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เกณฑ์การประกวดแข่งขันการคัดลายมือภาษาไทย 

 
1. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก ำลังศึกษำอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 
  ๑. ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่๑–๓ 
  ๒. ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่๔ - ๖ 
  ๓. ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่๑ - ๓ 
  ๔. ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่๔ - ๖ 
 
๒. จ านวนผู้เข้าประกวด 
  กำรแข่งขันประเภทเดี่ยว (แต่ละโรงเรียนสำมำรถส่งได้ระดับละ 3 คน) 
 
๓.เวลาในการแข่งขัน 
  ๑ชั่วโมง 
 
๔.วิธีด าเนินการแข่งขัน  
 4.๑ ผู้เข้ำแข่งขันรำยงำนตัว ณ สถำนที่ก ำหนด 
 4.2 ให้ผู้เข้ำประกวดเตรียมอุปกรณ์กำรเขียนมำเองยกเว้นกระดำษเขียนผู้จัดกำรแข่งขันจัดเตรียมให้ 
 4.๓ ลักษณะอักษรที่ใช้ในกำรคัดลำยมืออักษรประเภทตัวกลมหรือตัวมนมีส่วนโค้ง (หัวกลม) 
 

 

 4.๔ บทคัดลำยมือให้ยึดตำมที่คณะกรรมกำรฯก ำหนด 
 4.๕ ให้เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัด (ขนำดตัวหนังสือสูง๘มิลลิเมตรหรือ๑เซนติเมตร)  
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5. วิธีการประกวด 

 5.1 ผู้เข้ำประกวดต้องมำรำยงำนตัวก่อนกำรประกวดแข่งขัน 30 นำท ี(หำกมำรำยงำนตัวพ้นจำกเวลำที่
ก ำหนดให้กรรมกำรฯพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด) 
 5.2 กรณีผู้เข้ำประกวดเป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทยให้แสดงหลักฐำนทำงรำชกำรที่แสดงให้เห็นว่ำอยู่ใน
ประเทศไทยอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ดังนี้ 
      (1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทยหรือส ำเนำสูติบัตรหรือหนังสือรับรองกำรเกิด                   
(อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) และ 
      (2) หนังสือรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
      ทั้งนี้ กรณีเอกสำรไม่ครบตำม (1)  และ  (2) ให้กรรมกำรพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด 
 
6. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม 50 คะแนน ดังนี้ 
 
 

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 
๑. ตัวอักษรตรง เรียงการวางสระวรรณยุกต์ช่องไฟถูกต้อง 10 
๒. ความสะอาด 10 
๓. สะกดค าถูกต้อง 10 
๔. ความสวยงาม 10 
๕. เสร็จทันเวลาที่ก าหนด 10 

รวม 50 
 
หมายเหตุ ***การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
7.รางวัลการประกวด 
 - รำงวัลเหรียญทอง ได้คะแนนร้อยละ๘๐ขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง 
 - รำงวัลเหรียญเงิน ได้คะแนนร้อยละ๗๐-๗๙  ไดร้ับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงิน 
 - รำงวัลเหรียญทองแดง ได้คะแนนร้อยละ๖๐-๖๙  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทองแดง 
 - เข้ำร่วมแข่งขัน  ได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ6๐ ได้รับเกียรติบัตร  เข้ำร่วมแข่งขัน 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันการคัดลายมือจีน 

1. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 
  1. ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่๔ - ๖ 
  2. ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่๑ - ๓ 
  3. ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่๔ - ๖ 
๒. จ านวนผู้เข้าประกวด 
  กำรแข่งขันประเภทเดี่ยว (แต่ละโรงเรียนสำมำรถส่งได้ระดับละ 3 คน) 
๓.เวลาในการแข่งขัน 
 3.1 คัดอักษรจีนตำมที่ก ำหนดให้ 
  - ระดับประถมศึกษำปีที่ 4 – 6  จ ำนวน ๒๕๐ ค ำ เวลำ ๔๕ นำท ี
  - ระดับมัธยมศึกษำปีที่๑ – ๓ จ ำนวน ๔๐๐ ค ำ เวลำ ๖๐ นำท ี
  - ระดับมัธยมศึกษำปีที่๔ – ๖ จ ำนวน ๕๐๐ ค ำ เวลำ ๖๐ นำท ี
 3.2 กำรคัดอักษรจีนต้องใช้แบบฟอร์มที่ก ำหนดให้เท่ำนั้น 
 3.3 ผู้เข้ำแข่งขันต้องเตรียมปำกกำมำด้วยตนเอง 
 

4. วิธีการประกวด 
 4.1 ผู้เข้ำประกวดต้องมำรำยงำนตัวก่อนกำรประกวดแข่งขัน 30 นำท ี(หำกมำรำยงำนตัวพ้นจำกเวลำที่
ก ำหนดให้กรรมกำรฯพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด) 
 4.2 กรณีผู้เข้ำประกวดเป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทยให้แสดงหลักฐำนทำงรำชกำรที่แสดงให้เห็นว่ำอยู่ใน
ประเทศไทยอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ดังนี้ 
      (1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทยหรือส ำเนำสูติบัตรหรือหนังสือรับรองกำรเกิด                   
(อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) และ 
      (2) หนังสือรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
      ทั้งนี้ กรณีเอกสำรไม่ครบตำม (1)  และ  (2) ให้กรรมกำรพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด 
 

หมายเหตุ ***การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด** 
 

5. เกณฑ์การตัดสิน (100 คะแนน)  
 - คะแนนควำมสวยงำม             20 คะแนน 
 - คะแนนควำมถูกต้องของตัวอักษร            30  คะแนน 
 - กำรเขียนล ำดับและลำยเส้นของตัวอักษร  40  คะแนน 
 - ควำมสะอำดเรียบร้อย    10  คะแนน 
 

6.รางวัลการประกวด 
 ร้อยละ๘๐ – ๑๐๐ ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง 
 ร้อยละ๗๐ – ๗๙  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงิน 
 รอ้ยละ๖๐ – ๖๙  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทองแดง 
 คะแนนต่ ากว่าร้อยละ๖๐ ได้รับเกียรติบัตร   เข้าร่วมการแข่งขัน  
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ 
 

1. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 
  1. ระดับประถมศึกษำปีที่๔ - ๖ 
  2. ระดับมัธยมศึกษำปีที่๑ - ๓ 
  3. ระดับมัธยมศึกษำปีที่๔ - ๖ 
 

๒. จ านวนผู้เข้าประกวด 
  
  2.1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย (กล่ำวสุนทรพจน์ภำษำไทย) 
  2.2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ(กล่ำวสุนทรพจน์ภำษำอังกฤษ) 
  2.3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (กล่ำวสุนทรพจน์ภำษำจีน) 
        ** สำมำรถส่งได้โรงเรียนละไม่เกิน 3 คนแบ่งเป็น 3 กลุ่มสาระ ** 
๓.เวลาในการแข่งขัน 
 ผู้เข้ำประกวดกล่ำวสุนทรพจน์ ภำยใน 5 นำที เท่ำนั้น 
4. วิธีการประกวด 
 4.1 ผู้เข้ำประกวดแต่งกำยตำมควำมเหมำะสมกับกำรประกวด 
 4.2 ให้ผู้เข้ำประกวดจับฉลำกเพ่ือจัดล ำดับ ก่อนกำรประกวด 15 นำที 
 4.3 หำกมีควำมจ ำเป็นต้องประกวดรอบที่ 2 เพ่ือตัดสินใจให้เป็นกำรประกวดกำรกล่ำวสุนทรพจน์แบบฉับพลัน 
 4.4 กรณีผู้เข้ำประกวดไปรำยงำนตัวไม่ครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนดในหลักเกณฑ์กำรประกวดให้กรรมกำรฯ              
พิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำแข่งขัน 
 4.5ผู้เข้ำประกวดต้องมำรำยงำนตัวก่อนกำรประกวดแข่งขัน 30 นำที(หำกมำรำยงำนตัวพ้นจำกเวลำที่
ก ำหนดให้กรรมกำรฯพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด) 
 4.6กรณีผู้เข้ำประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยให้แสดงหลักฐำนทำงรำชกำรที่แสดงให้เห็นว่ำอยู่ในประเทศ
ไทยอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ดังนี้ 
      (1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยหรือส ำเนำสูติบัตรหรือหนังสือรับรองกำรเกิด                   
(อย่ำงในอย่ำงหนึ่ง) และ 
      (2) หนังสือรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
      ทั้งนี้ กรณีเอกสำรไม่ครบตำม (1)  และ  (2) ให้กรรมกำรพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด 
5. หัวข้อในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ 
 หัวข้อกำรประกวดกำรกล่ำวสุนทรพจน์ ระดับประถมศึกษำต้อนต้น ระดับประถมศึกษำต้อนปลำย                
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย โดยใช้หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน” 
 5.1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย (กล่ำวสุนทรพจน์ภำษำไทย) 
 5.2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (กล่ำวสุนทรพจน์ภำษำอังกฤษ) 
 5.3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (กล่ำวสุนทรพจน์ภำษำจีน) 
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6. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม 50 คะแนน ดังนี้ 
 

 6.1 โครงสร้างการพูด (18 คะแนน) 
 

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 
-ค าน า (การแนะน าตนเอง น าเข้าสู่เนื้อเรื่อง) 3 
-เนื้อเรื่อง ผู้เข้าแข่งขันพูดได้ตรงกับเรื่องที่ก าหนดให้ 3 
-การด าเนินเรื่อง พูดเรียงล าดับความส าคัญของเรื่องที่เล่า และสอดคล้องสัมพันธ์กันตลอดเรื่อง 6 
-การสรุปของเรื่องที่เล่า 4 
-ตรงตามเวลาที่ก าหนด 2 

 

 6.2  ศิลปะการน าเสนอ (15 คะแนน) 
 

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 
-ลีลำวำทศิลป์ชวนฟัง 3 
-น้ ำเสียงชัดเจน ไม่ตะกุกตะกัก เว้นจังหวะกำรพูดได้ถูกต้องหนักเบำ สอดคล้องกับเรื่อง 3 
-ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย เหมาะสมกับระดับชั้น และกาลเทศะ 3 
-ออกเสียงอักขระที่ถูกต้อง 3 
-สามารถสร้างบรรยากาศท่ีดึงดูดใจผู้ฟังได้ดี 3 

 

 6.3  ความคิด (12 คะแนน) 
 

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 
- มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 3 
-มีเหตุผลน่าเชื่อถือสอดคล้องกับเรื่องที่เล่า 3 
-มีไหวพริบในการแก้ปัญหา 3 
-ข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรมสามารถท าตามได้ 3 

 

 6.4บุคลิกภาพ (5 คะแนน) 
 

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 
- ปรำกฏตัวด้วยควำมเชื่อมั่น ไม่แสดงอำกำรประหม่ำ 2 
-กริยำท่ำทำงขณะพูดเหมำะสมสอดคล้องกับเรื่องที่พูด หรือเนื้อหำ 2 
-ขณะพูดมองผู้ฟังได้อย่างเป็นธรรมชาติ 1 

 
หมายเหตุ ***การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

6.รางวัลการประกวด 
 ร้อยละ๘๐ – ๑๐๐         ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง 
 ร้อยละ๗๐ – ๗๙  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงิน 
 ร้อยละ๖๐ – ๖๙  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทองแดง 
 คะแนนต่ ากว่าร้อยละ๖๐ ได้รับเกียรติบัตร  เข้าร่วมการแข่งขัน  
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันคิดเลขเร็ว 
 

1. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 
  ๑. ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๓ 
  ๒. ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ - ๖ 
  ๓. ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ - ๓ 
  ๔. ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ - ๖ 
 

๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 กำรแข่งขันประเภทเดี่ยว (แต่ละโรงเรียนสำมำรถส่งได้ระดับละ 3 คน) 
 
 

3. วิธีด าเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 กติกำกำรแข่งขันคิดเลขเร็ว (โดยใช้โปรแกรม 180 IQ) ระดับประถมศึกษำ 
 รอบแรก 
 1. ผู้เข้ำร่วมแข่งขันท ำแบบทดสอบเพ่ือคัดเลือกผู้เข้ำสู่กำรแข่งขันรอบรองชนะเลิศ 
 2. น ำคะแนนของผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขันมำจัดเรียงลำดับแล้วตัดสินดังนี้ 
    # คะแนนสูงสุดอันดับหนึ่งถึงอันดับ 16 เข้ำรอบรองชนะเลิศ 
   หมายเหต*ุ** สัญลักษณ์ท่ีใช้ค ำนวณได้คือ + , − , × , ÷ และยกก ำลัง 
 รอบรองชนะเลิศ 
 1. ท ำกำรแข่งขันโดยโปรแกรม 180 IQ มีกำรฉำยโปรเจคเตอร์ใช้สัญญำณไฟในกำรกดเพ่ือเฉลยค ำตอบโดย
มีกติกำดังนี้ 
     1.1 คอมพิวเตอร์จะท ำกำรสุ่มตัวเลขโดดขึ้นมำ 4 หลักพร้อมก ำหนดเลข 10 และสุ่มค ำตอบ 2 หลัก 
     จำกนั้นให้ทีมท่ีเข้ำแข่งขันใช้เลขโดดที่ก ำหนดให้ 4 หลักพร้อมก ำหนดเลข 10  มำ ค ำนวณโดย
กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ +, −, ×, ÷ และ ab โดย a และ b จะต้องเป็นเลขที่น ำมำจำกโจทย์) ให้ได้ค ำตอบ              
ตำมท่ีก ำหนดหรือใกล้เคียง 
 1.2 เวลำที่ใช้  1 นำท ี
     1.3 ภำยใน 1 นำทีถ้ำมีทีมที่ได้ค ำตอบตรงที่ก ำหนดให้กดสัญญำณไฟจะได้สิทธิ์กำรเฉลยทันที /                 
ถ้ำเฉลยผิดทีมที่ได้ค ำตอบตรงที่ก ำหนดทีมถัดไปให้กดสัญญำณไฟจะได้สิทธิ์ในกำรเฉลยทันที 
     1.4 ถ้ำยังไมม่ีทีมใดได้ค ำตอบที่ตรงก ำหนดจะรอให้เวลำหมดก่อนแล้วจะให้ทีมที่ได้ค ำตอบที่ใกล้เคียง
ที่สุดในกำรเฉลย 
     1.5 ถ้ำมีทีมที่ได้ค ำตอบใกล้เคียงท่ีสุดมำกกว่ำ 1 ทีมให้ทีมเหล่ำนั้นกดสัญญำณไฟโดยรอค ำสั่งจำกพิธีกรทีม
ใดกดก่อนจะได้มีสิทธิ์ในกำรเฉลย/ถ้ำเฉลยตอบผิดทีมที่เหลือที่มีค ำตอบใกล้เคียงที่สุดกดสัญญำณไฟโดยกำรรอค ำสั่ง
จำกพิธีกรทีมใดกดก่อนจะได้สิทธิ์ในกำรเฉลย 
   2. ทีมที่เฉลยได้ถูกต้องจะได้ 1 คะแนน 
   3. ทีมใดไดค้ะแนนครบ 5 คะแนนกอ่นจะได้ผ่ำนกำรเขำ้รอบชิงชนะเลิศ 
   4. ทีมที่จะเขำสู่รอบชิงชนะเลิศจะมีเพียง 8 ทีมเทำ่นั้น 
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รอบชิงชนะเลิศ 
 1. ท ำกำรแข่งขันโดยโปรแกรม 180 IQ มีกำรฉำยโปรเจคเตอร์ใช้สัญญำณไฟในกำรกดเพ่ือเฉลยค ำตอบโดย
มีกติกำดังนี้ 
 1.1 คอมพิวเตอร์จะท ำกำรสุ่มตัวเลขโดดขึ้นมำ 5 หลักและสุ่มค ำตอบ 2 หลักจำกนั้นให้ทีมท่ีเข้ำแข่งขันใช้
เลขโดดที่ก ำหนดให้ 5 หลักมำค ำนวณโดยกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ +, −, ×, ÷ และ ab โดย a และ b จะตอ้ง
เป็นเลขท่ีน ำมำจำกโจทย์) ให้ไดค้ ำตอบที่ก ำหนดหรือใกล้เคียง 
 1.2 เวลำที่ใช้ 1.30 นำท ี
 1.3 ภำยใน 1.30 นำทีถำ้มีทีมใดได้ค ำตอบตรงที่ก ำหนดให้กดสัญญำณไฟจะได้สิทธิ์กำรเฉลยทันที / ถ้ำ
เฉลยผิดทีมท่ีได้ค ำตอบตรงที่ก ำหนดทีมถัดไปให้กดสัญญำณไฟจะได้สิทธิ์ในกำรเฉลยทันที 
 1.4 ถ้ำยังไมม่ีทีมใดได้ค ำตอบที่ตรงก ำหนดจะรอให้เวลำหมดก่อนแล้วจะใหท้ีมที่ได้ค ำตอบที่ใกล้เคียง 
 1.5 ถ้ำมีทีมท่ีได้ค ำตอบใกล้เคียงท่ีสุดมำกกว่ำ 1 ทีมให้ทีมเหล่ำนั้นกดสัญญำณไฟโดยรอค ำสั่งจำกพิธีกรทีมใด
กดก่อนจะได้มีสิทธิ์ในกำรเฉลย/ ถ้ำเฉลยตอบผิดให้ทีมท่ีเหลือที่มีค ำตอบใกล้เคียงที่สุดกดสัญญำณไฟโดยกำรรอค ำสั่งจำก
พิธีกรทีมใดกดก่อนจะได้สิทธิ์ในกำรเฉลย 
 2. ทีมที่เฉลยได้ถูกต้องจะได้ 1 คะแนน 
 3. ค ำถำมที่ใช้ในกำรแข่งขันจะมีทั้งหมด 20 ข้อ 
 4. เมื่อท ำกำรแข่งขันครบ 20 ข้อจะท ำกำรนับคะแนนและสรุปผลกำรแข่งขัน 
 หมายเหตุ*** จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 1 คนต่อทีม 
 (ผู้สมัครควรน าบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบ้านติดตัวมาด้วย) 
 
