
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สจูบิตัร 

กจิกรรมเปดิโลกวชิาการ  THUNGSAIWITTAYA OPEN HOUSE  

ปกีารศึกษา 2561 

โรงเรยีนทุง่ทรายวทิยา 

วนัที ่9 มกราคม 2562 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

 

http://www.onesqa.or.th/
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidoP-N863fAhWIq48KHTtjBd8QjRx6BAgBEAQ&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.rsu.ac.th/music/download/RANGSIT-MUSIC-JOURNAL-7-1.pdf&psig=AOvVaw0pr6-rp97b_WyhwxdtTXp0&ust=1545377675132798&psig=AOvVaw0pr6-rp97b_WyhwxdtTXp0&ust=1545377675132798


 
 

 
 
 

ค ำน ำ 
 

 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ได้จัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ  THUNGSAIWITTAYA OPEN HOUSE  
ประจ าปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการ
แสดงผลงานนิทรรศการ ของนักเรียนสู่สาธารณชน โดยโรงเรียนได้เชิญคณะครูและนักเรียนโรงเรียน
ประถมศึกษาในพ้ืนที่บริการร่วมกิจกรรมแข่งขันความสามารถทางวิชาการ 
  ในการนี้ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยาพิจารณาเห็นว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นประโยชน์แก่นักเรียนใน
โรงเรียนของท่านจึงขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
 
 1.  การแข่งขันวาดภาพระบายสี  
 2.  การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
 3.  ประกวดดนตรีโฟล์คซอง 
 4.  การแข่งขันกีฬาฟุตซอล 
 5.  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
 6.  การน าเสนอผลงานการเรียนรู้IS 
 7.  โครงงาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 8.  การแข่งขันการประกอบอาหาร 
 9.  การแสดงนิทรรศการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 10.  อาเซียนศึกษา Walk Rally 
 11.  อบรมอาชีพที่นักเรียนสนใจหลักสูตรระยะสั้น 
 
 ทั้งนี้โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา หวังว่าสูจิบัตรฉบับนี้จะอ านวยความสะดวกแก่ผู้เกี่ยวข้องที่น านักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ THUNGSAIWITTAYA OPEN HOUSE ประจ าปีการศึกษา 2561 ในครั้งนี้ 
        
 
 
 
 
        นายสุรสิทธิ์ ลาภอินทรีย์ 
                             ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
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ก ำหนดกำร กิจกรรม “เปิดโลกวิชำกำร” 
 (THUNGSAIWITTAYA OPEN HOUSE) 

วันที่  9 มกรำคม 2562 ณ โรงเรียนทุ่งทรำยวิทยำ 
08.00 น. -แขกผู้มีเกียรติ คณะครู และนักเรียน พร้อมกันบริเวณพิธีเปิด (เวทีโดมกิจกรรม) 
08.30 น. - นายอ าเภอทรายทองวัฒนา นายสุชาติ เทพประชุม 

(ประธานในพิธี) เดินทางมาถึง ดุริยางค์บรรเลงเพลง  มหาฤกษ์ 
09.00 - ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ดร.สุรสิทธิ์ ลาภอินทรยี์  

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
- ประธานกล่าวเปิดกิจกรรม นายอ าเภอทรายทองวัฒนา  
นายสุชาติ เทพประชุม 
ชมการแดสงพิธีเปิดกิจกรรม 
- ชุดการแสดงของกิจกรรม TO BE NUMBER ONE  
- ชุดการแสดงเซิ้งกะลา 

09.30.00-10.00 - นายอ าเภอทรายทองวัฒนา นายสุชาติ เทพประชุม 
(ประธานในพิธี) และแขกผู้มีเกียรติ ชมนิทรรศการ ซึ่งประกอบด้วย 
-นิทรรศการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
-นิทรรศการกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 
-โครงงาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- อาเซียนศึกษา Walk Rally 
- อบรมอาชีพที่นักเรียนสนใจหลักสูตรระยะสั้น 
- หนึ่งกลุ่มสาระ หนึ่งอาชีพ 

10.00-11.00 - แข่งขันการน าเสนอIS  
- หนึ่งกลุ่มสาระ หนึ่งโครงงาน 
- การแข่งขันการประกอบอาหาร 

13.00-14.00 เวทีกลาง แข่งขันร้องเพลงโฟล์คซอง 
09.00-14.00 - การแข่งขันวาดภาพระบายสี 

- การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
- การแข่งขันกีฬาฟุตซอล 
- การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 

15.00น. ประกาศผลการแข่งขันทุกกิจกรรม 
พร้อมแจกเกียรติบัตร 

16.00 น. พิธีปิด 
หมำยเหตุ -  ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว เวลา 08.30 น. 

-  เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  -  เชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยชุดไทยในยุคต่างๆ 
  -  มีรางวัลให้ส าหรับผู้ที่แต่งกายชายยอดเยี่ยมด้วยชุดไทยในยุคต่างๆ  
     -  มีรางวัลให้ส าหรับผู้ที่แต่งกายหญิงยอดเยี่ยมด้วยชุดไทยในยุคต่างๆ 
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รำยละเอียดเกณฑ์กำรประกวดและแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร 
 

1. หลักเกณฑ์กำรแข่งขันกำรประกอบอำหำร ในงำนเปิดโลกวิชำกำร 
( TW Young Master Chef Competition 2018 ) 

 โรงเรียนทุ่งทรำยวิทยำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
 

วัน เวลำ สถำนที่ในกำรประกวด 
 วันที่ 9 เดือน มกราคม  2562  เวลา 08.30 – 16.00 น.    ณ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
 
1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 

1. ผู้เข้าร่วมประกวดไม่จ ากัดเพศ 
2. ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
    โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
3. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน ทีมละ ไม่เกิน 10 คน           
      

2. รำยละเอียดกำรแข่งขัน 
2.1 วิธีกำรแข่งขัน 

2.1.1 เป็นการแข่งขันการประกอบอาหารในรูปแบบ “อาหารไทยสมัยใหม่” ( Modern 
Thai Cuisine ) 

2.1.2 ผู้เข้าร่วมประกวดต้องจัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหารและน าอุปกรณ์
เครื่องปรุงทุกอย่างที่ใช้ในการประกวดมาเองและน าอาหารมาประกอบภายในวันที่
จัดประกวด รวมถึงภาชนะใส่อาหาร โดยภาชนะใส่อาหารทางโรงเรียนทุ่งทราย-
วิทยาได้มีกติกา คือ ห้ามใช้โฟมเป็นภาชนะใส่อาหาร แต่อาจจะใช้ใบตอง กระดาษ 
จานพลาสติกได้  และมีตัวอย่างอาหารให้คณะกรรมการได้ชิมรสชาติ 

