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เกณฑการประกวดแขงขันการคัดลายมือภาษาไทย 

 

1. ระดับช้ันผูเขาประกวด 

 นักเรียนกาลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้  
  ๑. ระดับประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๓ 
  ๒. ระดับประถมศึกษาปท่ี ๔ - ๖  
  ๓. ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - ๓  
  ๔. ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๔ - ๖  
 
๒. จํานวนผูเขาประกวด  
  การแขงขันประเภทเดี่ยว (แตละโรงเรียนสามารถสงไดระดับละ 3 คน) 
 
๓. เวลาในการแขงขัน  
  ๑ ช่ัวโมง  
 
๔. วิธีดําเนินการแขงขัน  
 4.๑ ผูเขาแขงขันรายงานตัว ณ สถานท่ีกําหนด  
 4.2 ใหผูเขาประกวดเตรียมอุปกรณการเขียนมาเอง ยกเวนกระดาษเขียน ผูจัดการแขงขันจัดเตรียมให  
          4.๓ ลักษณะอักษรท่ีใชในการคัดลายมือ อักษรประเภทตัวกลมหรือตัวมน มีสวนโคง (หัวกลม) 
 

 

 4.๔ บทคัดลายมือใหยึดตามท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด  
 4.๕ ใหเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัด (ขนาดตัวหนังสือสูง ๘ มิลลิเมตร หรือ ๑ เซนติเมตร)  
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5. วิธีการประกวด 

 5.1 ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที  (หากมารายงานตัวพนจากเวลา           
ท่ีกําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
 5.2 กรณีผูเขาประกวดเปนคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
      (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด                   
(อยางในอยางหนึ่ง) และ 
      (2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
      ท้ังนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1)  และ  (2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
 
6. เกณฑการใหคะแนน เต็ม 50 คะแนน ดังนี ้
 
 

เกณฑการตัดสิน คะแนน 
๑. ตัวอักษรตรงเรียบ การวางสระ วรรณยุกต ชองไฟถูกตอง 10 

๒. ความสะอาด 10 

๓. สะกดคาถูกตอง  10 

๔. ความสวยงาม  10 

๕. เสร็จทันเวลาท่ีกําหนด  10 

รวม 50 

 
หมายเหตุ  
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีส้ินสุด  
 
7. รางวัลการประกวด  
 - รางวัลเหรียญทอง  ไดคะแนนรอยละ ๘๐ ข้ึนไป  ไดรับเกียรติบัตร   ระดับเหรียญทอง  
 - รางวัลเหรียญเงิน  ไดคะแนนรอยละ ๗๐-๗๙  ไดรับเกียรติบัตร   ระดับเหรียญเงิน  
 - รางวัลเหรียญทองแดง  ไดคะแนนรอยละ ๖๐-๖๙  ไดรับเกียรติบัตร   ระดับเหรียญทองแดง  
 - เขารวมแขงขัน   ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 6๐  ไดรับเกียรติบัตร   เขารวมแขงขัน  
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เกณฑการประกวดแขงขันการคัดลายมือจีน 

1. ระดับช้ันผูเขาประกวด 

 นักเรียนกาลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้  

  1. ระดับประถมศึกษาปท่ี ๔ - ๖  
  2. ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - ๓  
  3. ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๔ - ๖  
๒. จํานวนผูเขาประกวด  
  การแขงขันประเภทเดี่ยว (แตละโรงเรียนสามารถสงไดระดับละ 3 คน) 
๓. เวลาในการแขงขัน  
     3.1. คัดอักษรจีนตามท่ีกําหนดให 
  - ระดับประถมศึกษาปท่ี 4 – 6  จํานวน  ๒๕๐ คํา  เวลา ๔๕ นาที  
  - ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๓  จํานวน  ๔๐๐ คํา  เวลา ๖๐ นาที  
  - ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๔ – ๖  จํานวน  ๕๐๐ คํา เวลา ๖๐ นาที  
 3.2 การคัดอักษรจีนตองใชแบบฟอรมท่ีกําหนดใหเทานั้น  
 3.3 ผูเขาแขงขันตองเตรียมปากกามาดวยตนเอง  
 

4. วิธีการประกวด 

 4.1 ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที  (หากมารายงานตัวพนจากเวลา           
ท่ีกําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
 4.2 กรณีผูเขาประกวดเปนคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
      (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด                   
(อยางในอยางหนึ่ง) และ 
      (2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
      ท้ังนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1)  และ  (2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
 

หมายเหตุ     ** การตดัสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีส้ินสุด**  
 

5. เกณฑการตัดสิน (100 คะแนน)  
 - คะแนนความสวยงาม     20 คะแนน  
 - คะแนนความถูกตองของตัวอักษร   30 คะแนน  
 - การเขียนลาดับและลายเสนของตัวอักษร   40 คะแนน  
 - ความสะอาดเรียบรอย     10 คะแนน 
 

6. รางวัลการประกวด  
 รอยละ ๘๐ – ๑๐๐   ไดรับรางวัลเกียรติบัตร   ระดับเหรียญทอง  

 รอยละ ๗๐ – ๗๙   ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงิน  

 รอยละ ๖๐ – ๖๙   ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทองแดง  

 คะแนนต่ํากวารอยละ ๖๐  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  เขารวมการแขงขัน   
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เกณฑการประกวดแขงขันการกลาวสุนทรพจน 
 

1. ระดับช้ันผูเขาประกวด 

 นักเรียนกาลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้  

  1. ระดับประถมศึกษาปท่ี ๔ - ๖  
  2. ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - ๓  
  3. ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๔ - ๖  
 

๒. จํานวนผูเขาประกวด  
   
  2.1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย (กลาวสุนทรพจนภาษาไทย) 
  2.2 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (กลาวสุนทรพจนภาษาไทยอังกฤษ) 
  2.3 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (กลาวสุนทรพจนภาษาจีน) 
        ** สามารถสงไดโรงเรียนละ ไมเกิน 3 คน แบงเปน 3 กลุมสาระ ** 
๓. เวลาในการแขงขัน  
     ผูเขาประกวดกลาวสุนทรพจน ภายใน 5 นาที เทานั้น  
4. วิธีการประกวด 

 4.1 ผูเขาประกวดแตงกายตามความเหมาะสมกับการประกวด 
 4.2 ใหผูเขาประกวดจับฉลากเพ่ือจัดลําดับ กอนการประกวด 15 นาที 
 4.3 หากมีความจําเปนตองประกวดรอบท่ี 2 เพ่ือตัดสินใจใหเปนการประกวดการกลาวสุนทรพจนแบบฉับพลัน 
 4.4 กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการประกวดใหกรรมการฯ              
พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน 
 4.5 ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที  (หากมารายงานตัวพนจากเวลา           
ท่ีกําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
 4.6 กรณีผูเขาประกวดเปนคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
      (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด                   
(อยางในอยางหนึ่ง) และ 
      (2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
      ท้ังนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1)  และ  (2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
5. หัวขอในการแขงขันกลาวสุนทรพจน 
 หัวขอการประกวดการกลาวสุนทรพจน ระดับประถมศึกษาตอนตน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย                
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใชหัวขอ “ศาสตรพระราชา สูการพัฒนาท่ีย่ังยืน” 
 5.1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย (กลาวสุนทรพจนภาษาไทย) 
 5.2 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (กลาวสุนทรพจนภาษาไทยอังกฤษ) 
 5.3 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (กลาวสุนทรพจนภาษาจีน) 
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6. เกณฑการใหคะแนน เต็ม 50 คะแนน ดังนี้ 
 

 6.1 โครงสรางการพูด (18 คะแนน) 
 

เกณฑการตัดสิน คะแนน 
- คํานํา (การแนะนําตนเอง นําเขาสูเนื้อเรื่อง) 3 

- เนื้อเรื่อง ผูเขาแขงขันพูดไดตรงกับเรื่องท่ีกําหนดให 3 

- การดําเนินเรื่อง พูดเรียงลําดับความสําคัญของเรื่องท่ีเลา และสอดคลองสัมพันธกันตลอดเรื่อง  6 

- การสรุปของเรื่องท่ีเลา  4 

- ตรงตามเวลาท่ีกําหนด  2 
 

 6.2  ศิลปะการนําเสนอ (15 คะแนน) 
 

เกณฑการตัดสิน คะแนน 
- ลีลาวาทศิลปชวนฟง 3 

- น้ําเสียงชัดเจน ไมตะกุกตะกัก เวนจังหวะการพูดไดถูกตองหนักเบา สอดคลองกับเรื่อง 3 

- ภาษาท่ีใชเขาใจงาย เหมาะสมกับระดับชั้น และกาลเทศะ  3 

- ออกเสียงอักขระท่ีถูกตอง  3 

- สามารถสรางบรรยากาศท่ีดึงดูดใจผูฟงไดดี 3 
 

 6.3  ความคิด (12 คะแนน) 
 

เกณฑการตัดสิน คะแนน 
- มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 3 

- มีเหตุผลนาเชื่อถือสอดคลองกับเรื่องท่ีเลา 3 

- มีไหวพริบในการแกปญหา 3 

-ขอเสนอแนะเปนรูปธรรมสามารถทําตามได 3 
 

 6.4  บุคลิกภาพ (5 คะแนน) 
 

เกณฑการตัดสิน คะแนน 
- ปรากฏตัวดวยความเชื่อม่ัน ไมแสดงอาการประหมา 2 

- กริยาทาทางขณะพูดเหมาะสมสอดคลองกับเรื่องท่ีพูด หรือเนื้อหา 2 

- ขณะพูดมองผูฟงไดอยางเปนธรรมชาติ 1 

หมายเหตุ  
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีส้ินสุด  
 

6. รางวัลการประกวด  
 รอยละ ๘๐ – ๑๐๐   ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง  

 รอยละ ๗๐ – ๗๙   ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงิน  

 รอยละ ๖๐ – ๖๙   ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทองแดง  

 คะแนนต่ํากวารอยละ ๖๐  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  เขารวมการแขงขัน  
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เกณฑการประกวดแขงขันคิดเลขเร็ว 

 

1. ระดับช้ันผูเขาประกวด 

 นักเรียนกาลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้  

  ๑. ระดับประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๓ 
  ๒. ระดับประถมศึกษาปท่ี ๔ - ๖  
  ๓. ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - ๓  
  ๔. ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๔ - ๖  
 

๒. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน  
 การแขงขันประเภทเดี่ยว (แตละโรงเรียนสามารถสงไดระดับละ 3 คน) 
 
 

3. วิธีดําเนินการและหลักเกณฑการแขงขัน 
    3.1 กติกาการแขงขันคิดเลขเร็ว (โดยใชโปรแกรม 180 IQ) ระดับประถมศึกษา  
 รอบแรก  
 1. ผูเขารวมแขงขันทาแบบทดสอบ เพ่ือคัดเลือกผูเขาสูการแขงขันรอบรองชนะเลิศ 
 2. นาคะแนนของผูเขารวมการแขงขันมาจัดเรียงลาดับ แลวตัดสินดังนี้  
    # คะแนนสูงสุดอันดับหนึ่งถึงอันดับ 16 เขารอบรองชนะเลิศ  
   หมายเหตุ : สัญลักษณท่ีใชคํานวณได คือ + , − , × , ÷  
 รอบรองชนะเลิศ  
 1. ทาการแขงขันโดยโปรแกรม 180 IQ มีการฉายโปรเจคเตอรใชสัญญาณไฟในการกดเพ่ือเฉลยคําตอบ 
โดยมีกติกาดังนี้  
     1.1 คอมพิวเตอรจะทาการสุมตัวเลขโดดข้ึนมา 4 หลัก พรอมกําหนดเลข 10 และสุมคาตอบ 2 หลัก 
     
