
ปฐม ป. ป. ม. ปฐม ป. ป. ม. ม.

วัย 1-3 4-6 1-3 วัย 1-3 4-6 1-3 4-5

1 การป้ันดินน ้ามัน ทีม 3 คน P P

2 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ทีม 3 คน P P

3 การเล่านิทานประกอบส่ือ เด่ียว P P

4 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน เด่ียว P P

เด่ียว(สามัญ) P P

เด่ียว(พิเศษ) P P

6 การประกวดมารยาทไทย (ชาย, หญิง) ทีม 2 คน P P

7
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเภทส่ิงประดิษฐ์
ทีม 3 คน 

P P P

8
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์

(Science Show)
ทีม 3 คน 

P P P

9 การแข่งขันแกะสลักผลไม้ ทีม 3 คน P P P

10
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ

ธรรมชาติในท้องถ่ิน
ทีม 3 คน 

P P P

11 การแข่งขัน Coding ทีม 2 คน P P P P P P P

การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
ทีม 2 คน P

การแข่งขันโปรแกรมน้าเสนอ 

(Presentation)
ทีม 2 คน P

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก

คอมพิวเตอร์
ทีม 2 คน P P P

การแข่งขันการสร้าง Web Applications ทีม 2 คน P P

เด่ียว(สามัญ) P P P P P P P

เด่ียว(พิเศษ) P P P P P P P

เด่ียว(สามัญ) P P P P P

เด่ียว(พิเศษ) P P P P P

เด่ียว(สามัญ) P P P P P P

เด่ียว(พิเศษ) P P P P P P

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech)5

1.ปฐมวัย

ส.ปส.กช. จัด

การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน

คร้ังท่ี 6 ประจ าปีการศึกษา 2564

22-23,29-31 ม.ค. 64

เครือข่ายจัด

ประเภทรายการแข่งขันท่ี

4-31 ม.ค. 64

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu 

Speech)

การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)

การแข่งขัน Spelling Bee

4.คอมพิวเตอร์

12

13

14

กลุ่ม

5.ภาษาต่างประเทศ

2.วิทยาศาสตร์

3.การงานอาชีพ



เด่ียว(สามัญ) P P P P P P

เด่ียว(พิเศษ) P P P P P P

เด่ียว(สามัญ) P P P P

เด่ียว(พิเศษ) P P P P

17 ประกวดมารยาทไทย (ชาย,หญิง) ทีม 2 คน P P P P P P P

18 การเล่านิทานคุณธรรม เด่ียว P P P P P P P

19 โครงงานคุณธรรม ทีม 5 คน P P P

สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ทีม 2 คน P P P

20 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ทีม 2 คน P P

แอโรบิค ทีม 5 คน P P P P

21 คัดลายมือส่ือภาษาไทย เด่ียว P P P P P P P

22 ท่องอาขยานท้านองเสนาะ เด่ียว P P P P P P P

เรียงร้อยถ้อยความ: เขียนเร่ืองจากภาพ P P

เรียงร้อยถ้อยความ: เขียนเรียงความ P P P P P

24
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

* การท้าหนังสือเล่มเล็ก
ทีม 3 คน P P P P P

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

ผู้บ้าเพ็ญประโยชน์

* การผูกเง่ือน เดินทรงตัวและโยนบอล ทีม 5 คน P

* การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและ

สะกดรอย
ทีม 5 คน P

25 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ เด่ียว P P P P P P P

26 การแข่งขันคิดเลขเร็ว เด่ียว P P P P P P P

27
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์

โดยใช้โปรแกรม GSP
ทีม 2 คน P P P P P

11. ศิลปะ* ทัศนศิลป 28 การแข่งขันวาดภาพระบายสี เด่ียว P P P P P P P

เด่ียวชาย P P P P P

เด่ียวหญิง P P P P P

เด่ียวชาย P P P P P

เด่ียวหญิง P P P P P

การแข่งขันร้าวงมาตรฐาน ทีม 5 คน P P P

การแข่งขันนาฎศิลป์ ไทยสร้างสรรค์ ทีม 5 คน P P P

การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน

P

P

P

P

P

29

30

การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์

การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

10.คณิตศาสตร์

P

9.ก.พัฒนาผู้เรียน

6.สังคมศึกษาฯ

8.ภาษาไทย

23 เด่ียว

การแข่งขัน Multi Skills Competition

15

16

13.นาฏศิลป์

12.ดนตรี

5.ภาษาต่างประเทศ 

ต่อ

7.สุขศึกษา
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ช่ือโรงเรียน 
จังหวัด 

กลุ่มปฐมวัย: 1 การปั้นดินน้ ามัน 
 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน    นักเรียนชั้นอนุบาล 
 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน   ประเภททีม ทีมละ 3 คน 
 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน ผ่านระบบแข่งขันทักษะฯออนไลน์  
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
3.2 ลักษณะการแข่งขัน: แข่งขันสดผ่านโปรแกรม Zoom ในวันที่ก าหนด  
- เข้า Zoom ระบุชื่อจังหวัด (ไม่ต้องใส่ค าว่า จังหวัด) / ชื่อโรงเรียน (ไม่ต้องใส่ค าว่า โรงเรียน) เช่น นครสวรรค์ / 
ปรียาโชติ  
- ให้เข้า Zoom ก่อนเวลาแข่งขันเริ่มอย่างน้อย 60 นาท ีเพ่ือรายงานตัว ครูผู้ควบคุมแสดงวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันที่
จะใช้ โดยแต่ละโรงเรียนต้องชั่งดินน้ ามันที่ใช้ น้ าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม (ใช้เครื่องชั่งดิจิตอล) และแสดงอุปกรณ์ที่จะ
ใช้ทั้งหมดให้กรรมการด าเนินการแข่งขันตรวจสอบ 
- เปิดกล้อง เปิดไมค์ ผู้แข่งขันนั่งท างานบนโต๊ะ หันหน้าเข้ากล้อง เพ่ือให้คณะกรรมการเห็นผู้แข่งขันท างานชัดเจน  
- เมื่อหมดเวลาการแข่งขัน ถ่ายรูปผลงานที่ส าเร็จส่งภายใน 15 นาท ีโดย Scan QR code หรือส่งผ่านลิงค์ Google 
Form ที่ระบุด้านล่างนี้  
 
 
 
 
 

3.3 สิ่งที่โรงเรียนผู้แข่งขันต้องเตรียม: คอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง สัญญาณอินเตอร์เน็ต   
3.4 หวัข้อการปั้น “สวนสัตว์” 
3.5 วัสดุอุปกรณ์ผู้เข้าแข่งขันจัดหาเอง 

- ใช้ดินน้ ามันไร้สารชนิดผิวเรียบที่ยังไม่ผ่านการใช้ น้ าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม ไม่จ ากัดสี  
* ห้าม ใช้ดินน้ ามันชนิดเส้นเข้าแข่งขัน  
* ห้าม แกะกระดาษ/พลาสติกหุ้มห่อดินน้ ามัน ก่อนให้คณะกรรมการสนามตรวจอุปกรณ์การแข่งขัน 
* ห้าม นวดดินน้ ามันก่อนเข้าแข่งขัน 
* ห้าม ใช้อุปกรณ์ในการยึด ติด พิมพ์ลาย อุปกรณ์ตกแต่ง เศษ/แท่งไม้ทุกชนิดและอุปกรณ์ตัดดินน้ ามัน 

- ฐานรองใช้ไม้อัดขนาด กว้าง 10 นิ้ว ยาว 15 นิ้ว ไม่มีกรอบและขาตั้ง ไม่มีการตกแต่ง 
- กระเบื้องยางหรือแผ่นรองนวด 
- ตะกร้าใส่อุปกรณ์ที่ใช้ในการปั้น  
- ป้ายชื่อโรงเรียน (ใช้กระดาษขนาดA4 พับเป็นสามเหลี่ยม ระบุชื่อโรงเรียนและจังหวัด เพ่ือใช้วาง

ประกอบในการถ่ายรูปผลงานส่ง)  
3.6 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง  

การปั้นดินน้ ามัน 
https://forms.gle/XyWLrGFb4unAoT6W7 
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3.7 ต้องใช้ดินน้ ามันที่เตรียมมาให้หมด 
3.8 แต่งกายด้วยชุดนักเรียน หรือชุดกีฬาประจ าโรงเรียน 

 

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100  คะแนน 
4.1 ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ       35  คะแนน 

- ความแปลกใหม่ขององค์ประกอบชิ้นงาน    20 คะแนน 
- ความเชื่อมโยงของชิ้นงานกับหัวข้อที่ก าหนด    15 คะแนน 
 

4.2. กระบวนการท างาน      25  คะแนน 
- ใช้อุปกรณต์ามที่ก าหนด        5 คะแนน 
- การมีส่วนร่วมในการท างาน       10 คะแนน 
- เสร็จตามเวลาที่ก าหนด        5 คะแนน 
- มีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เมื่อท างานเสร็จแล้ว      5 คะแนน 

 

4.3 การจัดองค์ประกอบ ความละเอียด  ประณีตสวยงาม  25 คะแนน 
- ความละเอียด ประณีต สวยงามของชิ้นงาน    10 คะแนน 
- การเลือกใช้สีดินน้ ามันหลากหลาย เหมาะสม และใช้ดินน้ ามันหมด 10 คะแนน  
- ความสมดุลของการจัดองค์ประกอบของชิ้นงาน     5 คะแนน 

 

4.4 เนื้อหา       15 คะแนน 
- ความสอดคล้องของชิ้นงานกับหัวข้อท่ีก าหนด    10 คะแนน 
- ความสมบูรณ์ของชิ้นงาน        5 คะแนน 

  

5. เกณฑ์การตัดสิน  
  คะแนน 80-100 คะแนน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  คะแนน 70-79  คะแนน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  คะแนน 60-69  คะแนน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

6. คณะกรรมการในการตัดสิน  จ านวน  3-5 คน 
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ 

  - เป็นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานการศึกษาปฐมวัย 
- เป็นครูที่ท าการสอนระดับปฐมวัย 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านปฐมวัยหรือศิลปะ 
 

6.2 ข้อควรค านึง 
- กรรมการควรมาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอื่น หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนอย่างหลากหลาย 
- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 

  - กรรมการควรชี้แจงกติกาการแข่งขันและเกณฑ์การให้คะแนน ก่อนท าการแข่งขัน  
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7. สถานที่ท าการแข่งขัน 
  - ห้องเรียนที่ไม่มีเสียงจากภายนอกรบกวน 
  - อนุญาตให้มีครูอยู่ในห้องที่นักเรียนแข่งขันจ านวน 1 คน เพ่ือดูแลระบบคอมพิวเตอร์ผ่านzoom โดย   
ที่ครูต้องไม่ชี้แนะการท างานให้กับเด็ก  
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ช่ือโรงเรียน 
จังหวัด 

กลุ่มปฐมวัย: 2 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ 
 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน    นักเรียนชั้นอนุบาล 
 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน   ประเภททีม ทีมละ 3 คน 
 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน ผ่านระบบแข่งขันทักษะฯออนไลน์  
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
3.2 ลักษณะการแข่งขัน: แข่งขันสดผ่านโปรแกรม Zoom ในวันที่ก าหนด  
- เข้า Zoom ระบุชื่อจังหวัด (ไม่ต้องใส่ค าว่า จังหวัด) / ชื่อโรงเรียน (ไม่ต้องใส่ค าว่า โรงเรียน) เช่น นครสวรรค์ / 
ปรียาโชติ  
- ให้เข้า Zoom ก่อนเวลาแข่งขันเริ่มอย่างน้อย 60 นาท ีเพ่ือรายงานตัว ครูผู้ควบคุมแสดงวัสดุอุปกรณ์การ
แข่งขันที่จะใช้ให้กรรมการด าเนินการแข่งขันตรวจสอบ 
- เปิดกล้อง เปิดไมค์ ผู้แข่งขันนั่งท างานบนโต๊ะ หันหน้าเข้ากล้อง เพ่ือให้คณะกรรมการเห็นผู้แข่งขันท างาน
ชัดเจน  
- เมื่อหมดเวลาการแข่งขัน ถ่ายรูปผลงานที่ส าเร็จส่งภายใน 15 นาที โดย Scan QR code หรือส่งผ่านลิงค์ 
Google Form ที่ระบุด้านล่างนี้ 
 
 
 
 
3.3 สิ่งที่โรงเรียนผู้แข่งขันต้องเตรียม: คอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง สัญญาณอินเตอร์เน็ต  
3.4 หัวข้อการฉีก ตัด ปะ ภาพ “ธรรมชาติแสนงาม” 
3.5 วัสดุอุปกรณ์ผู้เข้าแข่งขันจัดหาเอง 

- กระดาษขาว–เทา อย่างหนา ขนาดกว้าง 10 นิ้ว ยาว 15 นิ้ว ไม่มีกรอบ และขาตั้ง ไม่มีการตกแต่ง จ านวน 1 แผ่น 
(ด้านสีเทา เขียนชื่อโรงเรียนและชื่อจังหวัด) 
- กระดาษที่ใช้ในการฉีก ตัด ปะ ใช้กระดาษมันปูและกระดาษโปสเตอร์สีหน้าเดียวเท่านั้น ขนาด A4 ไม่จ ากัดจ านวน 
- ผ้าเช็ดมือ 
- กรรไกรปลายมน 
- กาวลาเท็กซ์พร้อมที่ทากาว ห้าม ใช้กาวน้ าชนิดหลอด และชนิดแท่ง 
- ตะกร้าใส่อุปกรณ์ 
- ป้ายชื่อโรงเรียน (ใช้กระดาษขนาดA4 พับเป็นสามเหลี่ยม ระบุชื่อโรงเรียนและจังหวัด เพ่ือใช้วางประกอบใน
การถ่ายรูปผลงานส่ง)  

3.6 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง 

การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ 

https://forms.gle/xLMhFGHqnMLj64iq8 
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3.7 ห้าม ร่างภาพด้วยดินสอ หรืออุปกรณ์ใดๆ ในการขีด หรือท าให้เกิดรอยบนกระดาษเทา-ขาว กระดาษมันปู
และกระดาษโปสเตอร์หน้าเดียว ก่อนการแข่งขัน 
3.8 ห้าม ม้วน พับ ขย า บิดและหนุนกระดาษเพ่ือสร้างชิ้นงานเป็น 3 มิติ 
3.9 แต่งกายด้วยชุดนักเรียน หรือชุดกีฬาประจ าโรงเรียน 
 

4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน 
4.1 ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ       35  คะแนน 

- ความแปลกใหม่ขององค์ประกอบชิ้นงาน     20 คะแนน 
- ความเชื่อมโยงของชิ้นงานกับหัวข้อที่ก าหนด    15 คะแนน 

 

 

4.2 กระบวนการท างาน      25  คะแนน 
- ใช้อุปกรณ์ตามที่ก าหนด         5 คะแนน 
- การมีส่วนร่วมในการท างาน       10 คะแนน 
- เสร็จตามเวลาที่ก าหนด         5 คะแนน 
- มีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เมื่อท างานเสร็จแล้ว      5 คะแนน 

 
4.3 การจัดองค์ประกอบภาพ ความละเอียด  ประณีตสวยงาม  25  คะแนน 

- ความละเอียด ประณีต สวยงามของชิ้นงาน    10 คะแนน 
- การเลือกใช้สีของกระดาษท่ีหลากหลาย เหมาะสม    10 คะแนน 
- ความสมดุลของการจัดองค์ประกอบภาพของชิ้นงาน     5 คะแนน 

 

4.4 เนื้อหา        15 คะแนน 
- ความสอดคล้องของชิ้นงานกับหัวข้อท่ีก าหนด    10 คะแนน 
- ความสมบูรณ์ของชิ้นงาน        5 คะแนน 

 

5. เกณฑ์การตัดสิน  
  คะแนน 80-100 คะแนน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  คะแนน 70-79  คะแนน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  คะแนน 60-69  คะแนน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

6. คณะกรรมการในการตัดสิน  จ านวน  3-5 คน 
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ 

  - เป็นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานการศึกษาปฐมวัย 
- เป็นครูที่ท าการสอนระดับปฐมวัย 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านปฐมวัยหรือศิลปะ 
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6.2 ข้อควรค านึง 
  - กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
  - กรรมการควรชี้แจงกติกาการแข่งขันและเกณฑ์การให้คะแนน ก่อนท าการแข่งขัน  

- กรรมการควรมาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอื่น หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนอย่างหลากหลาย 
 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน 
  - ห้องเรียนที่ไม่มีเสียงจากภายนอกรบกวน 

- อนุญาตให้มีครูอยู่ในห้องที่นักเรียนแข่งขันจ านวน 1 คน เพ่ือดูแลระบบคอมพิวเตอร์ผ่านzoom โดย   
ที่ครูต้องไม่ชี้แนะการท างานให้กับเด็ก  
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กลุ่มปฐมวัย: 3 การแข่งขันเล่านิทานประกอบสื่อ 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน    นักเรียนชั้นอนุบาล 
 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน   ประเภทเดี่ยว 
 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน ผ่านระบบแข่งขันทักษะฯออนไลน์  
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
3.2 ลักษณะการแข่งขัน: ส่งคลิปวิดีโอการเล่านิทานประกอบสื่อ โดย Scan QR code หรือส่งผ่านลิงค์ Google 
Form ที่ระบุด้านล่าง ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 
 
 
 
 
- ความยาวของคลิป 7-8 นาที (อย่างน้อย 7 นาที ไม่เกิน 8 นาที เริ่มนับตั้งแต่แนะน าตัว โดยแนะน าตัวและเล่า
นิทานเป็นภาษาไทยเท่านั้น) คลิปท่ีส่งมา ต้องไม่มีการตัดต่อระหว่างคลิป 
3.3 สื่อที่ใช้ในการแข่งขัน ต้องมีความเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง เช่น หนังสือนิทาน, หุ่นมือ, ภาพวาด, อุปกรณ์อ่ืน ๆ 

 

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100  คะแนน 
4.1 การน าสิ่งต่าง ๆ จากสื่อที่น ามาแสดง โดยสามารถผูกเป็นเรื่องราวนิทานได้ (มีจุดเริ่มต้น, จุดวิกฤตของ
เรื่อง, การคลี่คลายเรื่อง, การแก้ปัญหา หรือมีการอิงด้านคุณธรรมจนจบเรื่อง)  30  คะแนน 

  - การใช้อุปกรณ์ท่ีเตรียมมา          5 คะแนน 
  - เนื้อเรื่องเหมาะสมกับวัย / น่าสนใจ       5 คะแนน 

- การด าเนินเรื่อง (จุดเริ่มต้น, จุดวิกฤติ, การคลี่คลายเรื่อง)     5 คะแนน 
  - เรื่องท่ีเล่าก่อให้เกิดข้อคิดที่มีประโยชน์และไม่ขัดต่อศีลธรรม    5 คะแนน 
  - เล่าเรื่องได้ตามเวลาที่ก าหนด        5 คะแนน 
  - มีการสรุปเรื่องราวที่เป็นคุณธรรมและน าไปใช้ได้      5 คะแนน 

 

4.2 การใช้น้ าเสียงท่ีสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง / เสียงดังชัดเจน  25  คะแนน 
  - ชัดเจน ฉะฉานใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย     10 คะแนน 
  - การใช้น้ าเสียงสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง     10 คะแนน 
  - ลีลาการเล่าชวนฟัง         5 คะแนน 
 

4.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ / มีความแปลกใหม่ของเรื่อง  25  คะแนน 
  - เนื้อเรื่องแปลกใหม่       10 คะแนน 
  - วิธีการน าเสนอมีความแปลกใหม่      15 คะแนน 
 

เล่านิทานประกอบสื่อ 
https://forms.gle/DqM2LG4qMFiGMdgV8 
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4.4 บุคลิกภาพของเด็ก เช่น มีความเชื่อม่ันในตัวเอง ความพอดีของระดับเสียง ท่าทาง การกล้าแสดงออก 
การกล้าสบตาผู้ฟัง      20 คะแนน 
  - ปรากฏตัวด้วยความมั่นใจ      5 คะแนน 

- พูดทักทายแนะน าตนเอง / เวลาพูดแล้วสบตากล้อง   5 คะแนน 
  - แสดงสื่อ/ท่าทาง ประกอบได้สอดคล้องกับการเล่า    5 คะแนน 

  - การกล้าแสดงออก       5 คะแนน 
 

5. เกณฑ์การตัดสิน  
  คะแนน 80-100 คะแนน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  คะแนน 70-79  คะแนน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  คะแนน 60-69  คะแนน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

6. คณะกรรมการในการตัดสิน  จ านวน  3-5 คน 
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ 

  - เป็นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานการศึกษาปฐมวัย 
  - ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านปฐมวัยหรือการพูด 

6.2 ข้อควรค านึง 
  - กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
  - กรรมการควรชี้แจงกติกาการแข่งขันและเกณฑ์การให้คะแนน ก่อนท าการแข่งขัน  

- กรรมการควรมาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอื่น หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนอย่างหลากหลาย 
 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน  - 
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กลุ่มปฐมวัย: 4  การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน    นักเรียนชั้นอนุบาล 
 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน   ประเภทเดี่ยว   
 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน ผ่านระบบแข่งขันทักษะฯออนไลน์  
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
3.2 ลักษณะการแข่งขัน: แข่งขันสดผ่านโปรแกรม Zoom ในวันที่ก าหนด  
- เข้า Zoom ระบุชื่อจังหวัด (ไม่ต้องใส่ค าว่า จังหวัด) / ชื่อโรงเรียน (ไม่ต้องใส่ค าว่า โรงเรียน) เช่น นครสวรรค์ / 
ปรียาโชติ  
- ให้เข้า Zoom ก่อนเวลาแข่งขันเริ่มอย่างน้อย 60 นาท ีเพ่ือรายงานตัว ครูผู้ควบคุมแสดงอุปกรณ์ท่ีจะใช้ทั้งหมดให้
กรรมการด าเนินการแข่งขันตรวจสอบ 
- เปิดกล้อง เปิดไมค์ ผู้แข่งขันนั่งท างานบนโต๊ะ หันหน้าเข้ากล้อง เพ่ือให้คณะกรรมการเห็นผู้แข่งขันท างานชัดเจน  
- เมื่อหมดเวลาการแข่งขัน ถ่ายรูปผลงานที่ส าเร็จส่งภายใน 15 นาที โดย Scan QR code หรือส่งผ่านลิงค์ Google 
Form ที่ระบุด้านล่างนี้  
 
 
 
 
 

3.3 สิ่งที่โรงเรียนผู้แข่งขันต้องเตรียม: คอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง สัญญาณอินเตอร์เน็ต  
3.4 หัวข้อการวาดภาพระบายสี  “ชีวิตสัตวใ์ต้ทะเล” 
3.5 วัสดุอุปกรณ์ผู้เข้าแข่งขันจัดหาเอง 
    - กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ หน้าเรียบ ขนาดกว้าง 10 นิ้ว ยาว 15 นิ้ว ไม่มีกรอบและขาตั้ง ไม่มีการตกแต่ง  
       (ด้านหลัง/ด้านขรุขระ เขียนชื่อโรงเรียน และจังหวัด) 
    - สีเทียน 12 สี (โดยเลือกขนาดสีเทียน: ใหญ่, กลาง, เล็ก ได้เพียง 1 ขนาด ห้ามคละขนาดของสีเทียน) 
    - กระดานรองวาด 
3.6 ใช้สีเทียนเท่านั้น ห้าม ใช้สีไม้ สีชอล์ก สีเมจิก ปากกา ดินสอ 
3.7 ห้าม ร่างภาพด้วยดินสอหรืออุปกรณ์ใดๆ บนกระดาษวาดเขียน 
3.8 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 2 ชั่วโมง 
3.9 แต่งกายด้วยชุดนักเรียน หรือชุดกีฬาประจ าโรงเรียน 

 

4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน 
4.1 ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ        35  คะแนน 

- ความแปลกใหม่ขององค์ประกอบชิ้นงาน     15 คะแนน 
- ความเชื่อมโยงของชิ้นงานกับหัวข้อที่ก าหนด    20 คะแนน 

การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน 

https://forms.gle/BQUKZcZhGWNZpNUF8 
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4.2 กระบวนการท างาน       15  คะแนน 
- ใช้อุปกรณต์ามที่ก าหนด         5  คะแนน  
- เสร็จตามเวลาที่ก าหนด          5 คะแนน 
- มีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เมื่อท างานเสร็จแล้ว      5 คะแนน 

 

4.3 การจัดองค์ประกอบภาพ ความละเอียด ประณีตสวยงาม   35  คะแนน 
- ความละเอียด ประณีต สวยงามของชิ้นงาน    15 คะแนน 
- การเลือกใช้สีที่หลากหลาย เหมาะสม     10 คะแนน 
- ความสมดุลของการจัดองค์ประกอบภาพของชิ้นงาน   10  คะแนน 

 

4.4 เนื้อหา        15 คะแนน 
- ความสอดคล้องของชิ้นงานกับหัวข้อท่ีก าหนด    10 คะแนน 
- ความสมบูรณ์ของชิ้นงาน        5 คะแนน 

 

5. เกณฑ์การตัดสิน   
คะแนน 80-100 คะแนน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

  คะแนน 70-79  คะแนน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  คะแนน 60-69  คะแนน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

6. คณะกรรมการในการตัดสิน  จ านวน  3-5 คน 
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ 

  - เป็นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานการศึกษาปฐมวัย 
  - ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านปฐมวัยหรือศิลปะ 

6.2 ข้อควรค านึง 
  - กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
  - กรรมการควรชี้แจงกติกาการแข่งขันและเกณฑ์การให้คะแนน ก่อนท าการแข่งขัน  

- กรรมการควรมาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอื่น หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนอย่างหลากหลาย 
 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน 
  - ห้องเรียนที่ไม่มีเสียงจากภายนอกรบกวน  

- อนุญาตให้มีครูอยู่ในห้องที่นักเรียนแข่งขันจ านวน 1 คน เพ่ือดูแลระบบคอมพิวเตอร์ผ่านzoom โดย   
ที่ครูต้องไม่ชี้แนะการท างานให้กับเด็ก  
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กลุ่มปฐมวัย: 5  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech) 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน   นักเรียนชั้นอนุบาล 
 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  ประเภทเดี่ยว  
2.1 ประเภทนักเรียนหลักสูตรสามัญ คือ นักเรียนสัญชาติไทยที่เรียนภาษาอังกฤษจ านวน 3-5 คาบ ต่อสัปดาห์ใน

หลักสูตรสามัญ หรือหลักสูตร IEP  
2.2 ประเภทนักเรียนหลักสูตรพิเศษ คือ นักเรียนสัญชาติไทยที่เรียนหลักสูตร English Program หรือนักเรียน

สัญชาติไทยที่เรียนและใช้ภาษาอังกฤษมากกว่า 5 คาบต่อสัปดาห์ หรือนักเรียนสัญชาติไทยทีม่ีผู้ปกครองเป็น
ชาวต่างชาติหรือใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศติดต่อกันมากกว่า 6  เดือน 
 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน ผ่านระบบแข่งขันทักษะฯออนไลน์  
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
3.2 ลักษณะการแข่งขัน: ลักษณะการแข่งขัน: ส่งคลิปวิดีโอการเล่านิทานประกอบสื่อ โดย Scan QR code หรือ
ส่งผ่านลิงค์ Google Form ที่ระบุด้านล่าง ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 
ความยาวของคลิปตามที่ก าหนดแต่ละหลักสูตร คลิปที่ส่งมา ต้องไม่มีการตัดต่อระหว่างคลิป 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 หัวข้อการพูด: หลักสูตรสามัญ “My Family”  
     หลักสูตรพิเศษ “My School” 
3.4 เวลาที่ใช้ในการเล่าเรื่อง  

   - นักเรียนหลักสูตรสามัญ 2 นาท ี(พูดอย่างน้อย 2 นาที ไม่เกิน 2.30 นาที) 
     - นักเรียนหลักสูตรพิเศษ 3 นาท ี(พูดอย่างน้อย 3 นาที ไม่เกิน 3.30 นาที) 

หมายเหตุ  1. เวลาในการพูด อยู่ในช่วงเวลาที่ก าหนด พูดเกินได้ 30 วินาทีจะไม่ตัดคะแนน  ใช้เวลาน้อย
หรือมากกว่าเวลาที่ก าหนด ตัดนาทีละ 1 คะแนน (เศษวินาทีที่เกินหรือขาดตั้งแต่ 30 วินาที ให้
ปัดเป็น 1 นาท)ี ท้ังนี้การหักคะแนนเรื่องเวลา หักได้สูงสุดได้ไม่เกิน 5คะแนน โดยหักจากผล
คะแนนรวมสุดท้าย  
2. เริ่มจับเวลาเมื่อแนะน าตัวเสร็จ ไม่รวมเวลาในการแนะน าตัว 

3.5 การแต่งกายชุดนักเรียน โดยไม่มีการใช้อุปกรณ์ประกอบการเล่าเรื่อง 
 

พูดภาษาอังกฤษ ปฐมวัย หลักสูตพิเศษ 
https://forms.gle/1SnthKnTXhG1w5EH8 

 

พูดภาษาอังกฤษ ปฐมวัย หลักสูตรสามัญ 

https://forms.gle/6fuuEaN41Ajvbbs58 
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4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน 
4.1 เนื้อเรื่อง (Content)         20  คะแนน 

- เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจ เหมาะสมกับวัย (Interesting Story)   10 คะแนน 
- รูปแบบการเล่าเรื่อง การน าเสนอ (Form & Organizing)   10 คะแนน 

 

4.2 ความคล่องแคล่วด้านการใช้ภาษา (Language Competency)  60  คะแนน 
- ใช้ภาษาถูกต้อง ค าศัพท์ โครงสร้าง ความเหมาะสมกับระดับชั้น (Grammar) 20  คะแนน  
- ออกเสียงถูกต้องตามหลักการออกเสียง (Pronunciation & Accent)  20 คะแนน 
- การใช้น้ าเสียงสูง-ต่ าในประโยค (Tone)     10 คะแนน 
- ความชัดเจนของเสียง ฟังง่าย ฟังรู้เรื่อง (Clearness & Understandable) 10 คะแนน 

 

4.3 บุคลิกภาพ การแนะน าตวั (Character)    20 คะแนน 
- บุคลิก ท่าทาง (Personality)      10 คะแนน 
- การแนะน าตัว (Self-Introduction)      10 คะแนน 

 

5. เกณฑ์การตัดสิน   
คะแนน 80-100 คะแนน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

  คะแนน 70-79  คะแนน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  คะแนน 60-69  คะแนน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

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

  - เจ้าของภาษา (Native Speaker) อย่างน้อย 1 คน ในคณะกรรมการตัดสิน 
- ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  

  - ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ 
6.2 ข้อควรค านึง 

  - กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
  - กรรมการควรชี้แจงกติกาการแข่งขันและเกณฑ์การให้คะแนน ก่อนท าการแข่งขัน  

- กรรมการควรมาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอื่น หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนอย่างหลากหลาย 
 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน - 
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กลุ่มปฐมวัย: 6  การประกวดมารยาทไทย 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน   นักเรียนชั้นอนุบาล 
 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  ประเภททีม 2 คน (ชาย 1 คน, หญิง 1 คน)  
 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน ผ่านระบบแข่งขันทักษะฯออนไลน์  
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
3.2 ลักษณะการแข่งขัน: แข่งขันสดผ่านโปรแกรม Zoom ในวันที่ก าหนด  
- เข้า Zoom ระบุชื่อจังหวัด (ไม่ต้องใส่ค าว่า จังหวัด) / ชื่อโรงเรียน (ไม่ต้องใส่ค าว่า โรงเรียน) เช่น นครสวรรค์ / 
ปรียาโชติ  
- ให้เข้า Zoom ก่อนเวลาแข่งขันเริ่มอย่างน้อย 30 นาท ีเพ่ือรายงานตัว  
- จะต้องเห็นผู้แข่งขันทั้ง 2 คน แบบเต็มตัวชัดเจน ในห้องที่แข่งขันจะต้องจัดโต๊ะหมู่ ธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์ 
- เมื่อถึงเวลาแข่งขันคณะกรรมการอธิบายเกณฑ์การแข่งขันให้ทุกโรงเรียนรับทราบ แล้วแข่งขันเป็นรายโรงเรียน  
ผ่าน Zoom Breakout rooms (มีการจับสลากท่าเลือก) 
3.3 รายละเอียดการแข่งขัน  

3.1.1. ท่าบังคับ ผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องปฏิบัติ คือ ถวายความเคารพแบบพระราชนิยม  
 และกราบเบญจางคประดิษฐ์  

3.1.2. ท่าเลือก ผู้เข้าประกวดจับสลากเลือกประกวด เพียง 1 รายการ ดังนี้  
3.3.2.1 กราบผู้ใหญ่  
3.3.2.2 ไหว้ ระดับ 1: ไหว้พระ, ไหว้โบราณสถาน, โบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนา  
3.3.2.3 ไหว้ ระดับ 2: ไหว้ผู้มีพระคุณ เช่น พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ครูอาจารย์ และบุคคลที่
เคารพนับถืออย่างสูง  
3.3.2.4 ไหว้ ระดับ 3: ไหว้ผู้ที่เคารพนับถือโดยทั่วไปที่มีอาวุโสไม่มาก รวมถึงผู้เสมอกัน  

 หมายเหตุ การไหว้ระดับ 1-3 นักเรียนหญิงไหว้แบบย่อ 
3.4 การแต่งกายชุดนักเรียน 

 

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน  
4.1. ความถูกต้อง  (ท่าละ 20 คะแนน, ท่าบังคับ 2 ท่า, ท่าเลือก 1 ท่า)  60  คะแนน  
4.2. ทักษะความเป็นธรรมชาติ       20 คะแนน  
4.3. บุคลิกภาพและการแต่งกาย (ความสุภาพเรียบร้อย)    20  คะแนน  

 

5. เกณฑ์การตัดสิน   
คะแนน 80-100 คะแนน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

  คะแนน 70-79  คะแนน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  คะแนน 60-69  คะแนน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
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6. คณะกรรมการในการตัดสิน จ านวน  3-5 คน 
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานอ่ืนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องมารยาท จ านวน 3  คน  
6.2 ข้อควรค านึง 

  - กรรมการควรชี้แจงกติกาการแข่งขันและเกณฑ์การให้คะแนน ก่อนท าการแข่งขัน  
 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน 
 - ควรเป็นห้องท่ีมีโต๊ะหมู่บูชาพร้อมด้วยธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมทั้งอุปกรณ์ในการ

ประกวดส าหรับจัดการแข่งขัน 
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การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน  
ครั้งที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2564 

วันที่แข่งขัน วนัที่ 22-23, 29-30 มกราคม 2565  
จัดโดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ที ่ รายการแข่งขัน ประเภท 
ระดับชั้นที่แข่งขัน 

หมายเหต ุ
ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 

1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ทีม 3 คน -   
ส่งรูปเล่มรายงาน  

จ านวน 3 ชุด + คลิป VDO 

ภายในวันท่ี 14 มกราคม 2565 
2 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร ์(Science Show) ทีม 3 คน -   

3 การแข่งขัน Coding ทีม 2 คน     
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
 
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน     

1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
1.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน    
2.1 ประเภททีม  
2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขันระดับละ 3 คน  

 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน ผ่านระบบแข่งขันทักษะฯออนไลน์  

ภายในวันที่         31 ธันวาคม 2564 
3.2 ลักษณะการแข่งขัน: จัดส่งเอกสารรูปเล่มโครงงานทางไปรษณีย์ และส่งคลิปวิดีโอการน าเสนอโครงงาน  

- ส่งรายงานโครงงานเป็นรูปเล่ม จ านวน 3 ชุด ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 (ดูวันที่แสตมป์ส่ง
ไปรษณีย์เป็นหลัก) ส่งมาที่ โรงเรียนปรียาโชติ 78 ถ.ประชาอุทิศ ต าบลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ 60140  
โทรศัพท ์056-261046 พร้อมวงเล็บมุมซอง “แข่งขันทักษะ โครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้น….”  
- ส่งคลิปวิดีโอการน าเสนอโครงงาน ความยาวของคลิป 10 นาที โดย Scan QR code หรือส่งผ่านลิงค์ 
Google Form ที่ระบุด้านล่าง ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 คลิปท่ีส่งมา ต้องไม่มีการตัดต่อระหว่างคลิป 
(เนื้อหาคลิปการน าเสนอ ต้องมีการแนะน าอุปกรณ์ กล่าวถึงที่มาของโครงการ ขั้นตอนการด าเนินการ การน า
สิ่งประดิษฐ์ไปใช้ พร้อมน าเสนอสิ่งประดิษฐ์ ไม่ต้องมีผังโครงงานมาตั้งแสดง ให้ใช้อุปกรณ์จริงในการน าเสนอ
ไม่ใช่รูปภาพ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3 โครงงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาหาความรู้เพื่อให้ได้ค าตอบในเรื่องที่ศึกษา 

โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-6 

https://forms.gle/hBUxacecUSja31kW8 

โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-3 

https://forms.gle/9AhJme2fHZpegv3G9 
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4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน 

4.1 การก าหนดปัญหาและตั้งสมมติฐาน    10  คะแนน  
4.2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบการท าโครงงาน   10  คะแนน 
4.3 การออกแบบสิ่งประดิษฐ์     10  คะแนน 
4.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการประดิษฐ์      5  คะแนน 
4.5 การด าเนินการ         5  คะแนน 
4.6 การบันทึกข้อมูลและจัดท าข้อมูล      5  คะแนน 
4.7 การแปลความหมายข้อมูลและสรุปผล      5  คะแนน 
4.8 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของสิ่งประดิษฐ์    10  คะแนน 
4.9 รูปแบบคลิปการน าเสนอมีความน่าสนใจ    10  คะแนน 
4.10 การพูดน าเสนอมีรายละเอียดชัดเจน อธิบายเข้าใจง่าย  15  คะแนน 
4.11 รูปแบบการเขียนรายงาน       5  คะแนน 
4.12 การน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า    10  คะแนน 

 

5. เกณฑ์การตัดสิน  
คะแนน   80 – 100  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
คะแนน   70 – 79   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
คะแนน   60 – 69   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

6. คณะกรรมการในการตัดสิน จ านวนระดับชั้นละ 1 ทีม ทีมละ  3-5 คน 
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ 

  - บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
- บุคลากรสังกัดอ่ืน ๆ เช่น อาชีวศึกษา/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย เป็นต้น 

6.2 ข้อควรค านึง 
  - กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
  - กรรมการควรชี้แจงกติกาการแข่งขันและเกณฑ์การให้คะแนน ก่อนท าการแข่งขัน  

- กรรมการควรมาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอื่น หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนอย่างหลากหลาย 
 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน - 
   
 

  



เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งท่ี 6 ประจ าปีการศึกษา 2564   หน้า 23 

 

8. รูปแบบการเขียนรายงาน        (ปกนอก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ปกใน) 

 
 
 
 
 
 

 

 
บทคัดย่อ 

กิตติกรรมประกาศ 
สารบัญ 
สารบัญตาราง 
สารบัญรูปภาพ 
บทท่ี ๑    บทน า 
บทท่ี ๒    เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
บทท่ี ๓    อุปกรณ์และวิธีการด าเนินการ     
บทท่ี ๔    ผลการด าเนินการ       
บทท่ี ๕    สรุปผลการด าเนินการ / อภิปรายผลการด าเนินการ 
บรรณานุกรม 
ภาคผนวก     จ านวนไม่เกิน 10 หน้า 

หมายเหตุ  ขนาดของกระดาษเขียนรายงานให้ใช้กระดาษพิมพ์ ขนาด A4, พิมพ์หน้าเดียว, ใช้ตัวอักษร TH Sarabun 16, ความยาวไมเ่กนิ     
20 หน้า เฉพาะบทท่ี 1-5 รวมสรปุผลการด าเนินการ  มีภาคผนวกได้อีกไม่เกิน 10 หน้า และท ารายงานส่งตามรูปแบบการเขียนรายงานที่
ก าหนด โดยจัดส่งเอกสารรูปเล่มโครงงานทางไปรษณยี์ตามระยะเวลาที่ก าหนดเท่าน้ัน  

 
เรื่อง ………………………………………………………………. 

โดย 
1. ………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………. 
3. ………………………………………………………………. 

ครูที่ปรึกษา 
1. ………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………. 

ความยาวไม่เกิน 20 หน้า 

รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
เรื่อง ………………………………………………………………. 

โดย 
1. ………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………. 
3. ………………………………………………………………. 

ครูที่ปรึกษา 
1. ………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………. 

