
 
กิจกรรม MATTHAYOM WATDANSAMRONG OPEN HOUSE 2023 เลือกแนวทาง วางอนาคต 

วันศุกร์ ท่ี 20 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง  

กลุ่มสาระการ

เรียนรู ้
กิจกรรม 

ระดับชั้น 
ประเภท หมายเหต ุ

ป.4-6 ม.1-3 

วิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยี 

การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์   
 - ทีมละ  3 คน 

 

การแข่งขันการใช้โปรแกรม

นำเสนอ (Presentation) 

PowerPoint  

 - ทีมละ  2 คน 

 

ภาษาไทย การแข่งขันทักษะภาษาไทย   เด่ียว  

การแข่งขันการเขียน

เรียงความ 
  เด่ียว 

 

การแข่งขันแต่งคำประพันธ์   ทีมละ 2 คน  

คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
 - 

เด่ียว 
รร.ละไม่เกิน 2 คน 

 

การแข่งขันตอบปัญหาทาง
คณิตศาสตร์   

  เด่ียว 
 

ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหา
ภาษาอังกฤษ 
(English Quiz) 

 - เด่ียว 
 

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

การแข่งขันตอบปัญหาสังคม   ทีมละ 2 คน  

การประกวดสวดมนต์หมู่

ทำนองสรภัญญะ 
  ทีมละ 5 คน 

 

การประกวดมารยาทไทย   ทีมละ 2 คน  

 

 



MATTHAYOMWATDANSAMRONG OPEN HOUSE 2023

“เลือกแนวทาง วางอนาคต”
วันศุกร์ท่ี 20 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสําโรง

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
1.คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

2. ประเภทและจํานวนนักเรียนท่ีเข้าแข่งขัน

2.1 แข่งขันประเภททีมๆ ละ 3 คน

3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

3.1รอบท่ี 1

- ขอบข่ายของเนื้อหา ความรู้เก่ียวกับสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในแต่ละระดับชั้น ความรู้ ท่ัวไป

เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เหตุการณ์ปัจจุบัน

- ผู้เข้าแข่งขันทําข้อสอบแบบปรนัย 40 ข้อ (เวลาท่ีใช้แข่งขัน 60 นาที) แบ่งเนื้อหา

คือเนื้อหาท่ัวไป แบบปรนัย 40 ข้อ (ครอบคลุมสาระวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ

วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศตามระดับชั้น )

-ผู้เข้าแข่งขันท่ีทําคะแนนได้ลําดับท่ี 1-6 ได้สิทธ์ิเข้าแข่งขันรอบท่ี 2 ในกรณีท่ีมีทีมได้ คะแนนรวมเท่ากัน

ให้จัดลําดับจากคะแนนตามแนวการประเมินผล

3.2 รอบท่ี 2

ผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาสดจํานวน 10 ข้อ คณะกรรมการเป็นผู้อ่านข้อคําถาม โดยไม่มีข้อคําถามปรากฏ

หากมีรูปภาพประกอบข้อคําถามจะแสดงบนจอหรือในกระดาษคําตอบ ให้ผู้เข้าแข่งขัน ฟังและตอบคําถามลงใน

กระดาษคําตอบ (เวลาท่ีใช้แข่งขัน 30 นาทีเวลาท่ีใช้ในแต่ละข้ออาจจะไม่เท่ากัน ข้ึนอยู่กับความยากง่ายของข้อ

คําถาม) ถ้าคะแนนเท่ากัน ให้ใช้คําถามสํารอง ( เตรียม 10 ข้อ ) เพื่อคัดเลือกลําดับท่ี 1 - 3

4. เกณฑ์การให้คะแนน 50 คะแนน

แบบปรนัย 40 ข้อ 40 คะแนน

แบบตอบปัญหาสด 10 ข้อ 10 คะแนน

5. เกณฑ์การตัดสิน สําหรับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

5.1 คะแนนร้อยละ 80 – 100 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง

5.2 คะแนนร้อยละ 70 – 79 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญเงิน

5.3 คะแนนร้อยละ 60 – 69 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทองแดง

5.4 ได้คะแนนต่ํากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการแข่งขัน



MATTHAYOMWATDANSAMRONG OPEN HOUSE 2023

“เลือกแนวทาง วางอนาคต”
วันศุกร์ท่ี 20 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสําโรง

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนําเสนอ (Presentation) PowerPoint

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

2. ประเภทและจํานวนนักเรียนท่ีเข้าแข่งขัน

2.1 แข่งขันประเภททีมๆ ละ 2 คน

3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

3.1 หน่วยจัดแข่งขันจัดเตรียมคอมพิวเตอร์สําหรับใช้ในการแข่งขันให้ทีมละ 1 เคร่ือง PowerPoint 2021

และไม่มีการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

3.2 นักเรียนสร้างผลงานการนําเสนอ (Presentation) ตามหัวข้อ/เนื้อหา/รูปภาพ ที่คณะกรรมการ

กําหนด ซ่ึงจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน สามารถใช้เทคนิคได้อย่างหลากหลาย

3.3 ห้ามนําเอกสาร อุปกรณ์ บันทึก ข้อมูล อุปกรณ์ ส่ือสารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์ อ่ืนๆ

นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้เข้าไปในห้องแข่งขัน หากฝ่าฝืนจะปรับให้ออกจากการแข่งขัน

3.4 ใช้เวลาแข่งขัน 2 ชั่วโมง

3.5 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน

4.1 ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา 20 คะแนน

4.2 การใช้ Effect ท่ีเหมาะสม 20 คะแนน

4.3 ความสวยงามของแต่ละหน้า 20 คะแนน

4.4 ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน

4.5 การมีภาพประกอบท่ีเหมาะสม 20 คะแนน (ใช้ภาพที่กําหนด หรือวาดสร้างขึ้นเอง)

5. เกณฑ์การตัดสิน สําหรับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

5.1 คะแนนร้อยละ 80 – 100 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง

5.2 คะแนนร้อยละ 70 – 79 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญเงิน

5.3 คะแนนร้อยละ 60 – 69 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทองแดง

5.4 ได้คะแนนต่ํากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการแข่งขัน



MATTHAYOMWATDANSAMRONG OPEN HOUSE 2023

“เลือกแนวทาง วางอนาคต”

ในวันศุกร์ท่ี 20 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสําโรง

การแข่งขันทักษะภาษาไทย

๑. การแข่งขันคัดลายมือ

๑. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

การแข่งขันแบ่งเป็น ๒ ระดับช้ัน ดังนี้

๑.๑ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ เท่านั้น

๑.๒ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ เท่านั้น

๒. ประเภทการแข่งขัน

๒.๑ ประเภทเดี่ยว

๓. วิธีดําเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน

คณะกรรมการเตรียมบทคัดลายมือและกระดาษคัดลายมือ โดยกําหนดเนื้อหาเพื่อใช้เป็นบท

คัดลายมือ ให้เหมาะสมตามระดับช้ันของนักเรียน ใช้เวลาแข่งขัน ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที

ชั้น ป.๔ - ๖ ใช้ปากกาลูกลื่นสีดํา ขนาด ๐.๕ มม. ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ความยาว ๑๕ - ๒๐

บรรทัด หรือไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A4

ชั้น ม.๑ - ๓ ใช้ปากกาลูกลื่นสีดํา ขนาด ๐.๕ มม. ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ความยาว ๒๐ - ๒๕

บรรทัด หรือไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A4

ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ

๔. เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ดังนี้

๔.๑ ใช้ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ ๕๐ คะแนน

๔.๒ ถูกต้องตามอักขรวิธี ๒๕ คะแนน

๔.๓ อ่านง่าย เป็นระเบียบ สะอาดเรียบร้อย ๒๕ คะแนน

๕. เกณฑ์การตัดสิน

ร้อยละ ๘๐ - ๑๐๐ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

ร้อยละ ๗๐ - ๗๙ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

ร้อยละ ๖๐ - ๖๙ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง

ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ ได้รับเกียรติบัตร

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด



๒. การแข่งขันการเขียนเรียงความ

๑. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

การแข่งขันแบ่งเป็น ๒ ระดับช้ัน ดังนี้

๑.๑ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ เท่านั้น

๑.๒ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ เท่านั้น

๒. ประเภทแข่งขัน

๒.๑ ประเภทเดี่ยว

๓. วิธีดําเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน

๓.๑ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ เขียน

เรียงความ ดําเนินการดังนี้

๑) ให้นักเรียนเขียนเรียงความตามหัวข้อท่ีกรรมการกําหนดโดยตั้งชื่อเรื่องใหม่ ใช้เวลา

การแข่งขัน ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที โดยจะต้องเขียนเรียงความดังนี้

ชั้น ป.๔ - ๖ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ แต่ไม่เกิน ๒๐ บรรทัด เขียนครึ่งบรรทัด ด้วยปากกา

สีน้ําเงินหรือสีดํา โดยใช้ตัวอักษรอ่านง่าย ถูกต้องตามลักษณะวิธีเขียนอักษรไทย

ชั้น ม.๑ - ๓ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ แต่ไม่เกิน ๒๕ บรรทัด เขียนครึ่งบรรทัด ด้วยปากกา

สีน้ําเงินหรือสีดํา โดยใช้ตัวอักษรอ่านง่าย ถูกต้องตามลักษณะวิธีเขียนอักษรไทย

๔. เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี้

๔.๑ การตั้งชื่อเรื่อง ๕ คะแนน

๔.๒ การเขียนส่วนนํา ๑๐ คะแนน

๔.๓ การเขียนเนื้อเรื่อง ๔๐ คะแนน

๔.๔ การเขียนส่วนสรุป ๑๐ คะแนน

๔.๕ การใช้ภาษา ๒๐ คะแนน

๔.๖ การเขียนถูกต้องตามอักขรวิธี ๑๐ คะแนน

๔.๗ อ่านง่าย เป็นระเบียบ สะอาดเรียบร้อย ๕ คะแนน

๕. เกณฑ์การตัดสิน

ร้อยละ ๘๐ - ๑๐๐ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

ร้อยละ ๗๐ - ๗๙ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

ร้อยละ ๖๐ - ๖๙ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง

ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ ได้รับเกียรติบัตร

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด



๓. การแข่งขันการแต่งคําประพันธ์

๑. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

การแข่งขันแบ่งเป็น ๒ ระดับช้ัน ดังนี้

๑.๑ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ เท่านั้น

๑.๒ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ เท่านั้น

๒. จํานวนผู้เข้าแข่งขัน

๒.๑ ประเภททีม ๒ คน

๓. วิธีดําเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน

๓.๑ กรรมการกําหนดหัวข้อที่จะใช้ในการแข่งขัน จํานวน ๓ หัวข้อ

๓.๒ ให้นักเรียนเลือกผู้แทน ๑ คน จับฉลากหัวข้อแล้วนําหัวข้อท่ีจับฉลากได้ไปแต่งคํา

ประพันธ์ โดยตั้งชื่อเรื่องใหม่ ใช้เวลาการแข่งขัน ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชั้น ป. ๔ - ๖ แต่งกาพย์ยานี ๑๑ จํานวน ๔ บท

ชั้น ม. ๑ - ๓ แต่งกลอนสุภาพ (กลอนแปด) จํานวน ๔ บท

๔. เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ดังนี้

๔.๑ ฉันทลักษณ์และอักขรวิธี คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน

๔.๒ ความคิดและเนื้อหา คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน

๔.๓ กวีโวหาร คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน

๕. เกณฑ์การตัดสิน

ร้อยละ ๘๐ - ๑๐๐ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

ร้อยละ ๗๐ - ๗๙ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

ร้อยละ ๖๐ - ๖๙ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง

ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ ได้รับเกียรติบัตร

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด



 
MATTHAYOMWATDANSAMRONG OPEN HOUSE ๒๐๒๓  

“เลือกแนวทาง วางอนาคต” 
วันศุกร์ท่ี 20 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง 

