
 
  



  



 
 
 

ใบสมัคร 
การแข่งขันทักษะงานวันสถาปนาโรงเรียนปากพนัง 120 ปี  

(กิจกรรมทางวิชาการ) 
วันที่ 20-22 สิงหาคม 2562 

 
โรงเรียน  ………………………………………………………………………………………………………………………...........…. 
ต ำบล …………………………..  อ ำเภอ  …………………………………. จังหวัด…………………………...........…………. 
เบอร์โทรศัพท์ .………………………………………………… โทรสำร ……………………………...........…………………… 
  
กลุ่มสาระการเรียนรู้............................................................................................................................. ..... 
ประเภท/รายการที่เข้าแข่งขัน……………………………………………………………………………………………………..       
วัน เดือน ปี ท่ีแข่งขัน........................................................................................................................ 
รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน 

1.ชื่อ...............................................................สกุล.................................................... ...................... 
2.ชื่อ...............................................................สกุล................................... ....................................... 
3.ชื่อ...............................................................สกุล.................................................... ...................... 

รายช่ือครูผู้ควบคุม 
          1. …………………………………………………………..เบอร์ติดต่อ …………..………………………………............ 
          2. …………………………………………………………..เบอร์ติดต่อ …………………………………………………….. 
 
 

   ลงชื่อ...........................................................  
          (                           ) 
       ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
      โรงเรียน................................................. 
    
 

**กรุณำส่งใบสมัครภำยในวันที่ 9 สิงหำคม 2562 
**สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ครูนฤมล นำคปลัด   โทร. 087-8909145 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กติกาการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร ์   

งานร าลึกสถาบัน ชื่นชมผลความดี เชดิชูศักดิศ์รี ร่วมฉลอง 120 ปี โรงเรียนปากพนัง 
วันที ่  20 – 21  สิงหาคม   พ.ศ.   2562 

 
 
มีกำรแข่งขัน  3  ทักษะ  คือ 

1. กำรแข่งขันเกม  24  ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  6 
2. กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว  ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  6 
3. กำรแข่งขันกำรตอบปัญหำคณิตศำสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  6 

 
หมายเหตุ  1.  กำรแข่งขันเกม  24  และคิดเลขเร็ว  โรงเรียนส่งนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันได้  
                       ทักษะละไม่เกิน  3  คน 
       2.  ทักษะกำรตอบปัญหำคณิตศำสตร์    โรงเรียนส่งนกัเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขัน    
                      โรงเรียนละไม่เกิน  2  ทีม  ทีมละ  2  คน 
       3.  ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนที่เข้ำร่วมแข่งขันทำงโรงเรียนมอบเกียรติบัตร  
            *************************************************** 
 

กติกาและวิธีการแข่งขันการตอบปัญหาคณิตศาสตร์ 
โรงเรียนละไม่เกิน  2  ทมี  ทีมละ  2  คน 

 
เป็นกำรตอบปัญหำทำงคณิตศำสตร์  โดยใช้ควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์ในระดับไม่เกิน 

            ควำมรู้ในระดับประถมศึกษำปีที่  6 
ลักษณะกำรตอบ เป็นกำรเขียนตอบ 
รอบแรก  แข่งขัน  10  ข้อ  ข้อละ  3  นำที 
รอบสอง  แข่งขัน  10  ข้อ  ข้อละ  3  นำที 
การตัดสิน  รอบแรกคัดไว้  50% ของโรงเรียนที่เข้ำแข่งขัน หรือ 50%ของคะแนน 

                                รอบที่ สอง  ชิงชนะเลิศตำมเกณฑ์กำรตัดสินดังนี้ 
   80%  ขึ้นไป  ได้รับเกียรติบัตร    ระดับเหรียญทอง 
   70% - 79%  ได้รับเกียรติบัตร    ระดับเหรียญเงิน 
   60% - 69%  ได้รับเกียรติบัตร    ระดับเหรียญทองแดง 
   50% - 59%  ได้รับเกียรติบัตร     ชมเชย  
 
 
 
 
 
 



 
   

กติกาและวิธีการแข่งขันคิดเลขเร็ว 
โรงเรียนละไม่เกิน  3  คน 

 
 
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน   

เป็นนักเรียนระดับชั้น  ป.4 – ป.6 
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

 แข่งขันประเภทเดี่ยว 
 จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขันโรงเรียนละไม่เกิน 3 คน 

3. วิธีด าเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 ส่งรำยชื่อนักเรียนผู้เข้ำแข่งขัน  พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนดสุ่มตัวเลขจำกโปรแกรม  
GSP  เป็นโจทย์และผลลัพธ์แล้วใช้กำรด ำเนินกำรทำงคณิตศำสตร์  บวก  ลบ  คูณ  หำร  ยกก ำลัง  ถอดรำก  
เพ่ือหำผลลัพธ์  (ในกำรถอดรำก ถ้ำเป็นรำกอ่ืน  ไม่ใช่รำกที่ 2 ต้องใส่อันดับของรำกจำกตัวเลขที่สุ่มมำ)  และ
ต้องใช้ตัวเลขให้ครบทุกตัว  โดยใช้ได้ตัวละ 1 ครั้ง  ซึ่งตัวเลขที่สุ่มได้ต้องไม่ซ้ ำเกิน 2 ตัว  และเลข 0 ต้องมี
เพียงตัวเดียวเท่ำนั้น 
 จัดแข่งขัน  2 รอบ ดังนี้ 

รอบท่ี 1  จ ำนวน 30 ข้อ ใช้เวลำ ข้อละ 30 วินำที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัวเลข ผลลัพธ์ 2 
หลัก  
รอบท่ี 2  จ ำนวน 20 ข้อ ใช้เวลำ ข้อละ 30 วินำที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัวเลข ผลลัพธ์ 3 
หลัก 

 วิธีการแข่งขัน 
 กรรมกำรแจกกระดำษค ำตอบตำมจ ำนวนข้อ 
 เมื่อหมดเวลำแต่ละข้อให้กรรมกำรเก็บกระดำษค ำตอบ 
 เมื่อหมดรอบแรกให้พัก  10 นำท ี

4. เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผู้ที่ได้ค ำตอบเท่ำกับผลลัพธ์ที่ก ำหนดให้  ได้คะแนนข้อละ  1 คะแนน 
 ถ้ำข้อใดไม่สำมำรถหำค ำตอบได้เท่ำกับผลลัพธ์ที่ก ำหนดให้  ผู้ที่ได้ค ำตอบใกล้เคียงกับผลลัพธ์มำกที่สุด  เป็นผู้ได้
คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
คณะกรรมกำร  รวมคะแนนรอบที่ 1 และรอบที่ 2   แล้วน ำคะแนนทั้ง  2 รอบมำรวมและตัดสิน
ตำมล ำดับคะแนน  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 

     
 
 
 
 
 



 
 

กตกิาและวิธกีารแข่งขันคิดเกม  24 
โรงเรียนละไมเ่กิน   3  คน 

 
 

ผู้เล่น  ครั้งละ  4  คน 
อุปกรณ์  บัตรตัวเลข 1 – 9  จ ำนวน  4  ชุด ผู้เล่นจะถือคนละ 1 ชุด  แผ่นป้ำยชุดกำรแข่งขันละ  1  
ใบ 
วิธีการเล่น 

1. ผู้เล่นทั้ง  4  คน  ถือบัตรทั้งชุดโดยเอำด้ำนหลังขึ้น  ไม่เห็นตัวเลข และสลับบัตรอยู่เรื่อย ๆ  
2. ผู้เล่นทั้ง  4  คน  วำงบัตรลงบนช่องว่ำงของแผ่นป้ำยคนละ  1  ใบ  พร้อมกัน  ผู้เล่นทุกคนรีบคิด   

ในใจโดยเอำจ ำนวนทั้ง  4  บนแผ่นป้ำยมำบวกลบคูณหำรกันให้ได้ผลลัพธ์เป็น  24  ให้ใช้ตัวเลข  
แต่ละตัวได้เพียงครั้งเดียวใช้เวลำในกำรคิดข้อละไม่เกิน  30  วินำที  ผู้เล่นคนใดคิดได้ก่อนจะต้อง
เอำนิ้วชี้เคำะที่แผ่นป้ำย  กรรมกำรจะให้เฉลย  ถ้ำเฉลยถูกจะได้  1  คะแนน  ถ้ำเฉลยผิดจะได้      
บัตรเหลือง  ถ้ำเคำะแล้วไม่เฉลยภำยใน  3  วินำทีจะได้บัตรเหลืองเช่นกัน 

3. เมื่อเล่นเสร็จข้อที่  1  ผู้เล่นทุกคนหยิบบัตรของตนเองคืน  แล้วเล่นข้อที่ 2 ,3 , 4 ,…, 20  โดยวิธี
เดิม 

4. ผู้ที่ได้บัตรเหลือง  3  ใบจะถูกหยุดกำรแข่งขัน  และนับแต้มเท่ำท่ีได้ขณะนั้น 
5. ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะเลิศในครั้งนั้น 
6. ถ้ำผู้เข้ำแข่งขันมีมำกอำจน ำผู้ชนะเลิศแต่ละครั้งมำแข่งขันกันในรอบต่อ ๆ ไปเพ่ือหำผู้ชนะเลิศ

ของผู้เข้ำแข่งขันทั้งหมด 
  
 
 
 

*************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    

แนวคิดการแข่งขันเกม  24 
 

การเฉลยวิธีคิดของผู้เล่นอาจมีได้หลายวิธี  เช่น 
 
2 

     5   1 
           8 
 
  

แปดลบสองเท่ำกบัหก 
ห้าลบหน่ึงเท่ำกบัสี ่
หกคูณสี่เท่ำกับยี่สบิสี ่

หรือ  ห้าบวกหน่ึงเท่ำกบัหก 
         แปดหำรด้วยสองเทำ่กับสี ่
        หกคูณสีเ่ท่ำกบัยี่สิบสี ่
 

  
           8 
     4   3 
          4 

แปดคูณสามเท่ำกับยี่สิบสี ่
สี่หำรดว้ยสี่เทำ่กับหนึง่ 
ยี่สิบสี่คูณหนึ่งเทำ่กับยี่สบิสี ่

หรือ  แปดหำรดว้ยสี่เทำ่กับสอง 
         สี่คูณสามเท่ำกับสบิสอง 
        สิบสองคณูสองเทำ่กบัยี่สิบสี ่ 

    หรือ     สี่หำรดว้ยสี่เทำ่กับหนึง่ 
                 หน่ึงคูณสามเท่ำกับสำม 
     แปดคูณสำมเท่ำกบัยี่สิบสี ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร ์   

งานร าลึกสถาบัน ชื่นชมผลความดี เชดิชูศักดิศ์รี ร่วมฉลอง 120 ปี โรงเรียนปากพนัง 
วันที ่  20 – 21  สิงหาคม   พ.ศ.   2562 

 
วัน / เวลำ รำยกำร สถำนท่ี 

20 ส.ค. 2562 
9.00 – 10.00 น. 

 
ลงทะเบียนกำรแข่งขัน 

ห้องคณิตศำสตร์ 
อำคำร  5  บริเวณ 

หน้ำห้องพักครูคณิตศำสตร์ 
20 ส.ค. 2562 

10.00 – 12.00 น. 
กำรแข่งขันทักษะคิดเลขเร็ว 
ระดับประถมศึกษำปีท่ี 4 - 6 

ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ 
อำคำร  5  ห้อง 512 

20 ส.ค. 2562 
13.00 – 15.00 น. 

แข่งขันทักษะ เกม 24 
ระดับประถมศึกษำปีท่ี  4 - 6 

ห้องคณิตศำสตร์ 
อำคำร  5  ห้อง 513 

21 ส.ค. 2562 
9.00 – 11.00 น. 