โรงเรียน …………………… อ าเภอ …………………… จังหวัด…………………… 
รายงานฉบับน้ีเป็นส่วนประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ประเภทส่ิงประดิษฐ์  ระดับชั้น ………………… 
เนื่องในการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งท่ี 6 

วันท่ี ........... เดือน ................................ พ.ศ. ..................... 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: 2 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์  (Science Show) 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน     
1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 
1.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน    
2.1 ประเภททีม  
2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขันระดับละ 3 คน  

 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน ผ่านระบบแข่งขันทักษะฯออนไลน์  

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
3.2 ลักษณะการแข่งขัน: จัดส่งเอกสารรูปเล่มรายงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 

ทางไปรษณีย์ และส่งคลิปวิดีโอการน าเสนอการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
- ส่งเอกสารรูปเล่มรายงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 ชุด  
ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 (ดูวันที่แสตมป์ส่งไปรษณีย์เป็นหลัก)  
ส่งมาที่ โรงเรียนปรียาโชติ 78 ถ.ประชาอุทิศ ต าบลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140  
โทรศัพท์ 056-261046 พร้อมวงเล็บมุมซอง “แข่งขันทักษะ Science Show ชั้น….” 
- ส่งคลิปการน าเสนอการแสดงทางวิทยาศาสตร์ โดย Scan QR code หรือส่งผ่านลิงค์ Google Form  
ที่ระบุด้านล่าง ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 ความยาวของคลิป 13-15 นาที คลิปท่ีส่งมา ต้องไม่มีการ
ตัดต่อระหว่างคลิป (ก าหนดให้มีผู้แสดงในคลิป จ านวน 3 คน เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้บุคคลประกอบฉาก 
หรือท าหน้าที่ใด ๆ) กรณีใช้เวลาแสดงเกินหรือขาด จะถูกหักคะแนน นาทีละ 1 คะแนน (เศษวินาทีที่เกิน
หรือขาดตั้งแต่ 30 วินาที ให้ปัดเป็น 1 นาที) ทั้งนี้การหักคะแนนเรื่องการใช้เวลาแสดง หักได้สูงสุดได้ไม่เกิน 
5 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 

3.3 เนื้อหาคลิปการน าเสนอ ต้องมีการแนะน าอุปกรณ์ กล่าวถึงที่มาของการแสดง เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของกิจกรรม 
น าเสนอการทดลอง สรุปคุณค่าและประโยชน์ของกิจกรรม ให้ใช้อุปกรณ์จริงในการน าเสนอไม่ใช่รูปภาพ 

 

 
 

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-6 

https://forms.gle/UjuPztehpnBgxVnx9 

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-3 

https://forms.gle/o8K7WQyPrCVtQErw6 
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4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน 
 4.1 สาระทางวิชาการ      30 คะแนน 

- เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง      10    คะแนน 
- ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ของกิจกรรมที่นามาแสดง     8     คะแนน 
- ผลส าเร็จของการทดลอง        7     คะแนน 
- ความน่าสนใจของประเด็นในกิจกรรมที่นาเสนอ     5     คะแนน 

 

4.2 มีความคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรมการแสดงท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ 
        25 คะแนน 

  

4.3 การแสดง         30 คะแนน 
- วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง (มีความเหมาะสม ประหยัด    5    คะแนน 
และใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)  
- เทคนิคการน าเสนอ        5     คะแนน 
- การใช้ภาษา         5     คะแนน 
- ความปลอดภัย         5     คะแนน 
- ความน่าสนใจ ความแปลกใหม่ของคลิปการน าเสนอ     5     คะแนน 
- เวลาในการแสดงภายในเวลา 13-15 นาที      5     คะแนน 

  

4.4 การสรุปคุณค่าและประโยชน์ของกิจกรรมที่แสดง  10 คะแนน 
 

4.5 รายงานการแสดง        5 คะแนน 
  

5. เกณฑ์การตัดสิน  
 คะแนน   80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

คะแนน   70 – 79  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
คะแนน   60 – 69  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

6. คณะกรรมการในการตัดสิน จ านวนระดับชั้นละ 1 ทีม ทีมละ  3-5 คน 
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ 

  - บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
- บุคลากรสังกัดอ่ืน ๆ เช่น อาชีวศึกษา/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย เป็นต้น6.2 ข้อควรค านึง 

6.2 ข้อควรค านึง 
  - กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
  - กรรมการควรชี้แจงกติกาการแข่งขันและเกณฑ์การให้คะแนน ก่อนท าการแข่งขัน  

- กรรมการควรมาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอื่น หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนอย่างหลากหลาย 
 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน -  
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8. รูปแบบการเขียนรายงาน            (ปกนอก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ปกใน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าน า 
สารบัญ 

๑. มูลเหตุจูงใจ (บทน าอธิบายถึงท่ีมาของเรื่องที่น ามาแสดง 
๒. เนื้อหาโดยย่อ 
๓. การน าหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้     
๔. การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้        

บรรณานุกรม 
ภาคผนวก จ านวนไม่เกิน 5 หน้า 

 

หมายเหตุ ขนาดของกระดาษเขียนรายงานให้ใช้กระดาษพิมพ์ ขนาด A4, พิมพ์หน้าเดียว, ใช้ตัวอักษร TH Sarabun 16,  
ความยาวไม่เกิน 5 หน้า (จากข้อ 1-4 ) อาจมีภาคผนวกได้อีกไม่เกิน 5 หน้า  และท ารายงานส่งตามรูปแบบการเขียนรายงานที่
ก าหนด โดยจัดส่งเอกสารรูปเล่มรายงานทางไปรษณีย์ตามระยะเวลาที่ก าหนดเท่าน้ัน  
 

 

  

เรื่อง ………………………………………………………………. 
โดย 

1. ………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………. 
3. ………………………………………………………………. 

ครูผู้ฝึกสอน 
1. ………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………. 

ความยาวไม่เกิน 5 หน้า 

รายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์  (Science Show) 
เรื่อง ………………………………………………………………. 

โดย 
1. ………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………. 
3. ………………………………………………………………. 

ครูผู้ฝึกสอน 
1. ………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………. 

โรงเรียน …………………… อ าเภอ …………………… จังหวัด…………………… 
รายงานฉบับน้ีเป็นส่วนประกอบของการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  

ระดับชั้น ………………… 
เนื่องในการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งท่ี 6 

วันท่ี ........... เดือน ................................ พ.ศ. ..................... 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: 3 การแข่งขัน Coding 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน     
1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
1.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
1.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน    
2.1 ประเภททีม  
2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขันทีมละ 2 คน 

 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน ผ่านระบบแข่งขันทักษะฯออนไลน์  

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
3.2 ลักษณะการแข่งขัน: ท าข้อสอบออนไลน์ผ่านระบบ SB Exam ตามวันและเวลาที่ก าหนด 
3.3 สิ่งที่โรงเรียนผู้แข่งขันต้องเตรียม: โทรศัพท์มือถือที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต (ลงทะเบียนผ่านระบบ SB Exam 

ให้เรียบร้อย และท า Pre-test ก่อนวันที่แข่งขันอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ )  
3.4 เป็นการท าข้อสอบเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาวิทยาการค านวณ เวลาในการท าข้อสอบ 60 นาที (โทรศัพท์มือถือที่

ลงทะเบียน 1 เครื่องต่อ 1 ทีม) 
 

4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน 
 ความถูกต้องของการท าแบบทดสอบ 
 

5. เกณฑ์การตัดสิน  
 คะแนน   80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

คะแนน   70 – 79  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
คะแนน   60 – 69  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

6. คณะกรรมการในการตัดสิน - 
 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน 
 - ห้องเรียนที่ไม่มีเสียงจากภายนอกรบกวน  

- ไมอ่นุญาตให้มีครูอยู่ในห้องที่นักเรียนแข่งขัน เมื่อครูดูเซ็ทระบบ SB Exam ให้นักเรียนเรียบร้อยแล้ว ขอให้
ออกจากห้องแข่งขัน   
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การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน  

ครั้งที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2564 

วันที่แข่งขัน วนัที่ 22-23, 29-30 มกราคม 2565  
จัดโดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 

ที ่ รายการแข่งขัน ประเภท 
ระดับชั้นที่แข่งขัน 

ป.4-6 ม.1-3 

1 การแข่งขันแกะสลักผลไม ้ ทีม 3 คน   

2 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ทีม 3 คน   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ: 1 การแข่งขันแกะสลักผลไม ้
 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน     
1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
1.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน    
2.1 ประเภททีม  
2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขันระดับละ 3 คน  

 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน ผ่านระบบแข่งขันทักษะฯออนไลน์  

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
3.2 ลักษณะการแข่งขัน: แข่งขันสดผ่านโปรแกรม Zoom ในวันที่ก าหนด  

- เข้า Zoom ระบุชื่อจังหวัด (ไม่ต้องใส่ค าว่า จังหวัด) / ชื่อโรงเรียน (ไม่ต้องใส่ค าว่า โรงเรียน) เช่น 
นครสวรรค์ / ปรียาโชติ  
- ให้เข้า Zoom ก่อนเวลาแข่งขันเริ่มอย่างน้อย 30 นาที เพื่อรายงานตัว ผู้แข่งขันแสดงวัสดุอุปกรณ์การ
แข่งขันที่จะใช้ให้กรรมการด าเนินการแข่งขันตรวจสอบ 

- เปิดกล้อง เปิดไมค์ ผู้แข่งขันนั่งท างานบนโต๊ะ หันหน้าเข้ากล้อง เพ่ือให้คณะกรรมการเห็นผู้แข่งขันท างาน
ชัดเจน  

- เมื่อหมดเวลาการแข่งขัน ถ่ายรูปผลงานที่ส าเร็จส่งภายใน 15 นาที โดย Scan QR code หรือส่งผ่านลิงค์ 
Google Form ที่ระบุด้านล่างนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 สิ่งที่โรงเรียนผู้แข่งขันต้องเตรียม: คอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง สัญญาณอินเตอร์เน็ต 
3.4 หัวข้อผลงาน คณะกรรมการจะแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบในวันแข่งขัน โดยก่อนการแข่งขันให้คณะกรรมการ

ตัดสินร่วมกันก าหนดชื่อผลงาน และประกาศให้ผู้เข้าแข่งขันทราบก่อนเริ่มแข่งขัน 
1) วัสดุที่ใช้ในงานแกะสลักผลไม้ ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมเอง 
2) ผู้เข้าแข่งขันสามารถล้างท าความสะอาดผลไม้มาล่วงหน้าได้ก่อนการแข่งขัน 
3) ไม่อนุญาตให้เกลา คว้าน ร่างและข้ึนรูปลวดลายมาก่อนการแข่งขัน 

การแกะสลักผลไม้ ป.4-6 

https://forms.gle/XxVTPDcJi18T4UYD8 

การแกะสลักผลไม้ ม.1-3 

https://forms.gle/Z4NPHrvt1qsx3ktc7 
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4) ใช้มีดแกะสลักหรืออุปกรณ์ในงานแกะสลักอ่ืน ๆ ได้ ยกเว้นเครื่องที่ใช้แกะส าเร็จรูป เช่น อุปกรณ์ที่
หั่นเป็นลวดลาย หรือรูปทรงต่าง ๆ 

5) ผู้เข้าแข่งขัน จะต้องปฏิบัติงานอย่างถูกสุขลักษณะ สะอาด และไม่ใช้วัสดุที่ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค
ในขณะปฏิบัติงาน 

6) ผลไม้จะต้องปอกคว้าน หรือตัด หั่น แต่ง หรือแกะสลักให้สวยงาม เพื่อการรับประทานและการตกแต่ง 
7) จัดตกแต่งใส่ในภาชนะ ที่สามารถเตรียมมาล่วงหน้าได้และให้มีความเหมาะสมกับขนาดของผลงาน 

และจุดมุ่งหมายการใช้งาน โดยก าหนดขนาดของภาชนะ ส าหรับใส่ผลงาน ดังนี้ 
- ระดับชั้น ป.4 - 6  ใช้ภาชนะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร 
- ระดับชั้น ม.1 - 3  ใช้ภาชนะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร 

8) ผู้เข้าแข่งขันต้องปฏิบัติงานที่โต๊ะ เก้าอ้ี และหันหน้าเข้ามากล้องให้กรรมการเห็นจัดเจน 
9) ผู้เข้าแข่งขันห้ามน าอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้ามาในบริเวณพ้ืนที่แข่งขัน 
10) ห้ามใช้ของตกแต่งที่เป็นวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุประดิษฐ์ มาตกแต่งในผลงานล่วงหน้า ยกเว้นน ามา

ตกแต่งในเวลา  ส าหรับภาชนะสามารถเตรียมมาล่วงหน้าได้ (ภาชนะ หมายถึงเครื่องใช้ส าหรับใส่
ผลไม้แกะสลัก อาจเป็นวัสดุถาวร หรือประดิษฐ์จากวัสดุต่าง ๆ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อการบริโภค) 

3.5 ระยะเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง 
3.6 ผลไม้ในความหมายทั่วไป หมายถึง ผลไม้ที่สามารถรับประทาน โดยไม่ต้องน าไปปรุงในครัวก่อนแต่มี

รสชาติที่ดี ซึ่งอาจจะต้องปอกเปลือกก่อนรับประทาน ดังนั้นอาหารหลายชนิดจึงเป็นผลไม้ในเชิง
พฤกษศาสตร์แต่กลับถูกจัดว่าเป็นผักในเชิงการท าครัว อันได้แก่ผลของพืชจ าพวกฟัก (เช่น ฟักทอง 
แฟง และ แตงกวา), มะเขือเทศ, ถั่วลันเตา, ถั่วฝักยาว, ข้าวโพด, พริกหยวก, มันเทศ) 

 

4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน 
4.1 ความสอดคล้องของชื่อผลงานกับชิ้นงาน     20  คะแนน 
4.2 กระบวนการท างานตามหลักเกณฑ์การแข่งขัน    10 คะแนน 
4.3 ถูกสุขลักษณะและสงวนคุณค่าทางอาหาร    10  คะแนน 
4.4 ความประณีต สวยงาม       25  คะแนน 
4.5 ความคิดสร้างสรรค์       25  คะแนน 
4.6 ผลงานเสร็จทันเวลา       10   คะแนน 

  

5. เกณฑ์การตัดสิน  
คะแนน   80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
คะแนน   70 – 79  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
คะแนน   60 – 69  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็นที่สิ้นสุด 
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6. คณะกรรมการในการตัดสิน  
6.1 กรรมการตัดสิน 3 – 5 คน  
6.2 คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน 

  - ครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
6.3 ข้อควรค านึง 

- กรรมการตัดสินต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
- กรรมการตัดสินที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท าการสอน 

 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน 
  - ห้องเรียนที่ไม่มีเสียงจากภายนอกรบกวน  

- ไมอ่นุญาตให้มีครูอยู่ในห้องที่นักเรียนแข่งขัน เมื่อครูเซ็ทระบบ zoom ให้นักเรียนเรียบร้อยแล้ว 
ขอให้ออกจากห้องแข่งขัน   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ: 2 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน     
1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
1.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน    
2.1 ประเภททีม  
2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขันระดับละ 3 คน  
 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน ผ่านระบบแข่งขันทักษะฯออนไลน์  

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
3.2 ลักษณะการแข่งขัน: แข่งขันสดผ่านโปรแกรม Zoom ในวันที่ก าหนด   

- เข้า Zoom ระบุชื่อจังหวัด (ไม่ต้องใส่ค าว่า จังหวัด) / ชื่อโรงเรียน (ไม่ต้องใส่ค าว่า โรงเรียน) เช่น นครสวรรค์ / 

ปรียาโชติ - ให้เข้า Zoom ก่อนเวลาแข่งขันเริ่มอย่างน้อย 30 นาที เพื่อรายงานตัว ผู้แข่งขันแสดงวัสดุอุปกรณ์การ

แข่งขันที่จะใช้ให้กรรมการด าเนินการแข่งขันตรวจสอบ 

- เปิดกล้อง เปิดไมค์ ผู้แข่งขันนั่งท างานบนโต๊ะ หันหน้าเข้ากล้อง เพ่ือให้คณะกรรมการเห็นผู้แข่งขันท างานชัดเจน  

- เมื่อหมดเวลาการแข่งขัน ถ่ายรูปผลงานที่ส าเร็จส่งภายใน 15 นาที โดย Scan QR code หรือส่งผ่านลิงค์ 

Google Form ที่ระบุด้านล่างนี้  

เมื่อหมดเวลาการแข่งขัน คณะกรรมการตรวจประเมินเฉพาะผลงานที่ประดิษฐ์ในเวลาแข่งขันเท่านั้น 

 

 

 

 

 

3.3 สิ่งที่โรงเรียนผู้แข่งขันต้องเตรียม: คอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง สัญญาณอินเตอร์เน็ต  
3.4 วัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้ผู้แข่งขันจัดเตรียมมาให้พร้อม 
3.5 ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขัน เจาะ ตัด ตกแต่งวัสดุที่จะน ามาใช้ประดิษฐ์ก่อนการแข่งขัน (ยกเว้นในกรณีที่วัสดุ

นั้นไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้) 
3.6 ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นไม่จ ากัดชนิดรูปแบบอิสระ 
3.7 ระยะเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 4 ชั่วโมง 
3.8 เตรียมกระดาษขนาด A4 และอุปกรณ์ ส าหรับการออกแบบและแสดงการคิดต้นทุน – ก าไร ราคาจ าหน่าย 

ไว้ที่โต๊ะแข่งขัน (ถ่ายรูปส่งพร้อมผลงาน) 

ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ป.4-6 

https://forms.gle/9ZxHFA1FYnAqQSPZ9 

ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ม.1-3 

https://forms.gle/YwtqBYYZCAvuWMFX9 
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4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน 
4.1 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์    10  คะแนน 
4.2 กระบวนการท างาน     40  คะแนน 

- การออกแบบ          5 คะแนน 
- ปฏิบัติตามข้ันตอนที่ออกแบบ      10 คะแนน 
- การร่วมมือในการท างาน         5 คะแนน 
- ทักษะการปฏิบัติงาน       10 คะแนน 
- การใช้วัสดุอย่างประหยัดและคุ้มค่า        5 คะแนน 
- การใช้และการเก็บอุปกรณ์และความสะอาดบริเวณท่ีปฏิบัติงาน    5 คะแนน 

 

4.3 ผลงาน      50  คะแนน 
- ความประณีตคงทนสวยงาม      15 คะแนน 
- ความคิดสร้างสรรค์       10 คะแนน 
- ประโยชน์การใช้งาน       10 คะแนน 
- ผลงานสามารถประยุกต์ไปสู่อาชีพ       10 คะแนน 
- การคิดต้นทุน – ก าไร ราคาจ าหน่าย       5 คะแนน  

 

5. เกณฑ์การตัดสิน  
 คะแนน   80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

คะแนน   70 – 79  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
คะแนน   60 – 69  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

6. คณะกรรมการในการตัดสิน  
6.1 กรรมการตัดสิน 3 – 5 คน  
6.2 คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน 

  - บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
  - ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
  - บุคลากรในสังกัดอ่ืน ๆ เช่น อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย 

6.3 ข้อควรค านึง 
- กรรมการตัดสินต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 

 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน 
  - ห้องเรียนที่ไม่มีเสียงจากภายนอกรบกวน  

- ไมอ่นุญาตให้มีครูอยู่ในห้องที่นักเรียนแข่งขัน เมื่อครูเซ็ทระบบ zoom ให้นักเรียนเรียบร้อยแล้ว 
ขอให้ออกจากห้องแข่งขัน   
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การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน  
ครั้งที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2564 

วันที่แข่งขัน วนัที่ 22-23, 29-30 มกราคม 2565  
จัดโดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

ที ่ รายการแข่งขัน ประเภท 
ระดับชั้นที่แข่งขัน  

ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 

1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) 

เดี่ยว (หลักสูตรสามัญ)    

  เดี่ยว (หลักสูตรพิเศษ)    

2 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) เดี่ยว (หลักสูตรสามัญ) -   

  เดี่ยว (หลักสูตรพิเศษ) -   

3 การแข่งขัน Spelling Bee เดี่ยว (หลักสูตรสามัญ)    

  เดี่ยว (หลักสูตรพิเศษ)    

4 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ทีม 2 คน (หลักสูตรสามญั) -   

  ทีม 2 คน (หลักสูตรพเิศษ) -   

5 การแข่งขัน Multi Skills Competition เดี่ยว (หลักสูตรสามัญ) -  - 

  เดี่ยว (หลักสูตรพิเศษ) -  - 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ: 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน    
1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
1.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
1.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน   
2.1 ประเภทนักเรียนหลักสูตรสามัญ คือ นักเรียนสัญชาติไทยที่เรียนภาษาอังกฤษจ านวน 3-5 คาบ ต่อสัปดาห์

ในหลักสูตรสามัญ หรือหลักสูตร IEP  
2.2 ประเภทนักเรียนหลักสูตรพิเศษ คือ นักเรียนสัญชาติไทยที่เรียนหลักสูตร English Program หรือนักเรียน

สัญชาติไทยที่เรียนและใช้ภาษาอังกฤษมากกว่า 5 คาบต่อสัปดาห์ หรือนักเรียนสัญชาติไทยทีม่ีผู้ปกครอง
เป็นชาวต่างชาติหรือใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศติดต่อกันมากกว่า 6  เดือน 

2.3 จ านวนผู้เข้าแข่งขันระดับละ 1 คน ในแต่ละประเภทหลักสูตร  
 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน ผ่านระบบแข่งขันทักษะฯออนไลน์  

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
3.2 ลักษณะการแข่งขัน: แข่งขันสดผ่านโปรแกรม Zoom ในวันที่ก าหนด 

- เข้า Zoom ระบุชื่อจังหวัด (ไม่ต้องใส่ค าว่า จังหวัด) / ชื่อโรงเรียน (ไม่ต้องใส่ค าว่า โรงเรียน) เช่น 
นครสวรรค์ / ปรียาโชติ  
- ให้เข้า Zoom ก่อนเวลาแข่งขันเริ่มอย่างน้อย 30 นาที เพ่ือรายงานตัว  
- ให้มีกระจกเงาวางอยู่ด้านหลังผู้แข่งขัน ที่กรรมการสามารถมองเห็นได้ 
- เมื่อถึงเวลาแข่งขันคณะกรรมการอธิบายเกณฑ์การแข่งขันให้ทุกโรงเรียนรับทราบ แล้วแข่งขันเป็นราย
โรงเรียน ผ่าน Zoom Breakout rooms (มีการจับสลากหัวข้อพูด) 

3.3 สิ่งที่โรงเรียนผู้แข่งขันต้องเตรียม: คอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง สัญญาณอินเตอร์เน็ต จัดเตรียมกระดาษ A4 
ส าหรับร่างค าพูด ดินสอ และยางลบ กระจกส าหรับวางไว้ด้านหลังนักเรียนขณะแข่งขัน 

3.4 หัวข้อการแข่งขันเป็นไปตามเนื้อหาในหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของแต่ละระดับชั้นที่เหมาะสมกับการ
พูดแบบ Impromptu Speech ดังนี้ 

 

1) นักเรียนระดับชั้น ป.1-3 หัวข้อที่ก าหนด 3 เรื่อง (มีสิทธิ์จับสลาก 2 ครั้ง เลือกพูดเพียง 1 หัวข้อ) ภายในวง
ค าศัพท์ประมาณ 300 – 450 ค า (ค าศัพท์ที่เป็นรูปธรรม) ดังนี้ 

1. Something I love to do for fun. 
2. Where I went on vacation/holiday with my family. 
3. What did I do for my mom last mother’s day / my dad last father's day? 