2.1.3 ใช้เวลาในการแข่งขัน 1 ชั่วโมง 30 นาที 
2.1.4 ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดจานอาหารจ านวน 2 ชุด ดังนี้  

- ชุดที่ 1  ส าหรับวางโชว์ด้านหน้า พร้อมป้ายชื่อเมนูอาหาร (ผู้เข้าแข่งขันจะต้อง
เตรียมป้ายชื่อเมนูอาหารมาเอง) 

- ชุดที่ 2  ส าหรับให้กรรมการชิมและพิจารณาการตัดสิน 
2.1.5 ผู้เข้าแข่งขันมีเวลา 5 นาทีในการน าเสนอทุกเมนู (น าเสนอเป็นภาษาไทย) 
2.1.6 เวลา 07.30 – 08.30 น.ผู้เข้าแข่งขันจะต้องลงทะเบียนและจัดเตรียมอุปกรณ์

ส าหรับการแข่งขันให้เสร็จเรียบร้อย 
2.2 กำรแต่งกำย 

2.2.1 ชุดนักเรียนหรือชุดพละโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
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3. เกณฑ์กำรตัดสินให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
3.1 เกณฑ์กำรให้คะแนน 

3.1.1 วัตถุดิบที่น ำมำใช้ / กำรเตรียมกำร    20 คะแนน 
เครื่องปรุง และวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารมีคุณภาพ และถูกหลักอนามัย      
มีการจัดเตรียมวัตถุดิบอุปกรณ์มาอย่างเรียบร้อย การปรุงอาหารถูกวิธี เวลาที่ใช้ใน
การปรุงอาหารถูกต้องตามก าหนด 

  3.1.2 สุขอนำมัยและควำมปลอดภัย    20 คะแนน 
ความสะอาดของผู้ปรุง ผู้ช่วยปรุง มีความสะอาด และถูกหลักอนามัย ความสะอาด   
ของภาชนะ อุปกรณ์ รวมถึงกระบวนการปรุงอาหาร มีความสะอาดถูกสุขอนามัย  
และค านึงถึงความปลอดภัย บริเวณจัดท าอาหารสะอาด การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย 

  3.1.3 กำรจัดแจงและนวัตกรรม     20 คะแนน 
           ความคิดสร้างสรรค์ ทั้งทางด้านการน าอาหารมาประยุกต์ และการจัดตกแต่งอาหาร   

เพ่ือให้ชวนรับประทาน ส่วนประกอบตกแต่งอาหารรอบจาน ควรมีความกลมกลืนเป็น    
ที่ยอมรับ เรียบง่ายและเป็นองค์ประกอบที่แปลกใหม่ 

  3.1.4 รสชำติและส่วนผสม     30 คะแนน 
อาหารต้องมีส่วนผสมของเครื่องปรุงและรสชาติเหมาะสมในเรื่องของคุณภาพ กลิ่น
และสีอาหารควรสอดคล้องกับคุณค่ามาตรฐานทางโภชนาการอาหารปัจจุบัน  

  3.1.5 ลีลำประกอบกำรปรุงอำหำร/ควำมพร้อมเพรียง/กองเชียร์      10 คะแนน 
 
3.2 เกณฑ์กำรตัดคะแนน 

3.2.1 หากผู้เข้าแข่งขันใช้เวลาน าเสนอเกินก าหนด จะถูกตัด 1 คะแนนในทุก 1 นาที 
  3.2.2 หากใช้จ านวนผู้เข้าแข่งขันเกินก าหนด จะถูกตัด 10 คะแนน 
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4. รำงวัล 
4.1 รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัลจ านวน 1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร 
4.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัลจ านวน 800 บาทพร้อมเกียรติบัตร 
4.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัลจ านวน 500 บาทพร้อมเกียรติบัตร 
4.4 รางวัลชมเชย จะได้รับเงินรางวัลจ านวน 300 บาทพร้อมเกียรติบัตร 
4.5 ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับเหรียญรางวัลตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 4.5.1 เหรียญทอง   80 – 100 คะแนน 
 4.5.2 เหรียญเงิน    70 – 79   คะแนน 
 4.5.3 เหรียญทองแดง   60 – 69   คะแนน 
4.6 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการแข่งขัน 

  
 
หมำยเหตุ :  - ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกทีมจะได้รับเงินสนับสนุนทีมละ 500 บาท 
  - ผู้เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละทีมเข้ารายงานตัว เวลา 07.30 – 08.30 น  
                       ณ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
  - ผู้เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละทีมสามารถเตรียมเพลง/ดนตรี มาเองได้ 
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2. เกณฑ์กำรน ำเสนอผลงำนกำรเรียนรู้ IS 
กิจกรรมเปิดโลกวิชำกำร THUNGSAIWITTAYA OPEN HOUSE 

9 มกรำคม 2562 
 

 การน าเสนอผลการเรียนรู้ IS ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

1. การตั้งประเด็นค าถาม/ สมมติฐานอย่างมีเหตุผล (Hypothesis Formulation) 
2. การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) 
3. สรุปองค์ความรู้ (Knowledge Formation) 
4. การสื่อสารและการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective  Communication) 
5. การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) 
 
 

 

ประเด็น 
กำรพิจำรณำ 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
คะแนนที่ได้ 

3 2 1 
1. กระบวนการ
เรียนรู้ 5 ขั้นตอน 

- สามารถน าเสนอผลงานตามกระบวนการจัดการเรยีนรู้ครบ 5 ข้ันตอน และ
มีความสอดคล้องกันทุกข้ันตอน (3 คะแนน) 
 

- สามารถน าเสนอผลงานตามกระบวนการจัดการเรยีนรู้ครบ 5 ข้ันตอน แต่
ขาดความสอดคล้องกัน (2 คะแนน) 
 

- สามารถน าเสนอผลงานตามกระบวนการจัดการเรยีนรูไ้ม่ครบ 5 ข้ันตอน 
(1 คะแนน) 
 
 

   

2. ทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 

- สามารถสื่อสารได้ชดัเจนแสดงถึงการคิด มีทักษะชีวิต ปรับตัวแก้ปญัหาใน
การท างานร่วมกัน และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
 (3 คะแนน) 
 

- สามารถสื่อสารได้ชดัเจนแสดงถึงการคิด แก้ปัญหาในการท างานรว่มกัน 
และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (2 คะแนน) 
 

- สามารถสื่อสารได้ และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (1 คะแนน) 
 
 
 

   

3. องค์ความรู้ที่ได้
จากการศึกษา
ค้นคว้า 
 

- สามารถสรุปองค์ความรู้ และสาระส าคัญถูกต้องตามหลักการ แนวคิดจาก 
แสดงวิธีประยุกต์ใช้ความรู้และวิธปีฏิบัติให้เกดิประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน 
(3 คะแนน) 
 

- สามารถสรุปองค์ความรู้ ถูกต้องตามหลักการ แสดงวิธีประยุกต์ใช้ประโยชน์
ต่อตนเอง (2 คะแนน) 
 

- สามารถสรุปองค์ความรู้ถูกต้องตามหลักการ แนวคิด (1 คะแนน) 
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ประเด็น 
กำรพิจำรณำ 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
คะแนนที่ได้ 

3 2 1 
4. รูปแบบผลงาน 
(นักเรียนทีมละ 1-4 คน) 

- มีสื่อและเทคโนโลยีประกอบการน าเสนอผลงานจากการเรยีนรูส้อดคล้อง
กับเรื่องอย่างหลากหลาย จดัล าดบัการน าเสนอชัดเจน (3 คะแนน) 
 

- มีสื่อและเทคโนโลยีประกอบการน าเสนอผลงานสอดคล้องกับเรื่องที่เรียนรู้ 
(2 คะแนน) 
 

- ไม่มีสื่อ หรือสื่อประกอบการน าเสนอไมส่อดคล้องกับเรื่องท่ีเรียนรู ้
(1 คะแนน) 
 

   

5. การน าเสนอ
ผลงาน (5 นาที) 
ตอบค าถาม (3 นาที) 

- แสดงให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้และเรื่องทีท่ า ใช้
ภาษาที่ชัดเจน กระชับได้ใจความ ควบคุมเวลาไดต้ามก าหนด ตอบค าถามได้
ตรงประเด็นและชัดเจน (3 คะแนน) 
 

- ควบคุมเวลาได้ตามก าหนด ตอบค าถามได้ตรงประเด็นและชัดเจน 
 (2 คะแนน) 
 

- เวลาไมเ่ป็นไปตามก าหนด หรือการน าเสนอขาดความชัดเจน 
การตอบค าถามวกวน (1 คะแนน) 
 

   

 
รำงวัลกำรน ำเสนอ 
แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) 

 

ชนะเลิศ     800 บาท 
รองชนะเลิศอันดับ 1   600 บาท 
รองชนะเลิศอันดับ 2   500 บาท 
รางวัลชมเชย จ านวน 2 รางวลัๆ ละ 300 บาท 
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3. เกณฑ์กำรประกวดโครงงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
กิจกรรมเปิดโลกวิชำกำร THUNGSAIWITTAYA OPEN HOUSE 

 
1.คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน   

 1.1 แข่งขันประเภททีม ทีมละ 3 คน 
 1.2 เข้าแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 ทีม เท่านั้น  
 

2. วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน  
2.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ทีมละ 3 คน พร้อมชื่อครูที่ปรึกษาโครงงานทีมละ ไม่เกิน 2 คน   
 

3. เกณฑ์กำรให้คะแนน 100 คะแนน  
3.1 การก าหนดหัวข้อโครงงาน        5 คะแนน  
3.2 ความส าคัญและความเป็นมาของโครงงาน    10 คะแนน  
3.3 วัตถุประสงค์/สมมติฐาน/ตัวแปร (ถ้ามี)      5 คะแนน  
3.4 เนื้อหาสาระและเอกสารที่เก่ียวข้อง     20 คะแนน 
3.5 วิธีด าเนินงาน/ แนวคิด และผลที่ได้รับ     15 คะแนน  
3.6 การน าเสนอปากเปล่า      10 คะแนน 
3.7 การตอบข้อซักถาม      10 คะแนน 
3.8 การเขียนรายงาน      10 คะแนน 
3.9 การน าไปใช้ประโยชน์       10 คะแนน  
3.10 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์       5 คะแนน  
 

4. เกณฑ์กำรตัดสิน กำรพิจำรณำตัดสินโครงงำนมีเกณฑ์กำรพิจำรณำ ดังนี้  
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

  ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
  ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  
  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
 

5. คณะกรรมกำรกำรแข่งขัน ระดับละ 3 - 5 คน 
    คุณสมบัติของคณะกรรมการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้ากลุ่มสาระหรือตัวแทนกลุ่มสาระ 
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แบบประเมินโครงงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
1.ชื่อโครงงาน............................................................................................................................. .......     
กลุ่มสาระการเรียนรู้...................................................................................... ...................................... 
  

การประเมินโครงงาน  มีหลักเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
 

รำยกำรประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ หมำยเหตุ 
1. การก าหนดหัวข้อโครงงาน 5    
2. ความส าคัญและความเป็นมาของโครงงาน 10    
3. วัตถุประสงค์/สมมติฐาน/ตัวแปร (ถ้ามี)  5    
4. เนื้อหาสาระและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  20   
5. วิธีด าเนินงาน/ แนวคิด และผลที่ได้รับ  15   
6. การน าเสนอปากเปล่า     10   
7. การตอบข้อซักถาม  10   
8. การเขียนรายงาน 10   
9. การน าไปใช้ประโยชน์ 10   
10. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 5   

รวม 100    
  
                                                             ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน 

       (............................................................................ ) 
 วันที่.............เดือน...........................พ.ศ........................ 
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4. เกณฑ์กำรประกวดดนตรีโฟล์คซอง 
กิจกรรมเปิดโลกวิชำกำร THUNGSAIWITTAYA OPEN HOUSE 

 
ชื่อกิจกรรมกำรแข่งขัน   การประกวดดนตรีโฟล์คซอง  
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในกำรประกวดดนตรีโฟล์คซอง 
1. คุณสมบัติผู้เข้ำประกวด 
    1.1) ต้องเป็นนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายและระดับประถมศึกษา 
    1.2) สมาชิกในวง 3 – 5 คน 

