
เกณฑ์การแข่งขันการแข่งขันทางวิชาการ 
กิจกรรมวันเปิดร้ัวโรงเรียน OPEN HOUSE โรงเรียนโพนงามศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
 

1. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์   
  กติกา ข้อกำหนดของการแข่งขัน 

  1. ประเภทการแข่งขันระดับประถมศึกษา เป็นการแข่งขันประเภททีม ทีมละ 3 คน  
  2. สมัครท่ี โรงเรียนโพนงามศึกษา  

  2.1 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นนักเรียนท่ีกำลังศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
  2.2 สมัครเป็นทีมๆ ละ 3 คน 
  2.3 แต่ละโรงเรียนสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ทีม (ทีมละ 3 คน) 

  3. วิธีการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 รอบ 
   3.1 รอบคัดเลือกโดยใช้ข้อสอบแบบปรนัยจำนวน  30  ข้อ  เวลา 20 นาที  ทีมท่ีได้คะแนนมากกว่า

ร้อยละ 60  ให้ผ่านเข้ารอบตัดสิน 
    3.2 รอบตัดสิน ทีมท่ีคัดเลือกได้ท้ังหมด ท่ีผ่านเข้าสู่รอบตัดสินแข่งขันตอบปัญหา โดยใช้ข้อสอบ

อัตนัย  จำนวน 10  ข้อ เวลา  15  นาที  เพื่อจัดลำดับท่ี 1,2,3 และรางวัลชมเชยโดยวิธีการท่ีคณะกรรมการกำหนด (รวม
คะแนนรอบคัดเลือก และรอบตัดสิน) 

  4. ลักษณะข้อสอบและโจทย์คำถาม  เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ครอบคลุมเนื้อหาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ ป.1 - ป.6 

  5. คณะกรรมการตัดสิน คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  โรงเรียนโพนงามศึกษา 
  รางวัล 
   คะแนนสูงสุดอันดับท่ี 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
   คะแนนสูงสุดอันดับท่ี 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
   คะแนนสูงสุดอันดับท่ี 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
   คะแนนอันดับท่ี 4 และ 5 ได้รับรางวัลชมเชย 
   หมายเหตุ : ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
2. การแข่งขันโยนไข่   
 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

  ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  
  2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 
   - ประเภททีม ทีมละ 2 คน 
   - แต่ละโรงเรียนส่งได้ไม่เกิน 2 ทีม 
 
 



  3. วิธีการดำเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
   1. นำไข่มาห่อหุ้มด้วยวัสดุอะไรก็ได้ นำมาช่ังรวมกนัไม่เกิน 500 กรัม (ไข่กรรมการเตรียมให้ แต่วัสดุให้ผู้
แข่งขันเตรียมมาเอง) 
   2. โยนจากตึกสูง 3 ช้ัน ให้ใกล้เป้าหมายมากท่ีสุดแล้วไข่ไม่แตก จากนั้นวัดระยะท่ีใข่หยุดไม่เคล่ือนท่ี 
   3. ถ้าระยะการตกเท่ากัน ทีมท่ีมีน้ำหนักรวมน้อยท่ีสุดคือผู้ชนะ 
  4. รางวัล 
   คะแนนสูงสุดอันดับท่ี 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
   คะแนนสูงสุดอันดับท่ี 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
   คะแนนสูงสุดอันดับท่ี 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
   คะแนนอันดับท่ี 4 และ 5 ได้รับรางวัลชมเชย 
   หมายเหตุ : ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
3. การแข่งขันจรวดขวดน้ำ 
  1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

  ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  
  2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 
   - ประเภททีม ทีมละ 2 คน 
   - แต่ละโรงเรียนส่งได้ไม่เกิน 2 ทีม 
  3. วิธีการดำเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
  1. แต่ละทีมเตรียมจรวดท่ีประดิษฐ์จากขวดน้ำอัดลม ขนาด 1.25 ลิตร นำมาต่อกันความยาวไม่เกิน 2 ท่อน 
ติดปีกบังคับทิศทางมาให้เรียบร้อย  (เตรียมมาจากโรงเรียน) 
  2. นำจรวดมาปล่อยกับฐานยิงท่ีสนามแข่งขันเตรียมให้ อัดลมความดันไม่เกิน 60 psi โดยผู้เข้าร่วมแข่งขัน
เป็นคนปล่อยจรวดด้วยตัวเอง 
  3. ทีมท่ีไกลท่ีสุดคือทีมชนะ 
 4. รางวัล 
   ไกลสูงสุดอันดับท่ี 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
   ไกลสูงสุดอันดับท่ี 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
   ไกลสูงสุดอันดับท่ี 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
   ไกลอันดับท่ี 4 และ 5 ได้รับรางวัลชมเชย 
 