กติกาการแข่งขันคิดเลขเร็ว  (โดยใช้โปรแกรม 180 IQ)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
รอบแรก 
1. ผู้เข้ำร่วมแข่งขันท ำแบบทดสอบเพ่ือคัดเลือกทีมเข้ำสู่กำรแข่งขันรอบรองชนะเลิศ 
2. น ำคะแนนของแตล่ะทีมมำจัดเรียงล ำดับแล้วตัดสินดังนี้ 
# คะแนนสูงสุดอันดับหนึ่ง – อันดับ 16 เข้ำรอบรองชนะเลิศ 
หมายเหตุ*** สัญลักษณ์ท่ีใช้ค ำนวณได้คือ + , − , × , ÷ และยกก ำลัง 
 

รอบรองชนะเลิศ 
1. ท ำกำรแข่งขันโดยโปรแกรม 180 IQ มีกำรฉำยโปรเจคเตอร์ใช้สัญญำณไฟในกำรกดเพ่ือเฉลยค ำตอบโดยมีกติกำ
ดังนี้ 
1.1 คอมพิวเตอร์จะท ำกำรสุ่มตัวเลขโดดขึ้นมำ 5 หลักและสุ่มค ำตอบ 2 หลักจำกนั้นให้ทีมท่ีเข้ำแข่งขันใช้เลขโดดที่
ก ำหนดให้ 5 หลักมำค ำนวณโดยกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ +, −, ×, ÷, √𝑏

𝑎
 , !, และ ab โดย a และ b จะต้องเป็น

เลขที่น ำมำจำกโจทย์ในกรณี √𝑏
𝑎

 ถ้ำ a เป็นจ ำนวนคู่อนุโลมให้ใช้ค ำตอบที่เป็นจ ำนวนคู่ให้ได้ค ำตอบตำมท่ีก ำหนดหรือ
ใกล้เคียง 
1.2 เวลำที่ใช้ 1 นำท ี
1.3 ภำยใน 1 นำทีถำ้มีทีมที่ได้ค ำตอบตรงที่ก ำหนดให้กดสัญญำณไฟจะได้สิทธิ์กำรเฉลยทันที/ ถ้ำเฉลยผิดทีมที่ได้
ค ำตอบตรงที่ก ำหนดทีมถัดไปให้กดสัญญำณไฟจะได้สิทธิ์ในกำรเฉลยทันที 
1.4 ถ้ำยังไมม่ีทีมใดได้ค ำตอบที่ตรงก ำหนดจะรอให้เวลำหมดก่อนแล้วจะให้ทีมที่ได้ค ำตอบที่ใกล้เคียงที่สุดในกำรเฉลย 
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1.5 ถ้ำมีทีมที่ไดค้ ำตอบใกล้เคียงท่ีสุดมำกกว่ำ 1 ทีมให้ทีมเหล่ำนั้นกดสัญญำณไฟโดยรอค ำสั่งจำกพิธีกรทีมใดกดก่อน
จะได้มีสิทธิ์ในกำรเฉลย / ถ้ำเฉลยตอบผิดให้ทีมที่เหลือที่มีค ำตอบใกล้เคียงท่ีสุดกดสัญญำณไฟโดยกำรรอค ำสั่งจำก
พิธีกรทีมใดกดก่อนจะได้สิทธิ์ในกำรเฉลย 
2. ทีมที่เฉลยได้ถูกต้องจะได้ 1 คะแนน 
3. ทีมทีไ่ดค้ะแนนครบ 5 คะแนนก่อนจะได้ผ่ำนกำรเข้ำรอบชิงชนะเลิศ 
4. ทีมที่จะเขำ้สู่รอบชิงชนะเลิศจะมีเพียง 8 ทีมเทำ่นั้น 
รอบชิงชนะเลิศ 
1. ท ำกำรแข่งขันโดยโปรแกรม 180 IQ มีกำรฉำยโปรเจคเตอร์ใช้สัญญำณไฟในกำรกดเพ่ือเฉลยค ำตอบโดยมีกติกำ
ดังนี้ 
1.1 คอมพิวเตอร์จะท ำกำรสุ่มตัวเลขโดดขึ้นมำ 5 หลักพร้อมก ำหนดเลข 100 ใช้ในกำรค ำนวณได้เลยและสุ่ม
ค ำตอบ 3 หลักจำกนั้นให้ทีมที่เข้ำแขง่ขันใช้เลขโดดที่ก ำหนดให้ 5 หลักพร้อมก ำหนดเลข 100 ที่ก ำหนดให้ แล้ว
ส ำหรับทุกข้อมำค ำนวณโดยกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ +, −, ×, ÷, √𝑏

𝑎
, !, และ ab โดย a และ b จะต้องเป็น

เลขที่น ำมำจำกโจทย์ในกรณี √𝑏
𝑎

 ถ้ำ a เป็นจ ำนวนคู่อนุโลมให้ใช้ค ำตอบที่เป็นจ ำนวนคู่ได้ให้ได้ค ำตอบที่ก ำหนดหรือ
ใกล้เคียง 
1.2 เวลำที่ใช้ 1.30 นำท ี
1.3 ภำยใน 1.30 นำทีถำ้มีทีมใดได้ค ำตอบตรงที่ก ำหนดให้กดสัญญำณไฟจะได้สิทธิ์กำรเฉลยทันที / ถ้ำเฉลยผิดทีมที่
ไดค้ ำตอบตรงที่ก ำหนดทีมถัดไปให้กดสัญญำณไฟจะได้สิทธิ์ในกำรเฉลยทันที 
1.4 ถ้ำยังไมม่ีทีมใดได้ค ำตอบที่ตรงก ำหนดจะรอให้เวลำหมดก่อนแล้วจะให้ทีมที่ได้ค ำตอบที่ใกล้เคียง 
1.5 ถ้ำมีทีมท่ีได้ค ำตอบใกล้เคียงท่ีสุดมำกกว่ำ 1 ทีมให้ทีมเหล่ำนั้นกดสัญญำณไฟโดยรอค ำสั่งจำกพิธีกรทีมใดกดก่อน
จะได้มีสิทธิ์ในกำรเฉลย / ถ้ำเฉลยตอบผิดให้ทีมที่เหลือที่มีค ำตอบใกล้เคียงท่ีสุดกดสัญญำณไฟโดยกำรรอค ำสั่งจำก
พิธีกรทีมใดกดก่อนจะได้สิทธิ์ในกำรเฉลย 
2. ทีมที่เฉลยได้ถูกต้องจะได้ 1 คะแนน 
3. ค ำถำมที่ใช้ในกำรแข่งขันจะมีทั้งหมด 20 ข้อ 
4. เมื่อท ำกำรแข่งขันครบ 20 ข้อจะท ำกำรนับคะแนนและสรุปผลกำรแข่งขัน 
หมายเหตุ. –ผู้สมัครที่ก ำลังศึกษำในระดับต่ ำกว่ำระดับที่สมัครแข่งขันสำมำรถลงสมัครได้ 
- จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน1คนต่อทีม 
(ผู้สมัครควรน าบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบ้านติดตัวมาด้วย)  
 
กติกาการแข่งขันคิดเลขเร็ว (โดยใช้โปรแกรม 180 IQ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รอบแรก 
1. ผู้เข้ำร่วมแข่งขันท ำแบบทดสอบเพ่ือคัดเลือกทีมเข้ำสู่กำรแข่งขันรอบรองชนะเลิศ 
2. น ำคะแนนของแตล่ะทีมมำจัดเรียงล ำดับแล้วตัดสินดังนี้ 
# คะแนนสูงสุดอันดับหนึ่ง – อันดับ 16 เข้ำรอบชิงชนะเลิศ 
หมายเหตุ*** สัญลักษณ์ท่ีใช้ค ำนวณได้คือ + , − , × , ÷ และยกก ำลัง 
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รอบรองชนะเลิศ 
1. ท ำกำรแข่งขันโดยโปรแกรม 180 IQ มีกำรฉำยโปรเจคเตอร์ใช้สัญญำณไฟในกำรกดเพ่ือเฉลยค ำตอบโดยมีกติกำดังนี้ 
 1.1 คอมพิวเตอร์จะท ำกำรสุ่มตัวเลขโดดขึ้นมำ 5 หลักและสุ่มค ำตอบ 2 หลักจำกนั้นให้ทีมท่ีเข้ำแข่งขัน 
ใช้เลขโดดที่ก ำหนดให้ 5 หลักมำค ำนวณโดยกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ +, −, ×, ÷, √𝑏

𝑎
 , !, และ ab โดย a และ 

b จะต้องเป็นเลขที่น ำมำจำกโจทย์ในกรณี √𝑏
𝑎

 ถ้ำ a เป็นจ ำนวนคู่อนุโลมให้ใช้ค ำตอบที่เป็นจ ำนวนคู่ให้ไดค้ ำตอบ
ตำมท่ีก ำหนดหรือใกล้เคียง 
 1.2 เวลำที่ใช้ 1 นำท ี
 1.3 ภำยใน 1 นำทีถำ้มีทีมที่ได้ค ำตอบตรงทีก่ ำหนดให้กดสัญญำณไฟจะได้สิทธิ์กำรเฉลยทันที/ถ้ำเฉลยผิดทีมท่ีได้
ค ำตอบตรงที่ก ำหนดทีมถัดไปให้กดสัญญำณไฟจะได้สิทธิ์ในกำรเฉลยทันที 
 1.4 ถ้ำยังไมม่ีทีมใดได้ค ำตอบที่ตรงก ำหนดจะรอให้เวลำหมดก่อนแล้วจะให้ทีมที่ได้ค ำตอบที่ใกล้เคียงที่สุดในกำร
เฉลย 
 1.5 ถ้ำมีทีมที่ได้ค ำตอบใกล้เคียงท่ีสุดมำกกว่ำ 1 ทีมให้ทีมเหล่ำนั้นกดสัญญำณไฟโดยรอค ำสั่งจำกพิธีกรทีมใดกด
ก่อนจะได้มีสิทธิ์ในกำรเฉลย / ถ้ำเฉลยตอบผิดให้ทีมท่ีเหลือที่มีค ำตอบใกล้เคียงที่สุดกดสัญญำณไฟโดยกำรรอค ำสั่ง
จำกพิธีกรทีมใดกดก่อนจะได้สิทธิ์ในกำรเฉลย 
2. ทีมที่เฉลยได้ถูกต้องจะได้ 1 คะแนน 
3. ทีมทีไ่ดค้ะแนนครบ 5 คะแนนก่อนจะได้ผ่ำนกำรเข้ำรอบชิงชนะเลิศ 
4. ทีมที่จะเขำ้สู่รอบชิงชนะเลิศจะมีเพียง 8 ทีมเทำ่นั้น 
 

รอบชิงชนะเลิศ 
1. ท ำกำรแข่งขันโดยโปรแกรม 180 IQ มีกำรฉำยโปรเจคเตอร์ใช้สัญญำณไฟในกำรกดเพ่ือเฉลยค ำตอบโดยมีกติกำ
ดังนี้ 
 1.1 คอมพิวเตอร์จะท ำกำรสุ่มตัวเลขโดดขึ้นมำ 5 หลักพร้อมก ำหนดเลข 100 ใช้ในกำรค ำนวณได้เลยและสุ่ม
ค ำตอบ 3 หลักจำกนั้นให้ทีมที่เข้ำแขง่ขันใช้เลขโดดที่ก ำหนดให้ 5 หลักพร้อมก ำหนดเลข 100 ที่ก ำหนดให้แล้ว
ส ำหรับทุกข้อมำค ำนวณโดยกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ +, −, ×, ÷, √𝑏

𝑎
, !, และ ab โดย a และ b จะต้องเป็น

เลขที่น ำมำจำกโจทย์ในกรณี √𝑏
𝑎

 ถ้ำ a เป็นจ ำนวนคู่อนุโลมให้ใช้ค ำตอบที่เป็นจ ำนวนคู่ให้ได้ค ำตอบที่ก ำหนดหรือ
ใกล้เคียง 
 1.2 เวลำที่ใช้ 1.30 นำท ี
 1.3 ภำยใน 1.30 นำทีถำ้มีทีมใดได้ค ำตอบตรงที่ก ำหนดให้กดสัญญำณไฟจะได้สิทธิ์กำรเฉลยทันที / ถ้ำเฉลยผิดทีมที่ได้
ค ำตอบตรงที่ก ำหนดทีมถัดไปให้กดสัญญำณไฟจะได้สิทธิ์ในกำรเฉลยทันที 
 1.4 ถ้ำยังไมม่ีทีมใดได้ค ำตอบที่ตรงก ำหนดจะรอให้เวลำหมดก่อนแล้วจะให้ทีมที่ได้ค ำตอบที่ใกล้เคียง 
 1.5 ถ้ำมีทีมท่ีได้ค ำตอบใกล้เคียงท่ีสุดมำกกว่ำ 1 ทีมให้ทีมเหล่ำนั้นกดสัญญำณไฟโดยรอค ำสั่งจำกพิธีกรทีมใดกด
ก่อนจะได้มีสิทธิ์ในกำรเฉลย / ถ้ำเฉลยตอบผิดให้ทีมท่ีเหลือที่มีค ำตอบใกล้เคียงที่สุดกดสัญญำณไฟโดยกำรรอค ำสั่ง
จำกพิธีกรทีมใดกดก่อนจะได้สิทธิ์ในกำรเฉลย 
2. ทีมที่เฉลยได้ถูกต้องจะได้ 1 คะแนน 
3. ค ำถำมที่ใช้ในกำรแข่งขันจะมีทั้งหมด 20 ข้อ 
4. เมื่อท ำกำรแข่งขันครบ 20 ข้อจะท ำกำรนับคะแนนและสรุปผลกำรแข่งขัน 
หมายเหตุ***ผู้สมัครที่ก ำลังศึกษำในระดับต่ ำกว่ำระดับที่สมัครแข่งขันสำมำรถลงสมัครได้ 
- จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน1คนต่อทีม 
(ผู้สมัครควรน าบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบ้านติดตัวมาด้วย)  
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4.รางวัลการประกวด 
 ร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐          ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง 
 ร้อยละ ๗๐ – ๗๙  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงิน 
 ร้อยละ ๖๐ – ๖๙  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทองแดง 
 คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  ได้รับเกียรติบัตร  เข้าร่วมการแข่งขัน 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขนัซูโดกุ (Sudoku) 

1. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนกำลังศึกษำอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 
  ๑. ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๓ 
  ๒. ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ - ๖ 
  ๓. ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ - ๓ 
  ๔. ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ - ๖ 
 (ปริศนำซูโดกุที่ใช้แข่งขันระดับประถมจะเป็นซูโดกุแบบ6x6, 6x6 ตัวอักษร, 8x8, 8x8 ตัวอักษร, 8x8 ทแยงมุม, 
8x8 จิ๊กซอ, 9x9, 9x9 ตัวอักษร, 9x9 ทแยงมุม, 9x9 จิ๊กซอและระดับมัธยมศึกษำจะเป็นซูโดกุแบบ 9x9, 9x9 ตัวอักษร, 
9x9 ทแยงมุม, 9x9 จิ๊กซอ, Even-Odd, Consecutive, Asterisk, Wordoku, Alphabet Jigsaw, Windoku)  
 

๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 ประเภทเดี่ยว สำมำรถส่งได้โรงเรียนละไม่เกิน 3 คน 
 

3. หลักเกณฑ์การคัดเลือกและระบบการแข่งขัน 
 ท ำกำรแข่งขันจำกซูโดกุที่ก ำหนดให้เพียงรอบเดียวนับคะแนนของค ำตอบที่ถูกแล้วเทียบเป็นร้อยละ 
 

4.ระบบและกติกาการแข่งขัน 
 ใช้กฎกติกำและระบบกำรแข่งขันแบบมำตรฐำนสำกลระดับประเทศและนำนำชำติโดยสมำคมครอสเวิร์ดเกมส์ 
เอแม็ทค ำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยซูโดกุจะแข่งขันเพ่ือกำรคัดเลือก กำรแข่งขันจะแบ่งออกเป็นรอบคัดเลือกและ 
รอบชิงชนะเลิศดังนี้ 
 1. รอบคัดเลือกผู้เข้ำแข่งขันซูโดกุจะแข่งขันร่วมด้วยปริศนำที่ก ำหนดให้แบบเดียวกันโดยผู้ที่ท ำถูกจะได้
คะแนนถูกต้องและคะแนนโบนัสควำมเร็วเสร็จก่อนเวลำหำกท ำผิดจะไม่ได้คะแนน 
 2. รอบชิงชนะเลิศผู้เข้ำแข่งขันซูโดกุจะคัดเลือกผู้แข่งขันได้คะแนนสูงที่สุด 5 อันดับแรกเข้ำสู่รอบชิงชนะเลิศ 
(โรงเรียนสำมำรถสอบถำมรำยละเอียดและขอค ำปรึกษำเพ่ิมเติมได้ที่สมำคมฯ 02-295-0861-5)  
กติกำเพ่ิมเติม 
 1. คะแนนประจ าปริศนาหากผู้แข่งขันสามารถแก้โจทย์ปริศนาซูโดกุได้ภายในเวลาที่ก าหนดและถูกต้องท่าน
จะได้รับคะแนนประจ าปริศนาตามท่ีระบุไว้ในแต่ละข้อ 
 2. คะแนนโบนัสเวลาในแต่ละรอบจะมีการก าหนดเวลาในการแก้โจทย์ปริศนาไว้หากผู้แข่งขันสามารถแก้
โจทย์ปริศนาทั้งหมดได้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนดท่านจะได้รับคะแนนโบนัสเวลาเพ่ิมขึ้นอีกนาทีละ 3 คะแนนโดย
ค านวณจากเวลาที่เหลืออยู่เป็นนาที (เศษของนาทีปัดทิ้ง) คูณด้วย 3 (ถ้าแก้โจทย์ปริศนาไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับคะแนน
โบนัสนี้)  
 เช่นเวลำในรอบก ำหนดให้ 30 นำทีแต่นำย Z ท ำเสร็จและถูกต้องภำยในเวลำ 20 นำท ี40 วินำทีนำย Z 
จะได้คะแนนโบนัสเวลำในรอบนี้เท่ำกับ 9 นำที (เวลำเหลือ 9 นำท ี20 วินำทีแต่เศษของนำทีปัดทิ้งเหลือ 9 นำที) 
x3 คะแนนต่อนำที = คะแนนโบนัสเวลำ 27 คะแนน 
4 เกณฑ์การตัดสิน 
 ร้อยละ 80-100  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง 
 ร้อยละ 70-79   ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงิน 
 ร้อยละ 60-69   ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทองแดง 
 ต่ ำกว่ำร้อยละ 60  ไดร้ับเกียรติบัตร  เข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขัน A-math 

1. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก ำลังศึกษำอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 
  ๑. ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๓ 
  ๒. ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ - ๖ 
  ๓. ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ - ๓ 
  ๔. ระดบัชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ - ๖ 
 * (เฉพำะรุ่นประถมศึกษำปีที่ 1 – 6  ใช้อุปกรณ์แข่งขัน A-Math ระดับประถมและรุ่นมัธยมศึกษำใช้
อุปกรณ ์A-Math ปกติ) 

๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 ประเภทคู่ สำมำรถส่งได้โรงเรียนละไม่เกิน 3 คู่ 
 

3. หลักเกณฑ์การคัดเลือกและระบบการแข่งขัน 
 

กติกาการแข่งขัน A-Math ระดับประถมศึกษาต้นและปลาย 

A-Mathเป็นเกมต่อสมกำรคณิตศำสตร์ 
หลักในกำรเล่นคือต่อตัวเลขตำมหลักกำรทำงคณิตศำสตร์ลงบนช่องตำรำงให้ได้ผลดีมำกที่สุดเมื่อจบเกมผู้ที่

ได้คะแนนมำกกว่ำจะเป็นผู้ชนะ 
 

อุปกรณ์การเล่น 
1. กระดำน (Board) มีขนำดกว้ำง 15 ช่องและสูง 15 ช่องรวมทั้งสิ้น 225 ช่อง 
2. เบี้ย (Tile) มีทั้งสิ้น 70 ตัวในถุง (ดูจ ำนวนตัวที่เหลือได้ที่ด้ำนซ้ำยของหน้ำเกม)  
3. แป้น (Rack) ใช้ในกำรวำงเบี้ยโดยแต่ละฝ่ำยจะมีเบี้ยในแป้นฝ่ำยละ 8 ตัว 
 

กติกาการเล่นทั่วไป 
1. ในกำรลงแต่ละครั้ง (Turn) ให้ผู้เล่นลงเบี้ยกี่ตัวก็ได้ในแนวเดียวกันและต่อกับเบี้ยเดิมในกระดำนเพ่ือให้เกิดเป็น
สมกำรคณิตศำสตร์ใหม่ที่ถูกต้อง 
2. กำรลงครั้งแรกต้องต่อกับช่องดำวบนกระดำน 
3. กำรคิดคะแนนน ำคะแนนของเบี้ยแต่ละตัวในสมกำรมำบวกกันหำกลงเบี้ยใหม่ในช่องคะแนนพิเศษจะได้คะแนนเพ่ิมดังนี้ 
- ช่องสีแดงน ำคะแนนของทั้งสมกำรคูณสำม 
- ช่องสีเหลืองน ำคะแนนของทั้งสมกำรคูณสอง 
- ช่องสีฟ้ำน ำคะแนนของตัวเบี้ยที่ทับช่องคูณสำม 
- ช่องสีส้มน ำคะแนนของตัวเบี้ยที่ทับช่องคูณสอง 
4. กำรสิ้นสุดเกมส์มีสองกรณีคือ 
- เมื่อเบี้ยในถุงหมดและผู้เล่นฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งใช้เบี้ยที่มีอยู่จนหมดหรือ 
- ขณะแข่งขันผู้เล่นทั้งสองฝ่ำยไม่มีกำรลงเบี้ยในกระดำนติดต่อกันรวม 6 ครั้ง (3 รอบ)  
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กติกาการเล่นพิเศษ 
1. กำรขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นสำมำรถเปลี่ยนตัวได้ตั้งแต่ 1-8 ตัวและจะเสียตำเดิน 1 ครั้งโดยให้น ำเบี้ยที่ต้องกำร 
เปลี่ยนมำวำงบนกระดำนและกด Exchange แต่ถ้ำเบี้ยในถุงเหลือน้อยกว่ำ 5 ตัวจะไม่สำมำรถเปลี่ยนได้ 
2. กำรท ำบิงโกหำกผู้เล่นสำมำรถลงเบี้ยทั้ง 8 ตัวได้ในตำเล่นครั้งเดียวจะได้คะแนนพิเศษเพ่ิมอีก 40 คะแนน 
3. สมกำรท่ีถูกต้อง 
- ค่าของสมการฝั่งซ้ายและขวาต้องเท่ากันโดยค านวณเครื่องหมายคูณ/หารก่อนเครื่องหมายบวก/ลบและท าตามล าดับ
จากซ้ายไปขวาหรือบนลงล่าง 
- เลขหลักเดียวสามารถน ามาต่อเป็นเลข ๒-๓ หลักได้แต่ห้ามน าเลขศูนย์ต่อหน้าเลขตัวอื่น - เครื่องหมายบวกลบคูณหาร
ห้ามวางติดกัน 
- เครื่องหมายลบน ามาต่อหน้าตัวเลขเพื่อท าเป็นเลขติดลบได้แต่ห้ามวางเป็นเลขติดลบศูนย์ 
- เลขศูนย์ห้ามเป็นตัวหาร 
 
กติกาการแข่งขัน A-Math ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

A-Math เป็นเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ 
หลักในการเล่นคือต่อตัวเลขตามหลักการทางคณิตศาสตร์ลงบนช่องตารางให้ได้ผลดีมากท่ีสุดเมื่อจบเกมส์ผู้ท่ีได้คะแนน
มากกว่าจะเป็นผู้ชนะ 
 

อุปกรณ์การเล่น 
1. กระดำน (Board) มีขนำดกว้ำง 15 ช่องและสูง 15 ช่องรวมทั้งสิ้น 225 ช่อง 
2. เบี้ย (Tile) มีทั้งสิ้น 100 ตัวในถุง (ดูจ ำนวนตัวที่เหลือได้ที่ด้ำนซ้ำยของหน้ำเกมส์)  
3. แป้น (Rack) ใช้ในกำรวำงเบี้ยโดยแต่ละฝ่ำยจะมีเบี้ยในแป้นฝ่ำยละ 8 ตัว 
 
กติกาการเล่นทั่วไป 
1. ในกำรลงแต่ละครั้ง (Turn) ให้ผู้เล่นลงเบี้ยกี่ตัวก็ได้ในแนวเดียวกันและต่อกับเบี้ยเดิมในกระดำนเพ่ือให้เกิดเป็น
สมกำรคณิตศำสตร์ใหม่ที่ถูกต้อง 
2. กำรลงครั้งแรกต้องต่อกับช่องดำวบนกระดำน 
3. กำรคิดคะแนนน ำคะแนนของเบี้ยแต่ละตัวในสมกำรมำบวกกันหำกลงเบี้ยใหม่ในช่องคะแนนพิเศษจะได้คะแนนเพ่ิม
ดังนี้ 
 - ช่องสีแดงน ำคะแนนของทั้งสมกำรคูณสำม 
 - ช่องสีเหลืองน ำคะแนนของทั้งสมกำรคูณสอง 
 - ช่องสีฟ้ำน ำคะแนนของตัวเบี้ยที่ทับช่องคูณสำม 
 - ช่องสีส้มน ำคะแนนของตัวเบี้ยที่ทับช่องคูณสอง 
4. กำรสิ้นสุดเกมส์มีสองกรณีคือ 
 - เมื่อเบี้ยในถุงหมดและผู้เล่นฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งใช้เบี้ยที่มีอยู่จนหมดหรือ 
 - ขณะแข่งขันผู้เล่นทั้งสองฝ่ำยไม่มีกำรลงเบี้ยในกระดำนติดต่อกันรวม 6 ครั้ง (3 รอบ)  
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กติกาการเล่นพิเศษ 
1. กำรขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นสำมำรถเปลี่ยนตัวได้ตั้งแต ่1-8 ตัวและจะเสียตำเดิน 1 ครั้งโดยให้น ำเบี้ยที่ต้องกำรเปลี่ยน
มำวำงบนกระดำนและกด Exchange แต่ถ้ำเบี้ยในถุงเหลือน้อยกว่ำ 5 ตัวจะไม่สำมำรถเปลี่ยนได้ 
2. กำรท ำบิงโกหำกผู้เล่นสำมำรถลงเบี้ยทั้ง 8 ตัวได้ในตำเล่นครั้งเดียวจะได้คะแนนพิเศษเพ่ิมอีก 40 คะแนน 
3. สมกำรที่ถูกต้อง 
 - ค่าของสมการฝั่งซ้ายและขวาต้องเท่ากันโดยค านวณเครื่องหมายคูณ/หารก่อนเครื่องหมายบวก/ลบและท า
ตามล าดับจากซ้ายไปขวาหรือบนลงล่าง 
 - เลขหลักเดียวสามารถนามาต่อเป็นเลข 2-3 หลักได้แต่ห้ามน าเลขศูนย์ต่อหน้าเลขตัวอื่น–เครื่องหมายบวกลบ
คูณหารห้ามวางติดกัน 
 - เครื่องหมายลบน ามาต่อหน้าตัวเลขเพื่อท าเป็นเลขติดลบได้แต่ห้ามวางเป็นเลขติดลบศูนย์ 
 - เลขศูนย์ห้ามเป็นตัวหาร 
 
กติกาการแข่งขัน A-Math ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

A-Mathเป็นเกมต่อสมกำรคณิตศำสตร์ 
หลักในกำรเล่นคือต่อตัวเลขตำมหลักกำรทำงคณิตศำสตร์ลงบนช่องตำรำงให้ได้ผลดีมำกที่สุดเมื่อจบเกมส์ผู้ที่

ได้คะแนนมำกกว่ำจะเป็นผู้ชนะ 
 

อุปกรณ์การเล่น 
1. กระดำน (Board) มีขนำดกว้ำง 15 ช่องและสูง 15 ช่องรวมทั้งสิ้น 225 ช่อง 
2. เบี้ย (Tile) มีทั้งสิ้น 100 ตัวในถุง (ดูจ ำนวนตัวที่เหลือได้ที่ด้ำนซ้ำยของหน้ำเกมส์)  
3. แป้น (Rack) ใช้ในกำรวำงเบี้ยโดยแต่ละฝ่ำยจะมีเบี้ยในแป้นฝ่ำยละ 8 ตัว 
 

