
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 
ในงาน “ เปิดเรือน เยือนหนองบัวแดงวิทยา” (NW Open House 2018) 

โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 
*********************************** 

1. การแข่งขัน A- MATH  ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย  ยึดตามเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
67 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สถานที่แข่งขัน  โดม science show ข้างอาคาร 3 
 

2. การแข่งขัน คิดเลขเร็ว  ทั้งระดับ ประถม 4-6  ม.ต้น และ ม.ปลาย ยึดตามเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครัง้ที่ 67 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สถานที่แข่งขัน  ห้องโสตทัศนศึกษา  อาคาร 4 

 
3. การแข่งขันซูโดกุ 

1. ประเภทและคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประเภทบุคคล (โรงเรียนละไม่เกิน  5  คน) 
1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้อน (ม.1-3)  ประเภทบุคคล (โรงเรียนละไม่เกิน  5   คน) 
1.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)  ประเภทบุคคล (โรงเรียนละไม่เกิน  5   คน) 
2. วิธีด าเนินการ และรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
2.1 ให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 2 รอบๆ ละ 60 นาที ใช้โจทย์ปริศนา 10 ข้อตามรูปแบบ

ที่ก าหนดให้ รูปแบบละ 1 ตาราง รวมรอบละ 10 ตาราง ทั้งสองรอบจะใช้โจทย์ปริศนารูปแบบ เดียวกัน  
2.2 รูปแบบปริศนาซูโดกุที่ใช้ในการแข่งขัน 

 ระดับประถมศึกษา 
1. 6 x 6 Classic Sudoku   2. 6 x 6 Alphabet Sudoku  
3. 6 x 6 Diagonal Sudoku   4. 6 x 6 Jigsaw Sudoku  
5. 6 x 6 Thai Alphabet Sudoku   6. 9 x 9 Classic Sudoku 
7. 9 x 9 Alphabet Sudoku   8. 9 x 9 Diagonal Sudoku  
9. 9 x 9 Jigsaw Sudoku    10. 9 x 9 Even-Odd Sudoku  

 ระดับมัธยมศึกษา 
1. Classic Sudoku     2. Diagonal Sudoku  
3. Alphabet Sudoku    4. Jigsaw Sudoku  
5. Even-Odd Sudoku    6. Consecutive Sudoku  
7. Asterisk Sudoku    8. Thai Alphabet Sudoku  
9. Diagonal Jigsaw Sudoku   10. Windoku Sudoku  

2.3 จะแข่งขันรวมด้วยปริศนาที่ก าหนดให้แบบเดียวกันโดยผู้ที่ท าถูกจะได้คะแนนถูกต้อง  และคะแนนโบนัส
ความเร็วเสร็จก่อนเวลา  

2.4 เกณฑ์การตัดสิน น าคะแนนทั้งสองรอบรวมกันแล้วจัดล าดับ หากมีคะแนนรวมกันเท่ากัน ผู้ใดได้คะแนนรอบ
แรกมากกว่าจะอยู่ในล าดับที่ดีกว่าแต่หากเท่ากันให้ผู้แข่งขันท าปริศนาอีก 5 กระดาษ ในเวลา 30 นาที ผู้ใดมีคะแนนสูง
กว่าเป็นผู้ที่ได้ล าดับที่ดีกว่า 
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3. กติกาการแข่งขันและวิธีการนับคะแนนซูโดกุ 
3.1 ให้ตัวแทนนักเรียนแข่งขันทั้งหมด 2 รอบ ๆ ละ 60 นาที ใช้โจทย์ปริศนา 10 รูปแบบ รูปแบบละ 1 ตาราง  

รวมรอบละ 10 ตาราง ทั้งสองรอบจะใช้โจทย์ปริศนารูปแบบเดียวกัน  
3.2 หากตัวแทนนักเรียนสามารถแก้โจทย์ปริศนาซูโดกุได้ภายในเวลาที่ก าหนด และถูกต้อง จะได้รับ คะแนน 

ประจ าโจทย์ปริศนา ข้อละ 10 คะแนน หากท าปริศนาไม่ถูกต้อง สามารถท าผิดได้ข้อละ 2 ช่องเท่านั้น โดยจะหักคะแนน
ช่องละ 3 คะแนน 

3.3 คะแนนโบนัสเวลา  ในแต่ละรอบจะมีการก าหนดเวลาในการแก้โจทย์ปริศนาไว้  หากผู้แข่งขันสามารถแก้ 
โจทย์ปริศนาทั้งหมดได้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด  จะได้รับคะแนนโบนัสเวลาเพิ่มขึ้นอีก  นาทีละ  3  คะแนน  โดย
ค านวณจากเวลาที่เหลืออยู่เป็นนาที (เศษของนาทีปัดทิ้ง)  คูณด้วย  3  (ถ้าแก้โจทย์ปริศนาไม่ถูกต้อง และผิดเกิน 2 ช่อง 
ตั้งแต่ 1 ตารางขึ้นไป จะไม่ได้รับคะแนนโบนัส) ตัวอย่างการคิดคะแนนโบนัสเวลา เช่น ถ้าก าหนดเวลาในรอบให้ 60 นาที 
แต่นาย Z ท าเสร็จและถูกต้องภายในเวลา 50 นาที 30 วินาที นาย Z จะได้คะแนนโบนัสเวลาในรอบนี้ เท่ากับ 9 นาที x 3 
คะแนนต่อนาที = คะแนนโบนัสเวลา 27 คะแนน) 

สถานที่แข่งขัน  ใต้ถุนอาคาร 5 
************************************************************************ 

 
ใบสมัครการแข่งขันซูโดกุ 

ชื่อโรงเรียน............................................................................................................................. ........................ 
ประเภทการแข่งขัน 

  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1   
2   
3   
4   
5   

 
ชื่อครูผู้ควบคุม........................................................................................  

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

 
4. การแข่งขัน Spelling Bee 

เกณฑ์การแข่งขัน “Spelling Bee” 
1.  ผู้เข้าแข่งขันฟังค าศัพท์ และพูดสะกดตัวอักษรของค าศัพท์นั้นๆ โดยก าหนดระยะเวลา 10 วินาทีต่อ 1 ค าศัพท์ ผู้เข้า
แข่งขันจะต้องสะกดค าทั้งหมด 10 ค า โดยมีวิธีการ ดังนี้ 
  1) ผู้เข้าแข่งขัน จับฉลากเรียงล าดับการแข่งขัน 
  2) แข่งขันทีละคนเริ่มจากผู้แข่งขันล าดับที่ 1 โดยกรรมการจะสุ่มจับเซ็ตค าศัพท์ และพูดค าศัพท์แต่ละค า 2 ครั้ง   
  3) ผู้เข้าแข่งขันสะกดค าศัพท์ให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด (เซ็ตค าศัพท์ มีทั้งหมด 10 ค า)  
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  4) ท าการแข่งขันจนครบทุกคน รวมคะแนนเพ่ือหาผู้ชนะล าดับที่ 1 
2.  กรณีที่แข่งขันจนจบและผู้แข่งขันมีคะแนนเท่ากัน จะให้มีการแข่งขันอีกครั้ง โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้  
  1) กรรมการจะสุ่มจับค าศัพท์ และพูดค าศัพท์แต่ละค า 2 ครั้ง 
  2) ผู้เข้าแข่งขันต้องเขียนค าศัพท์นั้นๆ ลงในกระดาษท่ีเตรียมไว้ และชูกระดาษขึ้นเมื่อเขียนเสร็จ โดยก าหนด
ระยะเวลา 10 วินาที ต่อ 1 ค าศัพท์ 
  3) ผู้เข้าแข่งขัน หากเขียนค าศัพท์ถูกต้อง ให้รอเข้ารอบต่อไป หากเขียน/สะกดค าผิด ถือว่าตกรอบและต้องออก
จากการแข่งขัน  
  4) ท าการแข่งขันต่อไปจนกว่าจะได้ผู้ชนะล าดับที่ 1 
เกณฑ์การตัดสิน    
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
สถานที่แข่งขัน  ห้อง 428 อาคาร 4 
 

5. การแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ 
เกณฑ์การแข่งขันการเปิดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ Opening Dictionary 
1.  ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน  แบ่งเป็น  3  ระดับ  คือ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1-3  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4-6  

2. จ านวนผู้เข้าประกวด   
 ผู้เข้าประกวดในแต่ละระดับชั้น   จ านวน  2  คน 
3. วิธีด าเนินการแข่งขัน 

3.1 พจนานุกรมผู้จัดการแข่งขันเตรียมให้นักเรียน 
3.2 ใช้พจนานุกรมของ ทวพ. 
3.3 แบบทดสอบมีทั้งหมด 40 ค า ใช้เวลา 15 นาที  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

หมายเหตุ  ตัดสินผลการแข่งขันจากความถูกต้องของความหมาย หากมีคะแนนเท่ากันจะตัดสินจากจ านวนเวลาที่ใช้ใน
การท าแบบทดสอบของผู้เข้าแข่งขัน 
4. รางวัลการประกวดทุกระดับชั้น   
 - รางวัลชนะเลิศ   เกียรติบัตร 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตร 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตร 
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
สถานที่แข่งขัน  ห้อง 427 อาคาร 4 

 
6. การแข่งขันจรวจขวดน้ า 
เงื่อนไขจรวดขวดน้ าประเภทยิงแม่น 

1. ขวดน้ าอัดลมขนาดไม่เกิน 1 ลิตร 
2. ทีมละ 3 คน ระดับ ป.4 – 6 
3. ระยะจากจุดปล่อยจรวด (ฐานปล่อย) ถึงเป้าหมาย 50 เมตร 
4. ยิงได้ทีมละ 2 ครั้ง น าระยะที่ได้มาเฉลี่ยกัน 
5. รางวัลคือเกียรติบัตร 
หมายเหตุ - แต่ละโรงเรียนส่งได้ไม่จ ากัดทีม 
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- แต่ละทีมต้องส่งจรวดทีมละ 2 ล า 
- ท าจรวดมาจากโรงเรียน 

สถานที่แข่งขัน  สนามฟุตบอล 
 

7. การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
เงื่อนไขตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 
1. ประเภททีม 2 คน  โรงเรียนละไม่เกิน 5 ทีม 
2. 2. ระดับ ป. 4-6 และ ม.1-3 
3. สอบรอบคัดเลือก ข้อสอบ 30 ข้อ 4 ตัวเลือก โดยคัดเลือกจากทีมที่ท าคะแนนสูงสุด 10 ทีม หากมีคะแนนเท่ากัน

จะพิจารณาจาก 10 ข้อแรก ว่าทีมใดมีคะแนนมากกว่ากัน และถ้ายังเท่ากันอีกจะพิจารณา 10 ข้อต่อไป 
4. สอบชิงชนะเลิศ นักเรียนเข้ารอบ 10 ทีม ตอบค าถาม ทีละข้อจ านวน 10 ค าถาม ทีมที่มีคะแนนสูงสุดเป็นทีมชนะ 

หากมีทีมที่มีคะแนนเท่ากันจะตอบค าถาม ข้อพิเศษทีละข้อ จนกว่าจะได้ทีมชนะ 
5. รางวัลคือเกียรติบัตร 

สถานที่แข่งขัน  ห้องวิทยาศาสตร์ อาคาร 3 
 

8. การแข่งขันลูกทุ่งไทยหัวใจรีไซเคิล   *อยู่ระหว่างปรับปรุงเกณฑ์ และจะรีบแจ้งให้ทราบค่ะ* 
 

9. การประกวดวาดภาพระบายสี 
กิจกรรมวาดภาพระบายสี 
1. ระดับประถมศึกษา ป.1-3 หัวข้อ โรงเรียนของฉัน 
2. ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-6 หัวข้อ ธรรมชาติที่สวยงาม 
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 หัวข้อประเพณีไทย 
มีเกียรติบัตรให้ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
เกณฑ์การแข่งขัน 
เกณฑ์ประถมศึกษาต้น ป.1 – 3 สีชอลก์หรือสีไม้ ขนาดกระดาษ A 3 
เกณฑ์ประถมศึกษาปลาย ป.4 – 6 สีชอลก์หรือสีไม้ ขนาดกระดาษ A 3 
เกณฑ์มัธยมศึกษาต้น ม.1 – 3 สีโปสเตอร์ ขนาดกระดาษ A 2 
(เวลาในการแข่งขัน ๓ ชั่วโมง เริ่มแข่งขัน 09.00 – 12.00 น.) 
สถานที่แข่งขันซุ้มกลุ่มสาระศิลปะ  หลังหอศิลป์ 

 
10. การประกวดวงดนตรีสากล 
การประกวดวงดนตรี   

คุณสมบัติ 
1. สมาชิกในวงตั้งแต่  3  คนแต่ไม่เกิน  6 คน 
2. สมาชิกในวงเป็นนักเรียน   อายุไม่เกิน 18 ปี   
3. ไม่จ ากัด เพศ 
4. ใช้เวลาในการประกวดไม่เกิน  15 นาที / วง ( มีหรือไม่มี ซาวด์เช็ค ก็ได้ ) 

   เพลงที่ใช้ในการประกวด (ไม่จ ากัดแนวเพลง) 
1. เพลงช้า  1 เพลง 
2. เพลงเร็ว 1 เพลง 
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   หลักเกณฑ์และกติกาในการประกวดวงดนตรีสากล 
1. อนุญาตให้ใช้เครื่องดนตรีได้ทุกชนิด เครื่องช่วย (Effect) กีตาร์ได้ทุกชนิด (ทางกองประกวดไม่เตรียมให้)  
   ห้ามใชเ้ครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยในขณะบรรเลง  เสียงทุกชนิดที่เกิดข้ึนในขณะการประกวด  จะต้องเกิดจากการ 
   เล่น การร้อง ของสมาชิกวงในขณะนั้นเท่านั้น (เล่นสด) 
2. วงดนตรีที่เข้าประกวด  ต้องน าส าเนาใบสมัครพร้อมเนื้อเพลง ( ชื่อเพลง ชื่อศิลปิน ชื่อผู้เรียบเรียง 
   เสียงประสาน) โดยจัดพิมพ์และเข้าเล่มให้เรียบร้อย พร้อมส าเนาอีก 5 ชุด (ส าหรับกรรมการ) ส่งที่  
   คณะกรรมการจัดการประกวดในวันรายงานตัว 
3. สมาชิกของวงดนตรีที่เข้าประกวดทุกคนต้องแต่งกายด้วย ชุดนักเรียน ( ไม่อนุญาตให้ขึ้นท าการ 
   ประกวดหากมีคนหนึ่งคนใดในวงแต่งกายไม่สุภาพ) 
4. วงดนตรีที่เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน  1  ชั่วโมง เพ่ือเตรียมความพร้อมที่เวทีการแข่งขัน 
และจับสลากเพ่ือจัดล าดับวงขึ้นท าการประกวด ( หากไม่มารายงานตัวกรรมการจะพิจารณาถือว่าสละสิทธิ์ ) 
5. อนุญาตให้วงที่จับสลากได้ล าดับที่ 1 ขึ้นซาวด์เช็ก ก่อนถึงเวลาท าการประกวดได้ไม่เกิน  20 นาที 
6. อนุญาตให้ผู้ควบคุมวง (ท่ีมีรายชื่อในใบสมัคร เท่านั้น) ร้องขอการปรับแต่งเสียงจากช่างมิกซ์เสียงกลางและ
ช่วยปรับแต่งเสียงเครื่องดนตรีในขณะที่ท าการประกวดได้ 
7. ค าตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