4. การแข่งขันคิดเลขเร็ว   
  1. ระดับและคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
   1.1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 เท่านั้น 
   1.2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 เท่านั้น 



  2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 
   2.1 ประเภทเด่ียว 
   2.2 จำนวนผู้เข้าแข่งขันระดับละ 1 คน 
  3. วิธีดำเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
   3.1 การส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 
    ส่งรายช่ือนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมช่ือครูผู้ฝึกสอนระดับละ 1 คน ตามแบบฟอร์มท่ีกำหนด  
   3.2 การจัดการแข่งขัน  
    การแข่งขันทุกระดับมีการแข่งขัน 2 รอบ ดังนี้ 
    รอบท่ี 1 จำนวน 30 ข้อ ใช้เวลาข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัวเลข ผลลัพธ์ 2 หลัก  
    รอบท่ี 2 จำนวน 20 ข้อ ใช้เวลาข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัวเลข ผลลัพธ์ 3 หลัก  
เมื่อเสร็จส้ินการแข่งขันรอบท่ี 1 ให้พัก 10 นาที  
     หมายเหตุ ให้คณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์ข้อท่ี 5 ประกอบการดำเนินการ 
   3.3 วิธีการแข่งขัน  
    3.3.1 ช้ีแจงระเบียบการแข่งขันให้นักเรียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนเข้าใจตรงกันก่อนเริ่ม  
การแข่งขัน 
    3.3.2 ใช้โปรแกรม GSP ตามท่ีส่วนกลางกำหนดไว้ให้เท่านั้น เพื่อให้นักเรียนท่ีเข้าแข่งขันเตรียม 
ความพร้อมในการแข่งขันระดับชาติ ห้ามน าไปปรับเปล่ียน จะมีไฟล์แนบให้ท้ังระดับประถมศึกษา 
    3.3.3 ใช้กระดาษคำตอบ ขนาด ¼ ของกระดาษ A4 ดังตัวอย่าง ในการแข่งขันทุกระดับ 
    3.3.4 แจกกระดาษคำตอบตามจำนวนข้อในการแข่งขันแต่ละรอบ 
    3.3.5 ให้นักเรียนเขียนช่ือ – สกุล โรงเรียน เลขท่ีนั่ง และหมายเลขข้อ ให้เรียบร้อยก่อนเริ่ม  
การแข่งขันในแต่ละรอบ และห้ามเขียนข้อความอื่น ๆ จากท่ีกำหนด 
    3.3.6 เริ่มการแข่งขันโดยสุ่มเลขโดดจากโปรแกรม GSP ท่ีทางส่วนกลางจัดไว้ให้ เป็นโจทย์และ 
ผลลัพธ์ ซึ่งเลขโดดในโจทย์ท่ีสุ่มได้ต้องไม่ซ้ำเกินกว่า 2 ตัว หรือถ้าสุ่มได้เลข 0 ต้องมีเพียงตัวเดียวเท่านั้น เช่น สุ่มเลขโดดเป็น
โจทย์ 4 ตัว สุ่มได้เป็น 6616 มี 6 ซ้ำเกินกว่า 2 ตัว ต้องสุ่มใหม่ หรือ สุ่มได้เป็น 0054 มี 0 ซ้ำเกิน 1 ตัว ต้องสุ่มใหม่  
สุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัว สุ่มได้เป็น 43445 มี 4 ซ้ำเกินกว่า 2 ตัว ต้องสุ่มใหม่ หรือ สุ่มได้เป็น 20703 มี 0 ซ้ำเกิน 1 ตัว ต้อง
สุ่มใหม ่ช้ีแจงเพิ่มเติมในคู่มือ 
    3.3.7 เมื่อหมดเวลาในแต่ละข้อให้กรรมการเก็บกระดาษคำตอบ และดำเนินการแข่งขันต่อเนื่องจน
ครบทุกข้อ (ไม่มีการหยุดพักในแต่ละข้อเพื่อตรวจให้คะแนน/ไม่มีการเฉลยทีละข้อให้นักเรียนผู้เข้าแข่งขันรับทราบก่อนเสร็จส้ิน
การแข่งขัน) 
    3.4 หลักเกณฑ์การแข่งขัน 
    3.4.1 การแข่งขันระดับประถมศึกษาตอนต้น (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3) ใช้การดำเนินการทาง
คณิตศาสตร์ บวก ลบ คูณ หาร หรือยกกำลังเท่านั้น เพื่อหาผลลัพธ์ และให้เขียนแสดงวิธีคิดทีละขั้นตอน หรือเขียนแสดง
ความสัมพันธ์ของวิธีการและคำตอบในรูปของสมการก็ได้ 
    3.4.2 การแข่งขันระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6) ใช้การดำเนินการ 
ทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ บวก ลบ คูณ หาร ยกกำลัง หรือถอดรากอันดับท่ี n ท่ีเป็นจำนวนเต็มบวกเท่านั้น เพื่อหาผลลัพธ์ ใน



