
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ 
WELCOME TO SAKNGAMWITTAYA 

โรงเรียนสักงามวิทยา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 
โรงเรียนสักงามวิทยา ต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

 
1.การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 

กติกาและข้อก าหนดในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
1. ประเภทการแข่งขัน 

การแข่งขันประเภททีม ทีมละ 2 คน ระดับชั้นประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี 
2. วัน – เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน 

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00 - 12:00 น. ณ อาคารสีม่วง โรงเรียนสักงามวิทยา 

3. ลักษณะข้อสอบ และโจทย์ค าถาม 

ระดับประถมศึกษา ครอบคลุมเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ 
4. กติกาการแข่งขันและการตัดสิน 

o ใช้จ านวนค าถามในการตัดสิน 30 ค าถามในแต่ละระดับ 

o เวลาที่ใช้ในการตอบค าถามขึ้นอยู่กับความยากง่ายของค าถามแต่ละข้อ ตามความเห็นของ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

o ให้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละระดับรายงานตัว ณ อาคารสีม่วง โรงเรียนสักงามวิทยา ก่อนเริ่มการแข่งขัน 15 
นาที และให้อยู่ประจ าห้องแข่งขันจนกว่าจะด าเนินการแข่งขันเสร็จ 

o ห้ามใช้อุปกรณ์ใดๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดไว้ให้ 
o ห้ามผู้เข้าแข่งขันทุกระดับใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างการแข่งขัน 

o ไม่อนุญาตให้อาจารย์ที่ปรึกษาและบุคคลภายนอกเข้าร่วมชมการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. การแข่งขัน E-Spot 
1.ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมจะต้องรวบรวมสมาชิกที่เข้าร่วมแข่งขันหลักเป็นจ านวน 5 คน และ 
สามารถมีตัวส ารองได้ 2 คน เท่านั้น 
2.ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องมีฮีโร่อย่างน้อย 18  ตัวส าหรับการแข่งขันใน “Tournament Mode” 
3.ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องใช้บัญชีที่ใช้ในการแข่งขันของตนเองเท่านั้น 
4.ผู้เข้าแข่งขันทุกคนสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกในทีมท่ีเข้าแข่งขันได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น 
5.เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการเปิดรับสมัครทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้แก้ไข  เปลี่ยนแปลง จ านวน
รายชื่อสมาชิกในทีมและบัญชี ที่ใช้ในการแข่งขันของตนเองและไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น 
6.ห้ามมิให้เพิ่มรายชื่อผู้เข้าแข่งขันภายหลังจากการลงทะเบียนรับสมัครเสร็จสิ้น 
7.ผู้เข้าแข่งขันต้องท าตามกฎกติกาประจ าทัวร์นาเมนท์นี้อย่างเคร่งครัด 
8.ห้ามใช้โปรแกรมหรืออุปกรณ์ในการช่วยเล่นทุกชนิด 

การนับคะแนนและการแบ่งกลุ่มสาย 
รอบ 1 

- แบ่งกลุ่มตามสาย การแข่งขันแพ้ตกรอบ 
รอบ 2  

- 4 ทีมสุดท้ายแข่งแบบ ชนะ 2 ใน 3 
รางวัลการแข่งขัน 

รางวัลชนะเลิศ       700   บาท 
รางวัลรองชนะเลิศ 1    500  บาท 
รางวัลรองวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  300 บาท 
 

หมายเหตุ :  1. หมดเขตรับสมัคร 10 กุมภาพันธ์ 2566 
     2. การแบ่งกลุ่มสายทางฝ่ายจัดจะจัดสายให้พร้อมประกาศตารางวันที่ ในวัน  
         อังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 
 
 

 
 

 

 

 

 



3. การแข่งขันคณิตคิดเร็ว (เกม 24) 

1. ระดับและคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เท่านั้น 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  
2.1 ประเภทเดี่ยว  
2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน ส่งได้โรงเรียนละไม่เกิน 2 คน  

3. วิธีด าเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน  
3.1 การส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  
3.2 การจัดการแข่งขัน มีการแข่งขัน 2 รอบ ดังนี้  