 
การแข่งขันคิดเลขเร็ว  

1. ระดับและคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
 ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 เท่านั้น 
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 2.1 ประเภทเด่ียว 
 2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขันโรงเรียนละไม่เกิน ๒ คน 
3. วิธีการด าเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.1 การส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 
  ส่งรายช่ือนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมช่ือครูผู้ฝึกสอนโรงเรียนละ 1 คน ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
 3.2 การจัดการแข่งขัน 
  การแข่งขัน มีการแข่งขัน 2 รอบ ดังนี้ 
  รอบท่ี 1 จ านวน 15 ข้อ ใช้เวลาข้อละ 60 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัวเลข ผลลัพธ์ 2 หลัก 
  รอบท่ี 2 จ านวน 10 ข้อ ใช้เวลาข้อละ 60 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัวเลข ผลลัพธ์ 2 หลัก 
  เมื่อเสร็จส้ินการแข่งขันรอบท่ี 1 ให้พัก 10 นาที 
 3.3 วิธีการแข่งขัน 
  3.3.1 ช้ีแจงระเบียบการแข่งขันให้นักเรียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนเข้าใจตรงกันก่อนเริ่มการแข่งขัน 

  3.3.2 ใช้กระดาษค าตอบ ขนาด ๑
๔

 ของกระดาษ A4 ดังตัวอย่างต่อไปนี ้

ช่ือ-สกุล...................................................โรงเรียน.................................................เลขท่ี....................ข้อ......... 
วิธีการและค าตอบ 

 
 
 
 
 

พื้นท่ีส าหรับทดเลข 
 

 
 
 

  3.3.3 แจกกระดาษตามจ านวนข้อในการแข่งขันแต่ละรอบ 
  3.3.4 ให้นักเรียนเขียนช่ือ - สกุล โรงเรียน เลขท่ีนั่ง และหมายเลขข้อ ให้เรียบร้อยก่อนเริ่มการแข่งขัน
ในแต่ละรอบ และห้ามเขียนข้อความอื่น ๆ จากท่ีก าหนด 
  3.3.5 เริ่มการแข่งขันโดยสุ่มเลขโดดจากโปรแกรม GSP ท่ีจัดไว้ให้เป็นโจทย์และผลลัพธ์ ซึ่งเลขโดดใน
โจทย์ท่ีสุ่มได้ต้องไม่ซ้ าเกินกว่า 2 ตัว หรือถ้าได้สุ่มเลข 0 ต้องมีเพียงตัวเดียวเท่านั้น เช่น 
     สุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัว   สุ่มได้เป็น 4 5 4 4   มีเลข 4 ซ้ าเกินกว่า 2 ตัว ต้องสุ่มใหม่หรือ 



       สุ่มได้เป็น 0 0 2 1 มีเลข 0 ซ้ าเกิน 1 ตัว ต้องสุ่มใหม่   
     สุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ ๕ ตัว   สุ่มได้เป็น ๑ ๓ 4 ๓ ๓ มีเลข ๓ ซ้ าเกินกว่า 2 ตัว ต้องสุ่มใหม่หรือ 
       สุ่มได้เป็น ๒ 0 ๗ ๐ ๓ มีเลข 0 ซ้ าเกิน 1 ตัว ต้องสุ่มใหม่   
  3.3.6 เมื่อหมดเวลาในแต่ละข้อให้กรรมการเก็บกระดาษค าตอบ และด าเนินการแข่งขันต่อเนื่องจน
ครบทุกข้อ (ไม่มีการหยุดพักในแต่ละข้อเพื่อตรวจคะแนน/ไม่มีการเฉลยทีละข้อให้นักเรียนผู้เข้าแข่งขันรับทราบ
ก่อนเสร็จส้ินการแข่งขัน) 
  3.4 หลักเกณฑ์การแข่งขัน 
   3.4.1 ใช้การด าเนินการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ บวก ลบ คูณ หาร ยกก าลัง หรือถอดรากอันดับ
ท่ี n ท่ีเป็นจ านวนเต็มบวกเท่านั้น เพื่อหาผลลัพธ์  ์ในการถอดรากต้องใส่อันดับท่ีของรากจากตัวเลขท่ีสุ่มจาก
โจทย์ ยกเว้นรากอันดับท่ีสอง  ในการถอดรากอันดับท่ี n อนุญาตให้ใช้เพียงช้ันเดียว และไม่อนุญาตให้ใช้ราก
อนันต์ และให้เขียนแสดงวิธีคิดทีละขั้นตอน หรือเขียนแสดงความสัมพันธ์ของวิธีการและค าตอบในรูปของสมการ
ก็ได้เช่น 

 สุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัวเลข ผลลัพธ์ 2 หลัก 
  ตัวอย่างที่ 1 โจทย์ที่สุ่ม            ผลลัพธ์ 
    3  7  4  8  4            76 
    วิธีคิด  8 – 3 = 5  
      4  = 2                                             
      2 × 7  = 14                            
      14 + 5 = 19 
      19 × 4 = 76 
    หรือ  เขียน [(8 – 3) + ( 4 × 7)] × 4 = 76 ก็ได้ 
 สุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัวเลข ผลลัพธ์ 2 หลัก 
  ตัวอย่างที่ 2 โจทย์ที่สุ่ม            ผลลัพธ์ 
    9 2 3 5            66           
    วิธีคิด 92 – (5 × 3)  =  66    
  ตัวอย่างที่ 3 โจทย์ที่สุ่ม            ผลลัพธ์ 
    2 8 3 7            69           
    วิธีคิด [(7 + 2) × 8] – 3   =  69   
  3.4.2 ข้อพึงระวงัในการแข่งขัน                   
   1) การคิดค านวณหาค าตอบต้องใช้เลขโดดท่ีสุ่มเป็นโจทย์ให้ครบทุกตัว และใช้ได้ตัวละ 1 ครั้ง เท่านั้น 
   2) การใช้เครื่องหมาย   , –,  ,   ควรเขียนให้ชัดเจน     
                      2.1)  การเขียนเครื่องหมายบวก  ให้เขียน   
     ห้ามเขียน 
    2.2)  การเขียนเครื่องหมายคูณ  ให้เขียน 2   3 หรือ (2)(3)  หรือ 2 • 3                                   
     ห้ามเขียน   2 o 3       2   3      2     3     2     3      2    3                         