     จากนั้นใหทีมท่ีเขาแขงขันใชเลขโดดท่ีกําหนดให 4 หลัก พรอมกําหนดเลข 10  มา คํานวณโดย
กระบวนการทางคณิตศาสตร, −, ×, ÷ และ ab โดย a และ b จะตองเปนเลขท่ีนามาจากโจทย) ใหไดคําตอบ              
ตามท่ีกําหนดหรือใกลเคียง  
 1.2 เวลาท่ีใช  1  นาที  
     1.3 ภายใน 1 นาที ถามีทีมท่ีไดคําตอบตรงท่ีกําหนดใหกดสัญญาณไฟจะไดสิทธิ์การเฉลยทันที /                 
ถาเฉลยผิด ทีมท่ีไดคาตอบตรงท่ีกําหนดทีมถัดไปใหกดสัญญาณไฟจะไดสิทธิ์ในการเฉลยทันที  
     1.4 ถายังไมมีทีมใด ไดคําตอบท่ีตรงกําหนด จะรอใหเวลาหมดกอนแลวจะใหทีมท่ีไดคําตอบท่ีใกลเคียง
ท่ีสุดในการเฉลย  
    1.5 ถามีทีมท่ีไดคําตอบใกลเคียงท่ีสุดมากกวา 1 ทีม ใหทีมเหลานั้นกดสัญญาณไฟโดยรอคําสั่ง                 
จากพิธีกร ทีมใดกดกอนจะไดมีสิทธิ์ในการเฉลย/ถาเฉลยตอบผิดใหทีมท่ีเหลือท่ีมีคําตอบใกลเคียงท่ีสุดกดสัญญาณไฟ
โดยการรอคําสั่งจากพิธีกร ทีมใดกดกอนจะไดสิทธิ์ในการเฉลย  
 2. ทีมท่ีเฉลยไดถูกตองจะได1 คะแนน  
 3. ทีมไดคะแนนครบ 5 คะแนนกอนจะไดผานการเขารอบชิงชนะเลิศ  
 4. ทีมท่ีจะเขาสูรอบชิงชนะเลิศจะมีเพียง 8 ทีมเทานั้น 
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          รอบชิงชนะเลิศ  
 1. ทาการแขงขันโดยโปรแกรม 180 IQ มีการฉายโปรเจคเตอรใชสัญญาณไฟในการกดเพ่ือเฉลยคาตอบ 
โดยมีกติกาดังนี้  
    1.1 คอมพิวเตอรจะทาการสุมตัวเลขโดดข้ึนมา 5 หลัก และสุมคาตอบ 2 หลัก จากนั้นใหทีมท่ีเขา             
แขงขันใชเลขโดดท่ีกําหนดให 5 หลัก มาคํานวณโดยกระบวนการทางคณิตศาสตร +, −, ×, ÷ และ ab โดย a และ b 
จะตองเปนเลขท่ีนามาจากโจทย) ใหไดคําตอบท่ีกําหนดหรือใกลเคียง  
    1.2 เวลาท่ีใช 1.30 นาที  
    1.3 ภายใน 1.30 นาที ถามีทีมใดไดคําตอบตรงท่ีกําหนดใหกดสัญญาณไฟจะไดสิทธิ์การเฉลยทันที / ถา
เฉลยผิด ทีมท่ีไดคําตอบตรงท่ีกําหนดทีมถัดไปใหกดสัญญาณไฟจะไดสิทธิ์ในการเฉลยทันที  
    1.4 ถายังไมมีทีมใดไดคําตอบท่ีตรงกําหนด จะรอใหเวลาหมดกอนแลวจะใหทีมท่ีไดคาตอบท่ีใกลเคียง  
    1.5 ถามีทีมท่ีไดคาตอบใกลเคียงท่ีสุดมากกวา 1 ทีม ใหทีมเหลานั้นกดสัญญาณไฟโดยรอคาสั่งจากพิธีกร ทีม
ใดกดกอนจะไดมีสิทธิ์ในการเฉลย/ ถาเฉลยตอบผิด ใหทีมท่ีเหลือท่ีมีคําตอบใกลเคียงท่ีสุดกดสัญญาณไฟโดยการรอคําสั่ง
จากพิธีกร ทีมใดกดกอนจะไดสิทธิ์ในการเฉลย  
 2. ทีมท่ีเฉลยไดถูกตองจะได 1 คะแนน  
 3. คําถามท่ีใชในการแขงขันจะมีท้ังหมด 20 ขอ  
 4. เม่ือทําการแขงขันครบ 20 ขอ จะทําการนับคะแนนและสรุปผลการแขงขัน  
 หมายเหตุ. - จํานวนผูเขาแขงขัน 1 คนตอทีม  
 (ผูสมัครควรนําบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบานติดตัวมาดวย) 
 
กติกาการแขงขันคิดเลขเร็ว  (โดยใชโปรแกรม 180 IQ)  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

รอบแรก  
1. ผูเขารวมแขงขันทําแบบทดสอบ เพ่ือคัดเลือกทีมเขาสูการแขงขันรอบรองชนะเลิศ  
2. นําคะแนนของแตทีมมาจัดเรียงลาดับ แลวตัดสิน ดังนี้  
# คะแนนสูงสุดอันดับหนึ่ง – อันดับ 16 เขารอบรองชนะเลิศ  
หมายเหตุ : สัญลักษณท่ีใชคํานวณได คือ + , − , × , ÷ และยกกาลัง  
 

รอบรองชนะเลิศ  
1. ทําการแขงขันโดยโปรแกรม 180 IQ  มีการฉายโปรเจคเตอรใชสัญญาณไฟในการกดเพ่ือเฉลยคําตอบ                       
โดยมีกติกา ดังนี้  
    1.1 คอมพิวเตอรจะทําการสุมตัวเลขโดดข้ึนมา 5 หลัก และสุมคาตอบ 2 หลัก จากนั้นใหทีมท่ีเขาแขงขัน                  
ใชเลขโดดท่ีกําหนดให 5 หลัก มาคํานวณโดยกระบวนการทางคณิตศาสตร, −, ×, ÷, √ba , !, และ ab โดย a และ b 
จะตองเปนเลขท่ีนํามาจากโจทยในกรณี √ba ถา a เปนจํานวนคูอนุโลมใหใชคาตอบท่ีเปนจํานวนคูไดใหไดคําตอบตามท่ี
กําหนดหรือใกลเคียง  
    1.2 เวลาท่ีใช 1 นาที  
    1.3 ภายใน 1 นาที ถามีทีมท่ีไดคําตอบตรงท่ีกําหนดใหกดสัญญาณไฟจะไดสิทธิ์การเฉลยทันที/ ถาเฉลยผิด              
ทีมท่ีไดคําตอบตรงท่ีกําหนดทีมถัดไปใหกดสัญญาณไฟจะไดสิทธิ์ในการเฉลยทันที 
   1.4 ถายังไมมีทีมใด ไดคําตอบท่ีตรงกําหนด จะรอใหเวลาหมดกอนแลวจะใหทีมท่ีไดคําตอบท่ีใกลเคียงท่ีสุด               
ในการเฉลย  
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    1.5 ถามีทีมท่ีไดคําตอบใกลเคียงท่ีสุดมากกวา 1 ทีม ใหทีมเหลานั้นกดสัญญาณไฟโดยรอคําสั่งจากพิธีกร            
ทีมใดกดกอนจะไดมีสิทธิ์ในการเฉลย / ถาเฉลยตอบผิดใหทีมท่ีเหลือท่ีมีคําตอบใกลเคียงท่ีสุดกดสัญญาณไฟ                 
โดยการรอคําสั่งจากพิธีกร ทีมใดกดกอนจะไดสิทธิ์ในการเฉลย  
2. ทีมท่ีเฉลยไดถูกตองจะได 1 คะแนน  
3. ทีมไดคะแนนครบ 5 คะแนนกอนจะไดผานการเขารอบชิงชนะเลิศ  
4. ทีมท่ีจะเขาสูรอบชิงชนะเลิศจะมีเพียง 8 ทีมเทานั้น  
รอบชิงชนะเลิศ  
1. ทําการแขงขันโดยโปรแกรม 180 IQ มีการฉายโปรเจคเตอรใชสัญญาณไฟในการกดเพ่ือเฉลยคาตอบ โดยมีกติกา
ดังนี้  
    1.1 คอมพิวเตอรจะทําการสุมตัวเลขโดดข้ึนมา 5 หลัก พรอมกําหนดเลข 100 ใชในการคํานวณไดเลย และ สุม
คําตอบ 3 หลัก จากนั้นใหทีมท่ีเขาแขงขันใชเลขโดดท่ีกําหนดให 5 หลัก พรอมกําหนดเลข 100 ท่ีกําหนดให แลว
สําหรับทุกขอ มาคํานวณโดยกระบวนการทางคณิตศาสตร, −, ×, ÷, √ba , !, และ ab โดย a และ b จะตองเปน
เลขท่ีนํามาจากโจทยในกรณี √ba ถา a เปนจํานวนคูอนุโลมใหใชคําตอบท่ีเปนจํานวนคูไดใหไดคําตอบท่ีกําหนดหรือ
ใกลเคียง  
    1.2 เวลาท่ีใช 1.30 นาที  
    1.3 ภายใน 1.30 นาที ถามีทีมใดไดคําตอบตรงท่ีกําหนดใหกดสัญญาณไฟจะไดสิทธิ์การเฉลยทันที / ถาเฉลยผิด 
ทีมท่ีไดคําตอบตรงท่ีกําหนดทีมถัดไปใหกดสัญญาณไฟจะไดสิทธิ์ในการเฉลยทันที    
    1.4 ถายังไมมีทีมใดไดคําตอบท่ีตรงกําหนด จะรอใหเวลาหมดกอนแลวจะใหทีมท่ีไดคําตอบท่ีใกลเคียง  
    1.5 ถามีทีมท่ีไดคําตอบใกลเคียงท่ีสุดมากกวา 1 ทีม ใหทีมเหลานั้นกดสัญญาณไฟโดยรอคําสั่งจากพิธีกร ทีมใด
กดกอนจะไดมีสิทธิ์ในการเฉลย / ถาเฉลยตอบผิด ใหทีมท่ีเหลือท่ีมีคําตอบใกลเคียงท่ีสุดกดสัญญาณไฟโดยการรอ
คําสั่งจากพิธีกร ทีมใดกดกอนจะไดสิทธิ์ในการเฉลย  
2. ทีมท่ีเฉลยไดถูกตองจะได 1 คะแนน  
3. คําถามท่ีใชในการแขงขันจะมีท้ังหมด 20 ขอ  
4. เม่ือทําการแขงขันครบ 20 ขอ จะทําการนับคะแนนและสรุปผลการแขงขัน  
หมายเหตุ. – ผูสมัครท่ีกําลังศึกษาในระดับต่ํากวาระดับท่ีสมัครแขงขัน สามารถลงสมัครได  
              - จํานวนผูเขาแขงขัน  1 คนตอทีม  
(ผูสมัครควรนําบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบานติดตัวมาดวย)  
 

กติกาการแขงขันคิดเลขเร็ว (โดยใชโปรแกรม 180 IQ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

รอบแรก  
1. ผูเขารวมแขงขันทําแบบทดสอบ เพ่ือคัดเลือกทีมเขาสูการแขงขันรอบรองชนะเลิศ  
2. นําคะแนนของแตทีมมาจัดเรียงลําดับ แลวตัดสินดังนี้  
               # คะแนนสูงสุดอันดับหนึ่ง – อันดับ 16 เขารอบชิงชนะเลิศ  
หมายเหตุ : สัญลักษณท่ีใชคํานวณได คือ + , − , × , ÷ และยกกําลัง 
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รอบรองชนะเลิศ  

1. ทาการแขงขันโดยโปรแกรม 180 IQ มีการฉายโปรเจคเตอรใชสัญญาณไฟในการกดเพ่ือเฉลยคําตอบ โดยมีกติกาดังนี้  
    1.1 คอมพิวเตอรจะทําการสุมตัวเลขโดดข้ึนมา 5 หลัก และสุมคําตอบ 2 หลัก จากนั้นใหทีมท่ีเขาแขงขัน 
ใชเลขโดดท่ีกําหนดให 5 หลัก มาคํานวณโดยกระบวนการทางคณิตศาสตร, −, ×, ÷, √ba , !, และ ab โดย a          
และ b จะตองเปนเลขท่ีนามาจากโจทยในกรณี √ba ถา a เปนจํานวนคูอนุโลมใหใชคําตอบท่ีเปนจํานวนคูไดให           
ไดคําตอบตามท่ีกําหนดหรือใกลเคียง  
    1.2 เวลาท่ีใช 1 นาที  
    1.3 ภายใน 1 นาที ถามีทีมท่ีไดคําตอบตรงท่ีกําหนดใหกดสัญญาณไฟจะไดสิทธิ์การเฉลยทันที /ถาเฉลยผิด      
ทีมท่ีไดคําตอบตรงท่ีกําหนดทีมถัดไปใหกดสัญญาณไฟจะไดสิทธิ์ในการเฉลยทันที  
    1.4 ถายังไมมีทีมใด ไดคําตอบท่ีตรงกําหนด จะรอใหเวลาหมดกอนแลวจะใหทีมท่ีไดคําตอบท่ีใกลเคียงท่ีสุด              
ในการเฉลย  
    1.5 ถามีทีมท่ีไดคําตอบใกลเคียงท่ีสุดมากกวา 1 ทีม ใหทีมเหลานั้นกดสัญญาณไฟโดยรอคําสั่งจากพิธีกร           
ทีมใดกดกอนจะไดมีสิทธิ์ในการเฉลย / ถาเฉลยตอบผิดใหทีมท่ีเหลือท่ีมีคําตอบใกลเคียงท่ีสุดกดสัญญาณไฟ             
โดยการรอคําสั่งจากพิธีกร ทีมใดกดกอนจะไดสิทธิ์ในการเฉลย  
2. ทีมท่ีเฉลยไดถูกตองจะได 1 คะแนน  
3. ทีมไดคะแนนครบ 5 คะแนนกอนจะไดผานการเขารอบชิงชนะเลิศ  
4. ทีมท่ีจะเขาสูรอบชิงชนะเลิศจะมีเพียง 8 ทีมเทานั้น  
 

