
รายการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานวันวิชาการ ป.น. คร้ังที่ 26 
ล าดับที่ กิจกรรม วันที่ เวลา สถานที ่

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 20 ส.ค. 62 09.00 -11.00 น. ห้อง 532 
2 วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ 20 ส.ค. 62 09.00 -12.00 น. ห้อง 532 
3 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับประเภทร่อนนาน 21 ส.ค. 62 09.00 -12.00 น. ห้องประชุมฟ้าแดง ชั้น 2 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
1 การแข่งขันทักษะคิดเลขเร็ว  ป.4-6 20 ส.ค. 62 10.00 -12.00 น. ห้อง 512 
2 การแข่งขันเกม  24  ระดับ ป.4-6 20 ส.ค. 62 13.00 -15.00 น. ห้อง 513 
3 การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ 21 ส.ค. 62 09.00 -11.00 น. ห้อง 512 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ    
1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(ImpromptuSpeech) 20 ส.ค. 62 09.00 -12.00 น. ห้อง 424 (Lab 2) 
2 การแข่งขันกิจกรรม  Spelling Bee 20 ส.ค. 62 09.00 -12.00 น. ห้อง 425 (Lab 1) 
3 การแข่งขันเล่านิทาน  (Story Telling) 21 ส.ค. 62 09.00 -12.00 น. ห้อง 424 (Lab 2) 
4 การแข่งขัน  Multi  Skill  Competition 21 ส.ค. 62 09.00 -12.00 น. ห้อง 425 (Lab 1) 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
1 กิจกรรมการแข่งขันค าคม 20 ส.ค. 62 10.30 -15.00 น. ห้อง 222 
2 การแข่งขันการอ่านท านองเสนาะ 21 ส.ค. 62 10.00 -15.00 น. ห้อง 433 
3 การแข่งขันเล่านิทานพ้ืนบ้าน 21 ส.ค. 62 10.00 -15.00 น. ห้อง 431 
4 การแข่งขันการแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนสี่ 21 ส.ค. 62 10.00 -15.00 น. ห้อง 433 
5 การแข่งขันคัดลายมือ 20 ส.ค. 62 10.00 -15.00 น. ห้อง 431 
6 การแข่งขันสะกดค าและแปลความหมาย 20 ส.ค. 62 10.00 -10.30 น. ห้อง 112 (ห้องสมุดอาเซียน) 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
1 กิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน 20 ส.ค. 62 10.30 -11.30 น. ห้อง 112 (ห้องสมุดอาเซียน) 
2 กิจกรรมเกมทศกัณฐ์ 20 ส.ค. 62 12.30 -13.30 น. ห้อง 112 (ห้องสมุดอาเซียน) 
3 กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ธงนานาชาติ 21 ส.ค. 62 10.30 -11.30 น. ห้อง 112 (ห้องสมุดอาเซียน) 
4 การแข่งขันตอบปัญหาสังคม 5 สาระ 20 ส.ค. 62 12.30 -13.30 น. ห้อง 112 (ห้องสมุดอาเซียน) 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
1 การแข่งขันตอบปัญหาช่าง  ป. 4-6 20 ส.ค. 62 09.30 -12.00 น. โรงฝึกงานช่างยนต์ 
2 การแข่งขันตอบปัญหาช่าง  ม. 1-3 20 ส.ค. 62 09.00 -11.30 น. โรงฝึกงานช่างยนต์ 
3 การแข่งขันบอกชื่อเครื่องมือช่าง  ป. 4-6 20 ส.ค. 62 09.00 -11.30 น. โรงฝึกงานช่างโลหะ 
4 การแข่งขันบอกชื่อเครื่องมือช่าง  ม. 1-3 21 ส.ค. 62 09.30 -12.00 น. โรงฝึกงานช่างโลหะ 
5 การใช้โปรแกรมน าเสนอ Microsoft  PowerPoint  

2010 (ป.4-6) 
21 ส.ค. 62 09.00 -11.30 น. ห้อง 134 

6 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint  (ป. 4-6) 21 ส.ค. 62 09.00 -12.00 น. ห้อง 132 
7 การแข่งขันหุ่นยนต์  ม.1-3 20-21 ส.ค. 

62 
09.00 -12.00 น. ห้อง 136 

8 การแข่งขันหุ่นยนต์  ม.4-6 20-21 ส.ค. 
62 

09.00 -12.00 น. ห้อง 136 

 



รายการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานวันวิชาการ ป.น. คร้ังที่ 26 
ล าดับที่ กิจกรรม วันที่ เวลา สถานที ่

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง    
     รอบคัดเลือก 20 ส.ค. 62 16.00 น.เป็นต้นไป เวทีกลางโรงเรียนปากพนัง 
     รอบชิงชนะเลิศ 21 ส.ค. 62 18.00 น.เป็นต้นไป เวทีกลางโรงเรียนปากพนัง 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
1 กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 21 ส.ค. 62 09.00 น.  
     

 
  



 
 
 

ใบสมัคร 
การแข่งขันทักษะงานวันสถาปนาโรงเรียนปากพนัง 120 ปี  

(กิจกรรมทางวิชาการ) 
วันที่ 20-22 สิงหาคม 2562 

 
โรงเรียน  ………………………………………………………………………………………………………………………...........…. 
ต าบล …………………………..  อ าเภอ  …………………………………. จังหวัด…………………………...........…………. 
เบอร์โทรศัพท์ .………………………………………………… โทรสาร ……………………………...........…………………… 
  
กลุ่มสาระการเรียนรู้.............................................................................................................................. .... 
ประเภท/รายการที่เข้าแข่งขัน……………………………………………………………………………………………………..       
วัน เดือน ปี ที่แข่งขัน........................................................................................................................ 
รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน 

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

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

   ลงชื่อ...........................................................  
          (                           ) 
       ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
      โรงเรียน................................................. 
    
 

**กรุณาส่งใบสมัครภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 
**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ครูนฤมล นาคปลัด   โทร. 087-8909145 
 
 
 
 
 
 
 

 



กติกาการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร ์   
งานร าลึกสถาบัน ชื่นชมผลความดี เชดิชูศักดิศ์รี ร่วมฉลอง 120 ปี โรงเรียนปากพนัง 

วันที ่  20 – 21  สิงหาคม   พ.ศ.   2562 
 

 
มีการแข่งขัน  3  ทักษะ  คือ 

1. การแข่งขันเกม  24  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
2. การแข่งขันคิดเลขเร็ว  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
3. การแข่งขันการตอบปัญหาคณิตศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

 
หมายเหตุ  1.  การแข่งขันเกม  24  และคิดเลขเร็ว  โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันได้  
                       ทักษะละไม่เกิน  3  คน 
       2.  ทักษะการตอบปัญหาคณิตศาสตร์    โรงเรียนส่งนกัเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน    
                      โรงเรียนละไม่เกิน  2  ทีม  ทีมละ  2  คน 
       3.  ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทางโรงเรียนมอบเกียรติบัตร  
            *************************************************** 
 

กติกาและวิธีการแข่งขันการตอบปัญหาคณิตศาสตร์ 
โรงเรียนละไม่เกิน  2  ทมี  ทีมละ  2  คน 

 
เป็นการตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์  โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในระดับไม่เกิน 

            ความรู้ในระดับประถมศึกษาปีที่  6 
ลักษณะการตอบ เป็นการเขียนตอบ 
รอบแรก  แข่งขัน  10  ข้อ  ข้อละ  3  นาที 
รอบสอง  แข่งขัน  10  ข้อ  ข้อละ  3  นาที 
การตัดสิน  รอบแรกคัดไว้  50% ของโรงเรียนที่เข้าแข่งขัน หรือ 50%ของคะแนน 

                                รอบที่ สอง  ชิงชนะเลิศตามเกณฑ์การตัดสินดังนี้ 
   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 านวนผู้เข้าแข่งขันโรงเรียนละไม่เกิน 3 คน 

3. วิธีด าเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนตามแบบฟอร์มที่ก าหนดสุ่มตัวเลขจากโปรแกรม  
GSP  เป็นโจทย์และผลลัพธ์แล้วใช้การด าเนินการทางคณิตศาสตร์  บวก  ลบ  คูณ  หาร  ยกก าลัง  ถอดราก  
เพ่ือหาผลลัพธ์  (ในการถอดราก ถ้าเป็นรากอ่ืน  ไม่ใช่รากที่ 2 ต้องใส่อันดับของรากจากตัวเลขที่สุ่มมา)  และ
ต้องใช้ตัวเลขให้ครบทุกตัว  โดยใช้ได้ตัวละ 1 ครั้ง  ซึ่งตัวเลขที่สุ่มได้ต้องไม่ซ้ าเกิน 2 ตัว  และเลข 0 ต้องมี
เพียงตัวเดียวเท่านั้น 
 จัดแข่งขัน  2 รอบ ดังนี้ 

รอบท่ี 1  จ านวน 30 ข้อ ใช้เวลา ข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัวเลข ผลลัพธ์ 2 
หลัก  
รอบท่ี 2  จ านวน 20 ข้อ ใช้เวลา ข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัวเลข ผลลัพธ์ 3 
หลัก 

 วิธีการแข่งขัน 
 กรรมการแจกกระดาษค าตอบตามจ านวนข้อ 
 เมื่อหมดเวลาแต่ละข้อให้กรรมการเก็บกระดาษค าตอบ 
 เมื่อหมดรอบแรกให้พัก  10 นาท ี

4. เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผู้ที่ได้ค าตอบเท่ากับผลลัพธ์ที่ก าหนดให้  ได้คะแนนข้อละ  1 คะแนน 
 ถ้าข้อใดไม่สามารถหาค าตอบได้เท่ากับผลลัพธ์ที่ก าหนดให้  ผู้ที่ได้ค าตอบใกล้เคียงกับผลลัพธ์มากที่สุด  เป็นผู้ได้
คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
คณะกรรมการ  รวมคะแนนรอบที่ 1 และรอบที่ 2   แล้วน าคะแนนทั้ง  2 รอบมารวมและตัดสิน
ตามล าดับคะแนน  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 

     
 
 
 
 
 
 



 
กตกิาและวิธกีารแข่งขันคิดเกม  24 

โรงเรียนละไมเ่กิน   3  คน 
 

 
ผู้เล่น  ครั้งละ  4  คน 
อุปกรณ์  บัตรตัวเลข 1 – 9  จ านวน  4  ชุด ผู้เล่นจะถือคนละ 1 ชุด  แผ่นป้ายชุดการแข่งขันละ  1  
ใบ 
วิธีการเล่น 

1. ผู้เล่นทั้ง  4  คน  ถือบัตรทั้งชุดโดยเอาด้านหลังขึ้น  ไม่เห็นตัวเลข และสลับบัตรอยู่เรื่อย ๆ  
2. ผู้เล่นทั้ง  4  คน  วางบัตรลงบนช่องว่างของแผ่นป้ายคนละ  1  ใบ  พร้อมกัน  ผู้เล่นทุกคนรีบคิด   

ในใจโดยเอาจ านวนทั้ง  4  บนแผ่นป้ายมาบวกลบคูณหารกันให้ได้ผลลัพธ์เป็น  24  ให้ใช้ตัวเลข  
แต่ละตัวได้เพียงครั้งเดียวใช้เวลาในการคิดข้อละไม่เกิน  30  วินาที  ผู้เล่นคนใดคิดได้ก่อนจะต้อง
เอานิ้วชี้เคาะที่แผ่นป้าย  กรรมการจะให้เฉลย  ถ้าเฉลยถูกจะได้  1  คะแนน  ถ้าเฉลยผิดจะได้      
บัตรเหลือง  ถ้าเคาะแล้วไม่เฉลยภายใน  3  วินาทีจะได้บัตรเหลืองเช่นกัน 

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

4. ผู้ที่ได้บัตรเหลือง  3  ใบจะถูกหยุดการแข่งขัน  และนับแต้มเท่าท่ีได้ขณะนั้น 
5. ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะเลิศในครั้งนั้น 
6. ถ้าผู้เข้าแข่งขันมีมากอาจน าผู้ชนะเลิศแต่ละครั้งมาแข่งขันกันในรอบต่อ ๆ ไปเพ่ือหาผู้ชนะเลิศ

ของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 
  
 
 
 

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



    
แนวคิดการแข่งขันเกม  24 

 
การเฉลยวิธีคิดของผู้เล่นอาจมีได้หลายวิธี  เช่น 

 
2 

     5   1 
           8 
 
  

แปดลบสองเท่ากบัหก 
ห้าลบหน่ึงเท่ากบัสี ่
หกคูณสี่เท่ากับยี่สบิสี ่

หรือ  ห้าบวกหน่ึงเท่ากบัหก 
         แปดหารด้วยสองเทา่กับสี ่
        หกคูณสีเ่ท่ากบัยี่สิบสี ่
 

  
           8 
     4   3 
          4 

แปดคูณสามเท่ากับยี่สิบสี ่
สี่หารดว้ยสี่เทา่กับหนึง่ 
ยี่สิบสี่คูณหนึ่งเทา่กับยี่สบิสี ่

หรือ  แปดหารดว้ยสี่เทา่กับสอง 
         สี่คูณสามเท่ากับสบิสอง 
        สิบสองคณูสองเทา่กบัยี่สิบสี ่ 

    หรือ     สี่หารดว้ยสี่เทา่กับหนึง่ 
                 หน่ึงคูณสามเท่ากับสาม 
     แปดคูณสามเท่ากบัยี่สิบสี ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร ์
งานร าลึกสถาบัน ชื่นชมผลความดี เชดิชูศักดิศ์รี ร่วมฉลอง 120 ปี โรงเรียนปากพนัง 

วันที่   20 – 21  สิงหาคม   พ.ศ.   2562 
 

วัน / เวลา รายการ สถานท่ี 
20 ส.ค. 2562 

9.00 – 10.00 น. 
 

ลงทะเบียนการแข่งขัน 
ห้องคณิตศาสตร์ 

อาคาร  5  บริเวณ 
หน้าห้องพักครูคณิตศาสตร์ 

20 ส.ค. 2562 
10.00 – 12.00 น. 

การแข่งขันทักษะคิดเลขเร็ว 
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
อาคาร  5  ห้อง 512 

20 ส.ค. 2562 
13.00 – 15.00 น. 

แข่งขันทักษะ เกม 24 
ระดับประถมศึกษาปีท่ี  4 - 6 

ห้องคณิตศาสตร์ 
อาคาร  5  ห้อง 513 

21 ส.ค. 2562 
9.00 – 11.00 น. 

การแข่งขันการตอบปัญหา 
ระดับประถมศึกษาปีท่ี  4 - 6 

 

ห้องคณิตศาสตร์ 
อาคาร  5 ห้อง 512 



ใบสมัครการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์  
งานร าลึกสถาบัน ชื่นชมผลความดี เชิดชูศักดิ์ศรี ร่วมฉลอง 120 ปี โรงเรียนปากพนัง 

วันที่   20 – 21  สิงหาคม   พ.ศ.   2562 
อาจารย์ผู้ควบคมุเปน็ผู้กรอก ( กรุณาเขียนด้วยลายมือตัวบรรจงชัดเจน ) 
 ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว)………………………………………………..ต าแหน่ง………… 
โรงเรียน……………………….ต าบล………………..อ าเภอ……………….จังหวดันครศรีธรรมราช 

มีความประสงค์ส่งนกัเรียนเข้ารว่มแข่งขันทกัษะทางคณติศาสตร์  งานวันวิชาการ ป.น. ครั้งที่  25 
ตามรายการดงันี ้

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

 
 
 
 

2. คิดเลขเรว็ระดบั  ประถมศึกษาปีที ่ 4 – 6  
 
 
 
 

3. ตอบปัญหาคณติศาสตร์ ประถมศกึษาปีที ่ 4 - 6 
 

1. ………………………………………………. 
2………………………………………………… 
3………………………………………………… 
ครูผู้ฝึกซ้อม(นาย,นาง,นางสาว) 
………………………………………………….. 
1. ………………………………………………. 
2……………………………………………….. 
3………………………………………………. 
ครูผู้ฝึกซ้อม(นาย,นาง,นางสาว) 
…………………………………………………. 
1. ………………………………………………. 
2. ………………………………………………. 
3………………………………………………… 
4………………………………………………… 
ครูผู้ฝึกซ้อม(นาย,นาง,นางสาว) 
…………………………………………………. 

 

รายการที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน  จ านวน ………………. รายการ 
                   ลงชื่อ …………………………………….. 
                   (……………………………………..) 
           วันที่…….. เดือน……………..พ.ศ. …… 
ค ารับรองของหัวหน้าสถานศึกษา 
 ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว)………………………………………………..ต าแหน่ง………… 
โรงเรียน……………………….ต าบล………………..อ าเภอ……………….จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ขอรับรองว่านักเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน  มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 

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

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



กติกาการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร ์
วันที่ 20-22สิงหาคม 2562กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนปากพนัง 

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

1. กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
 

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

เนื้อหาสาระ 
ความรู้ทั้ง 8 สาระในช่วงชั้นที่ 2  

ข้อสอบแบบปรนัย  จ านวน 50 ข้อ คะแนน 50 คะแนน 
ข้อสอบความรู้ทั่วไป (ค าถามสดบนเวที) จ านวน 25 ข้อ คะแนน 50 คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

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

เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันคะแนนต่ ากว่า 60 คะแนน 
 

วัน เวลา / สถานที่ในการแข่งขัน 
 ลงทะเบียนเวลา 08.30-09.00 น. 