2. กติกำกำรประกวด 
    2.1) แบ่งผู้เข้าประกวดเป็นสองระดับได้แก่ ระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาตอนต้น  
  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
    2.2) ผู้เข้าประกวดแต่งกายชุดนักเรียน เพ่ือความเหมาะสมกับการเป็นนักเรียน 
    2.3) เวลาที่ใช้ในการประกวด วงละไม่เกิน 15 นาที (นับจากพิธีกรประกาศ ส่วนวงที่จับฉลากได้เป็น 
          วงแรกอนุญาตให้เช็คระบบเสียงจนเป็นที่พอใจ) 
    2.4) ผู้เข้าประกวดทุกวง สามารถเล่นเพลงเปิดตัว 1 เพลงเพื่อเช็คความพร้อม โดยคณะกรรมการไม่นับเป็น 
          คะแนนตัดสินแต่รวมอยู่ในเวลา 15 นาที  
    2.5) อนุญาตให้ผู้คุมวงร้องขอการปรับแต่งเสียงก่อนการแข่งขันเท่านั้น (โดยอนุญาตให้ปรับแต่งเสียง 
          บนเวทีเท่านั้น) 
    2.6) ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมความพร้อม โดยเตรียมเพลงตามข้อก าหนด ดังนี้  
          2.5.1 เพลงสตริง 1 เพลง 
          2.5.2 เพลงลูกทุ่ง 1 เพลง 
          2.5.3 เพลงพระราชนิพนธ์เพลง “แสงเดือน” 1 เพลง 
    2.7) ผู้เข้าแข่งขันประกวดดนตรีโฟล์คซอง ต้องมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง เพื่อเตรียม 
            ความพร้อมก่อนขึ้นเวทีการแข่งขัน (หากไม่มารายงานตัว คณะกรรมการจะถือว่าสละสิทธิ์) 
    2.8) ห้ามใช้ EFFECT เครื่องช่วยเสียงทุกชนิดที่เป็น / หรือเก่ียวข้อง ELECTRONIC / CHORUS /  
            FLANGER / ซีเควนเซอร์มิดิไฟล์ คอมพิวเตอร์ดนตรีทุกชนิด และห้ามใช้อุปกรณ์กระเดื่อง 
            (BASS DRUM)  
    2.9) ทางกองประกวดมีเครื่องดนตรีที่จัดเตรียมไว้ใช้ในการแข่งขันดังต่อไปนี้ กาฮอง 
    2.10) ผู้เข้าประกวดใช้เครื่องดนตรีได้ไม่เกิน 5 ชนิด ต้องเตรียมอุปกรณ์ดนตรีมาให้พร้อม กรรมการจะจัด 
            เครื่องเสียงให้ เช่น ไมค์ จ านวน 3 ตัว เครื่องดนตรีจะเป็นการต่อเข้ามิกส์โดยตรง ไม่ผ่านตู้แอมป์ 
    2.11) ผู้เข้าประกวดต้องน าใบสมัครตัวจริง เนื้อเพลงที่เตรียมมาในข้อ 6.1 - 6.3 โดยจัดพิมพ์และเข้าเล่ม  
    2.12) ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ 

3. ขั้นตอนกำรสมัคร 
 นักเรียนโรงเรียนทุ่งทรายวิทยาสมารถขอรับและส่งใบสมัครได้ที่อาจารย์ประจ าหมวดวิชาศิลปะ 
ส าหรับนักเรียนต่างโรงเรียนสามารส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 4 มกราคม 2562 
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4. เกณฑ์กำรตัดสิน (วงที่ผ่ำนเข้ำรอบประกวดในวันงำน) 
    4.1) ความถูกต้อง ความชัดเจน ความกลมกลืนของดนตรี  30 คะแนน 
    4.2) ความสามารถทางด้านดนตรี    30 คะแนน 
    4.3) การแสดงออกของนักร้อง และนักดนตรี   20 คะแนน 
    4.4) ความคิดสร้างสรรค์     10 คะแนน 
    4.5) การมีส่วนร่วม                    10 คะแนน  
 
5. ก ำหนดกำร 
    หมดเขตการรับสมัครส าหรับโรงเรียนทุ่งทราย   วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
    ประกวดรอบคัดเลือกส าหรับนักเรียนโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา วันที่ 3-4 มกราคม พ.ศ. 2562 
    หมดเขตการรับสมัครส าหรับโรงเรียนอ่ืนๆ   วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 
    ประกาศผลผู้เข้ารอบ       วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 
    ประกวดรอบชิงชนะเลิศ     วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 
 
7. รำงวัลกำรประกวด 
    7.1) รางวัลชนะเลิศท้ังสองระดับ 

เกียรติบัตรส าหรับสมาชิกในวง พร้อมทุนการศึกษา  จ านวน 1,000 บาท 
    7.2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทั้งสองระดับ 
           เกียรติบัตรส าหรับสมาชิกในวง พร้อมทุนการศึกษา จ านวน 500 บาท 
    7.3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทั้งสองระดับ 
           เกียรติบัตรส าหรับสมาชิกในวง พร้อมทุนการศึกษา จ านวน 300 บาท 
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ใบสมัครประกวดวงดนตรีโฟล์คซองวันเปิดโลกวิชำกำร 
 

ณ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา  
 

ชื่อวง………………………………………สถำนศึกษำ……………………………. 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ระดับชั้น-ปีที่ ต ำแหน่งที่เล่น 

    

    

    

    

    

  
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกที่สุด………………..............................……………………........... 
 

เพลงที่ส่งเข้ำประกวด 
1. เพลงสตริง …………………..................................................................................................................  
2. เพลงลูกทุ่ง ............................................................................................................................. ......... 
3. เพลงพระราชนิพนธ์เพลง “แสงเดือน” 

 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำนักเรียน ตำมรำยช่ือ มีคุณสมบัติตำมข้อก ำหนดทุกประกำร 
 

 
ลงชื่อ......................................................ผู้สมัคร 

(..................................................................) 
 
