กาไร ราคาจาหน่าย
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10 คะแนน
10 คะแนน
5 คะแนน
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5. เกณฑ์ การตัดสิน
คะแนน
80 – 100
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนน
70 – 79
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนน
60 – 69
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็ นที่สิ ้นสุด
6. คณะกรรมการในการตัดสิน
6.1 กรรมการควบคุมการแข่งขันจานวนตามความเหมาะสม
6.2 กรรมการตัดสิน 3 – 5 คน (ในกรณีจาเป็ น อาจพิจารณาแต่งตังคณะกรรมการเพิ
้
่มเติมได้ ตามความ
เหมาะสม)
6.3 คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน
- บุคลากรในท้ องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- บุคลากรในสังกัดอื่น ๆ เช่น อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย
6.4 ข้ อควรคานึง
- กรรมการตัดสินต้ องไม่ตดั สินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้ าแข่งขัน
- กรรมการตัดสินที่มาจากครูผ้ สู อนควรแต่งตังให้
้ ตดั สินในระดับชันที
้ ่ทาการสอน
- กรรมการตัดสินควรมีที่มาจาก ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย
- กรรมการควรให้ ข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลังการตัดสิน เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนา
7. สถานที่ทาการแข่ งขัน
- ลานกิจกรรม / ลานเอนกประสงค์ หรื อสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสมที่คนไม่พลุกพล่าน
8. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
8.1 ในการแข่งขันระดับภาค แต่ละจังหวัดมีสทิ ธิ์ สง่ นักเรี ยนเข้ าแข่งขันรายการละ 2 โรงเรี ยน โดยคัดเลือกจาก
โรงเรี ยนที่นกั เรี ยนที่มีผลการแข่งขันเหรี ยญทองลาดับที่ 1และ2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด
8.2 หากโรงเรี ยนลาดับที่ 1 หรื อ 2 สละสิทธิ์ขอให้ คดั เลือกโรงเรี ยนที่มีผลการแข่งขันลาดับถัดไป
8.3 นักเรี ยนที่เป็ นตัวแทนเข้ าร่วมแข่งขันระดับภาค ต้ องเป็ นบุคคลคนเดียวกับผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกจาก
ระดับจังหวัดเท่านัน้

เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์ นกั เรี ยนโรงเรี ยนเอกชน ครัง้ ที่ ปี 2 3

หน้ า 26

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ศลิ ปะ – สาระทัศนศิลป์: 1 การแข่ งขันวาดภาพระบายสี
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1-3
1.2 นักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
1.3 นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1-3
1.4 นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 ประเภทเดี่ยว
2.2 จานวนผู้เข้ าแข่งขันระดับละ 1 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อผู้เข้ าแข่งขันและครู ผ้ ฝู ึ กซ้ อม
3.2 ใช้ กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาดกระดาษและสีที่ใช้ ในการแข่งขัน
- ระดับชัน้ ป.1- ป.3 ขนาด 11” x 15” ใช้ สไี ม้
- ระดับชัน้ ป.4- ป.6 ขนาด 11” x 15” ใช้ สชี อล์คน ้ามัน
- ระดับชัน้ ม.1- ม.3 ขนาด 15” x 22” ใช้ สโี ปสเตอร์ หรื อสีอะคริ ลกิ
- ระดับชัน้ ม.4- ม.6 ขนาด 15” x 22” ใช้ สนี ้า
3.3 หัวข้ อการแข่งขัน
- ระดับชั ้น ป.1-ป.3 เนื ้อหาเกี่ยวกับเรื่ อง “ค ง วย า ”
- ระดับชั ้น ป.4-ป.6 เนื ้อหาเกี่ยวกับเรื่ อง “ งหวด ง ”
- ระดับชั ้น ม.1-ม.3 เนื ้อหาเกี่ยวกับเรื่ อง “
”
- ระดับชั ้น ม.4-ม. เนื ้อหาเกี่ยวกับเรื่ อง “ กแห่งจินตนาการ”
3.4 ไม่ต้องเคลือบภาพและไม่ต้องใส่กรอบภาพ
3.5 ห้ามนาต้นฉบับมาดูในขณะแข่งขัน
3.6 ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์มาเอง
3.7 เวลาในการวาดภาพ 3 ชัว่ โมง
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน 100 คะแนน
- ความคิดสร้ างสรรค์
- เทคนิคการใช้ สี
- ความสวยงาม ความประณีต
- ความสอดคล้ องของภาพกับหัวข้ อที่กาหนด
- การจัดองค์ประกอบของภาพ

20 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
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5. เกณฑ์ การตัดสิน
ร้ อยละ 80 - 100
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
ร้ อยละ 70 - 79
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
ร้ อยละ 60 - 69
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ ้นสุด
6. คณะกรรมการในการตัดสิน
6.1 กรรมการตัดสินระดับชันละ
้ 3 – 5 คน
6.2 คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน
- เป็ นศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ศิลปะ
- เป็ นครูที่ทาการสอนกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ศิลปะ
- ผู้ทรงคุณวุฒิในด้ านศิลปะ
6.3 ข้ อควรคานึง
- กรรมการตัดสินต้ องไม่ตดั สินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้ าแข่งขัน
- กรรมการตัดสินที่มาจากครูผ้ สู อนควรแต่งตังให้
้ ตดั สินในระดับชันที
้ ่ทาการสอน
- กรรมการควรให้ ข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลังการตัดสิน เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนา
7. สถานที่ทาการแข่ งขัน
- ควรเป็ นห้ องที่ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก และภายในห้ องแข่งขัน
- โต๊ ะแข่งขันตามจานวนผู้เข้ าแข่งขัน
8. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
8.1 ในการแข่งขันระดับภาค แต่ละจังหวัดมีสทิ ธิ์ สง่ นักเรี ยนเข้ าแข่งขันรายการละ 2 โรงเรี ยน โดยคัดเลือกจาก
โรงเรี ยนที่นกั เรี ยนที่มีผลการแข่งขันเหรี ยญทองลาดับที่ 1และ2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด
8.2 หากโรงเรี ยนลาดับที่ 1 หรื อ 2 สละสิทธิ์ขอให้ คดั เลือกโรงเรี ยนที่มีผลการแข่งขันลาดับถัดไป
8.3 นักเรี ยนที่เป็ นตัวแทนเข้ าร่วมแข่งขันระดับภาค ต้ องเป็ นบุคคลคนเดียวกับผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกจาก
ระดับจังหวัดเท่านัน้
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กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ศลิ ปะ – สาระดนตรี : 1 การแข่ งขันขับร้ องเพลงพระราชนิพนธ์
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1-6
1.2 นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1-3
1.3 นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 ประเภทเดี่ยว ชาย จานวนผู้เข้ าแข่งขันระดับละ 1 คน
2.2 ประเภทเดี่ยว หญิง จานวนผู้เข้ าแข่งขันระดับละ 1 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรี ยนผู้เข้ าแข่งขัน พร้ อมชื่อครูผ้ ฝู ึ กซ้ อม
3.2 หลักเกณฑ์การแข่งขัน
- เพลงที่ใช้ ประกวด 1 เพลง
- เป็ นเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 โดยผู้ประกวดเลือกมาเอง
- ไม่มีรีวิว/หางเครื่ อง/แดนเซอร์ ประกอบเพลง
- ต้ องนาแถบบันทึกเสียง/ซีดี/เสียงดนตรี สาหรับประกอบการร้ องเพลงมาเองและสามารถตัด
Guide Melody ออกได้ (หากไม่สามารถตัดได้ กรรมการจะไม่พจิ ารณาคะแนนให้ )
- จับฉลาก เพื่อเรี ยงลาดับก่อนการแข่งขัน 30 นาที
- ส่งเนื ้อร้ องให้ คณะกรรมการในวันประกวด จานวน 3 ชุด
- แต่งกายด้ วยชุดนักเรี ยน
- กรณีที่เกิดการผิดพลาดอนุญาตให้ เริ่ มต้ นใหม่ได้ ทังนี
้ ้ไม่เกินวรรคที่ 2 ของเนื ้อร้ องท่อนที่ 1
หากเกินจากนี ้ถือว่าผิดพลาด กรรมการจะหักคะแนนตามกรณีที่ผิด
- ไม่อนุญาตให้ ดเู นื ้อเพลงในขณะประกวด
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน 100 คะแนน
4.1 น ้าเสียง ความไพเราะของเสียง
4.2 เทคนิคการขับร้ อง
4.3 จังหวะ ทานอง ถูกต้ อง
4.4 อักขระวิธีถกู ต้ อง
4.5 บุคลิก ลีลา อารมณ์
4.6 ความยากง่ายของเพลง

30 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
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5. เกณฑ์ การตัดสิน
คะแนน
80 – 100
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนน
70 – 79
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนน
60 – 69
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็ นที่สิ ้นสุด
6. คณะกรรมการในการตัดสิน
6.1 กรรมการตัดสินระดับชันละ
้ 3 – 5 คน
6.2 คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน
- เป็ นครูที่ทาการสอนดนตรี สากล หรื อขับร้ องสากล
- ผู้ทรงคุณวุฒิเป็ นที่ยอมรับในด้ านดนตรี สากล หรื อขับร้ องสากล
- กรรมการต้ องไม่ตดั สินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้ าแข่งขันหรื อมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการฝึ กซ้ อม
6.3 ข้ อควรคานึง
- กรรมการตัดสินต้ องไม่ตดั สินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้ าแข่งขัน
- กรรมการตัดสินที่มาจากครูผ้ สู อนควรแต่งตังให้
้ ตดั สินในระดับชันที
้ ่ทาการสอน
- กรรมการควรให้ ข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลังการตัดสิน เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนา
7. สถานที่ทาการแข่ งขัน
- เวที หรื อ ห้ องประชุม พร้ อมชุดเครื่ องเสียง ลาโพง
8. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
8.1 ในการแข่งขันระดับภาค แต่ละจังหวัดมีสทิ ธิ์ สง่ นักเรี ยนเข้ าแข่งขันรายการละ 2 โรงเรี ยน โดยคัดเลือกจาก
โรงเรี ยนที่นกั เรี ยนที่มีผลการแข่งขันเหรี ยญทองลาดับที่ 1และ2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด
8.2 หากโรงเรี ยนลาดับที่ 1 หรื อ 2 สละสิทธิ์ขอให้ คดั เลือกโรงเรี ยนที่มีผลการแข่งขันลาดับถัดไป
8.3 นักเรี ยนที่เป็ นตัวแทนเข้ าร่วมแข่งขันระดับภาค ต้ องเป็ นบุคคลคนเดียวกับผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกจาก
ระดับจังหวัดเท่านัน้
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คอมพิวเตอร์ : 2 การแข่ งขันการใช้ โปรแกรมนาเสนอ (Presentation)
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 ประเภททีม
2.2 จานวนผู้เข้ าแข่งขันทีมละ 2 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรี ยนผู้เข้ าแข่งขัน
3.2 หน่วยจัดแข่งขัน จัดเตรี ยมคอมพิวเตอร์ สาหรับใช้ ในการแข่งขันให้ ทีมละ 1 เครื่ อง โดยมีระบบ
ปฏิบตั ิการไม่ต่ากว่า Windows 7, Memory ไม่น้อยกว่า 2 GB, CPU ไม่น้อยกว่า 1.2 GHz และไม่มีการ
เชื่อมต่อระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
3.4 คณะกรรมการจะเป็ นผู้จดั เตรี ยมอุปกรณ์ (ไมโครโฟน หูฟัง ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) ไฟล์ข้อมูล
รูปภาพ และเสียงประกอบสาหรับใช้ ในการแข่งขัน ทังนี
้ ้ กาหนดให้ ใช้ ไฟล์ทรัพยากรที่กรรมการจัดเตรี ยมไว้ ให้
เท่านัน้ แต่สามารถปรับแต่ง ดัดแปลง แก้ ไข ได้ ตามความเหมาะสม
3.5 เป็ นการแข่งขัน โดยไม่จากัดโปรแกรมที่ใช้ ในการแข่งขัน และอนุญาตให้ นกั เรี ยนติดตังโปรแกรมจาก
้
CD หรื อ DVD เท่านันก่
้ อนการแข่งขัน 1 ชัว่ โมง หลังจากที่ติดตังโปรแกรมแล้
้
วให้ สง่ แผ่น CD หรื อ DVD กับ
คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ โดยจะไม่คืนแผ่นโปรแกรมให้ นกั เรี ยนโดยเด็ดขาด
3.6 นักเรี ยนสร้ างผลงานการนาเสนอ (Presentation) ตามหัวข้ อที่คณะกรรมการกาหนด ซึง่ จะแจ้ งให้ ทราบ
ในวันแข่งขัน
3.7 ห้ ามนาเอกสาร อุปกรณ์บนั ทึกข้ อมูล อุปกรณ์สอื่ สารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ นอกเหนือจากที่
คณะกรรมการจัดเตรี ยมไว้ ให้ เข้ าไปในห้ องแข่งขัน หากฝ่ าฝื นจะปรับให้ ออกจากการแข่งขัน
3.8 ใช้ เวลาในการแข่งขัน 3 ชัว่ โมง
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน 100 คะแนน
4.1 ความถูกต้ องสมบูรณ์ของเนื ้อหา
4.2 การใช้ Effect ที่เหมาะสม
4.3 ความสวยงามของแต่ละหน้ า
4.4 ความคิดสร้ างสรรค์
4.5 การมีภาพประกอบที่เหมาะสม