รอบชิงชนะเลิศ  
1. ทําการแขงขันโดยโปรแกรม 180 IQ มีการฉายโปรเจคเตอรใชสัญญาณไฟในการกดเพ่ือเฉลยคําตอบ                   
โดยมีกติกาดังนี้  
    1.1 คอมพิวเตอรจะทําการสุมตัวเลขโดดข้ึนมา 5 หลัก พรอมกําหนดเลข 100 ใชในการคํานวณไดเลย และ สุม
คําตอบ 3 หลัก จากนั้นใหทีมท่ีเขาแขงขันใชเลขโดดท่ีกําหนดให 5 หลัก พรอมกําหนดเลข 100 ท่ีกําหนดใหแลว
สําหรับทุกขอ มาคํานวณโดยกระบวนการทางคณิตศาสตร, −, ×, ÷, √ba , !, และ ab โดย a และ b จะตองเปน
เลขท่ีนํามาจากโจทยในกรณี √ba ถา a เปนจํานวนคูอนุโลมใหใชคําตอบท่ีเปนจํานวนคูไดใหไดคําตอบท่ีกําหนดหรือ
ใกลเคียง  
    1.2 เวลาท่ีใช 1.30 นาที  
    1.3 ภายใน 1.30 นาที ถามีทีมใดไดคําตอบตรงท่ีกําหนดใหกดสัญญาณไฟจะไดสิทธิ์การเฉลยทันที / ถาเฉลยผิด ทีม
ท่ีไดคําตอบตรงท่ีกําหนดทีมถัดไปใหกดสัญญาณไฟจะไดสิทธิ์ในการเฉลยทันที  
    1.4 ถายังไมมีทีมใดไดคําตอบท่ีตรงกําหนด จะรอใหเวลาหมดกอนแลวจะใหทีมท่ีไดคําตอบท่ีใกลเคียง  
    1.5 ถามีทีมท่ีไดคําตอบใกลเคียงท่ีสุดมากกวา 1 ทีม ใหทีมเหลานั้นกดสัญญาณไฟโดยรอคําสั่งจากพิธีกร                  
ทีมใดกดกอนจะไดมีสิทธิ์ในการเฉลย / ถาเฉลยตอบผิด ใหทีมท่ีเหลือท่ีมีคาตอบใกลเคียงท่ีสุดกดสัญญาณไฟ                
โดยการรอคําสั่งจากพิธีกร ทีมใดกดกอนจะไดสิทธิ์ในการเฉลย  
2. ทีมท่ีเฉลยไดถูกตองจะได 1 คะแนน  
3. คําถามท่ีใชในการแขงขันจะมีท้ังหมด 20 ขอ  
4. เม่ือทําการแขงขันครบ 20 ขอ จะทําการนับคะแนนและสรุปผลการแขงขัน 
หมายเหตุ. – ผูสมัครท่ีกําลังศึกษาในระดับต่ํากวาระดับท่ีสมัครแขงขัน สามารถลงสมัครได  
              - จํานวนผูเขาแขงขัน  1 คนตอทีม  
(ผูสมัครควรนําบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบานติดตัวมาดวย)  
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4. รางวัลการประกวด  
 รอยละ ๘๐ – ๑๐๐   ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง  

 รอยละ ๗๐ – ๗๙   ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงิน  

 รอยละ ๖๐ – ๖๙   ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทองแดง  

 คะแนนต่ํากวารอยละ ๖๐  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  เขารวมการแขงขัน 
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เกณฑการประกวดแขงขนัซูโดก ุ(Soduku)  

1. ระดับช้ันผูเขาประกวด 

 นักเรียนกาลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้  
  ๑. ระดับประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๓ 
  ๒. ระดับประถมศึกษาปท่ี ๔ - ๖  
  ๓. ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - ๓  
  ๔. ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๔ - ๖  
 (ปริศนาซูโดกุ ท่ีใชแขงขันระดับประถม จะเปนซูโดกุ แบบ 6x6, 6x6 ตัวอักษร, 8x8, 8x8 ตัวอักษร, 8x8 ทแยง
มุม, 8x8จิ๊กซอ, 9x9, 9x9 ตัวอักษร, 9x9 ทแยงมุม, 9x9 จิ๊กซอ และระดับมัธยม จะเปนซูโดกุ แบบ 9x9, 9x9 ตัวอักษร, 
9x9 ทแยงมุม, 9x9 จิ๊กซอ, Even-Odd, Consecutive, Asterisk, Wordoku, Alphabet Jigsaw, Windoku)  
 

๒. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน  
 ประเภทเดี่ยว  สามารถสงไดโรงเรียนละ ไมเกิน 3 คน  
 

3. หลักเกณฑการคัดเลือกและระบบการแขงขัน  
 ทําการแขงขันจากซูโดกุท่ีกําหนดใหเพียงรอบเดียว นับคะแนนของคําตอบท่ีถูกแลวเทียบเปนรอยละ  
 

4. ระบบและกติกาการแขงขัน  
 ใชกฎกติกาและระบบการแขงขันแบบมาตรฐานสากล ระดับประเทศและนานาชาติ โดยสมาคมครอสเวิรด          
เกม เอแม็ท คาคม และซูโดกุ แหงประเทศไทย ซูโดกุ จะแขงขันรวมเพ่ือการคัดเลือก การแขงขันจะแบงออก                     
เปนรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ ดังนี้  
 1. รอบคัดเลือก ผูเขาแขงขันซูโดกุจะแขงขันรวมดวยปริศนาท่ีกําหนดใหแบบเดียวกัน โดยผูท่ีทาถูกจะได
คะแนนถูกตอง และคะแนนโบนัสความเร็วเสร็จกอนเวลา หากทาผิดจะไมไดคะแนน  
 2. รอบชิงชนะเลิศ ผูเขาแขงขันซูโดกุจะคัดเลือกผูแขงขันไดคะแนนสูงท่ีสุด 5 อันดับแรก เขาสูรอบชิง
ชนะเลิศ (โรงเรียนสามารถสอบถามรายละเอียด และขอคาปรึกษาเพ่ิมเติมไดท่ีสมาคมฯ 02-295-0861-5)  
กติกาเพ่ิมเติม  
 1. คะแนนประจาปริศนา หากผูแขงขันสามารถแกโจทยปริศนาซูโดกุไดภายในเวลาท่ีกําหนดและถูกตอง 

ทานจะไดรับคะแนนประจาปริศนาตามท่ีระบุไวในแตละขอ  

 2. คะแนนโบนัสเวลา ในแตละรอบจะมีการกําหนดเวลาในการแกโจทยปริศนาไว หากผูแขงขันสามารถ           

แกโจทยปริศนาท้ังหมดไดถูกตองภายในเวลาท่ีกําหนด ทานจะไดรับคะแนนโบนัสเวลาเพ่ิมข้ึนอีก นาทีละ 3 คะแนน 

โดยคํานวณจากเวลาท่ีเหลืออยูเปนนาที (เศษของนาทีปดท้ิง) คูณดวย 3 (ถาแกโจทยปริศนาไมถูกตอง จะไมไดรับ

คะแนนโบนัสนี้)  
 เชน เวลาในรอบกําหนดให 30 นาที แตนาย Z ทาเสร็จและถูกตองภายในเวลา 20 นาที 40 วินาที           
นาย Z จะไดคะแนนโบนัสเวลาในรอบนี้ เทากับ 9 นาที (เวลาเหลือ 9 นาที 20 วินาที แตเศษของนาทีปดท้ิง  เหลือ 
9 นาที) x3 คะแนนตอนาที = คะแนนโบนัสเวลา 27 คะแนน  
4 เกณฑการตัดสิน  
 รอยละ 80-100  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง  
 รอยละ 70-79   ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงิน  
 รอยละ 60-69   ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทองแดง  
 ต่ํากวารอยละ 60  ไดเกียรติบัตร    เขารวมการแขงขัน  
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เกณฑการประกวดแขงขัน A-math  

1. ระดับช้ันผูเขาประกวด 

 นักเรียนกาลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้  
  ๑. ระดับประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๓ 
  ๒. ระดับประถมศึกษาปท่ี ๔ - ๖  
  ๓. ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - ๓  
  ๔. ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๔ - ๖  
 * (เฉพาะรุนประถมศึกษาปท่ี 1 – 6  ใชอุปกรณแขงขันเอแม็ท ระดับประถม และรุนมัธยมศึกษา                    
ใชอุปกรณเอแม็ทปกติ) 

๒. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน  
 ประเภทคู  สามารถสงไดโรงเรียนละ ไมเกิน 3 คู  
 

3. หลักเกณฑการคัดเลือกและระบบการแขงขัน  
 

กติกาการแขงขัน A-Math ระดับประถมศึกษาตนและปลาย  

A-Math เปนเกมตอสมการคณิตศาสตร  
หลักในการเลนคือตอตัวเลขตามหลักการทางคณิตศาสตรลงบนชองตารางใหไดผลดีมากท่ีสุด เม่ือจบเกมผูท่ีไดคะแนน
มากกวาจะเปนผูชนะ  
 

อุปกรณการเลน  
1. กระดาน (Board) มีขนาดกวาง 15 ชอง และสูง 15 ชอง รวมท้ังสิ้น 225 ชอง  
2. เบี้ย (Tile) มีท้ังสิ้น 70 ตัวในถุง (ดูจานวนตัวท่ีเหลือไดท่ีดานซายของหนาเกม)  
3. แปน (Rack) ใชในการวางเบี้ย โดยแตละฝายจะมีเบี้ยในแปนฝายละ 8 ตัว  
 

กติกาการเลนท่ัวไป  
1. ในการลงแตละครั้ง (Turn) ใหผูเลนลงเบี้ยก่ีตัวก็ไดในแนวเดียวกันและตอกับเบี้ยเดิมในกระดาน เพ่ือใหเกิดเปน
สมการคณิตศาสตรใหมท่ีถูกตอง  
2. การลงครั้งแรก ตองตอกับชองดาวบนกระดาน  
3. การคิดคะแนน นาคะแนนของเบี้ยแตละตัวในสมการมาบวกกัน หากลงเบี้ยใหมในชองคะแนนพิเศษจะไดคะแนนเพ่ิม ดังนี้  
    - ชองสีแดง นาคะแนนของท้ังสมการคูณสาม  
    - ชองสีเหลือง นาคะแนนของท้ังสมการคูณสอง  
    - ชองสีฟา นาคะแนนของตัวเบี้ยท่ีทับชองคูณสาม  
    - ชองสีสม นาคะแนนของตัวเบี้ยท่ีทับชองคูณสอง  
4. การสิ้นสุดเกม มีสองกรณี คือ  
    - เม่ือเบี้ยในถุงหมด และผูเลนฝายใดฝายหนึ่งใชเบี้ยท่ีมีอยูจนหมด หรือ  
    - ขณะแขงขันผูเลนท้ังสองฝาย ไมมีการลงเบี้ยในกระดานติดตอกันรวม 6 ครั้ง (3 รอบ)  
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กติกาการเลนพิเศษ  
1. การขอเปลี่ยนตัว ผูเลนสามารถเปลี่ยนตัวไดตั้งแต 1-8 ตัว และจะเสียตาเดิน 1 ครั้ง โดยใหนาเบี้ยท่ีตองการ   
    เปลี่ยนมาวางบนกระดานและกด Exchange แตถาเบี้ยในถุงเหลือนอยกวา 5 ตัวจะไมสามารถเปลี่ยนได  
2. การทําบิงโก หากผูเลนสามารถลงเบี้ยท้ัง 8 ตัวไดในตาเลนครั้งเดียว จะไดคะแนนพิเศษเพ่ิมอีก 40 คะแนน 
3. สมการท่ีถูกตอง  
    - คาของสมการฝงซายและขวาตองเทากัน โดยคํานวณเครื่องหมายคูณ/หาร กอนเครื่องหมายบวก/ลบ                          

และทําตามลําดับจากซายไปขวา หรือบนลงลาง  

    - เลขหลักเดียวสามารถนามาตอเปนเลข 2-3 หลักได แตหามนาเลขศูนยตอหนาเลขตัวอื่น - เครื่องหมายบวก ลบ คูณ 

หาร หามวางติดกัน  

    - เครื่องหมายลบนามาตอหนาตัวเลขเพื่อทาเปนเลขติดลบได แตหามวางเปนเลขติดลบศูนย  

    - เลขศูนยหามเปนตัวหาร 

 
กติกาการแขงขัน A-Math ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

A-Math   เปนเกมตอสมการคณิตศาสตร  

หลักในการเลนคือตอตัวเลขตามหลักการทางคณิตศาสตรลงบนชองตารางใหไดผลดีมากท่ีสุด เมื่อจบเกมผูท่ีไดคะแนน

มากกวาจะเปนผูชนะ  
 

อุปกรณการเลน  
1. กระดาน (Board) มีขนาดกวาง 15 ชอง และสูง 15 ชอง รวมท้ังสิ้น 225 ชอง  
2. เบี้ย (Tile) มีท้ังสิ้น 100 ตัวในถุง (ดูจานวนตัวท่ีเหลือไดท่ีดานซายของหนาเกม)  
3. แปน (Rack) ใชในการวางเบี้ย โดยแตละฝายจะมีเบี้ยในแปนฝายละ 8 ตัว  
 
กติกาการเลนท่ัวไป  
1. ในการลงแตละครั้ง (Turn) ใหผูเลนลงเบี้ยก่ีตัวก็ไดในแนวเดียวกันและตอกับเบี้ยเดิมในกระดาน เพ่ือใหเกิดเปน
สมการคณิตศาสตรใหมท่ีถูกตอง  
2. การลงครั้งแรก ตองตอกับชองดาวบนกระดาน  
3. การคิดคะแนน นาคะแนนของเบี้ยแตละตัวในสมการมาบวกกัน หากลงเบี้ยใหมในชองคะแนนพิเศษจะไดคะแนนเพ่ิม 
ดังนี้  
 - ชองสีแดง นาคะแนนของท้ังสมการคูณสาม  
 - ชองสีเหลือง นาคะแนนของท้ังสมการคูณสอง  
 - ชองสีฟา นาคะแนนของตัวเบี้ยท่ีทับชองคูณสาม  
 - ชองสีสม นาคะแนนของตัวเบี้ยท่ีทับชองคูณสอง  
4. การสิ้นสุดเกม มีสองกรณี คือ  
 - เม่ือเบี้ยในถุงหมด และผูเลนฝายใดฝายหนึ่งใชเบี้ยท่ีมีอยูจนหมด หรือ  
 - ขณะแขงขันผูเลนท้ังสองฝาย ไมมีการลงเบี้ยในกระดานติดตอกันรวม 6 ครั้ง (3 รอบ)  
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กติกาการเลนพิเศษ  
1. การขอเปลี่ยนตัว ผูเลนสามารถเปลี่ยนตัวไดตั้งแต 1-8 ตัว และจะเสียตาเดิน 1 ครั้ง โดยใหนาเบี้ยท่ีตองการ
เปลี่ยนมาวางบนกระดานและกด Exchange แตถาเบี้ยในถุงเหลือนอยกวา 5 ตัวจะไมสามารถเปลี่ยนได  
2. การทําบิงโก หากผูเลนสามารถลงเบี้ยท้ัง 8 ตัวไดในตาเลนครั้งเดียว จะไดคะแนนพิเศษเพ่ิมอีก 40 คะแนน  
3. สมการท่ีถูกตอง 
 - คาของสมการฝงซายและขวาตองเทากัน โดยคํานวณเครื่องหมายคูณ/หาร กอนเครื่องหมายบวก/ลบ                   