การถอดรากต้องใส่อันดับท่ีของรากจากตัวเลขท่ีสุ่มจากโจทย์ ยกเว้นรากอันดับท่ีสอง ในการ ถอดรากอันดับท่ี n อนุญาตให้ใช้
เพียงช้ันเดียว และไม่อนุญาตให้ใช้รากอนันต์ และให้เขียนแสดงวิธีคิดทีละขั้นตอน หรือเขียนแสดงความสัมพันธ์ของวิธีการและ
คำตอบในรูปของสมการก็ได้ 
  4. เกณฑ์การให้คะแนน 
   4.1 ผู้ท่ีได้คำตอบเท่ากับผลลัพธ์ที่กำหนด และวิธีการถูกต้อง ได้คะแนนข้อละ 2 คะแนน  
   4.2 ถ้าไม่มีผู้ใดได้คำตอบเท่ากับผลลัพธ์ที่สุ่มได้ ผู้ท่ีได้คำตอบใกล้เคียงกับผลลัพธ์มากท่ีสุด และวิธีการถูกต้อง 
เป็นผู้ได้คะแนน ไม่ว่าผลลัพธ์ที่ต้องการจะเป็นกี่หลักก็ตาม (ผลลัพธ์ที่ได้ต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น) เช่น ต้องการผลลัพธ์ 99 มี
ผู้ได้คำตอบ 100 และ 98 ซึ่งวิธีการถูกต้องท้ัง 2 คำตอบ ได้คะแนนท้ังคู่ 
  5. เกณฑ์การตัดสิน 
  คะแนนสูงสุดอันดับท่ี 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
   คะแนนสูงสุดอันดับท่ี 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
   คะแนนสูงสุดอันดับท่ี 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
   คะแนนอันดับท่ี 4 และ 5 ได้รับรางวัลชมเชย 
   หมายเหตุ : ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
5. การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์   
 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
    1.1 ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-3  

  1.2 ระดับประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
  2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 
   2.1 ประเภทเด่ียว 
   2.2 จำนวนผู้เข้าแข่งขันระดับละ 1 คน 
  3. วิธีดำเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
   3.1 ส่งรายช่ือนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมช่ือครูผู้ฝึกสอนระดับละ 1 คน ตามแบบฟอร์มท่ีกำหนด  
   3.2 กิจกรรมการแข่งขัน ผู้แข่งขันต้องทำแบบทดสอบวัด 
    - ความสามารถในการคิดเลขเร็ว และการคิดคำนวณ 
    - ความสามารถของการแก้โจทย์ปัญหา 
   3.3 แบบทดสอบในแต่ละระดับช้ันใช้เนื้อหาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 หลักสูตรการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติและแนวการประเมินนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA) โดย
ใช้เวลาในการทดสอบ 120 นาที นักเรียนท่ีเข้าแข่งขันทุกระดับช้ันทำแบบทดสอบท้ังหมด 3 ตอนดังนี ้
    ตอนท่ี 1 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ แบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ  
    ตอนท่ี 2 แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคำตอบ วัดทักษะคิดเลขเร็วและทักษะการคิดคำนวณ  
จำนวน 20 ข้อ  
    ตอนท่ี 3 แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคำตอบ วัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหา จำนวน 10 ข้อ  



