
 

 

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

“ Prasartrat  Open  House 2019”  
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  อ าเภอด าเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี 

15   พฤศจิกายน  2562 
***************************************** 

       1.   ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน    

1.1  แบ่งเป็น  1 ระดับ คือ      ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1 - ม.3)  

1.2  เป็นการแข่งขันประเภทบุคคล แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน   2  คน 

       2.   วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

2.1 ส่งใบสมัครภายในวันที่  12 พฤศจิกายน 2562   ทาง Email:kannik0909@hotmail.com 
2.2 แข่งขันวันที่  15 พฤศจิกายน  2562   เวลา 9.30 น.  ห้อง 315 

           2.2 ขอบเขตเน้ือหาในแบบทดสอบ ใช้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 

                    ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงศึกษาธิการ    

              2.3 นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ท าแบบทดสอบจ านวน  30  ข้อ  เวลา  60  นาที   

       3.   เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)  ดังนี ้

            แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ แบบ 4  ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน  รวม 30  คะแนน 

      4.   เกณฑ์การตัดสิน  

ร้อยละ   80 – 100  ได้รับรางวัลชนะเลิศ                     (ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 500 บาท) 

ร้อยละ   70 – 79  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   (ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 300 บาท) 

ร้อยละ   60 – 69  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   (ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 200 บาท) 

      

*** ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด*** 

ติดต่อสอบถามข้อสงสัยท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 032-248109 หรือ ครูวันวิสาข์ 095-5576214 

หมายเหตุ    ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนน าบัตรประชาชนมาด้วย 

 

 

 

 



 

 

การแข่งขันคิดเลขเร็ว   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

“ Prasartrat  Open  House 2019”  
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  อ าเภอด าเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี 

15   พฤศจิกายน  2562 
*********************************** 

       1.   ประเภทการแข่งขัน    

1.1  แบ่งเป็น  2 ระดับ คือ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1 - ม.3)  ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 

1.2  เป็นการแข่งขันประเภทเดี่ยว โรงเรียนส่งนักเรียนในแต่ละระดับชั้นเข้าแข่งขันได้ 1  คน 

       2.   วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

2.1  ส่งใบสมัครภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562   ทาง Email:kannik0909@hotmail.com 
             แข่งขันวันที่ 15 พฤศจิกายน  2562   เวลา 9.30 น.  ห้อง 314 

           2.2  แข่งขันโดยการสุ่มตัวเลขจากโปรแกรม GSP เป็นโจทย์และผลลัพธ์ 

 การแข่งขันระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6) ใช้การด าเนินการ ทางคณิตศาสตร์ 

ได้แก่ บวก ลบ คูณ หาร ยกก าลัง หรือถอดรากอันดับที่ n ที่เป็นจ านวนเต็มบวกเท่านั้น เพื่อ หาผลลัพธ์ ใน

การถอดรากต้องใส่อันดับที่ของรากจากตัวเลขที่สุ่มจากโจทย์ ยกเว้นรากอันดับที่สอง ในการ ถอดราก

อันดับที่ n อนุญาตให้ใช้เพียงชั้นเดียว และไม่อนุญาตให้ใช้รากอนันต์ และให้เขียนแสดงวิธีคิดทีละ ขั้นตอน 

หรือเขียนแสดงความสัมพันธ์ของวิธีการและค าตอบในรูปของสมการก็ได้ 

 การแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) ใช้การด าเนินการทางคณิตศาสตร์ บวก ลบ 

คูณ หาร ยกก าลัง ถอดรากอันดับที่ n ที่เป็นจ านวนเต็มบวก เพื่อหาผลลัพธ์สามารถใช้แฟคทอเรียลและซิกมา

ได้โดยมีข้อตกลงดังนี้ ในการถอดราก อันดับที่ n จะถอดกี่ชั้นก็ได้ ถ้าไม่ใช่รากอันดับที่สองต้องใส่อันดับที่

ของรากจากตัวเลขที่สุ่มมาเท่านั้น และ ไม่อนุญาตให้ใช้รากอนันต์ การใช้แฟคทอเรียลจะใช้ ! กี่ครั้งก็ได้ แต่

ต้องใส่วงเล็บให้ชัดเจนทุกคร้ัง หากมีการใช้ซิกมาต้องเขียนให้ถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์ โดยอนุญาตให้

ใช้ i ที่ปรากฏหลัง  ได้ไม่เกิน 2 ตัว เพราะไม่ต้องการให้มีการปรับรูปแบบการใช้ซิกมาหรือค่าที่เกิดจาก

การประยุกต์ มาประกอบกับ i เกินความจ าเป็น และตัวเลขที่ปรากฏอยู่กับ  ต้องเป็นตัวเลขที่ได้จากโจทย์  

ที่สุ่ม เท่านั้น และผลรวมต้องเป็น จ านวนเต็มบวก  การคิดค านวณหาค าตอบต้องใช้เลขโดดที่สุ่มเป็นโจทย์

ให้ครบทุกตัวและใช้ได้ตัวละ 1 คร้ัง เท่านั้น 

 2.3 จัดแข่งขัน 2 รอบ ดังนี้ 

รอบที่ 1 จ านวน 30 ข้อ ใช้เวลาข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัวเลข ผลลัพธ ์2 หลัก  



รอบที่ 2 จ านวน 20 ข้อ ใช้เวลาข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัวเลข ผลลัพธ ์3 หลัก  

2.4.วิธีการแข่งขัน  

      2.4.1 กรรมการแจกกระดาษค าตอบตามจ านวนข้อ 

      2.4.2 กรรมการแจกกระดาษทดให้ผู้แข่งขันทุกคน 

      2.4.3 เมื่อหมดเวลาแต่ละข้อให้กรรมการเก็บกระดาษค าตอบ 

      2.4.4 เมื่อหมดรอบแรก ให้พัก 10 นาที  

        3.  เกณฑ์การให้คะแนน 

3.1 ผู้ที่ได้ค าตอบเท่ากับผลลัพธ์ที่ก าหนด และวิธีการถูกต้อง ได้คะแนนข้อละ 2 คะแนน  

3.2 ถ้าไม่มีผู้ใดได้ค าตอบเท่ากับผลลัพธ์ที่สุม่ได้ ผู้ที่ได้ค าตอบใกล้เคียงกับผลลัพธ์มากที่สุด และ วิธีการถูกต้อง เป็น 

ผู้ได้คะแนน ไม่ว่าผลลัพธ์ที่ต้องการจะเป็นกี่หลักก็ตาม (ผลลัพธ์ที่ได้ต้องเป็นจ านวนเต็ม เท่านั้น) 

        4.  เกณฑ์การตัดสิน  

            ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับที่  1 – 3 มากกว่า 3 คน ให้ก าหนดโจทย์แข่งขันใหม่เฉพาะล าดับที่ต้องการ โดยแข่งขันทีละข้อ     

            จนกว่าจะได้ผู้ชนะ คณะกรรมการ  รวมคะแนนรอบที่ 1 และรอบที่ 2 แล้วน าคะแนนรวมคิดเทียบเกณฑ์การตัดสิน  

            ดังนี้ 

ร้อยละ   80 – 100  ได้รับรางวัลชนะเลิศ                     (ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 500 บาท) 

ร้อยละ   70 – 79  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   (ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 300 บาท) 

ร้อยละ   60 – 69  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   (ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 200 บาท) 

 

*** ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด*** 

หมายเหตุ    ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนน าบัตรประชาชนมาด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

การแข่งขันเวทคณิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

“ Prasartrat  Open  House 2019”  
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  อ าเภอด าเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี 