และทําตามลําดับจากซายไปขวา หรือบนลงลาง  

 - เลขหลักเดียวสามารถนามาตอเปนเลข 2-3 หลักได แตหามนาเลขศูนยตอหนาเลขตัวอื่น – เครื่องหมาย              

บวก ลบ คูณ หาร หามวางติดกัน  

 - เครือ่งหมายลบนามาตอหนาตัวเลขเพื่อทําเปนเลขติดลบได แตหามวางเปนเลขติดลบศูนย  

 - เลขศูนยหามเปนตัวหาร 

 
กติกาการแขงขัน A-Math ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 

A-Math เปนเกมตอสมการคณิตศาสตร  
หลักในการเลนคือตอตัวเลขตามหลักการทางคณิตศาสตรลงบนชองตารางใหไดผลดีมากท่ีสุด เม่ือจบเกมผูท่ีไดคะแนน
มากกวาจะเปนผูชนะ  
 

อุปกรณการเลน  
1. กระดาน (Board) มีขนาดกวาง 15 ชอง และสูง 15 ชอง รวมท้ังสิ้น 225 ชอง  
2. เบี้ย (Tile) มีท้ังสิ้น 100 ตัวในถุง (ดูจานวนตัวท่ีเหลือไดท่ีดานซายของหนาเกม)  
3. แปน (Rack) ใชในการวางเบี้ย โดยแตละฝายจะมีเบี้ยในแปนฝายละ 8 ตัว  
 

กติกาการเลนท่ัวไป  
1. ในการลงแตละครั้ง (Turn) ใหผูเลนลงเบี้ยก่ีตัวก็ไดในแนวเดียวกันและตอกับเบี้ยเดิมในกระดาน เพ่ือใหเกิดเปน
สมการคณิตศาสตรใหมท่ีถูกตอง  
2. การลงครั้งแรก ตองตอกับชองดาวบนกระดาน  
3. การคิดคะแนน นาคะแนนของเบี้ยแตละตัวในสมการมาบวกกัน หากลงเบี้ยใหมในชองคะแนนพิเศษจะไดคะแนน
เพ่ิม ดังนี้  
 - ชองสีแดง นาคะแนนของท้ังสมการคูณสาม  
 - ชองสีเหลือง นาคะแนนของท้ังสมการคูณสอง  
 - ชองสีฟา นาคะแนนของตัวเบี้ยท่ีทับชองคูณสาม  
 - ชองสีสม นาคะแนนของตัวเบี้ยท่ีทับชองคูณสอง  
4. การสิ้นสุดเกม มีสองกรณี คือ  
 - เม่ือเบี้ยในถุงหมด และผูเลนฝายใดฝายหนึ่งใชเบี้ยท่ีมีอยูจนหมด หรือ  
 - ขณะแขงขันผูเลนท้ังสองฝาย ไมมีการลงเบี้ยในกระดานติดตอกันรวม 6 ครั้ง (3 รอบ) 
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กติกาการเลนพิเศษ  
1. การขอเปลี่ยนตัว ผูเลนสามารถเปลี่ยนตัวไดตั้งแต 1-8 ตัว และจะเสียตาเดิน 1 ครั้ง โดยใหนาเบี้ยท่ีตองการ
เปลี่ยนมาวางบนกระดานและกด Exchange แตถาเบี้ยในถุงเหลือนอยกวา 5 ตัวจะไมสามารถเปลี่ยนได  
2. การทําบิงโก หากผูเลนสามารถลงเบี้ยท้ัง 8 ตัวไดในตาเลนครั้งเดียว จะไดคะแนนพิเศษเพ่ิมอีก 40 คะแนน  
3. สมการท่ีถูกตอง  
   - คาของสมการฝงซายและขวาตองเทากัน โดยคํานวณเครื่องหมายคูณ/หาร กอนเครื่องหมายบวก/ลบ และ                   
ทําตามลําดับจากซายไปขวา หรือบนลงลาง  
   - เลขหลักเดียวสามารถนามาตอเปนเลข 2-3 หลักได แตหามนาเลขศูนยตอหนาเลขตัวอ่ืน - เครื่องหมายบวก             
ลบ คูณ หาร หามวางติดกัน  
   - เครื่องหมายลบนามาตอหนาตัวเลขเพ่ือทาเปนเลขติดลบได แตหามวางเปนเลขติดลบศูนย  
   - เลขศูนยหามเปนตัวหาร  
   หมายเหตุ. – ผูสมัครท่ีกําลังศึกษาในระดับต่ํากวาระดับท่ีสมัครแขงขัน สามารถลงสมัครได  
                 - จํานวนผูเขาแขงขันทีมละ 2 คน  
   (ผูสมัครควรนําบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบานติดตัวมาดวย)  
 

4. รางวัลการประกวด 
 รอยละ 80-100  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง  
 รอยละ 70-79  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงิน  
 รอยละ 60-69  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทองแดง  
 ต่ํากวารอยละ 60  ไดเกียรติบัตร    เขารวมการแขงขัน  
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เกณฑการประกวดแขงขันการวาดภาพระบายสี 

(ระดับปฐมวัย) 
 

1. ระดับช้ันผูเขาประกวด 

 นักเรียนกําลังศึกษาอยูระดับปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 

๒. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน  

 อปท.ละ 1 ทีมๆละ 2 คน  (สามารถสงไดไมเกิน 3 ทีม) 
   

3. เวลาท่ีใชในการประกวด 
 2  ชั่วโมง 
 

4. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ 
 4.1 วาดภาพในหัวขอ   “ศาสตรพระราชา สูการพัฒนาท่ีย่ังยืน” 
 4.2 ใหผูเขาประกวดจัดเตรียมอุปกรณมาเอง ดังนี้ 
        - กระดาษวาดเขียนเลมเล็ก (ขนาด A4 100 แกรม)   
        - ดินสอ 
        - ยางลบ 
        - แผนรองวาดภาพ 
        -  สีเทียน 12 สี (ชุดท่ี 1)  
 4.3 กรณีผูเขาแขงขันไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการแขงขันใหกรรมการฯ 

พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน 

 4.4 ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที  (หากมารายงานตัวพนจากเวลา           
ท่ีกําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
 4.5 กรณีผูเขาประกวดเปนคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
      (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด                   
(อยางในอยางหนึ่ง) และ 
      (2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
      ท้ังนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1)  และ  (2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
 

5. เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้  
 

เกณฑการตัดสิน คะแนน 
๑. วาดภาพตามหัวขอท่ีกําหนด 5 

๒. การวางภาพท่ีเหมาะสม 30 

๓. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 30 

๔. ความประณีตสวยงาม 30 

๕. การเก็บอุปกรณหลังการใชงาน  5 
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หมายเหตุ 
 *** หากใชสีมากกวา 1 กลอง (12 สี) ตองเปนสีท่ีเหมือนกับชุดท่ี 1 มิเชนนั้นตองเลือกใชเพียงกลองเดียว 
 
6. รางวัลการประกวด 
 รอยละ 80-100  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง  
 รอยละ 70-79  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงิน  
 รอยละ 60-69  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทองแดง  
 ต่ํากวารอยละ 60  ไดเกียรติบัตร    เขารวมการแขงขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

เกณฑการประกวดแขงขันการวาดภาพระบายสี 

(ระดับประถมศึกษาตอนตน) 
 

1. ระดับช้ันผูเขาประกวด 

 นักเรียนกําลังศึกษาอยูระดับประถมศึกษาปท่ี ๑- ๓   ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

๒. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน  

 ประเภทเดี่ยว (สามารถสงไดโรงเรียนละไมเกิน 3 คน) 

3. เวลาท่ีใชในการประกวด 
 3  ชั่วโมง 
 

4. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ 
 4.1 วาดภาพในหัวขอ   “ศาสตรพระราชา สูการพัฒนาท่ีย่ังยืน” 
 4.2 ใหผูเขาประกวดจัดเตรียมอุปกรณมาเอง ดังนี้ 
        - กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด ขนาด 15 น้ิว X 22 น้ิว   
        - ดินสอ 
        - ยางลบ 
        - แผนรองวาดภาพ 
        - สีไมธรรมดาชนิด 12 สี (ชุดท่ี 1)  
 4.3 กรณีผูเขาแขงขันไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการแขงขันใหกรรมการฯ 

พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน 

 4.5 ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที  (หากมารายงานตัวพนจากเวลา           
ท่ีกําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
 4.6 กรณีผูเขาประกวดเปนคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
      (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด                   
(อยางในอยางหนึ่ง) และ 
      (2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
      ท้ังนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1)  และ  (2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
 

5. เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้  
 

เกณฑการตัดสิน คะแนน 
๑. วาดภาพตามหัวขอท่ีกําหนด 5 

๒. การวางภาพท่ีเหมาะสม 30 

๓. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 30 

๔. ความประณีตสวยงาม 30 

๕. การเก็บอุปกรณหลังการใชงาน  5 
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หมายเหตุ 
 *** หากใชสีมากกวา 1 กลอง (12 สี) ตองเปนสีท่ีเหมือนกับชุดท่ี 1 มิเชนนั้นตองเลือกใชเพียงกลองเดียว 
 
6. รางวัลการประกวด 
 รอยละ 80-100  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง  
 รอยละ 70-79  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงิน  
 รอยละ 60-69  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทองแดง  
 ต่ํากวารอยละ 60  ไดเกียรติบัตร    เขารวมการแขงขัน 
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เกณฑการประกวดแขงขันการวาดภาพระบายสี 

(ระดับประถมศึกษาตอนปลาย) 
 

1. ระดับช้ันผูเขาประกวด 

 นักเรียนกําลังศึกษาอยูระดับประถมศึกษาปท่ี 4- 6   ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

๒. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน  

 ประเภทเดี่ยว (สามารถสงไดโรงเรียนละไมเกิน 3 คน) 
   

3. เวลาท่ีใชในการประกวด 
 3  ชั่วโมง 
 

4. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ 
 4.1 วาดภาพในหัวขอ   “ศาสตรพระราชา สูการพัฒนาท่ีย่ังยืน” 
 4.2 ใหผูเขาประกวดจัดเตรียมอุปกรณมาเอง ดังนี้ 
        - กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด ขนาด 15 น้ิว X 22 น้ิว   
        - ดินสอ 
        - ยางลบ 
        - แผนรองวาดภาพ 
               - สีชอลก ชนิด 24 สี (ชุดท่ี 1)  
 4.3 กรณีผูเขาแขงขันไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการแขงขันใหกรรมการฯ 

พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน 

 4.5 ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที  (หากมารายงานตัวพนจากเวลา           
ท่ีกําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
 4.6 กรณีผูเขาประกวดเปนคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
      (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด                   
(อยางในอยางหนึ่ง) และ 
      (2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
      ท้ังนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1)  และ  (2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
5. เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้  
 

เกณฑการตัดสิน คะแนน 
๑. วาดภาพตามหัวขอท่ีกําหนด 5 

๒. การวางภาพท่ีเหมาะสม 30 

๓. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 30 

๔. ความประณีตสวยงาม 30 

๕. การเก็บอุปกรณหลังการใชงาน  5 
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หมายเหตุ 
 *** หากใชสีมากกวา 1 กลอง (24 สี) ตองเปนสีท่ีเหมือนกับชุดท่ี 1 มิเชนนั้นตองเลือกใชเพียงกลองเดียว 
 
6. รางวัลการประกวด 
 รอยละ 80-100  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง  
 รอยละ 70-79  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงิน  
 รอยละ 60-69  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทองแดง  
 ต่ํากวารอยละ 60  ไดเกียรติบัตร    เขารวมการแขงขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

เกณฑการประกวดแขงขันการวาดภาพระบายสี 

(ระดับมัธยมศึกษาตอนตน) 
 

1. ระดับช้ันผูเขาประกวด 

 นักเรียนกําลังศึกษาอยูระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๓  ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

๒. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน  

 ประเภทเดี่ยว (สามารถสงไดโรงเรียนละไมเกิน 3 คน) 
   

3. เวลาท่ีใชในการประกวด 
 3  ชั่วโมง 
 

4. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ 
 4.1 วาดภาพในหัวขอ   “ศาสตรพระราชา สูการพัฒนาท่ีย่ังยืน” 
 4.2 ใหผูเขาประกวดจัดเตรียมอุปกรณมาเอง ดังนี้ 
        - กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด ขนาด 15 น้ิว X 22 น้ิว   
        - ดินสอ 
        - ยางลบ 
        - แผนรองวาดภาพ 
          - สีนํ้า ชนิด 24 สี (ชุดท่ี 1)   
   - สีโปสเตอร 24 สี (ชุดท่ี 1)   
 4.3 กรณีผูเขาแขงขันไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการแขงขันใหกรรมการฯ 

พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน 

 4.5 ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที  (หากมารายงานตัวพนจากเวลา           
ท่ีกําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
 4.6 กรณีผูเขาประกวดเปนคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
      (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด                   
(อยางในอยางหนึ่ง) และ 
      (2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
      ท้ังนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1)  และ  (2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
5. เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้  
 