20
20
20
20
20

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

5. เกณฑ์ การตัดสิน
คะแนน
80 – 100
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนน
70 – 79
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนน
60 – 69
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็ นที่สิ ้นสุด
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6. คณะกรรมการในการตัดสิน
6.1 คุณสมบัติของกรรมการ
- กรรมการตัดสินกิจกรรมเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ หรื อมีความชานาญ เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน จานวน 3-5 คน
- กรรมการควบคุมการแข่งขัน ให้ พิจารณาตามความเหมาะสม ได้ แก่ผ้ คู วบคุมดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์ ช่างเทคนิค และกรรมการผู้ดาเนินการแข่งขัน
6.2 ข้ อควรคานึง
- ครูผ้ สู อนที่สง่ นักเรี ยนเข้ าแข่งขันในกิจกรรมนี ้ต้ องไม่เป็ นกรรมการตัดสินในกิจกรรมนี ้
6.3 แนวทางการดาเนินงานของกรรมการ
- กาหนดหัวข้ อสาหรับใช้ ในการแข่งขัน (Theme)
- จัดเตรี ยมอุปกรณ์ (ไมโครโฟน หูฟัง ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) ไฟล์ข้อมูล รูปภาพ เสียง
ประกอบ และภาพเคลือ่ นไหว (gif, swf ฯลฯ) สาหรับใช้ ในการแข่งขัน
- ก่อนการแข่งขัน ให้ กรรมการอานวยความสะดวกในการติดตังโปรแกรม
้
- ให้ กรรมการเรี ยกเก็บแผ่น CD หรื อ DVD เพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว้
- ให้ ศนู ย์การแข่งขันประชาสัมพันธ์ คณ
ุ ลักษณะคอมพิวเตอร์ รุ่นและภาษาของโปรแกรมที่จดั เตรี ยม
ให้ บนเว็บไซต์ลว่ งหน้ า ก่อนการจัดการแข่งขันไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์
7. สถานที่ทาการแข่ งขัน
- ห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ไม่มีการเชื่อมต่อระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
8. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
8.1 ในการแข่งขันระดับภาค แต่ละจังหวัดมีสทิ ธิ์ สง่ นักเรี ยนเข้ าแข่งขันรายการละ 2 โรงเรี ยน โดยคัดเลือกจาก
โรงเรี ยนที่นกั เรี ยนที่มีผลการแข่งขันเหรี ยญทองลาดับที่ 1และ2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด
8.2 หากโรงเรี ยนลาดับที่ 1 หรื อ 2 สละสิทธิ์ขอให้ คดั เลือกโรงเรี ยนที่มีผลการแข่งขันลาดับถัดไป
8.3 นักเรี ยนที่เป็ นตัวแทนเข้ าร่วมแข่งขันระดับภาค ต้ องเป็ นบุคคลคนเดียวกับผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกจาก
ระดับจังหวัดเท่านัน้
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คอมพิวเตอร์ : 1การแข่ งขันสร้ างการ์ ตนู ด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กราฟฟิ ก
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1-3
2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 ประเภททีม
2.2 จานวนผู้เข้ าแข่งขันทีมละ 2 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรี ยนผู้เข้ าแข่งขัน
3.2 ใช้ โปรแกรม Paint ที่มาพร้ อมระบบ ปฏิบตั ิการ Windows ในการแข่งขันเท่านัน้
3.3 หน่วยจัดแข่งขัน จัดเตรี ยมคอมพิวเตอร์ สาหรับใช้ ในการแข่งขันให้ ทีมละ 1 เครื่ อง โดยมีระบบ
ปฏิบตั ิการไม่ต่ากว่า Windows 7, Memory ไม่น้อยกว่า 1 GB, CPU ไม่น้อยกว่า 1.2 GHz, VGA CARD ไม่น้อย
กว่า 64 Mb และไม่มีการเชื่อมต่อระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
3.4 คณะกรรมการจะเป็ นผู้จดั เตรี ยมอุปกรณ์ (ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ)
3.5 นักเรี ยนวาดภาพตามหัวข้ อที่คณะกรรมการกาหนดซึง่ จะแจ้ งให้ ทราบในวันแข่งขัน
- นักเรี ยนวาดภาพในลักษณะการออกแบบตัวการ์ ตนู ด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
(Cartoon Character Design) จานวน 4 ลักษณะ ใน 1 หน้ าจอ
3.6 ห้ ามนาเอกสาร อุปกรณ์บนั ทึกข้ อมูล อุปกรณ์สอื่ สารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ นอกเหนือจาก
ที่คณะกรรมการจัดเตรี ยมไว้ ให้ เข้ าไปในห้ องแข่งขัน หากฝ่ าฝื นจะปรับให้ ออกจากการแข่งขัน
3.7 ใช้ เวลาในการแข่งขัน 2 ชัว่ โมง
3.8 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ ้นสุด
การออกแบบตัวการ์ ตูนด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก (Cartoon Character Design) หมายถึง
การออกแบบตัวการ์ ตนู ด้ วยโปรแกรม Paint จานวน 1 ตัว โดยออกแบบลักษณะโดดเด่นของบุคลิกตัวการ์ ตนู นัน้ 4
ลักษณะ เช่น การแสดงกริ ยาท่าทาง (เดิน นัง่ นอน เปิ ดประตู ฯลฯ) การแสดงอารมณ์ (โกรธ ดีใจ เสียใจ ฯลฯ)
กิจกรรมหรื อการกระทา (เล่นกีฬา ทาอาหาร ฯลฯ) เป็ นต้ น โดยอาจมีองค์ประกอบเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของ
ตัวการ์ ตนู ให้ อยูภ่ ายใน 1 หน้ าจอ
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน 100 คะแนน
4.1 ความถูกต้ องสมบูรณ์ของผลงาน
4.2 การออกแบบลักษณะของผลงาน
4.3 ความคิดสร้ างสรรค์
4.4 ความสวยงาม
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5. เกณฑ์ การตัดสิน
คะแนน
80 – 100
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนน
70 – 79
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนน
60 – 69
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็ นที่สิ ้นสุด
6. คณะกรรมการในการตัดสิน
6.1 คุณสมบัติของกรรมการ
- กรรมการตัดสินกิจกรรมเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ หรื อมีความชานาญ เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน เช่น ด้ าน
คอมพิวเตอร์ ด้ านศิลปะ ด้ านการ์ ตนู ฯลฯ จานวน 3-5 คน
- กรรมการควบคุมการแข่งขัน ให้ พิจารณาตามความเหมาะสม ได้ แก่ผ้ คู วบคุมดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์ ช่างเทคนิค และกรรมการผู้ดาเนินการแข่งขัน
6.2 ข้ อควรคานึง
- ครูผ้ สู อนที่สง่ นักเรี ยนเข้ าแข่งขันในกิจกรรมนี ้ต้ องไม่เป็ นกรรมการตัดสินในกิจกรรมนี ้
6.3 แนวทางการดาเนินงานของกรรมการ
- กาหนดหัวข้ อสาหรับใช้ ในการแข่งขันให้ มีความชัดเจนว่าเป็ นการ์ ตนู จานวน 1 ตัว โดยหัวข้ อการ
แข่งขันต้ องกาหนดลักษณะ ะบุคลิกของตัวการ์ ตนู 4 ลักษณะ ะ เช่น การแสดงกริ ยา ท่าทาง (เดิน
นัง่ นอน เปิ ดประตู ฯลฯ) การแสดงอารมณ์ (โกรธ ดีใจ เสียใจ ฯลฯ) กิจกรรมหรื อการกระทา (เล่น
กีฬา ทาอาหาร ฯลฯ) เป็ นต้ น
- จัดเตรี ยมอุปกรณ์ (ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) สาหรับใช้ ในการแข่งขัน
- ให้ ศนู ย์การแข่งขันประชาสัมพันธ์ คณ
ุ ลักษณะคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ ในการแข่งขันบนเว็บไซต์ลว่ งหน้ า
ก่อนการจัดการแข่งขันไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์
- กรรมการตรวจผลงานจากไฟล์ที่บนั ทึกเป็ นรูปภาพแล้ ว โดยภาพที่สร้ างสาเร็ จเป็ นตัวการ์ ตนู ที่มี 4
ลักษณะ ใน 1 หน้ าจอกรรมการควบคุมการแข่งขันจานวนตามความเหมาะสม
7. สถานที่ทาการแข่ งขัน
- ห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ไม่มีการเชื่อมต่อระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
8. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
8.1 ในการแข่งขันระดับภาค แต่ละจังหวัดมีสทิ ธิ์ สง่ นักเรี ยนเข้ าแข่งขันรายการละ 2 โรงเรี ยน โดยคัดเลือกจาก
โรงเรี ยนที่นกั เรี ยนที่มีผลการแข่งขันเหรี ยญทองลาดับที่ 1และ2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด
8.2 หากโรงเรี ยนลาดับที่ 1 หรื อ 2 สละสิทธิ์ขอให้ คดั เลือกโรงเรี ยนที่มีผลการแข่งขันลาดับถัดไป
8.3 นักเรี ยนที่เป็ นตัวแทนเข้ าร่วมแข่งขันระดับภาค ต้ องเป็ นบุคคลคนเดียวกับผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกจาก
ระดับจังหวัดเท่านัน้
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1.2 การใช้ เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน
เป็ นลูกเสือ – เนตรนารี หรื อ ยุวกาชาด ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 ประเภททีม ทีมละ 6 คน
2.2 แต่ละทีมอาประกอบด้ วยลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด หรื อผู้บาเพ็ญประโยชน์อยูใ่ นทีมเดียวกันได้
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ทีมเข้ าร่วมการแข่งขันปฏิบตั ิตามคาสัง่ ในใบงานที่กาหนดให้ โดยใช้ เข็มทิศ การคาดคะเนและ
การสะกดรอยประกอบการหาตาแหน่งและเป้าหมาย
3.2 ให้ ทีมเข้ าร่วมการแข่งขันเดินทางโดยใช้ เข็มทิศ และเครื่ องหมายสะกดรอย ไปตามจุดที่กาหนดให้