15   พฤศจิกายน  2562 
************************************** 

    1.   ประเภทการแข่งขัน    
1.1  แบ่งเป็น  1 ระดับ คือ       ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1 - ม.3)  
1.2  เป็นการแข่งขันประเภทเดี่ยว แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 2  คน 

       2.   วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

2.1  ส่งใบสมัครภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562   ทาง Email:kannik0909@hotmail.com 
             แข่งขันวันที่ 15 พฤศจิกายน  2562   เวลา 09.30 น.    ห้อง 313 

2.2 การแข่งขัน ใช้ข้อสอบเป็นเคร่ืองมือในการแข่งขัน โดยข้อสอบแบ่งเป็น ๒ ฉบับ ผู้เข้าแข่งขนัได้รับข้อสอบ  
คนละ ๑ ชุด ดังนี้  
      ฉบับที่ ๑ ข้อสอบประเภทเขียนค าตอบ แบ่งเป็น ๔ ตอน รวม 100 คะแนน ได้แก่ 

 ตอนที่ ๑ การบวก จ านวน 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ก าหนดเวลา 5 นาที  
 ตอนที่ ๒ การลบ จ านวน 30 ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน ก าหนดเวลา 5 นาที 

  ตอนที่ ๓ การคูณ จ านวน 20 ข้อ   ข้อละ 1 คะแนน ก าหนดเวลา 5 นาที  
ตอนที่ ๔ การหาร จ านวน 20 ข้อ  ข้อละ 1  คะแนน ก าหนดเวลา 5 นาท 

 ฉบับที่ ๒ ข้อสอบประเภทแสดงวิธีท าและตอบ รวม 100 คะแนน ก าหนดเวลา 60 นาที  
  ตอนที่ 1 การบวก จ านวน 8 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน  
         ตอนที่ 2 การลบ   จ านวน 8 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน  
         ตอนที่ 3 การบวกลบระคน จ านวน 1 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน  
         ตอนที่ 4 การคูณ จ านวน 8 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน  
         ตอนที่ 5 การหาร จ านวน 8 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน 

      3.   เกณฑ์การตัดสิน  

ร้อยละ   80 – 100  ได้รับรางวัลชนะเลิศ                     (ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 500 บาท) 

ร้อยละ   70 – 79  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   (ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 300 บาท) 

ร้อยละ   60 – 69  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   (ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 200 บาท) 

*** ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด*** 

หมายเหตุ    ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนน าบัตรประชาชนมาด้วย 



หลักเกณฑ์การแข่งขัน การน าเสนอสารสนเทศด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft PowerPoint) 
ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.4 – ป.6) 

.................................................................................... 
1.คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
 -ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4-6 (ช่วงชั้นที่ 2)  
 
2.ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน (ประเภทบุคคล) 
 -โรงเรียนละ 1 คน 
 
3.ขอ้ตกลงในการแข่งขัน 
 -ใช้เวลำกำรแข่งขัน 2 ชั่วโมง 
 -ใช้ระบบปฏิบัติกำร Windows 8 และโปรแกรม Microsoft Power Point 2013 
 -ห้ำมน ำอุปกรณ์สื่อสำร และอุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive เข้ำห้องแข่งขันโดยเด็ดขำด 
 
4.รูปแบบการแข่งขัน 
  -ผู้เข้ำแข่งขันจัดท ำชิ้นงำนน ำเสนอ 1 ชิ้นงำนควำมยำว 1 -15 หน้ำ ใช้เวลำ 2 ชั่วโมง 
 -ข้อมูล รูปภำพ และหัวข้อเรื่องกำรแข่งขัน ทำงคณะกรรมกำรจะจัดเตรียมไว้ให้ 
 
5.เกณฑ์การให้คะแนน 
 -ควำมสำมำรถในกำรใช้โปรแกรม  2  คะแนน 
 -ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน   2  คะแนน 
 -ควำมคิดสร้ำงสรรค์   2  คะแนน 
 -องค์ประกอบกำรน ำเสนอสวยงำม  2  คะแนน 
 -เทคนิคกำรน ำเสนอ   2  คะแนน 
  รวม    1   คะแนน 
 
6.การตัดสิน 
 -รำงวัลชนะเลิศ   เกียรติบัตรพร้อมเงินรำงวัล 5   บำท 
 -รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตรพร้อมเงินรำงวัล 3   บำท 
 -รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตรพร้อมเงินรำงวัล 2   บำท  
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
7.วัน เวลา สถานที่ แข่งขัน 
 -แข่งขันวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2562 เวลำ 9.3  - 11.3  น.    
   ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ห้องท่ี 1 อำคำร 1 ชั้น 2  (รำยงำนตัวหน้ำห้องแข่งขัน) 
 
8.การประกาศผลการแข่งขันและการรับรางวัล 
 -ประกำศผลหลังจำกกำรแข่งขันเสร็จสิ้น 1 ชั่วโมง เวลำและสถำนที่รับรำงวัลจะแจ้งให้ทรำบในวันแข่งขัน 
9.ติดต่อสอบถาม / ประสานงาน  ครสูุธำรัตน์ จ ำปำทิพย์ ( 89-8226437)  
10.ผู้เข้าแข่งขันให้น าบัตรประชาชนมาด้วย 
 
 



หลักเกณฑ์การแข่งขัน การน าเสนอสารสนเทศด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft PowerPoint) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.3)  

.................................................................................... 
1.คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
 -ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 (ช่วงชั้นที่ 3)  
 
2.ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน (ประเภทบุคคล) 
 -โรงเรียนละ 1 คน 
 
3.ข้อตกลงในการแข่งขัน 
 -ใช้เวลำกำรแข่งขัน 2 ชั่วโมง 
 -ใช้ระบบปฏิบัติกำร Windows 8 และโปรแกรม Microsoft Power Point 2013 
 -ห้ำมน ำอุปกรณ์สื่อสำร และอุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive เข้ำห้องแข่งขันโดยเด็ดขำด 
 
4.รูปแบบการแข่งขัน 
  -ผู้เข้ำแข่งขันจัดท ำชิ้นงำนน ำเสนอ 1 ชิ้นงำนควำมยำว 1 -15 หน้ำ ใช้เวลำ 2 ชั่วโมง 
 -ข้อมูล รูปภำพ และหัวข้อเรื่องกำรแข่งขัน ทำงคณะกรรมกำรจะจัดเตรียมไว้ให้ 
 
5.เกณฑ์การให้คะแนน 
 -ควำมสำมำรถในกำรใช้โปรแกรม  2  คะแนน 
 -ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน   2  คะแนน 
 -ควำมคิดสร้ำงสรรค์   2  คะแนน 
 -องค์ประกอบกำรน ำเสนอสวยงำม  2  คะแนน 
 -เทคนิคกำรน ำเสนอ   2  คะแนน 
  รวม    1   คะแนน 
6.การตัดสิน 
 -รำงวัลชนะเลิศ   เกียรติบัตรพร้อมเงินรำงวัล 5   บำท 
 -รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตรพร้อมเงินรำงวัล 3   บำท 
 -รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตรพร้อมเงินรำงวัล 2   บำท  
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
7.วัน เวลา สถานที่ แข่งขัน 
 -แข่งขันวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2562 เวลำ 9.3  - 11.3  น.    
   ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ห้องท่ี 1 อำคำร 1 ชั้น 2  (รำยงำนตัวหน้ำห้องแข่งขัน) 
 