เกณฑการตัดสิน คะแนน 
๑. วาดภาพตามหัวขอท่ีกําหนด 5 

๒. การวางภาพท่ีเหมาะสม 30 

๓. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 30 

๔. ความประณีตสวยงาม 30 

๕. การเก็บอุปกรณหลังการใชงาน  5 
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หมายเหตุ 
 *** หากใชสีมากกวา 1 กลอง (24 สี) ตองเปนสีท่ีเหมือนกับชุดท่ี 1 มิเชนนั้นตองเลือกใชเพียงกลองเดียว 
 
6. รางวัลการประกวด 
 รอยละ 80-100  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง  
 รอยละ 70-79  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงิน  
 รอยละ 60-69  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทองแดง  
 ต่ํากวารอยละ 60  ไดเกียรติบัตร    เขารวมการแขงขัน 
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เกณฑการประกวดแขงขันการวาดภาพระบายสี 

(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
 

1. ระดับช้ันผูเขาประกวด 

 นักเรียนกําลังศึกษาอยูระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4-6  ในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

๒. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน  

 ประเภทเดี่ยว (สามารถสงไดโรงเรียนละไมเกิน 3 คน) 
   

3. เวลาท่ีใชในการประกวด 
 3  ชั่วโมง 
 

4. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ 
 4.1 วาดภาพระบายสีน้ําหุงนิ่ง ในหัวขอ   “ศาสตรพระราชา สูการพัฒนาท่ีย่ังยืน” 
 4.2 ใหผูเขาประกวดจัดเตรียมอุปกรณมาเอง ดังนี้ 
        - กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด ขนาด 15 น้ิว X 22 น้ิว   
        - ดินสอ 
        - ยางลบ 
        - แผนรองวาดภาพ 
                 - สีน้ํา ชนิด 24 สี (ชุดท่ี 1)   
 4.3 กรณีผูเขาแขงขันไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการแขงขันใหกรรมการฯ 

พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน 

 4.5 ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที  (หากมารายงานตัวพนจากเวลา           
ท่ีกําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
 4.6 กรณีผูเขาประกวดเปนคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
      (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด                   
(อยางในอยางหนึ่ง) และ 
      (2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
      ท้ังนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1)  และ  (2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
5. เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้  
 

เกณฑการตัดสิน คะแนน 
๑. วาดภาพตามหัวขอท่ีกําหนด 20 

๒. สัดสวนโครงสราง 30 

๓. การใหสีสวยงาม 20 

๔. ความสมบูรณ (การเก็บรายละเอียด) 25 

๕. การเก็บอุปกรณหลังการใชงาน  5 

 



25 
 

หมายเหตุ 
 *** หากใชสีมากกวา 1 กลอง (24 สี) ตองเปนสีท่ีเหมือนกับชุดท่ี 1 มิเชนนั้นตองเลือกใชเพียงกลองเดียว 
 
6. รางวัลการประกวด 
 รอยละ 80-100  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง  
 รอยละ 70-79  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงิน  
 รอยละ 60-69  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทองแดง  
 ต่ํากวารอยละ 60  ไดเกียรติบัตร    เขารวมการแขงขัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

เกณฑการประกวดแขงขันการประดิษฐสิ่งของจากวัสดุเหลือใชประดิษฐของเลน 

 

 

1. ระดับช้ันผูเขาประกวด 

 นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้ 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔-๖    ประดิษฐของเลน   
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๓  ประดิษฐของใช 
 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔-๖  ประดิษฐของประดับตกแตงบาน 
 

 

๒. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน  

 2.1 ประเภททีม (ทีมละ 3 คน) 
 2.2 สามารถสงไดโรงเรียนละไมเกิน  3  ทีม 
 
 

3. เวลาท่ีใชในการประกวด 
 3  ชั่วโมง 
 

4. วิธีการประกวด 
 4.1 จะตองเปนวัสดุท่ีเหลือใชไมจํากัดรูปราง ชนิดและแบบ 
 4.2 สามารถนํามาใชไดจริงมีความคงทนตามลักษณะของงาน 
 4.3 สามารถนําวัสดุอ่ืนมาประกอบตกแตงไดเล็กนอย 
 4.4 ผูเขาประกวดตองเตรียมวัสดุอุปกรณท้ังหมดมาเอง 
 4.5 สวนประกอบของชิ้นงานทุกชิ้นจําตองทําในเวลาท่ีเขาประกวดเทานั้น 
 4.6 กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการประกวดใหกรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน 
 4.7 ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที  (หากมารายงานตัวพนจากเวลา           
ท่ีกําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
 4.8 กรณีผูเขาประกวดเปนคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
      (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด                   
(อยางในอยางหนึ่ง) และ 
      (2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
      ท้ังนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1)  และ  (2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
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5. เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้  
 

เกณฑการตัดสิน คะแนน 
๑. กระบวนการทํางาน (เปนทีม เปนข้ันตอน) 20 

๒. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 25 

๓. ประโยชนใชสอย 25 

๔. ความประณีตสวยงาม 20 

๕. เก็บวัสดุอุปกรณและพ้ืนท่ีใชงานเรียบรอย 10 

 
 หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 
 
6. รางวัลการประกวด 
 รอยละ 80-100  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง  
 รอยละ 70-79  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงิน  
 รอยละ 60-69  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทองแดง  
 ต่ํากวารอยละ 60  ไดเกียรติบัตร    เขารวมการแขงขัน  
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เกณฑการประกวดแขงขันการประดิษฐรอยมาลัย 

 

1. ระดับช้ันผูเขาประกวด 

 นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔-๖       
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๓   
 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔-๖   
 

 

๒. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน  

 2.1 ประเภททีม (ทีมละ 3 คน) 
 2.2 สามารถสงไดโรงเรียนละไมเกิน  3  ทีม 
 
3. เวลาท่ีใชในการประกวด 
 3  ชั่วโมง 
 

4. วิธีการประกวด 
 4.1 วธิีการประกวด 
 ระดับประถมศึกษาปท่ี 4 - 6 
  4.1.1 ใหผูเขาประกวดรอยมาลัยคลองมือ  1 พวง 
  4.1.2 ใหผูเขาประกวดเตรียมพานเงินหรือพานทองพรอมผารองมาเอง นําผลงานท่ีเสร็จแลววางบน
พานเงินหรือพานทองท่ีมีขนาดเหมาะสมกับพวงมาลัย พรอมติดปายชื่อ – นามสกุล โรงเรียน อําเภอ จังหวัด ของผู
เขาประกวด (เขียนตัวบรรจง) แลวนําไปจัดแสดงในท่ี ท่ีผูจัดการประกวดจัดเตรียมไวให 
 ระดับประถมศึกษาปท่ี 1 - 3 
 ระดับประถมศึกษาปท่ี 4 – 6 
  4.1.3 ใหผูเขาประกวดรอยมาลัยคลองคอ ประกอบริบบิ้นสําหรับใชในงานมงคล 
  4.1.4 ใหผูเขาประกวดเตรียมพานเงินหรือพานทองพรอมผารองมาเอง นําผลงานท่ีเสร็จแลว 
พานเงินหรือพานทองท่ีมีขนาดเหมาะสมกับพวงมาลัย พรอมติดปายชื่อ – นามสกุล โรงเรียน อําเภอ จังหวัด ของผู
เขาประกวด (เขียนตัวบรรจง) แลวนําไปจัดแสดงในท่ี ท่ีผูจัดการประกวดจัดเตรียมไวให 
 4.2 การเตรียมวัสดุอุปกรณ 
  4.2.1 ใหผูเขาประกวดจัดเตรียมอุปกรณตางๆในการประดิษฐและตกแตง ตลอดจนเครื่องมือ              
และอุปกรณในการจัดทําตางๆ มาเอง 
  4.2.2 อนุญาตใหผูเขาประกวดจัดเตรียมฉีก ตัด เด็ดกลีบดอกไมมากอนได 
  4.2.3 ไมอนุญาตใหผูเขาประกวดจัดเตรียม ตัด เกลา แกะสลัก ตกแตงรูปทรงใดๆ มากอน 
  4.2.4 ไมอนุญาตใหผูเขาประกวดตกแตงกลีบหรือสวนประกอบอ่ืนๆ มากอนท่ีจะทําการประกวด 
 4.3 กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการประกวดใหกรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน 
 4.4 ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที  (หากมารายงานตัวพนจากเวลา           
ท่ีกําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
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 4.5 กรณีผูเขาประกวดเปนคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
      (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด                   
(อยางในอยางหนึ่ง) และ 
      (2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
      ท้ังนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1)  และ  (2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
 
5. เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้  
 

เกณฑการตัดสิน คะแนน 
๑. กระบวนการทํางาน (เปนทีม เปนข้ันตอน) 10 
2. ความถูกตองของงานตามประเภทท่ีกําหนด 10 
3. ปฏิบัติงานไดถูกตองตามข้ันตอนท่ีกําหนด 10 
4. ลักษณะนิสัยในการทํางาน 10 
5. สีสัน รูปทรงสวยงาม 10 
6. ความรวมมือในการทํางาน 5 
7. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 10 
8. เสร็จทันตามเวลาท่ีกําหนด 10 
9. ผลงานประณีต สวยงาม เรียบรอย มีความคงทน 25 

 
 หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 
 
6. รางวัลการประกวด 
 รอยละ 80-100  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง  
 รอยละ 70-79  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงิน  
 รอยละ 60-69  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทองแดง  
 ต่ํากวารอยละ 60  ไดเกียรติบัตร    เขารวมการแขงขัน  
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เกณฑการประกวดแขงขันวาดรูปดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

1. ระดับช้ันผูเขาประกวด 

 นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3       
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6     
 

๒. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน  

 2.1 ประเภทคู  
 2.2 สามารถสงไดโรงเรียนละไมเกิน  3  คู 
 

3. เวลาท่ีใชในการประกวด 
 2  ชั่วโมง 

4. วิธีการแขงขัน 
 4.1 วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน  
 4.2 ใชโปรแกรม Paint ในการแขงขันซ่ึงมาพรอมกับระบบปฏิบัติการ Windows  
 4.3 หนวยจัดแขงขันจัดเตรียมคอมพิวเตอรสาหรับใชในการแขงขันใหทีมละ 1 เครื่อง โดยมีระบบ 
ปฏิบัติการไมต่ํากวา Windows XP, Memory ไมนอยกวา 512 Mb, CPU ไมนอยกวา 1.2 GHz, VGA CARD                  
ไมนอยกวา 64 Mb และไมมีการเชื่อมโยงระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  
 4.4 นักเรียนวาดภาพตามหัวขอ “ศาสตรพระราชา สูการพัฒนาท่ีย่ังยืน” 
 4.5 หามนําเอกสาร อุปกรณบันทึกขอมูล อุปกรณสื่อสารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ี
คณะกรรมการจัดเตรียมไวใหเขาไปในหองแขงขัน หากฝาฝนจะปรับใหออกจากการแขงขัน  
 

5. เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้  
เกณฑการตัดสิน คะแนน 

๑. ความถูกตองสมบูรณของเนื้อหา 30 
2. ความคิดสรางสรรค 30 
3. ความสวยงาม 20 
4. การจัดองคประกอบของภาพ 20 

 

ท้ังนี้  เกณฑการใหคะแนนยอยแตละรายการอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจะกําหนด แตคะแนนรวม                           
       ใหเปนไปตามเกณฑการใหคะแนนตามรายการขางตน 
หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 
 

6. รางวัลการประกวด 
 รอยละ 80-100  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง  
 รอยละ 70-79  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงิน  
 รอยละ 60-69  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทองแดง  
 ต่ํากวารอยละ 60  ไดเกียรติบัตร    เขารวมการแขงขัน  
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เกณฑการประกวดแขงขันนําเสนอดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 

1. ระดับช้ันผูเขาประกวด 

 นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6    
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๓  
 

๒. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน  

 2.1 ประเภทคู (สามารถสงไดโรงเรียนละไมเกิน  3  คู) 
 2.2 แขงขันการใชโปรแกรม Microsoft PowerPoint ๒๐๑๐ 

3. หลักการแขงขัน  
 3.1 กรณีผูเขาแขงขันไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการแขงขันใหกรรมการฯ 

พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน  

 3.2 ผูเขาแขงขันตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน ๓๐ นาที (หากมารายงานตัวพนจากเวลาท่ี              
กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน)  
 3.3 กรณีผูเขาประกวดเปนคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
      (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด                   
(อยางในอยางหนึ่ง) และ 
      (2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
      ท้ังนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1)  และ  (2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 

4. วิธีการแขงขัน 
 4.1 หัวขอในการประกวด  “ศาสตรพระราชา สูการพัฒนาท่ีย่ังยืน” 
 4.2 ปฏิบัติการสรางงานใหไดตามหัวขอเรื่องท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยใชโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint ๒๐๑๐ แลวจัดเก็บงานท่ีเสร็จเรียบรอยลง Flash Drive เพ่ือสงใหคณะกรรมการตรวจ  
พรอมนําเสนอผลงาน  
 4.3 เวลาในการแขงขัน ปฏิบัติการสรางงาน 120 นาที นําเสนอผลงานไมเกิน ๓ นาที  
 4.4 เครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในการแขงขัน  
        4.4.๑ ใชเครื่องคอมพิวเตอรกลางท่ีคณะกรรมการเตรียมให  
        4.4.2 ผูเขาแขงขันจัดเตรียม Flash Drive สําหรับจดัเก็บขอมูล  
        4.4.๓ ผูเขาแขงขันสามารถเตรียมเนื้อหาและภาพท่ีใชประกอบเนื้อหาท่ียังไมไดทําการตกแตง       
แกไขมาเองได  
 