และตอบคาถามในใบงานให้ ครบถ้ วน
3.3 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน เป็ นผู้จดั เตรี ยมอุปกรณ์ให้ ครบถ้ วนทุกรายการ
3.4 ทีมเข้ าร่วมการแข่งขันต้ องแต่งเครื่ องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ให้ ถกู ต้ องตาม
กฎกระทรวงว่าด้ วยเครื่ องแบบ
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน 100 คะแนน
4.1 ความสาเร็จของงาน
54 คะแนน
1) ค้ นพบเป้าหมาย จานวน 10 จุด
30 คะแนน
2) ตอบคาถามคาดคะเนระยะทาง จานวน 2 จุด
6 คะแนน
3) ตอบคาถามคาดคะเนความสูง จานวน 2 จุด
6 คะแนน
4) ตอบคาถามการหามุมแอซิมทั (Azimuth) จานวน 2 จุด
6 คะแนน
5) ตอบคาถามจากการสะกดรอย จานวน 2 จุด
6 คะแนน
4.2 การใช้ เข็มทิศ
10 คะแนน
4.3 การคานวณระยะทาง
10 คะแนน
4.4 การคาดคะเน
10 คะแนน
4.5 การแต่ งกายและระบบหมู่
11 คะแนน
1) บทบาทหัวหน้ าทีม
5 คะแนน
2) การแต่งเครื่ องแบบถูกต้ อง ครบถ้ วน ความมีวนิ ยั และเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย 6 คะแนน
4.6 เวลาที่ใช้ ในการทากิจกรรม 45 นาที
5 คะแนน
1) ทีมเข้ าร่วมการแข่งขันปฏิบตั ิกิจกรรมเสร็ จภายในเวลาที่กาหนด
5 คะแนน
2) ทีมเข้ าร่วมการแข่งขันใช้ เวลาเกินจากที่กาหนด ตัดคะแนน 1 คะแนน ต่อ 2 นาที
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5. เกณฑ์ การตัดสิน
คะแนน 80-100 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนน 70-79 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนน 60-69 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ ้นสุด
6. คณะกรรมการตัดสินการแข่ งขัน
6.1 กรรมการตัดสินจานวนไม่น้อยกว่า 15 คน
6.2 คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน
6.2.1 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีทกั ษะและประสบการณ์ในการใช้ เข็มทิศ การคาดคะเน การสะกดรอย
6.2.2 ครูผ้ สู อนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ที่ได้ รับเครื่ องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อนขึ ้นไป
6.2.3 ครูผ้ สู อนยุวกาชาดโดยผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตรผู้นาขึ ้นไป
6.2.4 ครูผ้ สู อนผู้บาเพ็ญประโยชน์ โดยผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตรหัวหน้ าหน่วยขึ ้นไป
6.2.5 กรรมการอย่างน้ อย 1 คน ควรผ่านการอบรมวิชาแผนที่-เข็มทิศ หรื อมีประสบการณ์ในการ
สอนวิชาเข็มทิศ การคาดคะเน การสะกดรอย
ข้ อควรคานึง
- กรรมการตัดสินต้ องไม่ตดั สินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้ าแข่งขัน
- กรรมการตัดสินควรมีที่มาจากสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย
- กรรมการควรให้ ข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลังการตัดสินเพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
7. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
7.1 ในการแข่งขันระดับภาค แต่ละจังหวัดมีสทิ ธิ์ สง่ นักเรี ยนเข้ าแข่งขันรายการละ 2 โรงเรี ยน โดยคัดเลือกจาก
โรงเรี ยนที่นกั เรี ยนที่มีผลการแข่งขันเหรี ยญทองลาดับที่ 1และ2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด
7.2 หากโรงเรี ยนลาดับที่ 1 หรื อ 2 สละสิทธิ์ขอให้ คดั เลือกโรงเรี ยนที่มีผลการแข่งขันลาดับถัดไป
7.3 นักเรี ยนที่เป็ นตัวแทนเข้ าร่วมแข่งขันระดับภาค ต้ องเป็ นบุคคลคนเดียวกับผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกจาก
ระดับจังหวัดเท่านัน้
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คาแนะนาสาหรับกรรมการ
การใช้ เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย
1.การตัดสิน
1.1 คณะกรรมการให้ คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด
1.2 การให้ คะแนนเครื่ องแบบ ดูความถูกต้ องของการแต่งเครื่ องแบบตามประเภทของผู้เข้ าแข่งขัน
1.3 ทีมที่เข้ าแข่งขัน อาจจะประกอบด้ วยลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บาเพ็ญประโยชน์อยูใ่ นทีม
เดียวกันก็ได้
1.4 คณะกรรมการมีอานาจในการสัง่ การให้ ผ้ เู ข้ าแข่งขันเก็บอุปกรณ์เครื่ องมือสือ่ สารของผู้เข้ าแข่งขันเปลีย่ น
อาวุธประจากาย และอุปกรณ์อื่นใด ที่จะก่อให้ เกิดการได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบในการแข่งขัน ก่อนอนุญาตให้ เข้ าแข่งขัน
1.5 คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน สรุป และรายงานผลการแข่งขัน
2.การจัดเตรียมอุปกรณ์ ใช้ ในการแข่ งขัน
2.1 เข็มทิศแบบซิลวา จานวน 2 เรื อน/ทีม และเป็ นเข็มทิศรุ่นเดียวกันทังหมดที
้
่ใช้ ในการแข่งขัน
2.2 ผ้ าสีแดง สีเหลือง สีฟ้า สีละ 2 ผืน : ทีม
2.3 ไม้ พลอง สารองสาหรับผู้เข้ าแข่งขันที่ใช้ ไม้ พลองผิดกติกา จานวนไม่น้อยกว่า 30 อัน
2.4 นาฬิกาจับเวลา
2.5 ไม้ และธงสี สาหรับเป็ นเครื่ องหมายในการคาดคะเนความสูง และความกว้ าง
2.6 แผ่นรองเขียนกระดาษใบงานและคาตอบ ทีมละ 1 แผ่น
3.การจัดเตรียมสถานที่ใช้ ในการแข่ งขัน
3.1 จัดเตรี ยมสถานที่การแข่งขันให้ เหมาะสมกับกิจกรรม และมีต้นไม้ เป็ นที่วางจุดอย่างน้ อย 5 เส้ นทาง
3.2 แต่ละเส้ นทางให้ มีจุดในการเดินเข็มทิศและปฏิบตั ิกิจกรรม จานวน 10 จุด ระหว่างจุดให้ มีระยะทาง
และกิจกรรม ดังนี ้
3.2.1 ระยะทางระหว่างจุด ตังแต่
้ 35-45 เมตร จานวน 3 ระยะทาง ให้ มีกิจกรรมสะกดรอย 2 จุด
3.2.2 ระยะทางระหว่างจุด ตังแต่
้ 45-60 เมตร จานวน 4 ระยะทาง ให้ มีกิจกรรมคาดคะเนความสูงของ
วัตถุ 1 จุด และคาดคะเนความกว้ าง 1 จุด
3.3.3 ระยะทางระหว่างจุด ตังแต่
้ 75-90 เมตร จานวน 3 ระยะทาง ให้ มีกิจกรรมคาดคะเนความสูงของ
วัตถุ 1 จุด และคาดคะเนความกว้ าง 1 จุด
3.3.4 จุดที่มีกิจกรรมคาดคะเนความสูงของวัตถุ ให้ บอกตาแหน่งที่ตงของวั
ั้
ตถุนนเป็
ั ้ นค่ามุมแอซิมทั
(Azimuth) ด้ วย
3.3 การจัดทาสนามแข่งขัน
3.3.1 กาหนดเส้ นทางโดยบอกค่ามุมแอซิมทั (Azimuth) และกาหนดระยะทางเป็ นเมตรให้ ผ้ เู ข้ า
แข่งขันเดินไปสูเ่ ป้าหมายเพื่อบันทึกรหัสคาตอบ จานวน 10 จุด รหัสคาตอบแต่ละจุดควรติดตังให้
้ สามารถมองเห็น
ได้ ในระดับสายตา แต่ไม่ควรใช้ รหัสคาตอบที่เป็ นอักษรหรื อตัวเลขเรี ยงลาดับที่ผ้ เู ข้ าแข่งขันคาดเดาได้
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3.3.2 เส้ นทางที่กาหนดให้ มีกิจกรรมสะกดรอย ให้ ทาเครื่ องหมายสะกดรอย ให้ ผ้ เู ข้ าแข่งขันหาคาตอบ
และปฏิบตั ิตามคาสัง่ ในรหัสคาตอบนัน้ เพื่อเดินทางต่อไป
เครื่ องหมายสะกดรอยที่กาหนดนี ้ ให้ เว้ นช่วง ไม่ควรวางต่อเนื่องกัน
4. การดาเนินการแข่ งขัน
4.1 ทีมที่เข้ าแข่งขันรายงานตัวลงทะเบียน
4.2 กรรมการตรวจเครื่ องแบบ
4.3 หัวหน้ าทีมจับฉลากลาดับที่เข้ าแข่งขัน และเส้ นทางที่จะเข้ าแข่งขัน
4.4 กรรมการดาเนินการแข่งขัน โดยปฏิบตั ิตามขันตอนต่
้
อไปนี ้
4.4.1 กรรมการให้ สมาชิกในทีมทุกคนจับฉลาก ผู้ทาหน้ าที่ประจาทีม
- ผู้ใช้ เข็มทิศ จานวน 2 คน ให้ ผกู ผ้ าสีแดง
- ผู้คานวณระยะทาง จานวน 2 คน ให้ ผกู ผ้ าสีเหลือง
- ผู้คาดคะเนและสะกดรอย จานวน 2 คน ให้ ผกู ผ้ าสีฟ้า
4.4.2 กรรมการมอบใบงาน กระดาษคาตอบ และเข็มทิศ
4.4.3 กรรมการจับเวลา และให้ สญ
ั ญาณเริ่ มต้ นการแข่งขัน
4.5 กรรมการให้ คะแนนความเป็ นผู้นาการใช้ เข็มทิศ การคานวณระยะทาง การคาดคะเน และการสะกดรอย
ต้ องติดตามและสังเกตการท างานของทุกทีมที่เข้ าร่วมการแข่งขัน โดยให้ คะแนนตามเกณฑ์การแข่งขัน
4.6 เวลาที่ใช้ ในการแข่งขัน ไม่เกิน 45 นาที การให้ คะแนนเวลาที่ใช้ ในการแข่งขัน เป็ นไปตามเกณฑ์
ที่กาหนด เมื่อหมดเวลาแข่งขัน ให้ กรรมการเป่ านกหวีดให้ สญ
ั ญาณยุติการปฏิบตั ิกิจกรรม และเริ่ มตัดคะแนนเวลา
4.7 ควรจะจัดการแข่งขันให้ เสร็ จสิ ้นภายใน 1 วัน หากไม่สามารถดาเนินการได้ ให้ กรรมการปรับเปลีย่ น
ใบงาน เส้ นทาง และกิจกรรมการแข่งขัน
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ใบงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
การใช้ เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย
...............
ทีมของท่านได้ รับมอบหมายให้ เดินทางสารวจตามเส้ นทางที่กาหนด ภายในเวลา 45 นาที โดยใช้ เข็มทิศ
และทักษะทางลูกเสือในการคาดคะเน และการสะกดรอย ให้ ปฏิบตั ิกิจกรรมตามคาสัง่ และบันทึกคาตอบลงใน
กระดาษคาตอบ เมื่อปฏิบตั ิกิจกรรมเสร็ จให้ ร้อง “ไชโย” แล้ วเดินทางไปพบกรรมการที่จุดรับคาสัง่ ส่งกระดาษ
คาตอบและเข็มทิศคืนคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
.......................................