 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้รับสมัคร 
(......................................................................) 
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5. เกณฑ์กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี โครงกำรศิลป์สร้ำงสรรค์ 
กิจกรรมเปิดโลกวิชำกำร THUNGSAIWITTAYA OPEN HOUSE 

 
1.  คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน   

-  เป็นนักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.3   
-  เป็นนักเรียนระดับชั้น ป.4 – ป.6   
-  เป็นนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.3  
-  เป็นนักเรียนระดับชั้น ม.4 – ม.6  
 

2.  ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน   
2.1 ประเภท เดี่ยว (แต่ไม่จ ากัดจ านวนผู้เข้าแข่งขันของแต่ละโรงเรียน จะส่งหลายคนก็ได้) 
2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน    

-  ระดับชั้น ป.1 – ป.3   จ านวน  1  คน  
-  ระดับชั้น ป.4 – ป.6   จ านวน  1  คน  
-  ระดับชั้น ม.1 – ม.3   จ านวน  1  คน 
 -  ระดับชั้น ม.4 – ม.6   จ านวน  1  คน  
 

3.  วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน   
3.1 ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน (ส่งใบสมัครก่อนหรือสมัครได้ที่สนามแข่งขัน เวลา 08.00-09.00 น.) 
3.2 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   
   -  ระดับชั้น ม.4- ม.6  ขนาด 15” x 22” ใช้สีน้ า,ใช้สีโปสเตอร์หรือสีอะคริลิก   

3.3   หัวข้อการแข่งขัน     
- ระดับชั้น ป.1-ป.3 เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง “ท้องถิ่นของเรา”   
- ระดับชั้น ป.4-ป.6 เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง “สิ่งแวดล้อมไทยในอนาคต”    
- ระดับชั้น ม.1-ม.3 เนื้อหาเก่ียวกับเรื่อง “อาเซียนในอนาคต”    
- ระดับชั้น ม.4-ม.6 เนื้อหาเก่ียวกับเรื่อง “สีสันแห่งจินตนาการ”  

3.4 ไม่ต้องเคลือบภาพและไม่ต้องใส่กรอบภาพ   
3.5 ห้ามน าต้นฉบับมาดูในขณะแข่งขัน   
3.6 ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเอง   
3.7 เวลาในการวาดภาพ 3 ชัว่โมง (เริ่มแข่งขันเวลา 09.00-12.00 น. ประกาศผล เวลา 14.00 น.) 
3.8 ผลงานของผู้แข่งขันถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการแข่งขันไม่ให้คืนกลับไป 
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4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน 100 คะแนน      
-  ความคิดสร้างสรรค์          20  คะแนน    
-  เทคนิคการใช้สี          20  คะแนน   
-  ความสวยงาม ความประณีต        20  คะแนน   

  -  ความสอดคล้องของภาพกับหัวข้อที่ก าหนด    20  คะแนน    
-  การจัดองค์ประกอบของภาพ        20  คะแนน 
 

5.  เกณฑ์กำรตัดสิน     
ร้อยละ  80 - 100   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง   
ร้อยละ  70 - 79     ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน   
ร้อยละ  60 - 69   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง   
ต่ ากว่าร้อยละ 60  ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน   
ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด  
 

6. รำงวัลจำกกำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี ในแต่ละระดับชั้น  
  1.  รางวัลชนะเลิศ         ได้รับเงินทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตรทั้งนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน  
 2.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1  ได้รับเงินทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตรทั้งนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน  

3.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2  ได้รับเงินทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตรทั้งนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน 
 

7.  สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม:  
โทร 084-9516729  (นายอุเทน  พิลึก) 
 

 
 
 
 
หมำยเหตุ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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ใบสมัคร 
การแข่งขันวาดภาพระบายสี 

โครงการศิลป์สร้างสรรค์ ในงานเปิดโลกวิชาการ THUNGSAIWITTAYA  OPEN  HOUSE  ประจ าปี 2561 
ณ  โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
--------------------------------- 

ชื่อโรงเรียน ........................................................................................................... .............................. 
สังกัด ............................................. ................................................................. ................................... 
อ าเภอ............................................................จังหวัด..................................................... ...................... 
ระดับชั้น              ระดับประถมศึกษา  ป. 1 – 3    ระดับประถมศึกษา ป. 4- 6 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม. 1 - 3       ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. 4-6  
      

ชื่อผู้ประกวด 
1.      ชื่อ - สกุล.....................................................................................ชั้น............................. . 

  
2.    ชื่อ - สกุล.......................................................................................ชั้น............................. . 
 
3.      ชื่อ - สกุล.....................................................................................ชั้น..................... ......... 

  
4.    ชื่อ - สกุล.......................................................................................ชั้น............................. . 
 
5.      ชื่อ - สกุล.....................................................................................ชั้น.............................. 

  
6.    ชื่อ - สกุล.......................................................................................ชั้น............................. . 
 

ชื่อครูผู้ควบคุม           
1. ชื่อ - สกุล.........................................................................เบอร์มือถือ.............................................. 

  2. ชื่อ - สกุล.........................................................................เบอร์มือถือ........ ..................................... 
  3. ชื่อ - สกุล.........................................................................เบอร์มือถือ........ ...................................... 
  

    ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
  
                                                             (ลงชื่อ) ........................................... ผู้รับรอง 
                                                                               (...................................................) 
                                                           ต าแหน่ง  ....................................................... 
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6. เกณฑ์กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว 
กิจกรรมเปิดโลกวิชำกำร THUNGSAIWITTAYA OPEN HOUSE 

 