กำรแข่งขันกำรตอบปัญหำ 
ระดับประถมศึกษำปีท่ี  4 - 6 

 

ห้องคณิตศำสตร์ 
อำคำร  5 ห้อง 512 



ใบสมัครการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์  
งานร าลึกสถาบัน ชื่นชมผลความดี เชิดชูศักดิ์ศรี ร่วมฉลอง 120 ปี โรงเรียนปากพนัง 

วันที่   20 – 21  สิงหาคม   พ.ศ.   2562 
อำจำรย์ผู้ควบคมุเปน็ผู้กรอก ( กรุณำเขียนด้วยลำยมือตัวบรรจงชัดเจน ) 
 ข้ำพเจ้ำ (นำย,นำง,นำงสำว)………………………………………………..ต ำแหน่ง………… 
โรงเรียน……………………….ต ำบล………………..อ ำเภอ……………….จังหวดันครศรีธรรมรำช 

มีควำมประสงค์ส่งนกัเรียนเข้ำรว่มแข่งขันทกัษะทำงคณติศำสตร์  งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่  25 
ตำมรำยกำรดงันี ้

รายการ ชื่อ – สกุล นักเรียนที่เขา้แข่งขันและครูผู้ฝกึซ้อม 
1. เกม  24  ระดบั    ประถมศึกษำปีที ่ 4 – 6  

 
 
 
 

2. คิดเลขเรว็ระดบั  ประถมศึกษำปีที ่ 4 – 6  
 
 
 
 

3. ตอบปัญหำคณติศำสตร์ ประถมศกึษำปีที ่ 4 - 6 
 

1. ………………………………………………. 
2………………………………………………… 
3………………………………………………… 
ครูผู้ฝึกซ้อม(นำย,นำง,นำงสำว) 
………………………………………………….. 
1. ………………………………………………. 
2……………………………………………….. 
3………………………………………………. 
ครูผู้ฝึกซ้อม(นำย,นำง,นำงสำว) 
…………………………………………………. 
1. ………………………………………………. 
2. ………………………………………………. 
3………………………………………………… 
4………………………………………………… 
ครูผู้ฝึกซ้อม(นำย,นำง,นำงสำว) 
…………………………………………………. 

 

รำยกำรที่ส่งนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขัน  จ ำนวน ………………. รำยกำร 
                   ลงชื่อ …………………………………….. 
                   (……………………………………..) 
           วันที่…….. เดือน……………..พ.ศ. …… 
ค ารับรองของหัวหน้าสถานศึกษา 
 ข้ำพเจ้ำ (นำย,นำง,นำงสำว)………………………………………………..ต ำแหน่ง………… 
โรงเรียน……………………….ต ำบล………………..อ ำเภอ……………….จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ขอรับรองว่ำนักเรียนที่ส่งเข้ำแข่งขัน  มีคุณสมบัติเหมำะสมในกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะทำงคณิตศำสตร์ 

 ลงชื่อ …………………………………….. 
                       (……………………………………..) 

                          วันที่…… เดือน……..….พ.ศ..……... 



กติกาการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร ์
วันที่ 20-22สิงหาคม 2562กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนปากพนัง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
 

กติกาการแข่งขัน 
1.  กำรแข่งขัน คือ ช่วงชั้นที่ 2(ป.4-6)แต่ละโรงเรียนส่งได้ช่วงชั้นละไม่เกิน 2 ทีม 
2.  แต่ละทีมมีผู้เข้ำแข่งขันได้ทีมละ 3 คน 
 

เนื้อหาสาระ 
ควำมรู้ทั้ง 8 สำระในช่วงชั้นที่ 2  

ข้อสอบแบบปรนัย  จ ำนวน 50 ข้อ คะแนน 50 คะแนน 
ข้อสอบควำมรู้ทั่วไป (ค ำถำมสดบนเวที) จ ำนวน 25 ข้อ คะแนน 50 คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

เหรียญทอง  80-100 คะแนน 
เหรียญเงิน  70-79 คะแนน 
เหรียญทองแดง  60-69 คะแนน 

เกียรติบัตรเข้ำร่วมกำรแข่งขันคะแนนต่ ำกว่ำ 60 คะแนน 
 

วัน เวลา / สถานที่ในการแข่งขัน 
 ลงทะเบียนเวลำ 08.30-09.00 น. 

รอบท่ี 1 วันที่ 20สิงหำคม 2562 เวลำ 09.00 – 10.00 น. ห้อง 532 
 รอบท่ี 2วันที่ 20สิงหำคม 2562 เวลำ 10.15 – 11.00 น. ห้อง 532 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



2. กิจกรรมวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ 
 

กติกาการแข่งขัน 
1.  กำรแข่งขันมี 1  ช่วงชั้น คือ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)แต่ละโรงเรียนส่งได้ช่วงชั้นละไม่เกิน 2 คน 
2.  นักเรียนวำดภำพในหัวข้อ “จุดประกำยควำมคิด พัฒนำชีวิตด้วยวิทยำศำสตร์เสริมสร้ำงชำติด้วย

เทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”ในเวลำ 3 ชั่วโมง 
เกณฑ์การแข่งขัน 

1.  ประเด็นทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่น ำเสนอ  30 คะแนน 
2.  องค์ประกอบศิลป์     30 คะแนน 
3.  ควำมคิดสร้ำงสรรค์และจินตนำกำร   40 คะแนน 
  รวมคะแนน  100 คะแนน 

เหรียญทอง  80-100 คะแนน 
เหรียญเงิน  70-79 คะแนน 
เหรียญทองแดง  60-69 คะแนน 
เกียรติบัตรเข้ำร่วมกำรแข่งขันคะแนนต่ ำกว่ำ 60 คะแนน 

 
วัน เวลา / สถานที่ในการแข่งขัน 

วันที่ 20สิงหำคม2562 เวลำ 09.00 – 12.00 น.ห้อง 523 
 

อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นผู้เตรียมมาเอง 
1.  สีชอล์ค (นักเรียนเตรียมมำเอง) 
2.  ดินสอ /ยำงลบ 
3.  กระดำษขนำดA3(11.50 นิ้ว X 16.50นิ้ว)(กลุ่มสำระฯจัดเตรียมให้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. การแข่งขันเคร่ืองร่อนกระดาษพับประเภทร่อนนาน 
 

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน (ประเภททีม 2 คน) 
1.1นักเรียนช่วงชั้นที่ 2(ป.4-6) ทีมละ 2 คน 
1.2แต่ละโรงเรียนส่งได้ช่วงชั้นละไม่เกิน 2 ทีม 

กติกาทั่วไป 
2.1วัสดุที่ใช้กระดำษขนำด A5 ชนิด 70 แกรม 
2.2กำรพับจะต้องพับจำกกระดำษแผ่นเดียวโดยห้ำมตัดออกหรือต่อเติม 
2.3ให้เขียนชื่อ – นำมสกุลและโรงเรียนลงบนเครื่องร่อนฯที่ใช้แข่งขัน 

การเตรียมตัวก่อนเข้าแข่งขัน 
3.1 กรรมกำรจะเรียกชื่อผู้แข่งขันทุกทีมพร้อมทั้งแจกกระดำษให้ทีมละ 2 แผ่น 
3.2 ผู้แข่งขันจะต้องพับกระดำษตำมข้อ 3.1 ภำยในสำยตำกรรมกำรให้แล้วเสร็จภำยใน 5 นำทีทั้งนี้

ปริมำณทีมเข้ำแข่งขันอยู่ในดุลยพินิจของกรรมกำรพร้อมทั้งเขียนชื่อทีมและโรงเรียนลงบนเครื่องร่อนฯแล้ว
เสร็จจึงส่งให้กรรมกำรตรวจรับเพื่อลงชื่อก ำกับและท ำกำรทดสอบเครื่องร่อนจำกนั้นให้ผู้แข่งขันเก็บรักษำ
เครื่องร่อนไว้กับตัวเพ่ือรอเรียกเข้ำแข่งขันต่อไป 
กติกาการร่อน 

4.1 ผู้แข่งขันจะต้องปล่อยเครื่องร่อนด้วยมือเท่ำนั้นและอยู่ในกรอบเส้นที่ก ำหนดให้ 
4.2 ผู้แข่งขันจะต้องอยู่บนพ้ืนรำบระดับเดียวกับที่เครื่องร่อนฯ 
4.3 แต่ละทีมจะร่อนได้ 2 ครั้ง (ในรอบที่1และรอบที่ 2) เอำครั้งท่ีนำนที่สุดเป็นเกณฑ์ 
4.4 เริ่มกำรแข่งขันกรรมกำรจะเรียกชื่อทีมแข่งขันตำมล ำดับเข้ำสู่จุดปล่อยเครื่องร่อนและจะขำนชื่อ

ทีมหำกถูกต้องผู้แข่งขันจะต้องยกมือตอบรับจำกนั้นจะให้สัญญำณ “ปล่อย " กรรมกำรจะเริ่มจับเวลำเมื่อเครื่องร่อน
พ้นจำกมือและสิ้นสุดกำรร่อนเมื่อเครื่องร่อนสัมผัสพ้ืน (กรณีเครื่องร่อนชนสิ่งกีดขวำงให้ถือว่ำสิ้นสุดเวลำ) 

4.5 เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนนเต็ม 100 ใช้สูตร 100X เวลำที่ร่อนในรอบที่ดีที่สุดของทีมแข่งขัน 
เวลำที่ร่อนที่นำนที่สุดของทุกทีมท่ีเข้ำแข่งขัน 
หมำยเหตุวัสดุกำรแข่งขัน(กระดำษA5)คณะกรรมกำรจัดเตรียมไว้ให้ 
4.6ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นอันสิ้นสุด 

รางวัลและเกียรติบัตร 
เหรียญทอง  80-100 คะแนน 
เหรียญเงิน  70-79 คะแนน 
เหรียญทองแดง  60-69 คะแนน 
เกียรติบัตรเข้ำร่วมกำรแข่งขันคะแนนต่ ำกว่ำ 60 คะแนน 

วัน เวลา / สถานที่ในการแข่งขัน 
วันที่ 21 สิงหำคม2562 เวลำ 09.00 – 12.00 น.หอประชุมฟ้ำแดง ชั้น 2 
 
 
 
 
 



 
 

ใบสมัคร 
การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนปากพนัง 
วันที่ 20-22สิงหาคม 2562 

 
โรงเรียน  …………………………………………………………………………………………………………………………. 
ต ำบล …………………………..  อ ำเภอ  ………………………………….จังหวัด……………………………………. 
เบอร์โทรศัพท์ /…………………………………………………โทรสำร ………………………………………………… 
  
ประเภทกำรแข่งขัน  อัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) 

 วำดภำพจินตนำกำรทำงวิทยำศำสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) 
 เครื่องร่อนกระดำษพับประเภทร่อนนำนช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) 

 
รำยชื่อผู้เข้ำร่วมแข่งขัน   
1. ………………………………………………………………………………………………… 
2.………………………………………………………………………………………………….. 
3.…………………………………………………………………………………………………… 
 
รำยชื่อครูผู้ควบคุม 
1. ………………………………………………………………………………………..เบอร์ติดต่อ ……………………………………  
2. ………………………………………………………………………………………..เบอร์ติดต่อ ……………………………………  
 
 
******สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ครูอำภำภรณ์  ไสฉิม โทร 084-5082513 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (ImpromptuSpeech) 
 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
  1.1นักเรียนระดับชั้นป.1-3 
  1.2 นักเรียนระดับชั้นป.4-6  
 2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
  2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว 
  2.2 จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
   1) ระดับชั้นป.1-3จ ำนวน 1 คน 
   2) ระดับชั้นป.4-6จ ำนวน 1 คน   
 3 วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
  3.1 หัวข้อกำรแข่งขันเป็นไปตำมเนื้อหำในหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรของ 
 แต่ละระดับชั้นที่เหมำะสมกับกำรพูดแบบ Impromptu Speechดังนี้ 
   3.1.1 นักเรียนระดับชั้นป.1-3 หัวเรื่องเก่ียวกับตนเองครอบครัวโรงเรียนอำหำร
เครื่องดื่มและเวลำว่ำงและนันทนำกำรภำยในวงค ำศัพท์ประมำณ 300 – 450 ค ำ (ค ำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม)  
   3.1.2 นักเรียนระดับชั้นป.4-6 หัวเรื่องเก่ียวกับตนเองครอบครัวโรงเรียนสิ่งแวดล้อม
เวลำว่ำง และนันทนำกำรสุขภำพและสวัสดิกำรภำยในวงคำศัพท์ประมำณ 1,050 – 1,200 ค ำ (ค ำศัพท์ที่เป็น
รูปธรรมและนำมธรรม)  
  3.2  นักเรียนจะพูดตำมหัวข้อโดยวิธีกำรจับฉลำกก่อนกำรพูดให้เวลำเตรียมตัว 5นำที 
 คณะกรรมกำรกลำงของกำรแข่งขันเป็นผู้ก ำหนดหัวข้อที่จะใช้ในกำรแข่งขันหัวข้อกำรแข่งขันเป็นไป
ตำมเนื้อหำใน หลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรของแต่ละระดับชั้นที่เหมำะสมกับกำรพูดแบบ Impromptu 
Speechจำนวน 8-10 หัวข้อและลงมติเลือก 3 หัวข้อส ำหรับใช้ในกำรแข่งขันแต่ละระดับนักเรียนมีสิทธิ์จับ
ฉลำก 2 ครั้งแล้วเลือกพูด เพียง 1  หัวข้อ 
  3.3 เวลำในกำรแข่งขัน 
    1) ระดับชั้นป.1-3    ใช้เวลำในกำรพูด 2-3 นำที 
    2)ระดับชั้นป.4-6ใช้เวลำในกำรพูด 3-4 นำท ี
  3.4) เวลำในกำรพูด (บวก /ลบ 30 วินำทีไม่ตัดคะแนน) ใช้เวลำน้อยหรือมำกกว่ำเวลำที่
ก ำหนดตัดนำที ละ1  คะแนน (ไม่รวมเวลำที่ใช้ในกำรแนะน ำตัว) 
  3.5 ขณะพูดห้ำมใช้อุปกรณ์เอกสำรอื่นๆและบันทึกช่วยจ ำประกอบกำรพูด 
  3.6ผู้เข้ำแข่งขันที่มำช้ำกว่ำก ำหนดเวลำให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมกำรเป็นสิทธิ์ขำด 
 4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
  4.1 ด้ำนเนื้อหำ (Content)             35 คะแนน 
  ประกอบด้วย 
 -เนื้อหำมีควำมถูกต้องตำมหัวเรื่องท่ีก ำหนด (Accuracy and Consistency)     15 คะแนน 
 -ควำมถูกต้องของภำษำในรูปแบบกำรพูดสุนทรพจน์ (Form & Organizing of Speech) 10 คะแนน 
 -ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ (Creative)      10 คะแนน 