รอบท่ี 1 จ านวน 20 ข้อ ใช้เวลาข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัวเลข 
ผลลัพธ์ 24  

รอบท่ี 2 จ านวน 20 ข้อ ใช้เวลาข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัวเลข 
ผลลัพธ์ 24  

เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันรอบที่ 1 ให้พัก 10 นาที  
4. วิธีการแข่งขัน  

4.1 ชี้แจงระเบียบการแข่งขันให้นักเรียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนเข้าใจตรงกันก่อนเริ่ม การ
แข่งขัน  

4.2 ใช้โปรแกรมสุ่มตัวเลข 
4.3 ใช้กระดาษค าตอบดังตัวอย่าง  

 

ชื่อ-สกุล..................................................โรงเรียน................................................เลขที่ ........ ....... ข้อ ........  

วิธีการและค าตอบ 

 

 

 

 

พ้ืนที่ส าหรับทดเลข 

   4.4 แจกกระดาษค าตอบตามจ านวนข้อในการแข่งขันแต่ละรอบ  
4.5 ให้นักเรียนเขียนชื่อ – สกุล โรงเรียน เลขท่ีนั่ง และหมายเลขข้อ ให้เรียบร้อยก่อนเริ่ม การ

แข่งขันในแต่ละรอบ และห้ามเขียนข้อความอ่ืน ๆ จากที่ก าหนด  
4.6 เริ่มการแข่งขันโดยสุ่มเลขโดดจากโปรแกรมสุ่มตัวเลข เป็นโจทย์ ซึ่งเลขโดดในโจทย์ที่สุ่มได้

ต้องไม่ซ้ าเกินกว่า 2 ตัว หรือถ้าสุ่มได้เลข 0 ต้องมีเพียงตัวเดียวเท่านั้น เช่น  



สุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัว สุ่มได้เป็น 6616 มี 6 ซ้ าเกินกว่า 2 ตัว ต้องสุ่มใหม่ หรือ  
สุ่มได้เป็น 0054 มี 0 ซ้ าเกิน 1 ตัว ต้องสุ่มใหม่  

 
4.การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา 

การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 

 นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นที่สมัครเข้าแข่งขันในปีการศึกษา 2562 (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
– ประถมศึกษาปีที่ 6) ที่มีความรู้ความสามารถโดเด่นในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

2. ประเภทการแข่งขัน  
การแข่งขันประเภทเดี่ยว 

3. วิธีด าเนินการ และรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ค าถามชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน รวม 50 คะแนน  
3.2 ในวันแข่งขันให้รายงานตัวเข้าแข่งขัน พร้อมส่งรายชื่อเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละไม

เกิน 2 คน 
3.3 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 

4. หลักเกณฑ์การให้คะแนน 
4.1 นักเรียนที่เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ 
4.2 ในกรณีที่แต่ละคนมีคะแนนเท่ากันให้กรรมการใช้ค าถามส ารองทีละค าถามจนได้

นักเรียนที่ชนะล าดับที่ 1 – 3 
หมายเหตุ : ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 

5.การแข่งขันต าส้ม 
กติกาและข้อก าหนดในการแข่งขันต าส้มต า 

1. ประเภทการแข่งขัน 

การแข่งขันประเภททีม ทีมละ 3 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
2. วัน – เวลา และสถานที่ในการแข่งขัน 

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00 - 12:00 น. ณ อาคารสีม่วง โรงเรียนสักงามวิทยา 

3. กติกาการแข่งขันและการตัดสิน 

o  แต่ละทีมต้องลงทะเบียนรายงานตัวก่อนการแข่งขัน 10 นาท ี
o ระยะเวลาในการแข่งขัน การท าส้มต า ใช้เวลาแข่งขันเพียง 20 นาที 
o นักเรียนที่เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ  

หมายเหตุ : ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 



6.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
เกณฑ์การแข่งขัน กิจกรรม Spelling Bee    