    2.3)  การเขียนเครื่องหมายหาร  ให้เขียน 8   2 หรือ 
2
8  หรือ 8/2                                  

     ห้ามเขียน   8|2    หรือ  8 2                  



   3) กรณีท่ีมีการใช้วงเล็บให้เขียนวงเล็บให้ชัดเจน จะใช้ (   ) หรือ {   } หรือ [   ] กี่ช้ันก็ได้                                
     ห้ามเขียน   <   > 
   4) การเขียนเลขยกก าลัง ควรเขียนให้ชัดเจน เช่น  
     (23)4 = 84   หรือ  ( )432 = 281                     
    กรณีท่ีไม่ใส่วงเล็บจะคิดตามหลักคณิตศาสตร์ เช่น 432  = 4(3 )2 = 281 
   5) การเขียนเครื่องหมายอันดับท่ีของราก ควรเขียนให้ชัดเจน เช่น 

     9 8  = 2, 1+2 8  = 2, 4 9  = 3 
4.  เกณฑ์การให้คะแนน 
 4.1 ผู้ท่ีได้ค าตอบเท่ากับผลลัพธ์ท่ีก าหนด และวิธีการถูกต้อง ได้คะแนนข้อละ 4 คะแนน 
 4.2 ถ้าไม่มีผู้ใดได้ค าตอบเท่ากับผลลัพธ์ท่ีสุ่มได้ ผู้ท่ีได้ค าตอบใกล้เคียงกับผลลัพธ์มากท่ีสุด และวิธีการ
ถูกต้อง เป็นผู้ได้คะแนน ไม่ว่าผลลัพธ์ท่ีต้องการจะเป็นกี่หลักก็ตาม (ผลลัพธ์ท่ีได้ต้องเป็นจ านวนเต็มเท่านั้น)    
เช่น ต้องการผลลัพธ์ 99 มีผู้ได้ค าตอบ 100 และ 98 ซึ่งวิธีการถูกต้องท้ัง 2 ค าตอบ ได้คะแนนท้ังคู่  
5.  เกณฑ์การตัดสิน 
 คณะกรรมการน าคะแนนรวมของรอบท่ี 1 และรอบท่ี 2 มาคิดเทียบกับเกณฑ์การตัดสินดังนี้ 
   ร้อยละ 80 – 100     ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79       ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69      ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
   ต่ ากว่าร้อยละ 60      ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น 
                    ในกรณีท่ีมีผู้ชนะล าดับท่ี 1 – 3 มากกว่า 3 คน ให้ก าหนดโจทย์การแข่งขันใหม่ เฉพาะผู้ท่ีได้
คะแนน เท่ากัน โดยแข่งขันทีละข้อ (ลักษณะโจทย์และผลลัพธ์เหมือนกับการแข่งขันรอบท่ี ๒ แต่ใช้ เวลาข้อละ 
๓0 วินาที) จนกว่าจะได้ผู้ชนะตามล าดับท่ีต้องการ 
6. สถานที่ท าการแข่งขัน 
 ณ อาคาร 1 ห้อง 114 โรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง 
หมายเหต ไม่อนุญาตให้น าเครื่องคิดเลขหรืออุปกรณ์ช่วยอื่น ๆ เข้าไปในห้องแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATTHAYOMWATDANSAMRONG OPEN HOUSE 2023

“เลือกแนวทาง วางอนาคต”
วันศุกร์ท่ี 20 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสําโรง

การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้
1.1 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 เท่านั้น
1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 เท่านั้น
2. ประเภทและจํานวนผู้เข้าแข่งขัน

2.1 ประเภทเดี่ยว
2.2 จํานวนผู้เข้าแข่งขันระดับละไม่เกิน 3 คน

3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 การส่งรายช่ือนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนโรงเรียนละ 1 คน ตามแบบฟอร์มที่กําหนด
3.2 กิจกรรมการแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขันต้องทําแบบทดสอบวัด
- ความสามารถในการคิดเลขเร็ว และการคิดคํานวณ
- ความสามารถของการแก้โจทย์ปัญหา

3.3 แบบทดสอบ
แบบทดสอบในแต่ละระดับช้ันใช้เนื้อหาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 โดยใช้เวลาในการทดสอบ 120 นาที นักเรียนที่เข้าแข่งขันทุกระดับช้ันทําแบบทดสอบ
ท้ังหมด 3 ตอน ดังนี้

ตอนท่ี 1 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ แบบ 4 ตัวเลือก จํานวน 1๐ ข้อ
ตอนท่ี 2 แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคําตอบ วัดทักษะคิดเลขเร็วและทักษะการคิดคํานวณ จํานวน

15 ข้อ
ตอนท่ี 3 แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคําตอบ วัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหา จํานวน 5 ข้อ

4. เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ แบบ 4 ตัวเลือก จํานวน 1๐ ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม

๒๐ คะแนน
ตอนท่ี 2 แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคําตอบ วัดทักษะคิดเลขเร็วและทักษะการคิดคํานวณ จํานวน

15 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน รวม 45 คะแนน



ตอนที่ 3 แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคําตอบ วัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหา จํานวน 5 ข้อ ข้อละ ๗
คะแนน รวม ๓5 คะแนน
5 เกณฑ์การตัดสิน

ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาตัดสินจากคะแนนแบบทดสอบตอนที่ 3 ตอนที่ 2 และตอนที่ 1
ตามลําดับ แล้วนําคะแนนรวมมาคิดเทียบเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ํากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น