   ติดต่อรับใบสมัครที่ 
- ห้องดนตรีโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

o งานดนตรี ดุริยางค์ และนาฏศิลป์  โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 
089-4425140 (ครูพิสิฐชัยฯ) 

o 088-3605499 (ครูวัชรพงษ์ฯ) 
ส่งใบสมัครที่ 

         - ห้องดนตรีสากล โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 
             หรือ pisitchai.b@gmail.com 

รางวัล 
ชนะเลิศ   เกียรติบัตร พร้อมถ้วยรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ 1   เกียรติบัตร  
รองชนะเลิศอันดับ 2   เกียรติบัตร  
รางวัลชมเชย 2 รางวัล    เกียรติบัตร  
เครื่องดนตรี (ทางกองประกวดเตรียมไว้ให้) 
1. กลองชุด 1 ชุด  ( 5 ใบ ตั้งมาตรฐาน กระเดื่อง คู่ )  ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงต าแหน่งและอุปกรณ์ในการจัด

กลองชุด 
2. ตู้แอมป์กีตาร์  2  ตู้ 
3. ตู้แอมป์กีตาร์เบส  1 ตู้ 
4. ตู้แอมป์คีย์บอร์ด  1  ตู้ 

สามารถน าเครื่องดนตรีมาเพ่ิมจากท่ีกองประกวดจัดไว้ให้ได้ แต่ทางกองประกวดจะไม่รับผิดชอบต่อ
ความเสียหายใดๆ ของเครื่องดนตรีที่น ามาใช้ในการประกวดนอกเหนือจากเครื่องที่เตรียมไว้ไห้ 
เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับความสามารถเหรียญทอง  คะแนนรวม 80 – 100  คะแนน 
ระดับความสามารถเหรียญเงิน  คะแนนรวม 70 – 80  คะแนน 
ระดับความสามารถเหรียญทองแดง คะแนนรวม 50 – 70  คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

mailto:pisitchai.b@gmail.com
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 คะแนนความไพเราะของบทเพลง   25 คะแนน 
  คะแนนความกลมกลืนของบทเพลง  25 คะแนน 
  คะแนนการขับร้อง  อักขระ   15 คะแนน 
  คะแนนความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่น  15 คะแนน 

 คะแนนการน าเสนอหน้าเวที อารมณ์เพลง  15 คะแนน 
  คะแนนการใช้เวลา     5 คะแนน 
       รวม 100 คะแนน 
        รวมทั้งสิ้น      100  คะแนน 

วัน/เวลา/ที่รับสมัคร 
       - ติดต่อและขอรับใบสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

- ส่งใบสมัครที่ ห้องดนตรีสากล  ภายในวันที ่ 5 กุมภาพันธ์  2560   
- วงที่จะขึ้นประกวด ให้มารายงานตัวก่อนท าการประกวด 1 ชั่วโมงเพ่ือจับฉลากล าดับที่ขึ้นประกวด 
- เริ่มท าการประกวดเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
หมายเหตุ 
- ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงผู้เล่นหลังจากหมดเวลารับสมัคร 
- หากมีวงดนตรีมาสมัครไม่ถึง 10 วง ขอยกเลิกการประกวด โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันประกวด 1 วัน 
สถานที่แข่งขัน  เวทีกลาง โดมอเนกประสงค์ 
 

11. การแข่งขันอันเดอร์วอลเล่ย์บอล 
การแข่งขันอันเดอร์วอลเลย์บอล 

1. ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-๓ 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-๖ 
2. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
ประเภทเดี่ยว (ชาย - หญิง) โดยให้แต่ละโรงเรียนจัดส่งได้ประเภทละ 1 คน แยกชาย – หญิง 
3. วิธีการแข่งขัน 
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 2 คน และครูผู้ฝึกสอน 1 คน ถึงคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ในวันที่ท าการ

แข่งขันและให้ถือว่าเป็นการรายงานตัว 
3.3 ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายชุดกีฬาที่สุภาพ 
3.4 กติกาการแข่งขัน 

- ไม่ก าหนดพ้ืนที่ 
- เวลาแข่งขัน ๑๐ นาท ี
- ตกได้ 2 ครั้ง และให้นับต่อเนื่อง 
- กรณีเสมอกันให้ดิวเวลา 1 นาที ใครเดาะได้จานวนมากเป็นผู้ชนะ 

3.4 ขนาดของวอลเลย์บอลที่ใช้แข่งขัน 
- ใช้ลูกวอลเลย์บอลแบบสากลที่ใช้ในการแข่งขัน ยี่ห้อ Mikasa MVA 300 

หมายเหตุ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
4. เกณฑ์การตัดสิน 
4.1 เกณฑ์การตัดสินระดับประถมศึกษา 

นับ 200 ขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง 
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นับ 100 -199 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน 
นับ 50 - 99 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง 
นับ 20 - 49 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพชมเชย 

4.2 เกณฑ์การตัดสินระดับมัธยมศึกษา 
นับ 400 ขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง 
นับ 300 - 399 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน 
นับ 200 - 299 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง 
นับ 100 - 199 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพชมเชย 

สถานที่แข่งขัน  หน้าศาลาแดง สนามฟุตบอล 
 

12. การแข่งขันเดาะฟุตบอล 
การแข่งขันเดาะฟุตบอล 
1. ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน 

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-๓ 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-๖ 
2. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
ประเภทเดี่ยว (ชาย - หญิง) โดยให้แต่ละโรงเรียนจัดส่งได้ประเภทละ 2 คน แยกชาย – หญิง 
3. วิธีการแข่งขัน 
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 2 คน และครูผู้ฝึกสอน 1 คน ถึงคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ในวันที่ท าการ

แข่งขันและให้ถือว่าเป็นการรายงานตัว 
3.3 ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายชุดกีฬาที่สุภาพ 
3.4 กติกาการแข่งขัน 

- ไม่ก าหนดพ้ืนที่ 
- เวลาแข่งขัน ๑๐ นาท ี
- ตกได้ 2 ครั้ง และให้นับต่อเนื่อง 
- การเดาะฟุตบอล จะนับคะแนน เข่า หลังเท้า ศีรษะ ข้างเท้าด้านใน และข้างเท้าด้านนอก 
- กรณีเสมอกันให้ดิวเวลา 1 นาที ใครเดาะได้จานวนมากเป็นผู้ชนะ 

3.4 ขนาดของฟุตบอลที่ใช้แข่งขัน 
- ระดับประถมศึกษา ใช้ลูกฟุตบอลเบอร์ 4 Mikasa หนังอัด 
- ระดับมัธยมศึกษา ใช้ลูกฟุตบอลเบอร์ 5 Mikasa หนังอัด 

  หมายเหตุ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
4. เกณฑ์การตัดสิน 
4.1 เกณฑ์การตัดสินระดับประถมศึกษา (ชาย) 

นับ ๒00 ขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง 
นับ ๑๕๐ – ๑99 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน 
นับ 100 – 1๔9 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง 
นับ 50 - 99 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพชมเชย 

4.2 เกณฑ์การตัดสินระดับประถมศึกษา (หญิง) 
นับ ๑00 ขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง 
นับ ๗๐ - 99 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน 
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นับ ๔0 – ๖9 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง 
นับ 20 - 49 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพชมเชย 