กติกาการเล่นทั่วไป 
1. ในกำรลงแต่ละครั้ง (Turn) ให้ผู้เล่นลงเบี้ยกี่ตัวก็ได้ในแนวเดียวกันและต่อกับเบี้ยเดิมในกระดำนเพ่ือให้เกิดเป็น
สมกำรคณิตศำสตร์ใหม่ที่ถูกต้อง 
2. กำรลงครั้งแรกต้องต่อกับช่องดำวบนกระดำน 
3. กำรคิดคะแนนน ำคะแนนของเบี้ยแต่ละตัวในสมกำรมำบวกกันหำกลงเบี้ยใหม่ในช่องคะแนนพิเศษจะได้คะแนน
เพ่ิมดังนี้ 
 - ช่องสีแดงน ำคะแนนของทั้งสมกำรคูณสำม 
 - ช่องสีเหลืองน ำคะแนนของทั้งสมกำรคูณสอง 
 - ช่องสีฟ้ำน ำคะแนนของตัวเบี้ยที่ทับช่องคูณสำม 
 - ช่องสีส้มน ำคะแนนของตัวเบี้ยที่ทับช่องคูณสอง 
4. กำรสิ้นสุดเกมส์มีสองกรณีคือ 
 - เมื่อเบี้ยในถุงหมดและผู้เล่นฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งใช้เบี้ยที่มีอยู่จนหมดหรือ 
 - ขณะแข่งขันผู้เล่นทั้งสองฝ่ำยไม่มีกำรลงเบี้ยในกระดำนติดต่อกันรวม 6 ครั้ง (3 รอบ) 
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กติกาการเล่นพิเศษ 
1. กำรขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นสำมำรถเปลี่ยนตัวได้ตั้งแต่ 1-8 ตัวและจะเสียตำเดิน 1 ครั้งโดยให้น ำเบี้ยที่ต้องกำรเปลี่ยน
มำวำงบนกระดำนและกด Exchange แต่ถ้ำเบี้ยในถุงเหลือน้อยกว่ำ 5 ตัวจะไม่สำมำรถเปลี่ยนได้ 
2. กำรท ำบิงโกหำกผู้เล่นสำมำรถลงเบี้ยทั้ง 8 ตัวได้ในตำเล่นครั้งเดียวจะได้คะแนนพิเศษเพ่ิมอีก 40 คะแนน 
3. สมกำรที่ถูกต้อง 
- ค่ำของสมกำรฝั่งซ้ำยและขวำต้องเท่ำกันโดยค ำนวณเครื่องหมำยคูณ/หำรก่อนเครื่องหมำยบวก/ลบและท ำ
ตำมล ำดับจำกซ้ำยไปขวำหรือบนลงล่ำง 
- เลขหลักเดียวสำมำรถน ำมำต่อเป็นเลข 2-3 หลักได้แต่ห้ำมน ำเลขศูนย์ต่อหน้ำเลขตัวอ่ืน - เครื่องหมำยบวกลบคูณ
หำรห้ำมวำงติดกัน 
- เครื่องหมำยลบน ำมำต่อหน้ำตัวเลขเพื่อท ำเป็นเลขติดลบได้แต่ห้ำมวำงเป็นเลขติดลบศูนย์ 
- เลขศูนย์ห้ำมเป็นตัวหำร 
หมายเหตุ***ผู้สมัครที่ก ำลังศึกษำในระดับต่ ำกว่ำระดับที่สมัครแข่งขันสำมำรถลงสมัครได้ 
- จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขันทีมละ 2 คน 
(ผู้สมัครควรน าบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบ้านติดตัวมาด้วย)  
 

4. รางวัลการประกวด 
 ร้อยละ 80-100  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง 
 ร้อยละ 70-79  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงิน 
 ร้อยละ 60-69  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทองแดง 
 ต่ ำกว่ำร้อยละ 60  ไดร้ับเกียรตบิัตร            เข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี 
(ระดับปฐมวัย) 

 

1. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก ำลังศึกษำอยู่ระดับปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 อปท.ละ 1 ทีมๆละ 2 คน (สำมำรถส่งได้ไม่เกิน 3 ทีม) 
  

3. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 2 ชั่วโมง 
 

4. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ์ 
 4.1วำดภำพในหัวข้อ“ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน” 
 4.2 ให้ผู้เข้ำประกวดจัดเตรียมอุปกรณ์มำเอง ดังนี้ 
 - กระดำษวำดเขียน 100 ปอนด์ ขนำด 15 นิ้ว X 22 นิ้ว 
 - ดินสอ 
 - ยำงลบ 
 - แผ่นรองวำดภำพ 
        -สีเทียน12 สี (ชุดที่ 1) 
 4.3 กรณีผู้เข้ำแข่งขันไปรำยงำนตัวไม่ครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนดในหลักเกณฑ์กำรแข่งขันให้กรรมการฯ
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 
 4.4 ผู้เข้ำประกวดต้องมำรำยงำนตัวก่อนกำรประกวดแข่งขัน 30 นำท ี(หำกมำรำยงำนตัวพ้นจำกเวลำที่
ก ำหนดให้กรรมกำรฯพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด) 
 4.5 กรณีผู้เข้ำประกวดเป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทยให้แสดงหลักฐำนทำงรำชกำรที่แสดงให้เห็นว่ำอยู่ใน
ประเทศไทยอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ดังนี้ 
      (1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวบุคคลซ่ึงไม่มีสัญชำติไทยหรือส ำเนำสูติบัตรหรือหนังสือรับรองกำรเกิด                   
(อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) และ 
      (2) หนังสือรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
      ทั้งนี้ กรณีเอกสำรไม่ครบตำม (1)  และ  (2) ให้กรรมกำรพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด 
 

5.เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม๑๐๐คะแนนดังนี้  
 

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 
๑. วาดภาพตามหัวข้อที่ก าหนด 5 
๒. การวางภาพที่เหมาะสม 30 
๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 30 
๔. ความประณีตสวยงาม 30 
๕. การเก็บอุปกรณ์หลังการใช้งาน 5 

 
หมายเหตุ*** หำกใช้สีมำกกว่ำ 1 กล่อง (12 สี) ต้องเป็นสีที่เหมือนกับชุดที่ 1 มิเช่นนั้นต้องเลือกใช้เพียงกล่องเดียว 
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6. รางวัลการประกวด 
 ร้อยละ 80-100  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง 
 ร้อยละ 70-79  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงิน 
 ร้อยละ 60-69  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทองแดง 
 ต่ ำกว่ำร้อยละ 60  ไดร้ับเกียรติบัตร            เข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

เกณฑ์การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี 
(ระดับประถมศึกษาตอนต้น) 

 

1. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก ำลังศึกษำอยู่ระดับประถมศึกษาปีท่ี๑-๓   ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 ประเภทเดี่ยว (สำมำรถส่งได้โรงเรียนละไม่เกิน 3 คน) 

3. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 3  ชั่วโมง 
 

4. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ์ 
 4.1 วำดภำพในหัวข้อ   “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
 4.2 ให้ผู้เข้ำประกวดจัดเตรียมอุปกรณ์มำเอง ดังนี้ 
       - กระดำษวำดเขียน 100 ปอนด์ ขนำด 15 นิ้ว X 22 นิ้ว 
       - ดินสอ 
       - ยำงลบ 
       - แผ่นรองวำดภำพ 
       - สีไม้ธรรมดำชนิด12 สี (ชุดที่ 1) 
 4.3 กรณีผู้เข้ำแข่งขันไปรำยงำนตัวไม่ครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนดในหลักเกณฑ์กำรแข่งขันให้กรรมการฯ
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 
 4.5ผู้เข้ำประกวดต้องมำรำยงำนตัวก่อนกำรประกวดแข่งขัน 30 นำท ี(หำกมำรำยงำนตัวพ้นจำกเวลำที่
ก ำหนดให้กรรมกำรฯพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด) 
 4.6 กรณีผู้เข้ำประกวดเป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทยให้แสดงหลักฐำนทำงรำชกำรที่แสดงให้เห็นว่ำอยู่ใน
ประเทศไทยอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ดังนี้ 
      (1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทยหรือส ำเนำสูติบัตรหรือหนังสือรับรองกำรเกิด                   
(อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) และ 
      (2) หนังสือรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
      ทั้งนี้ กรณีเอกสำรไม่ครบตำม (1)  และ  (2) ให้กรรมกำรพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด 
 

5.เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม๑๐๐คะแนนดังนี้  
 

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 
๑. วาดภาพตามหัวข้อที่ก าหนด 5 
๒. การวางภาพที่เหมาะสม 30 
๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 30 
๔. ความประณีตสวยงาม 30 
๕. การเก็บอุปกรณ์หลังการใช้งาน 5 

 
หมายเหตุ*** หำกใช้สีมำกกว่ำ 1 กล่อง (12 สี) ต้องเป็นสีที่เหมือนกับชุดที่ 1 มิเช่นนั้นต้องเลือกใช้เพียงกล่องเดียว 
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6. รางวัลการประกวด 
 ร้อยละ 80-100  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง 
 ร้อยละ 70-79  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงิน 
 ร้อยละ 60-69  ได้รับเกียรติบัตร  ระดบัเหรียญทองแดง 
 ต่ ำกว่ำร้อยละ 60  ไดร้ับเกียรติบัตร            เข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี 
(ระดับประถมศึกษาตอนปลาย) 

 

1. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก ำลังศึกษำอยู่ระดับประถมศึกษำปีท่ี4-6   ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 ประเภทเดี่ยว (สำมำรถส่งได้โรงเรียนละไม่เกิน 3 คน) 
  

3. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 3  ชั่วโมง 
 

4. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ์ 
 4.1 วำดภำพในหัวข้อ   “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
 4.2 ให้ผู้เข้ำประกวดจัดเตรียมอุปกรณ์มำเอง ดังนี้ 
    - กระดำษวำดเขียน 100 ปอนด์ ขนำด 15 นิ้ว X 22 นิ้ว 
    - ดินสอ 
    - ยำงลบ 
             - แผ่นรองวำดภำพ 
 - สีชอล์กชนิด 24 สี (ชุดที่ 1) 
 4.3 กรณีผู้เข้ำแข่งขันไปรำยงำนตัวไม่ครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนดในหลักเกณฑ์กำรแข่งขันให้กรรมการฯ
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 
 4.5 ผู้เข้ำประกวดต้องมำรำยงำนตัวก่อนกำรประกวดแข่งขัน 30 นำท ี(หำกมำรำยงำนตัวพ้นจำกเวลำที่
ก ำหนดให้กรรมกำรฯพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด) 
 4.6 กรณีผู้เข้ำประกวดเป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทยให้แสดงหลักฐำนทำงรำชกำรที่แสดงให้เห็นว่ำอยู่ใน
ประเทศไทยอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ดังนี้ 
      (1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทยหรือส ำเนำสูติบัตรหรือหนังสือรับรองกำรเกิด                   
(อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) และ 
      (2) หนังสือรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
      ทั้งนี้ กรณีเอกสำรไม่ครบตำม (1)  และ  (2) ให้กรรมกำรพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด 
5.เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม๑๐๐คะแนนดังนี้  
 

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 
๑. วาดภาพตามหัวข้อที่ก าหนด 5 
๒. การวางภาพที่เหมาะสม 30 
๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 30 
๔. ความประณีตสวยงาม 30 
๕. การเก็บอุปกรณ์หลังการใช้งาน 5 

หมายเหตุ*** หากใช้สีมากกว่า 1 กล่อง (24 สี) ต้องเป็นสีที่เหมือนกับชุดที่ 1 มิเช่นนั้นต้องเลือกใช้เพียงกล่อง
เดียว 
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6. รางวัลการประกวด 
 ร้อยละ 80-100  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง 
 ร้อยละ 70-79  ได้รับเกียรติบัตร  ระดบัเหรียญเงิน 
 ร้อยละ 60-69  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทองแดง 
 ต่ ำกว่ำร้อยละ 60  ไดร้ับเกียรติบัตร  เข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี 
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 

1. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก ำลังศึกษำอยู่ระดับมัธยมศึกษำปีที่๑-๓ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 ประเภทเดี่ยว (สำมำรถส่งได้โรงเรียนละไม่เกิน 3 คน) 
  

3. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 3  ชั่วโมง 
 

4. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ์ 
 4.1 วำดภำพในหัวข้อ   “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
 4.2 ให้ผู้เข้ำประกวดจัดเตรียมอุปกรณ์มำเอง ดังนี้ 
      - กระดำษวำดเขียน 100 ปอนด์ ขนำด 15 นิ้ว X 22 นิ้ว 
      - ดินสอ 
      - ยำงลบ 
      - แผ่นรองวำดภำพ 
      - สีน้ ำ ชนิด 24 สี (ชุดที่ 1) 
      - สีโปสเตอร์24 สี (ชุดที่ 1) 
 4.3 กรณีผู้เข้ำแข่งขันไปรำยงำนตัวไม่ครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนดในหลักเกณฑ์กำรแข่งขันให้กรรมการฯ
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 
 4.๔ ผู้เข้ำประกวดต้องมำรำยงำนตัวก่อนกำรประกวดแข่งขัน 30 นำท ี(หำกมำรำยงำนตัวพ้นจำกเวลำที่
ก ำหนดให้กรรมกำรฯพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด) 
 4.๕ กรณีผู้เข้ำประกวดเป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทยให้แสดงหลักฐำนทำงรำชกำรที่แสดงให้เห็นว่ำอยู่ใน
ประเทศไทยอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ดังนี้ 
      (1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทยหรือส ำเนำสูติบัตรหรือหนังสือรับรองกำรเกิด                   
(อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) และ 
      (2) หนังสือรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
      ทั้งนี้ กรณีเอกสำรไม่ครบตำม (1)  และ  (2) ให้กรรมกำรพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด 
5.เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม๑๐๐คะแนนดังนี้  
 

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 
๑. วาดภาพตามหัวข้อที่ก าหนด 5 
๒. การวางภาพที่เหมาะสม 30 
๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 30 
๔. ความประณีตสวยงาม 30 
๕. การเก็บอุปกรณ์หลังการใช้งาน 5 

หมายเหตุ*** หากใช้สีมากกว่า 1 กล่อง (24 สี) ต้องเป็นสีที่เหมือนกับชุดที่ 1 มิเช่นนั้นต้องเลือกใช้เพียงกล่อง
เดียว 
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6. รางวัลการประกวด 
 ร้อยละ 80-100  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง 
 ร้อยละ 70-79  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงิน 
 ร้อยละ 60-69  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทองแดง 
 ต่ ำกว่ำร้อยละ 60  ไดร้ับเกียรติบัตร  เข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี 
(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

 

1. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก ำลังศึกษำอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่4-6  ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 ประเภทเดี่ยว (สำมำรถส่งได้โรงเรียนละไม่เกิน 3 คน) 
  

3. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 3  ชั่วโมง 
 

4. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ์ 
 4.1 วำดภำพระบำยสีน้ ำหุ่งนิ่ง ในหัวข้อ   “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน” 
 4.2 ให้ผู้เข้ำประกวดจัดเตรียมอุปกรณ์มำเอง ดังนี้ 
      - กระดำษวำดเขียน 100 ปอนด์ ขนำด 15 นิ้ว X 22 นิ้ว 
      - ดินสอ 
      - ยำงลบ 
      - แผ่นรองวำดภำพ 
               - สีน้ ำชนิด 24 สี (ชุดที่ 1) 
 4.3 กรณีผู้เข้ำแข่งขันไปรำยงำนตัวไม่ครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนดในหลักเกณฑ์กำรแข่งขันให้กรรมการฯ
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 
 4.๔ ผู้เข้ำประกวดต้องมำรำยงำนตัวก่อนกำรประกวดแข่งขัน30 นำที(หำกมำรำยงำนตัวพ้นจำกเวลำที่
ก ำหนดให้กรรมกำรฯพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด) 
 4.๕ กรณีผู้เข้ำประกวดเป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทยให้แสดงหลักฐำนทำงรำชกำรที่แสดงให้เห็นว่ำอยู่ใน
ประเทศไทยอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ดังนี้ 
      (1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทยหรือส ำเนำสูติบัตรหรือหนังสือรับรองกำรเกิด                   
(อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) และ 
      (2) หนังสือรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
      ทั้งนี้ กรณีเอกสำรไม่ครบตำม (1)  และ  (2) ให้กรรมกำรพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด 
5.เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม๑๐๐คะแนนดังนี้  
 