  4.2 ด้ำนควำมคล่องแคล่วในทักษะภำษำ (Language Competence and Fluency) 
 45 คะแนน 
  ประกอบด้วย 
  -กำรใช้ภำษำเหมำะสมกับระดับชั้น (Difficulty Level) ด้ำนศัพท์ (Vocabulary) 
 โครงสร้ำงและค ำสันธำน (Structure & Connectors)                                   15 คะแนน 
  -ควำมสำมำรถด้ำนกำรออกเสียงกำรเน้นคำกำรลงเสียงสูงต่ ำกำรเน้นค ำส ำคัญในประโยค
 และจังหวะกำร หยุดในช่วงจบประโยค(Pronunciation, stress, Intonation, rhythm, pausing 
and pace)         20 คะแนน 
  -กำรใช้น้ ำเสียงสอดคล้องกับเนื้อหำที่พูด (Tone)    10 คะแนน 
  4.3 ควำมส ำเร็จในกำรถ่ำยทอด (Presentation)      15 คะแนน 
  ประกอบด้วย 
  -ควำมสำมำรถในกำรสื่อถึงผู้ฟัง (Communication)       10 คะแนน 
  -บุคลิกท่ำทำง (Personality)      5 คะแนน 
  4.4 พูดในระยะเวลำที่ก ำหนด (Time)     5 คะแนน 
******* หมายเหตุกรณีนักเรียนพูดไม่ตรงตำมหัวข้อที่จับสลำกได้กรรมกำรจะพิจำรณำตัดคะแนนในส่วน 
 เนื้อหำในข้อเกณฑ์กำรให้คะแนนข้อ 4.1 (Content) จ ำนวน    35 คะแนน 
 
 5.เกณฑ์การตัดสิน 
  ร้อยละ 80 –100 ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง 
  ร้อยละ 70 –79 ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน 
  ร้อยละ 60 –69 ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทองแดงได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับเกียรติ
บัตรเว้นแต่กรรมกำรมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด 
 6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
  ระดับชั้นละ 3 คนหรือ 5คนและกรรมกำรควบคุมกำรแข่งขันระดับชั้นละ 3คน 
  คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
 กรรมกำรตัดสินเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดีประกอบด้วย 
  1. เจ้ำของภำษำ 1 คน (Native Speaker) 
  2. ครูผู้สอนภำษำอังกฤษ / ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนภำษำอังกฤษ 
 ข้อควรค านึง 
  -กรรมกำรต้องไม่ตัดสินในกรณีสถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน 
  -กรรมกำรที่มำจำกครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทำกำรสอน 
  -กรรมกำรควรมีที่มำจำกสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอ่ืนอย่ำงหลำกหลำย 
  -กรรมกำรควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในลำดับที่ 1-3  
 วัน/สถานที่ท าการแข่งขัน 
  วันอังคำรที่ 20 สิงหำคม 2562 
  ห้อง 424 (Lab 2) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ โรงเรียนปำกพนัง  
 
 



2. การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee 
 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
  2.1.1 นักเรียนระดับชั้นป.1-3 
  2.1.2 นักเรียนระดับชั้นป.4-6 
 2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
  2.2.1แข่งขันประเภทเดี่ยว 
  2.2.2จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
   1) ระดับชั้นป.1-3จ ำนวน 1 คน 
   2) ระดับชั้นป.4-6จ ำนวน 1 คน 
 3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
  3.1 ท ำกำรแข่งขัน 2รอบ 
  รอบท่ี 1กรรมกำรที่เป็นเจ้ำของภำษำพูดค ำศัพท์ค ำละ 2 ครั้งและพูดประโยคขยำยที่มี
ค ำศัพท์นั้นๆ 
 2 ครั้งเพ่ือให้ผู้เข้ำแข่งขันเข้ำใจค ำศัพท์ได้ดีขึ้นผู้เข้ำแข่งขันเขียนค ำศัพท์จำนวน 20ค ำๆละ 5 คะแนน
ลงใน กระดำษ ที่กรรมกำรเตรียมไว้ให้ถ้ำผู้เข้ำแข่งขันในรอบที่ 1ได้คะแนนเกินครึ่งหนึ่งจะมีสิทธิ์เข้ำแข่งขัน
ในรอบท่ี 2 
  รอบท่ี 2 มีรำยละเอียดดังนี้ 
   1)  ผู้ที่ผ่ำนเข้ำสู่รอบที่ 2จับฉลำกเรียงล ำดับกำรแข่งขัน 
   2) ผู้เข้ำแข่งขันยืนตำมล ำดับกำรแข่งขันที่จับฉลำกได้ 
   3) แข่งขันทีละคนโดยเริ่มจำกผู้เข้ำแข่งขันล ำดับที่ 1กรรมกำรพูดคำศัพท์แต่ละค ำ 1
ครั้งและพูด ประโยคขยำยที่มีค ำศัพท์นั้นๆ 1ครั้งค ำศัพท์และประโยคขยำยเสร็จ 10 วินำที) หำกสะกดค ำศัพท์
ถูกต้องให้รอเข้ำรอบต่อไปหำกสะกดค ำผิดหรือไม่สะกดค ำศัพท์ตำมเวลำที่ก ำหนดข้ำงต้นถือว่ำตกรอบและต้อง
ออกจำกกำรแข่งขัน 
   5)  ท ำกำรแข่งขันต่อไปจนกว่ำจะได้ผู้ชนะล ำดับที่ 1 
  3.2 ค ำศัพท์ที่ใช้ควรอยู่ในหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2551 
***หมำยเหตุ 
  (1) หำกผู้เข้ำแข่งขันไม่สะกดค ำศัพท์ภำยในเวลำ 10 วินำทีหลังจำกกรรมกำรพูดค ำศัพท์ให้ถือว่ำตก
รอบและต้องออกจำกกำรแข่งขัน 
 (2) หำกผู้เข้ำแข่งขันใช้สิทธิ์ในกำรถำมค ำถำมให้เริ่มจับเวลำหลังจำกท่ีกรรมกำรตอบค ำถำมจำกผู้เข้ำ
แข่งขันเสร็จไปอีก 10 วินำที 
 4. เกณฑ์การให้คะแนน100 คะแนน (รอบท่ี 1)  
  -ตรวจสอบจำกกำรเขียนสะกดค ำถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 



 5. เกณฑ์การตัดสิน 
 ล ำดับที่ 1    ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 80 -100ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง 
 ล ำดับที่ 2    ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 70 –79 ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน 
 ล ำดับที่ 3    ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 60 –69 ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทองแดง 
ผู้ที่เข้ำแข่งขันนอกเหนือจำกล ำดับที่ 1 -3 ได้รับเกียรติบัตรผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด 
  
6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
  กรรมกำรควบคุมกำรแข่งขันระดับชั้นละ3 คน 
  
 วัน/สถานที่ท าแข่งขัน 
  วันอังคำร ที่ 20 สิงหำคม 2562 
  ห้อง 425 (Lab  1) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ โรงเรียนปำกพนัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) 
 1.คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
  2.1.1 นักเรียนระดับชั้นป.4-6 
  2.1.2 นักเรียนระดับชั้นม.1-3 
  2.1.3 นักเรียนระดับชั้นม.4-6 
 2.ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน 
  2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว 
  2.2 จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
   1) ระดับชั้นป.4-6จ ำนวน 1 คน 
 3.วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
  3.1 นิทำนที่ใช้แข่งขันเป็นนิทำนพื้นบ้ำนของไทยหรือของต่ำงประเทศหรือนิทำนอีสป 
  3.2 เวลำในกำรแข่งขัน 
   1) ระดับชั้นป.4-6เวลำ 5-6  นำท(ีบวก/ลบ 30 วินำทีไม่ตัดคะแนน) ใช้เวลำน้อย
หรือเกินกว่ำเวลำ ที่ก ำหนดตัดนำทีละ 1 คะแนน 
  3.3 นักเรียนต้องส่งบทนิทำนให้กรรมกำรตัดสินก่อนกำรแข่งขัน (ส่งในเวลำรำยงำนตัว)  
จ ำนวน3  หรือ 5 ชุดตำมจ ำนวนคณะกรรมกำรตัดสิน 
 4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
  4.1 เนื้อเรื่อง (Content) 35 คะแนนประกอบด้วย 
   -เนื้อเรื่องมีควำมน่ำสนใจเหมำะสมกับวัย 15 คะแนน 
   -รูปแบบกำรเล่ำเรื่องกำรนำเสนอ (Form & Organizing)      10 คะแนน 
   -ข้อคิดในกำรน ำเสนอ (Moral)10คะแนน 
  4.2 ควำมคล่องแคล่วด้ำนกำรใช้ภำษำ (Language Competence)  60 คะแนน 
  ประกอบด้วย 
  -ใช้ภำษำถูกต้องค ำศัพท์โครงสร้ำงคำสันธำนและควำมเหมำะสมกับระดับชั้น  20 คะแนน 
  -ควำมสำมำรถด้ำนกำรออกเสียง (Pronunciation)                    20 คะแนน 
  -กำรใช้น้ ำเสียงและอำรมณ์สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง (Tone)      20 คะแนน 
  4.3 เล่ำตำมเวลำที่ก ำหนด (Time)       5  คะแนน
 5. เกณฑ์การตัดสิน 
  ร้อยละ 80 –100 ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง 
  ร้อยละ 70 –79 ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน 
  ร้อยละ 60 –69 ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทองแดงได้คะแนนต ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับเกียรติ
บัตรเว้นแต่กรรมกำรเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด 
  
 
 
 
 
 



6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
 ระดับชั้นละ 3 คนหรือ 5คนและกรรมกำรควบคุมกำรแข่งขันระดับชั้นละ 3 คน 
  คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
  กรรมกำรตัดสินเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี
ประกอบด้วย 
   1. เจ้ำของภำษำ 1 คน (Native Speaker) 
   2. ครูผู้สอนภำษำอังกฤษ / ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนภำษำอังกฤษ 
 วัน/สถานที่ท าแข่งขัน 
  วันพุธ ที่ 21 สิงหำคม 2562 
  ห้อง 424 (Lab  2) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ โรงเรียนปำกพนัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.การแข่งขัน Multi Skills Competition 
 1.คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
  นักเรียนระดับชั้นป.4-6 
   