***  ไมอนุญาตใหผูเขาแขงขันใชงานรูปภาพกราฟกหรือสวนประกอบอ่ืนๆ ท่ีไดมีการออกแบบและจัดเตรียมไว
ลวงหนากอนเขาทําการแขงขัน หากผูเขาแขงขันฝาฝน กรรมการจะทําการตัดคะแนน 
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5. เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้  

เกณฑการตัดสิน คะแนน 
๑. ความสมบูรณของเนื้อหา  ๒๐ 

๒. ความเชื่อมโยงขอมูล  ๒๐ 

๓. ความคิดริเริ่มสรางสรรคและความสวยงาม  ๒๕ 

๔. การใชเทคนิคของโปรแกรม  ๑๕ 

๕. การบันทึกขอมูล  ๑๐ 

๖. การนําเสนอผลงาน  ๑๐ 
 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 
 

6. รางวัลการประกวด 
 รอยละ 80-100  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง  
 รอยละ 70-79  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงิน  
 รอยละ 60-69  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทองแดง  
 ต่ํากวารอยละ 60  ไดเกียรติบัตร    เขารวมการแขงขัน  
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เกณฑการประกวดแขงขันการเขียน Homepage 

1. ระดับช้ันผูเขาประกวด 

 นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-3    
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6  
๒. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน  

 2.1 ประเภทคู  
 2.2 สามารถสงไดโรงเรียนละไมเกิน  3  คู 
 

3. หลักการแขงขัน  
 3.1 กรณีผูเขาแขงขันไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการแขงขันใหกรรมการฯ 

พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน  

 3.2 ผูเขาแขงขันตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน ๓๐ นาที (หากมารายงานตัวพนจากเวลาท่ี              
กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน)  
 3.3 กรณีผูเขาประกวดเปนคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
      (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด                   
(อยางในอยางหนึ่ง) และ 
      (2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
      ท้ังนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1)  และ  (2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 

4. วิธีการแขงขัน 
 4.1 หัวขอในการประกวด  “ศาสตรพระราชา สูการพัฒนาท่ีย่ังยืน” 
 4.2 ปฏิบัติการสรางงานใหไดตามหัวขอเรื่องท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยใชโปรแกรม Adobe Dreamweaver 
CS3, Adobe Photoshop CS3, Adobe Flash  CS3 แลวจัดเก็บงานท่ีเสร็จเรียบรอยลง Flash Drive  เพ่ือสงให
คณะกรรมการตรวจ พรอมนําเสนอผลงาน 
 4.3 เวลาในการแขงขัน ปฏิบัติการสรางงาน 120 นาที นําเสนอผลงานไมเกิน 5 นาที  
 4.4 เครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในการแขงขัน  
        4.4.๑ ใชเครื่องคอมพิวเตอรกลางท่ีคณะกรรมการเตรียมให  
        4.4.2 ผูเขาแขงขันจัดเตรียม Flash Drive สําหรับจดัเก็บขอมูล  
        4.4.๓ ผูเขาแขงขันสามารถเตรียมเนื้อหาและภาพท่ีใชประกอบเนื้อหาท่ียังไมไดทําการตกแตง       
แกไขมาเองได  
        4.4.4 อนุญาตใหผูเขาแขงขันติดตั้งรูปแบบตัวอักษร (Font) เพ่ิมเติมในเครื่องท่ีใชทําการแขงขัน             
โดยผูเขาแขงขันสามารถนําไฟลตัวอักษรมาติดตั้งบนเครื่องกลางเองได 
 

***  ไมอนุญาตใหผูเขาแขงขันใชงานรูปภาพกราฟกหรือสวนประกอบอ่ืนๆ ท่ีไดมีการออกแบบและจัดเตรียมไว
ลวงหนากอนเขาทําการแขงขัน หากผูเขาแขงขันฝาฝน กรรมการจะทําการตัดคะแนน 
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5. เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้  
เกณฑการตัดสิน คะแนน 

๑. ความสมบูรณของเนื้อหา  ๒๐ 

๒. ความเชื่อมโยงขอมูล  ๒๐ 

๓. ความคิดริเริ่มสรางสรรคและความสวยงาม  ๒๕ 

๔. การใชเทคนิคของโปรแกรม  ๑๕ 

๕. การบันทึกขอมูล  ๑๐ 

๖. การนําเสนอผลงาน  ๑๐ 
 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 
 

6. รางวัลการประกวด 
 รอยละ 80-100  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง  
 รอยละ 70-79  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงิน  
 รอยละ 60-69  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทองแดง  
 ต่ํากวารอยละ 60  ไดเกียรติบัตร    เขารวมการแขงขัน  
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เกณฑการประกวดแขงขัน Spelling bee 

1. ระดับช้ันผูเขาประกวด 

 นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6    
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-3    
 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6  
 

๒. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน  

 2.1 ประเภทเดี่ยว 
 2.2 ในแตละระดับชั้น สามารถสงไดโรงเรียนละไมเกิน  3  คน 
 

3. หลักการแขงขัน  
 3.1 กรณีผูเขาแขงขันไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการแขงขันใหกรรมการฯ 

พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน  

 3.2 ผูเขาแขงขันตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน ๓๐ นาที (หากมารายงานตัวพนจากเวลาท่ี              
กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน)  
 3.3 กรณีผูเขาประกวดเปนคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
      (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด                   
(อยางในอยางหนึ่ง) และ 
      (2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
      ท้ังนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1)  และ  (2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 

4. วิธีการแขงขัน 
 4.1 ทําการแขงขัน 2 รอบ  
       รอบท่ี 1  กรรมการท่ีเปนเจาของภาษา พูดคําศัพทคําละ 2 ครั้ง และพูดประโยคขยายท่ีมีคําศัพทนั้นๆ 
2 ครั้ง เพ่ือใหผูเขาแขงขันเขาใจคําศัพทไดดีข้ึน ผูเขาแขงขันเขียนคําศัพท จํานวน 20 คํา คําละ 5 คะแนนลงใน
กระดาษท่ีกรรมการเตรียมไวให ถาผูเขาแขงขันในรอบท่ี 1 ไดคะแนนเกินครึ่งหนึ่ง จะมีสิทธิ์เขาแขงขันในรอบท่ี 2  
       รอบท่ี 2  มีรายละเอียด ดังนี้  
       นักเรียนระดับช้ัน ประถมศึกษาปท่ี ๔ –๖ และมัธยมศึกษาปท่ี 1-3  
                 1) ผูท่ีผานเขาสูรอบท่ี 2 จับฉลากเรียงลําดับการแขงขัน  
        2) ผูเขาแขงขันยืนตามลําดับการแขงขันท่ีจับฉลากได  
        3) แขงขันทีละคนโดยเริ่มจากผูเขาแขงขันลําดับท่ี 1 กรรมการพูดคําศัพทแตละคา 1 ครั้ง และพูด
ประโยคขยายท่ีมีคาศัพทนั้น ๆ 1 ครั้ง  
        4) ผูเขาแขงขันสะกดคํา (เริ่มจับเวลาหลังจากกรรมการพูดคําศัพทและประโยคขยายเสร็จ 10 วินาที)       
หากสะกดคําศัพทถูกตอง ใหรอเขารอบตอไป หากสะกดคาผิดหรือไมสะกดคําศัพทตามเวลาท่ีกําหนดขางตน ถือวาตกรอบ
และตองออกจากการแขงขัน  
         5) ทําการแขงขันตอไปจนกวาจะไดผูชนะลาดับท่ี 1  
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 4.2 คําศัพทท่ีใชควรอยูในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2551  
  นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปที ่4 –6  
  1) ผูท่ีผานเขาสูรอบท่ี 2 จับฉลากเรียงลาดับการแขงขัน  
  2) ผูเขาแขงขันยืนตามลาดับการแขงขันท่ีจับฉลากได  
  3) แขงขันทีละคนโดยเริ่มจากผูเขาแขงขันลาดับท่ี 1 กรรมการพูดคาศัพทแตละคา 1 ครั้ง  
  4) ผูเขาแขงขันสะกดคา ท้ังน้ี ผูเขาแขงขันมีสิทธ์ิในการถามคาถาม 2 ขอ กอนท่ีจะสะกดคาศัพท คือ  
       (1)  What part of speech is it?  
       (2)  Can I have a sentence please? 

  หากสะกดคําศัพทถูกตอง ใหเขารอบตอไป หากสะกดคําผิดหรือไมสะกดคําศัพทตามเวลาท่ีกาหนด
ขางตน ถือวาตกรอบและตองออกจากการแขงขัน 
  หมายเหตุ  
   (1) หากผูเขาแขงขันไมสะกดคําศัพทภายในเวลา 10 วินาที หลังจากกรรมการพูดคําศัพท 
ใหถือวาตกรอบและตองออกจากการแขงขัน  
   (2) หากผูเขาแขงขันใชสิทธิ์ในการถามคําถาม ใหเริ่มจับเวลาหลังจากท่ีกรรมการตอบ
คําถามจากผูเขาแขงขันเสร็จไปอีก 10 วินาที  
  5) ทําการแขงขันตอไปจนกวาจะไดผูชนะลาดับท่ี 1  
 
5. เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน (รอบท่ี 1)  

  -ตรวจสอบจากการเขียนสะกดคาถูกตอง  

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 
 

6. รางวัลการประกวด 
 รอยละ 80-100  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง  
 รอยละ 70-79  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงิน  
 รอยละ 60-69  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทองแดง  
 ต่ํากวารอยละ 60  ไดเกียรติบัตร    เขารวมการแขงขัน  
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เกณฑการประกวดแขงขัน Story telling 

 

1. ระดับช้ันผูเขาประกวด 

 นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 1. นักเรียนชั้นอนุบาล    
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3    
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6    
 

๒. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน  

 2.1 ประเภทเดี่ยว 
 2.2 ในแตระดับชั้น สามารถสงไดโรงเรียนละไมเกิน  3  คน 

3. หลักการแขงขัน  
 3.1 กรณีผูเขาแขงขันไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการแขงขันใหกรรมการฯ 

พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน  

 3.2 ผูเขาแขงขันตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน ๓๐ นาที (หากมารายงานตัวพนจากเวลาท่ี              
กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน)  
 3.3 กรณีผูเขาประกวดเปนคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
      (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด                   
(อยางในอยางหนึ่ง) และ 
      (2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
      ท้ังนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1)  และ  (2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 

4. วิธีการแขงขัน 
 4.๑ สงรายชื่อผูเขาแขงขันและครูผูควบคุม  
 4.๒ การเลานิทานเปนรายบุคคลประกอบทาทาง เพ่ือใหนักเรียนแสดงศักยภาพอยางแทจริงเทานั้น                        
หาม ! นําฉากหลังและส่ือมาประกอบการเลานิทาน นักเรียนตองสามารถดําเนินการเลาผูกเรื่องราวเปนนิทาน                             
ไดอยางเหมาะสม  
 4.๓ ทาทางตองมีความเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง  
 4.๔ ใชเวลาในการแขงขัน ๑๐ นาที  
 4.๕ แตงกายดวยชุดนักเรียนหรือชุดกีฬาประจาโรงเรียน  
 4.๖ ผูเขารวมแขงขันตองใชอุปกรณเครื่องเสียง(ไมโครโฟน, หูฟง และลําโพงแบบพกพา) ท่ีทางสวนกลางจัดให  
 4.๗ ผลการตัดสินของคณะกรรมการในวันแขงขันถือเปนท่ีสิ้นสุด 
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5. เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
 5.๑ กระบวนการเลานิทาน (มีจุดเริ่มตน,จุดวิกฤตของเรื่อง,การคลี่คลายเรื่อง การแกปญหา, หรือมีการอิง
ดานคุณธรรมจนจบเรื่อง)  (๒๕ คะแนน)  
  - เน้ือเรื่องเหมาะสมกับวัย/นาสนใจ      ๕ คะแนน  

  - การดาเนินเรื่อง(จุดเริ่มตน,จุดวิกฤติ,การคล่ีคลายเรื่อง)   ๕ คะแนน  

  - เรื่องท่ีเลากอใหเกิดขอคิดท่ีมีประโยชนและไมขัดตอศีลธรรม   ๕ คะแนน  

  - เลาเรื่องไดตามเวลาท่ีกําหนด      ๕ คะแนน  

  - มีการสรุปเรื่องราวท่ีเปนคุณธรรมและนาไปใชได    ๕ คะแนน  

 5.๒ การใชน้ําเสียงท่ีสอดคลองกับเนื้อเรื่อง/เสียงดังชัดเจน (๓๐ คะแนน)  
  - ชัดเจน ฉะฉานใชภาษาท่ีเขาใจงาย     ๑๐ คะแนน  
  - การใชนาเสียงสอดคลองกับเนื้อเรื่อง     ๑๐ คะแนน  
  - ลีลาการเลาชวนฟง       ๑๐ คะแนน  
 5.๓ มีความคิดสรางสรรค/มีความแปลกใหมของเรื่อง (๒๐ คะแนน)  
  - เนื้อเรื่องแปลกใหม      ๑๐ คะแนน  
  - วิธีการนาเสนอมีความแปลกใหม      ๑๐ คะแนน  
 5.๔ บุคลิกภาพของเด็ก เชน มีความเชื่อม่ันในตัวเอง ความพอดีของระดับเสียง ทาทาง การกลาแสดงออก 
การกลาสบตาผูฟง (๒๕ คะแนน)  
  - ปรากฏตัวดวยความม่ันใจ      ๕ คะแนน  
  - พูดทักทายแนะนาตนเอง/สบตาผูชมอยางท่ัวถึง    ๕ คะแนน  
  - แสดงทาทางประกอบไดสอดคลองกับการเลา    ๑๐ คะแนน  
  - การกลาแสดงออก       ๕ คะแนน 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 
 