รอบท่ี 1 วันที่ 20สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 10.00 น. ห้อง 532 
 รอบท่ี 2วันที่ 20สิงหาคม 2562 เวลา 10.15 – 11.00 น. ห้อง 532 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



2. กิจกรรมวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ 
 

กติกาการแข่งขัน 
1.  การแข่งขันมี 1  ช่วงชั้น คือ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)แต่ละโรงเรียนส่งได้ช่วงชั้นละไม่เกิน 2 คน 
2.  นักเรียนวาดภาพในหัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วย

เทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”ในเวลา 3 ชั่วโมง 
เกณฑ์การแข่งขัน 

1.  ประเด็นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น าเสนอ  30 คะแนน 
2.  องค์ประกอบศิลป์     30 คะแนน 
3.  ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ   40 คะแนน 
  รวมคะแนน  100 คะแนน 

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

 
วัน เวลา / สถานที่ในการแข่งขัน 

วันที่ 20สิงหาคม2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.ห้อง 523 
 

อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นผู้เตรียมมาเอง 
1.  สีชอล์ค (นักเรียนเตรียมมาเอง) 
2.  ดินสอ /ยางลบ 
3.  กระดาษขนาดA3(11.50 นิ้ว X 16.50นิ้ว)(กลุ่มสาระฯจัดเตรียมให้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. การแข่งขันเคร่ืองร่อนกระดาษพับประเภทร่อนนาน 
 

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

กติกาทั่วไป 
2.1วัสดุที่ใช้กระดาษขนาด A5 ชนิด 70 แกรม 
2.2การพับจะต้องพับจากกระดาษแผ่นเดียวโดยห้ามตัดออกหรือต่อเติม 
2.3ให้เขียนชื่อ – นามสกุลและโรงเรียนลงบนเครื่องร่อนฯที่ใช้แข่งขัน 

การเตรียมตัวก่อนเข้าแข่งขัน 
3.1 กรรมการจะเรียกชื่อผู้แข่งขันทุกทีมพร้อมทั้งแจกกระดาษให้ทีมละ 2 แผ่น 
3.2 ผู้แข่งขันจะต้องพับกระดาษตามข้อ 3.1 ภายในสายตากรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 5 นาทีทั้งนี้

ปริมาณทีมเข้าแข่งขันอยู่ในดุลยพินิจของกรรมการพร้อมทั้งเขียนชื่อทีมและโรงเรียนลงบนเครื่องร่อนฯแล้ว
เสร็จจึงส่งให้กรรมการตรวจรับเพื่อลงชื่อก ากับและท าการทดสอบเครื่องร่อนจากนั้นให้ผู้แข่งขันเก็บรักษา
เครื่องร่อนไว้กับตัวเพ่ือรอเรียกเข้าแข่งขันต่อไป 
กติกาการร่อน 

4.1 ผู้แข่งขันจะต้องปล่อยเครื่องร่อนด้วยมือเท่านั้นและอยู่ในกรอบเส้นที่ก าหนดให้ 
4.2 ผู้แข่งขันจะต้องอยู่บนพ้ืนราบระดับเดียวกับที่เครื่องร่อนฯ 
4.3 แต่ละทีมจะร่อนได้ 2 ครั้ง (ในรอบที่1และรอบที่ 2) เอาครั้งท่ีนานที่สุดเป็นเกณฑ์ 
4.4 เริ่มการแข่งขันกรรมการจะเรียกชื่อทีมแข่งขันตามล าดับเข้าสู่จุดปล่อยเครื่องร่อนและจะขานชื่อ

ทีมหากถูกต้องผู้แข่งขันจะต้องยกมือตอบรับจากนั้นจะให้สัญญาณ “ปล่อย " กรรมการจะเริ่มจับเวลาเมื่อเครื่องร่อน
พ้นจากมือและสิ้นสุดการร่อนเมื่อเครื่องร่อนสัมผัสพ้ืน (กรณีเครื่องร่อนชนสิ่งกีดขวางให้ถือว่าสิ้นสุดเวลา) 

4.5 เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 100 ใช้สูตร 100X เวลาที่ร่อนในรอบที่ดีที่สุดของทีมแข่งขัน 
เวลาที่ร่อนที่นานที่สุดของทุกทีมท่ีเข้าแข่งขัน 
หมายเหตุวัสดุการแข่งขัน(กระดาษA5)คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้ 
4.6ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด 

รางวัลและเกียรติบัตร 
เหรียญทอง  80-100 คะแนน 
เหรียญเงิน  70-79 คะแนน 
เหรียญทองแดง  60-69 คะแนน 
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันคะแนนต่ ากว่า 60 คะแนน 

วัน เวลา / สถานที่ในการแข่งขัน 
วันที่ 21 สิงหาคม2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.หอประชุมฟ้าแดง ชั้น 2 
 
 
 
 
 



 
 

ใบสมัคร 
การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนปากพนัง 
วันที่ 20-22สิงหาคม 2562 

 
โรงเรียน  …………………………………………………………………………………………………………………………. 
ต าบล …………………………..  อ าเภอ  ………………………………….จังหวัด……………………………………. 
เบอร์โทรศัพท์ /…………………………………………………โทรสาร ………………………………………………… 
  
ประเภทการแข่งขัน  อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) 

 วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) 
 เครื่องร่อนกระดาษพับประเภทร่อนนานช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) 

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน   
1. ………………………………………………………………………………………………… 
2.………………………………………………………………………………………………….. 
3.…………………………………………………………………………………………………… 
 
รายชื่อครูผู้ควบคุม 
1. ………………………………………………………………………………………..เบอร์ติดต่อ ……………………………………  
2. ………………………………………………………………………………………..เบอร์ตดิต่อ ……………………………………  
 
 
******สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ครูอาภาภรณ์  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 านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   1) ระดับชั้นป.1-3จ านวน 1 คน 
   2) ระดับชั้นป.4-6จ านวน 1 คน   
 3 วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
  3.1 หัวข้อการแข่งขันเป็นไปตามเนื้อหาในหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของ 
 แต่ละระดับชั้นที่เหมาะสมกับการพูดแบบ Impromptu Speechดังนี้ 
   3.1.1 นักเรียนระดับชั้นป.1-3 หัวเรื่องเก่ียวกับตนเองครอบครัวโรงเรียนอาหาร
เครื่องดื่มและเวลาว่างและนันทนาการภายในวงค าศัพท์ประมาณ 300 – 450 ค า (ค าศัพท์ที่เป็นรูปธรรม)  
   3.1.2 นักเรียนระดับชั้นป.4-6 หัวเรื่องเก่ียวกับตนเองครอบครัวโรงเรียนสิ่งแวดล้อม
เวลาว่าง และนันทนาการสุขภาพและสวัสดิการภายในวงคาศัพท์ประมาณ 1,050 – 1,200 ค า (ค าศัพท์ที่เป็น
รูปธรรมและนามธรรม)  
  3.2  นักเรียนจะพูดตามหัวข้อโดยวิธีการจับฉลากก่อนการพูดให้เวลาเตรียมตัว 5นาที 
 คณะกรรมการกลางของการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดหัวข้อที่จะใช้ในการแข่งขันหัวข้อการแข่งขันเป็นไป
ตามเนื้อหาใน หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของแต่ละระดับชั้นที่เหมาะสมกับการพูดแบบ Impromptu 
Speechจานวน 8-10 หัวข้อและลงมติเลือก 3 หัวข้อส าหรับใช้ในการแข่งขันแต่ละระดับนักเรียนมีสิทธิ์จับ
ฉลาก 2 ครั้งแล้วเลือกพูด เพียง 1  หัวข้อ 
  3.3 เวลาในการแข่งขัน 
    1) ระดับชั้นป.1-3    ใช้เวลาในการพูด 2-3 นาที 
    2)ระดับชั้นป.4-6ใช้เวลาในการพูด 3-4 นาท ี
  3.4) เวลาในการพูด (บวก /ลบ 30 วินาทีไม่ตัดคะแนน) ใช้เวลาน้อยหรือมากกว่าเวลาที่
ก าหนดตัดนาที ละ1  คะแนน (ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการแนะน าตัว) 
  3.5 ขณะพูดห้ามใช้อุปกรณ์เอกสารอื่นๆและบันทึกช่วยจ าประกอบการพูด 
  3.6ผู้เข้าแข่งขันที่มาช้ากว่าก าหนดเวลาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการเป็นสิทธิ์ขาด 
 4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
  4.1 ด้านเนื้อหา (Content)             35 คะแนน 
  ประกอบด้วย 
 -เนื้อหามีความถูกต้องตามหัวเรื่องท่ีก าหนด (Accuracy and Consistency)     15 คะแนน 
 -ความถูกต้องของภาษาในรูปแบบการพูดสุนทรพจน์ (Form & Organizing of Speech) 10 คะแนน 
 -ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative)      10 คะแนน 



  4.2 ด้านความคล่องแคล่วในทักษะภาษา (Language Competence and Fluency) 
 45 คะแนน 
  ประกอบด้วย 
  -การใช้ภาษาเหมาะสมกับระดับชั้น (Difficulty Level) ด้านศัพท์ (Vocabulary) 
 โครงสร้างและค าสันธาน (Structure & Connectors)                                   15 คะแนน 
  -ความสามารถด้านการออกเสียงการเน้นคาการลงเสียงสูงต่ าการเน้นค าส าคัญในประโยค
 และจังหวะการ หยุดในช่วงจบประโยค(Pronunciation, stress, Intonation, rhythm, pausing 
and pace)         20 คะแนน 
  -การใช้น้ าเสียงสอดคล้องกับเนื้อหาที่พูด (Tone)    10 คะแนน 
  4.3 ความส าเร็จในการถ่ายทอด (Presentation)      15 คะแนน 
  ประกอบด้วย 
  -ความสามารถในการสื่อถึงผู้ฟัง (Communication)       10 คะแนน 
  -บุคลิกท่าทาง (Personality)      5 คะแนน 
  4.4 พูดในระยะเวลาที่ก าหนด (Time)     5 คะแนน 
******* หมายเหตุกรณีนักเรียนพูดไม่ตรงตามหัวข้อที่จับสลากได้กรรมการจะพิจารณาตัดคะแนนในส่วน 
 เนื้อหาในข้อเกณฑ์การให้คะแนนข้อ 4.1 (Content) จ านวน    35 คะแนน 
 