  4. เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี ้
   ตอนท่ี 1 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ แบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน 
   ตอนท่ี 2 แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคำตอบ จำนวน 20 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 40 คะแนน 
   ตอนท่ี 3 แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคำตอบ จำนวน 10 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน รวม 50 คะแนน  
  5. เกณฑ์การตัดสิน 
   คะแนนสูงสุดอันดับท่ี 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
   คะแนนสูงสุดอันดับท่ี 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
   คะแนนสูงสุดอันดับท่ี 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
   คะแนนอันดับท่ี 4 และ 5 ได้รับรางวัลชมเชย 
   หมายเหตุ : ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
6. การแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งรวม 
  1.  ประเภทการร้องเพลงประกวด 
   1.1 ร้องเด่ียว ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-3  
    1.2 ร้องเด่ียว ระดับประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
  2.  หลักเกณฑ์การประกวด  ท้ัง  3  ประเภท 
   2.1  ผู้เข้าประกวดจะต้องร้องเพลงช้า หรือ เพลงเร็ว  1  เพลง 
   2.2  เพลงท่ีใช้ประกวดต้องเป็นเพลงไทยลูกทุ่งฉบับด้ังเดิมเท่านั้น  
   2.3  ผู้เข้าประกวดทุกคนแต่งกายสุภาพ  สวยงามเหมาะสม 
   2.4  ผู้เข้าประกวดจะต้องกรอกชื่อเพลงท่ีจะร้องในใบสมัครให้ชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการ  ห้ามเปล่ียน 
ช่ือเพลงหน้าเวทีโดยเด็ดขาด 
   2.5  สำหรับผู้เข้าประกวดท่ีมีแผ่นซาวด์ ต้องนำแผ่นซาวด์มาพร้อมใบสมัคร  สำหรับผู้ท่ีมายื่นในสมัคร 
ด้วยตนเอง    
   2.6  สำหรับผู้เข้าประกวดที่ไม่มีแผ่นซาวด์มาเอง  ให้แจ้งคณะกรรมการรับสมัครทราบในวันสมัคร เพื่อให้
คณะกรรมการฯ  จัดเตรียมซาวด์ดนตรีไว้ล่วงหน้า   
   2.7  ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวด้วยตนเองในเวลาท่ีกำหนดในวันท่ีมีการประกวด  ถ้าไม่มารายงานตัว 
ในช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์   
   2.8  ข้อตกลงอื่นๆ ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการประกวดและ 
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันยุติ 
  3. เกณฑ์การให้คะแนน (100  คะแนน) 
   -   น้ำเสียง  40       คะแนน        -  อักขระ   20 คะแนน 
    -   จังหวะท่วงทำนอง  30 คะแนน         -  บุคลิกภาพ , ลีลาท่าทาง     10 คะแนน 
  4. เกณฑ์การตัดสิน 
   คะแนนสูงสุดอันดับท่ี 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
   คะแนนสูงสุดอันดับท่ี 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 