 2.ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน 
  2.1แข่งขันประเภทเดี่ยว 
  2.2จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
   1) ระดับชั้นป.4-6จ ำนวน 1 คน 
 3.วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 เป็นกำรทดสอบควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (English Proficiency) ประกอบด้วย 
  -Speaking Skill   -Listening Skill 
  -Writing Skill   -Reading Skill 
  -Pictures Dictation  
 4.เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนนผู้เข้ำแข่งขันเข้ำรับกำรทดสอบดังนี้ 
  4.1 ทดสอบควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษโดยใช้แบบทดสอบข้อเขียน (English 
Proficiency Test) ทีค่รอบคลุมควำมสำมำรถด้ำนทักษะกำรฟังกำรอ่ำนและกำรเขียนเวลำ 1 ชั่วโมง 10 นำที 
60 คะแนน 
 ตัวอย่ำงแบบทดสอบทักษะต่ำงๆ 
  Listening Skill   20 ข้อ = 20 นำที Reading Skill 20ข้อ = 20 นำท ี
  Writing Skill 20 คะแนน = 30 นำท ี(เป็นกำรเขียนเรียงควำมก ำหนดหัวข้อตำมหลักสูตรที่
ระบุไว้ในกำรแข่ง Impromptu Speech) และก ำหนดจ ำนวนค ำตำมระดับชั้นได้แก่ ป.4-6 ก ำหนดไม่ต่ ำกว่ำ 
100 ค ำ 
  4.2 ทดสอบควำมสำมำรถด้ำนทักษะกำรพูดโดยกำรสัมภำษณ์คณะกรรมกำรสัมภำษณ์ 3 คน
เป็น 
  เจ้ำของภำษำ 1 คนและกรรมกำรคนไทย 2 คน 20 คะแนนประกอบด้วย 
   - ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำ 
   - ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
   - ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
  4.3 ทดสอบควำมสำมำรถด้ำนกำรฟังและกำรถ่ำยโอนควำมรู้โดยทดสอบ Pictures 
Dictation  20 คะแนน โดยเจ้ำของภำษำเป็นผู้อ่ำนบทอ่ำนทดสอบจำนวน 2 ครั้งขณะที่ฟังผู้เข้ำแข่งขัน
สำมำรถจดบันทึกข้อมูล ฟังได้และผู้เข้ำแข่งขันมีเวลำ 30 นำทีในกำรวำดภำพจำกบทอ่ำนที่ฟังเพียง 1 ภำพ
โดยมีองค์ประกอบครบถ้วนตำมเนื้อเรื่องที่ได้ฟังมำ                                                                                                                                      
   เกณฑ์กำรให้คะแนนประกอบด้วย 
   - ควำมถูกต้องของภำพตำมบทอ่ำน 
   - ควำมครบถ้วนของรำยละเอียดภำพตำมท่ีอ่ำน 
 
 
 



 5. เกณฑ์การตัดสิน 
  ร้อยละ 80 –100 ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง 
  ร้อยละ 70 –79 ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน 
  ร้อยละ 60 –69 ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทองแดงได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับเกียรติ
บัตรเว้นแต่กรรมกำรมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด 
 6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันระดับชั้นละ 3 คนและกรรมกำรควบคุมกำรแข่งขันระดับชั้นละ 
3 คน 
  คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
 กรรมกำรตัดสินเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดีประกอบด้วย 
  1. เจ้ำของภำษำ 1 คน 
  2. ครูผู้สอนภำษำอังกฤษ 1 คน/ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนภำษำอังกฤษ 1 คน 
 วัน/สถานที่ท าแข่งขัน 
  วันพุธ ที่ 21 สิงหำคม 2562 
  ห้อง 425 (Lab  1) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ โรงเรียนปำกพนัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
“งำน 120 ปี โรงเรียนปำกพนัง” ระหว่ำงวันที่ 20-21-22 สิงหำคม 2562 
- กิจกรรมวิชำกำร กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
กิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน: สถำนที่จัดกิจกรรม และเกณฑ์กำรแข่งขัน 

 

สถานที่จัดวันที่ 20 สิงหำคม 2562 ตั้งแต่เวลำ 10.30-11.30 น. 
ณ ห้องสมุดอำเซียน อำคำร 1ห้อง 112 

 
  เกณฑ์การแข่งขัน 
   1) รับสมัครจำกนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 - 6 
   2) นักเรียนตอบค ำถำมแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ ำนวน 30 ข้อ ให้คะแนนข้อละ 1 
   คะแนน (ใช้แบบทดสอบ) 
   3) คะแนนตำมเกณฑ์ได้เกียรติบัตร 
        - ระดับทอง   ได้คะแนน 26 – 30 
        - ระดับเงิน   ได้คะแนน 22 – 25 
        - ระดับทองแดง  ได้คะแนน 18 – 21 
        - ชมเชย   ได้คะแนน 15 – 17 
        - เข้ำร่วม   ได้คะแนน   0 – 14 
 
 กิจกรรมเกมส์ทศกัณฑ์ : สถำนที่จัดกิจกรรม และเกณฑ์กำรแข่งขัน 
  สถานที่จัดวันที่ 20 สิงหำคม 2562 ตั้งแต่เวลำ 12.30-13.30 น. 
       ณ ห้องสมุดอำเซียน อำคำร 1ห้อง 112 
  เกณฑ์การแข่งขัน 
   1) รับสมัครจำกนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 - 6 
   2) ทำยภำพบุคคลส ำคัญ จ ำนวน ๓๐ภำพ ให้คะแนนข้อละ ๑ คะแนน  
(ใช้เครื่องฉำย) 
   3) คะแนนตำมเกณฑ์ได้เกียรติบัตร 
        - ระดับทอง   ได้คะแนน 26 – 30 
        - ระดับเงิน   ได้คะแนน 22 – 25 
        - ระดับทองแดง  ได้คะแนน 18 – 21 
        - ชมเชย   ได้คะแนน 15 – 17 
        - เข้ำร่วม   ได้คะแนน   0 – 14 
 
 
 
 
 
 
 



 กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ธงนานาชาติ : สถำนที่จัดกิจกรรม และเกณฑ์กำรแข่งขัน 
  สถานที่จัดวันที่ 21 สิงหำคม 2562 ตั้งแต่เวลำ 10.30-11.30 น. 
       ณ ห้องสมุดอำเซียน อำคำร 1ห้อง 112 
  เกณฑ์การแข่งขัน 
   1) รับสมัครจำกนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 - 6 
   2) นักเรียนทำยภำพธงชำติของประเทศต่ำงๆ จ ำนวน 30ภำพ ให้คะแนนข้อละ 1 
   คะแนน (ใช้เครื่องฉำย) 
   3) คะแนนตำมเกณฑ์ได้เกียรติบัตร 
        - ระดับทอง   ได้คะแนน 26 – 30 
        - ระดับเงิน   ได้คะแนน 22 – 25 
        - ระดับทองแดง  ได้คะแนน 18 – 21 
        - ชมเชย   ได้คะแนน 15 – 17 
        - เข้ำร่วม   ได้คะแนน   0 – 14 
 
 กิจกรรมตอบปัญหาสังคม 5 สาระ : สถำนที่จัดกิจกรรม และเกณฑ์กำรแข่งขัน 
  สถานที่จัดวันที่ 20 สิงหำคม 2562 ตั้งแต่เวลำ 12.30-13.30 น. 
       ณ ห้องสมุดอำเซียน อำคำร 1ห้อง 112 
  เกณฑ์การแข่งขัน 
   1) รับสมัครจำกนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 - 6 
   2) นักเรียนตอบค ำถำมแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ ำนวน 30 ข้อ ให้คะแนนข้อละ 1 
   คะแนน (ใช้แบบทดสอบ) 
   3) คะแนนตำมเกณฑ์ได้เกียรติบัตร 
        - ระดับทอง   ได้คะแนน 26 – 30 
        - ระดับเงิน   ได้คะแนน 22 – 25 
        - ระดับทองแดง  ได้คะแนน 18 – 21 
        - ชมเชย   ได้คะแนน 15 – 17 
        - เข้ำร่วม   ได้คะแนน   0 – 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมแข่งขนัทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

งาน ๑๒๐ ปี โรงเรียนปากพนัง 

“ร าลกึสถาบัน  ชืน่ชมผลความดี  เชิดชูศักดิศ์รี  ร่วมฉลอง ๑๒๐ ปี  โรงเรียนปาก

พนัง” 

ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑สงิหาคม ๒๕๖๒ 
ค าคมกิจกรรมการแข่งขัน 

๑. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

๑.๑นักเรยีนระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑–๖ 

๒. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

๒.๑แข่งขันเป็นทมี ทีมละ ๒คน (แต่ละโรงเรยีนสามารถส่งผู้เข้าแข่งขันได้๑-๒ 

ทีม)โดยมี   ครูผู้ฝึกสอน ทีมละ ๑ คน 

๓. วัน เวลา สถานท่ีในการแข่งขัน 

 ๓.๑วันอังคาร ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๓๐–๑๒.๐๐ น.  และ ๑๓.๐๐ 

– ๑๕.๐๐ น. ณ  อาคารลักษณาอนุสรณ์ (อาคาร ๒)  ห้อง ๒๒๒ 

๔. หลักเกณฑ์การแข่งขัน 

๔.๑ นักเรยีนผู้เข้าแข่งขันพร้อมครูผู้ฝึกสอนต้องรายงานตัวในเวลา ๑๐.๐๐ –

๑๐.๓๐น. 

เพื่อรับฟังค าชี้แจงเรื่องกติกาการแข่งขัน 

๔.๒ส าหรับการแข่งขันค าคม จะท าการแข่งขันทั้งหมด ๓ เกม (อาจเปลี่ยนแปลง

ได้ตามความเหมาะสม)  โดยให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โหลด Chess Clock for 

Scrabble  ซึ่งเป็นนาฬิกาในการจับเวลาในการเล่นแต่ละเกม  และคัดเลือกผู้ทีม่ีคะแนนอันดับที่ 

๑ และ ๒ เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ อันดับที่ ๓ และ ๔ เข้าแข่งขันรอบชิงท่ี ๓ 

๕. เกณฑ์การตัดสินและรางวัล  มีระดับการตัดสิน ดังน้ี 

ร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐  ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง 

ร้อยละ ๗๐ – ๗๙   ได้รับรางวัลระดับเหรยีญเงนิ 

ร้อยละ ๖๐ – ๖๙    ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทองแดง 

น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ได้เกียรติบัตรเว้นแต่คณะกรรมการตัดสินจะมีความเห็น

เป็นอย่างอื่น 

 
 



 
 
 
 
 

๖. วิธีด าเนินการแข่งขันจ านวนเกม/รอบ 

 เกมที่ ๑กรรมการประกบคู่แข่งขันแบบสุ่ม (Random) ด้วยวิธีจับสลาก  โดยจัดเป็น

กลุ่มโต๊ะละ ๔ ทีม 

 เกมที่ ๒  หลังจากจบการแข่งขันเกมที่ ๑  ให้ผู้เข้าแข่งขันสลับคู่แข่งขัน  โดย

ผู้ชนะจะแข่งขันกับผู้ชนะที่อยู่ในกลุ่มโต๊ะเดียวกัน  และทมีที่เหลืออีก ๒ ทมี (ผู้แพ้) ในกลุ่มโต๊ะ

น้ันจะมาแข่งกัน  จบเกมให้ส่งใบบันทกึผลการแข่งขัน (ใบมาสเตอร์สกอร์การ์ด) จากนั้นให้

กรรมการจัดเรียงอันดับตามผลการแข่งขัน  เพื่อประกบคู่การแข่งขันในเกมที่ ๓ 

 เกมที่ ๓  กรรมการประกบคู่การแข่งขันแบบ King of the Hill  โดยน าผู้เข้า

แข่งขันที่มีล าดับคะแนนหลังจากจบเกมที่ ๒  มาประกบคู่ใหม่ให้ทมีที่มีล าดับคะแนน ๑ พบ ๒, 

๓ พบ ๔, ๕ พบ ๖, ๗ พบ ๘, ๙ พบ ๑๐....ไปเรื่อยๆ  จบเกมให้ส่งใบบันทกึผลการแข่งขัน (ใบ

มาสเตอร์สกอร์การ์ด) 

 จากน้ันน าทมีที่มีผลคะแนนดีท่ีสุด ๒ ล าดับแรก ในรอบคัดเลือกเพื่อเข้าสู่รอบ

ชิงชนะเลิศ  โดยท าการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ๒ เกม และผลัดกันเริ่มต้นเกมก่อน – หลัง  