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 
๑. วาดภาพตามหัวข้อที่ก าหนด 20 
๒. สัดส่วนโครงสร้าง 30 
๓. การให้สีสวยงาม 20 
๔. ความสมบูรณ์ (การเก็บรายละเอียด) 25 
๕. การเก็บอุปกรณ์หลังการใช้งาน 5 

หมายเหตุ*** หากใช้สีมากกว่า 1 กล่อง (24 สี) ต้องเป็นสีที่เหมือนกับชุดที่ 1 มิเช่นนั้นต้องเลือกใช้เพียงกล่อง
เดียว 
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6. รางวัลการประกวด 
 ร้อยละ 80-100  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง 
 ร้อยละ 70-79  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงิน 
 ร้อยละ 60-69  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทองแดง 
 ต่ ำกว่ำร้อยละ 60  ไดร้ับเกียรติบัตร            เข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ประดิษฐ์ของเล่น 

 

 

1. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก ำลังศึกษำอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที๔่-๖ ประดิษฐ์ของเล่น   
 ๒. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่๑-๓ ประดิษฐ์ของใช้ 
 ๓. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่๔-๖ ประดิษฐ์ของประดับตกแต่งบ้ำน 
 
 

๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 2.1 ประเภททีม(ทีมละ3 คน) 
 2.2 สำมำรถส่งได้โรงเรียนละไม่เกิน  3 ทีม 
 
 

3. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 3  ชั่วโมง 
 

4. วิธีการประกวด 
 4.1 จะต้องเป็นวัสดุที่เหลือใช้ไม่จ ำกัดรูปร่ำง ชนิดและแบบ 
 4.2 สำมำรถน ำมำใช้ได้จริงมีควำมคงทนตำมลักษณะของงำน 
 4.3 สำมำรถน ำวัสดุอื่นมำประกอบตกแต่งได้เล็กน้อย 
 4.4 ผู้เข้ำประกวดต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดมำเอง 
 4.5 ส่วนประกอบของชิ้นงำนทุกชิ้นจ ำต้องท ำในเวลำที่เข้ำประกวดเท่ำนั้น 
 4.6 กรณีผู้เข้ำประกวดไปรำยงำนตัวไม่ครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนดในหลักเกณฑ์กำรประกวดให้กรรมกำรฯ 
พิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำแข่งขัน 
 4.7 ผู้เข้ำประกวดต้องมำรำยงำนตัวก่อนกำรประกวดแข่งขัน 30 นำท ี(หำกมำรำยงำนตัวพ้นจำกเวลำที่
ก ำหนดให้กรรมกำรฯพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด) 
 4.8 กรณีผู้เข้ำประกวดเป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทยให้แสดงหลักฐำนทำงรำชกำรที่แสดงให้เห็นว่ำอยู่ใน
ประเทศไทยอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ดังนี้ 
      (1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทยหรือส ำเนำสูติบัตรหรือหนังสือรับรองกำรเกิด                   
(อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) และ 
      (2) หนังสือรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
      ทั้งนี้ กรณีเอกสำรไม่ครบตำม (1)  และ  (2) ให้กรรมกำรพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด 
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5.เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม๑๐๐คะแนนดังนี้  
 

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 
๑. กระบวนการท างาน (เป็นทีม เป็นขั้นตอน) 20 
๒. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 25 
๓. ประโยชน์ใช้สอย 25 
๔. ความประณีตสวยงาม 20 
๕. เก็บวัสดุอุปกรณ์และพ้ืนที่ใช้งานเรียบร้อย 10 

 
 หมายเหตุ*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
6. รางวัลการประกวด 
 ร้อยละ 80-100  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง 
 ร้อยละ 70-79  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงิน 
 ร้อยละ 60-69  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทองแดง 
 ต่ ำกว่ำร้อยละ 60  ไดร้ับเกียรติบัตร  เข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันการประดิษฐ์ร้อยมาลัย 

 

1. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก ำลังศึกษำอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่๔-๖    
 2.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่๑-๓   
 3.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่๔-๖  
 
 

๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 2.1 ประเภททีม(ทีมละ 3 คน) 
 2.2 สำมำรถส่งได้โรงเรียนละไม่เกิน  3  ทีม 
 
3. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 3  ชั่วโมง 
 

4. วิธีการประกวด 
 4.1 วธิีกำรประกวด 
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 
  4.1.1 ให้ผู้เข้ำประกวดร้อยมำลัยคล้องมือ  1 พวง 
  4.1.2 ให้ผู้เข้ำประกวดเตรียมพำนเงินหรือพำนทองพร้อมผ้ำรองมำเอง น ำผลงำนที่เสร็จแล้ววำงบน
พำนเงินหรือพำนทองที่มีขนำดเหมำะสมกับพวงมำลัย พร้อมติดป้ำยชื่อ – นำมสกุล โรงเรียน อ ำเภอ จังหวัด ของ    
ผู้เข้ำประกวด (เขียนตัวบรรจง) แล้วน ำไปจัดแสดงในที่ ที่ผู้จัดกำรประกวดจัดเตรียมไว้ให้ 
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
  4.1.3 ให้ผู้เข้ำประกวดร้อยมำลัยคล้องคอ ประกอบริบบิ้นส ำหรับใช้ในงำนมงคล 
  4.1.4 ให้ผู้เข้ำประกวดเตรียมพำนเงินหรือพำนทองพร้อมผ้ำรองมำเอง น ำผลงำนที่เสร็จแล้ววำงบน 
พำนเงินหรือพำนทองที่มีขนำดเหมำะสมกับพวงมำลัย พร้อมติดป้ำยชื่อ – นำมสกุล โรงเรียน อ ำเภอ จังหวัด ของ    
ผู้เข้ำประกวด (เขียนตัวบรรจง) แล้วน ำไปจัดแสดงในที่ ที่ผู้จัดกำรประกวดจัดเตรียมไว้ให้ 
 4.2 กำรเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
  4.2.1 ให้ผู้เข้ำประกวดจัดเตรียมอุปกรณ์ต่ำงๆในกำรประดิษฐ์และตกแต่ง ตลอดจนเครื่องมือและ
อุปกรณ์ในกำรจัดท ำต่ำงๆมำเอง 
  4.2.2 อนุญำตให้ผู้เข้ำประกวดจัดเตรียมฉีก ตัด เด็ดกลีบดอกไม้มำก่อนได้ 
  4.2.3 ไม่อนุญำตให้ผู้เข้ำประกวดจัดเตรียม ตัด เกลำ แกะสลัก ตกแต่งรูปทรงใดๆ มำก่อน 
  4.2.4 ไม่อนุญำตให้ผู้เข้ำประกวดตกแต่งกลีบหรือส่วนประกอบอ่ืนๆ มำก่อนที่จะท ำกำรประกวด 
 4.3 กรณีผู้เข้ำประกวดไปรำยงำนตัวไม่ครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนดในหลักเกณฑ์กำรประกวดให้กรรมกำรฯ 
พิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำแข่งขัน 
 4.4 ผู้เข้ำประกวดต้องมำรำยงำนตัวก่อนกำรประกวดแข่งขัน 30 นำท ี(หำกมำรำยงำนตัวพ้นจำกเวลำที่
ก ำหนดให้กรรมกำรฯพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด) 
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 4.5 กรณีผู้เข้ำประกวดเป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทยให้แสดงหลักฐำนทำงรำชกำรที่แสดงให้เห็นว่ำอยู่ใน
ประเทศไทยอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ดังนี้ 
      (1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทยหรือส ำเนำสูติบัตรหรือหนังสือรับรองกำรเกิด                   
(อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) และ 
      (2) หนังสือรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
      ทั้งนี้ กรณีเอกสำรไม่ครบตำม (1)  และ  (2) ให้กรรมกำรพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด 
 
5.เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม๑๐๐คะแนนดังนี้  
 

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 
๑. กระบวนกำรท ำงำน (เป็นทีม เป็นขั้นตอน) 10 
2. ควำมถูกต้องของงำนตำมประเภทที่ก ำหนด 10 
3. ปฏิบัติงำนได้ถูกต้องตำมข้ันตอนที่ก ำหนด 10 
4. ลักษณะนิสัยในกำรท ำงำน 10 
5. สีสัน รูปทรงสวยงำม 10 
6. ควำมร่วมมือในกำรท ำงำน 5 
7. มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 10 
8. เสร็จทันตำมเวลำที่ก ำหนด 10 
9. ผลงำนประณีตสวยงำม เรียบร้อย มีควำมคงทน 25 

 
 หมายเหตุ*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
6. รางวัลการประกวด 
 ร้อยละ 80-100  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง 
 ร้อยละ 70-79  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงิน 
 ร้อยละ 60-69  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทองแดง 
 ต่ ำกว่ำร้อยละ 60  ไดร้ับเกียรติบัตร  เข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันวาดรูปด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

1. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก ำลังศึกษำอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที1่-3    
 2.นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่4-6  
 

๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 2.1 ประเภทคู ่
 2.2 สำมำรถส่งได้โรงเรียนละไม่เกิน  3 คู่ 
 

3. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 2  ชั่วโมง 

4. วิธีการแข่งขัน 
 4.1 วธิีดำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 
 4.2 ใช้โปรแกรม Paint ในกำรแข่งขันซึ่งมำพร้อมกับระบบปฏิบัติกำร Windows  
 4.3 หน่วยจัดแข่งขันจัดเตรียมคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในกำรแข่งขันให้ทีมละ 1 เครื่องโดยมีระบบปฏิบัติกำร
ไม่ต่ ำกว่ำ Windows XP, Memory ไม่น้อยกว่ำ 512 Mb, CPU ไม่น้อยกว่ำ 1.2 GHz, VGA CARD ไม่น้อยกว่ำ 64 
Mb และไม่มีกำรเชื่อมโยงระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 
 4.4นักเรียนวำดภำพตำมหัวข้อ“ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน” 
 4.5ห้ำมน ำเอกสำรอุปกรณ์บันทึกข้อมูลอุปกรณ์สื่อสำรทุกประเภทและวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆนอกเหนือจำกที่
คณะกรรมกำรจัดเตรียมไว้ให้เข้ำไปในห้องแข่งขันหำกฝ่ำฝืนจะปรับให้ออกจำกกำรแข่งขัน 
 

5.เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม๑๐๐คะแนนดังนี้  
เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 

๑. ควำมถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหำ 30 
2.ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 30 
3. ควำมสวยงำม 20 
4. กำรจัดองค์ประกอบของภำพ 20 

 

ทั้งนี้เกณฑ์กำรให้คะแนนย่อยแต่ละรำยกำรอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรจะก ำหนดคะแนนรวม 
ให้เป็นไปตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมรำยกำรข้ำงต้น 
หมายเหตุ*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

6. รางวัลการประกวด 
 ร้อยละ 80-100  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง 
 ร้อยละ 70-79  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงิน 
 ร้อยละ 60-69  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทองแดง 
 ต่ ำกว่ำร้อยละ 60  ไดร้ับเกียรติบัตร  เข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันน าเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
1. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก ำลังศึกษำอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่4-6 
 2.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่๑-๓  
 
๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 2.1 ประเภทคู(่สำมำรถส่งได้โรงเรียนละไม่เกิน  3 คู)่ 
 2.2 แข่งขันกำรใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ๒๐๑๐ 

3. หลักการแข่งขัน  
 3.1 กรณีผู้เข้ำแข่งขันไปรำยงำนตัวไม่ครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนดในหลักเกณฑ์กำรแข่งขันให้กรรมการฯ
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 
 3.2ผู้เข้ำแข่งขันต้องมำรำยงำนตัวก่อนกำรประกวดแข่งขัน ๓๐ นำที (หำกมำรำยงำนตัวพ้นจำกเวลำที่
ก ำหนดให้กรรมกำรฯพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำแข่งขัน)  
 3.3 กรณีผู้เข้ำประกวดเป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทยให้แสดงหลักฐำนทำงรำชกำรที่แสดงให้เห็นว่ำอยู่ใน
ประเทศไทยอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ดังนี้ 
      (1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทยหรือส ำเนำสูติบัตรหรือหนังสือรับรองกำรเกิด                   
(อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) และ 
      (2) หนังสือรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
      ทั้งนี้ กรณีเอกสำรไม่ครบตำม (1)  และ  (2) ให้กรรมกำรพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด 

4. วิธีการแข่งขัน 
 4.1 หัวข้อในกำรประกวด “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน” 
 4.2 ปฏิบัติกำรสร้ำงงำนให้ได้ตำมหัวข้อเรื่องที่คณะกรรมกำรก ำหนดโดยใช้โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint ๒๐๑๐ แล้วจัดเก็บงำนที่เสร็จเรียบร้อยลง Flash Drive เพ่ือส่งให้คณะกรรมกำรตรวจ 
พร้อมน ำเสนอผลงำน 
 4.3 เวลำในกำรแข่งขันปฏิบัติกำรสร้ำงงำน 120 นำทนี ำเสนอผลงำนไม่เกิน ๓ นำที 
 4.4 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรแข่งขัน 
 4.4.๑ ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์กลำงที่คณะกรรมกำรเตรียมให้ 
 4.4.2 ผู้เข้ำแข่งขันจัดเตรียม Flash Drive ส ำหรับจัดเก็บข้อมูล 
 4.4.๓ ผู้เข้ำแข่งขันสำมำรถเตรียมเนื้อหำและภำพที่ใช้ประกอบเนื้อหำที่ยังไม่ได้ท ำกำรตกแต่งแก้ไขมำเองได้ 
 

*** ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันใช้งานรูปภาพกราฟิกหรือส่วนประกอบอื่นๆที่ได้มีการออกแบบและจัดเตรียมไว้
ล่วงหน้าก่อนเข้าท าการแข่งขันหากผู้เข้าแข่งขันฝ่าฝืนกรรมการจะท าการตัดคะแนน 
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5.เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม๑๐๐คะแนนดังนี้  
เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 

๑. ความสมบูรณ์ของเนื้อหา ๒๐ 
๒. ความเชื่อมโยงข้อมูล ๒๐ 
๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความสวยงาม ๒๕ 
๔. การใช้เทคนิคของโปรแกรม ๑๕ 
๕. การบันทึกข้อมูล ๑๐ 
๖. การน าเสนอผลงาน ๑๐ 

 

หมายเหตุ*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

6. รางวัลการประกวด 
 ร้อยละ 80-100  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง 
 ร้อยละ 70-79  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงิน 
 ร้อยละ 60-69  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทองแดง 
 ต่ ำกว่ำร้อยละ 60  ไดร้ับเกียรติบัตร  เข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันการเขียน Homepage 

1. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก ำลังศึกษำอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่๑-3 
 2.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่4-6  
๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 2.1 ประเภทคู ่
 2.2 สำมำรถส่งได้โรงเรียนละไม่เกิน  3 คู่ 
 