 

2) นักเรียนระดับชั้น ป.4-6  หัวข้อที่ก าหนด 3 เรื่อง (มีสิทธิ์จับสลาก 2 ครั้ง เลือกพูดเพียง 1 หัวข้อ) ภายใน
วงค าศัพท์ประมาณ 1,050 – 1,200 ค า  (ค าศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม) ดังนี้ 
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1. My biggest adventure. 
2. My favorite place to go for vacation in Thailand. 
3. How to take care of yourself during COVID-19. 

 

3) นักเรียนระดับชั้น ม.1-3  หัวข้อที่ก าหนด 3 เรื่อง(มีสิทธิ์จับสลาก 2 ครั้ง เลือกพูดเพียง 1 หัวข้อ) ภายในวง
ค าศัพท์ประมาณ 2,100 – 2,250 ค า (ค าศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมมากขึ้น) ดังนี้ 

1. If I was the author of a book, I’d write about. 
2. Why do we need to reduce plastic waste? 
3. How do you think about New normal?  

3.5 นักเรียนจะพูดตามหัวข้อโดยวิธีการจับสลาก ก่อนการพูดให้เวลาเตรียมตัว 5 นาที นักเรียนมีสิทธิ์จับสลาก 
2 ครั้ง แล้วเลือกพูดเพียง 1 หัวข้อ 

3.6 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน มีดังนี้ 
1) ระดับชั้น ป.1-3 ใช้เวลาในการพูด 2 – 3 นาท ี(พูดอย่างน้อย 2 นาที ไม่เกิน 3 นาที) 
2) ระดับชั้น ป.4-6 ใช้เวลาในการพูด 3 – 4 นาท ี(พูดอย่างน้อย 3 นาที ไม่เกิน 4 นาที) 
3) ระดับชั้น ม.1-3 ใช้เวลาในการพูด 4 – 5 นาท ี(พูดอย่างน้อย 4 นาที ไม่เกิน 5 นาที) 
หมายเหตุ   1. เวลาในการพูด อยู่ในช่วงเวลาที่ก าหนด ไม่ตัดคะแนน  ใช้เวลาน้อยหรือมากกว่าเวลาที่   
     ก าหนด  ตัดนาทีละ 1 คะแนน (เศษวินาทีที่เกินหรือขาดตั้งแต่ 30 วินาที ให้ปัดเป็น 1 นาที)   
    ทั้งนี้การหักคะแนนเรื่องเวลา หักได้สูงสุดได้ไม่เกิน 5 คะแนน 
      2. เริ่มจับเวลาเมื่อแนะน าตัวเสร็จ ไม่รวมเวลาในการแนะน าตัว 

3.7 ขณะพูดห้ามใช้อุปกรณ์ เอกสารอ่ืนๆ และบันทึกช่วยจ าประกอบการพูด 
3.8 การแต่งกายชุดนักเรียน  
 

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
4.1 ด้านเนื้อหา (Content)         40  คะแนน 

- เนื้อเรื่องมีความถูกต้องตามหัวเรื่องท่ีก าหนด (Accuracy and Consistency)  15 คะแนน 
- ความถูกต้องของภาษาในรูปแบบการพูดสุนทรพจน์ (Form & Organizing of Speech)  10 คะแนน 
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative)       10 คะแนน 
- การตอบค าถามเกี่ยวกับหัวข้อที่จับสลากได้        5 คะแนน 

 

4.2 ด้านความคล่องแคล่วในทักษะภาษา (Language Competence and Fluency) 40 คะแนน   
- การใช้ภาษาเหมาะสมกับระดับชั้น (Difficulty Level) ด้านศัพท์ (Vocabulary)   10 คะแนน 
โครงสร้างและค าสันธาน (Structure & Connectors)        
- ความสามารถด้านการออกเสียงการเน้นค า การลงเสียงสูงต่ า การเน้นค าส าคัญ  20 คะแนน 
ในประโยคและจังหวะ การหยุดในช่วงจบประโยค  
(Pronunciation, stress, Intonation, rhythm, pausing and pace)   
- การใช้น้ าเสียงสอดคล้องกับเนื้อหาที่พูด (Tone)      10 คะแนน  
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4.3 ความส าเร็จในการถ่ายทอด (Presentation)      15 คะแนน  
- ความสามารถในการสื่อถึงผู้ฟัง (Communication)      10 คะแนน  
- บุคลิก ท่าทาง (Personality)          5 คะแนน  

 

4.4 พูดในระยะเวลาที่ก าหนด (Time)       5 คะแนน  
 

หมายเหตุ กรณีนักเรียนพูดไม่ตรงตามหัวข้อที่จับสลากได้ กรรมการจะพิจารณาตัดคะแนนในส่วนเนื้อหา 
ของเรื่องที่พูด (40 คะแนน) 

 

5. เกณฑ์การตัดสิน   
คะแนน 80-100 คะแนน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

  คะแนน 70-79  คะแนน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  คะแนน 60-69  คะแนน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

6. คณะกรรมการในการตัดสิน จ านวน 3-5 คน 

6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
 - เจ้าของภาษา (Native Speaker) อย่างน้อย 1 คน ในคณะกรรมการตัดสิน 
- ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  
 - ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ 
- คณะกรรมการจับเวลา 1 คน  กรรมการจับเวลาควรมีอุปกรณ์ ดังนี้ นาฬิกาจับเวลา ป้าย 3 สี (เขียว 

แดง เหลือง) สีเขียว หมายถึง เริ่มพูดได้ สีเหลือง หมายถึง เตือนก่อนครบ 1 นาที และสีแดง 
หมายถึง หมดเวลา ในการแข่งขัน แต่ผู้พูดสามารถพูดต่อได้ภายในเวลาที่ก าหนด โดยไม่โดนหัก
คะแนน การจับเวลาจะเริ่ม หลังจากท่ีนักเรียนแนะน าตัวและพูดหัวข้อ 

6.2 ข้อควรค านึง 
  - กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
  - กรรมการควรชี้แจงกติกาการแข่งขันและเกณฑ์การให้คะแนน ก่อนท าการแข่งขัน  

- กรรมการควรมาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอื่น หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนอย่างหลากหลาย 
 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน    
- ห้องเรียนที่ไม่มีเสียงจากภายนอกรบกวน  
- ไมอ่นุญาตให้มีครูอยู่ในห้องที่นักเรียนแข่งขัน เมื่อครูเซ็ทระบบ zoom ให้นักเรียนเรียบร้อยแล้ว 
ขอให้ออกจากห้องแข่งขัน   
- ให้มีกระจกเงาวางอยู่ด้านหลังผู้แข่งขัน ที่กรรมการสามารถมองเห็นได้ 
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กลุ่มภาษาต่างประเทศ: 2 การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน    
1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
1.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน   
2.1 ประเภทนักเรียนหลักสูตรสามัญ คือ นักเรียนสัญชาติไทยที่เรียนภาษาอังกฤษจ านวน 3-5 คาบ ต่อสัปดาห์

ในหลักสูตรสามัญ หรือหลักสูตร IEP  
2.2 ประเภทนักเรียนหลักสูตรพิเศษ คือ นักเรียนสัญชาติไทยที่เรียนหลักสูตร English Program หรือนักเรียน

สัญชาติไทยที่เรียนและใช้ภาษาอังกฤษมากกว่า 5 คาบต่อสัปดาห์ หรือนักเรียนสัญชาติไทยทีม่ีผู้ปกครอง
เป็นชาวต่างชาติหรือใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศติดต่อกันมากกว่า 6  เดือน 

2.3 จ านวนผู้เข้าแข่งขันระดับละ 1 คน ในแต่ละประเภทหลักสูตร  
 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน ผ่านระบบแข่งขันทักษะฯออนไลน์  

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
3.2 ลักษณะการแข่งขัน: ส่งส าเนาทะเบียนบ้าน / เอกสารทางการเรียนที่ระบุหลักสูตร / คลิปวิดีโอการเล่านิทาน 

(Story Telling) โดย Scan QR code หรือส่งผ่านลิงค์ Google Form ที่ระบุด้านล่าง ภายในวันที่ 14 
มกราคม 2565 คลิปท่ีส่งมา ต้องไม่มีการตัดต่อระหว่างคลิป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรสามัญ ป.4-6 

https://forms.gle/gwVZ9GJn5enjx96w5 

เล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรพิเศษ ป.4-6 

https://forms.gle/iX59WH4Lb23f2a3U8 

เล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรสามัญ ม.1-3 

https://forms.gle/M2LteLNMfZefiYDJ6 

เล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรพิเศษ ม.1-3 

https://forms.gle/qRND2qWETk9UUMrd6 
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3.3 นิทานที่ใช้แข่งขัน เป็นนิทานพ้ืนบ้านของไทย หรือของต่างประเทศ หรือนิทานอีสป 
3.4 ความยาวของคลิปการเล่านิทาน  

- ระดับชั้น ป.4-6  ใช้เวลาในการพูด   5-6  นาท ี(พูดอย่างน้อย 5 นาท ีไม่เกิน 6 นาที) 
- ระดับชั้น ม.1-3  ใช้เวลาในการพูด   6-7  นาท ี(พูดอย่างน้อย 6 นาท ีไม่เกิน 7 นาที) 
หมายเหต ุเวลาในการพูด อยู่ในช่วงเวลาที่ก าหนด ไม่ตัดคะแนน  ใช้เวลาน้อยหรือมากกว่าเวลาที่ก าหนด  
ตัดนาทีละ 1 คะแนน (เศษวินาทีท่ีเกินหรือขาดตั้งแต่ 30 วินาที ให้ปัดเป็น 1 นาที) ทั้งนี้การหักคะแนน
เรื่องเวลา หักได้สูงสุดได้ไม่เกิน 5 คะแนน   เริ่มจับเวลาเมื่อแนะน าตัวเสร็จ ไม่รวมเวลาในการแนะน าตัว 

3.5 การแต่งกาย ชุดนักเรียนโดยไม่มีการใช้อุปกรณ์ประกอบการเล่าเรื่อง 
 

4. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
4.1 เนื้อเรื่อง (Content)           35 คะแนน       

- เนื้อหามีความน่าสนใจ เหมาะสมกับวัย (Interesting & Proper Content)  15 คะแนน 
- รูปแบบการเล่าเรื่อง การน าเสนอ (Form & Organizing)    10 คะแนน 
- ข้อคิดในการน าเสนอ (Moral)       10 คะแนน 

 

4.2 ความคล่องแคล่วด้านการใช้ภาษา  (Language and Competence)  60 คะแนน       
- ใช้ภาษาถูกต้อง ค าศัพท์ โครงสร้าง ค าสันธานและความเหมาะสมกับระดับชั้น   20 คะแนน 
   (Vocabulary, Structure & Connectors)  
- ความสามารถด้านการออกเสียง (Pronunciation)     20 คะแนน 
- การใช้น้ าเสียง และอารมณ์ สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง (Tone)    20 คะแนน 

 

4.3 เล่าตามระยะเวลาที่ก าหนด (Time)      5 คะแนน 
 

5. เกณฑ์การตัดสิน   
คะแนน 80-100 คะแนน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

  คะแนน 70-79  คะแนน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  คะแนน 60-69  คะแนน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

6. คณะกรรมการในการตัดสิน จ านวน 3-5 คน 
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ 

  - เจ้าของภาษา (Native Speaker) อย่างน้อย 1 คน ในคณะกรรมการตัดสิน 
- ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  

  - ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ 
6.2 ข้อควรค านึง 

  - กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน  - 
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กลุ่มภาษาต่างประเทศ: 3 การแข่งขัน Spelling Bee 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน    
1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
1.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
1.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  
2.1 ประเภทนักเรียนหลักสูตรสามัญ คือ นักเรียนสัญชาติไทยที่เรียนภาษาอังกฤษจ านวน 3-5 คาบ ต่อสัปดาห์

ในหลักสูตรสามัญ หรือหลักสูตร IEP  
2.2 ประเภทนักเรียนหลักสูตรพิเศษ คือ นักเรียนสัญชาติไทยที่เรียนหลักสูตร English Program หรือนักเรียน

สัญชาติไทยที่เรียนและใช้ภาษาอังกฤษมากกว่า 5 คาบต่อสัปดาห์ หรือนักเรียนสัญชาติไทยทีม่ีผู้ปกครอง
เป็นชาวต่างชาติหรือใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศติดต่อกันมากกว่า 6  เดือน 

2.3 จ านวนผู้เข้าแข่งขันระดับละ 1 คน ในแต่ละประเภทหลักสูตร  
 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน ผ่านระบบแข่งขันทักษะฯออนไลน์  

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
3.2 ลักษณะการแข่งขัน: แข่งขันสดผ่านโปรแกรม Zoom ในวันที่ก าหนด  

- เข้า Zoom ระบุชื่อจังหวัด (ไม่ต้องใส่ค าว่า จังหวัด) / ชื่อโรงเรียน (ไม่ต้องใส่ค าว่า โรงเรียน) เช่น นครสวรรค์ / 
ปรียาโชติ  
- ให้เข้า Zoom ก่อนเวลาแข่งขันเริ่มอย่างน้อย 30 นาที เพื่อรายงานตัว  
- ให้มีกระจกเงาวางอยู่ด้านหลังผู้แข่งขัน ที่กรรมการสามารถมองเห็นได้ 
- เมื่อถึงเวลาแข่งขันคณะกรรมการอธิบายเกณฑ์การแข่งขันให้ทุกโรงเรียนรับทราบ แล้วแข่งขันเป็นราย
โรงเรียน ผ่าน Zoom Breakout rooms  

3.3 สิ่งที่โรงเรียนผู้แข่งขันต้องเตรียม: คอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง สัญญาณอินเตอร์เน็ต 
3.4 วิธีด าเนินการแข่งขัน ท าการแข่งขันเพียงรอบเดียว โดยผู้เข้าแข่งขันสะกดค า 30 ค า โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ กรรมการที่เป็นเจ้าของภาษา พูดค าศัพท์ค าละ 2 ครั้ง และพูดประโยคขยายที่มีค าศัพท์นั้น ๆ 2 ครั้ง 
เพ่ือให้ผู้เข้าแข่งขันเข้าใจค าศัพท์ได้ดีขึ้น  ผู้เข้าแข่งขันสะกดค าศัพท ์(กลุ่มค าที่ 1) จ านวน 20 ค า ๆ ละ 3 
คะแนน และค าศัพท์ (กลุ่มค าที่ 2) จ านวน 10 ค า ค าละ 4 คะแนน (เริ่มจับเวลาหลังจากกรรมการพูด
ค าศัพท์และประโยคขยายเสร็จ  เวลาในการสะกดค า 10 วินาที)  

3.5 ค าศัพท์ที่ใช้ควรอยู่ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
3.3.1 ค าศัพท์ที่ใช้ในการจับสลาก ควรแยกเป็นหมวดค า โดยแต่ละหมวดควรมีค าศัพท์อย่างน้อย 10 ค า 

หมวดค า เช่น Myself, Parts of body, Family, School, Occupation, Environment, Food, 
Drinks, Recreation, Health, Education, Travel  

3.3.2 ค าศัพทก์ลุ่มค าท่ี 1 เป็นค าที่มี 1-2 พยางค์ 
3.3.3 ค าศัพทก์ลุ่มค าท่ี 2 เป็นค าที่มี 2-4 พยางค์ 
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4. เกณฑ์การให้คะแนน  
 - ตรวจสอบจากการสะกดค าถูกต้อง สะกดถูกทุกตัวอักษรได้คะแนน สะกดผิดไม่ได้คะแนน 
 

5. เกณฑ์การตัดสิน  
คะแนน 80-100 คะแนน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

  คะแนน 70-79  คะแนน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  คะแนน 60-69  คะแนน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

6. คณะกรรมการในการตัดสิน  
 6.1. กรรมการตัดสินการแข่งขัน  ระดับชั้นละ 3  คน ประกอบด้วย 

 - เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 
 - เป็นเจ้าของภาษา (Native Speaker)    จ านวน  1  คน 
 - เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ/ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ (Thai)  จ านวน  2  คน 

6.2 หน้าที่ของกรรมการตัดสิน 
 1) กรรมการที่เป็นเจ้าของภาษา มีหน้าที่หลักในการพูดค าศัพท์ พูดประโยคขยาย และเฉลยตัวสะกดที่
ถูกต้อง 
2) กรรมการคนไทย คนที่ 1 เป็นพิธีกรด าเนินการแข่งขันตลอดจนชี้แจงระเบียบการแข่งขัน พร้อมจับ
เวลา 10 วินาที หลังจากท่ีกรรมการเจ้าของภาษาพูดประโยคขยายรอบที่ 2 จบ เมื่อครบ 10 วินาที 
ต้องประกาศให้เด็กส่งกระดาษค าตอบ 
3) กรรมการคนไทย คนที่ 2 เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของค าที่สะกด และบันทึกคะแนน 
 4) ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ด้วยความยุติธรรม  

 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน  
- ห้องเรียนที่ไม่มีเสียงจากภายนอกรบกวน  
- ไมอ่นุญาตให้มีครูอยู่ในห้องที่นักเรียนแข่งขัน เมื่อครูเซ็ทระบบ zoom ให้นักเรียนเรียบร้อยแล้ว 
ขอให้ออกจากห้องแข่งขัน   
- ให้มีกระจกเงาวางอยู่ด้านหลังผู้แข่งขัน ที่กรรมการสามารถมองเห็นได้ 
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กลุ่มภาษาต่างประเทศ: 4 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน    
1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
1.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  
2.1 ประเภทนักเรียนหลักสูตรสามัญ คือ นักเรียนที่เรียนภาษาจีน 1 คาบ / สัปดาห์  
2.2 ประเภทนักเรียนหลักสูตรพิเศษ คือ นักเรียนที่เรียนภาษาจีนมากกว่า 1 คาบ / สัปดาห์ หรือนักเรียนที่มีเชื้อ

สายจีนหรือมีผู้ปกครองพูดภาษาจีนในชีวิตประจ าวันหรืออยู่ในประเทศท่ีต้องใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร
ติดต่อกันมากกว่า 6 เดือน 

2.3 ประเภทการแข่งขัน แข่งขันประเภททีม ทีมละ 2 คน                      
 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน ผ่านระบบแข่งขันทักษะฯออนไลน์  

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
3.2 ลักษณะการแข่งขัน: ส่งส าเนาทะเบียนบ้าน / เอกสารทางการเรียนที่ระบุหลักสูตร / ส่งคลิปวิดีโอการพูดเพ่ือ

อาชีพภาษาจีน โดย Scan QR code หรือส่งผ่านลิงค์ Google Form ที่ระบุด้านล่าง ภายในวันที่ 14 มกราคม 
2565 ความยาวของคลิปตามที่ก าหนดแต่ละหลักสูตร คลิปที่ส่งมา ต้องไม่มีการตัดต่อระหว่างคลิป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน หลักสูตรสามัญ ป.4-6 

https://forms.gle/nqG33tMcTnqavKCZ6 

พูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน หลักสูตรพิเศษ ป.4-6 

https://forms.gle/eSxFzDHcpXm6gUqA7 

พูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน หลักสูตรสามัญ ม.1-3 

https://forms.gle/hjs6tEzFiBdTNWvi8 

พูดเพื่ออาชีพภาษาจีน หลักสูตรพิเศษ ม.1-3 

https://forms.gle/U7iTUsGLhG3CDaqe6 
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3.3 หัวข้อการแข่งขัน     
- ระดับประถมศึกษา: ยุวมัคคุเทศก์: แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย (1 สถานที่)        
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น: ยุวมัคคุเทศก์: แนะน าประเพณีในประเทศไทย (1 ประเพณี)     

3.4 เวลาในการแข่งขัน (ไม่รวมการแนะน าตัวเอง) 
  - ระดับชั้น ป.4-6 ใช้เวลาในการพูด 3 นาท ี
   - ระดับชั้น ม.1-3 ใช้เวลาในการพูด 3 นาท ี

หากใช้เวลาในการพูดเกิดหรือน้อยกว่าเวลาที่ก าหนดดังกล่าวข้างต้น แต่ไม่เกิน 30 วินาที จะไม่ตัด
คะแนน หากเกินกว่า 30 วินาที ทุก 10 วินาทีจะถูกตัด 1 คะแนน 