เพื่อความยุติธรรม 

๗. กติกาเพิ่มเติม 

 ๗.๑กฎและกติกาการแข่งขัน  การลงค าศัพท์ในกระดาน ต้องประกอบด้วย

พยัญชนะอย่างน้อย ๑ ตัว ผสมกับสระ หรอืพยัญชนะอย่างน้อยอีก ๑ ตัว  เช่น สี, กา, กก  

เป็นต้น  นอกจากนี้ให้ใช้กฎ  กติกา  และระบบการแข่งขันแบบมาตรฐานสากลของสมาคมค

รอสเวิร์ด เอแม็ท ค าคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยเท่าที่ไม่ขัดหรอืแย้งกับเกณฑ์น้ี 

 ๗.๒  อุปกรณ์ในการแข่งขัน  ผู้เข้าแข่งขันทุกทมีสามารถใช้อุปกรณ์ท่ีทาง

คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้จัดเตรยีมไว้ให้  ได้แก่  กระดานที่ใช้ในการแข่งขัน, แป้นวาง

เบี้ย, ตัวเบี้ย  และเบี้ยส ารอง  

 ๗.๓  เวลาในการแข่งขัน   

  ๗.๓.๑  ใช้เวลาแข่งขันฝั่งละ  ๒๐ นาท ี โดยใช้นาฬิกาจับเวลาแบบ

เปลี่ยนสลับ (Switch Toggle) หรอื Chess Clock ทุกเกม  เพื่อป้องกันปัญหาความล่าช้าในการ

เล่น  การตัดเกม  และการถ่วงเวลา 



  ๗.๓.๒  หากไม่มีนาฬิกาให้ใช้แท็บเล็ตพีซี  หรอืสมาร์ทโฟน (แนะน า

ให้ใช้ระบบ Android  เพื่อน ามาใช้จับเวลาได้  โดยพิมพ์ค้นหาใน App Store ค าว่า “Chess 

Clock for Scrabble”  หรอื “Chess Clock” ฯลฯ 

  ๗.๓.๓  ผู้เข้าแข่งขันสามารถน าสมาร์ทโฟนที่มีโปรแกรมนาฬิกาจับ

เวลามาใช้ในการแข่งขันได้  คู่แข่งขันสามารถตรวจสอบและทดสอบการใช้งานของนาฬิกาที่คู่

ต่อสู้เตรยีมมาก่อนได้ 

  ๗.๓.๔  ก่อนเริ่มการแข่งขันให้ตรวจสอบแบตเตอรี่ที่เหลือก่อนใช้ทุก

คร้ัง  เพื่อป้องกันเครื่องดับระหว่างการแข่งขัน 

  ๗.๓.๕  เมื่อผู้เข้าแข่งขันฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงร้องขอให้มีการใช้นาฬิกาใน

เกมน้ัน  คู่ต่อสู้ไม่มีสิทธิปฏิเสธหรอืเลีย่งการใช้นาฬิกาได้  หากไม่ใช้นาฬิกาในการจับเวลา  

หรอืมีการกดหยุดเวลานอกจากที่กติกาให้ท าได้  การประกาศหมดเวลาให้อยู่ในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการ 

  ๗.๓.๖หากมีผู้เล่นใช้เวลาเกิน  จะถูกตัดคะแนนนาทลีะ ๑๐ คะแนน  

เศษวินาทจีะถูกนับเป็น ๑ นาท ี ตัวอย่างเช่น นาย ก ใช้เวลาติดลบ -๓.๑๘ นาท ี จะถอืว่านาย 

ก  ใช้เวลาเกิน ๔ นาท ี และจะถูกหักคะแนน ๔๐ คะแนนตามกฎ (นาฬิกาที่ใช้ต้องตั้งค่า

โปรแกรมให้เวลาติดลบได้)  ผู้เล่นควรฝึกการใช้นาฬิกาจับเวลาให้ช านาญก่อนแข่งเพื่อให้การ

แข่งขันเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 ๗.๔  การขอตรวจค าศัพท์ (Challenge) 

  ๗.๔.๑ใช้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔  เพื่อ

ส่งเสรมิการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง  และได้เรยีนรู้ความหมายของค าศัพท์  โดยยกเว้นค าที่

ไม่น ามาใชใ้นการแข่งขัน  ดังน้ี 

    -  ค าที่มีเครื่องหมาย –  ตอ่ท้าย  เช่น  สถิร-,  ทักษ-,  

สกฏ- 

    -  ค าที่มีการเว้นวรรคในระหว่างค า  เช่น  ก หัน 

    -  ค าที่มีเครื่องหมายไปยาลน้อย (ฯ)  เช่น  ฯพณฯ 

    -  ค าที่มีไม้ยมก (ๆ)  เช่น  รถตุ๊ก ๆ 

  โดยให้ผู้แข่งขันเขียนค าศัพท์ท่ีชาเล้นจ์ลงในกระดาษตรวจศัพท์  

จากน้ันน าไปให้กรรมการที่ท าหน้าที่ตรวจสอบค าศัพท์ได้ตรวจสอบ  หากผู้เล่นไม่เห็นด้วยกับ

การตรวจศัพท์ของกรรมการท่านที่ ๑  สามารถตรวจสอบกับกรรมการท่ี ๒ ได้  ผลการตัดสิน

ของคณะกรรมการถอืเป็นท่ีสิ้นสุด 



  ๗.๔.๒  ผู้เล่นจะสามารถขอค าศัพท์ได้ก็ต่อเมื่อคู่ต่อสู้ขานแต้มและ

กดเวลาแล้วเท่านั้น หากคู่ต่อสู้ยังไม่ขานแต้มและไม่กดเวลา  การขอชาเล้นจ์จะไม่เป็นผล 

  ๗.๔.๓  การขอโฮลด์ (Hold) ในกรณขีอพิจารณาค าที่คู่แข่งขันลง  คู่

แข่งขันจะไม่สามารถจับเบี้ยขึ้นมาเพิ่มได้จนกว่าคู่แข่งขันที่ขอโฮลด์ยอมรับค าน้ันๆ  (เวลาใน

การขอโฮลด์ ไม่เกิน ๑ นาที) 

 ๗.๕  คะแนนในแต่ละเกม  ทมีที่ชนะจะได้ ๒ คะแนน, เสมอได้ทีมละ ๑ 

คะแนน, และแพ้ได้ ๐ คะแนน 

 ๗.๖  การจัดอันดับคะแนน  ให้นับคะแนนรวมจากเกมที่ชนะและเสมอ  ก่อน

เป็นอันดับแรก  หากคะแนนเท่ากัน  ให้ใช้แต้มผลต่างสะสม (Difference) เป็นตัวตัดสิน 

 
 
 ๗.๗  แต้มผลต่างสูงสุดต่อเกม Maximum Difference 

  ๗.๗.๑แต้มต่างสูงสุดไม่เกิน ๒๕๐ แต้ม  ถ้าเกินกว่าน้ันให้ปัดลง

เหลือ ๒๕๐ แต้ม 

  ๗.๗.๒  รอบชิงชนะเลิศไม่มี่ Maximum Difference 

  ๗.๗.๓ชนะบาย (Bye) ในกรณทีี่ไม่มีคู่แข่งขัน  ผู้เข้าแข่งขันจะได้ชนะ

ในเกม ๑๐๐ แต้ม  เว้นแต่กรณคีู่แข่งจงใจไม่ยอมท าการแข่งขันทั้งๆ ที่ท าการแข่งขันได้ให้อยู่

ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

 ๗.๘  การหยุดเกม  ในกรณทีี่จ าเป็นต้องหยุดเกมต้องไม่มีค าศัพท์ให้คว่ าเบี้ย

ทุกคร้ัง  เช่น  ตรวจสอบคะแนนให้ตรงกัน,  ตัวเบี้ยช ารุด (ให้เรียกกรรมการเท่าน้ัน) เป็นต้น 

 ๗.๙ห้ามเล่นเครื่องมือสื่อสาร  ใส่หูฟัง  หรอืคุยโทรศัพท์ขณะแข่งขัน 

 ๗.๑๐  ให้จับถุงเบี้ยในระดับสายตาหรอืให้พ้นสายตา  จับเบี้ยให้ครบและวาง

เบี้ยที่จับลงบนโต๊ะก่อนใส่ในแป้นวางเบี้ยเท่าน้ัน  ห้ามวางถุงเบี้ยบนโต๊ะแล้วจับเบี้ย  ห้ามจับ

เบี้ยใต้โต๊ะ  หรอืเปิดเบี้ยดใูต้โต๊ะ  ตามกฎกติกาและมารยาทในการแข่งขัน  ผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม

สามารถตักเตือนได้หากผู้เล่นอีกฝ่ายมีพฤติกรรมดังกล่าว  และสามารถเรยีกกรรมการมา

ตักเตือนหากยังท าซ้ า  เมื่อจับเบี้ยเสร็จแล้วให้รูดเชือกปิดถุงเบี้ยให้เรียบร้อย 

 ๗.๑๑  การทุจริตในการแข่งขัน  ผู้เข้าแข่งขันที่ทุจริตในการแข่งขันจะถูกปรับ

แพ้ในเกมน้ันๆ  ไม่ให้รับรางวัล  หรอืให้ออกจากการแข่งขัน  ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ

กรรมการตัดสิน 

 ๗.๑๓  ครูผู้ฝึกสอน  โดยต้องเว้นระยะห่างจากโต๊ะที่นักเรยีนของตนแข่งขัน

อย่างน้อย ๓ เมตร  หรืออยู่ในพื้นที่ที่คณะกรรมการจัดพื้นที่ไว้ส าหรับผู้ฝึกสอนบริเวณสถานที่



แข่งขัน  และไม่ส่งเสียงดับ  หรือรบกวนสมาธิของผู้เข้าแข่งขัน  รวมถงึรบกวนการท าหน้าที่

ตัดสินของกรรมการ  ผู้ฝึกสอนสามารถพูดคุย  แนะน านักเรยีนของตนได้หลังจบการแข่งขัน

แต่ละเกมเท่าน้ัน  ไม่สามารถแนะน าระหว่างท าการแข่งขันได้  หากเกิดปัญหาในการแข่งขัน

สามารถขอฟังค าชี้แจงจากกรรมการได้  เพื่อให้เกิดความกระจ่างในการแข่งขัน 

 ๗.๑๔  กฎกติกาการแข่งขันอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  ซึ่ง

คณะกรรมการจะท าการประกาศก่อนการแข่งขัน 

 
 

 

 

 

การแข่งขันทักษะการอ่านท านองเสนาะ 
 

๑. ผู้เข้าแข่งขัน   นักเรียนระดับประถมศึกษำช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔-ป.๖)    
    ให้ส่งโรงเรียนละ ๑-๒ คน 

๒. การจัดการแข่งขัน  ผู้เข้ำแข่งขันรำยงำนตัวต่อกรรมกำรก่อนกำรแข่งขัน ๓๐ นำที  
    จับฉลำกกำรอ่ำน อ่ำนกลอนสุภำพ จ ำนวน ๔ บท    
    (ก ำหนดบทอ่ำนให้ไปฝึกดังแนบ) 
วัน เวลา สถานที่ในการแข่งขัน 

- วันพุธ ที่ ๒๑ สิงหำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๑๐.๐๐ เป็นต้นไป 
ณ ห้องปฏิบัติกำรภำษำไทย ๑ (ห้อง ๔๓๓) อำคำร ๔ 

๓. เกณฑ์การให้คะแนน  ให้คะแนนโดยยึดเกณฑ์ต่อไปนี้     
    ๑. น้ ำเสียง   ๒๐ คะแนน 
    ๒. อักขรวิธี   ๒๐ คะแนน   
    ๓. อำรมณ์   ๒๐ คะแนน   
    ๔. บุคลิกภำพ   ๑๐ คะแนน   
    ๕. ลีลำ/จังหวะ/ท ำนอง  ๓๐ คะแนน   
     รวม   ๑๐๐ คะแนน  
๔. เกณฑ์การตัดสินและรางวัล มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าแข่งขัน ตามระดับคะแนน   
    คะแนน ๘๐ - ๑๐๐ คะแนน ระดับเหรียญทอง   
    คะแนน ๗๐ – ๗๙ คะแนน ระดับเหรียญเงิน   
    คะแนน ๖๐ – ๖๙ คะแนน ระดับเหรียญทองแดง   
        
 



การแข่งขันทักษะการเล่านิทานพ้ืนบ้าน 
 

 

๑. ผู้เข้าแข่งขัน   นักเรียนระดับประถมศึกษำช่วงชั้นที่ ๒ (ป. ๔ - ป.๖)   
    ให้ส่งโรงเรียนละ ๑-๒ คน 