3. หลักการแข่งขัน  
 3.1 กรณีผู้เข้ำแข่งขันไปรำยงำนตัวไม่ครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนดในหลักเกณฑ์กำรแข่งขันให้กรรมการฯ
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 
 3.2 ผู้เข้ำแข่งขันต้องมำรำยงำนตัวก่อนกำรประกวดแข่งขัน๓๐นำที (หำกมำรำยงำนตัวพ้นจำกเวลำที่
ก ำหนดให้กรรมกำรฯพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำแข่งขัน)  
 3.3 กรณีผู้เข้ำประกวดเป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทยให้แสดงหลักฐำนทำงรำชกำรที่แสดงให้เห็นว่ำอยู่ใน
ประเทศไทยอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ดังนี้ 
      (1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทยหรือส ำเนำสูติบัตรหรือหนังสือรับรองกำรเกิด                   
(อย่ำงในอย่ำงหนึ่ง) และ 
      (2) หนังสือรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
      ทั้งนี้ กรณีเอกสำรไม่ครบตำม (1)  และ  (2) ให้กรรมกำรพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด 

4. วิธีการแข่งขัน 
 4.1 หัวข้อในกำรประกวด “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน” 
 4.2 ปฏิบัติกำรสร้ำงงำนให้ได้ตำมหัวข้อเรื่องที่คณะกรรมกำรก ำหนดโดยใช้โปรแกรมAdobe Dreamweaver 
CS3, AdobePhotoshopCS3, AdobeFlash CS3 แล้วจดัเก็บงำนท่ีเสร็จเรียบร้อยลง Flash Drive เพ่ือส่งให้
คณะกรรมกำรตรวจพร้อมน ำเสนอผลงำน 
 4.3 เวลำในกำรแข่งขันปฏิบัติกำรสร้ำงงำน120นำทีน ำเสนอผลงำนไม่เกิน5นำที 
 4.4 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรแข่งขัน 
        4.4.๑ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์กลำงที่คณะกรรมกำรเตรียมให้ 
        4.4.2ผู้เข้ำแข่งขันจัดเตรียม Flash Drive ส ำหรับจัดเก็บข้อมูล 
        4.4.๓ผู้เข้ำแข่งขันสำมำรถเตรียมเนื้อหำและภำพที่ใช้ประกอบเนื้อหำที่ยังไม่ได้ท ำกำรตกแต่งแก้ไขมำ
เองได้ 
        4.4.4 อนุญำตให้ผู้เข้ำแข่งขันติดตั้งรูปแบบตัวอักษร (Font) เพ่ิมเติมในเครื่องที่ใช้ท ำกำรแข่งขัน             
โดยผู้เข้ำแข่งขันสำมำรถน ำไฟล์ตัวอักษรมำติดตั้งบนเครื่องกลำงเองได้ 
 

*** ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันใช้งานรูปภาพกราฟิกหรือส่วนประกอบอื่นๆที่ได้มีการออกแบบและจัดเตรียมไว้
ล่วงหน้าก่อนเข้าท าการแข่งขันหากผู้เข้าแข่งขันฝ่าฝืนกรรมการจะท าการตัดคะแนน 
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5.เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนนดังนี้  
เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 

๑. ความสมบูรณ์ของเนื้อหา ๒๐ 
๒. ความเชื่อมโยงข้อมูล ๒๐ 
๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความสวยงาม ๒๕ 
๔. การใช้เทคนิคของโปรแกรม ๑๕ 
๕. การบันทึกข้อมูล ๑๐ 
๖. การน าเสนอผลงาน ๑๐ 

 

หมายเหตุ*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

6. รางวัลการประกวด 
 ร้อยละ 80-100  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง 
 ร้อยละ 70-79  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงิน 
 ร้อยละ 60-69  ได้รับเกียรตบิัตร  ระดับเหรียญทองแดง 
 ต่ ำกว่ำร้อยละ 60  ไดร้ับเกียรติบัตร  เข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันSpelling bee 

1. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก ำลังศึกษำอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที4่-6 
 2.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่๑-3 
 3.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่4-6  
 
๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 2.1 ประเภทเดี่ยว 
 2.2 ในแต่ละระดับชั้น สำมำรถส่งได้โรงเรียนละไม่เกิน  3 คน 
 

3. หลักการแข่งขัน  
 3.1 กรณีผู้เข้ำแข่งขันไปรำยงำนตัวไม่ครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนดในหลักเกณฑ์กำรแข่งขันให้กรรมการฯ
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 
 3.2ผู้เข้ำแข่งขันต้องมำรำยงำนตัวก่อนกำรประกวดแข่งขัน ๓๐ นำที (หำกมำรำยงำนตัวพ้นจำกเวลำที่
ก ำหนดให้กรรมกำรฯพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำแข่งขัน)  
 3.3 กรณีผู้เข้ำประกวดเป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทยให้แสดงหลักฐำนทำงรำชกำรที่แสดงให้เห็นว่ำอยู่ใน
ประเทศไทยอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ดังนี้ 
      (1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทยหรือส ำเนำสูติบัตรหรือหนังสือรับรองกำรเกิด                   
(อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) และ 
      (2) หนังสือรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
      ทั้งนี้ กรณีเอกสำรไม่ครบตำม (1)  และ  (2) ให้กรรมกำรพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด 

4. วิธีการแข่งขัน 
 4.1ท ำกำรแข่งขัน 2 รอบ 
 รอบท่ี 1 กรรมกำรที่เป็นเจ้ำของภำษำพูดค ำศัพท์ค ำละ 2 ครั้งและพูดประโยคขยำยที่มีค ำศัพท์นั้นๆ 2 ครั้ง
เพ่ือให้ผู้เข้ำแข่งขันเข้ำใจค ำศัพท์ได้ดีขึ้นผู้เข้ำแข่งขันเขียนค ำศัพทจ์ ำนวน 20 ค ำค ำละ 5 คะแนนลงในกระดำษที่
กรรมกำรเตรียมไว้ให้ถ้ำผู้เข้ำแข่งขันในรอบท่ี 1 ได้คะแนนเกินครึ่งหนึ่งจะมีสิทธิ์เข้ำแข่งขันในรอบที่ 2  
 รอบท่ี 2 มีรำยละเอียดดังนี้ 
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี๔ –๖และมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  
1) ผู้ที่ผ่ำนเข้ำสู่รอบที ่2 จับฉลำกเรียงล ำดับกำรแข่งขัน 
 2) ผู้เข้ำแข่งขันยืนตำมล ำดับกำรแข่งขันที่จับฉลำกได้ 
 3) แข่งขันทีละคนโดยเริ่มจำกผู้เข้ำแข่งขันล ำดับที ่1 กรรมกำรพูดค ำศัพท์แต่ละค ำ 1 ครั้งและพูดประโยค
ขยำยที่มีค ำศัพทน์ั้น ๆ 1 ครัง้ 
 4) ผู้เข้ำแข่งขันสะกดค ำ (เริ่มจับเวลำหลังจำกกรรมกำรพูดค ำศัพท์และประโยคขยำยเสร็จ 10 วินำที) หำกสะกด
ค ำศัพท์ถูกต้องให้รอเข้ำรอบต่อไปหำกสะกดคำผิดหรือไม่สะกดค ำศัพท์ตำมเวลำที่ก ำหนดข้ำงต้นถือว่ำตกรอบและต้องออก
จำกกำรแข่งขัน 
 5) ท ำกำรแข่งขันต่อไปจนกว่ำจะได้ผู้ชนะล ำดับท่ี 1  
 ๖) ค ำศัพท์ท่ีใช้ควรอยู่ในหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพ.ศ. 2551  
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  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 –6  
  1) ผู้ท่ีผ่ำนเข้ำสู่รอบท่ี 2 จับฉลำกเรียงล ำดับกำรแข่งขัน 
  2) ผู้เข้ำแข่งขันยืนตำมล ำดับกำรแข่งขันที่จับฉลำกได้ 
  3) แข่งขันทีละคนโดยเริ่มจำกผู้เข้ำแข่งขันล ำดับท่ี 1 กรรมกำรพูดค ำศัพท์แต่ละค ำ 1 ครั้ง 
  4) ผู้เข้ำแข่งขันสะกดค ำ ท้ังนีผู้้เข้ำแข่งขันมีสิทธิ์ในกำรถำมค ำถำม 2 ข้อก่อนท่ีจะสะกดค ำศัพท์คือ 
   (1) What part of speech is it?  
   (2) Can I have a sentence please? 

  หำกสะกดค ำศัพท์ถูกต้องให้เข้ำรอบต่อไปหำกสะกดค ำผิดหรือไม่สะกดค ำศัพท์ตำมเวลำที่ก ำหนด
ข้ำงต้นถือว่ำตกรอบและต้องออกจำกกำรแข่งขัน 
  หมายเหตุ 
   (1) หำกผู้เข้ำแข่งขันไม่สะกดค ำศัพท์ภำยในเวลำ 10 วินำทีหลังจำกกรรมกำรพูดค ำศัพท์
ให้ถือว่ำตกรอบและต้องออกจำกกำรแข่งขัน 
   (2) หำกผู้เข้ำแข่งขันใช้สิทธิ์ในกำรถำมค ำถำมให้เริ่มจับเวลำหลังจำกท่ีกรรมกำรตอบ
ค ำถำมจำกผู้เข้ำแข่งขันเสร็จไปอีก 10 วินำที 
  5) ท ำกำรแข่งขันต่อไปจนกว่ำจะได้ผู้ชนะล ำดับที ่1  
 
5.เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม๑๐๐คะแนน(รอบท่ี ๑)  
  -ตรวจสอบจากการเขียนสะกดค าถูกต้อง  
หมายเหตุ 
 *** กำรตดัสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

6. รางวัลการประกวด 
 ร้อยละ 80-100  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง 
 ร้อยละ 70-79  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงิน 
 ร้อยละ 60-69  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทองแดง 
 ต่ ำกว่ำร้อยละ 60  ไดร้ับเกียรติบัตร  เข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขัน Story telling 

 
1. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก ำลังศึกษำอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.นักเรียนชั้นอนุบำล 
 2.นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-3 
 3.นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4-6 
 
๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 2.1 ประเภทเดี่ยว 
 2.2 ในแต่ระดับชั้น สำมำรถส่งได้โรงเรียนละไม่เกิน  3 คน 

3. หลักการแข่งขัน  
 3.1 กรณีผู้เข้ำแข่งขันไปรำยงำนตัวไม่ครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนดในหลักเกณฑ์กำรแข่งขันให้กรรมการฯ
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 
 3.2 ผู้เข้ำแข่งขันต้องมำรำยงำนตัวก่อนกำรประกวดแข่งขัน ๓๐ นำที (หำกมำรำยงำนตัวพ้นจำกเวลำที่ก ำหนดให้
กรรมกำรฯพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำแข่งขัน)  
 3.3 กรณีผู้เข้ำประกวดเป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทยให้แสดงหลักฐำนทำงรำชกำรที่แสดงให้เห็นว่ำอยู่ใน
ประเทศไทยอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ดังนี้ 
      (1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทยหรือส ำเนำสูติบัตรหรือหนังสือรับรองกำรเกิด                   
(อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) และ 
      (2) หนังสือรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
      ทั้งนี้ กรณีเอกสำรไม่ครบตำม (1)  และ  (2) ให้กรรมกำรพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด 

4. วิธีการแข่งขัน 
 4.๑ ส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขันและครูผู้ควบคุม 
 4.๒ กำรเล่ำนิทำนเป็นรำยบุคคลประกอบท่ำทำงเพ่ือให้นักเรียนแสดงศักยภำพอย่ำงแท้จริงเท่ำนั้น                       
ห้าม ! น าฉากหลังและสื่อมำประกอบกำรเล่ำนิทำนนักเรียนต้องสำมำรถด ำเนินกำรเล่ำผูกเรื่องรำวเป็นนิทำน                             
ได้อย่ำงเหมำะสม 
 4.๓ ท่ำทำงต้องมีควำมเหมำะสมกับเนื้อเรื่อง 
 4.๔ ใช้เวลำในกำรแข่งขัน ๑๐ นำท ี
 4.๕ แต่งกำยด้วยชุดนักเรียนหรือชุดกีฬำประจ ำโรงเรียน 
 4.๖ ผู้เข้ำร่วมแข่งขันต้องใช้อุปกรณ์เครื่องเสียง (ไมโครโฟน หูฟัง และล ำโพงแบบพกพำ) ที่ทำงส่วนกลำงจัดให้ 
 4.๗ ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรในวันแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 
 
 
 



38 
 

5.เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม๑๐๐คะแนนดังนี้ 
 5.๑ กระบวนกำรเล่ำนิทำน (มีจุดเริ่มต้น จุดวิกฤตของเรื่อง กำรคลี่คลำยเรื่องกำรแก้ปัญหำ หรือมีกำรอิง
ด้ำนคุณธรรมจนจบเรื่อง)   ( ๒๕ คะแนน ) 
  - เนื้อเรื่องเหมาะสมกับวัย/น่าสนใจ     ๕ คะแนน 
  - การด าเนินเรื่อง ( จุดเริ่มต้น , จุดวิกฤต ิ, การคลี่คลายเรื่อง )   ๕ คะแนน 
  - เรื่องท่ีเล่าก่อให้เกิดข้อคิดท่ีมีประโยชน์และไม่ขัดต่อศีลธรรม  ๕ คะแนน 
  - เล่าเรื่องได้ตามเวลาที่ก าหนด     ๕ คะแนน 
  - มีการสรุปเรื่องราวท่ีเป็นคุณธรรมและน้าไปใช้ได้   ๕ คะแนน 
 5.๒ กำรใช้น้ ำเสียงที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง/เสียงดังชัดเจน (๓๐คะแนน) 
  - ชัดเจนฉะฉำนใช้ภำษำท่ีเข้ำใจง่ำย    ๑๐ คะแนน 
  - กำรใช้น้ ำเสียงสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง    ๑๐ คะแนน 
  - ลีลำกำรเล่ำชวนฟัง      ๑๐ คะแนน 
 5.๓ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์/มีควำมแปลกใหม่ของเรื่อง (๒๐คะแนน) 
  - เนื้อเรื่องแปลกใหม่      ๑๐ คะแนน 
  - วิธีกำรน ำเสนอมีควำมแปลกใหม่     ๑๐ คะแนน 
 5.๔ บุคลิกภำพของเด็กเช่นมีควำมเชื่อมั่นในตัวเองควำมพอดีของระดับเสียงท่ำทำงกำรกล้ำแสดงออก 
กำรกล้ำสบตำผู้ฟัง (๒๕คะแนน)  
  - ปรำกฏตัวด้วยควำมมั่นใจ     ๕ คะแนน 
  - พูดทักทำยแนะน ำตนเอง/สบตำผู้ชมอย่ำงทั่วถึง   ๕ คะแนน 
  - แสดงท่ำทำงประกอบได้สอดคล้องกับกำรเล่ำ   ๑๐ คะแนน 
  - การกล้าแสดงออก      ๕ คะแนน 

หมายเหตุ*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 

6. รางวัลการประกวด 
 ร้อยละ 80-100  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง 
 ร้อยละ 70-79  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงิน 
 ร้อยละ 60-69  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทองแดง 
 ต่ ำกว่ำร้อยละ 60  ไดร้ับเกียรติบัตร            เข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันปั้นดินน้ ามัน 

 
1. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก ำลังศึกษำอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.1 ระดับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
 1.2 นักเรียนชั้นอนุบำล 
 
๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 2.1 ประเภททีม (ทีมละ 3 คน) 
 2.2 สำมำรถส่งได้โรงเรียนละไม่เกิน  3 ทีม 