8.การประกาศผลการแข่งขันและการรับรางวัล 
 -ประกำศผลหลังจำกกำรแข่งขันเสร็จสิ้น 1 ชั่วโมง เวลำและสถำนที่รับรำงวัลจะแจ้งให้ทรำบในวันแข่งขัน 
9.ติดต่อสอบถาม / ประสานงาน  ครสูุธำรัตน์ จ ำปำทิพย์ ( 89-8226437)  
10.ผู้เข้าแข่งขันให้น าบัตรประชาชนมาด้วย 
 

 



 

 
เกณฑก์ารแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

Prasartrat  Open  House  2019 
        โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  อ าเภอด าเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี 

15  พฤศจิกายน  2562 

………………………………………….. 
1. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
เป็นการแข่งขันประเภททีมๆ ละ 2 คน  โรงเรียนละ 1 ทีม ในแต่ละระดับโดย แบ่งการแข่งขันเป็น 2 ระดับ คือ 
 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย แข่งขันวันที ่15  พฤศจิกายน  2562  ห้อง  118 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  แข่งขันวันที ่15  พฤศจิกายน  2562  ห้อง  118 

รายงานตัวเวลา 08.30 น.  เร่ิมแข่งขันเวลา  09.00 น. 
2. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
เป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ประกอบด้วย 
 Listening Skill 
 Writing Skill 
 Reading Skill 
 Speaking Skill 
3.เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน ผู้เข้าแข่งขันเข้ารับการทดสอบ ดังนี้ 
ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยใช้แบบทดสอบที่ครอบคลุมความสามารถด้านทักษะทางภาษา จ านวน 50 ข้อ 100 
คะแนน  เวลา  1 ชั่วโมง 30 นาที 
4. เกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกจะได้รับเงินรางวัลตามล าดับ ดังนี้ 
 รางวัลชนะเลิศ   500 บาท 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 300 บาท 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 200 บาท 
ติดต่อสอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมได้ที ่ คุณครูธีรพงศ์  มีสัตย์  063-0099281 
หมายเหตุ    ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนน าบัตรประชาชนมาด้วย 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

เกณฑ์การแข่งขันพูดภาษาองักฤษ (Speech) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
Prasartrat Open House 2019 

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวดัราชบุรี 
15  พฤศจิกายน  2562 

******************************* 
1. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
เป็นการแข่งขันประเภทบุคคล โรงเรียนละ 1 คน คือ 
             ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น        แข่งขันวันที่ 15  พฤศจิกายน  2562   ห้อง 126 
             ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    แข่งขันวันที่ 15  พฤศจิกายน  2562   ห้อง 126 
รายงานตัวเวลา 08.30 น. เร่ิมแข่งขันเวลา 09.00 น. 

2. วธีิการด าเนินการและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 
เป็นการแสดงความสามารถทางการพูด (Speech) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     ในหัวข้อ  " If  I  had  a  Superpower "  เวลา 2 นาที 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในหัวข้อ " How  do  you  find  the  cool  ways  to  adjust  in  new  economic  crisis  time? "  
เวลา 4 นาที 
3. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน ผู้แข่งขันต้องพูดโดย 
มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

1. เน้ือหา (Content) 35 คะแนน 
2. ความคล่องแคล่ว (Language Competence and Fluency) 45 คะแนน 
3. การถ่ายทอด (Presentation) 15 คะแนน 
4. เวลา (Time) 5 คะแนน 

4.เกณฑ์การตัดสิน 

ผู้เข้าแข่งขันส่งบทพูดสุนทรพจน์ให้กรรมการตัดสินก่อนการแข่งขัน  (ในห้องการแข่งขัน)  จ านวน  3  ชุด 

ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกจะได้รับเงินรางวัลตามล าดับ ดังนี้ 
 รางวัลชนะเลิศ   500 บาท 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 300 บาท 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 200 บาท 
ติดต่อสอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมได้ที ่เบอร์โรงเรียน 032-248109 คุณครูพนิิจดา ธรรมภพสุภา  081-5706876 
หมายเหตุ    ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนน าบัตรประชาชนมาด้วย 

 



 
 
 

เกณฑ์การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

“Prasartrat  Open  House  2019” 
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  อ าเภอด าเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี 

15  พฤศจิกายน  2562 

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

1. ประเภทการแข่งขัน  
1.1 การแข่งขันแบ่งออกเป็น  2  ระดับ 

                   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3        จ านวน 1  คน 
                   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6        จ านวน 1  คน 

     สถานที่แข่งขัน  ห้อง  116  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 
1.2 เป็นการแข่งขันประเภทเดี่ยว  โดยโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 คน /ระดับ 

2. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน  
2.1  เป็นนิทานพื้นบ้านของจีน/ไทย หรือนิทานอิสป 

 2.2  ระดับมัธยมศึกษาใช้เวลา  5  นาที 
                     หากใช้เวลาน้อยหรือ มากกว่าเวลาที่ก าหนด ตัดนาทีละ 1 คะแนน (บวก/ลบ 30 วินาที ไม่ตัดคะแนน) 

1.3 ส่งบทนิทานให้คณะกรรมการตัดสินก่อนการแข่งขัน  (ส่งในเวลารายงานตัว)  จ านวน  3  ชุด 
1.4 ไม่ใช้อุปกรณ์ประกอบการพูดใด ๆ ทั้งสิ้น 

3. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน  
          3.1 สาระของนิทาน (Content) 40 คะแนน ประกอบด้วย 
  - เน้ือเร่ืองมีความน่าสนใจ 20 คะแนน 
  - รูปแบบการเล่าเร่ือง การน าเสนอ (Form & Organizing)  10 คะแนน 
  - ข้อคิดในการน าเสนอ (Moral) 10 คะแนน 
 3.2 ภาษาท่าทาง (Language and Action) 60 คะแนนประกอบด้วย 
  - ใช้ภาษาถูกต้องและตรงกับระดับชั้นคือ ใช้ค าศัพท์ระดับมัธยมศึกษา ไม่ใช้ภาษาที่ตกแต่ง 
   หรือใช้ค าศัพท์ระดับสูง เกินความเป็นจริง 20 คะแนน 
  - ความชัดเจนถูกต้องของการออกเสียง (Pronunciation) 20 คะแนน 
  - การใช้น้ าเสียง และอารมณ์สอดคล้องกับเนื้อเร่ือง (Tone) 20 คะแนน 
4. เกณฑ์การตัดสิน  

ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกจะได้รับเงินรางวัลตามล าดับ ดังนี้ 
 รางวัลชนะเลิศ   500 บาท 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 300 บาท 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 200 บาท 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  032-248109 หรือ  คุณครูสุพัตรา โกมลมุสิก  (098-6652186) 



 
 
 

การแข่งขันคัดลายมือ  ภาษาจีน (写汉字)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 “Prasartrat  Open  House  2019” 
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  อ าเภอด าเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี 

15  พฤศจิกายน  2562 
*********************************************** 

1. ประเภทการแข่งขัน 
1.1 การแข่งขันแบ่งออกเป็น  2  ระดับ 

                   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3        จ านวน 1  คน 
                   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6        จ านวน 1  คน 

     สถานที่แข่งขัน  ห้อง  128  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 
1.2 เป็นการแข่งขันประเภทเดี่ยว  โดยโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 คน /ระดับ 

2. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
              2.1 ให้ผูเ้ข้าแข่งขันทุกคนใช้ดินสอ2 B ขึน้ไปในการแข่งขัน (เตรียมดินสอและยางลบมาเอง) 
              2.2 ใช้รูปแบบตัวอักษรที่ก าหนดให้ 
                    โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6  เป็นบทความยาวประมาณ 100 ตัวอักษร  
             2.3 คัดข้อความที่ก าหนดให้ภายใน 1 ชั่วโมง 
3. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
              3.1 คัดตัวอักษรถูกต้องตามแบบที่ก าหนด 40 คะแนน 
             3.2 เขียนได้สวยงาม 40  คะแนน 
             3.3 เขียนได้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 10 คะแนน 
             3.4 คัดข้อความเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 10 คะแนน 
4. เกณฑ์การตัดสิน  

ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกจะได้รับเงินรางวัลตามล าดับ ดังนี้ 
 รางวัลชนะเลิศ   500 บาท 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 300 บาท 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 200 บาท 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-248109 หรือ  คุณครูสุพัตรา  โกมลมุสิก (098-6652186) 

 
 
 
 



 
 

เกณฑ์การแข่งขนัเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story  Telling)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

“Prasartrat  Open  House  2019” 
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  อ าเภอด าเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี 

15  พฤศจิกายน  2562 

************************************* 
1. ประเภทการแข่งขัน  

1.1 การแข่งขันแบ่งออกเป็น  2  ระดับ 
                   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3        จ านวน 1  คน 
                   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6        จ านวน 1  คน 

     สถานที่แข่งขัน  ห้อง  125  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 
1.2 เป็นการแข่งขันประเภทเดี่ยว  โดยโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 คน /ระดับ 

2. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน  
2.1  เป็นนิทานพื้นบ้านไทย  ของต่างประเทศหรือนิทานอิสป 

 2.2  เวลาในการแข่งขัน 
              ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3  เวลา  6-7  นาที 
              ระดับมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6  เวลา  7-8  นาที 

                    (บวก/ลบ 30 วินาที ไม่ตัดคะแนน) ใช้เวลาน้อยหรือเกินกว่าเวลาที่ก าหนด  ตัดนาทีละ  1  คะแนน 
2.3 ส่งบทนิทานให้คณะกรรมการตัดสินก่อนการแข่งขัน  (ส่งในเวลารายงานตัว)  จ านวน  3  ชุด 
2.4 ไม่ใช้อุปกรณ์ประกอบการพูดใด ๆ ทั้งสิ้น 

3. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน  
          3.1 เนื้อเร่ือง (Content) 35 คะแนน ประกอบด้วย 
  - เน้ือเร่ืองมีความน่าสนใจ  เหมาะสมกับวัย 15 คะแนน 
  - รูปแบบการเล่าเร่ือง การน าเสนอ (Form & Organizing)  10 คะแนน 
  - ข้อคิดในการน าเสนอ (Moral) 10 คะแนน 
 3.2 ความคล่องแคล่วด้านภาษา  (Language and Action) 60 คะแนนประกอบด้วย 
  - ใช้ภาษาถูกต้อง  ค าศัพท์  โครงสร้าง  ค าสันธาน  และความเหมาะสมกับระดับชั้น  20 คะแนน 
  - ความสามารถด้านการออกเสียง   (Pronunciation) 20 คะแนน 
  - การใช้น้ าเสียง และอารมณ์สอดคล้องกับเนื้อเร่ือง (Tone) 20 คะแนน 
          3.3  เล่าตามเวลาที่ก าหนด  (Time)                                                     5 คะแนน 
4. เกณฑ์การตัดสิน  ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกจะได้รับเงินรางวัลตามล าดับ ดังนี้ 
 รางวัลชนะเลิศ   500 บาท 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 300 บาท 



 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 200 บาท 
 
 

กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
“ Prasartrat  Open  House 2019”  

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ    อ าเภอด าเนินสะดวก    จังหวัดราชบุรี 
15   พฤศจิกายน   2562 

********************************* 
การแข่งขันคัดลายมือ 
1.ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน 
  - ระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำย ป.4 – ป.6 
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ม.1 – ม.3 
2. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
  โรงเรียนที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันสำมำรถส่งนักเรียนไดร้ะดับชั้นละ 1 คน 
  ส่งใบสมัครภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ทาง Email:kannik0909@hotmail.com 
3. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 
  จ ำนวน 1 ชั่วโมง 
4. วิธีการด าเนินการแข่งขัน 
  4.1  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป.4- ป.6 
  4.1.1 ผู้เข้ำแข่งขันรำยงำนตัว ณ สถำนที่ท่ีทำงโรงเรียนที่ท ำกำรแข่งขันก ำหนด 

4.1.2 ผู้เข้ำแข่งขันเตรียมอุปกรณ์กำรคัดลำยมือมำเอง ได้แก่ ปำกกำลูกลื่นสีน้ ำเงินขนำด  .5 มม.        ยกเว้น
กระดำษคัดลำยมือทำงคณะกรรมกำรท ำกำรแข่งขันจัดเตรียมให้ 

4.1.3 ลักษณะตัวอักษรที่ใช้ในกำรคัดลำยมือใช้แบบกระทรวงศึกษำธิกำร ประเภทหัวกลม 
4.1.4 บทคัดลำยมือให้ยึดตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
4.1.5 ให้คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด 

  4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – ม.3 
4.2.1 ผู้เข้ำแข่งขันรำยงำนตัว ณ สถำนที่ท่ีทำงโรงเรียนที่ท ำกำรแข่งขันก ำหนด 
4.2.2 ผู้เข้ำแข่งขันเตรียมอุปกรณ์กำรคัดลำยมือมำเอง ได้แก่ ปำกกำลูกลื่นสีน้ ำเงินขนำด  .5 มม.      ยกเว้นกระดำษ

คัดลำยมือทำงคณะกรรมกำรท ำกำรแข่งขันจัดเตรียมให้ 
4.2.3 ลักษณะตัวอักษรที่ใช้ในกำรคัดลำยมือใช้แบบกระทรวงศึกษำธิกำร ประเภทหัวกลม 
4.2.4 บทคัดลำยมือให้ยึดตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
4.2.5 ให้คัดตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 

5. เกณฑ์กำรให้คะแนน  คะแนนเต็ม 1   คะแนน 
เกณฑ์กำรตัดสิน คะแนน 

1. ตัวอักษรตรงเรียบ กำรวำงสระ วรรณยุกต์ 
   ช่องไฟถูกต้อง 

 
2  

2. ควำมสะอำด 2  
3. สะกดค ำถูกต้อง 2  
4. ควำมสวยงำม 2  
5. เสร็จทันเวลำที่ก ำหนด 2  



รวม 1   
 
รำงวัลที่ผู้เข้ำแข่งขันจะได้รับ 

- รำงวัลชนะเลิศ   ทุนกำรศึกษำ  5    บำท พร้อมเกียรติบัตร 
- รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนกำรศึกษำ  3    บำท พร้อมเกียรติบัตร 
- รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนกำรศึกษำ  2    บำท พร้อมเกียรติบัตร 

หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 
                                                            นำงสำวหทัยสรวง  ตรีอุดม 
                                                          หัวหน้ำกลุม่สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
 

หมายเหตุ : ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนน าบัตรประชาชนมาด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
“Prasartrat  Open  House 2019”  

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ    อ าเภอด าเนินสะดวก    จังหวัดราชบุรี 
15  พฤศจิกายน  2562 

********************************* 
การแข่งขันเขียนตามค าบอก 
1. ระดับช้ันผู้เข้าแข่งขัน 
  - ระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำย ป.4 – ป.6 
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ม.1 – ม.3 

         2. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
           โรงเรียนที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันสำมำรถส่งนักเรียนได้ระดับชั้นละ 1 คน 