 

6. รางวัลการประกวด 
 รอยละ 80-100  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง  
 รอยละ 70-79  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงิน  
 รอยละ 60-69  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทองแดง  
 ต่ํากวารอยละ 60  ไดเกียรติบัตร    เขารวมการแขงขัน  
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เกณฑการประกวดแขงขันปนดินน้ํามัน 

 

1. ระดับช้ันผูเขาประกวด 

 นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 1.1 ระดับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 1.2 นักเรียนชั้นอนุบาล    
 

๒. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน  

 2.1 ประเภททีม (ทีมละ 3 คน) 
 2.2 สามารถสงไดโรงเรียนละไมเกิน  3  ทีม 

๓. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน 
 3.๑ สงรายชื่อผูเขาแขงขัน และครูผูควบคุม  
 3.2 กรณีผูเขาแขงขันไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการแขงขันใหกรรมการฯ 

พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน  

 3.3 ผูเขาแขงขันตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน ๓๐ นาที (หากมารายงานตัวพนจากเวลา                       
ท่ีกําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน)  
 3.4 กรณีผูเขาประกวดเปนคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
      (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด                   
(อยางในอยางหนึ่ง) และ 
      (2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
      ท้ังนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1)  และ  (2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
 3.5 หัวขอการปน “ศาสตรพระราชา สูการพัฒนาท่ีย่ังยืน” 
 ๓.6 วัสดุอุปกรณผูเขาแขงขันนํามาเอง  
       - ใชดินนามันไรสารชนิดกอนผิวเรียบท่ียังไมผานการใช (นวดดินนามันมากอนได)  
       - ฐานรองใชไมอัดขนาด กวาง ๑๐ นิ้ว ยาว ๑๕ นิ้ว ไมมีกรอบและขาตั้ง ไมมีการตกแตง  

       - กระเบ้ืองยางหรือแผนรองนวด  

 ๓.7 ครูผูควบคุมแสดงวัสดุอุปกรณการแขงขันท่ีเตรียมมา  
 ๓.8 เวลาท่ีใชในการแขงขัน ๓ ช่ัวโมง  
 ๓.9 หามใชอุปกรณในการยึดติด พิมพลาย อุปกรณตกแตงและอุปกรณตัดดินน้ํามัน ยกเวนกรรไกร                
กับคัตเตอรเทานั้น  
 ๓.10 แตงกายดวยชุดนักเรียน หรือชุดกีฬาประจําโรงเรียน  
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๔. เกณฑการใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน ดังน้ี 

 ๔.๑ ความคิดสรางสรรคจินตนาการ ๓๐ คะแนน  

  - ความแปลกใหมของผลงานท้ังชิ้น    ๑๐ คะแนน  

  - ความแปลกใหมขององคประกอบชิ้นงาน    ๑๐ คะแนน  

  - ความหลากหลายของชิน้งาน     ๑๐ คะแนน  

 ๔.๒ กระบวนการทางาน ๒๐ คะแนน  

  - การเตรียมอุปกรณ       ๔ คะแนน  

  - การวางแผนการทางาน       ๔ คะแนน  

  - การมีสวนรวมในการทางาน      ๔ คะแนน  

  - เสร็จตามเวลาท่ีกําหนด          ๔ คะแนน  

  - การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ       ๔ คะแนน  

 ๔.๓ การจัดองคประกอบ/ความละเอียดประณีต/สวยงาม ๓๐ คะแนน  

  - ความละเอียด ประณีต ของชิ้นงาน    ๕ คะแนน  

  - การจัดองคประกอบของชิ้นงาน    ๑๕ คะแนน  

    (สังเกตจากชิ้นงาน ๑๐ คะแนนและสัมภาษณเจาของชิ้นงาน ๕ คะแนน)  

  - ผลงานมีความเหมาะสม      ๕ คะแนน  

  - ความสวยงาม       ๕ คะแนน  

 ๔.๔ เนื้อหา ๒๐ คะแนน  

  - ความสอดคลองกับเนื้อเรื่อง    ๑๐ คะแนน 
  - องคประกอบสอดคลองกับหัวขอท่ีกําหนด  ๑๐ คะแนน 
 
หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 
 
 

5. รางวัลการประกวด 
 รอยละ 80-100  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง  
 รอยละ 70-79  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงิน  
 รอยละ 60-69  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทองแดง  
 ต่ํากวารอยละ 60  ไดเกียรติบัตร    เขารวมการแขงขัน  
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เกณฑการประกวดแขงขันภาพ ฉีก ตัด ปะ 

 

1. ระดับช้ันผูเขาประกวด 

 นักเรียนกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาล   โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
  
๒. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน  

 การแขงขันประเภททีมๆละ 3 คน  (สามารถสงไดโรงเรียนละไมเกิน  3  ทีม) 

๓. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน 
 3.๑ สงรายชื่อผูเขาแขงขัน และครูผูควบคุม  
 3.2 กรณีผูเขาแขงขันไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการแขงขันใหกรรมการฯ 

พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน  

 3.3 ผูเขาแขงขันตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน ๓๐ นาที (หากมารายงานตัวพนจากเวลา                       
ท่ีกําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน)  
 3.4 กรณีผูเขาประกวดเปนคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
      (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด                   
(อยางในอยางหนึ่ง) และ 
      (2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
      ท้ังนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1)  และ  (2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
 3.5 หัวขอการปน “ศาสตรพระราชา สูการพัฒนาท่ีย่ังยืน” 
 ๓.6 วัสดุอุปกรณผูเขาแขงขันนํามาเอง  
       - กระดาษขาวเทาอยางหนา ขนาดกวาง ๑๐ น้ิว ยาว ๑๕ น้ิว ไมมีกรอบ และขาต้ัง ไมมีการตกแตง  

       - กระดาษท่ีใชในการฉีก ตัด ปะ ใชกระดาษมันปูและโปสเตอรสีหนาเดียวเทาน้ัน  

       - ผาเช็ดมือ  

       - กรรไกรปลายมน  

       - กาวลาเท็กซพรอมท่ีปายกาว หามใชกาวนํ้าชนิดหลอด และแทง  

       - ถังขยะพรอมถุงดําใสขยะ  
 ๓.7 ครูผูควบคุมแสดงวัสดุอุปกรณการแขงขันท่ีเตรียมมา  
 ๓.8 หามตัด พับ กระดาษเปนรูปรางหรือเปนเสน เปนแถบมาลวงหนา  
 ๓.9 หามแบงกระดาษมันปูและกระดาษโปสเตอรหนาเดียว สําหรับการฉีก ตัด ปะ  
                 ขนาดเล็กกวา ๒๑ ซม.X ๓๐ ซม. หรือ ขนาดกระดาษ A ๔  
 ๓.10 หามรางภาพดวยดินสอ หรืออุปกรณใดๆ บนกระดาษกอนฉีกหรือบนกระดาษเทา – ขาว  
 ๓.11 หามใชการมวน การพับ การขย้ํา  และการหนุน เพ่ือสรางชิ้นงานใหมีมิติ  
 ๓.12 เวลาท่ีใชในการแขงขัน ๓ ช่ัวโมง  
 ๓.๑3 แตงกายดวยชุดนักเรียนหรือชุดกีฬาประจําโรงเรียน 
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๔. เกณฑการใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน ดังน้ี 

 ๔.๑ ความคิดสรางสรรคจินตนาการ ๓๐ คะแนน  

       - ผลงานมีความแปลกใหม     ๑๐ คะแนน  

       - ความแปลกใหมขององคประกอบชิ้นงาน   ๑๐ คะแนน  

         (สังเกตจากชิ้นงาน ๕ คะแนนและสัมภาษณเจาของชิ้นงาน ๕ คะแนน)  

        - ความเชื่อมโยงของภาพ    ๑๐ คะแนน  

 ๔.๒ กระบวนการทางาน  ๒๐ คะแนน  

       - การวางแผนการทํางาน     ๕ คะแนน  

       - การมีสวนรวมในการทํางาน     ๕ คะแนน  

       - การทํางานอยางมีความสุข/เสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  ๕ คะแนน  

       - การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ    ๕ คะแนน 

 ๔.๓ การจัดภาพ/ความละเอียดประณีตสวยงาม ๒๐ คะแนน  

       - ความละเอียดของชิ้นงาน     ๑๐ คะแนน  

       - การใชสี/กระดาษท่ีหลากหลาย เหมาะสม   ๑๐ คะแนน  

 ๔.๔ เนื้อหา ๒๐ คะแนน  

       - ความสอดคลองกับเน้ือเรื่อง     ๑๐ คะแนน  

       - องคประกอบของเรื่องเหมาะสมกับเรื่อง   ๑๐ คะแนน  

 ๔.๕ หลักการจัดภาพ ๑๐ คะแนน  

        - ความสมดุลของการจัดภาพ     ๕ คะแนน  

        - ความสมบรูณของผลงาน    ๕ คะแนน 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 
 
 

5. รางวัลการประกวด 
 รอยละ 80-100  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง  
 รอยละ 70-79  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงิน  
 รอยละ 60-69  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทองแดง  
 ต่ํากวารอยละ 60  ไดเกียรติบัตร    เขารวมการแขงขัน  
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เกณฑการประกวดแขงขันระบายสีเทียน 

 

1. ระดับช้ันผูเขาประกวด 

 นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 1.1 ระดับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 1.2 นักเรียนชั้นอนุบาล    
 

๒. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน  

 2.1 ประเภททีม (ทีมละ 3 คน) 
 2.2 สามารถสงไดโรงเรียนละไมเกิน  3  ทีม 
 
3. เวลาท่ีใชในการประกวด 
 2  ชั่วโมง 

4. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ 
 4.1 สงรายชื่อผูเขาแขงขัน และครูผูควบคุม 
 4.2 คณะกรรมการจัดเตรียมภาพวาดให  ในหัวขอ   “ศาสตรพระราชา สูการพัฒนาท่ีย่ังยืน” 
 ๔.๓ ครูผูควบคุมแสดงวัสดุ อุปกรณประกอบการแขงขันท่ีเตรียมมา 
 4.4 ใหผูเขาประกวดจัดเตรียมอุปกรณมาเอง ดังนี้ 
        4.4.1  ดินสอ 
        4.4.2 ยางลบ 
        4.4.3 แผนรองวาดภาพ 
        4.4.4  สีเทียน 12 สี (ชุดท่ี 1)  
 ๔.5  ใชสีท่ีกําหนดเทานั้น หาม ! ใชสีชนิดอ่ืนหรือ ปากกา ดินสอ  
 ๔..6 หามรางภาพดวยดินสอหรืออุปกรณใดๆ บนกระดาษวาดเขียน 
 ๔.7  แตงกายดวยชุดนักเรียนหรือชุดกีฬาประจําโรงเรียน 
 4.8  ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที  (หากมารายงานตัวพนจากเวลา             
ท่ีกําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
 4.9 กรณีผูเขาประกวดเปนคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
      (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด                   
(อยางในอยางหนึ่ง) และ 
      (2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
      ท้ังนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1)  และ  (2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
 
 
 
 
 



44 
 

5. เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้  
 

เกณฑการตัดสิน คะแนน 
๑. วาดภาพตามหัวขอท่ีกําหนด 5 

๒. การวางภาพท่ีเหมาะสม 30 

๓. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 30 

๔. ความประณีตสวยงาม 30 

๕. การเก็บอุปกรณหลังการใชงาน  5 

 
หมายเหตุ 
 *** หากใชสีมากกวา 1 กลอง (12 สี) ตองเปนสีท่ีเหมือนกับชุดท่ี 1 มิเชนนั้นตองเลือกใชเพียงกลองเดียว 
 
6. รางวัลการประกวด 
 รอยละ 80-100  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง  
 รอยละ 70-79  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงิน  
 รอยละ 60-69  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทองแดง  
 ต่ํากวารอยละ 60  ไดเกียรติบัตร    เขารวมการแขงขัน 
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เกณฑการประกวดแขงขันมารยาทไทย 

 

1. ระดับช้ันผูเขาประกวด 

 นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 1.๑ ระดับประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๓ 
 1.๒ ระดับประถมศึกษาปท่ี ๔ - ๖  
 1.๓ ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - ๓  
 1.๔ ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๔ - ๖  
 

๒. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน  

 2.1 ประเภทคู  (สามารถสงไดโรงเรียนละไมเกิน  3  คู) 
 2.2 ผูเขาแขงขันจะตองเปนทีม ชาย 1 หญิง 1 ยกเวนถาเปนโรงเรียนชายลวนหรือหญิงลวน  
อนุโลมใหเปนทีม ชายคู หญิงคูได  
 

3 วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน  
 3.1 สงรายชื่อนักเรียนผูเขาแขงขัน พรอมรายชื่อครูผูฝกสอน 2 คน ตอ 1 ทีม  
 3.2 รายละเอียดการแขงขัน (ใชเกณฑของกรมสงเสริมวัฒนธรรม)  
 

