
 
 
 
 

ประกาศ 
แก้ไขขอบเขตและเนื้อหาข้อสอบ 

โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น   
ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่  18 

ประจ าปีงบประมาณ  2560 
 

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร 
****************** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการสอบแข่งขัน 
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น  ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 18 

 ประจ าปีงบประมาณ  2560 
******************* 

 
1.หลักเกณฑ์การจัดการแข่งขัน 
    1.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ได้แก่ นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ในปีการศึกษา 2559 

1.2 การวัดและประเมินผล   พิจารณาจากผลการทดสอบข้อเขียน 
2.วิธีการจัดการแข่งขัน 
       โดยการสอบข้อเขียน  สอบแข่งขันนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และและชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ในปีการศึกษา 2559  จ านวน  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ 
  1.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  2.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  3.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  4.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  5.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
3.เกณฑ์การตัดสิน 
  นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขันและมีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องสอบได้คะแนนตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  - ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และตามระดับชั้น ได้รับโล่รางวัลระดับ 
                  เหรียญทองและเกียรติบัตร 
  - ผู้ที่ได้คะแนน    85     คะแนนข้ึนไป ไดร้ับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
  - ผู้ที่ได้คะแนน    80-84 คะแนนขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
  - ผู้ที่ได้คะแนน    70-79 คะแนนขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
  - ผู้ที่ได้คะแนนต่ ากว่า   70      คะแนน ไดร้ับเกียรติบัตร 
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ขอบเขตเนื้อหาข้อสอบ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4  และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 

โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น  ระดับกลุ่มจังหวัดการศกึษาท้องถิ่นที่  18 
ประจ าปีงบประมาณ  2560 

****************** 
 
 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  - เนื้อหาวิชา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  - สอบข้อเขียน (100 คะแนน) ใช้เวลา 2  ชม. ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น. 
   ลักษณะข้อสอบ -ปรนัย  ข้อ ๆละ 1  คะแนน ( 100  คะแนน)   

 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  - เนื้อหาวิชา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  - สอบข้อเขียน (100 คะแนน) ใช้เวลา 2  ชม. ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น. 
   ลักษณะข้อสอบ -ปรนัย  ข้อๆละ 1  คะแนน ( 100  คะแนน) 

 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  - เนื้อหาวิชา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  - สอบข้อเขียน (100 คะแนน) ใช้เวลา 2  ชม. ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น. 
   ลักษณะข้อสอบ -ปรนัย  ข้อๆละ 1  คะแนน ( 100  คะแนน) 
  - ข้อสอบมี เน้นการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย การฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน หลักภาษา 
รวมทั้งอาขยานบทบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  - เนื้อหาวิชา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  - สอบข้อเขียน (100 คะแนน) ใช้เวลา 2  ชม. ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น. 
   ลักษณะข้อสอบ -ปรนัย  ข้อๆละ 1  คะแนน ( 100  คะแนน) 

 5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
  - เนื้อหาวิชา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  - สอบข้อเขียน (100 คะแนน) ใช้เวลา 2  ชม. ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น. 
   ลักษณะข้อสอบ -ปรนัย  ข้อๆละ 1  คะแนน ( 100  คะแนน) 
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ขอบเขตเนื้อหาข้อสอบ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น  ระดับกลุ่มจังหวัดการศกึษาท้องถิ่นที่  18 

ประจ าปีงบประมาณ  2560 
****************** 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เนื้อหาวิชา   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 ดังนี้ 

1. เซต 
2. การให้เหตุผล 
3. จ านวนจริง 
4. ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น 

สอบข้อเขียน  (100  คะแนน)  ใช้เวลา  2  ชม.  ตั้งแต่เวลา 09.00-11.00  น. 
 ลักษณะข้อสอบ -ปรนัย  30  ข้อ 
   -อัตนัย  10  ข้อ 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เนื้อหาวิชา   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 ดังนี้ 
 -วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  1-2 
สอบข้อเขียน(100  คะแนน)   ใช้เวลา  2  ชม.  ตั้งแต่เวลา 09.00-11.00  น. 
 ลักษณะข้อสอบ -ปรนัย  ข้อละ  1  คะแนน (100 คะแนน) 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เนื้อหาวิชา   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 
สอบข้อเขียน  (100  คะแนน)  ใช้เวลา  2  ชม.  ตั้งแต่เวลา 09.00-11.00  น. 

ลักษณะข้อสอบ -ปรนัย  ข้อละ  1  คะแนน (100 คะแนน) 
-ข้อสอบมี เน้นการคิดวิเคราะห์  ประกอบด้วย  การฟัง  การดู  การพูด   การอ่าน การเขียน 

หลักภาษา รวมทั้งบทอาขยานบทบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

เนื้อหาวิชา   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 ดังนี้ 
1.  โครงสร้างสังคม 
2.  พระพุทธศาสนา 
3. ประวัติศาสตร์ 

สอบข้อเขียน  (100  คะแนน)  ใช้เวลา  2  ชม.  ตั้งแต่เวลา 09.00-11.00  น. 
 ลักษณะข้อสอบ -ปรนัย  ข้อละ  1  คะแนน (100 คะแนน) 
 

/กลุ่มสาระการเรียนรู้… 
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5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 
เนื้อหาวิชา   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 
สอบข้อเขียน (100  คะแนน)   ใช้เวลา  2  ชม.  ตั้งแต่เวลา 09.00-11.00  น. 
 ลักษณะข้อสอบ -ปรนัย  ข้อละ  1  คะแนน (100 คะแนน) 
 

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