ลาดับที่
1
2

3

4

ตัวอย่ างคาสั่งและกระดาษคาตอบ
เส้ นทางที่ .....
ทีมโรงเรี ยน..................................................................จังหวัด............................
คาสัง่
คาตอบ
จากจุดเริ่ มต้ น ใช้ เข็มทิศตังมุ
้ ม......องศา เดินทางไป
รหัสคาตอบ ที่ 1 คือ .........
ระยะทาง.......เมตร จะพบรหัสคาตอบที่ 1
จากจุดที่พบรหัสคาตอบที่ 1 ใช้ เข็มทิศตังมุ
้ ม......องศา
รหัสคาตอบ ที่ 2 คือ .........
เดินทางต่อไประยะทาง.......เมตร จะพบรหัสคาตอบที่ 2
ความกว้ าง.......เมตร
และให้ คาดคะเนความกว้ างระหว่าง......ถึง.......
จากจุดที่พบรหัสคาตอบที่ 2 ใช้ เข็มทิศตังมุ
้ ม......องศา
เครื่ องหมายสะกดรอยที่ 1 คือ....
เดินทางไประยะทาง...38....เมตร จะพบเครื่ องหมาย
คาสัง่ ให้ ปฏิบตั ิ.............................
สะกดรอย ที่ 1 และคาสัง่ ให้ ปฏิบตั ิตอ่ ไป
(เดินทางไป......เมตร มุม......องศา)
จากคาสัง่ ของเครื่ องหมายสะกดรอยที่ 1 ออกเดินทาง
รหัสคาตอบที่ 3 .........
ต่อไป จะพบรหัสคาตอบที่ 3 และให้ คาดคะเนความสูง
ความสูง.......เมตร
ของ.............และตาแหน่งที่ตงของ........
ั้
มุม.......องศา
ฯลฯ
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน: 1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์
1.1 การผูกเงื่อน เดินทูนของบนศีรษะและโยนลูกบอล
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน
เป็ นลูกเสือ – เนตรนารี หรื อ ยุวกาชาด ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1-3
2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 ประเภททีม ทีมละ 6 คน
2.2 แต่ละทีมอาประกอบด้ วยลูกเสือ เนตรนารี หรื อยุวกาชาดอยูใ่ นทีมเดียวกันได้
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
ผู้เข้ าแข่งขันปฏิบตั ิกิจกรรมการแข่งขันในการเดินทรงตัววางของบนศีรษะ โยนลูกบอล และผูกเงื่อนตามใบ
งาน ดังต่อไปนี ้
3.1 วางสมุดลูกเสือปกแข็งบนศีรษะ มือทังสองข้
้
างกอดอก แขนแนบลาตัว เดินเท้ าเหยียบเส้ นที่กาหนดอ้ อม
สิง่ กีดขวาง ระยะทาง 14 เมตร ไปและกลับ
3.2 โยนลูกบอล (ใช้ ลกู เทนนิส) ลงตะกร้ า ที่ผกู ติดกับไม้ กนระยะ
ั้
3 เมตร
3.3 ผูกเงื่อน 4 เงื่อน
1) เงื่อนกระหวัดไม้ สองชัน้
2) เงื่อนพิรอด
3) เงื่อนขัดสมาธิ
4) เงื่อนบ่วงสายธนู
3.4 ให้ ผ้ จู ดั การแข่งขันจัดเตรี ยมเชือกผูกเงื่อนที่มีขนาดเท่ากัน ยาว 2 เมตร จานวน 5 เส้ น และเชือกไนลอน
ขนาดเล็กกว่าเชือกผูกเงื่อน ยาว 2 เมตร จานวน 1 เส้ น
3.5 ผู้เข้ าแข่งขันต้ องแต่งเครื่ องแบบลูกเสือ - เนตรนารี หรื อยุวกาชาด
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน 100 คะแนน
1) ผลสาเร็จของการปฏิบัตงิ าน
(75 คะแนน)
1.1 เดินวางของบนศีรษะ คนละ 5 คะแนน
30 คะแนน
1.2 โยนลูกเทนนิสลงตะกร้ า คนละ 3 ลูก ลูกละ 1 คะแนน 18 คะแนน
1.3 ความถูกต้ องของการผูกเงื่อน เงื่อนละ 2 คะแนน
14 คะแนน
1.4 ประสิทธิภาพของเชือกที่ผกู ต่อกัน
13 คะแนน
1.4.1 ประสิทธิภาพของการผูกเงื่อน 4 คะแนน ให้ ผ้ เู ข้ าแข่งขันคนสุดท้ ายดึงเชือกที่ผกู กับไม้ กนต่
ั้ อ
กันมา และเชือกบ่วงสายธนูที่ผกู กับตัวระดับเข็มขัด ถ้ าดึงแล้ วเชือกหลุดให้ ได้ คะแนนเป็ น 0 คะแนน
1.4.2 ความเรี ยบร้ อยของเงื่อน 7 คะแนน โดยดูจากปลายเชือกที่ใช้ ผกู เงื่อน เงื่อนละ 1 คะแนน
ทังนี
้ ้จะต้ องเหลือปลายเชือกแต่ละเงื่อน 3-5 ซม.
1.4.3 วัดความยาวของเชือกที่ผกู จากหลักถึงตัวผู้เข้ าแข่งขันคนสุดท้ าย ทีมใดต่อเชือกได้ ยาวที่สดุ
ได้ 2 คะแนน และลดคะแนนทีมที่ได้ ความยาวลดลงมาทุก 5 ซม. ต่อ 0.5 คะแนน
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2) ความเป็ นผู้นา ผู้ตาม เครื่องแต่ งกาย (20 คะแนน)
2.1 บทบาทของหัวหน้ าทีมในการสัง่ การ การควบคุมทีม
5 คะแนน
2.2 ลูกทีมเชื่อฟั งและปฏิบตั ิงานตามคาสัง่ อย่างมีวินยั
5 คะแนน
2.3 การแต่งเครื่ องแบบครบและถูกต้ องตามประเภท
5 คะแนน
2.4 ความแคล่วคล่องว่องไว ความมีวินยั
5 คะแนน
3) เวลาที่ใช้
(5 คะแนน)
3.1 ทีมที่ปฏิบตั ิกิจกรรมเสร็ จโดยใช้ เวลาน้ อยที่สดุ ได้ คะแนน 5 คะแนน
3.2 ทีมที่ปฏิบตั ิกิจกรรมเสร็ จใช้ เวลามากขึ ้น ลดคะแนนลงตามส่วนทุก 1 นาที ต่อ 1 คะแนน
5. เกณฑ์ การตัดสิน
คะแนน 80-100 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนน 70-79 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนน 60-69 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ ้นสุด
6. คณะกรรมการตัดสินการแข่ งขัน
6.1 กรรมการตัดสินจานวนไม่น้อยกว่า 10 คน
6.2 คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน
6.2.1 เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความชานาญในกิจกรรมลูกเสือ
6.2.2 ครูผ้ สู อนลูกเสือที่ได้ รับเครื่ องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อนขึ ้นไป
6.2.3 ครูผ้ สู อนยุวกาชาดโดยผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตรผู้นาขึ ้นไป
6.2.4 เป็ นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ
ข้ อควรคานึง
- กรรมการตัดสินต้ องไม่ตดั สินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้ าแข่งขัน
- กรรมการตัดสินที่มาจากครูผ้ สู อนควรแต่งตังให้
้ ตดั สินในระดับชันที
้ ่ทาการสอน
- กรรมการตัดสินควรมีที่มาจากสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย
- กรรมการควรให้ ข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลังการตัดสินเพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
7. สถานที่ทาการแข่ งขัน
- สถานที่ทาการแข่งขันควรเป็ นลานกลางแจ้ ง หรื อห้ องประชุม พื ้นราบ
8. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
8.1 ในการแข่งขันระดับภาค แต่ละจังหวัดมีสทิ ธิ์ สง่ นักเรี ยนเข้ าแข่งขันรายการละ 2 โรงเรี ยน โดยคัดเลือกจาก
โรงเรี ยนที่นกั เรี ยนที่มีผลการแข่งขันเหรี ยญทองลาดับที่ 1และ2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด
8.2 หากโรงเรี ยนลาดับที่ 1 หรื อ 2 สละสิทธิ์ขอให้ คดั เลือกโรงเรี ยนที่มีผลการแข่งขันลาดับถัดไป
8.3 นักเรี ยนที่เป็ นตัวแทนเข้ าร่วมแข่งขันระดับภาค ต้ องเป็ นบุคคลคนเดียวกับผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกจาก
ระดับจังหวัดเท่านัน้
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แผนผังสนามแข่ งขันเดินทรงตัวทูนของบนศีรษะและโยนบอล
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คาแนะนาสาหรับคณะกรรมการ
1. การตัดสิน
1.1 คณะกรรมการให้ คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด
1.2 การให้ คะแนนเครื่ องแบบ ดูความถูกต้ องของการแต่งเครื่ องแบบตามประเภทของผู้เข้ าแข่งขัน
1.3 ทีมที่เข้ าแข่งขัน อาจจะประกอบด้ วยลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด อยูใ่ นทีมเดียวกันก็ได้
1.4 คณะกรรมการมีอานาจในการสัง่ การให้ ผ้ เู ข้ าแข่งขัน แก้ ไข เปลีย่ นแปลงการแต่งกายและทรงผมหรื อ
พฤติกรรมอื่นใด ที่จะก่อให้ เกิดการได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบในการแข่งขัน ก่อนอนุญาตให้ เข้ าแข่งขัน
1.5 คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน สรุป และรายงานผลการแข่งขัน
2. การจัดเตรียมอุปกรณ์ ใช้ ในการแข่ งขัน
2.1 ลูกเทนนิสสาหรับใช้ ในการแข่งขัน จานวนลูล่ ะ 18 ลูก
2.2 ตะกร้ าแชร์ บอล ขนาดเท่ากัน
2.3 สมุดลูกเสือปกแข็ง
2.4 นาฬิกาจับเวลา
2.5 เชือกผูกเงื่อน ขนาดเท่ากัน ยาว 2 เมตร
2.6 เชือกไนล่อน เส้ นเล็กกว่าเชือกผูกเงื่อน ความยาว 2 เมตร
2.7 ไม้ กลมขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 1-2 นิ ้ว ยาว 5-6 เมตร 2 อัน นามาต่อกัน ผูกกับหลักไว้ เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าแข่งขัน
ใช้ ผกู เงื่อนและผูกตะกร้ าแชร์ บอลสาหรับการโยนลูกเทนนิส
2.8 โต๊ ะนักเรี ยนหรื อโต๊ ะอื่นที่มีขนาดใกล้ เคียง ไว้ สาหรับวางสมุดและลูกเทนนิส ลูล่ ะ 2 ตัว
2.9 ฉลากหมายเลข 1-6 ใส่กล่องทึบแสง
2.10 กรวยยางหรื ออุปกรณ์อย่างอื่นที่มีลกั ษณะเดียวกัน
2.11 วัสดุสาหรับทาเส้ น ใช้ เดินทรงตัว
2.12 กระดาษกาวสีแดงและสีเหลืองขนาดกว้ าง 1 นิ ้ว
2.13 ตะกร้ าใส่ลกู เทนนิส ลูล่ ะ 1 ใบ
3. การจัดเตรียมสถานที่แข่ งขัน
3.1 สถานที่สาหรับการแข่งขัน เป็ นลานซีเมนต์พื ้นราบ
3.2 จัดทาลูไ่ ม่น้อยกว่า 3 ลู่ ความยาวลูล่ ะ 22 เมตร กว้ างไม่น้อยกว่า 3 เมตร แต่ละลูข่ ีดเส้ นทาเครื่ องหมาย
และวางอุปกรณ์ดงั นี ้
- ระยะ 3 เมตรแรก ตีเส้ นทึบสีแดงกว้ าง 1 นิ ้ว เป็ นจุดยืนรอของสมาชิกทีมที่เข้ าแข่งขัน