   คะแนนสูงสุดอันดับท่ี 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
   คะแนนอันดับท่ี 4 และ 5 ได้รับรางวัลชมเชย 
   หมายเหตุ : ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
7. การแข่งขันวาดภาพระบายสีหัวข้อ “ศาสตร์พระราชา” 
  1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
   1.1 นักเรียนระดับช้ัน ป.1 – ป.6 
  2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 
   2.1 ประเภท เด่ียว 
  3. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
   3.1 ส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขัน 
   3.2 ใช้กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาดกระดาษและสีท่ีใช้ในการแข่งขันคณะกรรมการจัดเตรียมให้ 
   3.3 เวลาในการวาดภาพ 3 ช่ัวโมง 
  4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
   - ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน   - เทคนิคการใช้สี 20 คะแนน 
   - ความสวยงาม ความประณีต 20 คะแนน  - ความสอดคล้องของภาพกับหัวข้อท่ีกำหนด 20 คะแนน 
   - การจัดองค์ประกอบของภาพ 20 คะแนน 
  5. เกณฑ์การตัดสิน 
   คะแนนสูงสุดอันดับท่ี 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
   คะแนนสูงสุดอันดับท่ี 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
   คะแนนสูงสุดอันดับท่ี 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
   คะแนนอันดับท่ี 4 และ 5 ได้รับรางวัลชมเชย 
   หมายเหตุ : ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
8. การแข่งขันประกวดคัดลายมือ 
 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
     1.1 เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
  2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 
     2.1  เป็นการแข่งขันประเภทเด่ียว 
     2.2  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6  โรงเรียนละ  ไม่จำกัดจำนวน 
  3. รายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
     3.1 โรงเรียนกำหนด รูปแบบตัวอักษร (แบบกระทรวงศึกษาธิการ) และบทคัดลายมือท่ีใช้ในการแข่งขัน   
     3.2 เวลาท่ีใช้ในการแข่งขันคัดลายมือช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6    เวลา 1  ช่ัวโมง  ถ้าเวลาเกินตัดคะแนน 
     นาทีละ  1  คะแนน 
 



  4. เกณฑ์การให้คะแนน 
    4.1 ความสวยงาม ตัวอักษรสวยงามตรงตามกำหนดเป็น แบบเดียวกันอยู่ในระดับเดียวกัน หัวไม่บอด ช่องไฟ
ระหว่างตัวอักษรสม่ำเสมอ  (10 คะแนน) 
    4.2 ความเรียบร้อย  สระ วรรณยุกต์ และตัวการันต์  ตัวอักษรต้ังตรง ไม่เอนหรือเอียงไปมา   (๑๐ คะแนน) 
    4.3 ความถูกต้อง การเขียนสะกดคำถูกต้องตามอักขรวิธีและ ตัวอักษรถูกต้องตามลักษณะการเขียนพยัญชนะ
ไทย  (10 คะแนน)  
    4.4 รูปแบบ  การวางรูปแบบ  การเว้นวรรคตอนถูกต้อง สะอาดเป็นระเบียบ  เขียนไม่ฉีกคำ  (10 คะแนน)  
    4.5 ตรงเวลา  เสร็จตามเวลาท่ีกำหนด   (10 คะแนน)  
   4.6 คะแนนรวมทั้งหมด    50  คะแนน 
  5. เกณฑ์การตัดสินการแข่งขัน 
      คะแนนสูงสุดอันดับท่ี  1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
      คะแนนสูงสุดอันดับท่ี  2  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
      คะแนนสูงสุดอันดับท่ี  3  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
      คะแนนสูงสุดอันดับท่ี  4 และ 5  ได้รับรางวัลชมเชย 
   หมายเหตุ : ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 
 
9. การแข่งขันเขียนตามคำบอก 
  1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
    1.1 ระดับประถมศึกษาปีท่ี 4-6  
  2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 
   2.1 ประเภทเด่ียว 
   2.2 สามารถส่งผู้เข้าแข่งขันได้ไม่จำกัดจำนวน 
  3. วิธีดำเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
   3.1 รอบแรก เขียนตามคำบอก 50 คำ ต้องถูก 15 คำขึ้นไป (ในกรณีท่ีมีผู้เข้าแข่งขันผ่านเกณฑ์น้อยหรือไม่
ผ่านขึ้นอยู่กับการตัดสินของคณะกรรมการ 
  3.2 รอบท่ีสอง เขียนตามคำบอก 15 คำ คัดเอาลำดับสูงสุด 5 คน 
  3.3 รอบตัดสิน เขียนตามคำบอก 10 คำ เรียงตามลำดับคะแนน 
  4. เกณฑ์การตัดสิน 
   คะแนนสูงสุดอันดับท่ี 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
   คะแนนสูงสุดอันดับท่ี 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
   คะแนนสูงสุดอันดับท่ี 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
   คะแนนอันดับท่ี 4 และ 5 ได้รับรางวัลชมเชย 
   หมายเหตุ : ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 