๓. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.๑ ส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขันและครูผู้ควบคุม 
 3.2 กรณีผู้เข้ำแข่งขันไปรำยงำนตัวไม่ครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนดในหลักเกณฑ์กำรแข่งขันให้กรรมการฯ
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 
 3.3 ผู้เข้ำแข่งขนัต้องมำรำยงำนตัวก่อนกำรประกวดแข่งขัน ๓๐ นำที (หำกมำรำยงำนตัวพ้นจำกเวลำที่ก ำหนดให้
กรรมกำรฯพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำแข่งขัน)  
 3.4 กรณีผู้เข้ำประกวดเป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทยให้แสดงหลักฐำนทำงรำชกำรที่แสดงให้เห็นว่ำอยู่ใน
ประเทศไทยอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ดังนี้ 
      (1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทยหรือส ำเนำสูติบัตรหรือหนังสือรับรองกำรเกิด                   
(อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) และ 
      (2) หนังสือรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
      ทั้งนี้ กรณีเอกสำรไม่ครบตำม (1)  และ  (2) ให้กรรมกำรพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด 
 3.5 หัวข้อกำรปั้น“ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน” 
 ๓.6 วัสดุอุปกรณ์ผู้เข้าแข่งขันน ามาเอง 
      - ใช้ดินน้ ำมันไร้สำรชนิดก้อนผิวเรียบที่ยังไม่ผ่ำนกำรใช้ (นวดดินน้ ามันมาก่อนได้)  
      - ฐานรองใช้ไม้อัดขนาดกว้าง ๑๐ นิ้วยาว ๑๕ นิ้วไม่มีกรอบและขาตั้งไม่มีการตกแต่ง 
      - กระเบื้องยางหรือแผ่นรองนวด 
 ๓.7 ครูผู้ควบคุมแสดงวัสดุอุปกรณ์กำรแข่งขันที่เตรียมมำ 
 ๓.8 เวลำที่ใช้ในกำรแข่งขัน ๓ ชั่วโมง 
 ๓.9 ห้ำมใช้อุปกรณ์ในกำรยึดติดพิมพ์ลำยอุปกรณ์ตกแต่งและอุปกรณ์ตัดดินน้ ำมันยกเว้นกรรไกรกับ คัตเตอร์
เท่ำนัน้ 
 ๓.10 แต่งกำยด้วยชุดนักเรียนหรือชุดกีฬำประจ ำโรงเรียน 
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๔. เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
 ๔.๑ ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ ๓๐ คะแนน 
  - ความแปลกใหม่ของผลงานท้ังชิ้น   ๑๐ คะแนน 
  - ความแปลกใหม่ขององค์ประกอบชิ้นงาน  ๑๐ คะแนน 
  - ความหลากหลายของชิ้นงาน   ๑๐ คะแนน 
 ๔.๒ กระบวนการท างาน ๒๐ คะแนน 
  - การเตรียมอุปกรณ ์    ๔ คะแนน 
  - การวางแผนการท างาน    ๔ คะแนน 
  - การมีส่วนร่วมในการท างาน   ๔ คะแนน 
  - เสร็จตามเวลาที่ก าหนด    ๔ คะแนน 
  - การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์    ๔ คะแนน 
 ๔.๓ การจัดองค์ประกอบ/ความละเอียดประณีต/สวยงาม ๓๐ คะแนน 
  - ความละเอียดประณีตของชิ้นงาน             ๕ คะแนน 
  - การจัดองค์ประกอบของช้ินงาน   ๑๕ คะแนน 
  (สังเกตจากชิ้นงาน ๑๐ คะแนนและสัมภาษณ์เจ้าของชิ้นงาน ๕ คะแนน)  
  - ผลงานมีความเหมาะสม    ๕ คะแนน 
  - ความสวยงาม     ๕ คะแนน 
 ๔.๔ เนื้อหา ๒๐ คะแนน 
  - ควำมสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง   ๑๐ คะแนน 
  - องค์ประกอบสอดคล้องกับหัวข้อที่ก ำหนด            ๑๐ คะแนน 
 
หมายเหตุ*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 

5. รางวัลการประกวด 
 ร้อยละ 80-100  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง 
 ร้อยละ 70-79  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงิน 
 ร้อยละ 60-69  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทองแดง 
 ต่ ำกว่ำร้อยละ 60  ไดร้ับเกียรติบัตร  เข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันภาพ ฉีก ตัด ปะ 

 
1. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 

นักเรียนก ำลังศึกษำอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.1 ระดับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
 1.2 นักเรียนชั้นอนุบำล  
๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 กำรแข่งขันประเภททีมๆละ 3 คน  (สำมำรถส่งได้โรงเรียนละไม่เกิน  3 ทีม) 

๓. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.๑ ส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขันและครูผู้ควบคุม 
 3.2 กรณีผู้เข้ำแข่งขันไปรำยงำนตัวไม่ครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนดในหลักเกณฑ์กำรแข่งขันให้กรรมการฯ
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 
 3.3 ผู้เข้ำแข่งขันต้องมำรำยงำนตัวก่อนกำรประกวดแข่งขัน ๓๐ นำที (หำกมำรำยงำนตัวพ้นจำกเวลำที่ก ำหนดให้
กรรมกำรฯพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำแข่งขัน)  
 3.4 กรณีผู้เขำ้ประกวดเป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทยให้แสดงหลักฐำนทำงรำชกำรที่แสดงให้เห็นว่ำอยู่ใน
ประเทศไทยอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ดังนี้ 
      (1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทยหรือส ำเนำสูติบัตรหรือหนังสือรับรองกำรเกิด                   
(อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) และ 
      (2) หนังสือรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
      ทั้งนี้ กรณีเอกสำรไม่ครบตำม (1)  และ  (2) ให้กรรมกำรพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด 
 3.5 หัวข้อกำรปั้น“ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน” 
 ๓.6วัสดุอุปกรณ์ผู้เข้าแข่งขันน ามาเอง 
 - กระดาษขาวเทาอย่างหนาขนาดกว้าง ๑๐ นิ้วยาว ๑๕ นิ้ว ไม่มีกรอบและขาต้ังไม่มีการตกแต่ง 
 - กระดาษท่ีใช้ในการฉีก ตัด ปะ ใช้กระดาษมันปูและโปสเตอร์สีหน้าเดียวเท่านั้น 
 - ผ้าเช็ดมือ 
 - กรรไกรปลายมน 
 - กาวลาเท็กซ์พร้อมท่ีป้ายกาวห้ามใช้กาวน้ าชนิดหลอดและแท่ง 
       - ถังขยะพร้อมถุงด ำใส่ขยะ  
 ๓.7 ครูผู้ควบคุมแสดงวัสดุอุปกรณ์กำรแข่งขันที่เตรียมมำ 
 ๓.8 ห้ามตัดพับกระดำษเป็นรูปร่ำงหรือเป็นเส้นเป็นแถบมำล่วงหน้ำ 
 ๓.9 ห้ามแบ่งกระดำษมันปูและกระดำษโปสเตอร์หน้ำเดียวส ำหรับกำร ฉีก ตัด ปะ 
ขนำดเล็กกว่ำ๒๑ซม.X ๓๐ซม. หรือขนำดกระดำษ A ๔ 
 ๓.10 ห้ามร่ำงภำพด้วยดินสอหรืออุปกรณ์ใด ๆ บนกระดำษก่อนฉีก หรือ บนกระดำษเทำ – ขำว 
 ๓.11 ห้ามใช้กำรม้วนกำรพับกำรขย้ ำ และกำรหนุนเพ่ือสร้ำงชิ้นงำนให้มีมิติ 
 ๓.12 เวลำที่ใช้ในกำรแข่งขัน ๓ ชั่วโมง 
 ๓.๑3 แต่งกำยด้วยชุดนักเรียนหรือชุดกีฬำประจ ำโรงเรียน 
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๔. เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนนดังนี้ 
 ๔.๑ ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ ๓๐ คะแนน 
 - ผลงานมีความแปลกใหม่    ๑๐ คะแนน 
 - ความแปลกใหม่ขององค์ประกอบชิ้นงาน  ๑๐ คะแนน 
 (สังเกตจากชิ้นงาน ๕ คะแนนและสัมภาษณ์เจ้าของชิ้นงาน ๕ คะแนน)  
 - ความเชื่อมโยงของภาพ    ๑๐ คะแนน 
 ๔.๒ กระบวนการท างาน ๒๐คะแนน 
 - การวางแผนการท างาน    ๕ คะแนน 
 - การมีส่วนร่วมในการท างาน             ๕ คะแนน 
 - การท างานอย่างมีความสุข/เสร็จตามเวลาที่ก าหนด ๕ คะแนน 
 - การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์    ๕ คะแนน 
 ๔.๓ การจัดภาพ/ความละเอียดประณีตสวยงาม ๒๐ คะแนน 
 - ความละเอียดของช้ินงาน    ๑๐ คะแนน 
 - การใช้สี/กระดาษท่ีหลากหลายเหมาะสม  ๑๐ คะแนน 
 ๔.๔ เนื้อหา ๒๐ คะแนน 
 - ความสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง   ๑๐คะแนน 
 - องค์ประกอบของเรื่องเหมาะสมกับเรื่อง  ๑๐คะแนน 
 ๔.๕ หลักการจัดภาพ ๑๐ คะแนน 
 - ความสมดุลของการจัดภาพ   ๕คะแนน 
 - ความสมบูรณ์ของผลงาน    ๕คะแนน 
หมายเหตุ*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 

5. รางวัลการประกวด 
 ร้อยละ 80-100  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง 
 ร้อยละ 70-79  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงิน 
 ร้อยละ 60-69  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทองแดง 
 ต่ ำกว่ำร้อยละ 60  ไดร้ับเกียรติบัตร  เข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันระบายสีเทียน 

 
1. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก ำลังศึกษำอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.1 ระดับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
 1.2 นักเรียนชั้นอนุบำล 
 
๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 2.1 ประเภททีม (ทีมละ 3 คน) 
 2.2 สำมำรถส่งได้โรงเรียนละไม่เกิน  3 ทีม 
 
3. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 2  ชั่วโมง 

4. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ์ 
 4.1 ส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขันและครูผู้ควบคุม 
 4.2 คณะกรรมกำรจัดเตรียมภำพวำดให้  ในหัวข้อ   “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
 ๔.๓ ครูผู้ควบคุมแสดงวัสดุอุปกรณ์ประกอบกำรแข่งขันที่เตรียมมำ 
 4.4 ให้ผู้เข้ำประกวดจัดเตรียมอุปกรณ์มำเอง ดังนี้ 
        4.4.1 ดินสอ 
        4.4.2 ยำงลบ 
        4.4.3 แผ่นรองวำดภำพ 
        4.4.4  สีเทียน12 สี (ชุดที่ 1) 
 ๔.5 ใช้สีทีก่ ำหนดเท่ำนั้นห้ำม ! ใช้สีชนิดอื่นหรือปำกกำดินสอ 
 ๔..6 ห้ำมร่างภาพด้วยดินสอหรืออุปกรณ์ใด ๆ บนกระดำษวำดเขียน 
 ๔.7 แต่งกำยด้วยชุดนักเรียนหรือชุดกีฬำประจ ำโรงเรียน 
 4.8 ผู้เข้ำประกวดต้องมำรำยงำนตัวก่อนกำรประกวดแข่งขัน 30 นำท ี(หำกมำรำยงำนตัวพ้นจำกเวลำที่
ก ำหนดให้กรรมกำรฯพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด) 
 4.9 กรณผีู้เข้ำประกวดเป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทยให้แสดงหลักฐำนทำงรำชกำรที่แสดงให้เห็นว่ำอยู่ใน
ประเทศไทยอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ดังนี้ 
      (1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทยหรือส ำเนำสูติบัตรหรือหนังสือรับรองกำรเกิด                   
(อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) และ 
      (2) หนังสือรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
      ทั้งนี้ กรณีเอกสำรไม่ครบตำม (1)  และ  (2) ให้กรรมกำรพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด 
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5.เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม๑๐๐คะแนนดังนี้  
 

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 
๑. วาดภาพตามหัวข้อที่ก าหนด 5 
๒. การวางภาพที่เหมาะสม 30 
๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 30 
๔. ความประณีตสวยงาม 30 
๕. การเก็บอุปกรณ์หลังการใช้งาน 5 

 
หมายเหตุ*** หากใช้สีมากกว่า 1 กล่อง (12 สี) ต้องเป็นสีที่เหมือนกับชุดที่ 1 มิเช่นนั้นต้องเลือกใช้เพียงกล่อง
เดียว 
 
6. รางวัลการประกวด 
 ร้อยละ 80-100  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง 
 ร้อยละ 70-79  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงิน 
 ร้อยละ 60-69  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทองแดง 
 ต่ ำกว่ำร้อยละ 60  ไดร้ับเกียรติบัตร  เข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันมารยาทไทย 

 
1. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก ำลังศึกษำอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.๑ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๓ 
 1.๒ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ - ๖ 
 1.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ - ๓ 
 1.๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ - ๖ 
 
๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 2.1 ประเภทคู่  (สำมำรถส่งได้โรงเรียนละไม่เกิน  3 คู่) 
 2.2 ผู้เข้ำแข่งขันจะต้องเป็นทีมชำย 1 หญิง 1 ยกเว้นถ้ำเป็นโรงเรียนชำยล้วนหรือหญิงล้วน 
อนุโลมให้เป็นทีมชำยคู่หญิงคู่ได้ 
 
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.1 ส่งรำยชื่อนักเรียนผู้เข้ำแข่งขันพร้อมรำยชื่อครูผู้ฝึกสอน 2 คนต่อ 1 ทีม 
 3.2 รำยละเอียดกำรแข่งขัน (ใช้เกณฑ์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม)  
 
4. ท่าที่ใช้ในการประกวด 
 4.1 ท่ำบังคับผู้เข้ำประกวดทุกคนจะต้องปฏิบัติ 
  1) กรำบเบญจำงคประดิษฐ์ (ทุกระดับชั้น)  
  2) ถวำยควำมเคำรพแบบโบรำณรำชประเพณี (เฉพำะระดับชั้นม.4 – ม.6)  
 4.2 ท่ำเลือกผู้เข้ำประกวดจะจับฉลำกเลือกประกวดดังนี้ 
      - ท่ำเลือกจ ำนวน 2 ท่ำส ำหรับระดับชั้น ป.1 – ป.3 ระดับชั้น ป.4  – ป.6 และระดับชั้น ม.1 – ม.3  
  1) กรำบผู้ใหญ่ 
  2) กำรเคำรพศพ (ศพผู้สูงอำยุ ศพพระ)  
  3) รับของจำกผู้ใหญ่ (ผู้ใหญ่ยืน ผู้ใหญ่นั่งพ้ืน ผู้ใหญ่นั่งเก้ำอ้ี)  
  4) ส่งของให้ผู้ใหญ่ (ผู้ใหญ่ยืน ผู้ใหญ่นั่งพ้ืน ผู้ใหญ่นั่งเก้ำอ้ี)  
  5) ไหว้ 3 ระดับ 
  - ระดับ 1 ไหว้พระ ไหว้โบรำณสถำนโบรำณวัตถุทำงพระพุทธศำสนำ 
  - ระดับ 2 ไหว้ผู้มีพระคุณเช่นพ่อแม่ปู่ย่ำตำยำยครูอำจำรย์และบุคคลที่เคำรพนับถืออย่ำงสูง 
  - ระดับ 3 ไหว้ผู้ที่เคำรพนับถือโดยทั่วไปที่มีอำวุโสไม่มำกรวมถึงผู้เสมอกัน 
 (หมายเหตุ:ถ้ำผู้เข้ำแข่งขันจับฉลำกได้ในข้อ 2) , 3) , 4) , 5) ให้ดำเนินกำรจับฉลำกกิจกรรมกำรประกวดใน
วงเล็บเพียง 1 รำยกำรหรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรและควรเปิดให้เข้ำชมกำรประกวด)  
  - ท่ำเลือกส ำหรับระดับชั้น ม.4 - ม.6 ประกวดท่ำเลือกโดยกำรจับฉลำกสถำนกำรณ์ท่ี
คณะกรรมกำรก ำหนดให้ 
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 4.3 ผู้เข้ำประกวดจะต้องเข้ำประกวดพร้อมกันทั้งชำยหญิง 
 4.4 ผู้เข้ำประกวดต้องมำรำยงำนตัวก่อนกำรประกวดแข่งขัน 30 นำท ี(หำกมำรำยงำนตัวพ้นจำกเวลำ             
ที่ก ำหนดให้กรรมกำรฯพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด) 
 4.5 กรณีผู้เข้ำประกวดเป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทยให้แสดงหลักฐำนทำงรำชกำรที่แสดงให้เห็นว่ำอยู่ใน
ประเทศไทยอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ดังนี้ 
      (1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทยหรือส ำเนำสูติบัตรหรือหนังสือรับรองกำรเกิด                   
(อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) และ 
      (2) หนังสือรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
      ทั้งนี้ กรณีเอกสำรไม่ครบตำม (1)  และ  (2) ให้กรรมกำรพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด 
 