๒. การจัดการแข่งขัน ผู้เข้ำแข่งขันรำยงำนตัวต่อกรรมกำรก่อนกำรแข่งขัน ๓๐ นำที    
จับฉลำกหมำยเลขประจ ำตัวและล ำดับกำรแข่งขัน แล้วติดหมำยเลข     
ไว้ที่หน้ำอกทับชื่อย่อโรงเรียน 

วัน เวลา สถานที่ในการแข่งขัน 
- วันพุธ ที่ ๒๑ สิงหำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๑๐.๐๐ เป็นต้นไป 
ณ ห้องปฏิบัติกำรภำษำไทย ๒ (ห้อง ๔๓๑) อำคำร ๔ 

๓. หลักเกณฑ์การแข่งขัน ๑. นิทำนที่เล่ำต้องเป็นนิทำนพ้ืนบ้ำนภำคใต้   
    ๒. ใช้เวลำในกำรเล่ำนิทำน เรื่องละประมำณไม่เกิน ๕-๗ นำท ี 
    ๓. ไม่จ ำกัดอุปกรณ์ประกอบกำรเล่ำนิทำน     

๔. เกณฑ์การให้คะแนน  กำรแข่งขันมีรอบเดียว เกณฑ์กำรให้คะแนนมีดังนี้   
    ๑. กำรล ำดับเนื้อเรื่อง    ๓๐ คะแนน  
    ๒. ท่ำทำงและลีลำในกำรเล่ำเรื่อง  ๓๐ คะแนน  
    ๓. กำรใช้ภำษำและน้ ำเสียงในกำรเล่ำ  ๓๐ คะแนน  
    ๔. อุปกรณ์ประกอบกำรเล่ำเหมำะสม ๑๐ คะแนน 
 

๕. เกณฑ์การตัดสินและรางวัล มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ำแข่งขัน ตำมระดับคะแนน   
    คะแนน ๘๐ - ๑๐๐ คะแนน ระดับเหรียญทอง   
    คะแนน ๗๐ – ๗๙ คะแนน ระดับเหรียญเงิน   
    คะแนน ๖๐ – ๖๙ คะแนน ระดับเหรียญทองแดง   
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การแข่งขันคัดลายมือ 
 

๑. ผู้เข้าแข่งขัน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔-ป.๖)  
ให้ส่งโรงเรียนละ ๑-๒ คน 

๒. การจัดการแข่งขัน  ผู้เข้ำแข่งขันรำยงำนตัวต่อกรรมกำรก่อนกำรแข่งขัน ๓๐ นำที 
วัน เวลา สถานที่ในการแข่งขัน 

- วันอังคำร ที่ ๒๐ สิงหำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๑๐.๐๐ เป็นต้นไป 
ณ ห้องปฏิบัติกำรภำษำไทย ๒ (ห้อง ๔๓๑) อำคำร ๔ 

๓. หลักเกณฑ์การแข่งขัน ๑. ให้คัดลำยมือตำมข้อควำมที่คณะกรรมกำรก ำหนดให้  
    ๒. คัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตำมแบบตัวอักษรและตัวเลขไทย 
    กระทรวงศึกษำธิกำร      
    ๓. ใช้เวลำ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นำที     
    ๔. ใช้ปำกกำลูกลื่นสีด ำ หรือสีน้ ำเงินเท่ำนั้น    
    ๕. คัดลงกระดำษฟุลสแก๊ป แบบพิมพ์หัว    
    ๖. กรรมกำรจะตัดคะแนนค ำผิด หรือไม่สะอำด ต ำแหน่งละ ๑ คะแนน 
๔. เกณฑ์การตัดสิน มีคะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้      
    ๑. ตัวอักษรได้สัดส่วนสวยงำม  ๒๕ คะแนน  
    ๒.วำงสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ถูกต้อง ๒๕ คะแนน  
    ๓. ช่องไฟและวรรคตอนถูกต้อง  ๑๕ คะแนน  
    ๔. เขียนสะกดค ำถูกต้อง   ๒๕ คะแนน  
    ๕. สะอำดเรียบร้อย   ๑๐ คะแนน 
๕. เกณฑ์การตัดสิน ผลการตัดสินคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
   คะแนน ๘๐-๑๐๐ คะแนน  ระดับเหรียญทอง   
   คะแนน ๗๐-๗๙ คะแนน  ระดับเหรียญเงิน    
  คะแนน ๖๐-๖๙ คะแนน  ระดับเหรียญทองแดง 
**หมายเหตุ ข้อควำมที่คัดลำยมือ น ำมำจำกเนื้อหำประวัติของสุนทรภู่  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การแข่งขันทักษะการแต่งค าประพันธ์ 
ประเภท กลอนสี ่

 
๑. ผู้เข้าแข่งขัน   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔-ป.๖)  

ให้ส่งโรงเรียนละ ๑-๒ ทีม ทีมละ ๒ คน 
๒. การจัดการแข่งขัน  ผู้เข้ำแข่งขันรำยงำนตัวต่อกรรมกำรก่อนกำรแข่งขัน ๓๐ นำที 
วัน เวลา สถานที่ในการแข่งขัน 

- วันพุธ ที่ ๒๑ สิงหำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๑๐.๐๐ เป็นต้นไป 
ณ ห้องปฏิบัติกำรภำษำไทย ๑ (ห้อง ๔๓๓) อำคำร ๔ 

๓. หลักเกณฑ์การแข่งขัน ๑. กรรมกำรก ำหนดหัวข้อที่จะใช้ในกำรแข่งขันจ ำนวน ๓ หัวข้อ 
๒. ให้ตัวแทนนักเรียนจับฉลำกเลือกหัวข้อที่ใช้ แล้วน ำไปแต่งบทร้อยกรอง

ประเภทกลอนสี่ จ ำนวน ๔ บท      
๓. ใช้เวลำในกำรแต่ง ๑ ชั่วโมง     

๔. หัวข้อที่ใช้แข่งขัน  ก ำหนดหัวข้อเกี่ยวกับเรื่อง สถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์  
สังคมท่ัว ๆ ไป เช่น กำรศึกษำ สิ่งแวดล้อม กำรเมือง เศรษฐกิจ  
ปัญหำด้ำนจริยธรรม และศิลปวัฒนธรรม 

๕. เกณฑ์การตัดสิน   คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ให้คะแนนโดยยึดเกณฑ์ต่อไปนี้  
 ๑. ฉันทลักษณ์และอักขรวิธี  ๒๐ คะแนน 
  - เขียนตัวกำรันต์ผิด หักค ำละ ๑ คะแนน 
  - มีสัมผัสซ้ ำ หักคะแนนต ำแหน่งละ ๒ คะแนน     

๒.ความคิดและเนื้อหา ๒๕ คะแนน 
- ตรงประเด็น หมำยควำมว่ำ นักเรียนจะต้องใช้หัวข้อที่ก ำหนดให้เป็นแก่นเรื่อง  
 - เสนอแนวคิดสร้ำงสรรค์ หมำยควำมว่ำ เนื้อหำที่นักเรียนเสนอนั้นให้แง่คิดที่เป็นประโยชน์    
  แก่ผู้อ่ำน เช่น แง่คิดในกำรด ำรงชีวิต กำรเข้ำใจสังคม กำรปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ 
  ต่อสังคม 
 - เสนอแนวคิดแปลกใหม่ หมำยควำมว่ำ แนวควำมคิดที่เสนอในเนื้อหำไม่ค่อยมีใครกล่ำวถึง   
  เป็นแนวควำมคิดท่ีมีเหตุผลและอยู่ในขอบเขตของหัวข้อ     

๓. กวีโวหาร  ๔๐คะแนน  
 - เลือกใช้ค ำเหมำะแก่เนื้อหำและบริบท 
 - เล่นสัมผัสอักษร เล่นค ำ ไพเรำะ สละสลวยและรำบรื่น ช่วยให้ค ำประพันธ์ไพเรำะยิ่งขึ้น 
 - ใช้โวหำรต่ำง ๆ ส่งเสริมเนื้อหำให้มีควำมหมำยลึกซ้ึงกินใจ เช่น กล่ำวเปรียบเทียบ 
            ใช้บุคลำธิษฐำน     
**หมายเหตุ บทร้อยกรองที่ผิดฉันทลักษณ์ต่อไปนี้ กรรมกำรจะไม่น ำไปตรวจให้คะแนน 

  ๑) ไม่มีสัมผัสระหว่ำงวรรค 
  ๒) ไม่มีสัมผัสระหว่ำงบท 
  ๓) ใช้สระเสียงสั้นสัมผัสกับสระเสียงยำวเป็นสัมผัสบังคับ 
      ( เช่น ใช้ “ใจ” สัมผัสกับ “กำย”) 
  ๔) เขียนไม่ครบตำมที่ก ำหนด 



๖. เกณฑ์การตัดสิน ผลการตัดสินคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
  คะแนน ๘๐-๑๐๐คะแนน  ระดับเหรียญทอง     
  คะแนน  ๗๐–๗๙คะแนน  ระดับเหรียญเงิน     
  คะแนน  ๖๐-๖๙ คะแนน  ระดับเหรียญทองแดง 

ต่ ำกว่ำ ๖๐ ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมกำรจะเห็นเป็นอย่ำงอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรม “การแข่งขันสะกดค าและแปลความหมาย 
โดยใช้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นเกณฑ์ 

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
 - นักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ ๔ – ๖ 
จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 - แข่งขันเป็นทีม ทีมละ ๒ คน (แต่ละโรงเรียนส่งผู้เข้ำแข่งขันได้ จ ำนวน ๑ ทีม) 
วัน เวลา สถานที่ในการแข่งขัน 
 - วันอังคำร ที่ ๒๐ สิงหำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องสมุด (ห้อง ๑๑๒) อำคำร ๑ 
รายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 - ข้อสอบที่ใช้ในกำรแข่งขันมีทั้งหมด ๒๕ ข้อ ใช้เวลำ ๓๐ นำท ี
 - เกณฑ์กำรตัดสิน ค้นหำค ำศัพท์ถูกต้อง ข้อละ ๔ คะแนน  
           ( ค ำอ่ำน ๑ คะแนน ควำมหมำย ๒ คะแนน และหน้ำที่ค ำปรำกฏ ๑ คะแนน ) 
 - เกณฑ์กำรตัดสินและรำงวัล 
  คะแนน ๘๐ – ๑๐๐   คะแนน  เหรียญทอง 
  คะแนน ๗๐ – ๗๙     คะแนน  เหรียญเงิน 
  คะแนน ๖๐ – ๖๙     คะแนน  เหรียญทองแดง 
 - กรณีท่ีได้คะแนนเท่ำกันจะพิจำรณำล ำดับกำรส่งก่อน – หลัง 
 - พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้ด ำเนินกำรแข่งขันจะจัดเตรียมไว้ให้ 

ตัวอย่างการเขียนค าในกระดาษค าตอบ 

ข้อ ค าเขียน ค าอ่าน ความหมาย 
หน้าที่ค า
ปรากฏ 

คะแนน 

๑ จิตใต้ส ำนึก จิด-ใต-้ส ำ-นึก น. ภำวะของจิตที่ไม่อำจรู้สึกได้ เพรำะ
อยู่ในส่วนลึกของจิตใจ. 

๓๒๔  

๒ กีตำร์ กี-ต้ำ น. เครื่องสำยประเภทดีดชนิดหนึ่ง มัก
มี ๖ สำย ใช้กระดีดหรือนิ้วมือดีดสำย
ที่ท ำด้วยไนลอนหรือโลหะ , ( อ. 
Guitar) 

๑๓๒  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการแข่งขันทักษะงานวันสถาปนาโรงเรียน 120 ปี (กิจกรรมทางวิชาการ) 
วันที่ 20-22 สิงหาคม 2562 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ ระดับชั้น ประเภท 
จ านวนผู้
แข่งขัน 

เจ้าของกิจกรรม สถานที่แข่งขัน 

1 
กำรแข่งขัน 
ตอบปัญหำช่ำง 

ป.4-6 ทีม 2 คน นำยสุวิทย์ โอมำก  

โรงฝึกงำนช่ำงยนต ์
วันท่ี20 ส.ค.62  
เวลำ 9.00 น รำยงำนตัว 
เริ่มแข่งขันเวลำ 9.30 น. 