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
ระดับชั้น ป.4-6 จ านวน  2 คน 
3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
ท าการแข่งขัน 2 รอบ 
รอบท่ี 1 รอบคัดเลือก กรรมการ พูดค าศัพท์ค าละ 2 ครั้ง จ านวน 20 ค า และให้ นักเรียนเลือกตอบ 

กรรมการเตรียมไว้ให้ ถ้าผู้เขา้แข่งขันในรอบท่ี 1 ได้คะแนนเกินครึ่งหนึ่งจะมีสิทธิ์เข้าแข่งขันในรอบที่ 2 
รอบท่ี 2 กรรมการ พูดค าศัพท์ค าละ 2 ครั้ง และให้นักเรียนเขียนค าศัพท์จ านวน 20 ค า ค าละ 5 คะแนน 

ถ้าคะแนนเท่ากัน ให้แข่งขันเขียนค าศัพท์ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะได้ผู้ชนะ 
4. เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองพร้อมเกียรติบัตร 
ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินพร้อมเกียรติบัตร 
ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงพร้อมเกียรติบัตร 
ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร 
เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

7.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 1.การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.4-6 

1.คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
  - เป็นนักเรียนระดับชั้น ป.4 – ป.6 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
  2.1 ประเภท เดี่ยว 
  2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
  - ระดับชั้น ป.4 – ป.6 จ านวน 1 คน 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
  3.1 ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 
  3.2 ใช้กระดาษ 100 ปอนด์ขนาดกระดาษและสีที่ใช้ในการแข่งขัน ดังนี้ 
  - ระดับชั้น ป.4- ป.6 ขนาด 11” x 15” ใช้สีไม้หรือสีชอล์ค 
  3.3 หัวข้อการแข่งขัน 
  - ระดับชั้น ป.4 – ป.6 หัวข้อ “เยาวชนไทยหัวใจรักษ์ถิ่น” 



  3.4 ไม่ต้องเคลือบภาพและไม่ต้องใส่กรอบภาพ 
  3.5 ห้ามน าต้นฉบับมาดูในขณะแข่งขัน 
  3.6 ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเอง 
  3.7 เวลาในการวาดภาพ 3 ชัว่โมง 

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
  - ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน 
  - เทคนิคการใช้สี 20 คะแนน 
  - ความสวยงาม ความประณีต 20 คะแนน 
  - ความสอดคล้องของภาพกับหัวข้อที่ก าหนด 20 คะแนน 
  - การจัดองค์ประกอบของภาพ 20 คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
  ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  ร้อยละ 70 - 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  ร้อยละ 60 - 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
2. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

1. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
   1.1 เป็นนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.6 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   - ประเภทชาย หรือ หญิง  (เดี่ยว) 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
   3.1 ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 
   3.2 หลักเกณฑ์การแข่งขัน 

  - เพลงที่ใช้ประกวด 1 เพลง โดยผู้ร้องเลือกมาเอง ต้องเป็นเพลงไทยลูกทุ่งตามต้นฉบับ 
ของศิลปิน  ไทยลูกทุ่งเท่านั้น 

   - ไม่มีรีวิว/หางเครื่อง/แดนเซอร์ประกอบเพลง 
  - ต้องน าแถบบันทึกเสียง/ซีดี/เสียงดนตรีส าหรับประกอบการร้องเพลงมาเองและ
สามารถ ตัด Guide Melody ออกได้(หากไม่สามารถตัดได้กรรมการจะไม่พิจารณาคะแนนให้) 

   - จับฉลาก เพ่ือเรียงล าดับก่อนการแข่งขัน 30 นาที 
   - ส่งเนื้อร้องให้คณะกรรมการในวันประกวด จ านวน 1  ชุด 
   - แต่งกายด้วยชุดนักเรียน 



  - กรณีท่ีเกิดการผิดพลาดอนุญาตให้เริ่มต้นใหม่ได้ทั้งนี้ไม่เกินวรรคที่ 2 ของเนื้อร้องท่อน
ที่ 1 หากเกินจากนี้ถือว่าผิดพลาด กรรมการจะหักคะแนนตามกรณีที่ผิด 