6. สถานท่ีทําการแข่งขัน
ณ อาคาร 1 ห้อง 115 โรงเรียนมัธยมวัดด่านสําโรง

หมายเหตุ
1. ไม่อนุญาตให้นําเครื่องคิดเลขหรืออุปกรณ์ช่วยอ่ืน ๆ เข้าไปในห้องแข่งขัน
2. กรรมการคุมสอบแจกกระดาษทดให้ในห้องสอบ และห้ามนําออกจากห้องสอบ



MATTHAYOMWATDANSAMRONG OPEN HOUSE 2023

“เลือกแนวทาง วางอนาคต”

ในวันศุกร์ท่ี 20 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสําโรง

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (English Quiz)

1. ประเภทการแข่งขัน การแข่งขันประเภทเดี่ยว

2. ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

2.1 ตัวแทนโรงเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ประเภทเดี่ยว)

3. กติกาการแข่งขัน

3.1 การแข่งขันจะทําการตอบคําถามรวม 15 คําถาม โดยมีคําถามเลือกตอบ 10 ข้อ

และเขียนตอบ 5 ข้อ

3.2 กรรมการจะแจกกระดาษคําตอบให้คนละ 1 ชุด

3.3 กรรมการจะอ่านคําถาม 2 ครั้ง ให้ผู้เข้าแข่งขันเขียนคําตอบลงในกระดาษคําตอบ

ดําเนินการแข่งขันจนครบ 15 คําถาม

3.4 กรรมการจะเฉลยคําตอบทีละคําถาม ผู้เข้าแข่งขันคนใดเขียนถูกต้องจะได้คะแนน

คําตอบละ 1 คะแนน ในกรณีท่ีมีคะแนนเท่ากันจะมีคําถามสํารองไว้เพื่อตัดสินอีก 3-5 คําถาม

3.5 คําถามที่ใช้ในการตอบปัญหา จะเป็นความรู้ท่ัวไปเรื่องต่าง ๆ เช่น ข่าว วรรณกรรม ภูมิศาสตร์

ประวัติศาสตร์ ภาษา ศิลปะ บันเทิง หรือเร่ืองอื่น ๆ ท่ีเหมาะสมกับระดับความรู้ของนักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 4-6

4. เกณฑ์การตัดสิน

4.1 คําถาม 15 ข้อละ 1 คะแนน รวมท้ังหมด 15 คะแนน

4.2 เขียนได้ถูกต้องชัดเจน ได้คะแนนคําตอบละ 1 คะแนน

4.3 หากเขียนคําตอบผิด ได0้ คะแนน

4.4 นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด จะเป็นผู้ชนะเลิศ และรองชนะเลิศตามลําดับ

4.5 การตัดสินของกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด



5. คณะกรรมการตัดสิน

1. เจ้าของภาษา (Native Speaker)

2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ / ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ

6. รางวัล

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญเงิน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทองแดง

**นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขันหลังจากทําแบบประเมินเสร็จ

7. กําหนดการแข่งขัน

วัน ศุกร์ ท่ี 20 มกราคม 2566

รายงานตัว เวลา 09.00 - 09.50 น.

แข่งขัน เวลา 10.00 - 11.00 น.

8. สถานท่ีรายงานตัว จุดลงทะเบียน ชั้น 4 อาคาร 2

9. สถานท่ีแข่งขัน ห้อง 247 ชั้น 4 อาคาร 2

10. ครูผู้รับผิดชอบดําเนินการแข่งขัน

 นายอับดุลลาตีฟ บินน์คมสัน

 นางสาวพัชราวดี เกิดปากแพรก

 Mr. Mark A. Beloso และคณะ



MATTHAYOMWATDANSAMRONG OPEN HOUSE 2023

“เลือกแนวทาง วางอนาคต”
วันศุกร์ท่ี 20 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสําโรง

การแข่งขันตอบปัญหาสังคม
1.คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น
2. ประเภทและจํานวนนักเรียนท่ีเข้าแข่งขัน

2.1 แข่งขันประเภททีมๆ ละ 2 คน
3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

3.1 รอบท่ี 1
- ขอบข่ายของเน้ือหา ความรู้เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในแต่ละ

ระดับชั้น ความรู้ ท่ัวไปเก่ียวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
และเหตุการณ์ปัจจุบัน

- ผู้เข้าแข่งขันทําข้อสอบแบบปรนัย 50 ข้อ (เวลาท่ีใช้แข่งขัน 60 นาที) แบ่งเนื้อหา
คือเน้ือหาทั่วไป แบบปรนัย 50 ข้อ (ครอบคลุมสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าท่ีพลเมือง เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ตามระดับชั้น )
- ผู้เข้าแข่งขันที่ทําคะแนนได้ลําดับที่ 1-6 ได้สิทธ์ิเข้าแข่งขันรอบที่ 2 ในกรณีที่มีทีมได้ คะแนนรวม

เท่ากันให้จัดลําดับจากคะแนนตามแนวการประเมินผล
3.2 รอบท่ี 2
ผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาสดจํานวน 10 ข้อ คณะกรรมการเป็นผู้อ่านข้อคําถาม โดยไม่มีข้อคําถามปรากฏ

หากมีรูปภาพประกอบข้อคําถามจะแสดงบนจอหรือในกระดาษคําตอบ ให้ผู้เข้าแข่งขัน ฟังและตอบคําถามลงใน
กระดาษคําตอบ (เวลาที่ใช้แข่งขัน 30 นาทีเวลาที่ใช้ในแต่ละข้ออาจจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของข้อ
คําถาม) ถ้าคะแนนเท่ากัน ให้ใช้คําถามสํารอง ( เตรียม 10 ข้อ ) เพื่อคัดเลือกลําดับท่ี 1 - 3
4. เกณฑ์การให้คะแนน 60 คะแนน