 5.เกณฑ์การตัดสิน 
  ร้อยละ 80 –100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  ร้อยละ 70 –79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  ร้อยละ 60 –69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติ
บัตรเว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
 6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
  ระดับชั้นละ 3 คนหรือ 5คนและกรรมการควบคุมการแข่งขันระดับชั้นละ 3คน 
  คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
 กรรมการตัดสินเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีประกอบด้วย 
  1. เจ้าของภาษา 1 คน (Native Speaker) 
  2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ / ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ 
 ข้อควรค านึง 
  -กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
  -กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทาการสอน 
  -กรรมการควรมีที่มาจากสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนอย่างหลากหลาย 
  -กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในลาดับที่ 1-3  
 วัน/สถานที่ท าการแข่งขัน 
  วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 
  ห้อง 424 (Lab 2) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปากพนัง  
 
 



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 านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   1) ระดับชั้นป.1-3จ านวน 1 คน 
   2) ระดับชั้นป.4-6จ านวน 1 คน 
 3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
  3.1 ท าการแข่งขัน 2รอบ 
  รอบท่ี 1กรรมการที่เป็นเจ้าของภาษาพูดค าศัพท์ค าละ 2 ครั้งและพูดประโยคขยายที่มี
ค าศัพท์นั้นๆ 
 2 ครั้งเพ่ือให้ผู้เข้าแข่งขันเข้าใจค าศัพท์ได้ดีขึ้นผู้เข้าแข่งขันเขียนค าศัพท์จานวน 20ค าๆละ 5 คะแนน
ลงใน กระดาษ ที่กรรมการเตรียมไว้ให้ถ้าผู้เข้าแข่งขันในรอบที่ 1ได้คะแนนเกินครึ่งหนึ่งจะมีสิทธิ์เข้าแข่งขัน
ในรอบท่ี 2 
  รอบท่ี 2 มีรายละเอียดดังนี้ 
   1)  ผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบที่ 2จับฉลากเรียงล าดับการแข่งขัน 
   2) ผู้เข้าแข่งขันยืนตามล าดับการแข่งขันที่จับฉลากได้ 
   3) แข่งขันทีละคนโดยเริ่มจากผู้เข้าแข่งขันล าดับที่ 1กรรมการพูดคาศัพท์แต่ละค า 1
ครั้งและพูด ประโยคขยายที่มีค าศัพท์นั้นๆ 1ครั้งค าศัพท์และประโยคขยายเสร็จ 10 วินาที) หากสะกดค าศัพท์
ถูกต้องให้รอเข้ารอบต่อไปหากสะกดค าผิดหรือไม่สะกดค าศัพท์ตามเวลาที่ก าหนดข้างต้นถือว่าตกรอบและต้อง
ออกจากการแข่งขัน 
   5)  ท าการแข่งขันต่อไปจนกว่าจะได้ผู้ชนะล าดับที่ 1 
  3.2 ค าศัพท์ที่ใช้ควรอยู่ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
***หมายเหตุ 
  (1) หากผู้เข้าแข่งขันไม่สะกดค าศัพท์ภายในเวลา 10 วินาทีหลังจากกรรมการพูดค าศัพท์ให้ถือว่าตก
รอบและต้องออกจากการแข่งขัน 
 (2) หากผู้เข้าแข่งขันใช้สิทธิ์ในการถามค าถามให้เริ่มจับเวลาหลังจากท่ีกรรมการตอบค าถามจากผู้เข้า
แข่งขันเสร็จไปอีก 10 วินาที 
 4. เกณฑ์การให้คะแนน100 คะแนน (รอบท่ี 1)  
  -ตรวจสอบจากการเขียนสะกดค าถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 



 5. เกณฑ์การตัดสิน 
 ล าดับที่ 1    ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 80 -100ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
 ล าดับที่ 2    ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 70 –79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
 ล าดับที่ 3    ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 60 –69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ผู้ที่เข้าแข่งขันนอกเหนือจากล าดับที่ 1 -3 ได้รับเกียรติบัตรผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
  
6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
  กรรมการควบคุมการแข่งขันระดับชั้นละ3 คน 
  
 วัน/สถานที่ท าแข่งขัน 
  วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 
  ห้อง 425 (Lab  1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปากพนัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   1) ระดับชั้นป.4-6จ านวน 1 คน 
 3.วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
  3.1 นิทานที่ใช้แข่งขันเป็นนิทานพื้นบ้านของไทยหรือของต่างประเทศหรือนิทานอีสป 
  3.2 เวลาในการแข่งขัน 
   1) ระดับชั้นป.4-6เวลา 5-6  นาท(ีบวก/ลบ 30 วินาทีไม่ตัดคะแนน) ใช้เวลาน้อย
หรือเกินกว่าเวลา ที่ก าหนดตัดนาทีละ 1 คะแนน 
  3.3 นักเรียนต้องส่งบทนิทานให้กรรมการตัดสินก่อนการแข่งขัน (ส่งในเวลารายงานตัว)  
จ านวน3  หรือ 5 ชุดตามจ านวนคณะกรรมการตัดสิน 
 4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
  4.1 เนื้อเรื่อง (Content) 35 คะแนนประกอบด้วย 
   -เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจเหมาะสมกับวัย 15 คะแนน 
   -รูปแบบการเล่าเรื่องการนาเสนอ (Form & Organizing)      10 คะแนน 
   -ข้อคิดในการน าเสนอ (Moral)10คะแนน 
  4.2 ความคล่องแคล่วด้านการใช้ภาษา (Language Competence)  60 คะแนน 
  ประกอบด้วย 
  -ใช้ภาษาถูกต้องค าศัพท์โครงสร้างคาสันธานและความเหมาะสมกับระดับชั้น  20 คะแนน 
  -ความสามารถด้านการออกเสียง (Pronunciation)                    20 คะแนน 
  -การใช้น้ าเสียงและอารมณ์สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง (Tone)      20 คะแนน 
  4.3 เล่าตามเวลาที่ก าหนด (Time)       5  คะแนน
 5. เกณฑ์การตัดสิน 
  ร้อยละ 80 –100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  ร้อยละ 70 –79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  ร้อยละ 60 –69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงได้คะแนนต ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติ
บัตรเว้นแต่กรรมการเห็นเป็นอย่างอ่ืนผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
  
 
 
 
 
 



6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
 ระดับชั้นละ 3 คนหรือ 5คนและกรรมการควบคุมการแข่งขันระดับชั้นละ 3 คน 
  คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
  กรรมการตัดสินเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
ประกอบด้วย 
   1. เจ้าของภาษา 1 คน (Native Speaker) 
   2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ / ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ 
 วัน/สถานที่ท าแข่งขัน 
  วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562 
  ห้อง 424 (Lab  2) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปากพนัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.การแข่งขัน Multi Skills Competition 
 1.คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
  นักเรียนระดับชั้นป.4-6 
   
 2.ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน 
  2.1แข่งขันประเภทเดี่ยว 
  2.2จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   1) ระดับชั้นป.4-6จ านวน 1 คน 
 3.วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 เป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ประกอบด้วย 
  -Speaking Skill   -Listening Skill 
  -Writing Skill   -Reading Skill 
  -Pictures Dictation  
 4.เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนนผู้เข้าแข่งขันเข้ารับการทดสอบดังนี้ 
  4.1 ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยใช้แบบทดสอบข้อเขียน (English 
Proficiency Test) ทีค่รอบคลุมความสามารถด้านทักษะการฟังการอ่านและการเขียนเวลา 1 ชั่วโมง 10 นาที 
60 คะแนน 
 ตัวอย่างแบบทดสอบทักษะต่างๆ 
  Listening Skill   20 ข้อ = 20 นาที Reading Skill 20ข้อ = 20 นาท ี
  Writing Skill 20 คะแนน = 30 นาท ี(เป็นการเขียนเรียงความก าหนดหัวข้อตามหลักสูตรที่
ระบุไว้ในการแข่ง Impromptu Speech) และก าหนดจ านวนค าตามระดับชั้นได้แก่ ป.4-6 ก าหนดไม่ต่ ากว่า 
100 ค า 
  4.2 ทดสอบความสามารถด้านทักษะการพูดโดยการสัมภาษณ์คณะกรรมการสัมภาษณ์ 3 คน
เป็น 
  เจ้าของภาษา 1 คนและกรรมการคนไทย 2 คน 20 คะแนนประกอบด้วย 
   - ความสามารถในการใช้ภาษา 
   - ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   - ความคิดสร้างสรรค์ 
  4.3 ทดสอบความสามารถด้านการฟังและการถ่ายโอนความรู้โดยทดสอบ Pictures 
Dictation  20 คะแนน โดยเจ้าของภาษาเป็นผู้อ่านบทอ่านทดสอบจานวน 2 ครั้งขณะที่ฟังผู้เข้าแข่งขัน
สามารถจดบันทึกข้อมูล ฟังได้และผู้เข้าแข่งขันมีเวลา 30 นาทีในการวาดภาพจากบทอ่านที่ฟังเพียง 1 ภาพ
โดยมีองค์ประกอบครบถ้วนตามเนื้อเรื่องที่ได้ฟังมา                                                                                                                                      
   เกณฑ์การให้คะแนนประกอบด้วย 
   - ความถูกต้องของภาพตามบทอ่าน 
   - ความครบถ้วนของรายละเอียดภาพตามท่ีอ่าน 
 