2 
กำรแข่งขัน       
ตอบปัญหำช่ำง 

ม.1-3 ทีม 2 คน นำยอิศรำยศ  เมืองโคตร 

โรงฝึกงำนช่ำงยนต ์
วันท่ี20 ส.ค.62 
เวลำ 9.00 น รำยงำนตัว 
เริ่มแข่งขันเวลำ 11.30 น. 

3 
แข่งขันบอกช่ือ
เครื่องมืองำนช่ำง
พื้นฐำน 

ป.4-6 ทีม 2 คน นำยเลอพงค์  แพ่งกุล  

โรงฝึกงำนช่ำงโลหะ 
วันท่ี21ส.ค.62 
เวลำ 9.00 น รำยงำนตัว 
เริ่มแข่งขันเวลำ 9.30 น. 

4 
แข่งขันบอกช่ือ
เครื่องมืองำนช่ำง
พื้นฐำน 

ม.1-3 ทีม 2 คน 
นำยสมศักดิ์ สุพรรณพงศ์และ
นำยด ำรงศักดิ์  ภำรพบ 

โรงฝึกงำนช่ำงโลหะ 
วันท่ี21ส.ค.62 
เวลำ 9.00 น รำยงำนตัว 
เริ่มแข่งขันเวลำ 11.30 น. 

 

 

เกณฑ์การแข่งขนั 
ทุกรายการ มีเกณฑ์การแข่งขันและการให้รางวัล เหมือนกัน คือ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ดังนี้ 
ร้อยละ  80-100  ได้เกียรตบิัตร รำงวัลเหรียญทอง 
ร้อยละ  79-60  ได้เกียรติบัตร รำงวัลเหรียญเงิน 
ร้อยละ  50-59  ได้เกียรติบัตร รำงวัลเหรียญทองแดง 
ร้อยละ  40-49  ได้เกียรติบัตร รำงวัลชมเชย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

1.คุณสมบัติการแข่งขัน 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษำ (ช่วงชั้นที่ 2) 
2.ประเภทและจ านวนการเข้าแข่งขัน 
 ประเภททีม ทีมละ 2 คน  (ชำย 2 คนหญิง 2 คน หรือ 1ทีมรวมชำยหญิง ) 
3.เกณฑ์การแข่งขัน 
 เป็นค ำถำมชนิดเลือกตอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ ำนวน 60ข้อ ข้อละ 1คะแนน รวม60 คะแนน 
( สำระสุขศึกษำ 40 ข้อ สำระพลศึกษำ 20 ข้อ ) 
4.เวลาในการแข่งขัน 
 1 ชั่วโมง 
5.สถานที่จัดการแข่งขัน 
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำโรงเรียนปำกพนัง  ( ห้อง 911 และ 912 )  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         

         

              ใบสมัครร่วมกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
งานวันวิชาการโรงเรียนปากพนัง ประจีการศึกษา 2562 

ระดับประถมศึกษา ( ช่วงช้ันที่ 2 ) 
**************************************************************************** 

กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
โรงเรียน........................................................ต ำบล.................................................อ ำเภอ............ ....................... 
จังหวัด.....................................ผู้ควบคุม.....................................เบอร์โทรศัพท์ครูผู้ควบคุม................................. 
 
ผู้เข้าแข่งขัน 
1.ชื่อ...................................................สกุล...............................................................ชั้น........................................  
2.ชื่อ...................................................สกุล...............................................................ชั้น...................................... .. 
 
       ลงชื่อ...............................................................ครูผู้ควบคุม  
            (..............................................................) 
 
     ลงชื่อ................................ ........................ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
              (..............................................................)                                                                                
 
หมำยเหตุ  
1.ไม่อนุญำตให้เปลี่ยนตัวผู้เข้ำแข่งขันภำยหลังกำรรำยงำนตัวแล้ว 
2.ขอควำมกรุณำพิมพ์หรือเขียนด้วยลำยมือตัวบรรจง  เพื่อควำมสะดวกในกำรท ำเกียรติบัตร 
3.ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงตำมจ ำนวนทีมท่ีเข้ำแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร ์
 

1. การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 
 

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 - 6 

ประเภทและจ านวนนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 
 แข่งขันประเภททีมๆ ละ 2 คน แต่ละโรงเรียนสำมำรถส่งนักเรียนเข้ำร่วมแข่งขันได้มำกกว่ำ 1 ทีม 

วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
1. หน่วยจัดแข่งขันจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ส ำหรับใช้ในกำรแข่งขันให้ทีมละ 1 เครื่อง 

โดยมีระบบปฏิบัติกำรไม่ต่ ำกว่ำ Windows 7, Memory ไม่น้อยกว่ำ 1GB, CPU ไม่น้อยกว่ำ 1.2GHz, VGA 
CARD ไม่น้อยกว่ำ 64Mb และไม่มีกำรเชื่อมต่อระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต โดยให้ศูนย์กำรแข่งขันจัดเตรียม 
FlashDrive สำหรับถ่ำยโอนข้อมูลของผู้เข้ำแข่งขันแต่ละทีม 

2.ให้ผู้เข้ำร่วมแข่งขันเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ (หูฟัง) มำด้วยตนเอง 
3. คณะกรรมกำรจะจัด ไฟล์ข้อมูล รูปภำพ และเสียงประกอบส ำหรับใช้ในกำร 

แข่งขันทั้งนี้ ก ำหนดให้ใช้ไฟล์ทรัพยำกรที่กรรมกำรจัดเตรียมไว้ให้เท่ำนั้น แต่สำมำรถปรับแต่ง ดัดแปลง แก้ไข 
ได้ตำมควำมเหมำะสม 

4. นักเรียนสร้ำงผลงำนกำรน ำเสนอ (Presentation) ตำมหัวข้อที่คณะกรรมกำร 
ก ำหนดซึ่งจะแจ้งให้ทรำบในวันแข่งขัน 

5. ห้ำมน ำเอกสำร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสำรทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ 
นอกเหนือจำกที่คณะกรรมกำรจัดเตรียมไว้ให้เข้ำไปในห้องแข่งขัน หำกฝ่ำฝืนจะปรับให้ออกจำกกำรแข่งขัน 

6. ใช้เวลำแข่งขัน 3 ชั่วโมง 
7.  ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด 

เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
1. ควำมถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหำ  20 คะแนน 
2. กำรใช้ Effect ที่เหมำะสม   20 คะแนน 
3. ควำมสวยงำมของแต่ละหน้ำ   20 คะแนน 
4. ควำมคิดสร้ำงสรรค์    20 คะแนน 
5. กำรมีภำพประกอบที่เหมำะสม   20 คะแนน 

ทั้งนี้ เกณฑ์กำรให้คะแนนย่อยแต่ละรำยกำรอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรจะก ำหนด แต่คะแนน
รวมให้เป็นไปตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมรำยกำรข้ำงต้น 
 
สถำนที่แข่งขัน : ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 4 ห้อง 134 
  



การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร ์
 

2. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint 

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 – 6 

ประเภทและจ านวนนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 
 แข่งขันประเภททีมๆ ละ 2 คน แต่ละโรงเรียนสำมำรถส่งนักเรียนเข้ำร่วมแข่งขันได้มำกกว่ำ 1 ทีม 

วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
1. หน่วยจัดแข่งขันจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ส ำหรับใช้ในกำรแข่งขันให้ทีมละ 1 เครื่อง 

โดยมีระบบปฏิบัติกำรไม่ต่ ำกว่ำ Windows 7, Memory ไม่น้อยกว่ำ 1GB, CPU ไม่น้อยกว่ำ 1.2GHz, VGA 
CARD ไม่น้อยกว่ำ 64Mb และไม่มีกำรเชื่อมต่อระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต  

2. โปรแกรมวำดภำพที่ใช้ในกำรแข่งขัน ได้แก่ โปรแกรม Paint 
3. หัวข้อเรื่องท่ีใช้ในกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรตัดสิน ก ำหนด 5 เรื่อง แล้วให้ตัวแทน 

นักเรียนจับฉลำกในวันแข่งขัน เพียง 1 เรื่อง 
 4. เวลำที่ใช้ในกำรแข่งขัน 3 ชั่วโมง 

5. ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด 

เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน) แบ่งเป็น 
1. ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์    20 คะแนน 
2. ควำมสวยงำม     20 คะแนน 
3. กระบวนกำรท ำงำนเป็นทีม    20 คะแนน 
4. ควำมถูกต้องและควำมสมบูรณ์ของเนื้อหำ  20 คะแนน 
5.เทคนิคและกำรจัดองค์ประกอบของผลงำน  20  คะแนน 

ทั้งนี้ เกณฑ์กำรให้คะแนนย่อยแต่ละรำยกำรอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรจะก ำหนด แต่คะแนน
รวมให้เป็นไปตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมรำยกำรข้ำงต้น 

 
สถำนที่แข่งขัน : ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง 132 

 
 
 
 
 
 
 
 



การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร ์
 

3. การแข่งขันหุ่นยนต์ 
 

เป้าหมายการเรียนรู้ 
เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษำเรื่องกำรออกแบบหุ่นยนต์ให้ท ำภำรกิจโดยอัตโนมัติโดยกำรประยุกต์ใช้ 

กำรเขียนโปรแกรมควบคุมกล่องสมองกลในกำรเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ 

ชนิดของวัสดุที่ใช้ในการแข่งขัน 
1. ไม่จ ำกัดชนิดของวัสดุอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่น ำมำใช้ในกำรแข่งขัน 
2. ทีมท่ีเข้ำแข่งขันต้องจัดเตรียมและน ำอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นต้องใช้ระหว่ำงกำรแข่งขันรวมทั้ง ตัว 

ก ำเนิดพลังงำน (Battery) ซอฟต์แวร์และคอมพิวเตอร์มำเอง 
3. ทีมต้องจัดเตรียมอะไหล่ส ำรองมำด้วย คณะกรรมกำรจะไม่รับผิดชอบในกำรซ่อมแซมหรือจัดหำมำ 

ทดแทนไม่ว่ำในกรณีใด ๆ 
4. ขนำดของหุ่นยนต์ก่อนเริ่มเดินต้องมีขนำดไม่เกิน 250 มม. × 250 มม. × 250 มม. ไม่มีข้อจ ำกัด 

ด้ำนน้ ำหนัก 
5. หุ่นยนต์ต้องท ำงำนโดยอัตโนมัติเท่ำนั้น (ไม่มีกำรใช้รีโมทคอนโทรล) 
6. อนุญำตให้ใช้แผงวงจรควบคุม (Microcontroler) เพียง 1 แผงเท่ำนั้น 
7. ไม่จ ำกัดจ ำนวนมอเตอร์และเซนเซอร์ที่ใช้กำรแข่งขัน 
8. ให้ใช้ก ำลังไฟฟ้ำ ได้ไม่เกิน 12 โวลท์หรือ ถ่ำน AA ได้ไม่เกิน 8 ก้อน 
9. ห้ำมใช้เซนเซอร์ที่ติดเป็นแผ่นเดียวกับแผงวงจรหรือตัวโครงสร้ำงหุ่นยนต์ในกำรแข่งขัน 
10. ห้ำมใช้หุ่นยนต์ส ำเร็จรูปที่มีวำงจ ำหน่ำยในท้องตลำดทั้งในประเทศและต่ำงประเทศในกำรแข่งขัน 

หุ่นยนต์จะต้องสร้ำงขึ้นหรือประกอบโดยผู้เข้ำแข่งขันเท่ำนั้น 
11. ห้ำมใช้(ปิด) ช่องสัญญำณสื่อสำรทุกชนิด เพื่อกำรควบคุมหุ่นยนต์ในระหว่ำงกำรแข่งขัน 
12. หุ่นยนต์ของแต่ละทีมต้องท ำงำนอัตโนมัติและสำมำรถผ่ำนภำรกิจได้ด้วยตัวเอง ไม่อนุญำตให้ใช้ 

กำรควบคุมหุ่นด้วยวิธีกำรอ่ืนได้แก่ กำรสื่อสำรผ่ำนวิทยุต่ำง ๆ เครื่องมือรีโมทคอนโทรล และกำรใช้สำย 
เชื่อมต่อ ทีมท่ีฝ่ำฝืนกฎนี้จะถูกตัดสิทธิในกำรแข่งขันนัดนั้น และต้องออกจำกกำรแข่งขันทันที 