4.3 เกณฑ์การตัดสินระดับมัธยมศึกษา (ชาย) 
นับ ๕00 ขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง 
นับ ๔00 – ๔99 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน 
นับ ๓๕0 – ๓99 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง 
นับ ๓00 – ๓49 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพชมเชย 

4.4 เกณฑ์การตัดสินระดับมัธยมศึกษา (หญิง) 
นับ ๓00 ขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง 
นับ ๒00 – ๒99 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน 
นับ ๑๕0 – ๑99 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง 
นับ ๑00 – ๑๔9 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพชมเชย 

สถานที่แข่งขัน  หน้าศาลาแดง สนามฟุตบอล 
 

13. การแข่งขันเดาะตะกร้อ 
การแข่งขันเดาะตะกร้อ 
1. ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน  

-นักเรียนชั้นประถมศึกษา 1-6 
-นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
-นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
2. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน  
ประเภทเดี่ยว (ชาย -หญิง) โดยให้แต่ละโรงเรียนจัดส่งได้ประเภทละ 2 คน แยกชาย – หญิง  
3. วิธีการแข่งขัน  
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 2 คน และครูผู้ฝึกสอน 1 คน ถึงคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ในวันที่ท าการ

แข่งขันและให้ถือว่าเป็นการรายงานตัว  
3.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายชุดกีฬาที่สุภาพ  
3.3 กติกาการแข่งขัน  

-เวลาแข่งขัน 10 นาท ี 
-ตกได้ 2 ครั้ง และให้นับต่อเนื่อง  
-กรณีเสมอกันให้ดิวส์เวลา 1 นาท ีใครเดาะได้จานวนมากเป็นผู้ชนะ  

หมายเหตุ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
4. เกณฑ์การตัดสิน  

   4.1 เกณฑ์การตัดสินระดับประถมศึกษา (ชาย)  
นับ 150 ขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง  
นับ 100 -149 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน  
นับ 70 -99 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง  
นับ 50 -69 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพชมเชย  
4.2 เกณฑก์ารตัดสินระดับประถมศึกษา (หญิง)  
นับ 100 ขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง  
นับ 70 -99 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน  
นับ 50 -69 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง  



9 
 

นับ 20 -49 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพชมเชย  
4.3 เกณฑ์การตัดสินระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชาย)  
นับ 200 ขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง  
นับ 100 -199 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน  
นับ 70 -99 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง  
นับ 50 -69 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพชมเชย  
4.4 เกณฑ์การตัดสินระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (หญิง)  
นับ 100 ขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง  
นับ 70 -99 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน  
นับ 50 -69 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง  
นับ 20 -49 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพชมเชย  
4.5 เกณฑ์การตัดสินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชาย)  
นับ 300 ขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง  
นับ 200 -299 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน  
นับ 100 -199 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง  
นับ 50 -99 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพชมเชย  
4.6 เกณฑ์การตัดสินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หญิง)  
นับ 150 ขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง  
นับ 90 -149 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน  
นับ 70 -89 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง  
นับ 30 -69 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพชมเชย  

สถานที่แข่งขัน  หน้าศาลาแดง สนามฟุตบอล 
 

14. การแข่งขันปาเป้าเปตอง 
การแข่งขันปาเป้าเปตอง 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน 
-นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
-นักเรียนมัธยมศึกษาปีที ่๑-๓ 
-นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
๒. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
ประเภทชาย – หญิง โดยให้แต่ละโรงเรียนส่งได้ประเภทละ ไม่เกิน ๒ คน  แยกชาย-หญิง 
๓. วิธีการแข่งขัน 

 ๓.๑ ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอน ถึงคณะกรรมการการแข่งขันและให้ถือเป็นการรายงานตัวใน
วันแข่งขัน 
 ๓.๒ ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายในชุดกีฬาที่สุภาพ 
 ๓.๓ กติกาการแข่งขัน  
  การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น  ๕ สถานี 

สถานีที่ ๑ ยิงลูกขาวเดี่ยว ที่ตั้งอยู่ ณ จุดกึ่งกลางของวงกลมใหญ่ (ยิงโดนแต่ลูกถูกยิงไม่ออกนอกวงกลมได้ ๑ 
คะแนน, ยิงโดนลูกแล้วออกนอกวงกลมทั้งลูกยิงและลูกถูกยิง ได้ ๓ คะแนน ,ยิงโดยแล้วลูกถูก 
ยิงออกนอกวงกลม และลูกยิงติดอยู่ภายในวงกลมได้ ๕ คะแนน 

สถานีที่ ๒ ยิงลูกขาวที่ตั้งเหมือนสถานีที่ ๑ แต่เพ่ิมลูกเป้าตั้งอยู่หน้าลูกระยะห่าง ๑๒ เซนติเมตร 
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 (คะแนนเหมือนสถานีที่ ๑ แต่ถ้าโดนลูกเป้าก่อนจะไม่ได้คะแนน และถ้าโดนลูกขาวก่อนแล้วถอยมาโดนเป้า ได้ ๑ คะแนน 
ทุกกรณี) 
 สถานีที่ ๓ ยิงลูกขาวกลาง มีลูกด าขนาด ๒ ข้าง ช่องไฟ 3 เซนติเมตร (คะแนนเช่นเดียวกับสถานีที่ ๑ แต่ถ้าโดน
ลูกด าซ้ายหรือขวาก่อน ไม่ได้คะแนน และถ้าโดนลูกขาวแล้วไปโดนด าภายหลัง ได้ ๑ คะแนน ทุกกรณี) 

สถานีที่ ๔ ยิงลูกขาวเหมือนสถานีที่ ๒ แต่เปลี่ยนจากลูกเป้า เป็นลูกเปตองอยู่ข้างหน้าแทน 
 (การให้คะแนนเหมือนสถานีที่ ๒ ทุกประการเพียงเปลี่ยนจากลูกเป้าเป็นลูกเปตองด า) 

สถานีที่ ๕ ยิงลูกเป้า ตั้งอยู่ห่างจากขอบวงด้านใกล้ 20 เซนติเมตร (ยิงแล้วท าให้ลูกเป้าสั่นไม่ออกจากจุดได้ ๑ 
คะแนน, ยิงแล้วท าให้ลูกเป้าขยับออกจากจุดแต่ไม่ออกนอกวงใหญ่ได้ ๓ คะแนน ยิงแล้วลูกเป้าออกนอกวงกลมได้ ๕ 
คะแนน) 
    ในแต่ละสถานีมี ๔ ระยะ สถานีละ ๒๐ คะแนน รวม เป็น ๑๐๐ คะแนน ผู้ยิงห้ามยกเท้าระหว่างยิง ห้ามออกนอก
วงกลมก่อนลูกตกถึงพ้ืน โดยจะแบ่งนักกีฬาออกเป็น ๓ สาย นักกีฬาแต่ละคนแต่ละสายจะผลัดกันยิงในแต่ละสถานี จน
ครบ ๕ สถานี น าที่ ๑ ของทั้ง ๓ สถานีมาแข่งขันหาผู้ชนะเลิศอันดับที่ ๑ ล าดับที่ ๒ และล าดับที่ ๓ (หากมีทีมไม่ถึง 9 ทีม 
ให้ใช้การแข่งขันแบบพบกันหมด) 

๔. โดยแบ่งเกณฑ์คะแนนดังนี้ 
100 - 80 คะแนน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง 
 79 – 65 คะแนน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน 
 64 – 50 คะแนน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง 