 
 



 5. เกณฑ์การตัดสิน 
  ร้อยละ 80 –100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  ร้อยละ 70 –79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  ร้อยละ 60 –69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติ
บัตรเว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
 6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันระดับชั้นละ 3 คนและกรรมการควบคุมการแข่งขันระดับชั้นละ 
3 คน 
  คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
 กรรมการตัดสินเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีประกอบด้วย 
  1. เจ้าของภาษา 1 คน 
  2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 1 คน/ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ 1 คน 
 วัน/สถานที่ท าแข่งขัน 
  วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562 
  ห้อง 425 (Lab  1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปากพนัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
“งาน 120 ปี โรงเรียนปากพนัง” ระหว่างวันที่ 20-21-22 สิงหาคม 2562 
- กิจกรรมวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน: สถานที่จัดกิจกรรม และเกณฑ์การแข่งขัน 

 

สถานที่จัดวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30-11.30 น. 
ณ ห้องสมุดอาเซียน อาคาร 1ห้อง 112 

 
  เกณฑ์การแข่งขัน 
   1) รับสมัครจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 
   2) นักเรียนตอบค าถามแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ให้คะแนนข้อละ 1 
   คะแนน (ใช้แบบทดสอบ) 
   3) คะแนนตามเกณฑ์ได้เกียรติบัตร 
        - ระดับทอง   ได้คะแนน 26 – 30 
        - ระดับเงิน   ได้คะแนน 22 – 25 
        - ระดับทองแดง  ได้คะแนน 18 – 21 
        - ชมเชย   ได้คะแนน 15 – 17 
        - เข้าร่วม   ได้คะแนน   0 – 14 
 
 กิจกรรมเกมส์ทศกัณฑ์ : สถานที่จัดกิจกรรม และเกณฑ์การแข่งขัน 
  สถานที่จัดวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 12.30-13.30 น. 
       ณ ห้องสมุดอาเซียน อาคาร 1ห้อง 112 
  เกณฑ์การแข่งขัน 
   1) รับสมัครจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 
   2) ทายภาพบุคคลส าคัญ จ านวน ๓๐ภาพ ให้คะแนนข้อละ ๑ คะแนน  
(ใช้เครื่องฉาย) 
   3) คะแนนตามเกณฑ์ได้เกียรติบัตร 
        - ระดับทอง   ได้คะแนน 26 – 30 
        - ระดับเงิน   ได้คะแนน 22 – 25 
        - ระดับทองแดง  ได้คะแนน 18 – 21 
        - ชมเชย   ได้คะแนน 15 – 17 
        - เข้าร่วม   ได้คะแนน   0 – 14 
 
 
 
 
 
 
 



 กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ธงนานาชาติ : สถานที่จัดกิจกรรม และเกณฑ์การแข่งขัน 
  สถานที่จัดวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30-11.30 น. 
       ณ ห้องสมุดอาเซียน อาคาร 1ห้อง 112 
  เกณฑ์การแข่งขัน 
   1) รับสมัครจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 
   2) นักเรียนทายภาพธงชาติของประเทศต่างๆ จ านวน 30ภาพ ให้คะแนนข้อละ 1 
   คะแนน (ใช้เครื่องฉาย) 
   3) คะแนนตามเกณฑ์ได้เกียรติบัตร 
        - ระดับทอง   ได้คะแนน 26 – 30 
        - ระดับเงิน   ได้คะแนน 22 – 25 
        - ระดับทองแดง  ได้คะแนน 18 – 21 
        - ชมเชย   ได้คะแนน 15 – 17 
        - เข้าร่วม   ได้คะแนน   0 – 14 
 
 กิจกรรมตอบปัญหาสังคม 5 สาระ : สถานที่จัดกิจกรรม และเกณฑ์การแข่งขัน 
  สถานที่จัดวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 12.30-13.30 น. 
       ณ ห้องสมุดอาเซียน อาคาร 1ห้อง 112 
  เกณฑ์การแข่งขัน 
   1) รับสมัครจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 
   2) นักเรียนตอบค าถามแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ให้คะแนนข้อละ 1 
   คะแนน (ใช้แบบทดสอบ) 
   3) คะแนนตามเกณฑ์ได้เกียรติบัตร 
        - ระดับทอง   ได้คะแนน 26 – 30 
        - ระดับเงิน   ได้คะแนน 22 – 25 
        - ระดับทองแดง  ได้คะแนน 18 – 21 
        - ชมเชย   ได้คะแนน 15 – 17 
        - เข้าร่วม   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 

๒.๑แข่งขันเป็นทีม ทมีละ 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 ามาใช้ในการแข่งขัน  ดังน้ี 

    -  ค าที่มีเครื่องหมาย –  ต่อท้าย  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, เสมอได้ทมีละ 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   นักเรียนระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔-ป.๖)    
    ให้ส่งโรงเรียนละ ๑-๒ คน 

๒. การจัดการแข่งขัน  ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวต่อกรรมการก่อนการแข่งขัน ๓๐ นาที  
    จับฉลากการอ่าน อ่านกลอนสุภาพ จ านวน ๔ บท    
    (ก าหนดบทอ่านให้ไปฝึกดังแนบ) 
วัน เวลา สถานที่ในการแข่งขัน 

- วันพุธ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ เป็นต้นไป 
ณ ห้องปฏิบัติการภาษาไทย ๑ (ห้อง ๔๓๓) อาคาร ๔ 

๓. เกณฑ์การให้คะแนน  ให้คะแนนโดยยึดเกณฑ์ต่อไปนี้     
    ๑. น้ าเสียง   ๒๐ คะแนน 
    ๒. อักขรวิธี   ๒๐ คะแนน   
    ๓. อารมณ์   ๒๐ คะแนน   
    ๔. บุคลิกภาพ   ๑๐ คะแนน   
    ๕. ลีลา/จังหวะ/ท านอง  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   นักเรียนระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ ๒ (ป. ๔ - ป.๖)   
    ให้ส่งโรงเรียนละ ๑-๒ คน 

๒. การจัดการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวต่อกรรมการก่อนการแข่งขัน ๓๐ นาที    
จับฉลากหมายเลขประจ าตัวและล าดับการแข่งขัน แล้วติดหมายเลข     
ไว้ที่หน้าอกทับชื่อย่อโรงเรียน 

วัน เวลา สถานที่ในการแข่งขัน 
- วันพุธ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ เป็นต้นไป 
ณ ห้องปฏิบัติการภาษาไทย ๒ (ห้อง ๔๓๑) อาคาร ๔ 

๓. หลักเกณฑ์การแข่งขัน ๑. นิทานที่เล่าต้องเป็นนิทานพ้ืนบ้านภาคใต้   
    ๒. ใช้เวลาในการเล่านิทาน เรื่องละประมาณไม่เกิน ๕-๗ นาที  
    ๓. ไม่จ ากัดอุปกรณ์ประกอบการเล่านิทาน     

๔. เกณฑ์การให้คะแนน  การแข่งขันมีรอบเดียว เกณฑ์การให้คะแนนมีดังนี้   
    ๑. การล าดับเนื้อเรื่อง    ๓๐ คะแนน  
    ๒. ท่าทางและลีลาในการเล่าเรื่อง  ๓๐ คะแนน  
    ๓. การใช้ภาษาและน้ าเสียงในการเล่า  ๓๐ คะแนน  
    ๔. อุปกรณ์ประกอบการเล่าเหมาะสม ๑๐ คะแนน 
 

๕. เกณฑ์การตัดสินและรางวัล มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าแข่งขัน ตามระดับคะแนน   
    คะแนน ๘๐ - ๑๐๐ คะแนน ระดับเหรียญทอง   
    คะแนน ๗๐ – ๗๙ คะแนน ระดับเหรียญเงิน   
    คะแนน ๖๐ – ๖๙ คะแนน ระดับเหรียญทองแดง   
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การแข่งขันคัดลายมือ 
 

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

๒. การจัดการแข่งขัน  ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวต่อกรรมการก่อนการแข่งขัน ๓๐ นาที 
วัน เวลา สถานที่ในการแข่งขัน 

- วันอังคาร ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ เป็นต้นไป 
ณ ห้องปฏิบัติการภาษาไทย ๒ (ห้อง ๔๓๑) อาคาร ๔ 