- ระหว่างจุดรอถึงจุดเริ่ มต้ น ระยะ 1 เมตร ตีเส้ นสีเหลืองกว้ าง 1 นิ ้ว วางโต๊ ะ 1 ตัว สาหรับวาง
สมุดลูกเสือปกแข็ง 1 เล่ม
- จากจุดเริ่ มต้ นถึงจุดสิ ้นสุดการเดินทรงตัว ระยะ 14 เมตร ตีเส้ นทึบขนาดกว้ าง 4 นิ ้ว ดังรูป
- จากจุดสิ ้นสุดการเดินทรงตัว วางโต๊ ะ 1 ตัวชิดเส้ นสีแดง ไว้ สาหรับวางสมุดและวางตะกร้ า
ใส่ลกู เทนนิส ตะกร้ าละ 18 ลูก
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- จากจุดสิ ้นสุดการเดินทรงตัว ระยะ 1 เมตร ตีเส้ นทึบสีแดงกว้ าง 1 นิ ้วเป็ นจุดกันยื
้ นโยนลูกบอล
- จากจุดไม้ กนั ้ ระยะ 3 เมตร ปั กหลักผูกไม้ กนยาวไม่
ั้
น้อยกว่า 9 เมตร สูงจากพื ้น 20 เซนติเมตร
ไว้ ให้ ผ้ เู ข้ าแข่งขันคนที่ 2 ผูกเงื่อนยึดติดกับไม้ และผูกตะกร้ าแชร์ บอลลูล่ ะ 1 ใบ ให้ วางตะกร้ าแชร์ บอลลู่
ละ 1 ใบ
โดยอาจจะนาหินหรื ออิฐ ผูกไว้ นอกก้ นตะกร้ า เพือ่ ถ่วงยึดกับพื ้นกันล้ มได้ แต่ห้ามใช้ วสั ดุอื่นใดใส่ไว้ ใน
ตะกร้ า
3.3 ให้ ผ้ เู ข้ าแข่งขันยืนเข้ าแถวที่จุดรอห่างจากจุดเริ่ มต้ น 1 เมตร ห้ ามผู้เข้ าแข่งขันล ้าเส้ นจากจุดรอจนกว่าผู้
เข้ าแข่งขันคนก่อนจะกลับมาสัมผัสมือ
3.4 ห้ ามผู้เข้ าแข่งขันยืนเหยียบเส้ นจุดกันยื
้ นโยนลูกบอล
3.5 ขณะแข่งขันให้ ผ้ เู ข้ าแข่งขันถอดหมวก
4. การดาเนินการแข่ งขัน
4.1 ผู้จดั การแข่งขัน ควรดาเนินการจัดการแข่งขันให้ เสร็ จสิ ้น ภายใน 1 วัน
4.2 แจกใบงานให้ ผ้ เู ข้ าแข่งขันทุกทีมพร้ อมๆกัน ให้ เวลาแต่ละทีมอ่านใบงาน และสังเกตการสัง่ งาน
การปฏิบตั ิงาน ความเป็ นผู้นาผู้ตาม
4.3 ให้ ผ้ เู ข้ าแข่งขันแต่ละทีม (ทุกคน) มาจับฉลากหมายเลข เมื่อจับได้ แล้ วให้ ถือไว้ ก่อน ห้ ามเปิ ดออกดู
จนกว่าจะได้ ยินสัญญาณ ให้ สงั เกตการสัง่ งานของหัวหน้ าทีม การปฏิบตั ิงาน ความเป็ นผู้นาผู้ตาม
4.4 มอบเชือกที่จดั เตรี ยมไว้ ให้ แก่หวั หน้ าทีม ทีมละ 6 เส้ น (ประกอบด้ วยเชือกผูกเงื่อน 5 เส้ น และเชือก
ไนล่อน 1 เส้ น) เพื่อให้ หวั หน้ าทีมดาเนินการมอบเชือกให้ สมาชิก คนละ 1 เส้ น เพื่อใช้ ในการแข่งขัน เมื่อได้ เชือก
ประจาตัวแล้ ว ให้ ผ้ เู ข้ าแข่งขันทุกคนเก็บเชือกประจาตัวแบบลูกเสือ เสร็ จแล้ วให้ ใส่ไว้ ในกระเป๋ ากางเกงหรื อกระโปรง
ของแต่ละคน
4.5 เมื่อได้ ยินสัญญาณนกหวีด จึงเริ่ มปฏิบตั ิตามใบงานและเริ่ มจับเวลา
4.6 เริ่ มการแข่งขัน ให้ ผ้ เู ข้ าแข่งขันคนที่ 1 เดินจากจุดรอมาที่โต๊ ะวางสมุด หยิบสมุดลูกเสือปกแข็งวางบน
ศีรษะ เอามือทังสองข้
้
างกอดอกแขนแนบลาตัว เดินจากจุดเริ่ มต้ นเหยียบไปบนเส้ นที่กาหนดจนถึงจุดสิ ้นสุด แล้ ว
หยิบสมุดจากศีรษะวางไว้ บนโต๊ ะตัวที่ 2 หยุดและยืนหลังเส้ นสีแดง หยิบลูกเทนนิสในตะกร้ า ครัง้ ละ 1 ลูก โยนลูก
เทนนิสลงตะกร้ า จนครบ 3 ลูก เสร็ จแล้ วให้ ดงึ เชือกประจาตัวจากกระเป๋ า เดินข้ ามเส้ นสีแดงไปผูกเงื่อนกระหวัดไม้
2 ชัน้ กับไม้ กนตรงจุ
ั้
ดที่กาหนด แล้ วดึงปลายเชือกไปทางจุดเริ่ มต้ นให้ ตงึ ทิ ้งปลายเชือกไว้ เดินไปหยิบสมุดปกแข็ง
จากบนโต๊ ะตัวที่ 2 วางบนศีรษะ เอามือกอดอกแขนแนบลาตัว เดินย้ อนกลับไปตามเส้ นทางเดิมจนถึงจุดเริ่ มต้ น
หยิบสมุดจากศีรษะวางบนโต๊ ะ แล้ วไปสัมผัสมือกับสมาชิก ผู้เข้ าแข่งขันคนต่อไปเพื่อเข้ าปฏิบตั ิกิจกรรมดังเช่นผู้เข้ า
แข่งขันคนแรก
ผู้เข้ าแข่งขันคนใดทาสมุดตกระหว่างทาง ให้ หยุดตรงจุดที่สมุดตก หยิบสมุดวางบนศีรษะแล้ วเดินต่อไป
กรรมการตัดคะแนนผู้เข้ าแข่งขันครัง้ ละ 1 คะแนน ทุกครัง้ ในกรณีตอ่ ไปนี ้
- ทาสมุดตกจากศีรษะ ครัง้ ละ 1 คะแนน
- ท ากรวยล้ ม กรวยละ 1 คะแนน
- เท้ าเดินออกนอกเส้ น ก้ าวละ 1 คะแนน
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- ใช้ มือจับหรื อหยิบสมุดก่อนถึงจุดที่กาหนด ครัง้ ละ 1 คะแนน
- เท้ าเหยียบเส้ นสีแดงขณะยืนรอและโยนลูกบอล ครัง้ ละ 1 คะแนน
- กรณีผ้ เู ข้ าแข่งขัน ปฏิบตั ิผิดขันตอนตามที
้
่กาหนด ให้ ทาการแก้ ไขและแข่งขันต่อไปได้
แต่ให้ ตดั คะแนน ครัง้ ละ 1 คะแนน
4.7 เมื่อผู้เข้ าแข่งขันคนต่อไปสัมผัสมือกับผู้เข้ าแข่งขันคนก่อนแล้ วให้ ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับผู้เข้ าแข่งขันคนแรก
จากจุดเริ่ มต้ นไปจนถึงจุดสิ ้นสุดการเดินทรงตัว หยิบสมุดปกแข็งบนศีรษะวางไว้ บนโต๊ ะ แล้ วหยิบลูกเทนนิสใน
ตะกร้ า ครัง้ ละ 1 ลูก โยนลูกเทนนิสลงตะกร้ า จนครบ 3 ลูก เสร็ จแล้ วดึงเชือกประจาตัวจากกระเป๋ า ไปผูกเงื่อนกับ
ปลายเชือกที่ผ้ เู ข้ าแข่งขันคนก่อนทิ ้งปลายเชือกไว้ เสร็ จแล้ วดึงปลายเชือกไปทางจุดเริ่ มต้ นให้ ตงึ ทิ ้งปลายเชือกไว้
แล้ วไปหยิบสมุดปกแข็งจากโต๊ ะตัวที่ 2 วางบนศีรษะเดินกลับตามเส้ นทางเดิมไปที่จุดเริ่ มต้ น หยิบสมุดปกแข็งบน
ศีรษะวางบนโต๊ ะ แล้ วไปสัมผัสมือผู้เข้ าแข่งขันคนต่อไป เพื่อปฏิบตั ิกิจกรรมตามลาดับ
4.8 ผู้เข้ าแข่งขันคนสุดท้ ายเมื่อผูกเงื่อนตามที่กาหนดทัง้ 2 เงื่อนเสร็ จสิ ้นแล้ ว ไม่ต้องไปหยิบสมุดจากโต๊ ะตัวที่
2 แต่ให้ ดงึ ปลายเชือกให้ ตงึ และร้ องไชโยขึ ้น ถือเป็ นการสิ ้นสุดการแข่งขัน กรรมการบันทึกเวลาที่ปฏิบตั ิกิจกรรมของ
แต่ละทีมไว้ เพื่อใช้ ประกอบการให้ คะแนน
4.9 การวัดความยาวของเชือก ให้ วดั จากจุดที่ผูกเชือกไปจนถึงส้ นเท้ าของผู้เข้ าแข่งขันคนสุดท้ ายที่ยืนในลักษณะ
ท่าตรง
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ใบงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 1-3
การผูกเงื่อน เดินทูนของบนศีรษะและโยนลูกบอล
1. ให้ ผ้ เู ข้ าแข่งขันไปยืนตังแถวในจุ
้
ดที่กาหนดให้ อ่านใบงาน เมื่อเข้ าใจแล้ วให้ สง่ ใบงานคืนกรรมการ
กรรมการจะมอบเชือกให้ แก่หวั หน้ าทีม ทีมละ 6 เส้ น
2. ให้ ทกุ คนในทีมจับฉลากหมายเลขลาดับเพื่อปฏิบตั ิกิจกรรม
3. เมื่อได้ ยินสัญญาณจากกรรมการ ให้ ทกุ คนเปิ ดอ่านหมายเลขที่จบั ฉลากได้ แล้ วตังแถวตอนเรี
้
ยง
ตามลาดับหมายเลขที่จบั ฉลากได้
4. หัวหน้ าทีมมอบเชือกให้ สมาชิก คนละ 1 เส้ น ให้ ผ้ เู ข้ าแข่งขันทุกคนจัดการเก็บเชือกประจาตัว
แบบลูกเสือ เสร็ จแล้ วให้ ใส่ไว้ ในกระเป๋ ากางเกงหรื อกระโปรงแล้ วปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
หมายเลข 1 เดินจากจุดรอหลังเส้ นสีแดงไปที่จุดเริ่ มต้ น หยิบสมุดปกแข็งบนโต๊ ะวางบนศีรษะ เอามือกอดอก
แขนแนบลาตัว เดินจากเส้ นสีเหลืองทูนสมุดปกแข็งบนศีรษะเท้ าเหยียบไปตามเส้ นที่กาหนดจนถึงเส้ นสีเหลืองหยิบ
สมุดปกแข็งบนศีรษะวางบนโต๊ ะตัวที่ 2 หยิบลูกเทนนิสในตะกร้ าครัง้ ละ 1 ลูก ยืนหลังเส้ นสีแดงโยนลูกเทนนิสลง
ตะกร้ า จนครบ 3 ลูก แล้ วหยิบเชือกจากกระเป๋ าออกมาแก้ ออก นาปลายเชือกข้ างหนึง่ ไปผูกกับไม้ กนด้
ั ้ วยเงื่อน
กระหวัดไม้ 2 ชัน้ ตรงจุดที่กรรมการกาหนด ดึงปลายเชือกไปทางจุดเริ่ มต้ นให้ ตงึ ปล่อยเชือกทิ ้งไว้ แล้ วไปหยิบสมุด
ปกแข็งจากโต๊ ะวางบนศีรษะ มือกอดอกแขนแนบลาตัว เดินจากเส้ นสีเหลืองกลับไปตามเส้ นทางเดิม ถึงเส้ นสีเหลือง
ให้ หยิบสมุดปกแข็งบนศีรษะวางบนโต๊ ะ แล้ ววิ่งไปสัมผัสมือกับผู้เข้ าแข่งขันคนต่อไป เสร็ จแล้ วให้ อ อกจากลูแ่ ข่งขัน
หมายเลข 2 ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับผู้เข้ าแข่งขันหมายเลข 1 แต่ให้ นาเชือกไปผูกต่อกับปลายเชือก
ของหมายเลข 1 ด้ วยเงื่อนพิรอด
หมายเลข 3 ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับผู้เข้ าแข่งขันหมายเลข 2 และให้ นาเชือกไปผูกต่อกับปลายเชือก
ของหมายเลข 2 ด้ วยเงื่อนพิรอด
หมายเลข 4 ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับผู้เข้ าแข่งขันหมายเลข 2 และให้ นาเชือกไปผูกต่อกับปลายเชือก
ของหมายเลข 3 ด้ วยเงื่อนขัดสมาธิ
หมายเลข 5 ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับผู้เข้ าแข่งขันหมายเลข 2 และให้ นาเชือกไปผูกต่อกับปลายเชือกของ
หมายเลข 4 ด้ วยเงื่อนขัดสมาธิ
หมายเลข 6 ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับผู้เข้ าแข่งขันหมายเลข 2 และให้ นาปลายเชือกด้ านหนึง่ ไปผูกต่อกับ
ปลายเชือกของหมายเลข 5 ด้ วยเงื่อนพิรอด เสร็ จแล้ วนาปลายเชือกอีกด้ านหนึง่ ผูกเงื่อนบ่วงสายธนูกบั ตัว
ระดับเข็มขัด ดึงปลายเชือกที่คล้ องตนเองไปทางจุดเริ่ มต้ นให้ ตึง เมื่อเชือกตึงแล้ วให้ ร้อง “ไชโย” ถือเป็ น
การสิ ้นสุดการแข่งขัน ไม่ต้องไปหยิบสมุดเดินย้ อนมาที่จุดเริ่ มต้ น แต่ให้ ยืนนิ่งไว้ จนกว่ากรรมการจะตรวจ
ให้ คะแนนเสร็ จจึงออกจากลูแ่ ข่งขัน
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กลุ่มปฐมวัย: 6 การแข่ งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech)
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน

นักเรี ยนชันอนุ
้ บาล

2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
ประเภทเดี่ยว
2.1 ประเภทนักเรี ยนหลักสูตรสามัญ คือ นักเรี ยนไทยที่เรี ยนภาษาอังกฤษจานวน 3-5 คาบ ต่อสัปดาห์ใน
หลักสูตรสามัญ หรื อหลักสูตร IEP
2.2 ประเภทนักเรี ยนหลักสูตรพิเศษ คือ นักเรี ยนไทยที่เรี ยนหลักสูตร English Program หรื อนักเรี ยนไทยที่
เรี ยนและใช้ ภาษาอังกฤษมากกว่า 5 คาบต่อสัปดาห์ หรื อนักเรี ยนไทยและต่างชาติหรื อมีผ้ ปู กครองเป็ นชาวต่างชาติ
หรื อใช้ ชีวิตอยูต่ า่ งประเทศติดต่อกันมากกว่า 6 เดือน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อผ้ เู ข้ าแข่งขันและครูผ้ฝู ึ กซ้ อม
3.2 หัวข้ อการพูด “My
”
3.3 จับฉลากลาดับการแข่งขันในวันแข่งขัน
3.4 เวลาที่ใช้ ในการเล่าเรื ่อง
- นักเรี ยนหลักสูตรสามัญ 3 นาที
- นักเรี ยนหลักสูตรพิเศษ 4 นาที
หากใช้ เวลาในการพูดเกินหรื อน้ อยกว่าเวลาที่กาหนด แต่ไม่เกิน 30 วินาที จะไม่ตดั คะแนน หากเกินกว่า 30
วินาที ทุก 10 วินาทีจะถูกตัด 1 เริ่ มจับเวลาตังแต่
้ การแนะนาตัว
3.5 นักเรี ยนต้ องส่งบทพูดให้ กรรมการ (ส่งในวันแข่งขัน ให้ กรรมการประจาห้ องแข่งขัน) จานวน 5 ชุด
3.6 การแต่งกายชุดนักเรี ยน โดยไม่มีการใช้ อุปกรณ์ประกอบการเล่าเรื่ อง
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน 100 คะแนน
4.1 เนือ้ เรื่อง (Content)
- เนื ้อเรื่ องมีความน่าสนใจ เหมาะสมกับวัย (Interesting Story)
- รูปแบบการเล่าเรื่ อง การนาเสนอ (Form & Organizing)

20

คะแนน
10
คะแนน
10
คะแนน

4.2 ความคล่ องแคล่ วด้ านการใช้ ภาษา (Language Competency)
60
- ใช้ ภาษาถูกต้ อง คาศัพท์ โครงสร้ าง ความเหมาะสมกับระดับชัน้ (Grammar)
- ออกเสียงถูกต้ องตามหลักการออกเสียง (Pronunciation & Accent)
- การใช้ น ้าเสียงสูง-ต่าในประโยค (Tone)
- ความชัดเจนของเสียง ฟั งง่าย ฟั งรู้เรื่ อง (Clearness & Understandable)

คะแนน
20
คะแนน
20
คะแนน
10
คะแนน
10
คะแนน

4.3 บุคลิกภาพ การแนะนาตัว (Character)
- บุคลิก ท่าทาง (Personality)
- การแนะนาตัว (Self-Introduction)

คะแนน
10
คะแนน
10
คะแนน
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5. เกณฑ์ การตัดสิน
คะแนน 80-100 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนน 70-79 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนน 60-69 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ ้นสุด
6. คณะกรรมการในการตัดสิน จานวนประเภทละ 1 ทีม ทีมละ 3-5 คน
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ
- เจ้ าของภาษา (Native Speaker) อย่างน้ อย 1 คน ในคณะกรรมการตัดสิน
- ครูผ้ สู อนภาษาอังกฤษ
- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ
6.2 ข้ อควรคานึง
- กรรมการต้ องไม่ตดั สินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้ าแข่งขัน
- กรรมการควรชี ้แจงกติกาการแข่งขันและเกณฑ์การให้ คะแนน ก่อนทาการแข่งขัน
- กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาอื่น หรื อสถาบันการศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย
- กรรมการควรให้ ข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลังการตัดสิน เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนา
7. สถานที่ทาการแข่ งขัน
- ห้ องเรี ยนที่ไม่มีเสียงจากภายนอกรบกวน
- ไม่อนุญาตให้ บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินอยูใ่ นห้ องแข่งขัน
8. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
8.1 ในการแข่งขันระดับภาค แต่ละจังหวัดมีสทิ ธิ์ สง่ นักเรี ยนเข้ าแข่งขันรายการละ 2 โรงเรี ยน โดยคัดเลือกจาก
โรงเรี ยนที่นกั เรี ยนที่มีผลการแข่งขันเหรี ยญทองลาดับที่ 1และ2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด
8.2 หากโรงเรี ยนลาดับที่ 1 หรื อ 2 สละสิทธิ์ขอให้ คดั เลือกโรงเรี ยนที่มีผลการแข่งขันลาดับถัดไป
8.3 นักเรี ยนที่เป็ นตัวแทนเข้ าร่วมแข่งขันระดับภาค ต้ องเป็ นบุคคลคนเดียวกับผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกจาก
ระดับจังหวัดเท่านัน้
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กลุ่มปฐมวัย: 1 การปั ้นดินนา้ มัน
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน

นักเรี ยนชันอนุ
้ บาล

2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน

ประเภททีม ทีมละ 3 คน

3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกซ้อม
3.2 หัวข้อการปั น้ “
3.3 วัสดุอปุ กรณ์ผู้เข้าแข่งขันนามาเอง
- ใช้ดิน ามันไร้สารชนิดผิวเรี ยบที่ยงั ไม่ผ่านการใช้ น้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม ไม่จากด ี
* ห้ าม ใช้ ดินน ้ามันชนิดเส้ นเข้ าแข่งขัน
* ห้ าม แกะกระดาษ/พลาสติกหุ้มห่อดินน ้ามัน ก่อนให้ คณะกรรมการสนามตรวจอุปกรณ์การแข่งขัน
* ห้ าม นวดดินน ้ามันก่อนเข้ าแข่งขัน
* ห้ าม ใช้ อุปกรณ์ในการยึด ติด พิมพ์ลาย อุปกรณ์ตกแต่ง เศษ/แท่งไม้ ทกุ ชนิดและอุปกรณ์ตดั ดินน ้ามัน
- ฐานรองใช้ ไม้ อดั ขนาด กว้ าง 10 นิ ้ว ยาว 15 นิ ้ว ไม่มีกรอบและขาตัง้ ไม่มีการตกแต่ง
- กระเบื ้องยางหรื อแผ่นรองนวด
ชื่อโรงเรี ยน
- ป้ายชื่อโรงเรี ยน (ใช้ กระดาษขนาดA4 พับเป็ นสามเหลีย่ ม ระบุชื่อโรงเรี ยนและจังหวัด)
จังหวัด
- ตะกร้ าใส่อุปกรณ์ที่ใช้ ในการปั น้
3.4 ครูผ้ คู วบคุมแสดงวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันที่เตรี ยมมาต่อหน้ าคณะกรรมการก่อนการแข่งขัน
3.5 เวลาที่ใช้ ในการแข่งขัน 3 ชัว่ โมง
3.6 แต่งกายด้ วยชุดนักเรี ยน หรื อชุดกีฬาประจาโรงเรี ยน
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน 100 คะแนน
4.1 ความคิดสร้ างสรรค์ จนิ ตนาการ
35
- ความแปลกใหม่ขององค์ประกอบชิ ้นงาน
- ความเชื่อมโยงของชิ ้นงานกับหัวข้ อที่กาหนด
- สัมภาษณ์เจ้ าของชิ ้นงาน (การพูด เล่า อธิบายเกี่ยวกับชิ ้นงาน)
4.2. กระบวนการทางาน
25
- การเตรี ยมอุปกรณ์
- การวางแผนการทางาน
- การมีสว่ นร่วมในการทางาน
- เสร็ จตามเวลาที่กาหนด
- การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์
4.3 การจัดองค์ ประกอบ ความละเอียด ประณีตสวยงาม
25
- ความละเอียด ประณีต สวยงามของชิ ้นงาน
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คะแนน
10
คะแนน
10
คะแนน
15
คะแนน
คะแนน
2
คะแนน
5
คะแนน
10
คะแนน
5
คะแนน
3
คะแนน
คะแนน
10
คะแนน
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- การเลือกใช้ สดี ินน ้ามันหลากหลาย เหมาะสม และใช้ ดินน ้ามันหมด 10
คะแนน
- ความสมดุลของการจัดองค์ประกอบของชิ ้นงาน
5
คะแนน
4.4 เนือ้ หา
15
คะแนน
- ความสอดคล้ องของชิ ้นงานกับหัวข้ อที่กาหนด
10
คะแนน
- ความสมบูรณ์ของชิ ้นงาน
5
คะแนน
5. เกณฑ์ การตัดสิน
คะแนน 80-100 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนน 70-79 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนน 60-69 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ ้นสุด
6. คณะกรรมการในการตัดสิน
จานวน 3-5 คน
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ
- เป็ นศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบงานการศึกษาปฐมวัย
- เป็ นครูที่ทาการสอนระดับปฐมวัย
- ผู้ทรงคุณวุฒิในด้ านปฐมวัยหรื อศิลปะ
6.2 ข้ อควรคานึง
- กรรมการต้ องไม่ตดั สินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้ าแข่งขัน
- กรรมการควรชี ้แจงกติกาการแข่งขันและเกณฑ์การให้ คะแนน ก่อนทาการแข่งขัน
- กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาอื่น หรื อสถาบันการศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย
- กรรมการควรให้ ข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลังการตัดสิน เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนา
7. สถานที่ทาการแข่ งขัน
- ห้ องเรี ยนที่ไม่มีเสียงจากภายนอกรบกวน
- ไม่อนุญาตให้ บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินอยูใ่ นห้ องแข่งขัน
8. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
8.1 ในการแข่งขันระดับภาค แต่ละจังหวัดมีสทิ ธิ์ สง่ นักเรี ยนเข้ าแข่งขันรายการละ 2 โรงเรี ยน โดยคัดเลือกจาก
โรงเรี ยนที่นกั เรี ยนที่มีผลการแข่งขันเหรี ยญทองลาดับที่ 1และ2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด
8.2 หากโรงเรี ยนลาดับที่ 1 หรื อ 2 สละสิทธิ์ขอให้ คดั เลือกโรงเรี ยนที่มีผลการแข่งขันลาดับถัดไปเข้ าแข่งขัน
8.3 นักเรี ยนที่เป็ นตัวแทนเข้ าร่วมแข่งขันระดับภาค ต้ องเป็ นบุคคลคนเดียวกับผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกจาก
ระดับจังหวัดเท่านัน้
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กลุ่มปฐมวัย: 4 การแข่ งขันเล่ านิทานประกอบสื่อ
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน

นักเรี ยนชันอนุ
้ บาล

2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน

ประเภทเดี่ยว

3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อผู้เข้ าแข่งขันและครูผ้ ฝู ึ กซ้ อม
3.2 การเล่านิทานเป็ นรายบุคคลประกอบสือ่ ครูผ้ คู วบคุมต้ องจัดเตรี ยมสือ่ ประกอบการแข่งขันมาเอง และ
นักเรี ยนต้ องสามารถดาเนินการเล่าผูกเรื่ องราวเป็ นนิทานได้ อย่างเหมาะสม โดยแนะนาตัวและเล่าเป็ น
ภาษาไทยเท่านัน้
3.3 สือ่ ที่ใช้ ในการแข่งขัน ต้ องมีความเหมาะสมกับเนื ้อเรื่ อง เช่น หนังสือนิทาน, หุน่ มือ, ภาพวาด, อุปกรณ์อื่น ๆ
3.4 การเตรี ยมสือ่ ประกอบการเล่านิทาน ให้ เวลาเตรี ยมการไม่เกิน 5 นาที
3.5 ใช้ เวลาในการแข่งขัน 10 นาที ห้ ามใช้ ไมโครโฟนหรื อเครื่ องขยายเสียงใดๆ ทังสิ
้ ้น
3.6 แต่งกายด้ วยชุดนักเรี ยนหรื อชุดกีฬาประจาโรงเรี ยน
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน 100 คะแนน
4.1 การนาสิ่งต่ าง ๆ จากสื่อที่นามาแสดง โดยสามารถผูกเป็ นเรื่องราวนิทานได้ (มีจุดเริ่มต้ น, จุด
วิกฤตของเรื่อง, การคลี่คลายเรื่อง, การแก้ ปัญหา หรือมีการอิงด้ านคุณธรรมจนจบเรื่อง)
30 คะแนน
- การเตรี ยม / การใช้ อุปกรณ์ที่เตรี ยมมา
5
คะแนน
- เนื ้อเรื่ องเหมาะสมกับวัย / น่าสนใจ
5
คะแนน
- การดาเนินเรื่ อง (จุดเริ่ มต้ น, จุดวิกฤติ, การคลีค่ ลายเรื่ อง)
5
คะแนน
- เรื่ องที่เล่าก่อให้ เกิดข้ อคิดที่มีประโยชน์และไม่ขดั ต่อศีลธรรม
5
คะแนน
- เล่าเรื่ องได้ ตามเวลาที่กาหนด
5
คะแนน
- มีการสรุปเรื่ องราวที่เป็ นคุณธรรมและนาไปใช้ ได้
5
คะแนน
4.2 การใช้ นา้ เสียงที่สอดคล้ องกับเนือ้ เรื่อง / เสียงดังชัดเจน
25 คะแนน
- ชัดเจน ฉะฉานใช้ ภาษาที่เข้ าใจง่าย
10
คะแนน
- การใช้ น ้าเสียงสอดคล้ องกับเนื ้อเรื่ อง
10
คะแนน
- ลีลาการเล่าชวนฟั ง
5
คะแนน
4.3 มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ / มีความแปลกใหม่ ของเรื่อง
25 คะแนน
- เนื ้อเรื่ องแปลกใหม่
10
คะแนน
- วิธีการนาเสนอมีความแปลกใหม่
15
คะแนน
4.4 บุคลิกภาพของเด็ก เช่ น มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ความพอดีของระดับเสียง ท่ าทาง การกล้ า
แสดงออก การกล้ าสบตาผู้ฟัง
20 คะแนน
- ปรากฏตัวด้ วยความมัน่ ใจ
5
คะแนน
- พูดทักทายแนะนาตนเอง / สบตาผู้ชมอย่างทัว่ ถึง
5
คะแนน
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- แสดงสือ่ /ท่าทาง ประกอบได้ สอดคล้ องกับการเล่า
- การกล้ าแสดงออก