แบบปรนัย 50 ข้อ 50 คะแนน
แบบตอบปัญหาสด 10 ข้อ 10 คะแนน

5. เกณฑ์การตัดสิน สําหรับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
5.1 คะแนนร้อยละ 80 – 100 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง
5.2 คะแนนร้อยละ 70 – 79 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญเงิน
5.3 คะแนนร้อยละ 60 – 69 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทองแดง
5.4 ได้คะแนนต่ํากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการแข่งขัน



ระเบียบการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน กิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่ทํานองสรภัญญะ

๑. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เยาวชนได้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยและกล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนมีจิตใจเยือกเย็น
๒. เพื่อรักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงามทางพระพุทธศาสนา
๓. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของเยาวชนระหว่างสถาบันการศึกษาด้วยกัน

๒. บทท่ีใช้ในการประกวด
บทบูชาพระรัตนตรัย,บทนมัสการ,บทพุทธคุณ, บทธรรมคุณ, บทสังฆคุณ, บทชยสิทธิคาถา (พาหุง)

๓. ระดับของผู้เข้าประกวดแบ่งเป็น 2 ระดับการศึกษา
๑. ระดับประถมศึกษา ส่งเป็นทีมละ 5 คน
๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งเป็นทีมละ 5 คน

๔. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
๑. ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อํานวยการโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา
๒. ต้องเป็นนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยู่ในสถาบันท่ีส่งเข้าประกวดเท่านั้น
๓. ผู้เข้าประกวดต้องแต่งชุดนักเรียนของสถาบันศึกษาท่ีตนสังกัดอยู่
๔. นักเรียนสามารถสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะได้ตามบทท่ีกําหนด
๕. โรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดสวดมนต์ได้ไม่เกินระดับละ ๑ ทีม

๕. หลักเกณฑ์การประกวด
บทสวดท่ีใช้ในการจัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ

๑. บทบูชาพระรัตนตรัย (อรหัง สัมมาสัมพุทโธ ฯลฯ)
๒. บทนมัสการพระพุทธเจ้า (นโมตัสสะ ภควโต ฯลฯ)
๓. บทพุทธคุณ ภาษาบาลี (อิติปิโส ภควา ฯลฯ) สวดทํานองสังโยค เสร็จแล้วต่อด้วย
๔. บทพุทธคุณ ภาษาไทย (องค์ใดพระสัมพุทธ ฯลฯ) สวดทํานองสรภัญญะ
๕. บทธรรมคุณ ภาษาบาลี (สวากขาโต ฯลฯ) สวดทํานองสังโยค เสร็จแล้วต่อด้วย
๖. บทธรรมคุณ ภาษาไทย (ธรรมะคือคุณากร ฯลฯ) สวดทํานองสรภัญญะ
๗. บทสังฆคุณ ภาษาบาลี (สุปฏิปันโน ภควโต ฯลฯ) สวดทํานองสังโยค เสร็จแล้วต่อด้วย
๘. บทสังฆคุณ ภาษาไทย (สงฆ์ใดสาวกศาสดา ฯลฯ) สวดทํานองสรภัญญะ
๙. บทชยสิทธิคาถา (พาหุง) ภาษาบาลี (พาหุง ฯลฯ) สวดทํานองสังโยค เสร็จแล้วต่อด้วย
๑๐. บทชยสิทธิคาถา (พาหุง) ภาษาไทย (ปางเมื่อพระองค์... ฯลฯ) สวดทํานองสรภัญญะ

๖. หลักเกณฑ์/กติกา และการตัดสิน
๑. ความถูกต้องของอักขระ
๒. ความถูกต้องของจังหวะ
๓. ความถูกต้องของทํานอง
๔. ความไพเราะของน้ําเสียง
๕. ความพร้อมเพรียงโดยรวม
๖. มารยาทและท่าทาง



กติกาและวิธีการจัดประกวด
๑. กรณีมีโรงเรียนส่งเข้าประกวดเป็นจํานวนมาก คณะกรรมการอาจจะพิจารณาจัดการประกวด ออกเป็น

๒ รอบ คือ รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ (ถ้าในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีทีมเข้า ประกวดต้ังแต่
๒0 ทีมข้ึนไป ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการประกวด)

๒. การประกวดรอบคัดเลือกจะกําหนดให้สวด บทบูชาพระรัตนตรัย, บทนมัสการพระพุทธเจ้า, บท
พุทธคุณ ภาษาบาลี (สวดทํานองสังโยค) และภาษาไทย (สวดทํานองสรภัญญะ) หรืออาจเพิ่มบทใดบทหนึ่ง หลาย
บท หรือทั้งหมดก็ได้ ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการประกวด

3. การประกวดรอบชิงชนะเลิศ ให้สวดทุกบท หรือ ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการประกวด
4. การจัดสถานที่ ให้จัดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมด้วยธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ พระ

เจ้าอยู่หัว ในสถานท่ีจัดประกวด (โต๊ะหมู่บูชา ควรเตรียมไว้ 2 ชุด หากมีกรณีจํานวนผู้เข้าประกวดจํานวนมาก)
5. เดินเข่าตรงไปหน้าโต๊ะหมู่บูชาด้วยความพร้อมเพรียงกัน แล้วจึงกราบพระรัตนตรัยแบบ เบญจางค

ประดิษฐ์ ยืนข้ึนแสดงความเคารพธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ตามลําดับเมื่อพร้อมแล้วจึงนั่ง ลงสวดมนต์
6. กติกาและวิธีการจัดประกวดเบื้องต้นนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ดุลพินิจ

คณะกรรมการจัดการประกวด
7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นอันส้ินสุด
เกณฑ์การตัดสิน

๑. ความถูกต้องของอักขระ ๒๐ คะแนน
๒. ความถูกต้องของจังหวะ ๒๐ คะแนน
๓. ความถูกต้องของทํานอง ๒๐ คะแนน
๔. ความไพเราะของน้ําเสียง ๒๐ คะแนน
๕. ความพร้อมเพรียงโดยรวม ๑๐ คะแนน
๖. มารยาทและท่าทาง ๑๐ คะแนน