   - ไม่อนุญาตให้ดูเนื้อเพลงในขณะประกวด 
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 

  4.1 น้ าเสียง ความไพเราะของเสียง 30 คะแนน 
  4.2 เทคนิคการขับร้อง 20 คะแนน 
  4.3 จังหวะ ท านอง ถูกต้อง 20 คะแนน 
  4.4 อักขระวิธีถูกต้อง 10 คะแนน 
  4.5 บุคลิก ลีลา อารมณ์10 คะแนน 
  4.6 ความยากง่ายของเพลง 10 คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
  ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  ร้อยละ 70 - 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  ร้อยละ 60 - 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
8.การแข่งขันฟุตบอล 5 คนรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 

เพ่ือความเหมาะสมของการจัดการแข่งขันฟุตบอล 5 คน เปิดโลกวิชาการสู่สักงามวิทยา  ประจ าปี  2565 
โรงเรียนสักงามวิทยา ต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ประเภท  รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย  จึง
ควรมีกติกาและระเบียบการแข่งขัน ดังนี้ : 

1. ใช้กติกาการแข่งขันตามที่ผู้จัดก าหนด รับจ านวน  8  ทีม 
2. ไม่มีล้ าหน้า  
3. มีผู้เล่นทีมละ 5 คน รวมทั้งผู้รักษาประตู 
4. ส่งชื่อผู้เล่นทีมละ 10 คน และไม่ต่ ากว่า 5 คน เปลี่ยนตัวได้ทุกคน ซ้ าคนเดิมได้ 
5. คุณสมบัตินักกีฬา ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย   
6. ทีมท่ีมาแข่งขันช้ากว่าก าหนดเวลา 10 นาที จะถูกปรับเป็นแพ้ 
7. แต่ละทีมจะต้องมีผู้เล่นอย่างน้อย 5 คน ในสนามแข่งขัน จึงท าการแข่งขันได้ 
8. เวลาของการแข่งขันครึ่งละ 10 นาที แล้วสลับข้าง พักไม่เกิน 5 นาที 
9. การแข่งขันรอบแรกแบ่งเป็น 2 สายเอาทีมที่ได้คะแนนล าดับที่ 1 และที่ 2 ของแต่ละสายเข้ารอบต่อไป  

ไม่มีการต่อเวลาพิเศษในการแข่งขันเมื่อหมดเวลา ผู้ชนะจะได้ 3 คะแนน เสมอ 1 คะแนน  แพ้ 0  ถ้าคะแนน
เท่ากันให้นับประตูได้เสีย  ถ้ายังเท่ากันให้ถือกฎเฮดทูเฮด รอบรองและรอบชิงถ้าเสมอกันในเวลาให้ตัดสินด้วยการ
ยิงลูกโทษข้างละ 3 คน  ถ้ายังเสมอกันอีกให้ยิงต่อไปจนกว่าจะมีผู้ชนะ   

10. ลูกฟุตบอลใช้ลูกมาตรฐานการแข่งขันขนาดเบอร์ 5   



11. บทลงโทษ และข้อปฏิบัติของนักฟุตบอล - เจ้าหน้าที่ทีม 
       11.1 การได้รับค าเตือน - คาดโทษ - ใบเหลือง - ใบแดง จะถูกลงโทษตามกฎของ FIFA และ 

มติของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
         11.2 เจ้าหน้าที่ทีม ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ หากละเมิดจะถูกลงโทษเช่นเดียวกับ 
               นักฟุตบอล หรือมากกว่า 
         11.3 นักฟุตบอล จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ แต่งกายสุภาพ วาจาส ารวม ให้เกียรติคู่ต่อสู้  
                เจ้าหน้าที่ และผู้ตัดสิน 
         11.4 ในกรณีที่รุนแรง ต้องตัดออกจากการแข่งขัน ตามมติของคณะกรรมการฯ   

12.  ทีมทีช่นะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 – 3  ได้รับเกียรติบัตร  และเงินรางวัล จากผู้จัดการแข่งขัน 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