  ส่งใบสมัครภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ทาง Email:kannik0909@hotmail.com 
         3. รายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

3.1 ให้คุณครูแต่ละโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขัน คัดเลือกค ำศัพท์มำระดับชั้นละ 1  ค ำ โดยพิมพ์
ใส่ในตำรำงที่แนบมำให้ เพ่ือน ำมำใช้ในกำรจับสลำกค ำศัพท์ที่จะใช้แข่งขัน และให้คุณครูน ำเอกสำรค ำศัพท์มำส่ง ณ จุด
รับรำยงำนตัว ก่อนกำรแข่งขัน 3  นำที  

3.2 ใช้ค ำศัพท์จำกบัญชีค ำพ้ืนฐำนที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนดในแต่ละระดับ 
3.3 ผู้เข้ำแข่งขันรำยงำนตัวแข่งขันก่อนกำรแข่งขัน 15 นำที 
3.4 ผู้เข้ำแข่งขันเตรียม ปำกกำสีน้ ำเงินหรือสีด ำ และน้ ำยำลบค ำผิด 
3.5 เขียนค ำศัพท์ตำมค ำบอก 

- ระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำย (ป.4 – ป.6)  จ ำนวน 2  ค ำ 
                  - ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.1 – ม.3)   จ ำนวน 3  ค ำ 

3.6 เขียนค ำให้ถูกอักขรวิธี 
     เกณฑ์การให้คะแนน และรางวัล มี 3 รางวัล 

- รำงวัลชนะเลิศ   ทุนกำรศึกษำ  5    บำท พร้อมเกียรติบัตร 
- รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนกำรศึกษำ  3    บำท พร้อมเกียรติบัตร 
- รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนกำรศึกษำ  2    บำท พร้อมเกียรติบัตร 

 หมายเหตุการณ์ตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 
  
                                                                         นำงสำวหทัยสรวง  ตรีอุดม 
                                                                       หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
หมายเหตุ : ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนน าบัตรประชาชนมาด้วย 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
การสวดมนต์ท านองสรภัญญะ 

“ Prasartrat  Open  House 2019 ”  

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ     อ าเภอด าเนินสะดวก         จังหวัดราชบุร ี

15 พฤศจิกายน 2562 
************************************************** 

1.  ประเภทและจ านวนที่เข้าแข่งขัน 

1.1 กำรแข่งขันระดับชั้นมัธยมศึกษำ (ม.1-6) แข่งขันวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2562  เวลำ 09.30 น. ห้อง 336 
           สมัครภำยในวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2562  ทาง Email :  kannik0909@hotmail.com 

1.2 เป็นกำรแข่งขันประเภททีมๆ ละ 1  คน โดยโรงเรียนส่งนักเรียนเข้ำแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีม 
2.  วิธีด าเนินการและรายละเอียด หลักเกณฑ์การแข่งขัน 

  บทสวดที่ใช้ในกำรประกวดใช้บทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย (ภำษำไทยและภำษำบำลี) และ 
  บทสวดพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ และบทสวดชัยสิทธิคำถำ  หรือบทพำหุง 

4. เกณฑ์การให้คะแนน     คะแนนเต็ม 100  คะแนน  ดังนี้ 
 1.  ควำมถูกต้องของอักขระ   20  คะแนน 
 2.  ควำมถูกต้องของจังหวะ   20 คะแนน 
 3. ควำมถูกต้องของท ำนอง   20 คะแนน 
 4. ควำมไพเรำะของน้ ำเสียง   2   คะแนน 
 5. ควำมพร้อมเพรียงโดยรวม   1  คะแนน 
 6. มำรยำทและท่ำทำง    10 คะแนน 
  รวม     100 คะแนน    
5. เกณฑ์การตัดสิน 

รำงวัลชนะเลิศ    เงินรำงวัล 5    บำท  พร้อมเกียรติบัตร 
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  เงินรำงวัล 3    บำท  พร้อมเกียรติบัตร 
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  เงินรำงวัล 2    บำท  พร้อมเกียรติบัตร 
 
หมายเหตุ :   ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือว่ำสิ้นสุด 
 

หมายเหตุ :   ติดต่อสอบถำมข้อสงสัยได้ที่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
       ครูนัฐวดี  ป้อมเชียงพิณ  หมำยเลขติดต่อ  081-9422296 

 
 ใหผู้้เข้าแข่งขันทุกคนน าบัตรประชาชนมาด้วย 

 
 
 
 



 
 
 

 
การประกวดมารยาทไทย 

“ Prasartrat  Open  House 2019 ”  

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ    อ าเภอด าเนินสะดวก     จังหวัดราชบุรี 

15  พฤศจิกายน  2562 
*********************************************** 

1.   ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน   
       แข่งขันเป็นทีมๆ ละ 2 คน โรงเรียนละ 1 ทีม   คือ 
     - ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.1-3)   แข่งขันวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2562   เวลำ 09.30 น.  ห้อง  332 
      ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นทีม ชาย 1 หญิง 1 ยกเว้นถ้าเป็นโรงเรียนชายล้วนหรือหญิงล้วน  อนุโลมให้เป็น ทีมชายคู่ 
หญิงคู่ก็ได้   

      ส่งใบสมัครภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ทาง Email : kannik0909@hotmail.com 

2.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน     
     รำยละเอียดกำรแข่งขัน (ใช้เกณฑ์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม)  
           2.1  ท่าบังคับ ผู้เข้ำประกวดทุกคนจะต้องปฏิบัติ    

- กรำบเบญจำงคประดิษฐ์  
           2.2  ท่าเลือก ผู้เข้ำประกวดจะจับฉลำกเลือก ท่าเลือกจ านวน 2 ท่า ดังนี้ 

1) กรำบผู้ใหญ่ 
2) กำรเคำรพศพผู้สูงอำยุ  
3) กำรเคำรพศพพระ  
4) รับของจำกผู้ใหญ่ยืน  
5) รับของจำกผู้ใหญ่นั่งเก้ำอ้ี  
6) ส่งของให้ผู้ใหญ่ยืน  
7) ส่งของให้ผู้ใหญ่นั่งพ้ืน  
8) ส่งของให้ผู้ใหญ่นั่งเก้ำอ้ี 
9) ไหว้ 3 ระดับ  

- ระดับ 1 ไหว้พระ,ไหว้โบรำณสถำน โบรำณวัตถุทำงพระพุทธศำสนำ  
- ระดับ 2 ไหว้ผู้มีพระคุณ เช่น พ่อแม่ ปู่ย่ำตำยำย ครูอำจำรย์ และบุคคลที่เคำรพนับถืออย่ำงสูง 
- ระดับ 3 ไหว้ผู้ที่เคำรพนับถือโดยทั่วไปที่มีอำวุโสไม่มำก รวมถึงผู้เสมอกัน 

หมายเหตุ : 1.   ผู้เข้ำประกวดจะต้องเข้ำประกวดพร้อมกันทั้งชำยหญิง 
                2.   ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด 
3.  เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 –3 

1  ควำมถูกต้องตำมท่ำที่ก ำหนด    60   คะแนน 
2  ทักษะ ควำมคล่องแคล่ว นุ่มนวลเป็นธรรมชำติ  20   คะแนน 
3  อำรมณ์ สีหน้ำ ควำมยิ้มแย้ม กำรแต่งกำย  20  คะแนน  



หมายเหตุ : กำรแต่งกำยไม่ว่ำชุดไทยหรือชุดนักเรียนไม่มีผลต่อกำรให้คะแนน 
4. เกณฑ์การตัดสิน 

