
เกณฑ์การตัดสินการแข่งขัน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
การแข่งขันคัดลายมือ (สถานท่ีแข่งขัน ห้อง ๒๑๔  อาคาร ๒) 
เกณฑ์การแข่งขัน 

ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๔-๖ ใช้ปากกาลูกลื่นสีด า ขนาด ๐.๕ มม. ตัวบรรจงครึง่บรรทัด  
          ความยาว ๑๕-๒๐ บรรทัด หรือไมเ่กิน ๑ หน้ากระดาษ A๔ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ใช้ปากกาลูกลื่นสีด า ขนาด ๐.๕ มม. ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  
        ความยาว ๒๐-๒๕ บรรทัด หรือไมเ่กิน ๑ หน้ากระดาษ A๔ 

เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 ๑. ใช้ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ  ๕๐  คะแนน 
 ๒. ถูกต้องตามอักขรวิธี    ๒๕  คะแนน 
 ๓. อ่านง่าย เป็นระเบียบ สะอาดเรียบร้อย  ๒๕  คะแนน 
เกณฑ์การตัดสิน 
 ร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
 ร้อยละ ๗๐ – ๗๙  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
 ร้อยละ ๖๐ – ๖๙  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
 ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐   ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการเห็นเป็นอย่างอื่น 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
การแข่งขันอัจฉริยภาพวิยาศาสตร์ (ตอบปัญหา)  (สถานท่ีแข่งขัน ห้อง ๒๑๑  อาคาร ๒) 
เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 ๗๐ % ข้ึนไป    ระดับทอง 
 ๖๐-๖๙ %     ระดับเงิน 
 ๕๐-๕๙ %     ระดับทองแดง 
การแข่งขันวาดภาพระบายสี หัวข้อ “จินตนาการนอกอวกาศ” (สถานท่ีแข่งขัน ห้อง ๒๑๒  อาคาร ๒) 
เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 

๑. ความคิดสร้างสรรค์     20 คะแนน 
๒. เทคนิคการใช้สี     20 คะแนน 
๓. ความประณีต/ความสวยงามของรปูภาพ  20 คะแนน 
๔. ความสอดคล้องของภาพกับหัวข้อที่กาหนด  20 คะแนน 
๕. ความสมบรูณ์และการจัดองค์ประกอบของภาพ  20 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 



 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรม 
การแข่งขันเล่านิทาน (สถานท่ีแข่งขัน ห้อง ๒๑๓  อาคาร ๒) 
เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

1. เนื้อหาสาระเน้นคุณธรรม จริยธรรม มีข้อคิด คติเตือนใจ (30 คะแนน) 
2. บุคลิกภาพ น้ าเสียง และลีลาท่าทางประกอบ (30 คะแนน) 
3. ใช้ภาษาถูกต้องตามอักขระและความต่อเนื่องในการเล่า (20 คะแนน) 
4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การใช้สื่อ อุปกรณ์ประกอบเหมาะสม (10 คะแนน) 
5. ใช้เวลาไม่เกิน 7 นาที (10 คะแนน) 

หมายเหตุ กรณีใช้เวลาเกินที่ก าหนด – ใช้เกินเวลา 1 นาที ตัด 1 คะแนน 
       – ใช้เกินเวลา 2 นาที ตัด 2 คะแนน 
       – ใช้เกินเวลา 3 นาทีขึ้นไป ตัด 4 คะแนน 

เกณฑ์การตัดสิน 

 ร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
 ร้อยละ ๗๐ – ๗๙  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
 ร้อยละ ๖๐ – ๖๙  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
 ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐   ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการเห็นเป็นอย่างอื่น 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) (สถานท่ีแข่งขัน ห้อง ๒๑๕  อาคาร ๒) 
เกณฑ์การตัดสิน 

1. ผู้ที่ได้ล าดับที่ ๑-๒ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
2. ผู้ที่ได้ล าดับที่ ๓-๔ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
3. ผู้ที่ได้ล าดับที่ ๕-๖ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
การแข่งขันเดาะฟุตบอล (สถานท่ีแข่งขัน ศาลาเตรียมอุดมฯ สนามฟุตบอล) 
เกณฑ์การแข่งขัน 
 สามารถใช้เท้า ,เข่า ,และหัว ในการฟุตบอลเท่านั้น และเป็นจ านวนที่มากทีสุ่ด แบ่งการแข่งขันเป็น ๒ 
ช่วงช้ัน คือ 
 ๑. ช่วงช้ันระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
 ๒. ระดับช่วงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
การแข่งขันเดาะตะกร้อ  (สถานท่ีแข่งขัน ศาลาเตรียมอุดมฯ สนามฟุตบอล) 
เกณฑ์การแข่งขัน 
 สามารถใช้เท้า ,เข่า ,และหัว ในการฟุตบอลเท่านั้น และเป็นจ านวนที่มากทีสุ่ด แบ่งการแข่งขันเป็น ๒ 
ช่วงช้ัน คือ 
 ๑. ช่วงช้ันระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
 ๒. ระดับช่วงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
หมายเหตุ การแข่งขันเดาะฟุตบอลและการแข่งขันเดาะตะกร้อ มีการแข่งขันทั้งสิ้น ๓ รอบ/คน และเอารอบที่
สามารถท าคะแนนที่สงูทีสุ่ดเป็นการตัดสิน 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (สถานท่ีแข่งขัน เวทีกลาง หอประชุมโรงเรียนด่านแม่ค ามันพิทยาคม) 
ประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ ประเภท 
 ๑. ประเภทชาย (เดี่ยว) 
 ๒. ประเภทหญิง (เดี่ยว) 
หมายเหตุ  ไม่จ ากัดช่วงช้ัน และให้เตรียม Sound ดนตรเีพลงที่ใช้ในการประกวดมาด้วย 
เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

1. น้ าเสียง ความไพเราะของเสียง   ๓๐  คะแนน 
2. เทคนิคการขับร้อง    ๒๐  คะแนน 
3. จังหวะ ท านองถูกต้อง    ๒๐  คะแนน 

4. อักขระวิธีถูกต้อง    ๑๐  คะแนน 
5. บคุลิก ลลีา อารมณ ์    ๑๐  คะแนน 
๖. ความยากง่ายของเพลง    ๑๐  คะแนน 

เกณฑ์การตัดสิน 

 ร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
 ร้อยละ ๗๐ – ๗๙  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
 ร้อยละ ๖๐ – ๖๙  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
 ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐   ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการเห็นเป็นอย่างอื่น 
 
 
 



 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  (ห้องคอมพิวเตอร์) 
การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) 
ประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ ระดับ 
 ๑. ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
 ๒. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
หัวข้อการแข่งขัน 
 “วันมาฆบูชา” 
คุณสมบัตผิู้ผูเ้ข้าแข่งขัน 

1. ตัวแทนโรงเรียนละ 1 ทีม ทีมละ 2 คน 
เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 

1. ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา  20 คะแนน 
2. การใช้ Effect ที่เหมาะสม   20 คะแนน 
3. ความสวยงามของแต่ละหน้า   20 คะแนน 
4. ความคิดสร้างสรรค์    20 คะแนน 
5. การมีภาพประกอบทีเ่หมาะสม   20 คะแนน 

เกณฑ์การตัดสิน 
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกทีมที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี ้

คะแนนร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
คะแนนร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
คะแนนร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม 