10. การแข่งขัน Spelling  Bee 
  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
   1. เป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6  
   2. เป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
  ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 
   1. เป็นการแข่งขันประเภทเด่ียว 
   2. โรงเรียนมีสิทธิ์ส่งตัวแทนได้โรงเรียนละไม่เกิน 2 คน 
  รายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
   การดำเนินการแข่งขัน 2 รอบ 
    1. รอบคัดเลือก มีรายละเอียด ดังนี้ 
     1.1 กรรมการพูดคำศัพท์ 2 ครั้ง และพูดประโยคท่ีมีคำศัพท์นั้นอยู่ในประโยคเพื่อให้ผู้เข้า
แข่งขันเข้าใจมากขึ้น ผู้เข้าแข่งขันเขียนคำศัพท์จำนวน 20 คำ คำละ 5 คะแนน ลงในกระดาษท่ีกรรมการเตรียมไว้ให้  โดยผู้เข้า
แข่งขันมีเวลาในการเขียนคำศัพท์ 30 วินาที ต่อ 1 คำ 
     1.2 ผู้เข้าแข่งขันในรอบคัดเลือก ท่ีมีคะแนนสูงสุดใน 6 อันดับแรกจากคะแนนเต็มท้ังหมด 
จึงจะมีสิทธิ์เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 
     1.3 หากมีผู้เข้าแข่งขันได้คะแนนเท่ากัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะใช้คำศัพท์สำรอง 
หากมีผู้เข้าแข่งขันคนใดตอบผิดในแต่ละข้อ จะถือว่าไม่ผ่านเข้ารอบทันที 
    2. รอบชิงชนะเลิศ มีรายละเอียด ดังนี้ 
     2.1 ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกในรอบคัดเลือก จับฉลากเรียงล าดับการแข่งขัน 
     2.2 ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะถูกเก็บตัวไว้นอกห้องการแข่งขัน 
     2.3 กรรมการเชิญผู้เข้าแข่งขันทีละคนโดยเริ่มจากผู้เข้าแข่งขันล าดับท่ี 1 กรรมการพูด
คำศัพท์แต่ละคำ 1 ครั้ง ผู้เข้าแข่งขันต้องสะกดคำศัพท์ปากเปล่าให้ถูกต้องและเร็วที่สุด ภายในเวลา 60 วินาทีจนกระท่ังครบ 
ทุกคน 
     2.4 ผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนสูงสุดจะได้เป็นผู้ชนะรางวัลท่ี 1, 2, 3 และรางวัลชมเชย 2 
รางวัล 
     3. คำศัพท์ที่ใช้อยู่ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
  เกณฑ์การตัดสินรอบชิงชนะเลิศ 
   คะแนนสูงสุดอันดับท่ี 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
   คะแนนสูงสุดอันดับท่ี 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
   คะแนนสูงสุดอันดับท่ี 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
   คะแนนอันดับท่ี 4 และ 5 ได้รับรางวัลชมเชย 
   หมายเหตุ : ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 
 



11. การแข่งขัน Story Telling 
  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
   1. เป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6  
   2. เป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
  ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข้งขัน 
   1. เป็นการแข่งขันประเภทเด่ียว 
   2. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนละไม่เกิน 1 คน 
   3. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 โรงเรียนละไม่เกิน 1 คน 
  รายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
   1. นิทานท่ีใช้ในการแข่งขันเป็นนิทานพื้นฐานของไทยหรือของต่างประเทศหรือนิทานอีสป 
   2. เวลาท่ีใช้ในการแข่งขัน 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6  
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  

เวลา 5-6 นาที 
เวลา 6-7 นาที 

    (บวก/ลบ 30 วินาที ไม่ตัดคะแนน) ใช้เวลาน้อยกว่าหรือเกินกว่าเวลาท่ีกำหนด ตัดนาทีละ 1 คะแนน 
   3. นักเรียนต้องส่งบทนิทานให้กรรมการก่อนการตดัสินก่อนการแข่งขัน จำนวน 5 ชุด 
  เกณฑ์การให้คะแนน 
   1. เนื้อเรื่อง 35 คะแนน 
          เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจ เหมาะสมกับวัย      15 คะแนน 
          รูปแบบการเล่าเรื่อง การนำเสนอ       10 คะแนน 
          ข้อคิดในการนำเสนอ        10 คะแนน 
   2. ความคล่องแคล่วด้านการใช้ภาษา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
   ใช้ภาษาถูกต้อง คำศัพท์ โครงสร้าง และความเหมาะสมกับระดับช้ัน    20 คะแนน 
    ความสามารถด้านการออกเสียง      20 คะแนน 
   การใช้น้ำเสียง และอารมณ์สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง    20 คะแนน 
  3. เล่าเรื่องตามเวลาท่ีกำหนด  5 คะแนน       
    หมายเหตุ นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนไม่มีอุปกรณ์ประกอบการเล่าเรื่อง 
  เกณฑ์การตัดสินการแข่งขัน 
   คะแนนสูงสุดอันดับท่ี 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
   คะแนนสูงสุดอันดับท่ี 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
   คะแนนสูงสุดอันดับท่ี 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
   คะแนนอันดับท่ี 4 และ 5 ได้รับรางวัลชมเชย 
   หมายเหตุ : ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 
 