 1. ระดับและคุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน  
  การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้  
  1.1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  
   ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เท่านั้น  
  1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
   ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เท่านั้น  
 2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน  
  2.1 ประเภทเดี่ยว  
  2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขันระดับละ 1 คน  
 3. วิธีด ำเนินกำรและหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน  
  3.1 วิธีด าเนินการแข่งขัน  
   ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนระดับละ 1 คน ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  
  3.2 การจัดการแข่งขัน มีการแข่งขัน 1 รอบ ดังนี้  
   3.2.1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  
    ข้อสอบ 1 จ านวน 20 ข้อ ใช้เวลาข้อละ 1 นาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัวเลข 
ผลลัพธ์ 2 หลัก  
   3.2.2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
    ข้อสอบ 1 จ านวน 20 ข้อ ใช้เวลาข้อละ 1 นาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัวเลข 
ผลลัพธ์ 2 หลัก  
  3.3 วิธีการแข่งขัน  
   3.3.1 ชี้แจงระเบียบการแข่งขันให้นักเรียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนเข้าใจตรงกันก่อน 
เริ่มการแข่งขัน  
   3.3.2 ใช้การสุ่มเลขโดด ตามที่ส่วนกลางก าหนดไว้ให้เท่านั้น และห้ามน าไปปรับเปลี่ยนใด ๆ 
ทั้งสิ้น  
   3.3.3 ใช้กระดาษค าตอบ ขนาด ¼ ของกระดาษ A4 ดังตัวอย่างในการแข่งขันทุกระดับ  
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   3.3.4 แจกกระดาษค าตอบตามจ านวนข้อในการแข่งขันแต่ละรอบ  
   3.3.5 ให้นักเรียนเขียนชื่อ – สกุล โรงเรียน เลขท่ีนั่ง และหมายเลขข้อให้เรียบร้อยก่อนเริ่ม
การแข่งขันในแต่ละรอบและห้ามเขียนข้อความอ่ืนๆ จากท่ีก าหนด  
   3.3.6 เริ่มการแข่งขันโดยสุ่มตัวเลขโดดจากโปรแกรม GSP ที่ส่วนกลางจัดไว้ให้เป็นโจทย์และ
ผลลัพธ์ ซึ่งเลขโดดในโจทย์ที่สุ่มได้ต้องไม่ซ้ าเกินกว่า 2 ตัว หรือถ้าสุ่มได้เลข 0 ต้องมีเพียงตัวเดียวเท่านั้นเช่น  
 - สุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัว สุ่มได้เป็น 6616 มี 6 ซ้ าเกินกว่า 2 ตัว ต้องสุ่มใหม่ หรือ  
 - สุ่มได้เป็น 0054 มี 0 ซ้ าเกิน 1 ตัว ต้องสุ่มใหม่  
 - สุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัว สุ่มได้เป็น 43445 มี 4 ซ้ าเกินกว่า 2 ตัว ต้องสุ่มใหม่ หรือ  
 - สุ่มได้เป็น 20703 มี 0 ซ้ าเกิน 1 ตัว ต้องสุ่มใหม่  
   3.3.7 เมื่อหมดเวลาในแต่ละข้อให้กรรมการเก็บกระดาษค าตอบ และด าเนินการแข่งขัน
ต่อเนื่องจนครบทุกข้อ (ไม่มีการหยุดพักในแต่ละข้อเพ่ือตรวจให้คะแนน/ไม่มีการเฉลยทีละข้อให้นักเรียนผู้เข้า
แข่งขันรับทราบก่อนเสร็จสิ้นการแข่งขัน)  
 3.4 หลักเกณฑ์การแข่งขัน  
  3.4.1 การแข่งขันระดับประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ใช้การด าเนินการทาง
คณิตศาสตร์ ได้แก่ บวก ลบ คูณ หาร ยกก าลัง หรือถอดรากอันดับที่ n ที่เป็นจ านวนเต็มบวกเท่านั้น เพ่ือหา 
ผลลัพธ์ ในการถอดรากต้องใส่อันดับที่ของรากจากตัวเลขที่สุ่มจากโจทย์ ยกเว้นรากอันดับที่สองในการถอด 
รากอันดับที่ n อนุญาตให้ใช้เพียงชั้นเดียวและไม่อนุญำตให้ใช้รากอนันต์และให้เขียนแสดงวิธีคิดทีละข้ันตอน 
หรือเขียนแสดงความสัมพันธ์ของวิธีการและค าตอบในรูปของสมการก็ได้เช่น 
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  3.4.2 การแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) ใช้การด าเนินการทางคณิตศาสตร์ บวก ลบ คูณ หาร ยกก าลัง ถอดรากอันดับที่ n  
ที่เป็นจ านวนเต็มบวกเพ่ือหาผลลัพธ์ สามารถใช้แฟกทอเรียล (!) และซิกมา (∑ ) ได้ โดยมีข้อตกลงดังนี้
ใน การถอดรากอันดับที่n จะถอดกี่ชั้นก็ได้ ถ้าไม่ใช่รากอันดับที่สองต้องใส่อันดับที่ของรากจากตัวเลขที่สุ่มมา 
เท่านั้น และ ไม่อนุญำต ให้ใช้รากอนันต์หากมีการใช้ซิกมาต้องเขียนให้ถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์ทั้งนี้ 
ตัวเลขที่ ปรากฏอยู่กับ ต้องเป็นตัวเลขที่ได้มาจากโจทย์ที่สุ่มเท่านั้น เช่น  
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การเขียนแสดงวิธีคิดให้เขียนแสดงความสัมพันธ์ของวิธีการและค าตอบในรูปของสมการเท่านั้น เช่น 
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   3.4.3 ข้อพึงระวังในการแข่งขัน  
    1) การคิดค านวณหาค าตอบต้องใช้เลขโดดให้ครบทุกตัว และใช้ตัวละ 1 ครั้งเท่านั้น  
    2) การใช้เครื่อง +, - , ×, ÷ ควรเขียนให้ชัดเจน  
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 4. เกณฑ์กำรให้คะแนน  
  4.1 ผู้ที่ได้ค าตอบเท่ากับผลลัพธ์ที่ก าหนด และวิธีการถูกต้อง ได้คะแนนข้อละ 2 คะแนน  
  4.2 ถ้าไม่มีผู้ใดได้ค าตอบเท่ากับผลลัพธ์ที่สุ่มได้ ผู้ที่ได้ค าตอบใกล้เคียงกับผลลัพธ์มากท่ีสุด  
และ วิธีการถูกต้อง เป็นผู้ได้คะแนน ไม่ว่าผลลัพธ์ที่ต้องการจะเป็นก่ีหลักก็ตาม  
(ผลลัพธ์ที่ได้ต้องเป็นจ านวนเต็ม เท่านั้น)  
 
 5. เกณฑ์กำรตัดสิน  
  คณะกรรมการน าคะแนน มาคิดเทียบกับเกณฑ์การตัดสินดังนี้  
   ร้อยละ 80 - 100 ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  
   ร้อยละ 70 – 79 ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  
   ร้อยละ 60– 69 ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง  
  ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับที่ 1-3 มากกว่า 3 คน ให้การแข่งขันรอบท่ี 2  จ านวน 5 ข้อ นักเรียนคน
ใดได้คะแนนได้คะแนนมากกว่า ให้เป็นผู้ชนะตามล าดับที่ต้องการ ถ้ำยังเท่ำกันอีก ให้จับฉลำก 
 
 6. สถำนที่ท ำกำรแข่งขัน  
 ห้อง 426 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
 