   49 – 0   คะแนน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม    
สถานที่แข่งขัน  หน้าศาลาแดง สนามฟุตบอล 
 

15. การประกวดแข่งขันเพลงคุณธรรม 
การประกวดเพลงคุณธรรม 

1.  ค ุณสมบ ัต ิผ ู้เข ้าแข่งขัน 
1.1 นักเร ียนระดับช ั้น ป.1 – ป.3 
1.2 นักเร ียนระดับช ั้น ป.4 – ป.6 
1.3 นักเร ียนระดับช ั้น ม.1 – ม.3 

1.3.1 นักเร ียนระดับช ั้น ม.1 – ม.3 (ขยายโอกาส) 
2.  ประเภทและจานวนผ ู้เข ้าแข่งขัน 

2.1 แข ่งข ันเป ็นทมีๆละ 5 คน 
2.2 จานวนผ ู้เข ้าแข ่งข ัน 

2.2.1 ระดับช ั้น ป.1 – ป.3                       จำนวน 1 ทีม ทีมละ 5  คน 
2.2.2 ระดับช ั้น ป.4 – ป.6                       จำนวน 1 ทีม ทีมละ 5  คน 
2.2.3 ระดับช ั้น ม.1 – ม.3 (ขยายโอกาส)       จำนวน 1 ทีม ทีมละ 5  คน 

3.  ว ิธีดำเน ินการและรายละเอ ียดหล ักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ส ่งเอกสารต่อไปนี้ให้กรรมการทุกคนก ่อนเร ิ่มแข ่งข ัน 
 3.1.1 ช ื่อโรงเร ียน เขตพ้ืนที ่ ช ื่อนักเร ียน ช ื่อคร ูผู้ฝ ึกสอน 2 คนต ่อ 1 ทีม 
 3.1.2 เนื้อร ้อง (เพลงไทยสากล ไทยล ูกทุ่ง ทีเ่ผยแพร ่โดยทั ่วไป เป ็นทีรู่้จ ักก ันอย่างกว ้างขวาง) 
 3.1.3 ช ื่อผ ู้แต่งและความเป ็นมาของเพลง ไม่เกิน 5 บรรท ัด (ถ ้ามี) 
 3.1.4 การแปลความจากเนื ้อร ้อง มีความสำค ัญ (key words) อะไรบ ้าง มีคณุธรรมสำค ัญอะไรบ ้างท ี่เนื ้อ
ร ้องต้องการส ื่อสารแก ่ผ ู้ฟัง 
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3.2 นักเร ียนท ุกคนในแต่ละท ีมนาเสนอเพลงไทยท ี่มเีนื้อร ้องส ่งเสร ิมคุณธรรมบนเวที พร ้อม แสดงท่าทาง 
อารมณ ์ความร ู้สก ประกอบเป ็น Music Video (แสดงสด) ส ื่อสารเนื ้อหา  

สาระสำค ัญตามที่แปลความจากเพลง ให ้คณะกรรมการชม โดยการเร ียงตามลำด ับที ่จ ับฉลากได้  
(ไม่จาเป ็นต ้องร ้องเพลงท ุกคน) 

 * ให ้ใช ้เวลาแนะนาตัวทัง้ทีมได้ไม ่เกิน 1 นาที เพราะกรรมการจะมีเอกสารของโรงเร ียนแล ้ว       
           (3.1.1) และร ้องเพลง ตามความยาวของเพลงปกติ มิตอ้งต่อเต ิม 

3.3 ขณะท ี่นักเร ียนรอการประกวด ควรระว ังเร ื่อง “การใช้เส ียง” ไม่ควรรบกวนสมาธ ิของทีมอ่ืน 
3.4 การประกวดใช ้การร ้องสดไม ่มีเคร ื่องดนตร ีประกอบ แต่อาจใช ้ร ่างกายทาเส ียงดนตร ีได้ และใช ้การ ร ้อง

ประสานเส ียงก็ได้ 
3.5 การแต่งกายให ้แต่งช ุดน ักเร ียน ไม่ต้องใช ้อ ุปกรณ ์ประกอบใดๆ 
3.6 ผลการตัดส ินของคณะกรรมการถ ือเป ็นท ี่ส ิ้นส ุด 

4.  เกณฑ์การให ้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี้  (ผ ู้เข ้าประกวด โปรดพิจารณาส ัดส ่วนของคะแนน) 
4.1 ล ีลาประกอบสอดคล ้องกับเนื้อเพลงและความสามารถในการนาเสนอ     30      คะแนน 
4.2 ความไพเราะของทานองและจ ังหวะเพลง                                      20      คะแนน 
4.3 ความไพเราะของกระแสเส ียง                                                    20      คะแนน 
4.4 ความถ ูกต้องของการออกเส ียงภาษาไทย                                       15      คะแนน 
4.5 การแปลความ การว ิเคราะห ์หาคาสำค ัญ (Key Words)                      15      คะแนน  
หมายเหตุ : หากไม่ดาเนินการตามว ิธ ีดาเนินการและรายละเอียดหล ักเกณฑ์การแข ่งข ัน (ข ้อ 3) กรรมการม ีส ิทธิ 

ตัดคะแนนได้ 
5.  เกณฑ์การตัดส ิน 

ร ้อยละ   80 - 100     ได้ร ับรางว ัลระดับเหร ียญทอง 
ร ้อยละ   70 – 79      ได้ร ับรางว ัลระดับเหร ียญเง ิน 
ร ้อยละ   60– 69       ได้ร ับรางว ัลระดับเหร ียญทองแดง 
ต่ าากว ่าร ้อยละ 60        ได้ร ับเกียรติบัตร เว ้นแต่กรรมการจะเห ็นเป ็นอย่างอ่ืน ผล
การตัดส ินของคณะกรรมการถ ือเป ็นส ิ้นส ุด 

6.  คณะกรรมการดาเน ินการแข่งขัน 
6.1 ระดับช ั้นละ 3 คน หร ือ 5 คน 
6.2 ค ุณสมบ ัติ 

6.2.1 คร ูส ังกัด สพฐ.ที ่มีความร ู้ความสามารถด้านภาษาไทย ดนตรี การส ื่อสารอวจนภาษา 
         หร ือม ีผลงานด ีเด่น 
6.2.2 ผ ู้ทรงค ุณว ุฒ ิทีม่ ีความร ู้ความสามารถในการแสดง การละคร การร ้องเพลง 
6.2.3 ครูส ังกัด สพฐ. ที่ม ีความร ู้เร ื่องค ุณธรรมหร ือคร ูผ ู้มผีลงานดีเด่น  
         ด้านค ุณธรรมและจร ิยธรรม 

ข้อควรคำน  ง 
- กรรมการต้องไม่ตัดส ินในกรณ ีสถานศ ึกษาของตนเข ้าแข ่งข ัน 
- กรรมการทีม่าจากครผู ู้สอนควรแต ่งตั้งให ้ตดัส ินในระด ับชนทีท่าการสอน 
- กรรมการควรมาจากสาน ักงานเขตพ้ืนที่การศ ึกษาอ่ืนอย่างหลากหลาย 
- กรรมการควรให ้ข ้อเสนอแนะเติมเต ็มให ้ก ับนักเร ียนทีช่นะในลาด ับที ่1-3 

สถานที่      สถานที่ใช ้นำเสนอ ควรเป ิดโอกาสให ้ได้ชมโดยทัว่กัน 
สถานที่แข่งขัน  ห้อง 515 อาคาร 5 
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16. การประกวดแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม 
การประกวดเล่านิิทานคุณธรรม 