รำงวัลชนะเลิศ   เงินรำงวัล   5    บำท  พร้อมเกียรติบัตร 
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 เงินรำงวัล   3    บำท  พร้อมเกียรติบัตร 
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 เงินรำงวัล   2    บำท  พร้อมเกียรติบัตร 
 

 
หมายเหตุ : ติดต่อสอบถำมข้อสงสัยได้ท่ี กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

     ครูนัฐวดี  ป้อมเชียงพิณ  081-9422296 
 

 ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนน าบัตรประชาชนมาด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
“ Prasartrat  Open  House 2019”  

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
15 พฤศจิกายน 2562 

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

1.  กำรแข่งขันแบ่งออกเป็น   2 ระดับ  ดังนี้ 
 1.1   ระดับชั้นประถมศึกษำ   ( แยก  ชำย , หญิง ) 
 1.2   ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น    ( แยก  ชำย , หญิง ) 
     รำยงำนตัวเวลำ 08.30 น.  เริ่มแข่งขัน เวลำ 09.30 น.  สถำนที่แข่งขันหอประชุมโรงเรียนประสำทรัฐประชำกิจ 
2.  โรงเรียนส่งผู้เข้ำแข่งขันได้ระดับละไม่เกิน 2 คน( ชำย 1 คน หญิง 1 คน) ส่งใบสมัครภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 
ทาง Email :  kannik0909@hotmail.com 
3.  ผู้เข้ำแข่งขันต้องแจ้งชื่อเพลงและเจ้ำของเพลง ที่จะร้องประกวด (ติดต่อสอบถำมได้ที่ครูนิพนธ์ ปุสสวงษ์ 089-9888300) 
    หรือเตรียมแผ่นดนตรีประกอบมำเองและต้องตัดเสียงร้องออกแล้ว ( mp3 ) 
4.  เกณฑ์กำรตัดสิน    

            น้ ำเสียง        4     คะแนน 
        จังหวะ   3  คะแนน 
        อักขระ   2  คะแนน 
        บุคลิกภำพและลีลำ  1  คะแนน 

5.  รำงวัลมีทั้งหมด 2 ระดับ  4 ประเภท ( ประถม ชำย , หญิง / ม.ต้น ชำย , หญิง ) 
       รำงวัลชนะเลิศ                         ทุนกำรศึกษำ    3   บำท พร้อมเกียรติบัตร 
       รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1      ทุนกำรศึกษำ    2   บำท พร้อมเกียรติบัตร  
        รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2      ทุนกำรศึกษำ    1   บำท พร้อมเกียรติบัตร  
        

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด   
  

หมายเหตุ ติดต่อสอบถำมข้อสงสัย ได้ที่ ครูนิพนธ์ ปุสสวงษ์ (089-9888300) 
 

 ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนน าบัตรประชาชนมาด้วย 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
การแข่งขันวาดภาพระบายสีกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

“Prasartrat Open House 2019” 
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ    อ าเภอด าเนินสะดวก     จังหวัดราชบุรี 

15  พฤศจิกายน  2562 
*********************************************** 

1. ประเภทการแข่งขัน  แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 
1.1 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  1-3  ประเภทเดี่ยว  
1.2 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  4-6  ประเภทเดี่ยว 
1.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  1-3    ประเภทเดี่ยว 

แต่ละโรงเรียนสำมำรถส่งนักเรียนเข้ำร่วมแข่งขันได้ระดับละไม่เกิน 2 คน  
2. หลักเกณฑ์รายละเอียดการแข่งขัน 

2.1 ผู้เข้ำแข่งขัน รำยงำนตัวเวลำ 8.3 -9.   น. เริ่มแข่งขัน เวลำ 9.  -12.00 น. 
2.2 ผู้เข้ำแข่งขันต้องเตรียม สี กระดำนรองวำดและอุปกรณ์อ่ืนๆมำเอง โดยคณะกรรมกำรจะเตรียมกระดำษไว้ให้ 

ระดับชั้น ขนาดภาพ สีที่ใช้ หัวข้อภาพ 
ประถม 1-3 11”x15” สีไม้ รำชบุรีเมืองน่ำอยู่ 
ประถม 4-6 11”x15” สีชอล์กน้ ำมัน รำชบุรีเมืองน่ำอยู่ 
มัธยม 1-3 15”x22” สีโปสเตอร์ หรือสีน้ ำ รำชบุรีเมืองน่ำอยู่ 

3. การตัดสิน คณะกรรมกำรจะพิจำรณำผลงำน โดยค ำนึงถึงควำมคิดสร้ำงสรรค์และจินตนำกำรท่ีสอดคล้องกับหัวข้อภำพ
ที่ก ำหนด ทักษะกำรแสดงออกทำงศิลปะ 

ควำมคดิริเริ่มสร้ำงสรรค์ 2   คะแนน 
เนื้อหำของภำพ 2   คะแนน 
กำรจัดภำพ 2   คะแนน 
กำรใช้เทคนิคในกำรสร้ำงภำพ 2   คะแนน 
ควำมสมบูรณ์ของภำพ 2   คะแนน 

รวม 1   คะแนน 
4. รางวัล  

ระดับชั้น ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 
ประถม 1-3 4   บำท 3   บำท 2   บำท 
ประถม 4-6 4   บำท 3   บำท 2   บำท 
มัธยม 1-3 4   บำท 3   บำท 2   บำท 

    
หมำยเหตุ   หำกมีข้อสงสัยติดต่อสอบถำมได้ที่  ครูศิรินทร์ พำนเพชร ( 64-5453692)  
                ครูสุวรรณี อินทเสน ( 82-241618 ) 
 ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนน าบัตรประชาชนมาด้วย 

 
 



 
 
 
 

แขง่ขันบอลลูนอากาศร้อน 
 “ Prasartrat  Open  House 2019”  

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ        อ าเภอด าเนินสะดวก      จังหวัดราชบุรี 
15  พฤศจิกายน  2562 

1.  ประเภทของการแข่งขันและรางวัล    

ประเภทกำรแข่งขัน ระดับ จ ำนวนทีมท่ีส่ง วัน/เวลำแข่งขัน 
เกียรติบัตรและทุนกำรศึกษำ 

ชนะเลิศ รองอันดับ1 รองอันดับ2 

1.  ทักษะเต็มรูป ม.1-3 1 ทีม/โรงเรียน 15พ.ย.62/09.00 น. 1,2   8   5   
2.  3 ชั่วโมง ทั่วไป ไม่เกิน2ทีม/ร.ร. 15พ.ย.62/09.00 น. 1,2   8   5   
3.  พร้อมลอย ทั่วไป ไม่จ ำกัด 15พ.ย.62/11.00 น. 1,    7   5   
       
       