 7. ไม่อนุญำตให้น ำเครื่องคิดเลขหรืออุปกรณ์ช่วยในกำรค ำนวณอื่นๆ เข้ำไปในห้องแข่งขัน  
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6. เกณฑ์กำรแข่งขันกีฬำฟุตซอล ฟ้ำ-แดง คัพ ครั้งที่ 2 
กิจกรรมเปิดโลกวิชำกำร THUNGSAIWITTAYA OPEN HOUSE 

 
1. ระเบียบกำรแข่งขัน 
ระเบียบการแข่งขันครั้งนี้เรียกว่า “การแข่งขันฟุตซอล ฟ้า-แดง คัพ โรงเรียนทุ่งทราย

วิทยา จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีการศึกษา 2561“ 
 
2. ให้ใช้ระเบียบนี้นับตั้งแต่วันประกำศ เป็นต้นไป 
 
3. ให้จัดกำรแข่งขันโดยถืออำยุเป็นเกณฑ์ แบ่งออกเป็น 1 รุ่น คือ 

 (1) รุ่นอายุไม่เกิน12 ปี   (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ.2549)  (ประถมศึกษา) 
 การนับอายุให้ถือเอาปีปฏิทินเป็นเกณฑ์ 
 

 4. คุณสมบัติของผู้เข้ำแข่งขัน 
  (1) เป็นนักเรียนในสถานศึกษานั้น ๆ 
 
 5. กำรสมัครเข้ำแข่งขัน 
  (1) โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ส่งนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขัน ยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนทุ่งทราย
วิทยา หรือที่ ครูอัศวิน บ ารุงสรณ์ 087-8390626, ครูจักรภัทร พูลเขตรกิจ 062-27988535 
  (2) ก ำหนดกำรรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๙ มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
  จับสลำกแบ่งสำย   ก าหนดการจับสลากท่ี  โรงเรียนรุ่งทรายวิทยา วันที่  9 มกราคม  
2562   เวลา  08.30  น. 
  ก ำหนดกำรแข่งขัน วันที่ 9 มกรำคม พ.ศ.2562 ณ สนำมโรงเรียนทุ่งทรำย
วิทยำ 
  (3) ส่งรายชื่อนักกีฬาจ านวนไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่เกิน 12 คน 
 
 6. ได้รับเงินรำงวัลและเกยีรติบัตร 
           รางวัลชนะเลิศ                             ได้รับเงินจ านวน...........................พร้อมเกียรติบัตร 
   รองชนะเลิศอันดับ  1 รางวัลชนะเลิศ   ได้รับเงินจ านวน...........................พร้อมเกียรติบัตร 
            รองชนะเลิศอันดับ  2 รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเงินจ านวน...........................พร้อมเกียรติบัตร 
 

 
 
 
 
 



22 
 

7. เกณฑ์กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ 
กิจกรรมเปิดโลกวิชำกำร THUNGSAIWITTAYA OPEN HOUSE 

 
1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน และประเภท   

1.1 นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว ระดับละ   1 คน  
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว ระดับละ   1 คน   

2. กำรด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 
2.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนระดับละ 1 คน ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  
2.2 กิจกรรมการแข่งขัน ผู้แข่งขันต้องท าแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์            
     - ความสามารถในการคิดเลขเร็วและการคิดค านวณ   - ความสามารถของการแก้โจทย์ปัญหา  
2.3 แบบทดสอบในแต่ละระดับชั้น ใช้เนื้อหาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 หลักสูตรการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ และแนวการประเมินนักเรียนระดับ
นานาชาติ (PISA) โดยใช้เวลาในการ ทดสอบ 120 นาที  
นักเรียนที่เข้ำแข่งขันทุกระดับ ท ำแบบทดสอบท้ังหมด 3 ตอน ดังนี้   

ตอนที่ 1 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ แบบ 4 ตัวเลือก  จ านวน  10 ข้อ    
ตอนที่ 2 แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมค าตอบวัดทักษะคิดเลขเร็วและทักษะการคิดค านวณ 
           จ านวน 20 ข้อ        
ตอนที่ 3 แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมค าตอบ วัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหา จ านวน  10 ข้อ   

3. เกณฑ์กำรให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)   ดังนี้   
ตอนที่ 1 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  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         

4. เกณฑ์กำรตัดสิน     
ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาตัดสินจากคะแนนแบบทดสอบตอนที่ 3 ตอนที่ 2 และตอนที่ 1 

ตามล าดับ แล้ว น าคะแนนรวมมาคิดเทียบเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้   
ร้อยละ  80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ  70 – 79   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 

  ร้อยละ  60 – 69   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง   
-ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด   

5. คณะกรรมกำรกำรแข่งขัน   
จ านวนระดับชั้นละ 3-5 คน ประกอบด้วย ครู ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคณิตศาสตร์  

6. สถำนที่แข่งขัน  
  จัดสอบในห้องเรียน  423 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
 
 
 
 
หมำยเหตุ       ไม่อนุญาตให้น าเครื่องคิดเลขหรืออุปกรณ์ช่วยค านวณอ่ืนๆเข้าไปในห้องแข่งขัน 
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8. กิจกรรมอำเซียนศึกษำ   
เป็นกิจกรรม Walk Rally  มีกิจกรรมตอบปัญหาเกี่ยวกับอาเซียน และมีนิทรรศการ 
 

9. กิจกรรมอบรมอำชีพที่นักเรียนสนใจหลักสูตรระยะสั้น  
เป็นการจัดอบรมอาชีพที่หลากหลายในระยะเวลา 2-3 ชั่วโมง โดยรับสมัครตั้งแต่ ประถมศึกษา – 

มัธยมศึกษาตอนปลาย อบรมแล้ว ผู้เข้ารับการอบรม สามารถน าชิ้นงานกับไปได้ โดยไปเสียค่าใช้จ่าย 
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แบบตอบรับเข้ำร่วมกิจกรรมเปิดโลกวิชำกำร  THUNGSAIWITTAYA OPEN HOUSE  
วันพุธที่ 9 มกรำคม พ.ศ.2562  ณ  โรงเรียนทุ่งทรำยวิทยำ   

ชื่อโรงเรียน...............................................................................สังกัด.................................................................. 
ครูผู้ประสำนงำน................................................................................  โทรศัพท์มือถือ...................................... 
จ ำนวนครูที่เข้ำร่วมกิจกรรม......................... คน   จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม..............................คน 
 

 
มีความประสงค์ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆดังนี้ 
1. กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี (ประเภทเดี่ยว 1 คน) 
  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 สถานที่แข่งขัน ข้างตึก 3 
 