3.5 อุปกรณ์ประกอบการพูด คือ ป้ายนิเทศที่ท าจากแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 65 x 81 เซนติเมตร (+/- ไม่เกิน 3 
เซนติเมตรโดยอนุโลม) จ านวนเพียง 1 แผ่นเท่านั้น (ใช้ได้ทั้งสองด้าน) โดยให้มีแต่เพียงภาพจ านวนไม่เกิน 20 
ภาพเท่านั้น ห้ามเขียนข้อความอ่ืนใดบนป้ายนิเทศ หากภาพที่น ามาใช้ เป็นภาพที่มีข้อความภาษาไทยปรากฏ
อยู่ในภาพด้วยเล็กน้อย ก็สามารถน ามาใช้ได้ทั้งนี้ ห้ามใช้ภาพที่มีข้อความท่ีเป็นภาษาท่ีใช้ในการแข่งขันปรากฏ
อยู่ในภาพ  

 

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
 1) ด้านเนื้อหา (Content)        35  คะแนน   

- เนื้อหาถูกต้องและน่าสนใจ (Accuracy and Interesting)    10 คะแนน 
- ความถูกต้องของภาษา (Form & Organizing of Speech)      20 คะแนน 
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity)        5 คะแนน 

 

2) ด้านความคล่องแคล่วในทักษะภาษา (Language Competence and Fluency)  25  คะแนน   
- การใช้ภาษาเหมาะสมกับระดับชั้น  (Difficulty Level)    10 คะแนน 
  ด้านศัพท์ (Vocabulary) โครงสร้างและค าสันธาน (Structure & Connectors) 
- ความสามารถด้านการออกเสียง การเน้นค า การลงเสียงสูง การเน้นค าส าคัญ  15 คะแนน 
   ในประโยคและจังหวะการหยุดในช่วงจบประโยค (Pronunciation, Stress, Intonation, rhythm, pausing and pace)
   

3) ความส าเร็จในการถ่ายทอด (Presentation)      40  คะแนน   
- การใช้เสียงสอดคล้องกับเนื้อหาที่พูด  (Tone)      10 คะแนน 
- ความสามารถในการสื่อถึงผู้ฟัง (Communication)     10 คะแนน 
- บุคลิกท่าทางของความเป็นยุวมัคคุเทศก์       10 คะแนน 
- การท างานร่วมกัน (Team work)           5 คะแนน 
- การใช้เวลาตามที่ก าหนด (Time)         5 คะแนน  

 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน - 
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กลุ่มภาษาต่างประเทศ: 5 การแข่งขัน Multi Skills Competition 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน    
1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน   
2.1 ประเภทนักเรียนหลักสูตรสามัญ คือ นักเรียนสัญชาติไทยที่เรียนภาษาอังกฤษจ านวน 3-5 คาบ ต่อสัปดาห์

ในหลักสูตรสามัญ หรือหลักสูตร IEP  
2.2 ประเภทนักเรียนหลักสูตรพิเศษ คือ นักเรียนสัญชาติไทยที่เรียนหลักสูตร English Program หรือนักเรียน

สัญชาติไทยที่เรียนและใช้ภาษาอังกฤษมากกว่า 5 คาบต่อสัปดาห์ หรือนักเรียนสัญชาติไทยทีม่ีผู้ปกครอง
เป็นชาวต่างชาติหรือใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศติดต่อกันมากกว่า 6  เดือน 

2.3 แข่งขันประเภทเดี่ยว ในแต่ละประเภทหลักสูตร  
 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน ผ่านระบบแข่งขันทักษะฯออนไลน์  

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
3.2 ลักษณะการแข่งขัน: ท าข้อสอบผ่านระบบ SB Exam ของ School Bright ตามวันและเวลาที่ก าหนด 

ทักษะด้านการพูด (Speaking) ส่งคลิป VDO ในวันที่แข่งขัน โดย Scan QR code หรือส่งผ่านลิงค์ 

Google Form ที่ระบุด้านล่าง โดยกรรมการจะจับสลากเลือก 1 หัวข้อ และแจ้งให้ทราบในวันที่แข่งขัน  
 

 

 

 

 

3.3 สิ่งที่โรงเรียนผู้แข่งขันต้องเตรียม: โทรศัพท์มือถือที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต (ลงทะเบียนผ่านระบบ SB Exam 

ให้เรียบร้อย และท า Pre-test ก่อนวันที่แข่งขันอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ )  

3.4 เป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) เวลาในการท าข้อสอบ 2 ชั่วโมง 
ประกอบด้วย Speaking Skill (ส่งคลิป), Listening Skill, Writing Skill, Reading Skill, Pictures 
Dictation (SB Exam) 

3.5 หัวข้อส าหรับทักษะด้านการพูด (Speaking) มีดังนี้ 
1) นักเรียนระดับชั้น ป.1-3 หัวข้อที่ก าหนด 3 เรื่อง (กรรมการจับสลากเลือก 1 หัวข้อ) ภายในวงค าศัพท์
ประมาณ 300 – 450 ค า (ค าศัพท์ที่เป็นรูปธรรม) ดังนี้ 

1. Something I love to do for fun. 
2. Where I went on vacation/holiday with my family. 
3. What did I do for my mom last mother’s day / my dad last father's day? 

Multi Skills หลักสูตรสามัญ ป.4-6 

https://forms.gle/qyduiBJt3dA9iX8x9 

Multi Skills หลักสูตรพิเศษ ป.4-6 

https://forms.gle/ep1gQ8CPuCftjVUx6 
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2) นักเรียนระดับชั้น ป.4-6  หัวข้อที่ก าหนด 3 เรื่อง (กรรมการจับสลากเลือก 1 หัวข้อ) ภายในวงค าศัพท์
ประมาณ 1,050 – 1,200 ค า  (ค าศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม) ดังนี้ 

1. My biggest adventure. 
2. My favorite place to go for vacation in Thailand. 
3. How to take care of yourself during COVID-19. 

 

3) นักเรียนระดับชั้น ม.1-3  หัวข้อที่ก าหนด 3 เรื่อง (กรรมการจับสลากเลือก 1 หัวข้อ) ภายในวงค าศัพท์
ประมาณ 2,100 – 2,250 ค า (ค าศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมมากขึ้น) ดังนี้ 

1. If I was the author of a book, I’d write about. 
2. Why do we need to reduce plastic waste? 
3. How do you think about New normal?  

 

4. เกณฑ์การให้คะแนน  
- ตรวจสอบความถูกต้องของการท าแบบสดสอบ / ทักษะการพูด 20 คะแนน 

 

5. เกณฑ์การตัดสิน   
คะแนน 80-100 คะแนน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
คะแนน 70-79  คะแนน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
คะแนน 60-69  คะแนน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

6. คณะกรรมการในการตัดสิน - 
 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน   
- ห้องเรียนที่ไม่มีเสียงจากภายนอกรบกวน  
- ไมอ่นุญาตให้มีครูอยู่ในห้องที่นักเรียนแข่งขัน เมื่อครูดูเซ็ทระบบ SB Exam ให้นักเรียนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ออก
จากห้องแข่งขัน   
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การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน 
ครั้งที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2564 

วันที่แข่งขัน วนัที่ 22-23, 29-30 มกราคม 2565  
จัดโดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ที ่ รายการแข่งขัน ประเภท 
ระดับชั้นที่แข่งขัน  

ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 

1 ประกวดมารยาทไทย (ชาย, หญิง) ทีม 2 คน    

2 การเลา่นิทานคุณธรรม เดี่ยว    

3 โครงงานคุณธรรม ทีม 5 คน - -  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ: 1 การประกวดมารยาทไทย 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน     
1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
1.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
1.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน    
2.1 ประเภททีม  
2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขันทีมละ 2 คน (ชาย 1 และหญิง 1) 

 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน ผ่านระบบแข่งขันทักษะฯออนไลน์  

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
3.2 ลักษณะการแข่งขัน: แข่งขันสดผ่านโปรแกรม Zoom ในวันที่ก าหนด  

- เข้า Zoom ระบุชื่อจังหวัด (ไม่ต้องใส่ค าว่า จังหวัด) / ชื่อโรงเรียน (ไม่ต้องใส่ค าว่า โรงเรียน) เช่น นครสวรรค์ / 
ปรียาโชติ  
- ให้เข้า Zoom ก่อนเวลาแข่งขันเริ่มอย่างน้อย 30 นาที เพ่ือรายงานตัว  
- จะต้องเห็นผู้แข่งขันทั้ง 2 คน แบบเต็มตัวชัดเจน ในห้องที่แข่งขันจะต้องจัดโต๊ะหมู่ ธงชาติ และพระบรม

ฉายาลักษณ์ 
- เมื่อถึงเวลาแข่งขันคณะกรรมการอธิบายเกณฑ์การแข่งขันให้ทุกโรงเรียนรับทราบ แล้วแข่งขันเป็นราย

โรงเรียน ผ่าน Zoom Breakout rooms (มีการจับสลากท่าเลือก) 
- ควรเป็นห้องท่ีมีโต๊ะหมู่บูชาพร้อมด้วยธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมทั้งอุปกรณ์ในการประกวด

ส าหรับจัดการแข่งขัน 
3.3 สิ่งที่โรงเรียนผู้แข่งขันต้องเตรียม: คอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง สัญญาณอินเตอร์เน็ต 
3.4 ท่าท่ีใช้ในการแข่งขัน 

3.4.1 ท่าบังคับ ผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องปฏิบัติ คือ กราบเบญจางคประดิษฐ์ (ทุกระดับชั้น) 
3.4.2 ท่าเลือก ผู้เข้าประกวดจะจับสลากเลือกประกวด ดังนี้ 
* ท่าเลือกจ านวน 2 ท่า ส าหรับระดับชั้น ป.1 – ป.3, ป.4 – ป.6 และ ม.1 – ม.3 ได้แก่ 

1) กราบผู้ใหญ่ 
2) การเคารพศพผู้สูงอายุ 
3) การเคารพศพพระ 
4) รับของจากผู้ใหญ่ยืน 
5) รับของจากผู้ใหญ่นั่งพ้ืน 
6) รับของจากผู้ใหญ่นั่งเก้าอ้ี 
7) ส่งของให้ผู้ใหญ่ยืน 
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8) ส่งของให้ผู้ใหญ่นั่งพ้ืน 
9) ส่งของให้ผู้ใหญ่นั่งเก้าอ้ี 
10) การไหว้ระดับ 1 ไหว้พระ, ไหว้โบราณสถาน โบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนา 
11) การไหว้ระดับ 2 ไหว้ผู้มีพระคุณ เช่น พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ครูอาจารย์ และ บุคคลที่เคารพ 
     นับถืออย่างสูง 
12) การไหว้ระดับ 3 ไหว้ผู้ที่เคารพนับถือโดยทั่วไปที่มีอาวุโสไม่มาก รวมถึงผู้เสมอกัน 

 

3.5 ผู้เข้าประกวดจะต้องเข้าประกวดพร้อมกันทั้งชายหญิง และแต่งกายชุดนักเรียนเท่านั้น 
 

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100  คะแนน 
- ความถูกต้อง (ท่าละ 20 คะแนน, ท่าบังคับ 1ท่า, ท่าเลือก 2 ท่า) 60  คะแนน 
- ทักษะความเป็นธรรมชาติ      20  คะแนน 
- การแต่งกาย (ความสุภาพเรียบร้อย)     20  คะแนน 

หมายเหตุ หากไม่ด าเนินการตามวิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน (ข้อ 3.4) กรรมการมีสิทธิ์ตัดคะแนนได้ 
 

5. เกณฑ์การตัดสิน  
 คะแนน   80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

คะแนน   70 – 79  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
คะแนน   60 – 69  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

6. คณะกรรมการในการตัดสิน  
6.1 กรรมการตัดสินระดับชั้นละ 3 – 5 คน  
6.2 คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน 

   - ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานอ่ืนที่มีความรู้เรื่องมารยาทไทย (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม) 
  - บุคลากรในสังกัดอ่ืน ๆ เช่น อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย ที่มีความรู้เรื่องมารยาทไทย 

6.3 ข้อควรค านึง 
- กรรมการตัดสินต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
- กรรมการตัดสินที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท าการสอน 

 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน 
- ห้องเรียนที่ไม่มีเสียงจากภายนอกรบกวน  
- ควรเป็นห้องท่ีมีโต๊ะหมู่บูชาพร้อมด้วยธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมทั้งอุปกรณ์ในการ
ประกวดส าหรับจัดการแข่งขัน 
- ไมอ่นุญาตให้มีครูอยู่ในห้องที่นักเรียนแข่งขัน เมื่อครูเซ็ทระบบ zoom ให้นักเรียนเรียบร้อยแล้ว 
ขอให้ออกจากห้องแข่งขัน   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ: 2 การเล่านิทานคุณธรรม 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน     
1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
1.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
1.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน    
2.1 ประเภทเดี่ยว 
2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขันระดับละ 1 คน 

 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน ผ่านระบบแข่งขันทักษะฯออนไลน์  

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
3.2 ลักษณะการแข่งขัน: ส่งคลิปวิดีโอการเล่านิทานคุณธรรม โดย Scan QR code หรือส่งผ่านลิงค์ Google 

Form ที่ระบุด้านล่าง ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 
ความยาวของคลิปตามที่ก าหนดแต่ละระดับชั้น คลิปท่ีส่งมา ต้องไม่มีการตัดต่อระหว่างคลิป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 นิทานที่ใช้ประกวดจะต้องมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และมีคติสอนใจ 
3.4 ให้ผู้เข้าประกวดใช้สื่อประกอบขณะเล่านิทาน 
3.5 ผู้เข้าประกวดสามารถใช้เพลงประกอบการเล่าได้ 
3.6 เวลาที่ใช้ในการประกวด 

เล่านิทานคุณธรรม ป.1-3 

https://forms.gle/QMFL8M7WSqnqkApT6 

เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 

https://forms.gle/ENCCZfgfVHCdEsH76 

เล่านิทานคุณธรรม ม.1-3 

https://forms.gle/11eNNvCmkCpXu5wq6 
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- ระดับชั้น ป.1-3  ใช้เวลา 5 นาท ี
- ระดับชั้น ป.4-6  ใช้เวลา 6 นาท ี
- ระดับชั้น ม.1-3  ใช้เวลา 7 นาท ี

หมายเหตุ หากเกินเวลาที่ก าหนด 3 นาทีขึ้นไป ตัด 1 คะแนน, เกินเวลา 4-5 นาที ตัด 2 คะแนน,  
เกินเวลามากกว่า 6 นาที ตัด 4 คะแนน  

3.7 การแต่งกาย ชุดนักเรียน 
 

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100  คะแนน 
4.1 เนื้อหาสาระเน้นคุณธรรม จริยธรรม มีข้อคิด คติเตือนใจ   30  คะแนน  
4.2 ใช้ภาษาถูกต้องตามอักขระและความต่อเนื่องในการเล่า   20  คะแนน  
4.3 น้ าเสียงและลีลาท่าทางประกอบ     20  คะแนน  
4.4 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การใช้สื่อ อุปกรณ์ประกอบเหมาะสม  15  คะแนน  
4.5 บุคลิกภาพ        10  คะแนน  
4.6 ใช้เวลาตามก าหนด        5  คะแนน  

 

5. เกณฑ์การตัดสิน  
คะแนน   80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
คะแนน   70 – 79  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
คะแนน   60 – 69  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็นที่สิ้นสุด 

  

6. คณะกรรมการในการตัดสิน  
6.1 กรรมการตัดสินระดับชั้นละ 3 – 5 คน  
6.2 คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน 

   - ครทูี่มีความรู้เรื่องนิทานคุณธรรม 
 - ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานอ่ืนที่มีความรู้เกี่ยวกับทักษะการเล่านิทาน / ภาษา 
  - ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะที่มีความรู้เรื่องการละคร 

6.3 ข้อควรค านึง 
- กรรมการตัดสินต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 

 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน  -   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ: 3 โครงงานคุณธรรม 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน     
1.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน    
2.1 ประเภททีม  
2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขันระดับละ 5 คน  

 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน ผ่านระบบแข่งขันทักษะฯออนไลน์  

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
3.2 ลักษณะการแข่งขัน: จัดส่งเอกสารรูปเล่มโครงงานทางไปรษณีย์ และส่งคลิปวิดีโอการน าเสนอโครงงาน 

- ส่งรายงานโครงงานเป็นรูปเล่ม จ านวน 3 ชุด ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 (ดูวันที่แสตมป์ส่ง
ไปรษณีย์เป็นหลัก) ส่งมาที่ โรงเรียนปรียาโชติ 78 ถ.ประชาอุทิศ ต าบลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ 60140 โทรศัพท์ 056-261046 พร้อมวงเล็บมุมซอง “แข่งขันทักษะ โครงงานคุณธรรม ชั้น….” 
- ส่งคลิปการน าเสนอโครงงาน โดย Scan QR code หรือส่งผ่านลิงค์ Google Form ที่ระบุด้านล่าง 
ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 ความยาวของคลิป 7 นาที คลิปท่ีส่งมา ต้องไม่มีการตัดต่อระหว่างคลิป  
หมายเหตุ เกินเวลาที่ก าหนด 1 นาทีขึ้นไป ตัด 1 คะแนน, เกิน 2 นาทีขึ้นไป ตัด 2 คะแนน, เกินมากกว่า 3 
นาที ตัด 5 คะแนน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 โครงงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นโครงงานที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมที่ใช้
คุณธรรมในการศึกษาหาความรู้เพ่ือให้ได้ค าตอบในเรื่องที่ศึกษาและเป็นผลงานในปีการศึกษา 2563-2564 เท่านั้น  

 

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 

4.1 มีกระบวนการทางปัญญาในการส ารวจเลือกประเด็นปัญหา          15 คะแนน 
ประมวลข้อมูล การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การประเมินผล 

4.2 การใช้หลักธรรม แนวพระราชด าริ พระราชด ารัส มาใช้ได้สอดคล้อง         15 คะแนน 
เหมาะสมตรงกับประเด็นปัญหา 

4.3 มีคุณประโยชน์และความส าคัญในการแก้ปัญหาทางศีลธรรม          15 คะแนน 
4.4 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์              10 คะแนน 

โครงงานคุณธรรม ม.1-3 

https://forms.gle/Z4ZcbaSVNo1GqgA8A 
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4.5 ผลส าเร็จของกิจกรรมทั้งผลส าเร็จตามเป้าหมายและผลการเรียนรู้เชิงลึก         10 คะแนน 
4.5.1 ผลส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และผลต่อเนื่องออกไป 
4.5.2 ผลการเรียนรู้เชิงลึกทางพฤติกรรม จิตใจและปัญญา 

- พฤติกรรมส่งเสริมศีลธรรม วินัยในตนเอง การกิน อยู่ ดู ฟังเป็น 
- จิตใจ : ส่งเสริมจิตอาสา ความเมตตากรุณา สติ สมาธิ มีความสุขปิติใจ 
- ปัญญา : ทัศนคติใฝ่ดีละอายชั่ว มีความเข้าใจชีวิตและโลก เข้าใจสัจธรรม 

4.6 มีการสร้างการมีส่วนร่วมแก่บุคคลต่าง ๆ และความสัมพันธ์กับชุมชน (บ-ว-ร),(บ-ร-ม)    10 คะแนน 
4.7 การพ่ึงตนเองและสืบต่อไปได้อย่างยั่งยืน             10 คะแนน 

4.7.1 ความมุ่งม่ันทุ่มเท เพียรพยายามของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ประจักษ์ 
4.7.2 มีการสร้างเครือข่ายแกนน าและกลุ่มสมาชิก เช่น การตั้งเป็นชมรม/ชุมนุม 
4.7.3 การน าลงสู่วิถีชีวิตปกติของโรงเรียนหรือชุมชนของตนเองได้ 
4.7.4 แผนการด าเนินงานมีความชัดเจนและเป็นไปได้ 
4.7.5 มีวิธีการระดมทุนและแสวงหาแหล่งงบประมาณได้เอง 

4.8 การน าเสนอด้วยความคิดสร้างสรรค์ เทคนิควิธีการ และบุคลิกภาพในการสื่อสาร       10 คะแนน 
4.8.1 รูปแบบและวิธีการน าเสนอชัดเจนและน่าสนใจ 
4.8.2 กิริยามารยาท การทักทาย การพูด การใช้ภาษา 
4.8.3 การแบ่งงาน ท างานเป็นกลุ่ม 

4.9 ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและสื่อน าเสนอ               5 คะแนน 
 

5. เกณฑ์การตัดสิน  
  คะแนน   80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

คะแนน   70 – 79  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
คะแนน   60 – 69  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

  ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

6. คณะกรรมการในการตัดสิน  
6.1 กรรมการตัดสินระดับชั้นละ 3 – 5 คน  
6.2 คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน จ านวน 3 คน 

   - คร ู/ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้มีความรู้เรื่องโครงงานคุณธรรม 
6.3 ข้อควรค านึง 

- กรรมการตัดสินต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน  -  
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ตัวอย่าง แบบสรุปย่อโครงงานคุณธรรม  
(ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4) 
ชื่อกิจกรรม ............................... 