1.  ค ุณสมบ ัต ิผ ู้เข ้าแข่งขัน 
1.1 นักเร ียนระดับช ั้น ป.1 – ป.3 
1.2 นักเร ียนระดับช ั้น ป.4 – ป.6 
1.3 นักเร ียนระดับช ั้น ม.1 – ม.3 

1.3.1 นักเร ียนระดับช ั้น ม.1 – ม.3 (ขยายโอกาส) 
2.  ประเภทและจำนวนผ ู้เข ้าแข่งขัน 

2.1 แข ่งข ันประเภทเด่ียว 
2.2 จานวนผ ู้เข ้าแข ่งข ัน 

2.2.1 ระดับช ั้น ป.1 – ป.3                           จำนวน 1  คน 
2.2.2 ระดับช ั้น ป.4 – ป.6                           จำนวน 1  คน 
2.2.3 ระดับช ั้น ม.1 – ม.3 (ขยายโอกาส)          จำนวน 1  คน 

3.  ว ิธีดำเน ินการและรายละเอ ียดหล ักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ส ่งรายช ื่อนักเร ียนผ ู้เข ้าแข ่งข ัน พร ้อมช ื่อครผู ู้ฝ ึกสอนจานวน 1 คน ต่อระดับช ั้น 
3.2 นิทานที่ใช ้ประกวดจะต้องม ีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับค ุณธรรม จร ิยธรรม และมีคต ิสอนใจ 
3.3 ก าหนดให ้ผ ู้เข ้าประกวดเล ่าน ิทานโดยใช ้เครื่องเส ียงจากกองกลาง 
3.4 ให ้ผ ู้เข ้าประกวดใช ้ส ื่อประกอบขณะเล ่านิทาน 
3.5 ผ ู้เข ้าประกวดสามารถใช ้เพลงประกอบการเล ่าได้ (ผ ู้เขาประกวดจ ัดหามาเอง) 
3.6 เวลาที่ใช ้ในการประกวด 

3.6.1 ระดับช ั้น ป.1 – ป.3                                      ใช ้เวลา 5 นาที 
3.6.2 ระดับช ั้น ป.4 – ป.6                                      ใช ้เวลา 6 นาที 
3.6.3 ระดับช ั้น ม.1 – ม.3 (ขยายโอกาส และ สพม.)       ใช ้เวลา 7 นาที 

3.7 ผลการตัดส ินของคณะกรรมการถ ือเป ็นท ี่ส ิ้นส ุด 
4.  เกณฑ์การให ้คะแนน 100  คะแนน 

4.1 เนื้อหาสาระเน้นค ุณธรรม จร ิยธรรม มีข้อค ิด คติเตือนใจ 30 คะแนน 
4.2 ใช ้ภาษาถ ูกต้องตามอ ักขระและความต่อเนื ่องในการเลา 20 คะแนน 
4.3 นา้เส ียงและล ีลาท่าทางประกอบ 20 คะแนน 
4.4 ความค ิดร ิเร ิ่มสร ้างสรรค ์ การใช ้สอ อุปกรณ ์ประกอบเหมาะสม 15 คะแนน 
4.5 บ ุคล ิกภาพ 10 คะแนน 
4.6 ใช ้เวลาตามก าหนด 5 คะแนน 

หมายเหตุ  1. การเล ่าน ิทานเกินเวลาทีก่ำหนด 
        1.1 เกินเวลา              3      นาท ีข ึ้นไป     ตัด 1 คะแนน 
               1.2 เกินเวลา              4-5    นาที            ตัด 2  คะแนน 
               1.3 เกินเวลา มากกว ่า   6       นาที            ตัด 4 คะแนน 

    2. หากไม่ดาเนินการตามว ิธ ีดาเนินการและรายละเอียดหล ักเกณฑ์การแข ่งข ัน (ข ้อ 3) กรรมการ มสี ิทธ ิ์ตดัคะแนนได้ 
5. เกณฑ์การตัดส ิน 

ร ้อยละ   80 - 100     ได้ร ับรางว ัลระดับเหร ียญทอง 
ร ้อยละ   70 – 79      ได้ร ับรางว ัลระดับเหร ียญเง ิน  
ร ้อยละ   60– 69       ได้ร ับรางว ัลระดับเหร ียญทองแดง 
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ต่ ากว ่าร ้อยละ 60         ได้ร ับเกียรติบัตร เว ้นแต่กรรมการจะเห ็นเป ็นอย่างอ่ืน 
ผลการตัดส ินของคณะกรรมการถ ือเป ็นส ิ้นส ุด 

6. คณะกรรมการในการตัดส ิน 
6.1 ระดับช ั้นละ 3 คน หร ือ 5 คน 
6.2 ค ุณสมบ ัติ 

6.2.1 ครส ังกัด สพฐ. ทีม่ ีความร ู้เร ื่องน ิทานค ุณธรรม 
6.2.2 ผ ู้ทรงค ุณว ุฒ ิจากหน่วยงานอืน่ที ่มีความร ู้เกี่ยวกับทักษะการเล ่าน ิทาน/ภาษา 
6.2.3 คร ูในกล ุ่มสาระการเร ียนร ู้ศ ิลปะทีม่ีความร ู้เร ื่องการละคร 

ข้อควรคำน  ง 
- กรรมการต้องไม่ตัดส ินในกรณ ีสถานศ ึกษาของตนเข ้าแข ่งข ัน 
- กรรมการทีม่าจากค ูรผ ู้สอนควรแต ่งตั้งให ้ตดัส ินในระด ับชนทีท่าการสอน 
- กรรมการควรมีท ี่มาจากสาน ักงานเขตพ้ืนทีก่ารศ ึกษาอ่ืนอย่างหลากหลาย 
- กรรมการควรให ้ข ้อเสนอแนะเติมเต ็มให ้ก ับนักเร ียนทีช่นะในลาด ับที ่1-3 
- กรรมการควรบ ันทึกข้อค ิดเห ็นการตัดส ินประกอบการพ ิจารณา 

สถานที ่ สถานที่ใช ้แข ่งข ันควรเป ็นเวทีหร ือหองประช ุมขนาดใหญ ่ทีม่ีเคร ื่องขยายเส ียง 
สถานที่แข่งขัน  ห้อง 516 อาคาร 5 

 
17. การแข่งขันการสร้างงานน าเสนอด้วยโปรแกรม Power Point 

รายการแข่งขันิ:  การแข่งขันทักษะการใช้โปรแกรมิMicrosoft Power Point ๒๐๑๐ 
๑.ิวัตถุประสงค์  เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้โปรแกรม Power Point ๒๐๑๐ พัฒนางานได้อย่างเหมาะสม 
๒.ิประเภทการแข่งขัน  รายบุคคล  ส่งโรงเรียนละไม่เกิน ๒ คน  
๓.ิผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับ  ป.4 - ป.6 
๔.ิเนื้อหาและรายละเอียด  ปฏิบัติการสร้างสไลด์เพ่ือน าเสนอบทความในหัวข้อที่ก าหนดให้ โดยให้โปรแกรม   Power 
Point ๒๐๑๐  โดยใช้ทรัพยากรในเครื่อง (ห้ามเตรียมมา) การน าเสนอภาพ การใช้เสียง ความเหมาะสมของสีพื้น,ตัวอักษร 
และเวลาได้อย่างเหมาะสม 
๕.ิเวลาการแข่งขัน  ใช้เวลา ๒ ชัว่โมง   
๖.ิเกณฑ์การตัดสิน  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  

๘๐ – ๑๐๐  คะแนน   เหรียญทอง 
    ๗๐  -  ๗๙  คะแนน  เหรียญเงิน 
    ๖๐ – ๖๙   คะแนน    เหรียญทองแดง 