  (ด.ช./ด.ญ.)...........................................................นามสกุล........................................ชั้น.... .......... 
 ครูผู้ควบคุมดูแล  ชื่อ.............................................นามสกุล............................ ................................ 
  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 สถานที่แข่งขัน ข้างตึก 3 
 

  (ด.ช./ด.ญ.)...........................................................นามสกุล...... ..................................ชั้น.............. 
 ครูผู้ควบคุมดูแล  ชื่อ.............................................นามสกุล.............................. ............................. 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สถานที่แข่งขัน ข้างตึก 3 
 

  (ด.ช./ด.ญ.)...........................................................นามสกุล........................................ชั้น.... .......... 
 ครูผู้ควบคุมดูแล  ชื่อ..............................................นามสกุล............................... ........................... 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานที่แข่งขัน ข้างตึก 3 
 

  (ด.ช./ด.ญ.)...........................................................นามสกุล........................................ชั้น.... .......... 
 ครูผู้ควบคุมดูแล  ชื่อ.............................................นามสกุล........................................................... 
 
2. กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว (ประเภทเดี่ยว 1 คน) 
  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 สถานที่แข่งขัน ห้อง 42 
 

  (ด.ช./ด.ญ.)...........................................................นามสกุล........................................ชั้น.... .......... 
 ครูผู้ควบคุมดูแล  ชื่อ..............................................นามสกุล............................... ........................... 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สถานที่แข่งขัน ห้อง 42 
 

  (ด.ช./ด.ญ.)...........................................................นามสกุล........................................ชั้น.... .......... 
 ครูผู้ควบคุมดูแล  ชื่อ.............................................นามสกุล.................................. .......................... 
 
 
 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=x-raw-image:///223b193867aab13cc0b0f09c27b15f411b127959d912b30194658e48b31cc80c&imgrefurl=http://www.thaischool.in.th/_files_school/62100490/data/62100490_1_20160827-205207.pdf&docid=-KBYXVZbqn5d2M&tbnid=PLGqZzgZOyKU7M:&vet=1&w=335&h=385&bih=651&biw=1366&ved=2ahUKEwjUwb_nvarfAhVOSX0KHX0pBNYQxiAoAXoECAEQEg&iact=c&ictx=1
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3.  ประกวดดนตรีโฟล์คซอง (ประเภททีม ทีมละ 3-5 คน) 
  ระดับประถมศึกษา สถานที่แข่งขัน เวทีกลาง โดมกิจกรรม 
 

  (ด.ช./ด.ญ.)...........................................................นามสกุล........................................ชั้น.... .......... 
 (ด.ช./ด.ญ.)............................................................นามสกุล........................................ ชั้น.............. 
 (ด.ช./ด.ญ.)............................................................นามสกุล........................................ชั้น... ........... 
 (ด.ช./ด.ญ.)............................................................นามสกุล........................................ชั้น... ........... 
 ครูผู้ควบคุมดูแล  ชื่อ.............................................นามสกุล............................................ ............... 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สถานที่แข่งขัน เวทีกลาง โดมกิจกรรม 
 

  (ด.ช./ด.ญ.)...........................................................นามสกุล........................................ชั้น.... .......... 
 (ด.ช./ด.ญ.)............................................................นามสกุล........................................ชั้น..............  
 (ด.ช./ด.ญ.)............................................................นามสกุล........................................ชั้น... ........... 
 (ด.ช./ด.ญ.)............................................................นามสกุล........................................ชั้น..............  
 ครูผู้ควบคุมดูแล  ชื่อ.............................................นามสกุล............................. .............................. 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานที่แข่งขัน เวทีกลาง โดมกิจกรรม 
 

  (ด.ช./ด.ญ.)...........................................................นามสกุล........................................ชั้น.... .......... 
 (ด.ช./ด.ญ.)............................................................นามสกุล........................................ชั้น.............. 
 (ด.ช./ด.ญ.)............................................................นามสกุล........................................ชั้น... ........... 
 (ด.ช./ด.ญ.)...........................................................นามสกุล........................................ชั้น..............  
 ครูผู้ควบคุมดูแล  ชื่อ............................................นามสกุล........................................... ................ 
 
4.  กำรแข่งขันกีฬำฟุตซอล (ประเภททีม) 
  ระดับรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี สถานที่แข่งขัน สนามฟุตซอลโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
 

  (ด.ช./ด.ญ.)...........................................................นามสกุล........................................ชั้น.... .......... 
 (ด.ช./ด.ญ.)...........................................................นามสกุล........................................ชั้น.......... .... 
 (ด.ช./ด.ญ.)...........................................................นามสกุล........................................ชั้น.... .......... 
 (ด.ช./ด.ญ.)...........................................................นามสกุล........................................ชั้ น.............. 
 (ด.ช./ด.ญ.)...........................................................นามสกุล........................................ชั้น.... .......... 
 (ด.ช./ด.ญ.)...........................................................นามสกุล........................ ................ชั้น.............. 
 (ด.ช./ด.ญ.)...........................................................นามสกุล........................................ชั้น.... .......... 
 (ด.ช./ด.ญ.)...........................................................นามสกุล...... ..................................ชั้น.............. 
 ครูผู้ควบคุมดูแล  ชื่อ............................................นามสกุล......................................... .................. 
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5.  กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ (ประเภทเดี่ยว 1 คน) 
  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 สถานที่แข่งขัน ห้อง 42 
 

  (ด.ช./ด.ญ.)...........................................................นามสกุล........................................ชั้น.... .......... 
 ครูผู้ควบคุมดูแล  ชื่อ.............................................นามสกุล........................................................... 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สถานที่แข่งขัน ห้อง 42 
 

  (ด.ช./ด.ญ.)...........................................................นามสกุล........................................ชั้น.... .......... 
 ครูผู้ควบคุมดูแล  ชื่อ.............................................นามสกุล............................ ............................... 
 
 
 

ลงชื่อ...............................................................ผู้รับรองข้อมูล 
                   (.............................................................) 
             ต าแหน่ง......................................................... 

 
หมายเหตุ 
    -  ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 4 มกราคม 2562 
    -  e-mail Natchaya.yok23@gmail.com หรือ ส่งเอกสารได้ที่ธุรการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
โทร 095-313-8989 (ครูกิติภา) , 088-286-3576 (โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา), 087-7290297 (ธุรการวิชาการ)
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