โดยกลุ่ม ................... โรงเรียน .................................. จังหวัด ......................... 
หลักธรรมส าคัญ: 
พระราชด าริ: 
ประเด็นปัญหาหลัก: 
กลุ่มเป้าหมาย: 
ระยะเวลาด าเนินการ: 
กิจกรรมเด่น: 
ผลที่เกิดขึ้น:  
 
 
ผู้รับผิดชอบ: 
 
 

พระสงฆ์ท่ีปรึกษา: 
ผู้บริหารที่ปรึกษา: 
ครูที่ปรึกษา 

 
ตัวอย่าง ส่วนประกอบของเอกสารรูปเล่ม 

รายงานโครงงาน จัดพิมพ์ให้มีจ านวนหน้าไม่เกิน 20 หน้า กระดาษขนาด A4 พิมพ์หน้าเดียว  
ใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด16 ไม่ต้องมีภาคผนวก โดยแสดงเนื้อหา บทและหัวข้อต่าง ๆ ตามที่ก าหนด   
ดังนี้ (ดูตัวอย่างโครงงานระดับประเทศที่ www.moralproject.net) 

1. ปกหน้า 
1.1 ปกนอก (แสดงชื่อโครงงานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, ชื่อกลุ่มเยาวชนผู้รับผิดชอบ โครงงาน, 
ชื่อสถานศึกษา, ชื่อจังหวัด, ชื่อสังกัด  
1.2 ปกใน (แสดงชื่อโครงงานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, รายชื่อสมาชิกกลุ่มเยาวชน ผู้รับผิดชอบ
โครงงาน โดยระบุ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง ชั้นเรียน, ชื่อ-ฉายา-นามสกุล พระสงฆ์ท่ีปรึกษาโดยระบุวัดและ
ที่ตั้งของวัด หมายเลขโทรศัพท์/E-mail, ชื่อผู้บริหารและ ครูที่ปรึกษา โดยระบุ ต าแหน่ง หมายเลข
โทรศัพท์/ E-mail, ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง หมายเลข โทรศัพท์/โทรสาร/E-mail/เว็บไซต์ (ถ้ามี) 

 

2. กิตติกรรมประกาศ (แสดงการขอบคุณบุคคล คณะ องค์กรต่างๆ ที่สนับสนุนการทาโครงงาน เป็นต้น) 
 

3. บทคัดย่อ (สรุปย่อเนื้อหาและประเด็นส าคัญของโครงงานเป็นความเรียงใน 1 หน้ากระดาษ) 
 

4. ผังมโนทัศน์ (สรุปภาพรวมของโครงงานทั้งหมดเป็นผังมโนทัศน์ ใน 1 หน้ากระดาษ) 
 

5. บทที่ 1 บทน า 
5.1 ที่มาและความส าคัญ (อธิบายความเป็นมา แรงบันดาลใจ หรือเหตุผล ที่ท าให้คิดท า โครงงาน) 
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5.2 วัตถุประสงค์ (แสดงจุดมุ่งหมายของการท าโครงงานเป็นรายข้อ ไม่ควรเกิน 5 ข้อ) 
5.3 ขอบเขตการศึกษาเรียนรู้ (ระบุ กลุ่มเป้าหมาย ก าหนดระยะเวลาและสถานที่ ในการ ด าเนินการ
โครงงาน) 

 

6. บทที่ 2 การดาเนินการโครงงาน 
6.1 วิธีการดาเนินงาน (อธิบายวิธีการด าเนินงาน, แสดงแผนผังขั้นตอนการด าเนินงาน ,แสดงปฏิทินหรือ
ก าหนดการด าเนินงาน และ/หรือ มีรูปภาพประกอบ) 
6.2 งบประมาณ (แสดงรายการค่าใช้จ่ายโดยแยกเป็นรายหมวดและยอดรวม) 
6.3 แหล่งที่มาของงบประมาณ (กรณีที่มีการระดมทุนหรือหางบประมาณเพ่ิมเติมขึ้นเอง ให้อธิบายถึง
วิธีการระดมทุนหรือการเข้าถึงแหล่งงบประมาณนั้นโดยย่อด้วย) 
6.4 อุปสรรคความผิดพลาดและการแก้ปัญหา (อธิบายถึงอุปสรรคปัญหาหรือข้อขัดข้องต่างๆ ที่ เกิดขึ้นใน
การดาเนินการโครงงาน และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แล้วสรุปเป็นบทเรียนที่ได้ จากการเผชิญปัญหา
นั้นๆ) 

 

7. บทที่ 3 ผลการด าเนินงาน (แสดงผลการด าเนินงานโดยการอธิบายพร้อม รูปภาพ และ/หรือ มีสถิติ ตาราง 
หรือแผนภูมิ ประกอบ) 
 

8. บทที่ 4 การศึกษาวิเคราะห์ 
8.1 ปัญหาและสาเหตุ (ประมวลข้อมูลสภาพปัญหา แล้ววิเคราะห์สืบสาวหาสาเหตุของปัญหา) 
8.2 เป้าหมายและทางแก้ (วิเคราะห์เชื่อมโยงเป้าหมายของโครงงานกับวิธีการด าเนินงาน ว่าเป็นหนทาง
ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้อย่างไร อย่างเป็นเหตุเป็นผล) 
8.3 หลักการและหลักธรรมที่นามาใช้ (แสดงหลักธรรมและแนวพระราชดาริ หรือหลักวิชาการ ต่างๆ ที่น า 
มาใช้ พร้อมอธิบายความหมายโดยย่อ แล้วอธิบายเชื่อมโยงกับโครงงาน อย่างสอดคล้องเป็นเหตุเป็นผล) 
8.4 ประเมินผลการด าเนินงาน (แสดงหรืออธิบายเหตุผลว่า ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของโครงงานหรือไม่ เพียงใด เพราะเหตุใด และ/หรือแสดงสถิติ ประกอบ (ถ้ามี) 
8.5 การประเมินตนเอง (สมาชิกกลุ่มเยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงานทุกคน แสดงความคิดเห็น และ
ความรู้สึกต่อการพัฒนาตนเอง หรือความประทับใจต่อสิ่งที่ได้เรียนรู้ระหว่างการด าเนินการโครงงาน) 
8.6 การประเมินและวิจารณ์โดยผู้อ่ืน (แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ ค าวิจารณ์ และข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์และพระสงฆ์ที่ปรึกษาโครงงาน 3 ท่าน และ/หรือ บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องอีกไม่
เกิน 5 คน เช่น ผู้ปกครอง, เพ่ือนนักเรียนคนอ่ืนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม, คนในชุมชน) 

 

9. บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
9.1 สรุปผลการด าเนินการโครงงาน (อธิบายสรุปภาพรวมของโครงงานทั้งหมดเชื่อมโยงสู่ กระบวนการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณธรรมตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงงาน คุณธรรม) 
9.2 แผนการด าเนินงานในอนาคตและข้อเสนอแนะ (แผนการด าเนินงานในภาคการศึกษา ต่อไป) 

 

10. เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) 
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การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน  
ครั้งที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2564 

วันที่แข่งขัน วนัที่ 22-23, 29-30 มกราคม 2565  
จัดโดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ที ่ รายการแข่งขัน ประเภท 
ระดับชั้นที่แข่งขัน  

ป.1-6 ม.1-3 

1 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ทีม 2 คน   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา: 1 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน    

1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
1.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  
2.1 ประเภททีม  
2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขันระดับละ 2 คน  
2.3 ผู้เข้าแข่งขันจะเป็นชาย 2 คน หรือหญิง 2 คน หรือชาย – หญิงรวมกัน 2 คน 

 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน ผ่านระบบแข่งขันทักษะฯออนไลน์  

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
3.2 ลักษณะการแข่งขัน: ท าข้อสอบออนไลน์ผ่านระบบ SB Exam ตามวันและเวลาที่ก าหนด 

3.3 สิ่งที่โรงเรียนผู้แข่งขันต้องเตรียม: โทรศัพท์มือถือที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต (ลงทะเบียนผ่านระบบ SB Exam 

ให้เรียบร้อย และท า Pre-test ก่อนวันที่แข่งขันอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ )  

3.4 เป็นการท าข้อสอบเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เวลาในการท าข้อสอบ 60 นาที (โทรศัพท์มือถือที่
ลงทะเบียน 1 เครื่องต่อ 1 ทีม) 

 

4. เกณฑ์การให้คะแนน 
- ตรวจสอบความถูกต้องของการตอบค าถาม 

 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
คะแนนร้อยละ 80-100   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
คะแนนร้อยละ 70-79   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
คะแนนร้อยละ 60-69   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 

 

6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน - 
 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน 
- ห้องเรียนที่ไม่มีเสียงจากภายนอกรบกวน  
- ไมอ่นุญาตให้มีครูอยู่ในห้องที่นักเรียนแข่งขัน เมื่อครูดูเซ็ทระบบ SB Exam ให้นักเรียนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ออก
จากห้องแข่งขัน   
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การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน  
ครั้งที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2564 

วันที่แข่งขัน วนัที่ 22-23, 29-30 มกราคม 2565  
จัดโดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ที ่ รายการแข่งขัน ประเภท 
ระดับชั้นที่แข่งขัน  

ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 

1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย เดี่ยว    

2 ท่องอาขยานท านองเสนาะ เดี่ยว    

3 เรียงร้อยถ้อยความ 
  * เขียนเรื่องจากภาพ 
  * เขียนเรียงความ 

 
เดี่ยว 
เดี่ยว 

 
 
- 

 
- 
 

 

- 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย: 1  คัดลายมือสื่อภาษาไทย 
      
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน     

1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
1.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
1.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน    
2.1 ประเภทเดี่ยว 
2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขันระดับละ 1 คน 

 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 สง่รายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน ผ่านระบบแข่งขันทักษะฯออนไลน์  

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
3.2 ลักษณะการแข่งขัน: แข่งขันสดผ่านโปรแกรม Zoom ในวันที่ก าหนด  

- เข้า Zoom ระบุชื่อจังหวัด (ไม่ต้องใส่ค าว่า จังหวัด) / ชื่อโรงเรียน (ไม่ต้องใส่ค าว่า โรงเรียน) เช่น 
นครสวรรค์ / ปรียาโชต ิ  
- ให้เข้า Zoom ก่อนเวลาแข่งขันเริ่มอย่างน้อย 30 นาท ีเพ่ือรายงานตัว 
- เปิดกล้อง เปิดไมค์ ผู้แข่งขันหันหน้าเข้ากล้อง เพื่อคณะกรรมการเห็นผู้แข่งขันคัดลายมือ  
- เมื่อถึงเวลาการแข่งขัน กรรมการจะอธิบายกฎของการแข่งขันพร้อมแสดงข้อความส าหรับคัดลายมือ 
- เมื่อหมดเวลาการแข่งขัน ถ่ายรูปกระดาษท่ีคัดลายมือ ส่งภายใน 15 นาที โดย Scan QR code หรือ
ส่งผ่านลิงค์ Google Form ที่ระบุด้านล่างนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 

https://forms.gle/Lj86S8cGcEDjLXBL7 

คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 

https://forms.gle/yne6GmD1AnuTC1mC8 

คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3 

https://forms.gle/fkAxr4k6cNVsPj41A 
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3.3 สิ่งที่โรงเรียนผู้แข่งขันต้องเตรียม: คอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง สัญญาณอินเตอร์เน็ต กระดาษและอุปกรณ์ส าหรับ
คัดลายมือ 

3.4 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 1 ชั่วโมง   
3.5 อุปกรณ์ส าหรับคัดลายมือ แต่ละระดับชั้น มีดังนี้ 

- ชั้น ป.1-3 ใช้ดินสอด า ตัวบรรจงเต็มบรรทัด ความยาว10-15 บรรทัด หรือไม่เกิน 1 หน้ากระดาษA4 
- ชั้น ป.4-6 ใช้ปากกาลูกลื่นสีด า ขนาด 0.5 มม. ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ความยาว 15-20 บรรทัด 

หรือไม่เกิน 1 หน้ากระดาษA4 
- ชั้น ม.1-3 ใช้ปากกาลูกลื่นสีด า ขนาด 0.5 มม. ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ความยาว 20-25 บรรทัด 

หรือไม่เกิน 1 หน้ากระดาษA4 
 

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100  คะแนน 
4.1 ใช้ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ  50  คะแนน 
4.2 ถูกต้องตามอักขรวิธี    25  คะแนน 
4.3 อ่านง่าย เป็นระเบียบ สะอาดเรียบร้อย  25  คะแนน 

 

5. เกณฑ์การตัดสิน  
คะแนน 80-100 คะแนน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

  คะแนน 70-79  คะแนน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  คะแนน 60-69  คะแนน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 

6.1 กรรมการตัดสินระดับชั้นละ 3 - 5 คน  
6.2 คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน 

6.2.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษาไทย หรือ 
6.2.2 ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หรือ 
6.2.3 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ข้อควรค านึง  
- กรรมการตัดสินต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
- กรรมการตัดสินที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท าการสอน 
- กรรมการตัดสินควรมีที่มาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนอย่างหลากหลาย 

 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน 
- ห้องเรียนที่ไม่มีเสียงจากภายนอกรบกวน  
- ไมอ่นุญาตให้มีครูอยู่ในห้องที่นักเรียนแข่งขัน เมื่อครูเซ็ทระบบ zoom ให้นักเรียนเรียบร้อยแล้ว ขอให้
ออกจากห้องแข่งขัน   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย: 2 ท่องอาขยานท านองเสนาะ 
 
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน     

1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
1.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
1.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน    
2.1 ประเภทเดี่ยว 
2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขันระดับละ 1 คน 

 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน ผ่านระบบแข่งขันทักษะฯออนไลน์  

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
3.2 ลักษณะการแข่งขัน: แข่งขันสดผ่านโปรแกรม Zoom ในวันที่ก าหนด  

- เข้า Zoom ระบุชื่อจังหวัด (ไม่ต้องใส่ค าว่า จังหวัด) / ชื่อโรงเรียน (ไม่ต้องใส่ค าว่า โรงเรียน) เช่น 

นครสวรรค์ / ปรียาโชติ  

- ให้เข้า Zoom ก่อนเวลาแข่งขันเริ่มอย่างน้อย 30 นาที เพื่อรายงานตัว  

- เมื่อถึงเวลาการแข่งขัน คณะกรรมการอธิบายเกณฑ์การแข่งขันให้ทุกโรงเรียนรับทราบ แล้วแข่งขันเป็น

รายโรงเรียน ผ่าน Zoom Breakout rooms 

3.3 สิ่งที่โรงเรียนผู้แข่งขันต้องเตรียม: คอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง สัญญาณอินเตอร์เน็ต 

3.4 เนื้อหาบทอาขยานที่น ามาใช้แข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ ประกอบด้วยบทอาขยานบทหลักและ   
บทอาขยานบทเลือกของแต่ละชั้นปี จากหนังสืออ่านเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย บทอาขยาน
ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และให้ผู้เข้าแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะโดยไม่ดูบท 
จ านวน 2 ครั้ง   

3.5 คณะกรรมการเตรียมบทอาขยานบทหลักและบทอาขยานบทเลือกของแต่ละชั้นปี จ าแนกเป็นบทอาขยาน
หลัก 5 บท และบทอาขยานเลือก 5 บท และน ามาจับสลากก่อนการเข่งขัน โดย 
1) ให้ตัวแทนกรรมการจับสลากบทอาขยานบทหลักก่อน เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันใช้เป็นบทท่องบังคับ  ส่วน
บทหลักและบทเลือกของแต่ละชั้นปีน ามาอย่างละ 3 บท รวมเป็นชั้นปีละ 6 บท 
2) ผู้เข้าแข่งขันแต่ละชั้นทุกคนท่องบทหลักที่กรรมการจับสลากไว้แล้ว 1 บท ตามข้อ 1)   
3) ผู้เข้าแข่งขันจับสลากบทหลักและบทเลือกอีก 1 บท 
4) นักเรียนที่เข้าเข่งขันไม่ต้องแนะน าตัวเองต่อคณะกรรมการ 

3.6 เวลาในการท่องบทอาขยานท านองเสนาะ ขึ้นอยู่กับเนื้อหาบทอาขยาน 
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4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
 1) ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรอง     30 คะแนน 

2) ถูกต้องตามอักขรวิธี เช่น การอ่านค า,     30 คะแนน 
การออกเสียงค าควบกล้ า ร, ล, ว ฯลฯ (ออกเสียงผิด 1 ครั้ง หัก 2 คะแนน) 

 3) น้ าเสียง เช่น ความไพเราะ ความหนักเบาและความชัดเจน ฯลฯ   30 คะแนน 
4) ให้อารมณ์ความรู้สึกที่สอดคล้องกับเนื้อหาของบทอาขยาน     5 คะแนน 

 5) มีบุคลิกภาพมั่นใจ        5 คะแนน  
 

5. เกณฑ์การตัดสิน  

คะแนน 80-100 คะแนน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  คะแนน 70-79  คะแนน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  คะแนน 60-69  คะแนน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 

6.1 กรรมการตัดสินระดับชั้นละ 3 - 5 คน  
6.2 คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน 

6.2.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษาไทย หรือ 
6.2.2 ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หรือ 
6.2.3 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ข้อควรค านึง 
- กรรมการตัดสินต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
- กรรมการตัดสินที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท าการสอน 
- กรรมการตัดสินควรมีที่มาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนอย่างหลากหลาย 

 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน 
 - ห้องเรียนทีไ่ม่มีเสียงจากภายนอกรบกวน  

- ไมอ่นุญาตให้มีครูอยู่ในห้องที่นักเรียนแข่งขัน เมื่อครูเซ็ทระบบ zoom ให้นักเรียนเรียบร้อยแล้ว 
ขอให้ออกจากห้องแข่งขัน   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย: 3 เรียงร้อยถ้อยความ 

      
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน     

1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
1.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
1.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน    
2.1 ประเภทเดี่ยว 
2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขันระดับละ 1 คน 

 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน ผ่านระบบแข่งขันทักษะฯออนไลน์  

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
3.2 ลักษณะการแข่งขัน: แข่งขันสดผ่านโปรแกรม Zoom ในวันที่ก าหนด  

- เข้า Zoom ระบุชื่อจังหวัด (ไม่ต้องใส่ค าว่า จังหวัด) / ชื่อโรงเรียน (ไม่ต้องใส่ค าว่า โรงเรียน) เช่น 
นครสวรรค์ / ปรียาโชติพร้อมระบุชื่อโรงเรียนและจังหวัด  
- ให้เข้า Zoom ก่อนเวลาแข่งขันเริ่มอย่างน้อย 30 นาที เพื่อรายงานตัว  
- เปิดกล้อง เปิดไมค์ ผู้แข่งขันหันหน้าเข้ากล้อง เพ่ือคณะกรรมการเห็นผู้แข่งขันเขียนเรียงความจากภาพ  
- กรรมการจะอธิบายกฎของการแข่งขันพร้อมแสดงภาพส าหรับเขียนเรียงความผ่าน Zoom  
- เมื่อหมดเวลาการแข่งขัน ถ่ายรูปกระดาษท่ีเขียนเรียงความ ส่งภายใน 15 นาทโีดย Scan QR code 
หรือส่งผ่านลิงค์ Google Form ที่ระบุด้านล่างนี้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียงร้อยถ้อยความ ป.1-3 

https://forms.gle/QJWmDTihoVsCmpha6 

เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 

https://forms.gle/8iT175QrxPehErwV9 

เรียงร้อยถ้อยความ ม.1-3 

https://forms.gle/7XyCPRVpd8642haf7 
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3.3 สิ่งที่โรงเรียนผู้แข่งขันต้องเตรียม: คอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง สัญญาณอินเตอร์เน็ต กระดาษและอุปกรณ์
ส าหรับเขียน 

3.4 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 1.30 ชั่วโมง   
3.5 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 แข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ด าเนินการ ดังนี้ 

1) กรรมการเตรียมภาพให้เหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน โดยภาพควรสื่อความในเชิงสร้างสรรค์ 
2) นักเรียนเขียนเรื่องจากภาพตามที่ก าหนด ด้วยลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เว้นบรรทัด โดยใช้ดินสอด า     
ความยาว 6-8 บรรทัด และตั้งชื่อเรื่องให้เหมาะสม   

3.6 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี1-3 แข่งขันเขียนเรียงความ ด าเนินการ ดังนี้ 
1) กรรมการเตรียมขอบเขตเนื้อหาให้นักเรียนเขียน 1 ประเด็น จาก 3 ประเด็น 
2) ให้ตัวแทนกรรมการจับสลากเพียง 1 ประเด็นจากท่ีก าหนดให้ 
3) ชี้แจงให้นักเรียนเขียนเรียงความ ตามประเด็นที่ตัวแทนนักเรียนจับสลากได้ และตั้งชื่อเรื่องใหมต่าม

ประเด็นที่ก าหนดให้  
4) ชั้น ป.4-6 - ความยาวไม่น้อยกว่า 15 บรรทัด แต่ไมเกิน 20 บรรทัด เขียนครึ่งบรรทัด ด้วยปากกาสีน้ า

เงินหรือสีด า โดยใช้ตัวอักษรอ่านง่าย ถูกต้องตามลักษณะวิธีเขียนอักษรไทย 
ชั้น ม.1-3 - ความยาวไม่น้อยกว่า 20 บรรทัด แต่ไม่เกิน  25 บรรทัด เขียนครึ่งบรรทัด ด้วยปากกาสี
น้ าเงินหรือสีด า โดยใช้ตัวอักษรอ่านง่าย ถูกต้องตามลักษณะวิธีเขียนอักษรไทย 