๓. หลักเกณฑ์การแข่งขัน ๑. ให้คัดลายมือตามข้อความที่คณะกรรมการก าหนดให้  
    ๒. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามแบบตัวอักษรและตัวเลขไทย 
    กระทรวงศึกษาธิการ      
    ๓. ใช้เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที     
    ๔. ใช้ปากกาลูกลื่นสีด า หรือสีน้ าเงินเท่านั้น    
    ๕. คัดลงกระดาษฟุลสแก๊ป แบบพิมพ์หัว    
    ๖. กรรมการจะตัดคะแนนค าผิด หรือไม่สะอาด ต าแหน่งละ ๑ คะแนน 
๔. เกณฑ์การตัดสิน มีคะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้      
    ๑. ตัวอักษรได้สัดส่วนสวยงาม  ๒๕ คะแนน  
    ๒.วางสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ถูกต้อง ๒๕ คะแนน  
    ๓. ช่องไฟและวรรคตอนถูกต้อง  ๑๕ คะแนน  
    ๔. เขียนสะกดค าถูกต้อง   ๒๕ คะแนน  
    ๕. สะอาดเรียบร้อย   ๑๐ คะแนน 
๕. เกณฑ์การตัดสิน ผลการตัดสินคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
   คะแนน ๘๐-๑๐๐ คะแนน  ระดับเหรียญทอง   
   คะแนน ๗๐-๗๙ คะแนน  ระดับเหรียญเงิน    
  คะแนน ๖๐-๖๙ คะแนน  ระดับเหรียญทองแดง 
**หมายเหตุ ข้อความที่คัดลายมือ น ามาจากเนื้อหาประวัติของสุนทรภู่  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การแข่งขันทักษะการแต่งค าประพันธ์ 
ประเภท กลอนสี ่

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

ให้ส่งโรงเรียนละ ๑-๒ ทีม ทีมละ ๒ คน 
๒. การจัดการแข่งขัน  ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวต่อกรรมการก่อนการแข่งขัน ๓๐ นาที 
วัน เวลา สถานที่ในการแข่งขัน 

- วันพุธ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ เป็นต้นไป 
ณ ห้องปฏิบัติการภาษาไทย ๑ (ห้อง ๔๓๓) อาคาร ๔ 

๓. หลักเกณฑ์การแข่งขัน ๑. กรรมการก าหนดหัวข้อที่จะใช้ในการแข่งขันจ านวน ๓ หัวข้อ 
๒. ให้ตัวแทนนักเรียนจับฉลากเลือกหัวข้อที่ใช้ แล้วน าไปแต่งบทร้อยกรอง

ประเภทกลอนสี่ จ านวน ๔ บท      
๓. ใช้เวลาในการแต่ง ๑ ชั่วโมง     

๔. หัวข้อที่ใช้แข่งขัน  ก าหนดหัวข้อเกี่ยวกับเรื่อง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
สังคมท่ัว ๆ ไป เช่น การศึกษา สิ่งแวดล้อม การเมือง เศรษฐกิจ  
ปัญหาด้านจริยธรรม และศิลปวัฒนธรรม 

๕. เกณฑ์การตัดสิน   คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ให้คะแนนโดยยึดเกณฑ์ต่อไปนี้  
 ๑. ฉันทลักษณ์และอักขรวิธี  ๒๐ คะแนน 
  - เขียนตัวการันต์ผิด หักค าละ ๑ คะแนน 
  - มีสัมผัสซ้ า หักคะแนนต าแหน่งละ ๒ คะแนน     

๒.ความคิดและเนื้อหา ๒๕ คะแนน 
- ตรงประเด็น หมายความว่า นักเรียนจะต้องใช้หัวข้อที่ก าหนดให้เป็นแก่นเรื่อง  
 - เสนอแนวคิดสร้างสรรค์ หมายความว่า เนื้อหาที่นักเรียนเสนอนั้นให้แง่คิดที่เป็นประโยชน์    
  แก่ผู้อ่าน เช่น แง่คิดในการด ารงชีวิต การเข้าใจสังคม การปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ 
  ต่อสังคม 
 - เสนอแนวคิดแปลกใหม่ หมายความว่า แนวความคิดที่เสนอในเนื้อหาไม่ค่อยมีใครกล่าวถึง   
  เป็นแนวความคิดท่ีมีเหตุผลและอยู่ในขอบเขตของหัวข้อ     

๓. กวีโวหาร  ๔๐คะแนน  
 - เลือกใช้ค าเหมาะแก่เนื้อหาและบริบท 
 - เล่นสัมผัสอักษร เล่นค า ไพเราะ สละสลวยและราบรื่น ช่วยให้ค าประพันธ์ไพเราะยิ่งขึ้น 
 - ใช้โวหารต่าง ๆ ส่งเสริมเนื้อหาให้มีความหมายลึกซ้ึงกินใจ เช่น กล่าวเปรียบเทียบ 
            ใช้บุคลาธิษฐาน     
**หมายเหตุ บทร้อยกรองที่ผิดฉันทลักษณ์ต่อไปนี้ กรรมการจะไม่น าไปตรวจให้คะแนน 

  ๑) ไม่มีสัมผัสระหว่างวรรค 
  ๒) ไม่มีสัมผัสระหว่างบท 
  ๓) ใช้สระเสียงสั้นสัมผัสกับสระเสียงยาวเป็นสัมผัสบังคับ 
      ( เช่น ใช้ “ใจ” สัมผัสกับ “กาย”) 
  ๔) เขียนไม่ครบตามที่ก าหนด 



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

ต่ ากว่า ๖๐ ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรม “การแข่งขันสะกดค าและแปลความหมาย 
โดยใช้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นเกณฑ์ 

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
 - นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 
จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 - แข่งขันเป็นทีม ทีมละ ๒ คน (แต่ละโรงเรียนส่งผู้เข้าแข่งขันได้ จ านวน ๑ ทีม) 
วัน เวลา สถานที่ในการแข่งขัน 
 - วันอังคาร ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องสมุด (ห้อง ๑๑๒) อาคาร ๑ 
รายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 - ข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขันมีทั้งหมด ๒๕ ข้อ ใช้เวลา ๓๐ นาท ี
 - เกณฑ์การตัดสิน ค้นหาค าศัพท์ถูกต้อง ข้อละ ๔ คะแนน  
           ( ค าอ่าน ๑ คะแนน ความหมาย ๒ คะแนน และหน้าที่ค าปรากฏ ๑ คะแนน ) 
 - เกณฑ์การตัดสินและรางวัล 
  คะแนน ๘๐ – ๑๐๐   คะแนน  เหรียญทอง 
  คะแนน ๗๐ – ๗๙     คะแนน  เหรียญเงิน 
  คะแนน ๖๐ – ๖๙     คะแนน  เหรียญทองแดง 
 - กรณีท่ีได้คะแนนเท่ากันจะพิจารณาล าดับการส่งก่อน – หลัง 
 - พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้ด าเนินการแข่งขันจะจัดเตรียมไว้ให้ 

ตัวอย่างการเขียนค าในกระดาษค าตอบ 

ข้อ ค าเขียน ค าอ่าน ความหมาย 
หน้าที่ค า
ปรากฏ 

คะแนน 

๑ จิตใต้ส านึก จิด-ใต-้ส า-นึก น. ภาวะของจิตที่ไม่อาจรู้สึกได้ เพราะ
อยู่ในส่วนลึกของจิตใจ. 

๓๒๔  

๒ กีตาร์ กี-ต้า น. เครื่องสายประเภทดีดชนิดหนึ่ง มัก
มี ๖ สาย ใช้กระดีดหรือนิ้วมือดีดสาย
ที่ท าด้วยไนลอนหรือโลหะ , ( 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 
การแข่งขัน 
ตอบปัญหาช่าง 

ป.4-6 ทีม 2 คน นายสุวิทย์ โอมาก  

โรงฝึกงานช่างยนต ์
วันท่ี20 ส.ค.62  
เวลา 9.00 น รายงานตัว 
เริ่มแข่งขันเวลา 9.30 น. 

2 
การแข่งขัน       
ตอบปัญหาช่าง 

ม.1-3 ทีม 2 คน นายอิศรายศ  เมืองโคตร 

โรงฝึกงานช่างยนต ์
วันท่ี20 ส.ค.62 
เวลา 9.00 น รายงานตัว 
เริ่มแข่งขันเวลา 11.30 น. 

3 
แข่งขันบอกช่ือ
เครื่องมืองานช่าง
พื้นฐาน 

ป.4-6 ทีม 2 คน นายเลอพงค์  แพ่งกุล  

โรงฝึกงานช่างโลหะ 
วันท่ี21ส.ค.62 
เวลา 9.00 น รายงานตัว 
เริ่มแข่งขันเวลา 9.30 น. 

4 
แข่งขันบอกช่ือ
เครื่องมืองานช่าง
พื้นฐาน 

ม.1-3 ทีม 2 คน 
นายสมศักดิ์ สุพรรณพงศ์และ
นายด ารงศักดิ์  ภารพบ 

โรงฝึกงานช่างโลหะ 
วันท่ี21ส.ค.62 
เวลา 9.00 น รายงานตัว 
เริ่มแข่งขันเวลา 11.30 น. 

 

 

เกณฑ์การแข่งขนั 
ทุกรายการ มีเกณฑ์การแข่งขันและการให้รางวัล เหมือนกัน คือ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ดังนี้ 
ร้อยละ  80-100  ได้เกียรตบิัตร รางวัลเหรียญทอง 
ร้อยละ  79-60  ได้เกียรติบัตร รางวัลเหรียญเงิน 
ร้อยละ  50-59  ได้เกียรติบัตร รางวัลเหรียญทองแดง 
ร้อยละ  40-49  ได้เกียรติบัตร รางวัลชมเชย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

1.คุณสมบัติการแข่งขัน 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษา (ช่วงชั้นที่ 2) 
2.ประเภทและจ านวนการเข้าแข่งขัน 
 ประเภททีม ทีมละ 2 คน  (ชาย 2 คนหญิง 2 คน หรือ 1ทีมรวมชายหญิง ) 
3.เกณฑ์การแข่งขัน 
 เป็นค าถามชนิดเลือกตอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 60ข้อ ข้อละ 1คะแนน รวม60 คะแนน 
( สาระสุขศึกษา 40 ข้อ สาระพลศึกษา 20 ข้อ ) 
4.เวลาในการแข่งขัน 
 1 ชั่วโมง 
5.สถานที่จัดการแข่งขัน 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนปากพนัง  ( ห้อง 911 และ 912 )  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            

   ใบสมัครร่วมกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
งานวันวิชาการโรงเรียนปากพนัง ประจีการศึกษา 2562 

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

กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
โรงเรียน........................................................ต าบล.................................................อ าเภอ...................................  
จังหวัด.....................................ผู้ควบคุม.....................................เบอร์โทรศัพท์ครูผู้ควบคุม................................. 
 