๕๐ – ๕๙  คะแนน   รางวัลชมเชย 
๗.ิเกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยแบ่งเป็น 
  เกณฑ์การให้คะแนน  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
   ๑.  การจัดการรูปแบบกระดาษ    ๒๐  คะแนน 
   ๒.  การวางเนื้อหา     ๑๐  คะแนน 
   ๓.  การเปลี่ยน  Slide     ๑๐  คะแนน 
   ๔.  การตั้งเวลาการเปลี่ยน  Slide     ๑๐  คะแนน 
   ๕.  การแทรกภาพเคลื่อนไหว    ๑๐ คะแนน 
   ๖.  ความสวยงาม/สีสันของฉาก    ๑๐  คะแนน 
   ๗.  การมีภาพประกอบที่มีความเหมาะสม   ๑๐  คะแนน 
   ๘.  ใช้เทคนคิการเปลี่ยนตัวหนังสือและภาพ  ๑๐  คะแนน 
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   ๙.  ความถูกต้องสมบูรณ์     ๑๐  คะแนน 
เวลา  ไม่มีคะแนนให้ แต่จะจัดล าดับคนที่ส่งก่อน-หลัง เพื่อพิจารณาล าดับที่เมื่อได้คะแนนรวมเท่ากัน 
* ในการแข่งขันจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทางโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาจัดเตรียมไว้ 
๘.ิสถานที่แข่งขันิห้องคอมพิวเตอร์ ๒ 

---------------------------------------------------------------------------------- 
ใบสมัครแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

รายการแข่งขันิ:  การแข่งขันทักษะการใช้โปรแกรมิMicrosoft Power Point ๒๐๑๐ 
กิจกรรมิOpen House 

โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาิวันที่ิ8ิกุมภาพันธ์ิ2561 
............................................................................................................................. ............................................. 
 
สถานศึกษา...................................................................... 

(ิิ)ิระดับประถมศึกษาตอนปลายิิ(ป.4-ป.6) 
 
รายช่ือนักเรียน 
 1.........................................................................................ชัน้............................... ............... 
 2.........................................................................................ชัน้..............................................  
 
ครูผู้ฝึกซ้อม............................................................................................................................. ................... 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้รับรอง 
(.....................................................................) 

      ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 
หมายเหตุ  ส่งใบสมัครภายในวันที่  5 กุมภาพันธ์  2561 
 

18. การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ (e-book) 
รายการแข่งขันิ:  การแข่งขันทักษะการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
๑.ิวัตถุประสงค์  เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้โปรแกรมออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์พัฒนางานได้อย่างเหมาะสม 
๒.ิประเภทการแข่งขัน ประเภททีม ทีมละ 2 คน  ส่งโรงเรียนละไม่เกิน ๒ ทีม  
๓.ิผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับ  ป.4 - ป.6 
๔.ิเนื้อหาและรายละเอียด ปฏิบัติการสร้างสไลด์เพื่อน าเสนอบทความในหัวข้อที่ก าหนดให้ โดยให้โปรแกรม   Power 
Point ๒๐๑๐  โดยใช้ทรัพยากรในเครื่อง (ห้ามเตรียมมา) การน าเสนอภาพ การใช้เสียง ความเหมาะสมของสีพื้น,ตัวอักษร 
และเวลาได้อย่างเหมาะสม 
๕.ิเวลาการแข่งขัน ใช้เวลา 3 ชัว่โมง   
๖.ิเกณฑ์การตัดสิน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  

๘๐  -  ๑๐๐  คะแนน   เหรียญทอง 
    ๗๐  -  ๗๙    คะแนน  เหรียญเงิน 
    ๖๐  -  ๖๙    คะแนน    เหรียญทองแดง 

๕๐  -  ๕๙    คะแนน   รางวัลชมเชย 
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๗.ิเกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยแบ่งเป็น 
   เกณฑ์การให้คะแนน  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 1. ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา        20 คะแนน  

2. การออกแบบรูปเล่ม และการแสดงผลแต่ละหน้า      20 คะแนน  
3. ความเหมาะสมของข้อความ ตัวอักษร รูปภาพประกอบ      20 คะแนน  
4. การน าเสนอข้อมูลได้ครอบคลุมเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์    20 คะแนน  

  5. การใช้เทคนิคพิเศษ Multimedia สร้างสรรค์งานได้อย่างเหมาะสม    20 คะแนน  
เวลา  ไม่มีคะแนนให้ แต่จะจัดล าดับคนที่ส่งก่อน-หลัง เพื่อพิจารณาล าดับที่เมื่อได้คะแนนรวมเท่ากัน 
 
* ในการแข่งขันจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทางโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาจัดเตรียมไว้ 
๘.ิสถานที่แข่งขันิห้องคอมพิวเตอร์ ๒ 

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

ใบสมัครแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
รายการแข่งขันิ:  การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ิ(E-book) 

กิจกรรมิOpen House 
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาิวันที่ิ8ิกุมภาพันธ์ิ2561 

............................................................................................................................. ............................................. 
 
สถานศึกษา...................................................................... 

(ิิ)ิระดับประถมศึกษาตอนปลายิิ(ป.4-ป.6) 
 
รายช่ือนักเรียน 
 ทีมที่ิ1 
 1.........................................................................................ชั้น.............................................. 
 2.........................................................................................ชัน้............................... ............... 
 
 ทีมที่ิ2 
 1.........................................................................................ชัน้..............................................  
 2.........................................................................................ชัน้............................... ............... 
 
 
ครูผู้ฝึกซ้อม......................................................................................................................................... ....... 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้รับรอง 
(.....................................................................) 

      ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

หมายเหตุ  ส่งใบสมัครภายในวันที่  5 กุมภาพันธ์  2561 
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19. การแข่งขันคัดลายมือ 
การคัดลายมือ 
   ๑.๑ ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน 
         - ช่วงชั้นที่ ๒, ๓ 
   ๑.๒ ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
         - ประเภทบุคคล 
   ๑.๓ หลักเกณฑ์การแข่งขัน 
         - ช่วงชั้นที่ ๒ ใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ าเงิน ขนาด ๐.๕ มม. คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด รูปแบบตัวอักษร 
หัวกลม คัดข้อความ ๑ บรรทัด เว้นบรรทัด ๑ บรรทัด (ก าหนดให้เขียนเรื่องวัฒนธรรม) 
         - ช่วงชั้นที่ ๓ ใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ าเงิน ขนาด ๐.๕ มม. คัดตัวบรรจงครึ่งบรรทัด รูปแบบตัวอักษร 
หัวกลม คัดข้อความ ๑ บรรทัด เว้นบรรทัด ๑ บรรทัด (ก าหนดให้เขียนเรื่องอิเหนา) 
   ๑.๔ ผู้เข้าแข่งขันคัดข้อความที่ก าหนดให้ลงในกระดาษท่ีคณะกรรมการจัดเตรียมไว้ 
   ๑.๕ ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์การเขียนและกระดาษรองเขียนมาเอง 
เกณฑ์การให้คะแนนิ(คะแนนเต็มิ๑๐๐ิคะแนน) 
   ๑. ความสวยงาม (๓๐ คะแนน) 
       - รูปแบบของตัวอักษรเป็นแบบเดียวกัน ๑๐ คะแนน 
       - ขนาดตัวอักษรได้สัดส่วน ๕ คะแนน 
       - เส้นตัวอักษรเรียบเสมอกัน ๕ คะแนน 
       - ระยะห่างของตัวอักษร (ช่องไฟ) ๕ คะแนน 
       - สะอาด ไม่มีรอยขูด ลบ ขีด ฆ่า ๕ คะแนน 
   ๒. ความถูกต้อง (๑๕ คะแนน) 
       - คัดข้อความได้ถูกต้อง ไม่ตกหรือเกิน ๕ คะแนน 
       - วางรูปสระ วรรณยุกต์ถูกต้อง ๕ คะแนน 
       - เว้นวรรคถูกต้อง ๕ คะแนน 
   ๓. เสร็จทันตามเวลาที่ก าหนด (๕ คะแนน) 
       - เสร็จเกินเวลาหักนาทีละ ๑ คะแนน 
   ๔. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
   ๕. เวลา ๑ ชั่วโมง 
   ๖. เกณฑ์การตัดสิน น าคะแนนรวมมาคิดเทียบเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 
       คะแนน ๘๐ - ๑๐๐ คะแนน ระดับเหรียญทอง 
       คะแนน ๗๐ - ๗๙ คะแนน ระดับเหรียญเงิน 
       คะแนน ๖๐ - ๖๙ คะแนน ระดับเหรียญทองแดง 
       คะแนน ๕๐ - ๕๙ คะแนน รางวัลชมเชย 
    ๗. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 