2.   หลักเกณฑ์ทั่วไป 
     2.1  แข่งขันเป็นทีมๆ ละ 10-15 คน ( ประเภทพร้อมลอย 1 คนมีชื่อได้ 1 ทีมเท่ำนั้น)       
   2.2  บอลลูนต้องท ำด้วยกระดำษ มีเชือกเป็นโครงสร้ำงและลอยข้ึนโดยใช้อำกำศร้อน 
   2.3  ผู้เข้ำแข่งขันต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรแข่งมำให้พร้อม ( หัวเป่ำมีให้ยืม ) 
   2.4 ผู้เข้ำแข่งขันจะต้องผูกบอลลูนไว้ด้วยเชือกยำว 100 เมตร(กรรมกำรเตรียมให้) และจะต้องประคองบอลลูนผ่ำน
เชือกให้บอลลูนลอยอยู่ในอำกำศให้ได้นำนที่สุด โดยมีกำรจับเวลำตั้งแต่บอลลูนถูกปล่อยออกจำกมือผู้เข้ำแข่งขันและหยุด
เวลาเม่ือบอลลูนตกถึงพ้ืน หลุดจากเชือกท่ีผูก แตกหรือติดค้างกับสิ่งกีดขวาง ภายในขอบเขตของสนามที่ก าหนด 
( โดยมีเกณฑ์กำรให้คะแนนดังนี้  ไม่ลอยหรือไม่ได้ผูกเชือกไว้ = 0 คะแนน , 0 – 30 วินำที = 5 คะแนน , 
มำกกว่ำ 30 วินำที - 1นำที = 6คะแนน , มำกกว่ำ 1-1.30 นำท ี= 7 คะแนน , มำกกว่ำ1.30 – 2 นำท ี= 8 คะแนน ,  
มำกกว่ำ 2 – 3 นำที = 9 คะแนน , มำกกว่ำ 3 นำที = 10 คะแนน ) 
   2.5 ผู้เข้ำแข่งขันท่ีไม่ได้รับรำงวัลจะได้รับเกียรติบัตรเข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
3.  หลักเกณฑ์รายละเอียดการแข่งขันบอลลูนอากาศร้อน  ประเภท  ทักษะเต็มรูป   

            3.1  เวลำในกำรแข่งขัน 3 ชั่วโมงโดยแต่ละทีมจะต้องออกแบบบอลลูนตำมขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงที่คณะกรรมกำร  
ก ำหนด โดยต้องค ำนวณหำ รำยละเอียดของส่วนประกอบของบอลลูน (ตัวอย่ำงดังแนบ) เพ่ือน ำข้อมูลไปสร้ำงแบบบอลลูน และ
ต้องท ำบอลลูนพร้อมกับลอยขึ้นให้แล้วเสร็จภำยในเวลำ 3 ชั่วโมง ห้ำมประกอบหรือต่อกระดำษมำก่อนล่วงหน้ำ  

    3.2  เกณฑ์กำรให้คะแนน  แบ่งออกเป็น  3  ส่วนดังนี้ 
       สว่นที่  1   ใบงานการออกแบบบอลลูน                               30   คะแนน   

                สว่นที่  2   ขั้นตอนการสร้าง              30   คะแนน 
2.1  ตรงตำมแบบ                1   คะแนน     
2.2  ท ำงำนเป็นระบบตำมข้ันตอน             1   คะแนน   
2.3  กำรท ำงำนเป็นทีม(รวมทุกส่วน)  1      คะแนน  

      สว่นที่  3   ขั้นตอนการให้ความร้อนและปล่อยบอลลูน                40   คะแนน 
3.1  ขนำดและรูปทรง                1   คะแนน         
3.2  ลักษณะกำรลอยขึ้น      1   คะแนน 
3.3  ควำมสูงและเวลำที่ลอยอยู่ในอำกำศ    1   คะแนน 
3.4  เวลำที่ใช้ในกำรท ำงำน    1   คะแนน(เกินเวลำ หัก 1 คะแนน/ 5 นำที ) 



4. หลักเกณฑ์รายละเอียดการแข่งขันบอลลูนอากาศร้อน  ประเภท  3 ชั่วโมง 
 4.1.  เวลำในกำรแข่งขัน 3 ชั่วโมงโดยแต่ละทีมต้องท ำบอลลูนและลอยขึ้นให้แล้วเสร็จภำยในเวลำ 3 ชั่วโมง 
 ห้ำมประกอบหรือต่อกระดำษมำก่อนล่วงหน้ำ 

            4.2.  เกณฑ์กำรให้คะแนน คณะกรรมกำรจะพิจำรณำจำกองค์ประกอบต่ำงๆ  ดังต่อไปนี้ 
        

  1.  ขนำดและรูปทรง          1         คะแนน       
     2.  กำรท ำงำนเป็นทีม                                1         คะแนน 

       3.  ลักษณะกำรลอยขึ้น      1         คะแนน     
     4.  เวลำที่ลอยอยู่ในอำกำศ      1         คะแนน 

       5.  เสร็จตำมเวลำ( เกินเวลำ หัก 1 คะแนน/ 5 นำที ) 1         คะแนน 
5. หลักเกณฑ์รายละเอียดการแข่งขันบอลลูนอากาศร้อนประเภท    พร้อมลอย  
 5.1  ผู้เข้ำแข่งขันน ำบอลลูนเข้ำร่วมแข่งขันโดยใช้เวลำในกำรให้ควำมร้อนและลอยขึ้นภำยในเวลำ 15 นำที  
 5.2  เกณฑ์กำรให้คะแนน คณะกรรมกำรจะพิจำรณำจำกองค์ประกอบต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ 
  1.  ขนำดและรูปทรง          5      คะแนน       

                2.  กำรท ำงำนเป็นทีม          5      คะแนน 
       3.  ลักษณะกำรลอยขึ้น        5      คะแนน  
          4.  ลอยขึ้นตำมเวลำที่ก ำหนด     5      คะแนน (เกินเวลำ หัก 1 คะแนน / 5 นำที ) 
       5.  เวลำที่ลอยอยู่ในอำกำศ             1      คะแนน 

       6.  การแข่งขันบอลลูนอากาศร้อนทั้ง 3 ประเภท มีการสะสมคะแนน เพื่อครองถ้วยรางวัลชนะเลิศบอลลูนอากาศร้อน
จังหวัดราชบุรี ครั้งที่12 ประจ าปี 2562 โดยแยกตำมประเภทกำรแข่งขัน 

    6.1  สะสมคะแนนจำกกำรแข่งขัน  3  สนำม  ประกอบด้วย 
สนำมท่ี   1   โรงเรียนปำกท่อพิทยำคม      อ. ปำกท่อ          จ. รำชบุรี   ( 21 ส.ค. 62 ) 
สนำมท่ี   2    โรงเรียนบ้ำนคำวิทยำ อ. บ้ำนคำ          จ. รำชบุร ี   ( 23 ส.ค. 62 )        
สนำมท่ี   3   ประสำทรัฐประชำกิจ     อ. ด ำเนินสะดวก  จ. รำชบุรี    ( 15 พ.ย. 62 )        

     6.2   คะแนนสะสม  คิดจำกผลกำรแข่งขันของแต่ละสนำม    ดังนี้  
   ชนะเลิศ          1           คะแนน       อันดับ  6              5     คะแนน 
   รองชนะเลิศอันดับ 1     9  คะแนน                อันดับ  7           4    คะแนน  
   รองชนะเลิศอันดับ 2     8  คะแนน       อันดับ  8           3    คะแนน 
   อันดับ 4           7  คะแนน       อันดับ  9             2    คะแนน 
   อันดับ 5            6          คะแนน       อันดับ  1            1    คะแนน 
     6.3    ส ำหรับกำรแข่งขันประเภทพร้อมลอย  หำกโรงเรียนใดส่งทีมเข้ำแข่งมำกกว่ำ 1 ทีม จะคิดคะแนนสะสมจำก       
                      ทีมท่ีดีที่สุดเท่ำนั้น 
 
 หมายเหต ุ  ติดต่อสอบถามข้อสงสัยหรือวิธีการท าบอลลูนได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

  032-248109 หรือ ที่ ครูสมเจตน์  092 – 3536392 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

แข่งขันทักษะตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 

 “ Prasartrat  Open  House 2019”  
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ        อ าเภอด าเนินสะดวก      จังหวัดราชบุรี 

15  พฤศจิกายน   2562 

 