ผู้เข้าแข่งขัน 
1.ชื่อ...................................................สกุล...............................................................ชั้น................ ........................ 
2.ชื่อ...................................................สกุล...............................................................ชั้น...................................... .. 
 
       ลงชื่อ...............................................................ครูผู้ควบคุม  
            (..............................................................)  
 
     ลงชื่อ................................ ........................ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
              (..............................................................)                                                                                
 
หมายเหตุ  
1.ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันภายหลังการรายงานตัวแล้ว 
2.ขอความกรุณาพิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือตัวบรรจง  เพื่อความสะดวกในการท าเกียรติบัตร 
3.ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามจ านวนทีมท่ีเข้าแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร ์
 

1. การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 
 

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 

ประเภทและจ านวนนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 
 แข่งขันประเภททีมๆ ละ 2 คน แต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้มากกว่า 1 ทีม 

วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
1. หน่วยจัดแข่งขันจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการแข่งขันให้ทีมละ 1 เครื่อง 

โดยมีระบบปฏิบัติการไม่ต่ ากว่า Windows 7, Memory ไม่น้อยกว่า 1GB, CPU ไม่น้อยกว่า 1.2GHz, VGA 
CARD ไม่น้อยกว่า 64Mb และไม่มีการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยให้ศูนย์การแข่งขันจัดเตรียม 
FlashDrive สาหรับถ่ายโอนข้อมูลของผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีม 

2.ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ (หูฟัง) มาด้วยตนเอง 
3. คณะกรรมการจะจัด ไฟล์ข้อมูล รูปภาพ และเสียงประกอบส าหรับใช้ในการ 

แข่งขันทั้งนี้ ก าหนดให้ใช้ไฟล์ทรัพยากรที่กรรมการจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น แต่สามารถปรับแต่ง ดัดแปลง แก้ไข 
ได้ตามความเหมาะสม 

4. นักเรียนสร้างผลงานการน าเสนอ (Presentation) ตามหัวข้อที่คณะกรรมการ 
ก าหนดซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน 

5. ห้ามน าเอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ 
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้เข้าไปในห้องแข่งขัน หากฝ่าฝืนจะปรับให้ออกจากการแข่งขัน 

6. ใช้เวลาแข่งขัน 3 ชั่วโมง 
7.  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
1. ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา  20 คะแนน 
2. การใช้ Effect ทีเ่หมาะสม   20 คะแนน 
3. ความสวยงามของแต่ละหน้า   20 คะแนน 
4. ความคิดสร้างสรรค์    20 คะแนน 
5. การมีภาพประกอบที่เหมาะสม   20 คะแนน 

ทั้งนี้ เกณฑ์การให้คะแนนย่อยแต่ละรายการอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจะก าหนด แต่คะแนน
รวมให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนตามรายการข้างต้น 
 
สถานที่แข่งขัน : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 ห้อง 134 
  



การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร ์
 

2. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint 

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 

ประเภทและจ านวนนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 
 แข่งขันประเภททีมๆ ละ 2 คน แต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้มากกว่า 1 ทีม 

วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
1. หน่วยจัดแข่งขันจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการแข่งขันให้ทีมละ 1 เครื่อง 

โดยมีระบบปฏิบัติการไม่ต่ ากว่า Windows 7, Memory ไม่น้อยกว่า 1GB, CPU ไม่น้อยกว่า 1.2GHz, VGA 
CARD ไม่น้อยกว่า 64Mb และไม่มีการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

2. โปรแกรมวาดภาพที่ใช้ในการแข่งขัน ได้แก่ โปรแกรม Paint 
3. หัวข้อเรื่องท่ีใช้ในการแข่งขันให้คณะกรรมการตัดสิน ก าหนด 5 เรื่อง แล้วให้ตัวแทน 

นักเรียนจับฉลากในวันแข่งขัน เพียง 1 เรื่อง 
 4. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง 

5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน) แบ่งเป็น 
1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    20 คะแนน 
2. ความสวยงาม     20 คะแนน 
3. กระบวนการท างานเป็นทีม    20 คะแนน 
4. ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเนื้อหา  20 คะแนน 
5.เทคนิคและการจัดองค์ประกอบของผลงาน  20  คะแนน 

ทั้งนี้ เกณฑ์การให้คะแนนย่อยแต่ละรายการอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจะก าหนด แต่คะแนน
รวมให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนตามรายการข้างต้น 

 
สถานที่แข่งขัน : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง 132 

 
 
 
 
 
 
 
 



การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร ์
 

3. การแข่งขันหุ่นยนต์ 
 

เป้าหมายการเรียนรู้ 
เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่องการออกแบบหุ่นยนต์ให้ท าภารกิจโดยอัตโนมัติโดยการประยุกต์ใช้ 

การเขียนโปรแกรมควบคุมกล่องสมองกลในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ 

ชนิดของวัสดุที่ใช้ในการแข่งขัน 
1. ไม่จ ากัดชนิดของวัสดุอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่น ามาใช้ในการแข่งขัน 
2. ทีมท่ีเข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมและน าอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ระหว่างการแข่งขันรวมทั้ง ตัว 

ก าเนิดพลังงาน (Battery) ซอฟต์แวร์และคอมพิวเตอร์มาเอง 
3. ทีมต้องจัดเตรียมอะไหล่ส ารองมาด้วย คณะกรรมการจะไม่รับผิดชอบในการซ่อมแซมหรือจัดหามา 

ทดแทนไม่ว่าในกรณีใด ๆ 
4. ขนาดของหุ่นยนต์ก่อนเริ่มเดินต้องมีขนาดไม่เกิน 250 มม. × 250 มม. × 250 มม. ไม่มีข้อจ ากัด 

ด้านน้ าหนัก 
5. หุ่นยนต์ต้องท างานโดยอัตโนมัติเท่านั้น (ไม่มีการใช้รีโมทคอนโทรล) 
6. อนุญาตให้ใช้แผงวงจรควบคุม (Microcontroler) เพียง 1 แผงเท่านั้น 
7. ไม่จ ากัดจ านวนมอเตอร์และเซนเซอร์ที่ใช้การแข่งขัน 
8. ให้ใช้ก าลังไฟฟ้า ได้ไม่เกิน 12 โวลท์หรือ ถ่าน AA ได้ไม่เกิน 8 ก้อน 
9. ห้ามใช้เซนเซอร์ที่ติดเป็นแผ่นเดียวกับแผงวงจรหรือตัวโครงสร้างหุ่นยนต์ในการแข่งขัน 
10. ห้ามใช้หุ่นยนต์ส าเร็จรูปที่มีวางจ าหน่ายในท้องตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศในการแข่งขัน 

หุ่นยนต์จะต้องสร้างขึ้นหรือประกอบโดยผู้เข้าแข่งขันเท่านั้น 
11. ห้ามใช้(ปิด) ช่องสัญญาณสื่อสารทุกชนิด เพื่อการควบคุมหุ่นยนต์ในระหว่างการแข่งขัน 
12. หุ่นยนต์ของแต่ละทีมต้องท างานอัตโนมัติและสามารถผ่านภารกิจได้ด้วยตัวเอง ไม่อนุญาตให้ใช้ 

การควบคุมหุ่นด้วยวิธีการอ่ืนได้แก่ การสื่อสารผ่านวิทยุต่าง ๆ เครื่องมือรีโมทคอนโทรล และการใช้สาย 
เชื่อมต่อ ทีมท่ีฝ่าฝืนกฎนี้จะถูกตัดสิทธิในการแข่งขันนัดนั้น และต้องออกจากการแข่งขันทันที 

กฎข้อบังคับและมารยาทในการแข่งขัน 
1. ไม่อนุญาตให้ผู้ควบคุมทีมและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่การแข่งขัน 
2. ให้แยกชิ้นส่วนอุปกรณ์ทุกชิ้น รวมถึงชุดหยิบจับของหุ่นยนต์ก่อนการเข้าร่วมการแข่งขัน 
3. ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถเข้าพ้ืนที่ในส่วนของสนามแข่งขันได้จนกว่ากรรมการจะอนุญาต 
4. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องประกอบหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยตนเอง ในพ้ืนที่การ 

แข่งขนั เท่านั้น 
5. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันน าหุ่นยนต์ออกจากพ้ืนที่แข่งขันหลังจากการรายงานตัวเสร็จสิ้น 
6. คณะกรรมการจะท าการตรวจสอบความพร้อมของหุ่นยนต์ที่ลงแข่งขันในแต่ละรอบ โดยให้แต่ละ 