รวม ๑๐๐ คะแนน

คําอธิบาย
๑. ความถูกต้องของอักขระ หมายถึง การว่าตัวอักษร คือพยัญชนะและสระ ได้ถูกต้องชัดเจนตามหลัก

ภาษาไทยและบาลี ว่า ตัวควบกลํ้า ตัว ร ตัว ล อักษรสูง อักษรต่ํา ทีฆะ รัสสะ อัฑฒะสระ ได้ถูกต้องตามระเบียบ
แบบแผนของ ภาษา

๒. ความถูกต้องของจังหวะ หมายถึง รู้จักวรรคตอนว่า ตรงไหนควรหยุด ตรงไหนไม่ควรหยุด ตรงไหนควร
ว่าติดต่อกันไป ตรงไหนควรเอ้ือน (จังหวะที่ถือว่า ผิด คือจังหวะที่ช้าหรือยืดยาวจนเกินไป และหยุดในแต่ละวรรค
นาน เกินไป)

๓. ความถูกต้องของทํานอง หมายถึง เม่ือสวดภาษาบาลี สวดตามสังโยควิธี เม่ือสวดภาษาไทยสรรเสริญ
พระพุทธคุณ พระ ธรรมคุณ พระสังฆคุณ และบทพาหุง ต้องสวดบทสรภัญญะให้ถูกต้องตามบทประพันธ์น้ันๆ
(ห้ามสวด ทํานองเสนาะ)

๔. ความไพเราะของน้ําเสียง หมายถึง เสียงท่ีเปล่งออกมาเต็มเสียง ดังชัดเจน กังวานไพเราะเสนาะหู ไม่
แหบหรือเบาจนเกินไป เสียงกลมกล่อม ไม่แตก ไม่พร่า เอื้อนได้ไพเราะ



๕. ความพร้อมเพรียงโดยร่วม หมายถึง ขณะสวดว่า พร้อมกัน ท้ังอักขระ จังหวะ ทํานอง กลมกลืนเสมือน
เสียงเดียวกัน ไม่มี เสียงแตกแยกออกกันไป เช่น หลายคนออกเสียงสูง แต่บางคนออกเสียงต่ํา หรือหลายคนสวด
เร็ว หรือพอดี แต่บางคนสวดช้าและลากเสียง เป็นต้น

๖. มารยาทและท่าทาง หมายถึง การแต่งกาย ความเรียบร้อยแต่ละคนท้ังคณะ กิริยาท่ีเข้าไปในสถานท่ี
ประกวด การเดิน เข้าไปในที่ประชุม การเดินเข่า การน่ังคุกเข่า (อิริยาบถขณะสวดมนต์ ต้องนั่งคุกเข่าประนมมือ)
การกราบ พระรัตนตรัยแบบเบญจางคประดิษฐ์ การทําความเคารพธงชาติ และการทําความเคารพพระบรมฉายา
ลักษณ์ (ไม่ได้ตั้งไว้ ให้กราบพระรัตนตรัยแล้ว เริ่มสวดได้เลย)

เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์การตัดสิน “ความถูกต้องของอักขระ” เกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาตัดคะแนนเกี่ยวกับอักขระ คือ

๑. สวดตัว ร เป็นตัว ล ตัด ๑ คะแนน (ทุกครั้งที่สวดผิด)
๒. คําควบกลํ้าออกเสียงไม่ควบกล้ําตัด ๑ คะแนน (ทุกครั้งที่สวดผิด)
๓. สวดผิดคําอื่น นอกเหนือจากนี้ตัดคําละ ๑ คะแนน

เกณฑ์การตัดสิน “ความถูกต้องของจังหวะ” เกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาตัดคะแนนเกี่ยวกับจังหวะ คือ
๑. ข้ึนบทนําผิดแบบ กล่าวคือต้องข้ึนคําคําเดียว ในบท นะโม / สวากขาโต / สุปะฏิปันโน และบทพาหุง

หากข้ึนมากกว่าคําเดียวให้ตัดแห่งละ ๑ คะแนน ยกเว้นบทพุทธคุณให้ขึ้นว่า อิติปิ โส
๒. สวดจังหวะไม่เท่ากัน ช้าบ้าง เร็วบ้าง ให้ตัดแห่งละ ๑ คะแนน
๓. คําคร่อมวรรคที่มีเครื่องหมายยติภังค์ (-) ต้องเอื้อน (เอื้อนให้เสียงต่อเน่ืองไปถึงคําใน วรรคถัดไปโดยมิ

ให้เสียงขาด) หากไม่เอื้อนถือว่าผิดจังหวะ ให้ตัดแห่งละ ๑ คะแนน เว้นวรรคก่อนจบ ให้ เอื้อนโดยให้เสียงขาดคํา
หากมิให้เสียงขาดคําให้ตัด ๑ คะแนน เช่นบทสวดภาษาไทยท่ีว่า “สัมพุทธการุญ – ญภาพนั้นนิรันดร” ต้องเอ้ือน
คําว่า “รุญ” ให้เสียงขาดจากค าว่า “ญภาพนั้นนิรันดร”
๔. สวดเร็วหรือช้าเกินไปทุกบทท้ังภาษาบาลีและภาษาไทย ให้ตัดคะแนนได้ แต่ต้องให้ คะแนนไม่เกินระดับพอใช้
เกณฑ์การตัดสิน “ความถูกต้องของทํานอง”
เกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาตัดคะแนนเกี่ยวกับทํานอง คือ

๑. บทนมัสการพระรัตนตรัยไม่สวดเป็นทํานองนํา คือ มีผู้นํา ๑ คนที่เหลือให้สวดตาม
๒. การสวดภาษาบาลี ตั้งแต่บท นะโม เป็นต้นไป ไม่สวดเป็นทํานองสังโยค
๓. การสวดภาษาไทย ไม่สวดเป็นทํานองสรภัญญะตามลักษณะฉันลักษณ์นั้นๆ
๔. การประกวดในรอบคัดเลือกก็ดี รอบชิงชนะเลิศก็ดี สวดบทที่กําหนดให้ไม่ครบและไม่ปฏิบัติตามกติกา