กฎข้อบังคับและมารยาทในการแข่งขัน 
1. ไม่อนุญำตให้ผู้ควบคุมทีมและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ำไปในพื้นที่กำรแข่งขัน 
2. ให้แยกชิ้นส่วนอุปกรณ์ทุกชิ้น รวมถึงชุดหยิบจับของหุ่นยนต์ก่อนกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
3. ผู้เข้ำแข่งขันไม่สำมำรถเข้ำพ้ืนที่ในส่วนของสนำมแข่งขันได้จนกว่ำกรรมกำรจะอนุญำต 
4. ผู้เข้ำแข่งขันจะต้องประกอบหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยตนเอง ในพ้ืนที่กำร 

แข่งขัน เท่ำนั้น 
5. ไม่อนุญำตให้ผู้เข้ำแข่งขันน ำหุ่นยนต์ออกจำกพ้ืนที่แข่งขันหลังจำกกำรรำยงำนตัวเสร็จสิ้น 
6. คณะกรรมกำรจะท ำกำรตรวจสอบควำมพร้อมของหุ่นยนต์ที่ลงแข่งขันในแต่ละรอบ โดยให้แต่ละ 

ทีมเตรียมควำมพร้อมของหุ่นยนต์ในพื้นที่ ที่คณะกรรมกำรจัดไว้ให้เท่ำนั้น 
7. ไม่อนุญำตให้กระท ำกำรใดๆ ที่เป็นกำรรบกวนหรือให้ควำมช่วยเหลือแก่หุ่นยนต์ที่อยู่ ในระหว่ำง 



กำรแข่งขัน บุคคลใดที่ฝ่ำฝืนกฎนี้จะถูกพิจำรณำให้ออกจำกบริเวณกำรแข่งขันทันที 

การแข่งขัน 
1. กรรมกำรตัดสินท ำกำรรวบรวมคะแนนกำรแข่งขันในแต่ละรอบ เมื่อเสร็จสิ้นกำรแข่งขันของทุกทีม 

กรรมกำรจะน ำคะแนนของแต่ละทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจำกกำรแข่งขัน 2 รอบ มำเรียงจัดอันดับเพ่ือหำทีม 
ชนะเลิศ เป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันในระดับต่อไป 

2. เมื่อทุกทีมเสร็จสิ้นกำรแข่งขันในแต่ละรอบให้น ำหุ่นยนต์กลับไปเก็บ ณ ที่ก ำหนด จนกว่ำ 
คณะกรรมกำรจะประกำศให้รับหุ่นยนต์อีกครั้งพร้อมกัน 

3. เวลำในกำรสร้ำงหุ่นยนต์และทดสอบหุ่นยนต์ จ ำนวน 3 ชั่วโมง 

ภารกิจ 
หุ่นยนต์จะต้องเดินออกจำกจุด STRAT เดินไปตำมเส้นทำง เพื่อหยิบวัตถุซึ่งมีอยู่ 2 ประเภท ประเภท 

ละ 3 ชิ้น รวมทั้งหมด 6 ชิ้น ซึ่งวำงอยู่ตำมจุดต่ำงๆ ที่กรรมกำรก ำหนด แล้วไปวำงยังพ้ืนที่ที่ก ำหนด เมื่อท ำ 
ภำรกิจครบแล้วหุ่นยนต์จะต้องเดินไปยังจุด FINISH 

สนามแข่งขัน 
- สนำมแข่งแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง แต่ละฝั่งมีขนำดควำมกว้ำงประมำณ 120 ซม.ยำว 150 ซม. หรือ 
มำกกว่ำนั้นขึ้นอยู่กับกำรวำงแผ่นลำยสนำมของกรรมกำร ไม่มีขอบสนำม พื้นสนำมเป็นสีขำว เส้นทำง

เดินของหุ่นยนต์เป็นสีด ำ ขนำดควำมกว้ำง 20 มม. 
- ทำงเชื่อมระหว่ำง 2 ฝั่ง มีขนำดกว้ำง 30 ซม. ยำว 60 ซม. เส้นทำงเดินของหุ่นยนต์เป็นสีด ำ ขนำด 

ควำมกว้ำง 20 มม. 
- ลำยสนำมท่ีก ำหนดให้มีจ ำนวน 10 ลำยหลัก ซึ่งจะถูกก ำหนดโดยกรรมกำร 

 
 
แต่ละแผ่นมีขนำด 30 ซม.x 30 ซม. 
- วัตถุท่ีใช้ในกำรเคลื่อนย้ำยคือ กระป๋องมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 5 ซม. สูง 10 ซม. น้ ำหนักไม่เกิน 
50 กรัม จ ำนวน 6 กระป๋อง และท ำกำรสุ่มเพียงหนึ่งครั้งก่อนกำรแข่งขัน (สีด ำ3 กระป๋อง สีขำว3 กระป๋อง) 

- ช่องประตูSTART และ FINISH มีขนำดกว้ำง 25 ซม. สูง 25 ซม. 
- อุปสรรค คือ กระป๋องมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 5 ซม. สูง 10 ซม. น้ ำหนักไม่เกิน 50 กรัม 



จ ำนวน 2 กระป๋อง มีสีแดงและท ำกำรสุ่มเพียงหนึ่งครั้งก่อนกำรแข่งขัน 
 

กฎกติกา 
 
1. ก่อนเริ่มกำรแข่งขัน (ก่อนประกอบหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรม) กรรมกำรจะต้องแจ้งให้ผู้เข้ำ 

แข่งขันทรำบคือ 
- ลำยสนำมท้ัง 2 ฝั่งสนำม 

 
* ไม่จ ำกัดต ำแหน่งของพ้ืนที่วำงกระป๋องขึ้นอยู่ดุลยพินิจของกรรมกำร 

 
* ไม่จ ำกัดต ำแหน่งของวำงวัตถุและจุดวำงอุปสรรคขึ้นอยู่ดุลยพินิจของกรรมกำร 



 

 
 

- จุดวำงวัตถุ (กระป๋อง สีด ำและขำว) และจุดวำงอุปสรรค (กระป๋อง สีแดง) 

 
 
3. ผู้เข้ำแข่งขัน จะต้องน ำหุ่นยนต์มำวำงที่จุดเริ่มต้น START โดยหุ่นยนต์จะต้องอยู่ในขนำด 25 ซม. 

X 25 ซม. เมื่อได้ยินสัญญำณเริ่มต้นแล้ว สำมำรถมีขนำดเกินได้ 
4. เมื่อกรรมกำรให้สัญญำณปล่อยหุ่นยนต์ผู้เข้ำแข่งขันจะกดปุ่มที่หุ่นยนต์เพียงครั้งเดียว ให้หุ่นยนต์ 

ท ำงำนเองอย่ำงอัตโนมัติโดยหุ่นยนต์จะต้องเดินจำกจุดเริ่มต้น ไปตำมเส้นสีด ำ แล้วเคลื่อนย้ำยกระป๋องสีขำว
จ ำนวน 3 กระป๋อง กระป๋องสีด ำจ ำนวน 3 กระป๋อง ให้เคลื่อนที่ออกจำกจุดวำงกระป๋องเข้ำไปในพ้ืนที่วำง
กระป๋องที่ก ำหนด เคลื่อนย้ำยกระป๋องได้ครั้งละ 1 กระป๋อง แล้วเดินทำงไปจนถึงจุดสิ้นสุด (จุด Finish) 

5. กำรขอ Retry ขอได้ไม่จ ำกัดจ ำนวนครั้ง และไม่ถูกตัดคะแนน เมื่อขอ Retry ผู้แข่งขันมี2 
ทำงเลือก 

1. ขอหยุดเกม เพื่อนับและบันทึกคะแนนที่ท ำได้ (จะบันทึกเวลำกำรแข่งขันเป็น 180 วินำที) 
2. ขอแข่งขันต่อแต่เวลำกำรแข่งขันยังคงเดินต่อเนื่องไปจนสิ้นสุดกำรแข่งขัน (ไม่หยุดเวลำ) 

และกระป๋องที่ท ำภำรกิจได้แล้วนั้น จะต้องน ำไปวำงยังต ำแหน่งเดิม 
6. ในระหว่ำงหุ่นยนต์ท ำภำรกิจ 

- หำกหุ่นยนต์เดินออกจำกเส้นสีด ำกรรมกำรจะบังคับ Retry 
- หำกหุ่นยนต์คีบกระป๋องอยู่ แล้วขณะเดินกระป๋องสัมผัสพ้ืนก่อนถึงพ้ืนที่วำงกระป๋อง 

กระป๋องนั้นจะไม่ได้คะแนน 



- หำกหุ่นยนต์ชนอุปสรรค กรรมกำรจะบังคับ Retry 
- หำกหุ่นยนต์ตกทำงเชื่อม กรรมกำรจะบังคับ Retry 
- หำกกระป๋องสีด ำและสีขำวล้มในสนำมกรณีไม่ว่ำกรณีใดๆ ให้ถือว่ำเป็นอุปสรรคของกำร 

แข่งขัน หุ่นยนต์สำมำรถชนได้ 
- กรณีหุน่ยนต์จะวำงกระป๋องในพ้ืนที่ที่ก ำหนดโดยกรรมกำรแต่พ้ืนที่นั้นไม่มีเส้นทำงไปกรณีนี้ 

ถือว่ำไม่ได้ออกนอกเส้น 
7. ระยะเวลำกำรแข่งขัน 180 วินำทีคะแนนทั้งหมด 100 คะแนนดังนี้ 
 - ทีมท่ีสำมำรถน ำกระป๋อง สีด ำและสีขำวไปวำงยังพ้ืนที่ที่ก ำหนดได้ถูกต้อง โดยกระป๋องต้อง

มีส่วนใดส่วนหนึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ก ำหนด และกระป๋องต้องตั้งอยู่ ได้คะแนนกระป๋องละ 15 คะแนน 
 - ทีมท่ีสำมำรถท ำภำรกิจได้ครบ และหุ่นยนต์สำมำรถเข้ำถึงจุด FINISH และหยุดนิ่ง ได้

คะแนน10 คะแนน 
8. หุ่นยนต์ที่ได้คะแนนสูงสุด และได้เวลำดีที่สุด จะเป็นผู้ชนะกำรแข่งขัน 
9. ในกรณีที่หุ่นยนต์ใช้เวลำในกำรท ำภำรกิจที่เท่ำกัน หุ่นยนต์ที่มีน้ ำหนักน้อยกว่ำจะเป็นผู้ชนะกำร 

แข่งขัน โดยกำรชั่งน้ ำหนักจะชั่งเฉพำะกรณีนี้เท่ำนั้น 
 10. ในกรณีที่หุ่นยนต์ที่เกิดกำรเสียหำยระหว่ำงแข่งขัน ผู้เข้ำแข่งขันสำมำรถซ่อมแซมได้โดย

กรรมกำรจะไม่ท ำกำรหยุดเวลำในกำรแข่งขัน เมื่อซ่อมแซมเสร็จให้น ำหุ่นยนต์มำตั้งยังจุดเริ่มต้น (start 
position) เพ่ือเริ่มกำรแข่งขันใหม่โดยก่อนปล่อยหุ่นยนต์จะต้องแจ้งกรรมกำรให้ทรำบก่อนทุกครั้ง 

 11. กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

สถำนที่แข่งขัน : ห้องปฎิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 5 ห้อง 136 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ใบสมัคร 
การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนปากพนัง 
วันที่ 20-22สิงหาคม 2562 

 
โรงเรียน  …………………………………………………………………………………………………………………………. 
ต ำบล …………………………..  อ ำเภอ  ………………………………….จังหวัด……………………………………. 
เบอร์โทรศัพท์ /…………………………………………………โทรสำร ………………………………………………… 
  
ประเภทกำรแข่งขัน  กำรแข่งขันกำรใช้โปรแกรมน ำเสนอ ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint   
                                   2010  (ทีมละ 2 คน) (ระดับ ป.4-6) 

 กำรแข่งขันกำรวำดภำพด้วยโปรแกรม Paint (ทีมละ 2 คน) (ระดับ ป.4-6) 
 กำรแข่งขันหุ่นยนต์  ม.1-ม.3 (ทีมละ 3 คน)  

  ระดับ ม.1-ม.3 

      ระดับ ม.4-ม.6 
 

 
รำยชื่อผู้เข้ำร่วมแข่งขัน   
1. ………………………………………………………………………………………………… 
2.………………………………………………………………………………………………….. 
3.…………………………………………………………………………………………………… 
 
รำยชื่อครูผู้ควบคุม 
1. ………………………………………………………………………………………..เบอร์ติดต่อ ……………………………………  
2. ………………………………………………………………………………………..เบอร์ติดต่อ ……………………………………  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