1.  การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษำ (ป.4-ป.6)  และระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.1-ม.3)  
ส่งได้ โรงเรียนละ1 ทีมๆละ 3คน/ระดับ ส่งใบสมัครภำยในวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2562 ทำง E mail: kannik0909@hotmail.com 
2.  รูปแบบการแข่งขัน     แบ่งออกเป็น  2 ช่วง ดังนี ้
 

                   รูปแบบกำรแข่งขัน                 
ช่วงที่ 
    ระดับชั้น 

1. ท ำข้อสอบปรนัย 4ตัวเลือก 
ข้อละ 1 คะแนน 

2. ตอบปัญหำบนเวที 
ข้อละ 2 คะแนน 

ระดับประถมศึกษำ(ป.4-ป.6) 4   ข้อ  เวลำ 3   นำที 2   ข้อ 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.1-ม.3) 60 ข้อ   เวลำ 60  นำท ี ไม่มี 

    
3.  เนื้อหาสาระท่ีใช้ในการแข่งขัน  ใช้สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ครอบคลุมในระดับชั้นตำมหลักสูตร 
    แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  พุทธศักรำช 2551 (สสวท.) และควำมรู้รอบตัว 
4.  วัน/เวลา/สถานที่แข่งขัน แข่งขันวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2562 รำยงำนตัว 08.30 น. เริ่มแข่งขัน   9.3  น.  
     ห้องประชุมแคแสด อำคำรเรียน 3    
5.   เกณฑ์การตัดสิน 
     5.1  ก ำหนดให้นักเรียนตอบค ำถำม 2  ช่วงส ำหรับระดับประถมศึกษำแล้วน ำคะแนนมำรวมกัน 
 ส่วนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ตอบค ำถำมช่วงเดียว 
     5.2  ทีมที่ท ำคะแนนได้สูงสุด  3  อันดับ จะได้รับรำงวัลดังนี้ 

 รำงวัลชนะเลิศ                        ทุนกำรศึกษำ       5   บำท  
 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     ทุนกำรศึกษำ    3   บำท  
 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     ทุนกำรศึกษำ    2   บำท  

6.  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด      
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 032-248109  
หรือที่ครูผ่องศรี 089-5494501 (ระดับประถมศึกษา) 
ครูจินตนา 084-4122356 (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 
 

หมายเหตุ :  ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนน าบัตรประชาชนมาด้วย 
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แข่งขันจรวดขวดน้ า ประเภท แม่นย า 

“ Prasartrat  Open  House 2019”  
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ        อ าเภอด าเนินสะดวก      จังหวัดราชบุรี 

15  พฤศจิกายน   2562 
**************************************************** 

1.  การแข่งขันจรวดขวดน้ า ประเภทแม่นย ำแบ่งเป็น2ระดับคือระดับประถมศึกษำ(ป.1–6)และระดับมัธยมศึกษำ(ม.1–6) 
2.  การสมัครและแข่งขัน   ส่งใบสมัครภำยในวันที่ 12 พฤศจิกำยน  2562   ได้ทำง E mail: kannik0909@hotmail.com  
    วันแข่งขัน 12 พฤศจิกำยน  2562 รำยงำนตัวเวลำ 8.3  -  9.   น. เริ่มแข่งขันเวลำ  9.0  น. 
     แข่งขันเป็นทีมๆ ละ 2 คน โดยแต่ละโรงเรียนสำมำรถส่งได้ ไม่เกิน 2 ทีม / ระดับ 
3.  ระเบียบการแข่งขัน 
    3.1 ผู้เข้ำแข่งขันน ำจรวดมำร่วมกำรแข่งขันโดยยิงจรวดให้ตกในพ้ืนที่ที่ก ำหนดให้ได้ใกล้ที่สุด  โดยแต่ละทีม 
    สำมำรถยิงได้  3  ครั้ง  ซึ่งจะใช้ฐำนยิงของตนเองหรือจะใช้ฐำนยิงกลำงก็ได้ ควำมดันลมในกำรยิงผู้เข้ำแข่งขัน  
    สำมำรถปรับแต่งได้ตำมควำมต้องกำร 
    3.2  กำรวัดระยะและเก็บสถิติ จรวดต้องตกในพ้ืนที่วงกลมรัศมี 2 เมตรซึ่งอยู่ห่ำงจำกฐำนยิง 8  เมตร  กำรวัดระยะ 
   จะใช้ต ำแหน่งที่จรวดหยุดนิ่ง ณ จุดตกโดยวัดจำกชิ้นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของจรวดไปยังจุดศูนย์กลำง 
4.  รางวัล      รำงวัลชนะเลิศ                   ทุนกำรศึกษำ   5    บำท           พร้อมเกียรติบัตร 

       รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    ทุนกำรศึกษำ   3      บำท พร้อมเกียรติบัตร  
        รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    ทุนกำรศึกษำ   2      บำท พร้อมเกียรติบัตร  

 
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด 
    
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 032-248109 หรือที่ ครูจิรวัฒน์  086-4767736 
 
หมายเหตุ :  ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนน าบัตรประชาชนมาด้วย 
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กิจกรรมแรลลี่การอ่านบูรณาการทุกกลุ่มสาระฯ 
“Prasartrat Open House  2019” 

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อ าเภอด าเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี 
15 พฤศจิกายน 2562 

**************************************** 
1. ประเภทกำรแข่งขัน 
 1.1 เข้ำร่วมกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ระดับ 
      ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4-6  จ ำนวน 3 คน/1ทีม    
      ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3  จ ำนวน 3 คน/1ทีม 
           1.2  ส่งทีมได้ไม่จ ำกัด 
2. สถำนที่จัดกิจกรรม    

ห้องสมุดโรงเรียนประสำทรัฐประชำกิจ และซุ้มกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1. เพ่ือให้นักเรียนสำมำรถอ่ำนตีควำม และวิเครำะห์ผ่ำนกิจกรรมแรลลี่กำรอ่ำน 
3.2. เพ่ือให้นักเรียนสำมำรถท ำงำนเป็นกลุ่มอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3.3. เพ่ือให้นักเรียนสำมำรถคิดวิเครำะห์ 
3.4. เพ่ือให้นักเรียนสำมำรถสื่อสำรเนื้อหำผ่ำนกำรคิดวิเครำะห์ 

4. วิธีขั้นตอนกำรด ำเนินกิจกรรมกำรแข่งขัน 
 1. แบ่งฐำนออกเป็น 9 ฐำน ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 2. แต่ละทีมรับใบค ำถำมเพ่ีอไปหำค ำตอบตำมฐำนต่ำงๆ ที่กรรมกำร 
 3. แต่ละทีมจะถูกปล่อยตัวออกไปพร้อมกันเพ่ือไปตำมหำค ำตอบ เมื่อตอบค ำถำมครบให้น ำมำส่งที่กรรมกำร 
 4. ทีมใดหำค ำตอบได้ครบถ้วนและถูกต้องรวดเร็วที่สุดเป็นผู้ชนะ 
5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
 ทีมท่ีตอบค ำถำมได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และเร็วที่สุดเป็นอันดับ1 เป็นผู้ชนะ  
 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกจะได้รับเงินรำงวัลตำมล ำดับ ดังนี้ 
  รำงวัลชนะเลิศ   5    บำท 
  รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  3    บำท 
  รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  2    บำท 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานห้องสมุด  

คุณครูณัฐธัลยา  หวิงปัด    โทรศัพท์ 081-5716057 
 
 ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนน าบัตรประชาชนมาด้วย 

 

 

 

 

 