 

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100  คะแนน 
4.1 การเขียนเรื่องจากภาพ ระดับชั้น ป.1-3 

1) การตั้งชื่อเรื่อง     15 คะแนน 
- มีค าที่สอดคล้องกับภาพ 
- สื่อความหมายได้ตรงหรือสอดคล้องกับภาพ 
- ใช้ค า วลี ประโยค หรือข้อความถูกต้องตามหลักภาษา 

2) สาระส าคัญของเรื่อง     40  คะแนน 
- ล าดับความคิดอย่างต่อเนื่อง 
- น าเสนอเนื้อหาตรงประเด็น 
- เนื้อหามีความสัมพันธ์กับภาพ 
- มีความเป็นเหตุเป็นผล 
- มีการน าเสนอแนวคิดใหม่ 

3) การใช้ภาษา      25  คะแนน 
- เลือกใช้ค าถูกต้อง 
- เขียนเว้นวรรคถูกต้อง 
- ใช้ค าสุภาพ 
- ใช้ประโยคสื่อความหมายได้ 
- ใช้ค าได้สละสลวย 
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4) การเขียนสะกดค า    10 คะแนน  (หักค าละ 1 คะแนน เขียนผิดซ้ าให้นับเป็น 1 ค า) 
5) ความเป็นระเบียบเรียบร้อย    10 คะแนน 

- เขียนตัวอักษรอ่านง่าย 
- สะอาดเรียบร้อย 

 

4.2 การเขียนเรียงความ ระดับชั้นป.4-6, ม.1-3 และ ม.4-6 
1) การตั้งชื่อเรื่องสอดคล้องกับเรื่องท่ีเขียน   10 คะแนน   
2) เนื้อเรื่อง        40 คะแนน 

- ล าดับข้อความและความคิดต่อเนื่องสอดคล้องกันตลอดเรื่อง  15 คะแนน 
- แสดงเหตุและผลอย่างสมเหตุสมผล     15 คะแนน 
- ยกตัวอย่าง อ้างอิงประกอบ มีส านวนโวหาร สภุาษิต ค าคม  
  ตัวเลข  สถิติ  บุคคล ฯลฯ ได้อย่างเหมาะสม    10 คะแนน 

3) รูปแบบ ประกอบด้วย ส่วนน า เนื้อเรื่อง และสรุป    5 คะแนน 
4) เขียนถูกต้องตามอักขรวิธี     15 คะแนน 

                        (การสะกดค า เว้นวรรคตอน เครื่องหมายวรรค ตอน ผิดซ้ าให้นับเป็น 1 ค า) 
5) ความยาวของเรื่องตามก าหนด      5 คะแนน 
6) ใช้ตัวอักษรอ่านง่าย ถูกต้องตามลักษณะวิธีเขียนอักษรไทย 15 คะแนน 
7) สะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบ    10 คะแนน 

 

5. เกณฑ์การตัดสิน  
คะแนน 80-100 คะแนน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

  คะแนน 70-79  คะแนน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  คะแนน 60-69  คะแนน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 

6.1 คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน ระดับชั้นละ 3-5 คน 
6.2.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษาไทย หรือ 
6.2.2 ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หรือ 
6.2.3 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ข้อควรค านึง 
- กรรมการตัดสินต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 

 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน 
- ห้องเรียนที่ไม่มีเสียงจากภายนอกรบกวน  
- ไมอ่นุญาตให้มีครูอยู่ในห้องที่นักเรียนแข่งขัน เมื่อครูเซ็ทระบบ zoom ให้นักเรียนเรียบร้อยแล้ว ขอให้

ออกจากห้องแข่งขัน   
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การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน  
ครั้งที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2564 

วันที่แข่งขัน วนัที่ 22-23, 29-30 มกราคม 2565  
จัดโดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ที ่ รายการแข่งขัน ประเภท 
ระดับชั้นที่แข่งขัน  

ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 

1 กิจกรรมส่งเสริมนสิัยรักการอ่าน 
  * การท าหนังสือเล่มเล็ก 

 
ทีม 3 คน 

 
- 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
       
  



เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งท่ี 6 ประจ าปีการศึกษา 2564   หน้า 66 

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: 1 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน – การจัดท าหนังสือเล่มเล็ก 
 
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน     

1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
1.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน    
2.1 ประเภททีม  
2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขันระดับละ 3 คน  

 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน ผ่านระบบแข่งขันทักษะฯออนไลน์ ภายในวันที่ 31 

ธันวาคม 2564 
3.2 ลักษณะการแข่งขัน: แข่งขันสดผ่านโปรแกรม Zoom ในวันที่ก าหนด  

- เข้า Zoom ระบุชื่อจังหวัด (ไม่ต้องใส่ค าว่า จังหวัด) / ชื่อโรงเรียน (ไม่ต้องใส่ค าว่า โรงเรียน) เช่น 
นครสวรรค์ / ปรียาโชต ิ
- ให้เข้า Zoom ก่อนเวลาแข่งขันเริ่มอย่างน้อย 30 นาท ีเพ่ือรายงานตัว ครูแข่งขันแสดงวัสดุอุปกรณ์การ
แข่งขันที่จะใช้ให้กรรมการด าเนินการแข่งขันตรวจสอบ 
- เปิดกล้อง เปิดไมค์ ผู้แข่งขันนั่งท างานบนโต๊ะ หันหน้าเข้ากล้อง เพ่ือคณะกรรมการเห็นผู้แข่งขันท างานชัดเจน  
- เมื่อถึงเวลาการแข่งขัน กรรมการจะอธิบายเกณฑ์การแข่งขันและแจ้งหัวข้อในการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก 
- เมื่อหมดเวลาการแข่งขัน ส่งหนังสือเล่มเล็กท่ีท าเสร็จผ่านระบบไปรษณีย์ ภายใน 1 ชั่วโมงหลังเสร็จสิ้น 
การแข่งขัน ส่งมาที่ “โรงเรียนปรียาโชติ 78 ถ.ประชาอุทิศ ต าบลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
60140 โทรศัพท์ 056-261046 พร้อมวงเล็บมุมซอง  
- ส่งหลักฐานใบเสร็จการส่งไปรษณีย์ที่เห็นเวลาส่ง และเลข Tracking ชัดเจน โดย Scan QR code หรือ
ส่งผ่านลิงค์ Google Form ที่ระบุด้านล่างนี้) 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 สิ่งที่โรงเรียนผู้แข่งขันต้องเตรียม: คอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง สัญญาณอินเตอร์เน็ต  
3.4 ลักษณะของการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก เป็นหนังสือบันเทิงคดี มีภาพประกอบ มีแก่นของเรื่อง (Theme) 

หรือหัวข้อเรื่องที่ใช้แข่งขัน ซึ่งคณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน 
3.5 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 6 ชั่วโมง (รวมเวลารับประทานอาหารกลางวัน) 

การจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 

https://forms.gle/UZn2TrrRwBgiehYH7 

การจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ม.1-3 

https://forms.gle/H3xYDxB4TG9MdUWQ9 
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3.6 รูปแบบของหนังสือเล่มเล็ก 
3.6.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

1) ชนิดกระดาษ เนื้อในและปกของหนังสือใช้กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ปกหนังสือท าเป็นปกอ่อนหรือ
ปกแข็งก็ได้ และเตรียมตัดกระดาษให้เรียบร้อยพร้อมเข้าแข่งขัน 

2) รูปเล่มของหนังสือ ขนาด A4 พับครึ่ง หรือ 14.8 x 21 เซนติเมตร ลักษณะแนวตั้ง มีองค์ประกอบ
เรียงล าดับ ดังนี้ 
o ส่วนหน้าของหนังสือ ประกอบด้วย ปกหน้า (บอกชื่อหนังสือและคณะผู้จัดท า)               

หน้าปกใน (บอกชื่อหนังสือและคณะผู้จัดท า) และหน้าค าน า (บอกถึงวัตถุประสงค์และแรง
บันดาลใจ ที่มาของเรื่องหรือการน าเสนอเนื้อหา และค าขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท า
หนังสือ 

o ส่วนเนื้อหาของหนังสือ ประกอบด้วย เนื้อเรื่อง และภาพประกอบพร้อมทั้งก าหนดเลขหน้า     
ให้ชัดเจน 

o ส่วนท้ายของหนังสือ ประกอบด้วย หน้าคณะผู้จัดท า (บอกชื่อหนังสือ ชื่อผู้จัดท า  ชื่อโรงเรียน 
อ าเภอ จังหวัด) และปกหลังของหนังสือ 

3) ความหนาของเนื้อเรื่องและภาพประกอบ จ านวน 8 หน้า 
4) เนื้อเรื่องของหนังสือ ต้องเป็นเรื่องท่ีแต่งขึ้นเอง มีความเหมาะสมกับวัย ระดับชั้น และมีแนวคิดเชิง

สร้างสรรค์ เขียนในรูปแบบร้อยแก้ว และ หรือร้อยกรอง ค าคล้องจอง กลอนเปล่า 
5) ขนาด/รูปแบบ/สีของตัวอักษร มีความเหมาะสมส าหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
6) ภาพประกอบ มีความสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง ขยายรายละเอียดให้เข้าใจ เนื้อเรื่องที่น าเสนอ และเสริม

ให้หนังสือมีความสวยงาม และน่าอ่าน ไม่อนุญาตให้จัดท าเป็นภาพสามมิติ (Pop Up) 
7) ชนิดของสีที่ใช้ในการวาดภาพประกอบ ใช้สีไม้ ถ้าต้องการเน้นภาพประกอบใช้ปากกาตัดเส้นได้ 
8) เขียนกรอบแสดงเรื่องราวของหนังสือ (Story Board) บอกขั้นตอนการจัดวางเนื้อเรื่อง ภาพประกอบ 

และรูปเล่มของหนังสือ ตั้งแต่ปกหน้าจนถึงปกหลังไว้ในแต่ละกรอบอย่างชัดเจน 
9) ท ารูปเล่ม ให้มีความสวยงามตลอดทั้งเล่ม สามารถเข้าเล่มแบบเย็บอก(มุงหลังคา) หรือสันหนังสือ     

ทากาว หรือเทปเยื่อกาวสองหน้า ห้ามใช้สเปรย์แล็กเกอร์, แล็กเกอร์เคลือบเงาหนังสือ แต่อนุญาตให้ใช้
สติ๊กเกอร์ใสได้ 

 

3.6.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 
1) ชนิดกระดาษ เนื้อในและปกของหนังสือใช้กระดาษวาดเขียน100 ปอนด์ ปกหนังสือท าเป็นปกอ่อน

หรือปกแข็งก็ได้ และเตรียมตัดกระดาษให้เรียบร้อยพร้อมเข้าแข่งขัน 
2) รูปเล่มของหนังสือ ขนาด A4 พับครึ่ง หรือ 14.8 x 21 เซนติเมตร ลักษณะแนวตั้ง มีองค์ประกอบ

เรียงล าดับ ดังนี้ 
o ส่วนหน้าของหนังสือ ประกอบด้วย ปกหน้า (บอกชื่อหนังสือและคณะผู้จัดท า) หน้าปกใน (บอกชื่อ

หนังสือและคณะผู้จัดท า) และหน้าค าน า (บอกถึงวัตถุประสงค์และแรงบันดาลใจ ที่มาของเรื่องหรือ
การน าเสนอเนื้อหา และค าขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าหนังสือ) 
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o ส่วนเนื้อหาของหนังสือ ประกอบด้วย เนื้อเรื่อง และภาพประกอบพร้อมทั้งก าหนดเลขหน้าให้
ชัดเจน 

o ส่วนท้ายของหนังสือ ประกอบด้วย หน้าคณะผู้จัดท า (บอกชื่อหนังสือ ชื่อผู้จัดท า ชื่อโรงเรียน 
อ าเภอ จังหวัด และชื่อเขตพ้ืนที่การศึกษา) และปกหลังของหนังสือ 

3) ความหนาของเนื้อเรื่องและภาพประกอบ จ านวน 12 หน้า 
4) เนื้อเรื่องของหนังสือ ต้องเป็นเรื่องท่ีแต่งขึ้นเอง มีความเหมาะสมกับวัย ระดับชั้น และมีแนวคิดเชิง

สร้างสรรค์ เขียนในรูปแบบร้อยแก้ว และ หรือร้อยกรอง ค าคล้องจอง กลอนเปล่า 
5) ขนาด/รูปแบบ/สีของตัวอักษร มีความเหมาะสมส าหรับเด็กระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 
6) ภาพประกอบ มีความสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง ขยายรายละเอียดให้เข้าใจ เนื้อเรื่องที่น าเสนอ และเสริม

ให้หนังสือมีความสวยงาม และน่าอ่าน ไม่อนุญาตให้จัดท าเป็นภาพสามมิติ (Pop Up) 
7) ชนิดของสีที่ใช้ในการวาดภาพประกอบ ใช้สีไม้ระบายน้ าหรือสีแสตมป์  ถ้าต้องการเน้นภาพ ประกอบ

ใช้ปากกาตัดเส้นได้ 
8) เขียนกรอบแสดงเรื่องราวของหนังสือ (Story Board) บอกขั้นตอนการจัดวางเนื้อเรื่อง ภาพประกอบ 

และรูปเล่มของหนังสือ ตั้งแต่ปกหน้าจนถึงปกหลังไว้ในแต่ละกรอบอย่างชัดเจน 
9) ท ารูปเล่ม ให้มีความสวยงามตลอดทั้งเล่ม สามารถเข้าเล่มแบบเย็บอก (มุงหลังคา) หรือสันหนังสือ 

ทากาว หรือเทปเยื่อกาวสองหน้า ห้ามใช้สเปรย์แล็กเกอร์, แล็กเกอร์เคลือบเงาหนังสือ แต่อนุญาตให้
ใช้สติ๊กเกอร์ใสได้ 

 

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100  คะแนน 

  4.1 เนื้อหาสาระ        30 คะแนน 
  4.2 ภาพประกอบ/การน าเสนอ      20 คะแนน 
  4.3 ความคิดสร้างสรรค์       10 คะแนน 

4.4 การใช้ส านวนภาษา       10 คะแนน 
  4.5 การเขียนกรอบแสดงเรื่องราวของหนังสือ (Story Board)  10 คะแนน 

4.6 การท ารูปเล่ม       10 คะแนน 
  4.7 การตั้งชื่อเรื่อง         5 คะแนน 

4.8 ขนาด/รูปแบบ/สีของตัวอักษร/ตัวสะกด/การวางวรรณยุกต์    5 คะแนน 
ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันใช้เวลาแข่งขันเกินระยะเวลาที่ก าหนด คณะกรรมการจะตัดคะแนนนาทีละ 1 คะแนน 
จากคะแนนรวมสุดท้าย (นับเวลาส่วนที่เป็นเศษเกินกว่า 30 วินาที ให้นับเป็น 1 นาที) 

 

5. เกณฑ์การตัดสิน  
 คะแนน   80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

คะแนน   70 – 79  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
คะแนน   60 – 69  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็นที่สิ้นสุด 
. 
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6. คณะกรรมการในการตัดสิน  
6.1 กรรมการตัดสินระดับชั้นละ 3 – 5 คน  
6.2 คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน 

   - ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับวรรณกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน 
  - ศึกษานิเทศก์ / ครูบรรณารักษ์ ที่รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน หรือการพัฒนา

ห้องสมุด หรือศึกษานิเทศก์ที่มีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับวรรณกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน 
6.3 แนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสิน 

6.4.1 คณะกรรมการควรให้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
6.3.2 คณะกรรมการควรประชุมปรึกษาหารือก่อนการตัดสินเพ่ือให้เข้าใจเกณฑ์การ 
ตัดสินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
6.3.3 การให้คะแนนกรรมการควรพิจารณา ดังนี้ 
o เนื้อหาสาระ  พิจารณาตามแก่นของเรื่อง (Theme) หรือหัวข้อเรื่องที่ใช้แข่งขัน ซึ่งคณะกรรมการ

แจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน ความคิดรวบยอดเหมาะสมกับระดับชั้น และกลวิธีการด าเนินเรื่อง
น่าสนใจ สอดคล้องกันอย่างมีระบบและมีความเหมาะสมกลมกลืนเป็นอย่างดี 

o ภาพประกอบ  พิจารณาความเหมาะสม สื่อความหมายได้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง มีความสวยงาม
ในการสร้างสรรค์ของตัวละคร ฉาก ส่งเสริมความเข้าใจและจินตนาการ 

o ความคิดสร้างสรรค์  พิจารณาเนื้อเรื่อง ภาพประกอบ รูปเล่ม ปก การจัดวางตัวอักษร การจัด
หน้า และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ได้เหมาะสมกับระดับชั้น 

o การใช้ส านวนภาษา พิจารณาการใช้ส านวนโวหารถ้อยค าที่น ามาใช้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย วิธี
เรียบเรียงเหมาะสมกับระดับชั้น 

o การเขียนกรอบแสดงเรื่องราวของหนังสือ (Story Board) พิจารณาการน าเสนอการจัดวาง
องค์ประกอบของหนังสือแต่ละกรอบ ตั้งแต่หน้าปกจนถึงหน้าสุดท้ายได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 
สอดคล้องกับผลงานที่จัดท าขึ้น 

o การท ารูปเล่ม พิจารณาคุณค่าความงามเชิงศิลปะ ความประณีตแข็งแรงทนทาน และสะอาดเรียบร้อย 
o การตั้งชื่อเรื่อง พิจารณาความสัมพันธ์กับแก่นของเรื่อง วลีหรือข้อความที่ได้ความหมายในตัวเอง 

มีความน่าสนใจ และน่าติดตามอ่าน 
o ขนาด/รูปแบบ/สีของตัวอักษร/ตัวสะกด/การวางวรรณยุกต์ พิจารณาขนาดตัวอักษรที่ใช้ของ

ปกหนังสือ เนื้อเรื่องมีขนาดเหมาะสมกับระดับชั้น รูปแบบและสีของตัวอักษรชัดเจน    อ่านง่าย 
และเขียนถูกต้องตามหลักภาษาไทย 

 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน 
- ห้องเรียนที่ไม่มีเสียงจากภายนอกรบกวน  
- ไมอ่นุญาตให้มีครูอยู่ในห้องที่นักเรียนแข่งขัน เมื่อครูเซ็ทระบบ zoom ให้นักเรียนเรียบร้อยแล้ว 
ขอให้ออกจากห้องแข่งขัน   
- การส่ง-มอบอาหาร/น้ า หรืออุปกรณ์การแข่งขันอ่ืนใด เมื่อครูส่งมอบแล้ว ให้ออกจากท่ีนักเรียนแข่งขัน 
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ค าแนะน าส าหรับกรรมการตัดสินการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก 

 

หนังสือบันเทิงคดี หมายถึง หนงัสือที่แต่งขึ้นเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีจนิตนาการ สอดแทรก 
คุณธรรม คติธรรม เนื้อหาสาระของบันเทิงคดีเป็นเร่ืองราวทีผู่้แต่งสมมติขึ้น ทัง้ตัวละคร เหตุการณ์ สถานที่และเวลา 

ส่วนส าคัญของหนังสือบันเทิงคดี 
1. เค้าโครงเรื่อง (Plot) คือ การล าดับเหตุการณ์หรือเร่ืองราวที่มีความสัมพันธ์เก่ียวโยงกันอย่างสมเหตุสมผล เมื่ออ่าน

เหตุการณ์หนึ่งก็อยากทราบว่าเรื่องราวจะจบอย่างไร ขณะอ่านผู้อ่านจะรูส้ึกเพลิดเพลินหรือสับสนว่าตัวละครนี้คือใครมาจากไหน 
2. ตัวละคร (Characters) เป็นศูนย์กลางของเร่ือง เรื่องราวและเหตุการณ์ที่ผู้แต่งสรา้งเปน็เค้าโครงเร่ืองขึ้นจะผูกพัน

วนเวียนอยู่ที่ตัวละคร ถ้าไม่มีตวัละครก็คงไม่มีเรื่องราวที่จะบอกเล่าแก่ผู้อ่าน 
3. ฉาก (Setting) คือ เวลาและสถานที่ที่เร่ืองราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นตามเค้าโครงเร่ือง มีเร่ืองราว 

เหตุการณ์ ตัวละคร สิ่งที่ตัวละครท า คิด และรู้สึก อาจจะเกิดขึ้นทั้งในอดีต ปัจจุบนั หรืออนาคตตามจินตนาการ 
4. แก่นของเรื่อง (Theme) คือ สาระส าคัญหรือหัวใจของเร่ืองที่ผู้เขียนสะท้อนหรือแสดงให้ผู้อ่านเข้าใจและสรปุ

ความหมายแก่นของเร่ืองได้ เมื่ออ่านเหตุการณ์ เร่ืองราว และชีวิตของตัวละคร ตั้งแต่ตน้จนจบ 
5. ส านวนภาษา ผู้เขียนเลือกใช้ค าและประโยคเรียบเรียงเป็นเร่ืองราว ซึ่งท าให้ผู้อ่านเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

การใช้ภาษาที่เหมาะสม มบีทสนทนาให้เห็นพฤติกรรมของตัวละคร สร้างฉากทีป่ระทบัใจ สร้างความรู้สึกและอารมณ์ตา่ง ๆ แก่
ผู้อ่านตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