ท่ีกําหนดไว้ ให้คะแนนได้ไม่เกินระดับพอใช้
เกณฑ์การตัดสิน “ความไพเราะของน าเสียง”
เกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาตัดคะแนนเกี่ยวกกับน้ําเสียงในการสวดมนต์ คือ

๑. สวดใช้เสียงดังเกินไป ไม่กลมกล่อม หรือเบาเกินไป จนฟังไม่ชัดเจน
๒. เสียงไม่เข้ากัน เช่น เสียงสูง เสียงต่ํา เสียงเล็ก เสียงใหญ่ เป็นต้น
๓. ข้ึนบทน าออกเสียงสูงเหินเกินไป

เกณฑ์การตัดสิน “ความพร้อมเพรียงโดยรวม”
เกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาตัดคะแนนเกี่ยวกับความพร้อมเพรียงในการสวดมนต์ คือ



๑. สวดไม่พร้อมเพรียงกัน เช่น การรับไม่พร้อมกัน เป็นต้น
๒. ผู้สวดนําข้ึนครั้งแรกอาจไม่ชอบใจหรือรู้สึกเพี้ยน ข้ึนบทนําใหม่เป็นครั้งที่ ๒ แสดงถึง ความไม่พร้อมให้

ตัดคะแนนครั้งละ ๑ คะแนน
๓. สวดข้ามบทที่กําหนด เช่น กําหนดให้สวดทุกบท เมื่อสวดบทพุทธคุณจบแล้ว ไม่สวด บทธรรมคุณ ต่อ

จากบทพุทธคุณ แต่ข้ามไปสวดบทสังฆคุณเป็นต้น ลักษณะอย่างน้ีคณะกรรมการมีสิทธิ์ท่ี จะพิจารณาให้คะแนนได้
ไม่เกินระดับพอใช้
เกณฑ์การตัดสิน “มารยาทและท่าทาง”
เกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาตัดคะแนนเกี่ยวกับมารยาทและท่าทางขณะประกวดสวดมนต์ คือ

๑. ไม่เดินเข่าเข้าไปสถานที่จัดประกวด (หน้าโต๊ะหมู่บูชา)
๒. กราบพระรัตนตรัยไม่พร้อมเพรียงกัน การทําความเคารพธงชาติและบรมฉายาลักษณ์ ไม่ถูกต้อง (กรณี

ท่ีมีการตั้งธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ไว้)
๓. การนั่ง การเดินเข่า และการลุกขึ้น ไม่พร้อมเพรียงกันท้ังคณะ
๔. ไม่สงบนิ่งในขณะสวด มีอาการไม่ส ารวม เช่น มองซ้าย – ขวา เป็นต้น
๕. ความไม่พร้อมอย่างอื่น เช่น การแต่งกายไม่เรียบร้อยทั้งที่อยู่โรงเรียนเดียวกัน เป็นต้น ให้อยู่ในดุลพินิจ

ของคณะกรรมการ หากปรากฏว่า ไม่พร้อม กรรมการมีสิทธ์ิ ให้คะแนนไม่เกินกว่าระดับ พอใช้



การประกวดมารยาทไทย

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป.4 – ป.6
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.3

2. ประเภทและจํานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันเป็นทีมๆละ 2 คน
2.2 จํานวนผู้เข้าแข่งขัน

2.2.1 ระดับช้ัน ป.4 – ป.6 จํานวน 1 ทีม ทีมละ 2 คน
2.2.2 ระดับช้ัน ม.1 – ม.3 จํานวน 1 ทีม ทีมละ 2 คน

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นทีมชาย 1 หญิง 1 ยกเว้น ถ้าเป็นโรงเรียนชายล้วนหรือหญิงล้วน อนุโลมให้เป็น
ทีมชายคู่ หญิงคู่ได้
3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายช่ือครูผู้ฝึกสอน 2 คน ต่อ 1 ทีม
3.2 รายละเอียดการแข่งขัน

3.2.1 ท่าบังคับ ผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องปฏิบัติ
1) กราบเบญจางคประดิษฐ์ (ทุกระดับช้ัน)

3.2.2 ท่าเลือก ผู้เข้าประกวดจะจับฉลากเลือกประกวด ดังนี้ ท่าเลือกจํานวน 2 ท่า สําหรับ
ระดับช้ัน ป.4 – ป.6 และ ม.1 – ม.3 ได้แก่

1) กราบผู้ใหญ่
2) การเคารพศพผู้สูงอายุ
3) การเคารพศพพระ
4) รับของจากผู้ใหญ่ยืน
5) รับของจากผู้ใหญ่นั่งพื้น
6) รับของจากผู้ใหญ่นั่งเก้าอ้ี
7) ส่งของให้ผู้ใหญ่ยืน
8) ส่งของให้ผู้ใหญ่นั่งพ้ืน
9) ส่งของให้ผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้
10) การไหว้ระดับ 1 ไหว้พระ,ไหว้โบราณสถาน โบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนา
11) การไหว้ระดับ 2 ไหว้ผู้มีพระคุณ เช่น พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ครูอาจารย์และบุคคลท่ี

เคารพ นับถืออย่างสูง
3.3 ผู้เข้าประกวดจะต้องเข้าประกวดพร้อมกันท้ังชายหญิง และแต่งกายชุดนักเรียนเท่านั้น
3.4 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด



4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1 ระดับช้ัน ป.4 – ป.6 และ ม.1 – ม.3

4.1.1 ความถูกต้อง 60 คะแนน
4.1.2 ทักษะความเป็นธรรมชาติ 20 คะแนน
4.1.3 การแต่งกาย (สุภาพ เรียบร้อย) 20 คะแนน

หมายเหตุ : หากไม่ดําเนินการตามวิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน (ข้อ 3) กรรมการ
มีสิทธิ์ตัดคะแนนได้

5. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60– 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ํากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด



กลุ่มไลน์ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม
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