4. ทาท่ีใชในการประกวด  
 4.1 ทาบังคับผูเขาประกวดทุกคนจะตองปฏิบัติ  
  1) กราบเบญจางคประดิษฐ (ทุกระดับชั้น)  
  2) ถวายความเคารพแบบโบราณราชประเพณี (เฉพาะระดับชั้น ม.4 – ม.6)  
 4.2 ทาเลือกผูเขาประกวดจะจับฉลากเลือกประกวด ดังนี้  
       - ทาเลือกจํานวน 2 ทา สําหรับระดับชั้น ป.1 – ป.3, ป.4 – ป.6 และ ม.1 – ม.3  
   1) กราบผูใหญ  
   2) การเคารพศพ (ศพผูสูงอายุ, ศพพระ)  
   3) รับของจากผูใหญ (ผูใหญยืน, ผูใหญนั่งพ้ืน, ผูใหญนั่งเกาอ้ี)  
   4) สงของใหผูใหญ (ผูใหญยืน, ผูใหญนั่งพ้ืน, ผูใหญนั่งเกาอ้ี)  
   5) ไหว 3 ระดับ  
       - ระดับ 1 ไหวพระ, ไหวโบราณสถาน โบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนา  
          - ระดับ 2 ไหวผูมีพระคุณ เชน พอแม ปูยาตายาย ครูอาจารย และบุคคล ท่ีเคารพนับถืออยางสูง  
       - ระดับ 3 ไหวผูท่ีเคารพนับถือโดยท่ัวไปท่ีมีอาวุโสไมมาก รวมถึงผูเสมอกัน  
 (หมายเหตุ : ถาผูเขาแขงขันจับฉลากไดในขอ 2) , 3) , 4) , 5) ใหดาเนินการจับฉลาก กิจกรรมการประกวด
ในวงเล็บเพียง 1 รายการ หรืออยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ และควรเปด ใหเขาชมการประกวด)  
       - ทาเลือกสําหรับระดับชั้น ม.4 - ม.6 ประกวดทาเลือกโดยการจับฉลากสถานการณท่ี
คณะกรรมการกําหนดให  
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 4.3 ผูเขาประกวดจะตองเขาประกวดพรอมกันท้ังชายหญิง  
 4.4 ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที  (หากมารายงานตัวพนจากเวลา             
ท่ีกําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
 4.5 กรณีผูเขาประกวดเปนคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
      (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด                   
(อยางในอยางหนึ่ง) และ 
      (2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
      ท้ังนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1)  และ  (2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
 
5. เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน  
 5.1 ระดับชั้น ป.1 – ป.3, ป.4 – ป.6 และ ม.1 – ม.3  
  -  ความถูกตอง     60  คะแนน  
  -  ทักษะความเปนธรรมชาติ    20  คะแนน  
  -  การแตงกาย (ความสุภาพเรียบรอย)    20 คะแนน  
 5.2 ระดับชั้น ม.4 – ม.6  
  - ความถูกตอง     50 คะแนน  
  - ทักษะความเปนธรรมชาติ   20 คะแนน  
  - ปฏิภาณไหวพริบ    20 คะแนน  
  - การแตงกาย (ความสุภาพเรียบรอย)  10 คะแนน  
 

หมายเหตุ  1. การแตงกายใหใชชุดนักเรียนเทานั้น 
    2. การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 
  
6. รางวัลการประกวด 
 รอยละ 80-100  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง  
 รอยละ 70-79  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงิน  
 รอยละ 60-69  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทองแดง  
 ต่ํากวารอยละ 60  ไดเกียรติบัตร    เขารวมการแขงขัน 
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เกณฑการประกวดแขงขันแอโรบิก 

 

1. ระดับช้ันผูเขาประกวด 

 นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 1.๑ ระดับชั้นอนุบาล    
 1.2 ระดับประถมศึกษาปท่ี ๑ – 6 
 1.๓ ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - 6  
 

๒. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน  

          2.1 ระดับชั้นอนุบาล    โรงเรียนละ ๑ ทีม ทีมละ ๑๐ คน สํารอง ๑-๓ คน  
 2.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๖  โรงเรียนละ ๑ ทีม ทีมละ ๑๐ คน สํารอง ๑-๓ คน  
 2.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – ๓  โรงเรียนละ ๑ ทีม ทีมละ ๑๐ คน สํารอง ๑-๓ คน  
 จํานวนผูเขาแขงขันทีมละ 1๐ คน (ชาย1๐ คนหรือหญิง 1๐ คนหรือชาย – หญิงรวมกัน 1๐ คน)  
 
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน  
 3.1 สงใบสมัคร พรอมหลักฐานผูเขาแขงขัน จํานวนทีมละ 1๐ คน และครูผูควบคุมจํานวน ทีมละ 2 คน  
 3.2 ในวันแขงขัน ใหรายงานตัวเขาแขงขัน พรอมสงรายชื่อผูแขงขัน 1๐ คน สํารอง 1–3 คน และ               
ใหจับฉลากลําดับท่ีการแสดง  
 3.3 ทีมท่ีจะแขงขันใหนําซีดีหรือสื่อดิจิตอลเพลงประกอบการแขงขัน สงคณะกรรมการเพ่ือเตรียมการกอน
การแขงขันอยางนอย 30 นาที  
 3.4 ผูเขาแขงขันตองแตงกายเหมาะสมกับชุดการแขงขัน  
 3.5 การแขงขันใชเวลา 7 นาที แตอาจนอยกวาหรือมากกวาไดไมเกิน 30 วินาที โดยเริ่มจับเวลา                    
เม่ือเสียงเพลงประกอบดังข้ึน 

 
4. เกณฑการใหคะแนน  
 4.1 การใหคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในรายการตอไปนี้  
  1) ความเหมาะสมของเวลาและทาทางการแสดง 30 คะแนน  
   -  อบอุนรางกาย   5 คะแนน  
   -  ออกกาลังกาย   20 คะแนน  
   -  ผอนคลาย   5 คะแนน  
  2) ความพรอมเพรียง      15 คะแนน  
  3) ความคิดริเริ่มสรางสรรค  15 คะแนน  
  4) ความสัมพันธตอเนื่องของทาทาง  10 คะแนน  
  5) ความสัมพันธของทาทางกับจังหวะเพลง 10 คะแนน  
  6) การแตงกายเหมาะสม   10 คะแนน  
  7) การใชเวลาแขงขันตามกําหนด 10 คะแนน 
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 4.2 การหักคะแนน ใหพิจารณาจากกรณีตอไปนี้  
       1) ใชเวลาแขงขันนอยกวา 6 นาที 30 วินาที หัก 1 คะแนน ทุก 5 วินาที แตหักไดไมเกิน 10 คะแนน  
                2) ใชเวลาแขงขันมากกวา 7 นาที 30 วินาที หัก 1 คะแนน ทุก 5 วินาที แตหักไดไมเกิน 10 คะแนน  
          4.3 หากมีการหักคะแนน ตองนําคะแนนท่ีหักไปลบจากคะแนนท่ีให  
 4.4  ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที  (หากมารายงานตัวพนจากเวลา             
ท่ีกําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
 4.5 กรณีผูเขาประกวดเปนคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
      (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด                   
(อยางในอยางหนึ่ง) และ 
      (2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
      ท้ังนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1)  และ  (2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
 
หมายเหตุ  *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 
  
6. รางวัลการประกวด 
 รอยละ 80-100  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง  
 รอยละ 70-79  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงิน  
 รอยละ 60-69  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทองแดง  
 ต่ํากวารอยละ 60  ไดเกียรติบัตร    เขารวมการแขงขัน 
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เกณฑการประกวดแขงขันรําวงมาตรฐาน 

 

1. ระดับช้ันผูเขาประกวด 

 นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้ 
 1.1 ระดับประถมศึกษาปท่ี ๑ – 6 
 1.2 ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - 6  
 

๒. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน  

          2.1 แขงขันเปนทีม ทีมละ  8 - 10  
 2.2 จํานวนผูเขาแขงขัน 
          2.2.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๖  (สามารถสงไดไมเกิน 3 ทีม)   
       2.2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – ๓    (สามารถสงไดไมเกิน 3 ทีม)  
 

3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน  
 3.1 เพลงบังคับ 1 เพลง เพลงละ 1 รอบ ดังนี้ 
       3.1.1 ระดับชั้นประถมศึกษา (ป1.-ป.6) คือ เพลงคืนเดือนหงาย 
       3.1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.6) คือ เพลงรํามาซิมารํา 
 3.2 เพลงเลือกเสรี 1 เพลงๆละ 1 รอบ เพลงเลือกเสรีตองไมซํ้ากับเพลงบังคับ 
 3.3 จับสลากเลือกเพลง 1 เพลงๆละ 1 รอบ ถาซํ้ากับเพลงเลือกเสรีหรือเพลงบังคับใหจับสลากใหม 
 3.4 ทีมผูเขาแขงขันสงแผนซีดีเพลง พรอมรายชื่อผูเขาประกวดแขงขันในวันรายงานตัว 
 3.5 การแตงกายตามแบบรําวงมาตรฐาน 
 3.6 ใชผูแสดงชายจริง หญิงแท (ยกเวนโรงเรียนท่ีเปนสตรีลวน หรือชายลวน) 
 3.7 ใชทารําของกรมศิลปากร 
 
4. วิธีการแขงขัน 
 4.1 กรณีผูเขาแขงขันไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการแขงขันใหกรรมการฯ 

พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน  

 4.2 ผูเขาแขงขันตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน ๓๐ นาที (หากมารายงานตัวพนจากเวลา                       
ท่ีกําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน)  
 4.3 กรณีผูเขาประกวดเปนคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
      (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด                   
(อยางในอยางหนึ่ง) และ 
      (2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
      ท้ังนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1)  และ  (2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
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5. เกณฑการใหคะแนน 100  คะแนน ดังนี้ 
 เกณฑการตัดสิน คะแนน 

๑. ความถูกตองทารํา  ๒๐ 

๒. จังหวะการรํา  ๒๐ 

๓. ลีลาความสวยงาม   ๒๐ 

๔. ความพรอมเพรียง  ๒๐ 

๕. การแตงกาย ๒๐ 
 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 
 

6. รางวัลการประกวด 
 รอยละ 80-100  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง  
 รอยละ 70-79  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงิน  
 รอยละ 60-69  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทองแดง  
 รอยละ 50-59  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับชมเชย 
 ต่ํากวารอยละ 50  ไดเกียรติบัตร    เขารวมการแขงขัน  
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เกณฑการประกวดแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) 

 

1. ระดับช้ันผูเขาประกวด 

 นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้ 
 1.1 ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - 3  
 1.2 ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 - 6  
 

๒. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน  

 การแขงขันประเภททีมๆ ละ 3 คน  (แตละโรงเรียนสามารถสงไดระดับละ 3 ทีม) 
 

3. วิธีดําเนินการ  
1. เปนการแสดงดวยการทดลองท่ีสามารถอธิบายไดดวยหลักการหรือทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
2. เปนการแสดงท่ีสามารถกระตุนความสนใจ และเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูวิทยาศาสตร 
3. การใชภาษาตองใชคําสุภาพเหมาะสมในการนําเสนอไมใชถอยคําท่ีกอใหเกิดความหมายกํากวมหรือ         

คําท่ีแสดงถึงการไมใหเกียรติผูอ่ืน 
4. ใชเวลาในการแสดง 15 นาที ปะกอบดวยการทดลอง  3 การทดลอง 

 
4. วิธีการแขงขัน 
 4.1 กรณีผูเขาแขงขันไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการแขงขันใหกรรมการฯ 

พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน  

 4.2 ผูเขาแขงขันตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน ๓๐ นาที (หากมารายงานตัวพนจากเวลา                       
ท่ีกําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน)  
 4.3 กรณีผูเขาประกวดเปนคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
      (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด                   
(อยางในอยางหนึ่ง) และ 
      (2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
      ท้ังนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1)  และ  (2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
 
5. เกณฑการใหคะแนน  (100  คะแนน) 

1. ความสําเร็จของการทดลอง  (20  คะแนน) 
- ความนาสนใจของการทดลอง 
- ผลสัมฤทธิ์ของการทดลอง 

2. ความถูกตองเชิงวิชาการ  (20 คะแนน) 
- อธิบายหลักการทดลองไดถูกตองชัดเจน 
- สามารถตั้งคําถามไดถูกตองชัดเจน 
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3. การนําหลักการไปใชประโยชน  (10  คะแนน) 
- สามารถยกตัวอยางและอธิบายความสัมพันธได 

4. ความม่ันใจ  ลีลาในการเสนอ  (15  คะแนน) 
- ไหวพริบปฏิภาณและความสามารถในการแกปญหา 
- บุคลิกภาพและความม่ันใจในการนําเสนอ 

5. การใชภาษา  (10  คะแนน) 
- การใชภาษาสุภาพเหมาะสม 
- การใชศัพทวิชาการไดอยางถูกตอง 

6. การมีสวนรวมในการแสดง  (10  คะแนน) 
- จังหวะในการนําเสนอของแตละบุคคลในทีม 
- การมีสวนรวมโดยรวมของทีม 

7. เวลาท่ีใชในการแสดง  (5  คะแนน) 
8. การเปดโอกาสใหผูเขาชมมีสวนรวมในกิจกรรม  (5  คะแนน) 
9. การแตงกาย  (5  คะแนน) 

- เปนไปโดยประหยัดและปลอดภัย 
 

**การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีส้ินสุด** 

หมายเหตุ: เกณฑการหักคะแนนการใชเวลาในการแสดง 

แสดงเกินเวลา  15  นาที แสดงจบกอนเวลา  15  นาที หักคะแนน 

เกิน  2  นาที จบกอน  2  นาที -1 

เกิน  3  นาที จบกอน  3  นาที -2 

เกิน  4  นาที จบกอน  4  นาที -3 

*แสดงเกินเวลา  5  นาที  ใหจบการแสดงทันที 

 

รางวัลการประกวด 

 รอยละ 80-100  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง  

 รอยละ 70-79  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงิน  

 รอยละ 60-69  ไดรับรางวัลเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทองแดง  

 ต่ํากวารอยละ 60  ไดเกียรติบัตร    เขารวมการแขงขัน  

 
 