12. การแข่งขัน  Multi Skills 
  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
   1. เป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6  
   2. เป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
  ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข้งขัน 
   1. เป็นการแข่งขันประเภทเด่ียว 
   2. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนละไม่เกิน 1 คน 
   3. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 โรงเรียนละไม่เกิน 1 คน 
  รายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
   1. เป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ประกอบด้วย Listening 
Skill, Writing Skill, Reading Skill, Picture Dictation 
  เกณฑ์การให้คะแนน 
   1. ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบทดสอบข้อเขียน ท่ีคลอบคลุมความสามารถ 
ด้านทักษะการฟัง การอ่านและการเขียน เวลา 1 ช่ัวโมง 80 คะแนน  โดยเรียงลำดับการแข่งขันดังนี้ 
    1.1 Writing Skill 20 คะแนน  
    1.2 Listening Skill 20 คะแนน 
    1.3 Reading Skill 20 คะแนน 
    1.4 Picture Dictation 20 คะแนน เกณฑ์การให้คะแนนประกอบด้วย 
      - ความถูกต้องของภาพตามบทอ่าน 
     - ความครบถ้วนของของภาพตามบทอ่าน 
  เกณฑ์การตัดสินการแข่งขัน 
   คะแนนสูงสุดอันดับท่ี 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
   คะแนนสูงสุดอันดับท่ี 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
   คะแนนสูงสุดอันดับท่ี 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
   คะแนนอันดับท่ี 4 และ 5 ได้รับรางวัลชมเชย 
   หมายเหตุ : ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
13. การแข่งขันตอบปัญหาสังคม  ประเภทเด่ียว   
  1. ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน 
   - ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
   - ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
  2. จำนวนผู้เข้าแข่งขัน 
   ผู้เข้าแข่งขันโรงเรียนละ 1 คน 
  3. วิธีการแข่งขัน 
   3.1 ให้รายงานตัว ณ สถานท่ีแข่งขันภายในเวลาท่ีก าหนด 



   3.2 มาสายหลังการสอบ 15 นาที กรรมการไม่อนญุาตให้เข้าห้องสอบ 
   3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการแข่งขัน 
    - ข้อสอบปรนัยจำนวน 25 ข้อๆ ละ 2 คะแนน 
    - เวลาสอบ 30 นาที คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
   3.4 ขอบข่ายของปัญหาและวิชาท่ีใช้แข่งขัน 
    - สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม จำนวน 5 ข้อ 
    - สาระหน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม จำนวน 5 ข้อ 
    - สาระเศรษฐศาสตร์ จำนวน 5 ข้อ 
    - สาระประวัติศาสตร์ จำนวน 5 ข้อ 
    - สาระภูมิศาสตร์ จำนวน 5 ข้อ 
  4. รางวัลการแข่งขัน 
   คะแนนสูงสุดอันดับท่ี 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
   คะแนนสูงสุดอันดับท่ี 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
   คะแนนสูงสุดอันดับท่ี 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
   คะแนนอันดับท่ี 4 และ 5 ได้รับรางวัลชมเชย 
   หมายเหตุ : ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
14. การแข่งขันตอบปัญหาสังคม  ประเภททีม  
  1. ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน 
   - ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
   - ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
  2. จำนวนผู้เข้าแข่งขัน 
   ผู้เข้าแข่งขันโรงเรียนละ 3 คน 
  3. วิธีการแข่งขัน 
    3.1 ให้รายงานตัว ณ สถานท่ีแข่งขันภายในเวลาท่ีกำหนด 
   3.2 มาสายหลังการสอบ 15 นาที กรรมการไม่อนญุาตให้เข้าห้องสอบ 
   3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการแข่งขัน 
    - ข้อสอบปรนัยจำนวน 50 ข้อๆ ละ 2 คะแนน 
    - เวลาสอบ 60 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
   3.4 ขอบข่ายของปัญหาและวิชาท่ีใช้แข่งขัน 
    - สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม จำนวน 10 ข้อ 
    - สาระหน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม จำนวน 10 ข้อ 
    - สาระเศรษฐศาสตร์ จำนวน 10 ข้อ 
    - สาระประวัติศาสตร์ จำนวน 10 ข้อ 
    - สาระภูมิศาสตร์ จำนวน 10 ข้อ 