5
5

คะแนน
คะแนน

5. เกณฑ์ การตัดสิน
คะแนน 80-100 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนน 70-79 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนน 60-69 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ ้นสุด
6. คณะกรรมการในการตัดสิน
จานวน 3-5 คน
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ
- เป็ นศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบงานการศึกษาปฐมวัย
- ผู้ทรงคุณวุฒิในด้ านปฐมวัยหรื อการพูด
6.2 ข้ อควรคานึง
- กรรมการต้ องไม่ตดั สินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้ าแข่งขัน
- กรรมการควรชี ้แจงกติกาการแข่งขันและเกณฑ์การให้ คะแนน ก่อนทาการแข่งขัน
- กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาอื่น หรื อสถาบันการศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย
- กรรมการควรให้ ข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลังการตัดสิน เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนา
7. สถานที่ทาการแข่ งขัน
- ห้ องเรี ยนที่ไม่มีเสียงจากภายนอกรบกวน
- ไม่อนุญาตให้ บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินอยูใ่ นห้ องแข่งขัน
8. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
8.1 ในการแข่งขันระดับภาค แต่ละจังหวัดมีสทิ ธิ์ สง่ นักเรี ยนเข้ าแข่งขันรายการละ 2 โรงเรี ยน โดยคัดเลือกจาก
โรงเรี ยนที่นกั เรี ยนที่มีผลการแข่งขันเหรี ยญทองลาดับที่ 1และ2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด
8.2 หากโรงเรี ยนลาดับที่ 1 หรื อ 2 สละสิทธิ์ขอให้ คดั เลือกโรงเรี ยนที่มีผลการแข่งขันลาดับถัดไป
8.3 นักเรี ยนที่เป็ นตัวแทนเข้ าร่วมแข่งขันระดับภาค ต้ องเป็ นบุคคลคนเดียวกับผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกจาก
ระดับจังหวัดเท่านัน้
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กลุ่มปฐมวัย: 5 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน

นักเรี ยนชันอนุ
้ บาล

2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน

ประเภทเดี่ยว

3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อผ้ เู ข้ าแข่งขันและครูผ้ฝู ึ กซ้ อม
3.2 หัวข้ อการวาดภาพระบายสี “
”
3.3 ครูผ้คู วบคุมแสดงวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการแข่งขันที่เตรี ยมมากับกรรมการสนามก่อนการแข่งขัน
3.4 วัสดุอุปกรณ์ผ้เู ข้ าแข่งขันนามาเอง
- กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ หน้ าเรี ยบ ขนาดกว้ าง 10 นิ ้ว ยาว 15 นิ ้ว ไม่มีกรอบและขาตัง้ ไม่มีการตกแต่ง
(ด้ านหลัง/ด้ านขรุขระ เขียนชื่อโรงเรี ยน และจังหวัด)
- สีเทียน 12 สี (โดยเลือกขนาดสีเทียน: ใหญ่, กลาง, เล็ก ได้ เพียง 1 ขนาด ห้ ามคละขนาดของสีเทียน)
- กระดานรองวาด
3.5 ใช้ สเี ทียนเท่านัน้ ห้ าม ใช้ สไี ม้ สีชอล์ก สีเมจิก ปากกา ดินสอ
3.6 ห้ าม ร่างภาพด้ วยดินสอหรื ออุปกรณ์ใดๆ บนกระดาษวาดเขียน
3.7 เวลาที่ใช้ ในการแข่งขัน 2 ชัว่ โมง
3.8 แต่งกายด้ วยชุดนักเรี ยน หรื อชุดกีฬาประจาโรงเรี ยน
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน 100 คะแนน
4.1 ความคิดสร้ างสรรค์ จนิ ตนาการ
35
- ความแปลกใหม่ขององค์ประกอบชิ ้นงาน
- ความเชื่อมโยงของชิ ้นงานกับหัวข้ อที่กาหนด
- สัมภาษณ์เจ้ าของชิ ้นงาน(การพูด การเล่า การอธิบายเกี่ยวกับชิ ้นงาน)
4.2 กระบวนการทางาน
15
- การเตรี ยมอุปกรณ์/ การวางแผนการทางาน
- เสร็ จตามเวลาที่กาหนด
- การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์
4.3 การจัดองค์ ประกอบภาพ ความละเอียด ประณีตสวยงาม
35
- ความละเอียด ประณีต สวยงามของชิ ้นงาน
- การเลือกใช้ สที ี่หลากหลาย เหมาะสม
- ความสมดุลของการจัดองค์ประกอบภาพของชิ ้นงาน
4.4 เนือ้ หา
15
- ความสอดคล้ องของชิ ้นงานกับหัวข้ อที่กาหนด
- ความสมบูรณ์ของชิ ้นงาน
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5. เกณฑ์ การตัดสิน
คะแนน 80-100 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนน 70-79 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนน 60-69 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ ้นสุด
6. คณะกรรมการในการตัดสิน
จานวน 3-5 คน
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ
- เป็ นศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบงานการศึกษาปฐมวัย
- ผู้ทรงคุณวุฒิในด้ านปฐมวัยหรื อศิลปะ
6.2 ข้ อควรคานึง
- กรรมการต้ องไม่ตดั สินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้ าแข่งขัน
- กรรมการควรชี ้แจงกติกาการแข่งขันและเกณฑ์การให้ คะแนน ก่อนทาการแข่งขัน
- กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาอื่น หรื อสถาบันการศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย
- กรรมการควรให้ ข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลังการตัดสิน เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนา
7. สถานที่ทาการแข่ งขัน
- ห้ องเรี ยนที่ไม่มีเสียงจากภายนอกรบกวน
- ไม่อนุญาตให้ บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินอยูใ่ นห้ องแข่งขัน
8. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
8.1 ในการแข่งขันระดับภาค แต่ละจังหวัดมีสทิ ธิ์ สง่ นักเรี ยนเข้ าแข่งขันรายการละ 2 โรงเรี ยน โดยคัดเลือกจาก
โรงเรี ยนที่นกั เรี ยนที่มีผลการแข่งขันเหรี ยญทองลาดับที่ 1และ2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด
8.2 หากโรงเรี ยนลาดับที่ 1 หรื อ 2 สละสิทธิ์ขอให้ คดั เลือกโรงเรี ยนที่มีผลการแข่งขันลาดับถัดไป
8.3 นักเรี ยนที่เป็ นตัวแทนเข้ าร่วมแข่งขันระดับภาค ต้ องเป็ นบุคคลคนเดียวกับผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกจาก
ระดับจังหวัดเท่านัน้
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กลุ่มปฐมวัย: 2 การสร้ างภาพด้ วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน

นักเรี ยนชันอนุ
้ บาล

2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน

ประเภททีม ทีมละ 3 คน

3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อผ้ เู ข้ าแข่งขันและครูผ้ฝู ึ กซ้ อม
3.2 หัวข้ อการฉีก ตัด ปะ ภาพ
3.3 วัสดุอปุ กรณ์ผ้เู ข้ าแข่งขันนามาเอง
- กระดาษขาว–เทา อย่างหนา ขนาดกว้ าง 10 นิ ้ว ยาว 15 นิ ้ว ไม่มีกรอบ และขาตัง้ ไม่มีการตกแต่ง จานวน 1 แผ่น
(ด้ านสีเทา เขียนชื่อโรงเรี ยนและชื่อจังหวัด)
- กระดาษที่ใช้ ในการฉีก ตัด ปะ ใช้ กระดาษมันปูและกระดาษโปสเตอร์ สหี น้ าเดียวเท่านัน้ ขนาด A4 ไม่จากัดจานวน
- ผ้ าเช็ดมือ
- กรรไกรปลายมน
- กาวลาเท็กซ์พร้ อมที่ทากาว ห้ าม ใช้ กาวน ้าชนิดหลอด และชนิดแท่ง
- ตะกร้ าใส่อุปกรณ์
3.4 ครูผ้ คู วบคุมแสดงวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการแข่งขันที่เตรี ยมมาต่อกรรมการ
3.6 ห้ าม ร่างภาพด้ วยดินสอ หรื ออุปกรณ์ใดๆ ในการขีด หรื อทาให้ เกิดรอยบนกระดาษเทา-ขาว กระดาษ
มันปูและกระดาษโปสเตอร์ หน้ าเดียว ก่อนการแข่งขัน
3.7 ห้ าม ม้ วน พับ ขยา บิดและหนุนกระดาษเพื่อสร้ างชิ ้นงานเป็ น 3 มิติ
3.8 เวลาที่ใช้ ในการแข่งขัน 3 ชัว่ โมง
3.9 แต่งกายด้ วยชุดนักเรี ยน หรื อชุดกีฬาประจาโรงเรี ยน
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน 100 คะแนน
4.1 ความคิดสร้ างสรรค์ จนิ ตนาการ
35
คะแนน
- ความแปลกใหม่ขององค์ประกอบชิ ้นงาน
10
- ความเชื่อมโยงของชิ ้นงานกับหัวข้ อที่กาหนด
10
- สัมภาษณ์เจ้ าของชิ ้นงาน(การพูด การเล่า การอธิบายเกี่ยวกับชิ ้นงาน) 15
4.2 กระบวนการทางาน
- การเตรี ยมอุปกรณ์
- การวางแผนการทางานร่วมกัน
- การมีสว่ นร่วมในการทางาน
- เสร็ จตามเวลาที่กาหนด
- การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์
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4.3 การจัดองค์ ประกอบภาพ ความละเอียด ประณีตสวยงาม
- ความละเอียด ประณีต สวยงามของชิ ้นงาน
- การเลือกใช้ สขี องกระดาษที่หลากหลาย เหมาะสม
- ความสมดุลของการจัดองค์ประกอบภาพของชิ ้นงาน
4.4 เนือ้ หา
15
- ความสอดคล้ องของชิ ้นงานกับหัวข้ อที่กาหนด
- ความสมบูรณ์ของชิ ้นงาน
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5. เกณฑ์ การตัดสิน
คะแนน 80-100 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนน 70-79 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนน 60-69 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ ้นสุด
6. คณะกรรมการในการตัดสิน
จานวน 3 – 5 คน
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ
- เป็ นศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบงานการศึกษาปฐมวัย
- เป็ นครูที่ทาการสอนระดับปฐมวัย
- ผู้ทรงคุณวุฒิในด้ านปฐมวัยหรื อศิลปะ
6.2 ข้ อควรคานึง
- กรรมการต้ องไม่ตดั สินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้ าแข่งขัน
- กรรมการควรชี ้แจงกติกาการแข่งขันและเกณฑ์การให้ คะแนน ก่อนทาการแข่งขัน
- กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาอื่น หรื อสถาบันการศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย
- กรรมการควรให้ ข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลังการตัดสิน เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนา
7. สถานที่ทาการแข่ งขัน
- ห้ องเรี ยนที่ไม่มีเสียงจากภายนอกรบกวน
- ไม่อนุญาตให้ บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินอยูใ่ นห้ องแข่งขัน
8. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
8.1 ในการแข่งขันระดับภาค แต่ละจังหวัดมีสทิ ธิ์ สง่ นักเรี ยนเข้ าแข่งขันรายการละ 2 โรงเรี ยน โดยคัดเลือกจาก
โรงเรี ยนที่นกั เรี ยนที่มีผลการแข่งขันเหรี ยญทองลาดับที่ 1และ2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด
8.2 หากโรงเรี ยนลาดับที่ 1 หรื อ 2 สละสิทธิ์ขอให้ คดั เลือกโรงเรี ยนที่มีผลการแข่งขันลาดับถัดไปเข้ าแข่งขัน
8.3 นักเรี ยนที่เป็ นตัวแทนเข้ าร่วมแข่งขันระดับภาค ต้ องเป็ นบุคคลคนเดียวกับผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกจาก
ระดับจังหวัดเท่านัน้
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