5.เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
 5.1 ระดับชั้น ป.1 – ป.3 , ป.4 – ป.6 และ ม.1 – ม.3  
  -ควำมถูกต้อง    60 คะแนน 
  -ทักษะควำมเป็นธรรมชำติ  20 คะแนน 
  -กำรแต่งกำย (ควำมสุภำพเรียบร้อย)  20 คะแนน 
 5.2 ระดับชั้น ม.4 – ม.6  
  -ควำมถูกต้อง    50 คะแนน 
  -ทักษะควำมเป็นธรรมชำติ  20 คะแนน 
  -ปฏิภำณไหวพริบ   20 คะแนน 
  -กำรแต่งกำย (ควำมสุภำพเรียบร้อย)  10 คะแนน 
 

หมำยเหตุ  1. กำรแต่งกำยให้ใช้ชุดนักเรียนเท่ำนั้น 
     2. กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด 
  
6. รางวัลการประกวด 
 ร้อยละ 80-100  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง 
 ร้อยละ 70-79  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงิน 
 ร้อยละ 60-69  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทองแดง 
 ต่ ำกว่ำร้อยละ 60  ไดร้ับเกียรติบัตร  เข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันแอโรบิก 

 
1. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก ำลังศึกษำอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.๑ ระดับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

1.2 ระดับชั้นชั้นอนุบำล 
 1.3 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่๑ – 6 
 1.4 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่๑ - 6 
 
๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
          2.1 ระดับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  ศูนย์ฯ ละ 1 ทีม ทีมละ 10 คน  ส ำรอง 1-3 คน 

2.2 ระดับชั้นอนุบำล   โรงเรียนละ ๑ ทีม ทีมละ ๑๐ คน ส ำรอง ๑-๓ คน 
 2.3 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๖ โรงเรียนละ ๑ ทีม ทีมละ ๑๐ คน ส ำรอง ๑-๓ คน 
 2.4 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – ๓ โรงเรียนละ ๑ ทีม ทีมละ ๑๐ คน ส ำรอง ๑-๓ คน 
 จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขันทีมละ 1๐ คน (ชำย 1๐ คน หรือหญิง  1๐ คนหรือชำย – หญิงรวมกัน 1๐ คน)  
 
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.1 ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐำนผู้เข้ำแข่งขันจ ำนวนทีมละ 1๐ คนและครูผู้ควบคุมจ ำนวนทีมละ 2 คน 
 3.2 ในวันแข่งขันให้รำยงำนตัวเข้ำแข่งขันพร้อมส่งรำยชื่อผู้แข่งขัน 1๐ คนส ำรอง 1–3 คนและให้จับฉลำก
ล ำดับที่กำรแสดง 
 3.3 ทีมท่ีจะแข่งขันให้น ำซีดีหรือสื่อดิจิตอลเพลงประกอบกำรแข่งขันส่งคณะกรรมกำรเพ่ือเตรียมกำรก่อน
กำรแข่งขันอย่ำงน้อย 30 นำท ี
 3.4 ผู้เข้ำแข่งขันต้องแต่งกำยเหมำะสมกับชุดกำรแข่งขัน 
 3.5 กำรแข่งขันใช้เวลำ 7 นำทีแต่อำจน้อยกว่ำหรือมำกกว่ำได้ไม่เกิน 30 วินำทีโดยเริ่มจับเวลำเมื่อ
เสียงเพลงประกอบดังขึ้น 
 
4. เกณฑ์การให้คะแนน 
 4.1 กำรให้คะแนนเต็ม 100 คะแนนในรำยกำรต่อไปนี้ 
  1) ควำมเหมำะสมของเวลำและท่ำทำงกำรแสดง 30 คะแนน 
   -อบอุ่นร่ำงกำย                     5 คะแนน 
   -ออกก ำลังกำย                             20 คะแนน 
   -ผ่อนคลำย                     5 คะแนน 
  2) ควำมพร้อมเพรียง                             15 คะแนน 
  3) ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์                           15 คะแนน 
  4) ควำมสัมพันธ์ต่อเนื่องของท่ำทำง                 10 คะแนน 
  5) ควำมสัมพันธ์ของท่ำทำงกับจังหวะเพลง         10 คะแนน 
  6) กำรแต่งกำยเหมำะสม                    10 คะแนน 
  7) กำรใช้เวลำแข่งขันตำมก ำหนด                    10 คะแนน 
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 4.2 กำรหักคะแนนให้พิจำรณำจำกกรณีต่อไปนี้ 
 1) ใช้เวลำแข่งขันน้อยกว่ำ 6 นำท ี30 วินำทีหัก 1 คะแนนทกุ 5 วินำทีแต่หักได้ไม่เกิน 10 คะแนน 
           2) ใช้เวลำแข่งขันมำกกว่ำ 7 นำท ี30 วินำทีหัก 1 คะแนนทุก 5 วินำทีแต่หักได้ไม่เกิน 10 คะแนน 
           4.3 หำกมีกำรหักคะแนนต้องน ำคะแนนที่หักไปลบจำกคะแนนที่ให้ 
 4.4 ผู้เข้ำประกวดต้องมำรำยงำนตัวก่อนกำรประกวดแข่งขัน 30 นำท ี(หำกมำรำยงำนตัวพ้นจำกเวลำที่
ก ำหนดให้กรรมกำรฯพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด) 
 4.5 กรณีผู้เข้ำประกวดเป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทยให้แสดงหลักฐำนทำงรำชกำรที่แสดงให้เห็นว่ำอยู่ใน
ประเทศไทยอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ดังนี้ 
      (1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวบุคคลซ่ึงไม่มีสัญชำติไทยหรือส ำเนำสูติบัตรหรือหนังสือรับรองกำรเกิด                   
(อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) และ 
      (2) หนังสือรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
      ทั้งนี้ กรณีเอกสำรไม่ครบตำม (1)  และ  (2) ให้กรรมกำรพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด 
 
หมายเหตุ*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
  
6. รางวัลการประกวด 
 ร้อยละ 80-100  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง 
 ร้อยละ 70-79  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงิน 
 ร้อยละ 60-69  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทองแดง 
 ต่ ำกว่ำร้อยละ 60  ไดร้ับเกียรติบัตร  เข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันร าวงมาตรฐาน 

 
1. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก ำลังศึกษำอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 
 1.1 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – 6 
 1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ - 6 
  

๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
          2.1 แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 8 - 10  
 2.2 จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
       2.2.1 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๖ (สำมำรถส่งได้ไม่เกิน 3 ทีม)  
       2.2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – ๓   (สำมำรถส่งได้ไม่เกิน 3 ทีม)  
 

3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.1 เพลงบังคับ 1 เพลง เพลงละ 1 รอบ ดังนี้ 
       3.1.1 ระดับชั้นประถมศึกษำ (ป1.-ป.6) คือ เพลงคืนเดือนหงำย 
       3.1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.1-ม.6) คือ เพลงร ำมำซิมำร ำ 
 3.2 เพลงเลือกเสรี 1 เพลงๆละ 1 รอบ เพลงเลือกเสรีต้องไม่ซ้ ำกับเพลงบังคับ 
 3.3 จับสลำกเลือกเพลง 1 เพลงๆละ 1 รอบ ถ้ำซ้ ำกับเพลงเลือกเสรีหรือเพลงบังคับให้จับสลำกใหม่ 
 3.4 ทีมผู้เข้ำแข่งขันส่งแผ่นซีดีเพลง พร้อมรำยชื่อผู้เข้ำประกวดแข่งขันในวันรำยงำนตัว 
 3.5 กำรแต่งกำยตำมแบบร ำวงมำตรฐำน 
 3.6 ใช้ผู้แสดงชำยจริง หญิงแท้ (ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นสตรีล้วน หรือชำยล้วน) 
 3.7 ใช้ท่ำร ำของกรมศิลปำกร 
 
4. วิธีการแข่งขัน 
 4.1 กรณีผู้เข้ำแข่งขันไปรำยงำนตัวไม่ครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนดในหลักเกณฑ์กำรแข่งขันให้กรรมการฯ
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 
 4.2 ผู้เข้ำแข่งขันต้องมำรำยงำนตัวก่อนกำรประกวดแข่งขัน ๓๐ นำท ี(หำกมำรำยงำนตัวพ้นจำกเวลำที่ก ำหนดให้
กรรมกำรฯพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำแข่งขัน)  
 4.3 กรณีผู้เข้ำประกวดเป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทยให้แสดงหลักฐำนทำงรำชกำรที่แสดงให้เห็นว่ำอยู่ใน
ประเทศไทยอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ดังนี้ 
      (1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทยหรือส ำเนำสูติบัตรหรือหนังสือรับรองกำรเกิด                   
(อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) และ 
      (2) หนังสือรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
      ทั้งนี้ กรณีเอกสำรไม่ครบตำม (1)  และ  (2) ให้กรรมกำรพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด 
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5. เกณฑ์การให้คะแนน 100  คะแนน ดังนี้ 

 เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 
๑. ความถูกต้องท่าร า ๒๐ 
๒. จังหวะการร า ๒๐ 
๓. ลีลาความสวยงาม  ๒๐ 
๔. ความพร้อมเพรียง ๒๐ 
๕. การแต่งกาย ๒๐ 

 

หมายเหตุ*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

6. รางวัลการประกวด 
 ร้อยละ 80-100  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง 
 ร้อยละ 70-79  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงิน 
 ร้อยละ 60-69  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทองแดง 
 ร้อยละ50-59  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับชมเชย 
 ต่ ำกว่ำร้อยละ 50  ไดร้ับเกียรติบัตร  เข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 

 
1. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก ำลังศึกษำอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 
 1.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ - 3 
 1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6 
 

๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 กำรแข่งขันประเภททีมๆ ละ 3 คน  (แต่ละโรงเรียนสามารถส่งได้ระดับละ ๓ ทีม) 
 

3. วิธีด าเนินการ 
1. เป็นกำรแสดงด้วยกำรทดลองที่สำมำรถอธิบำยได้ด้วยหลักกำรหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2. เป็นกำรแสดงที่สำมำรถกระตุ้นควำมสนใจ และเจตคติท่ีดีต่อกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
3. กำรใช้ภำษำต้องใช้ค ำสุภำพเหมำะสมในกำรน ำเสนอไม่ใช้ถ้อยค ำที่ก่อให้เกิดควำมหมำยก ำกวมหรือค ำท่ี

แสดงถึงกำรไม่ให้เกียรติผู้อ่ืน 
4. ใช้เวลำในกำรแสดง 15 นำที ปะกอบด้วยกำรทดลอง  3 กำรทดลอง 

 
4. วิธีการแข่งขัน 
 4.1 กรณีผู้เข้ำแข่งขันไปรำยงำนตัวไม่ครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนดในหลักเกณฑ์กำรแข่งขันให้กรรมการฯ
พิจารณาตดัสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 
 4.2 ผู้เข้ำแข่งขันต้องมำรำยงำนตัวก่อนกำรประกวดแข่งขัน ๓๐ นำที (หำกมำรำยงำนตัวพ้นจำกเวลำที่ก ำหนดให้
กรรมกำรฯพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำแข่งขัน)  
 4.3 กรณีผู้เข้ำประกวดเป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทยให้แสดงหลักฐำนทำงรำชกำรที่แสดงให้เห็นว่ำอยู่ใน
ประเทศไทยอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ดังนี้ 
      (1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทยหรือส ำเนำสูติบัตรหรือหนังสือรับรองกำรเกิด                   
(อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) และ 
      (2) หนังสือรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
      ทั้งนี้ กรณีเอกสำรไม่ครบตำม (1)  และ  (2) ให้กรรมกำรพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด 
 
5. เกณฑ์การให้คะแนน  (100  คะแนน) 

1. ควำมส ำเร็จของกำรทดลอง  (20  คะแนน) 
- ควำมน่ำสนใจของกำรทดลอง 
- ผลสัมฤทธิ์ของกำรทดลอง 

2. ควำมถูกต้องเชิงวิชำกำร  (20 คะแนน) 
- อธิบำยหลักกำรทดลองได้ถูกต้องชัดเจน 
- สำมำรถตั้งค ำถำมได้ถูกต้องชัดเจน 
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3. กำรน ำหลักกำรไปใช้ประโยชน์  (10  คะแนน) 
- สำมำรถยกตัวอย่ำงและอธิบำยควำมสัมพันธ์ได้ 

4. ควำมมั่นใจ  ลีลำในกำรเสนอ  (15  คะแนน) 
- ไหวพริบปฏิภำณและควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
- บุคลิกภำพและควำมมั่นใจในกำรน ำเสนอ 

5. กำรใช้ภำษำ  (10  คะแนน) 
- กำรใช้ภำษำสุภำพเหมำะสม 
- กำรใช้ศัพท์วิชำกำรได้อย่ำงถูกต้อง 

6. กำรมีส่วนร่วมในกำรแสดง  (10  คะแนน) 
- จังหวะในกำรน ำเสนอของแต่ละบุคคลในทีม 
- กำรมีส่วนร่วมโดยรวมของทีม 

7. เวลำที่ใช้ในกำรแสดง  (5  คะแนน) 
8. กำรเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำชมมีส่วนร่วมในกิจกรรม  (5  คะแนน) 
9. กำรแต่งกำย  (5  คะแนน) 

- เป็นไปโดยประหยัดและปลอดภัย 
 

**การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด** 

หมายเหตุ*** เกณฑ์การหักคะแนนการใช้เวลาในการแสดง 

แสดงเกินเวลา  15  นาที แสดงจบก่อนเวลา  15  นาที หักคะแนน 

เกิน  2  นำที จบก่อน  2  นำที -1 

เกิน  3  นำที จบก่อน  3  นำที -2 

เกิน  4  นำที จบก่อน  4  นำที -3 

*แสดงเกินเวลา  5  นาที  ให้จบการแสดงทันที 

 

รางวัลการประกวด 

 ร้อยละ 80-100  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทอง 
 ร้อยละ 70-79  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญเงิน 
 ร้อยละ 60-69  ได้รับเกียรติบัตร  ระดับเหรียญทองแดง 
 ต่ ำกว่ำร้อยละ 60  ไดร้ับเกียรตบิัตร  เข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
 