ทีมเตรียมความพร้อมของหุ่นยนต์ในพื้นที่ ที่คณะกรรมการจัดไว้ให้เท่านั้น 
7. ไม่อนุญาตให้กระท าการใดๆ ที่เป็นการรบกวนหรือให้ความช่วยเหลือแก่หุ่นยนต์ที่อยู่ ในระหว่าง 



การแข่งขัน บุคคลใดที่ฝ่าฝืนกฎนี้จะถูกพิจารณาให้ออกจากบริเวณการแข่งขันทันที 

การแข่งขัน 
1. กรรมการตัดสินท าการรวบรวมคะแนนการแข่งขันในแต่ละรอบ เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันของทุกทีม 

กรรมการจะน าคะแนนของแต่ละทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจากการแข่งขัน 2 รอบ มาเรียงจัดอันดับเพ่ือหาทีม 
ชนะเลิศ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับต่อไป 

2. เมื่อทุกทีมเสร็จสิ้นการแข่งขันในแต่ละรอบให้น าหุ่นยนต์กลับไปเก็บ ณ ที่ก าหนด จนกว่า 
คณะกรรมการจะประกาศให้รับหุ่นยนต์อีกครั้งพร้อมกัน 

3. เวลาในการสร้างหุ่นยนต์และทดสอบหุ่นยนต์ จ านวน 3 ชั่วโมง 

ภารกิจ 
หุ่นยนต์จะต้องเดินออกจากจุด STRAT เดินไปตามเส้นทาง เพื่อหยิบวัตถุซึ่งมีอยู่ 2 ประเภท ประเภท 

ละ 3 ชิ้น รวมทั้งหมด 6 ชิ้น ซึ่งวางอยู่ตามจุดต่างๆ ที่กรรมการก าหนด แล้วไปวางยังพ้ืนที่ที่ก าหนด เมื่อท า 
ภารกิจครบแล้วหุ่นยนต์จะต้องเดินไปยังจุด FINISH 

สนามแข่งขัน 
- สนามแข่งแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง แต่ละฝั่งมีขนาดความกว้างประมาณ 120 ซม.ยาว 150 ซม. หรือ 
มากกว่านั้นขึ้นอยู่กับการวางแผ่นลายสนามของกรรมการ ไม่มีขอบสนาม พื้นสนามเป็นสีขาว เส้นทาง

เดินของหุ่นยนต์เป็นสีด า ขนาดความกว้าง 20 มม. 
- ทางเชื่อมระหว่าง 2 ฝั่ง มีขนาดกว้าง 30 ซม. ยาว 60 ซม. เส้นทางเดินของหุ่นยนต์เป็นสีด า ขนาด 

ความกว้าง 20 มม. 
- ลายสนามท่ีก าหนดให้มีจ านวน 10 ลายหลัก ซึ่งจะถูกก าหนดโดยกรรมการ 

 
 
แต่ละแผ่นมีขนาด 30 ซม.x 30 ซม. 
- วัตถุท่ีใช้ในการเคลื่อนย้ายคือ กระป๋องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ซม. สูง 10 ซม. น้ าหนักไม่เกิน 
50 กรัม จ านวน 6 กระป๋อง และท าการสุ่มเพียงหนึ่งครั้งก่อนการแข่งขัน (สีด า3 กระป๋อง สีขาว3 กระป๋อง) 

- ช่องประตูSTART และ FINISH มีขนาดกว้าง 25 ซม. สูง 25 ซม. 
- อุปสรรค คือ กระป๋องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ซม. สูง 10 ซม. น้ าหนักไม่เกิน 50 กรัม 



จ านวน 2 กระป๋อง มีสีแดงและท าการสุ่มเพียงหนึ่งครั้งก่อนการแข่งขัน 
 

กฎกติกา 
 
1. ก่อนเริ่มการแข่งขัน (ก่อนประกอบหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรม) กรรมการจะต้องแจ้งให้ผู้เข้า 

แข่งขันทราบคือ 
- ลายสนามท้ัง 2 ฝั่งสนาม 

 
* ไม่จ ากัดต าแหน่งของพ้ืนที่วางกระป๋องขึ้นอยู่ดุลยพินิจของกรรมการ 

 
* ไม่จ ากัดต าแหน่งของวางวัตถุและจุดวางอุปสรรคขึ้นอยู่ดุลยพินิจของกรรมการ 



 

 
 

- จุดวางวัตถุ (กระป๋อง สีด าและขาว) และจุดวางอุปสรรค (กระป๋อง สีแดง) 

 
 
3. ผู้เข้าแข่งขัน จะต้องน าหุ่นยนต์มาวางที่จุดเริ่มต้น START โดยหุ่นยนต์จะต้องอยู่ในขนาด 25 ซม. 

X 25 ซม. เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มต้นแล้ว สามารถมีขนาดเกินได้ 
4. เมื่อกรรมการให้สัญญาณปล่อยหุ่นยนต์ผู้เข้าแข่งขันจะกดปุ่มที่หุ่นยนต์เพียงครั้งเดียว ให้หุ่นยนต์ 

ท างานเองอย่างอัตโนมัติโดยหุ่นยนต์จะต้องเดินจากจุดเริ่มต้น ไปตามเส้นสีด า แล้วเคลื่อนย้ายกระป๋องสีขาว
จ านวน 3 กระป๋อง กระป๋องสีด าจ านวน 3 กระป๋อง ให้เคลื่อนที่ออกจากจุดวางกระป๋องเข้าไปในพ้ืนที่วาง
กระป๋องที่ก าหนด เคลื่อนย้ายกระป๋องได้ครั้งละ 1 กระป๋อง แล้วเดินทางไปจนถึงจุดสิ้นสุด (จุด Finish) 

5. การขอ Retry ขอได้ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง และไม่ถูกตัดคะแนน เมื่อขอ Retry ผู้แข่งขันมี2 
ทางเลือก 

1. ขอหยุดเกม เพื่อนับและบันทึกคะแนนที่ท าได้ (จะบันทึกเวลาการแข่งขันเป็น 180 วินาที) 
2. ขอแข่งขันต่อแต่เวลาการแข่งขันยังคงเดินต่อเนื่องไปจนสิ้นสุดการแข่งขัน (ไม่หยุดเวลา) 

และกระป๋องที่ท าภารกิจได้แล้วนั้น จะต้องน าไปวางยังต าแหน่งเดิม 
6. ในระหว่างหุ่นยนต์ท าภารกิจ 

- หากหุ่นยนต์เดินออกจากเส้นสีด ากรรมการจะบังคับ Retry 
- หากหุ่นยนต์คีบกระป๋องอยู่ แล้วขณะเดินกระป๋องสัมผัสพ้ืนก่อนถึงพ้ืนที่วางกระป๋อง 

กระป๋องนั้นจะไม่ได้คะแนน 



- หากหุ่นยนต์ชนอุปสรรค กรรมการจะบังคับ Retry 
- หากหุ่นยนต์ตกทางเชื่อม กรรมการจะบังคับ Retry 
- หากกระป๋องสีด าและสีขาวล้มในสนามกรณีไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าเป็นอุปสรรคของการ 

แข่งขัน หุ่นยนต์สามารถชนได้ 
- กรณีหุน่ยนต์จะวางกระป๋องในพ้ืนที่ที่ก าหนดโดยกรรมการแต่พ้ืนที่นั้นไม่มีเส้นทางไปกรณีนี้ 

ถือว่าไม่ได้ออกนอกเส้น 
7. ระยะเวลาการแข่งขัน 180 วินาทีคะแนนทั้งหมด 100 คะแนนดังนี้ 
 - ทีมท่ีสามารถน ากระป๋อง สีด าและสีขาวไปวางยังพ้ืนที่ที่ก าหนดไดถู้กต้อง โดยกระป๋องต้อง

มีส่วนใดส่วนหนึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ก าหนด และกระป๋องต้องตั้งอยู่ ได้คะแนนกระป๋องละ 15 คะแนน 
 - ทีมท่ีสามารถท าภารกิจได้ครบ และหุ่นยนต์สามารถเข้าถึงจุด FINISH และหยุดนิ่ง ได้

คะแนน10 คะแนน 
8. หุ่นยนต์ที่ได้คะแนนสูงสุด และได้เวลาดีที่สุด จะเป็นผู้ชนะการแข่งขัน 
9. ในกรณีที่หุ่นยนต์ใช้เวลาในการท าภารกิจที่เท่ากัน หุ่นยนต์ที่มีน้ าหนักน้อยกว่าจะเป็นผู้ชนะการ 

แข่งขัน โดยการชั่งน้ าหนักจะชั่งเฉพาะกรณีนี้เท่านั้น 
 10. ในกรณีที่หุ่นยนต์ที่เกิดการเสียหายระหว่างแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันสามารถซ่อมแซมได้โดย

กรรมการจะไม่ท าการหยุดเวลาในการแข่งขัน เมื่อซ่อมแซมเสร็จให้น าหุ่นยนต์มาตั้งยังจุดเริ่มต้น (start 
position) เพ่ือเริ่มการแข่งขันใหม่โดยก่อนปล่อยหุ่นยนต์จะต้องแจ้งกรรมการให้ทราบก่อนทุกครั้ง 

 11. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

สถานที่แข่งขัน : ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 ห้อง 136 
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