6. กรอบแสดงเรื่องราวของหนังสือ (Story Board) คือ การเขียนกรอบแสดงเร่ืองของหนังสือ 
แต่ละเร่ือง โดยน าเค้าโครงเร่ืองมาเขียนลงในแตล่ะกรอบ บอกว่ามีเร่ืองและภาพสัมพนัธ์กันตามล าดับ 
จนจบเล่ม มีองค์ประกอบ ดังนี ้

ปกหน้า ปกหลัง  
*กระดาษ
ผนึกปก 

*กระดาษ
ผนึกปก 

 ว่าง หน้าปกใน  ว่าง หน้าค าน า 

           

ว่าง 
* เนื้อเรื่อง 

๑ 
 

* เนื้อเรื่อง 
๒ 

* เนื้อเรื่อง 
๓ 

 
* เนื้อเรื่อง 

๔ 
* เนื้อเรื่อง 

๕ 
 

* เนื้อเรื่อง 
๖ 

* เนื้อเรื่อง 
๗ 

           

* เนื้อเรื่อง 
๘ 

* เนื้อเรื่อง 
๙ 

 
* เนื้อเรื่อง 

๑๐ 
* เนื้อเรื่อง 

๑๑ 
 

* เนื้อเรื่อง 
๑๒ 

* เนื้อเรื่อง 
๑๓ 

 
* เนื้อเรื่อง 

๑๔ 
* เนื้อเรื่อง 

๑๕ 

           

* เนื้อเรื่อง 
๑๖ 

หน้าคณะ
ผู้จัดท า 

 
*กระดาษ
ผนึกปก 

*กระดาษ
ผนึกปก 
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หมายเหตุ : 1. *เนื้อเรื่อง : จ านวนหน้า ขึ้นอยู่กับระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขันตามเกณฑ์การแข่งขัน 
     2. *กระดาษผนึกปก : จะมหีรือไม่มีก็ได้ เป็นสิทธิ์ของผู้จัดท า 

 

7. เนื้อเรื่อง และ หรือภาพประกอบ การนับจ านวนหนา้ ให้คณะกรรมการเริ่มนับเนื้อเรื่องรวมทั้งหน้าที่มี
ภาพประกอบแต่ไม่มีเนื้อเร่ืองทุกหน้า จนถึงหนา้สุดทา้ยของเนือ้เร่ือง ไม่รวมหน้าคณะผู้จัดท าในกรณีที่ภาพประกอบต่อเนื่องกนั  
2 หน้า (Double space) ให้นับเป็น 2 หน้า 
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การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน  
ครั้งที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2564 

วันที่แข่งขัน วนัที่ 22-23, 29-30 มกราคม 2565  
จัดโดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

ที ่ รายการแข่งขัน ประเภท 
ระดับชั้นที่แข่งขัน  

ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 

1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ์ เดี่ยว    

2 การแข่งขันคิดเลขเร็ว เดี่ยว    

3 การแข่งขันสร้างสรรคผ์ลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ทีม 2 คน -   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์: 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
  
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน     

1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
1.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
1.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน    
2.1 ประเภทเดี่ยว 
2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขันระดับละ 1 คน 

 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน ผ่านระบบแข่งขันทักษะฯออนไลน์  

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
3.2 ลักษณะการแข่งขัน: ท าข้อสอบผ่านระบบ SB Exam ตามวันและเวลาที่ก าหนด 
3.3 สิ่งที่โรงเรียนผู้แข่งขันต้องเตรียม: โทรศัพท์มือถือที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต (ลงทะเบียนผ่านระบบ SB Exam 

ให้เรียบร้อย และท า Pre-test ก่อนวันที่แข่งขันอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ )  
3.4 กิจกรรมการแข่งขัน ผู้แข่งขันต้องท าแบบทดสอบวัด 

- ความสามารถในการคิดเลขเร็ว การคิดค านวณ และความสามารถของการแก้โจทย์ปัญหา 
3.5 แบบทดสอบในแต่ละระดับชั้นใช้เนื้อหาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช2551(ปรับปรุง 2560) หลักสูตรการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ, และแนวการประเมิน
นักเรียนระดับนานาชาติ(PISA) โดยใช้เวลาในการทดสอบ 120 นาที นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ทุกระดับชั้นท า
แบบทดสอบทั้งหมด 3 ตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1  แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ แบบ 4 ตัวเลอืก จ านวน 10 ข้อ 
ตอนที่ 2  แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมค าตอบ วัดทักษะคิดเลขเร็วและทักษะการคิดค านวณ 
          จ านวน 20 ข้อ 
ตอนที่ 3  แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมค าตอบ วัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหา จ านวน 10 ข้อ 
หมายเหตุ ไม่อนุญาตให้น าเครื่องคิดเลขหรืออุปกรณ์ช่วยอื่นๆ เข้าไปในห้องแข่งขัน อนุญาตให้ใช้เฉพาะ

กระดาษทดเท่านั้น 
 

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100  คะแนน 
ตอนที่ 1 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ แบบ 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน 
ตอนที่ 2 แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมค าตอบ จ านวน 20 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน   รวม 40 คะแนน 
ตอนที่ 3 แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมค าตอบ จ านวน 10 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน   รวม 50 คะแนน 
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5. เกณฑ์การตัดสิน  
ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาตัดสินจากคะแนนแบบทดสอบตอนที่ 3 ตอนที่ 2 และตอนที่ 1 ตามล าดับ 

แล้วน าคะแนนรวมมาคิดเทียบเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 
 คะแนน   80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

คะแนน   70 – 79  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
คะแนน   60 – 69  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

6. คณะกรรมการในการตัดสิน - 
 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน - 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์: 2 การแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว  
 
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน     

1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
1.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
1.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน    
2.1 ประเภทเดี่ยว 
2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขันระดับละ 1 คน 

 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน ผ่านระบบแข่งขันทักษะฯออนไลน์  

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
3.2 ลักษณะการแข่งขัน: ท าข้อสอบผ่านระบบ SB Exam ตามวันและเวลาที่ก าหนด 

3.3 สิ่งที่โรงเรียนผู้แข่งขันต้องเตรียม: โทรศัพท์มือถือที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต (ลงทะเบียนผ่านระบบ SB Exam 

ให้เรียบร้อย และท า Pre-test ก่อนวันที่แข่งขันอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ )  

3.4 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 60 นาที  

3.5 ไม่อนุญาตให้น าเครื่องคิดเลขหรืออุปกรณ์ช่วยในการค านวณอ่ืนๆ เข้าไปในห้องแข่งขัน 

 

4. เกณฑ์การให้คะแนน  
ตรวจสอบความถูกต้องของค าตอบ 

 

5. เกณฑ์การตัดสิน  
  คะแนน   80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

คะแนน   70 – 79  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
คะแนน   60 – 69  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

  ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

6. คณะกรรมการการแข่งขัน - 
 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน - 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์: 3 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP 

 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน     
1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
1.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน    
2.1 ประเภททีม  
2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขันทีมละ 2 คน 

 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน ผ่านระบบแข่งขันทักษะฯออนไลน์  

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
3.2 ลักษณะการแข่งขัน: แข่งขันสดผ่านโปรแกรม Zoom ในวันที่ก าหนด  

- เข้า Zoom ระบุชื่อจังหวัด (ไม่ต้องใส่ค าว่า จังหวัด) / ชื่อโรงเรียน (ไม่ต้องใส่ค าว่า โรงเรียน)  
เช่น นครสวรรค์ / ปรียาโชติ  
- ให้เข้า Zoom ก่อนเวลาแข่งขันเริ่มอย่างน้อย 30 นาท ีเพ่ือรายงานตัว 
- เปิดกล้อง เปิดไมค์ เพ่ือคณะกรรมการเห็นหน้าจอที่ผู้แข่งขันท างานชัดเจน  
- เมื่อหมดเวลาการแข่งขัน ส่งไฟล์ผลงานที่ส าเร็จส่งภายใน 15 นาที โดย Scan QR code หรือส่งผ่านลิงค์ 
Google Form ที่ระบุด้านล่างนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 สิ่งที่โรงเรียนผู้แข่งขันต้องเตรียม: คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง (ส าหรับ zoom 1 เครื่อง และให้ผู้แข่งขันใช้
ท างานโปรแกรม GSP อีก 1 เครื่อง) สัญญาณอินเตอร์เน็ต  

3.4 กรรมการก าหนดโจทย์การแข่งขัน จ านวน 5 ข้อ ข้อละ 20 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
3.5 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 2 ชั่วโมง 30 นาท ี

 

 
 
 

GSP ป.4-6 

https://forms.gle/aGHkYNkBVDctu1Yc9 

GSP ม.1-3 

https://forms.gle/NnfjusHxkUEsgAwXA 
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4. เกณฑ์การให้คะแนน 100  คะแนน 
4.1 โจทย์การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP จ านวน 4 ข้อ ข้อละ 20 คะแนน 

รวม 80 คะแนน ซึ่งแต่ละข้อใช้เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
4.1.1 ความสมบูรณ์และถูกต้องของรูปหรือแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์    10 คะแนน 
4.1.2 ความคิดและความสมเหตุสมผลของค าตอบและกระบวนการแก้ปัญหา   10 คะแนน 

 

4.2 โจทย์การสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP จ านวน 1 ข้อ 20 คะแนน 
4.2.1 ความเป็นพลวัต ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ความสวยงาม และความเหมาะสม  10 คะแนน 
4.2.2 ผลงานสื่อความหมายได้สอดคล้องและเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง       5 คะแนน 
4.2.3 การพูดน าเสนอถูกต้อง ชัดเจน และใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที        5 คะแนน 
(หากเกินเวลาให้คณะกรรมการพิจารณาตัดคะแนน) 

 

5. เกณฑ์การตัดสิน  
 คะแนน   80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

คะแนน   70 – 79  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
คะแนน   60 – 69  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

6. คณะกรรมการในการตัดสิน  
6.1 คณะกรรมการ ระดับละ 3-5 คน 
6.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการ 

- เป็นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
- เป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญโปรแกรม GSP 
- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านคณิตศาสตร์ 

6.3 ข้อควรค านึง 
- กรรมการตัดสินต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
- กรรมการตัดสินที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท าการสอน 

 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน 
- ห้องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม GSP ที่สามารถด าเนินการแข่งขันได้พร้อมกัน 
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การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน  
ครั้งที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2564 

วันที่แข่งขัน วนัที่ 22-23, 29-30 มกราคม 2565  
จัดโดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

ที ่ รายการแข่งขัน ประเภท 
ระดับชั้นที่แข่งขัน  

ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 

ทัศนศิลป ์

1 การแข่งขันวาดภาพระบายส ี เดี่ยว    

ดนตร ี

ที ่ รายการแข่งขัน ประเภท ป.1-6 ม.1-3 

2 
การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
  * ชาย 
  * หญิง 

 
เดี่ยว 
เดี่ยว 

 
 
 

 
 
 

3 การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
  * ชาย 
  * หญิง 

 
เดี่ยว 
เดี่ยว 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ – สาระทัศนศิลป์: 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน     
1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
1.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
1.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน    
2.1 ประเภทเดี่ยว 
2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขันระดับละ 1 คน 

 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน ผ่านระบบแข่งขันทักษะฯออนไลน์  

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
3.2 ลักษณะการแข่งขัน: แข่งขันสดผ่านโปรแกรม Zoom ในวันที่ก าหนด  

- เข้า Zoom ระบุชื่อจังหวัด (ไม่ต้องใส่ค าว่า จังหวัด) / ชื่อโรงเรียน (ไม่ต้องใส่ค าว่า โรงเรียน) เช่น 
นครสวรรค์ / ปรียาโชต ิ
- ให้เข้า Zoom ก่อนเวลาแข่งขันเริ่มอย่างน้อย 30 นาท ีเพ่ือรายงานตัว ผู้แข่งขันแสดงวัสดุอุปกรณ์การ
แข่งขันที่จะใช้ ให้กรรมการด าเนินการแข่งขันตรวจสอบ 
- เปิดกล้อง เปิดไมค์ ผู้แข่งขันหันหน้าเข้ากล้อง เพื่อคณะกรรมการเห็นผู้แข่งขันท างานชัดเจน  
- เมื่อหมดเวลาการแข่งขัน ถ่ายรูปผลงานที่ส าเร็จส่งภายใน 15 นาที โดย Scan QR code หรือส่งผ่านลิงค์ 
Google Form ที่ระบุด้านล่างนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 สิ่งที่โรงเรียนผู้แข่งขันต้องเตรียม: คอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง สัญญาณอินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาด
ภาพระบายสี 

วาดภาพระบายสี ป.1-3 

https://forms.gle/YustodjMsvi6dEMWA 

วาดภาพระบายสี ป.4-6 

https://forms.gle/Qwu9PFiPpkga8nv49 

วาดภาพระบายสี ม.1-3 

https://forms.gle/Cpa57BsS2GixVyMVA 
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ช่ือโรงเรียน 
จังหวัด 

3.4 ใช้กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาดกระดาษและสีที่ใช้ในการแข่งขัน 
- ระดับชั้น ป.1- ป.3 ขนาด 11” x 15” ใช้สีไม้ 

  - ระดับชั้น ป.4- ป.6 ขนาด 11” x 15” ใช้สีชอล์คน้ ามัน 
  - ระดับชั้น ม.1- ม.3 ขนาด 15” x 22” ใช้สีโปสเตอร์หรือสีอะคริลิก 
3.5 หัวข้อการแข่งขัน 

- ระดับชั้น ป.1-ป.3 เนื้อหาเก่ียวกับเรื่อง “ธรรมชาติแสนสวย” 
- ระดับชั้น ป.4-ป.6 เนื้อหาเก่ียวกับเรื่อง “ท่องเที่ยวไทย” 
- ระดับชั้น ม.1-ม.3 เนื้อหาเก่ียวกับเรื่อง “ประเทศไทยในอนาคต” 

3.6 ป้ายชื่อโรงเรียน (ใช้กระดาษขนาดA4 พับเป็นสามเหลี่ยม ระบุชื่อโรงเรียนและจังหวัด เพื่อใช้วางประกอบ
ในการถ่ายรูปผลงานส่ง) 

3.7 ไม่ต้องเคลือบภาพและไม่ต้องใส่กรอบภาพ 
3.8 ห้ามน าต้นฉบับมาดูในขณะแข่งขัน 
3.9 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง 

 

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100  คะแนน 
- ความคิดสร้างสรรค์     20 คะแนน 
- เทคนิคการใช้สี     20 คะแนน 
- ความสวยงาม ความประณีต    20 คะแนน 
- ความสอดคล้องของภาพกับหัวข้อที่ก าหนด  20 คะแนน 
- การจัดองค์ประกอบของภาพ    20 คะแนน 

 

5. เกณฑ์การตัดสิน  

ร้อยละ 80 - 100  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 - 79   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 - 69   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

6. คณะกรรมการในการตัดสิน  
6.1 คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน จ านวน 3-5 คน 

- เป็นครูที่ท าการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ / ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านศิลปะ 
6.2 ข้อควรค านึง 

- กรรมการตัดสินต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน 
- ห้องเรียนที่ไม่มีเสียงจากภายนอกรบกวน  
- ไมอ่นุญาตให้มีครูอยู่ในห้องที่นักเรียนแข่งขัน เมื่อครูเซ็ทระบบ zoom ให้นักเรียนเรียบร้อยแล้ว ขอให้
ออกจากห้องแข่งขัน   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ – สาระดนตรี: 2 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน     
1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
1.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน    
2.1 ประเภทเดี่ยว ชาย  จ านวนผู้เข้าแข่งขันระดับละ 1 คน 
2.2 ประเภทเดี่ยว หญิง จ านวนผู้เข้าแข่งขันระดับละ 1 คน 

 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน ผ่านระบบแข่งขันทักษะฯออนไลน์  

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
3.2 ลักษณะการแข่งขัน: : ส่งคลิปวิดีโอการร้องเพลง โดย Scan QR code หรือส่งผ่านลิงค์ Google Form ที่

ระบุด้านล่าง ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 คลิปท่ีส่งมา ต้องไม่มีการตัดต่อระหว่างคลิป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 หลักเกณฑ์การแข่งขัน 
- เพลงที่ใช้ประกวด 1 เพลง ต้องเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
โดยผู้ประกวดเลือกมาเอง 
- ไม่มีรีวิว/หางเครื่อง/แดนเซอร์ ประกอบเพลง 

ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-6 

https://forms.gle/NtbXfeMwy7Km37748 

ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-6 
https://forms.gle/ZD37BNbGrzxS8iqy5 

ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ม.1-3 

https://forms.gle/q7X22V1ZqD6niTtA9 

ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ม.1-3 
https://forms.gle/deVLKaCjcd6jJ2f89 
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- เตรียมซาวน์ส าหรับประกอบการร้องเพลงเองและสามารถตัด Guide Melody ออกได้ (หากไม่สามารถ
ตัดได้กรรมการจะไม่พิจารณาคะแนนให้) 
- แต่งกายด้วยชุดนักเรียน 
- ไม่อนุญาตให้ดูเนื้อเพลงในขณะประกวด 

 

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
4.1 น้ าเสียง ความไพเราะของเสียง  30 คะแนน 
4.2 เทคนิคการขับร้อง    20 คะแนน 
4.3 จังหวะ ท านอง ถูกต้อง   20 คะแนน 
4.4 อักขระวิธีถูกต้อง    10 คะแนน 
4.5 บุคลิก ลีลา อารมณ์    10 คะแนน 
4.6 ความยากง่ายของเพลง   10 คะแนน 

 

5. เกณฑ์การตัดสิน  

 คะแนน   80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
คะแนน   70 – 79  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
คะแนน   60 – 69  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

6. คณะกรรมการในการตัดสิน  
6.1 กรรมการตัดสินระดับชั้นละ 3 – 5 คน  
6.2 คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน 

- เป็นครูที่ท าการสอนดนตรีสากล หรือขับร้องสากล 
- ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ยอมรับในด้านดนตรีสากล หรือขับร้องสากล 
- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขันหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อม 

6.3 ข้อควรค านึง 
- กรรมการตัดสินต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
- กรรมการตัดสินที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท าการสอน 

 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน  -  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-สาระดนตรี: 3 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
 
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน     

1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
1.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน    
2.1 ประเภทเดี่ยว ชาย  จ านวนผู้เข้าแข่งขันระดับละ 1 คน 
2.2 ประเภทเดี่ยว หญิง จ านวนผู้เข้าแข่งขันระดับละ 1 คน 

 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน ผ่านระบบแข่งขันทักษะฯออนไลน์  

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
3.2 ลักษณะการแข่งขัน: : ส่งคลิปวิดีโอการร้องเพลง โดย Scan QR code หรือส่งผ่านลิงค์ Google Form ที่

ระบุด้านล่าง ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 คลิปที่ส่งมา ต้องไม่มีการตัดต่อระหว่างคลิป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 หลักเกณฑ์การแข่งขัน 
- เพลงที่ใช้ประกวด 1 เพลง โดยผู้ร้องเลือกมาเอง ต้องเป็นเพลงไทยลูกทุ่งตามต้นฉบับของศิลปิน 
 ไทยลูกทุ่งเท่านั้น 
- ไม่มีรีวิว/หางเครื่อง/แดนเซอร์ ประกอบเพลง 

ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-6 

https://forms.gle/bfJukAVVWstyv88P8 

ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-6 
https://forms.gle/BeY7RhDs5jiVLonTA 

ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ม.1-3 

https://forms.gle/WaWwDFEYEiFe1dAv6 

ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-3 
https://forms.gle/p1KUSbVasgoMPauH9 
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- เตรียมซาวน์ส าหรับประกอบการร้องเพลงเองและสามารถตัด Guide Melody ออกได้ (หากไม่สามารถ
ตัดได้กรรมการจะไม่พิจารณาคะแนนให้) 
- แต่งกายด้วยชุดนักเรียน 
- ไม่อนุญาตให้ดูเนื้อเพลงในขณะประกวด 

 

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100  คะแนน 
4.1 น้ าเสียง ความไพเราะของเสียง  30 คะแนน 

4.2 เทคนิคการขับร้อง    20 คะแนน 

4.3 จังหวะ ท านอง ถูกต้อง   20 คะแนน 

4.4 อักขระวิธีถูกต้อง    10 คะแนน 

4.5 บุคลิก ลีลา อารมณ์    10 คะแนน 

4.6 ความยากง่ายของเพลง   10 คะแนน 
 

5. เกณฑ์การตัดสิน  
คะแนน 80-100 คะแนน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

  คะแนน 70-79  คะแนน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  คะแนน 60-69  คะแนน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

6. คณะกรรมการในการตัดสิน 
6.1 กรรมการตัดสินระดับชั้นละ 3 – 5 คน  
6.2 คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน 

- เป็นครูที่ท าการสอนดนตรีสากล หรือขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
- ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ยอมรับในด้านดนตรีสากล หรือขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขันหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อม 

6.3 ข้อควรค านึง 
- กรรมการตัดสินต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
- กรรมการตัดสินที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท าการสอน 

 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน 
- ห้องเรียน หรือ เวที หรือ ห้องประชุม พร้อมชุดเครื่องเสียง ล าโพง 

 

 