 
  4. รางวัลการแข่งขัน 
   คะแนนสูงสุดอันดับท่ี 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
   คะแนนสูงสุดอันดับท่ี 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
   คะแนนสูงสุดอันดับท่ี 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
   คะแนนอันดับท่ี 4 และ 5 ได้รับรางวัลชมเชย 
   หมายเหตุ : ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
15. การแข่งขัน  ROV   
 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

  1.1 เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 
  2.1 เป็นการแข่งขันประเภททีม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 โรงเรียนละไม่เกิน 6 คน 

  3. รายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
   3.1 จับฉลากประกบคู่ 
   3.2 แข่งแบบแพ้คัดออก 
   3.3 แข่งขันจนกว่าจะมีการแพ้ชนะไม่กำหนดเวลา 
  4. เกณฑ์การให้คะแนน 
   4.1 ตัดสินท่ีผลแพ้ชนะเท่านั้นผู้ชนะในแต่ละคู่จะผ่านเข้ารอบต่อไป 
เกณฑ์การตัดสินการแข่งขัน 
   4.2 ลำดับท่ี 1 ได้รางวัลชนะเลิศ 
   4.3 ลำดับท่ี 2 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
   4.4 ลำดับท่ี 3 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
 
 
16. การแข่งขันฟุตบอล  11  คน  
 ระเบียบการแข่งขัน 
   1. สามารถส่งรายช่ือได้ไม่จำกัด แต่จะต้องเป็นนักเรียนท่ีศึกษาในสถานศึกษานั้น 
   2. สามารถเปล่ียนตัวผู้เล่นได้ 5 คน (รวมผู้รักษาประตู) 

  3. ผู้ท่ีเปล่ียนตัวออก จะไม่อนุญาตให้ลงทำการแข่งขันได้อีก ในการแข่งขันนัน้ 
  4. ทำการแข่งขันครึ่งละ 20 นาที พัก 10 นาที  
  5. ผู้ท่ีถูกคาดโทษ (ใบเหลือง) 2 ครั้ง หรือ ถูกไล่ออก (ใบแดง) ไม่มีสิทธิลงเล่นครั้งต่อไป 1 นัด 
  6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 
  7. กติกาการแข่งขันใช้กติกาการแข่งขันฟุตบอลของสมาคมฟุตบอลของประเทศไทย 
 



ตารางการแข่งขัน 

 

เวลา คู่ที่ รุ่น/ประเภท คู่แข่ง ผลการแข่งขัน 

08.30 น. 1 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า vs โรงเรียนโพนงานศึกษา  
09.30 น. 2 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี โรงเรียนร่มไทรวิทยา vs โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา  
10.30 น. 3 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี โรงเรียนร่มไทรวิทยา vs โรงเรียนท่าสงครามวิทยา  
11.30 น. 4 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา vs โรงเรียนโพนงามศึกษา  
13.00 น. 5 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ทีมแพ้ในคู่ที่ 1 vs ทีมแพ้ในคู่ที่ 2  
14.30 น. 6 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีมแพ้ในคู่ที่ 3 vs ทีมแพ้ในคู่ที่ 4  
15.30 น. 7 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ที่ชนะคู่ที่ 1 vs ที่ชนะคู่ที่ 2  
16.30 น. 8 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ที่ชนะคู่ที่ 3 vs ที่ชนะคู่ที่ 4  