สถานที่แข่งขัน  ห้อง 424 อาคาร 4 
 

20. การแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ 
การอ่านร้อยกรอง (ท านองเสนาะ) 
   ๑ ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน 
         - ช่วงชั้นที่ ๒, ๓ 
   ๒ ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
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         - ประเภทบุคคล (ชาย, หญิง) 
   ๓ หลักเกณฑ์การแข่งขัน 
         - ช่วงชั้นที่ ๒ ท านองเสนาะกลอนสุภาพ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า 
         - ช่วงชั้นที่ ๓ ท านองเสนาะโคลงสี่สุภาพ เรื่อง วัฒนธรรม 
   ๔ การพิจารณาตัดสินอ่านร้อยกรอง ให้ตัดคะแนนในการอ่านอักขรวิธี และฉันทลักษณ์ผิด แห่งละ ๑ คะแนน เช่น วรรค
ตอน ตัวสะกด ตัวควบกล้ า ค าผิด อ่านตก อ่านเกิน ผิดครุ ลหุ ตัว ร ล เป็นต้น เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ 
คะแนน) 
   ๑. น้ าเสียง ๑๐ คะแนน 
   ๒. ลีลา จังหวะ ฉันทลักษณ์ ๕๐ คะแนน 
   ๓. อักขรวิธี ๑๐ คะแนน 
   ๔. การสอดใส่อารมณ์ หรือการแสดงความรู้สึกความเชื่อมั่น บุคลิกภาพ ๓๐ คะแนน 
เกณฑ์การตัดสิน น าคะแนนรวมมาคิดเทียบเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 
   คะแนน ๘๐ - ๑๐๐ คะแนน ระดับเหรียญทอง 
   คะแนน ๗๐ - ๗๙ คะแนน ระดับเหรียญเงิน 
   คะแนน ๖๐ - ๖๙ คะแนน ระดับเหรียญทองแดง 
   คะแนน ๕๐ - ๕๙ คะแนน รางวัลชมเชย 
*ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด* 

สถานที่แข่งขัน  ห้อง 425 อาคาร 4 
 

21. การแข่งขันเขียนตามค าบอก 
การเขียนตามค าบอก 
๑. ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน- ช่วงชั้นที่ ๒, ๓ 
๒. ประเภทผู้เข้าแข่งขันประเภทเดี่ยว 
๓. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
   ๓.๑ ใช้ค าศัพท์จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (พ.ศ.๒๕๕๔) 
   ๓.๒ ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวเข้าแข่งขันก่อนการแข่งขัน ๑๕ นาที 
   ๓.๓ ผู้เข้าแข่งขันเตรียมปากกาสีด า หรือน้ าเงิน 
   ๓.๔ เขียนค าศัพท์ตามค าบอก ระดับละ ๒๐ ค า 
   ๓.๕ เขียนค าใช้ถูกต้องตามอักขรวิธี 
๔. เกณฑ์การให้คะแนนและตัดสิน 
๔.๑ ให้คิดเป็นคะแนน ๑๐๐ คะแนน 
๔.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนตามค าบอก ประชุมก าหนดคะแนน เกณฑ์อีกครั้ง 
๔.๓ เกณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
เกณฑ์การตัดสิน น าคะแนนรวมมาคิดเทียบเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 

คะแนน ๘๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัล เหรียญทอง 
คะแนน ๗๐ - ๗๙ คะแนน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 
คะแนน 6๐ - ๖๙ คะแนน ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 
ต่ ากว่า ๖๐ คะแนน ได้รับรางวัล ได้รับเกียรติบัตร 

สถานที่แข่งขัน  ห้อง 426 อาคาร 4 
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22. การสอบแข่งขันทักษะวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑. ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน    ประถมศึกษาปีที่ 4-6 
๒. ประเภทผู้เข้าแข่งขันประเภท ทีม ทีมละ 2 คน ส่งได้ไม่เกินโรงเรียนละ 2 ทีม 
๓. วิธีด าเนินการและการแข่งขัน 
   ๓.๑ เป็นการสอบ โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ( 8 รายวิชา วชิาละ 10 ข้อ) 
   ๓.๒ เวลาในการท าข้อสอบ จ านวน 90 นาที  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.30 น. 
   ๓.๓ ผู้เข้าแข่งขันเตรียมปากกาสีด า หรือน้ าเงิน   ในการท าข้อสอบ 
๔. เกณฑ์การให้คะแนนและการตัดสิน 
   เกณฑ์การตัดสิน น าคะแนนรวมมาคิดเทียบเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 

คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ได้รับรางวัล เหรียญทอง 
คะแนนร้อยละ ๗๐ - ๗๙   ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 
คะแนนร้อยละ 6๐ - ๖๙   ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 
คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  ได้รับรางวัลเข้าร่วม  และ ได้รับเกียรติบัตร 

สถานที่แข่งขัน  ห้อง 426 อาคาร 4 
 

***************************************** 
เบอร์โทรศัพท์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

- นายพงษ์ศักดิ์  พูนประสิทธ์ิ  (คิดเลขเร็ว)  08 5413 8657  หรือ  09 0240 0410 
- นายเฉลียว  ผิวเผื่อน  (ซูโดกุ)  09 0182 3475 
- นางศุภวรรณ  ภาคศัพท์ (ซูโดกุ)  08 1266 0582 
- นางสาวิตรี  ไมตรีแพน  (A-MATH) 08 9627 6647 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
- นายมณเฑียร  กันตะวงศ์   08 9581 1673 

 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
- นางธินิภัทร  ขันศิลา   08 5141 5946 
- นางสาวกองสิน  ชินทะนา  08 1760 5835 

 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
- นางสาวสลุาวัลย์  วิชัยระหัด  08 7779 7576 
- นางเนาวรัตน์  คงฉนวน   09 8489 2220 

 กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- นางอังค์ริสา  ช่างหลอ่   09 5519 1623 
- นางพรทิพย์  ค้ ายาง   08 6252 7529 
- นางล าดวน  แสงวิหค   08 1997 9576 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
- นายพิสฐิชัย  บุญหนา   09 8442 5140 
- นายปรีชา  ดงวัง   08 2158 6166 
- นางสาวปภาวรินทร์  อาจชมภ ู  09 3394 8365 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
- นางสาวดวงแก้ว  ประสานศักดิ ์  09 1006 0038 
- นางสาวจิตรานันท์  เกิน้โนนกอก  08 0158 2440 

 กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
- นางขนบพร  โลบ้านไผ ่   09 3508 9269 
- นางมัจฉา  ศิริพงศ์   08 3380 5130 


