
รายละเอียดกิจกรรม/เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานแข่งขันทักษะวิชาการ “มหกรรมคุณธรรม น าการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน” 

คร้ังที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ 
จัดโดย ส านักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

ร่วมกับ ส านักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ 
ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ณ โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา วัดศิริบุญธรรม และโรงเรียนบ้านกุดดินจี่  

ต าบลกุดดินจี่ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

------------------------------------------------- 

ท่ี ชื่อกิจกรรม 
ระดับชั้น 

ประเภท 
ผู้เข้า

แข่งขัน ม.ต้น ม.ปลาย 
๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      

๑) การแข่งขันเขียนเรียงความ   เด่ียว ๒ 
๒) การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย   เด่ียว ๒ 
๓) การแข่งขันแต่งกลอนสด    เด่ียว ๒ 
๔) การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย    เด่ียว ๒ 

๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
-การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ 

 
 

 
 

 
เด่ียว 

 
๒ 

๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑) โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 

 
 

 
 

 
ทีมละ ๓  รูป 

 
๖ 

๒) โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง   ทีมละ ๓  รูป ๖ 
๓) การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เด่ียว ๒ 

๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
 ๑) การแข่งขันวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมช้ันตรี  - เด่ียว ๑ 

๒) การแข่งขันวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมช้ันโท  (ไม่จ ากัดระดับช้ัน) เด่ียว ๑ 
๓) การแข่งขันวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมช้ันเอก  (ไม่จ ากัดระดับช้ัน) เด่ียว ๑ 
๔) การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย   เด่ียว ๒ 
๕) การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    เด่ียว ๒ 
๖) การแข่งขันตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา  

(ธรรม พุทธประวัติ วินัย)  
  เด่ียว ๒ 

๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา     
-การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา          เด่ียว ๒ 

 



หน้า ๒ 

 

ท่ี ชื่อกิจกรรม 
ระดับชั้น 

ประเภท 
ผู้เข้า

แข่งขัน ม.ต้น ม.ปลาย 
๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

๑) การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) 
 
 

 
- 

 
เด่ียว 

 
๑ 

๒) การแข่งขันเขียนภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) -  เด่ียว ๑ 
๓) การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว   ทีมละ ๓  รูป ๖ 
๔) การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ   เด่ียว ๒ 

๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ     
๑) การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ  (ไม่จ ากัดระดับช้ัน) ทีมละ ๓  รูป ๓ 
๒) การแข่งขันการท าหนังส้ัน (ไม่จ ากัดระดับช้ัน) ทีมละ ๒  รูป ๒ 
๓) การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ   เด่ียว ๒ 

๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
๑) การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ 

 
 

 
 

 
เด่ียว 

 
๒ 

๒) การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ    เด่ียว ๒ 
๓) การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี    เด่ียว ๒ 

รวมรายการแข่งขันที่จ ากัดระดับชั้น ๒๐ ๑๙ 
รวม ๕๘ รูป/ต่อโรง               

(กรณโีรงเรียนที่มี ม.ปลาย) 
รวมรายการแข่งขันไม่จ ากัดระดับชั้น ๔  รายการ 

รวมกิจกรรมทั้งสิ้น  ๒๕  กิจกรรม และรวมรายการแข่งขัน    ๔๓     รายการ 
ม.ต้น ๔๕ โรงเรียน, ม.ปลาย ๒๕ โรงเรียน 

หมายเหตุ    กิจกรรมท่ีไม่มีการแข่งทักษะวิชาการ ระดับภาค (เบญจภาคี) จ านวน ๕ รายการ 

   ๑.๑ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ม.ปลาย 

   ๑.๒ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น 

   ๑.๓ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.ต้น 

   ๑.๔ การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ 

   ๑.๕ การแข่งขันการท าหนังส้ัน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 งานแข่งขันทักษะวิชาการ “มหกรรมคุณธรรม น าการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน”  

ระดับเขตการศึกษาฯ คร้ังที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ณ โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา วัดศิริบุญธรรม และโรงเรียนบ้านกุดดินจี่  
ต าบลกุดดินจี่ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 

รายการกิจกรรมการแข่งขัน 
ระดับชั้น 

ประเภท 
ผู้เข้า

แข่งขัน 
ขอบข่าย 

เนื้อหาวิชา ม.๑-๓ ม.๔-๖ 
๑. การแข่งขันเขียนเรียงความ   เด่ียว ๒ ตามหัวข้อ/เนื้อหาท่ี

ก าหนด 
 

๒. การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย   เด่ียว ๒ 
๓. การแข่งขันแต่งกลอนสด   เด่ียว ๒ 

๔. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย   เด่ียว ๒ ตามตัวช้ีวัดของหลักสูตร
แกนกลาง ๕๑ 

รวม ๔ ๔  ๘  
รวม ๔ กิจกรรม ๘ รายการ  
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๑. การแข่งขันการเขียนเรียงความ 

๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
  ๑.๑.๑ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) 
  ๑.๑.๒ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
 ๑.๒ ประเภทและจ านวน ผู้เข้าแข่งขัน 
  ๑.๒.๑ แข่งขันประเภทเด่ียว 
  ๑.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   ๑) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)   จ านวน ๑ รูป 
        ๒) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) จ านวน ๑ รูป 

๑.๓ วิธีด าเนินการ  
 ๑.๓.๑ ส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขัน ตามวัน เวลาท่ีก าหนด 
 ๑.๓.๒ ขอบข่ายเนื้อหาในการเขียนเรียงความ 

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อเร่ือง พุทธวิธีแก้ปัญหาไวรัสโควิด 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อเร่ือง พุทธศาสนากับการแก้ปัญหาสังคมไทย   

 ๑.๓.๓ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ความยาวไม่น้อยกว่า ๑ หน้า แต่ไม่เกิน ๒ หน้า 
                             กระดาษ A๔  (ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เว้นบรรทัด)  

 ๑.๓.๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ หน้ากระดาษ A๔ 
                             (ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เว้นบรรทัด) 

 ๑.๓.๕ ผู้แข่งขันจัดส่งผลงานของตนหลังเขียนเสร็จในเวลาท่ีก าหนด 
 ๑.๓.๖ ใช้เวลาในการแข่งขัน  ๑  ช่ัวโมง  ๓๐  นาที 
๑.๔ เกณฑ์การให้คะแนน  ๑๐๐  คะแนน 

๑) ถูกต้องตามรูปแบบการเขียนเรียงความ(ค าน า เนื้อเรื่อง สรุป)  ๑๕ คะแนน 
๒) ความเป็นเอกภาพ       ๑๐ คะแนน 
๓) เนื้อหาตรงกับช่ือเรื่องและน่าสนใจ     ๑๕ คะแนน 
๔) มีสัมพันธภาพ       ๑๐ คะแนน 
๕) อักขรวิธี(ถูกต้อง)       ๑๐ คะแนน 
๖) ส านวนภาษา(เป็นภาษาเขียน)      ๑๐ คะแนน 
๗) การเว้นวรรคตอน(๒ หน้าขึ้นไป เว้นบรรทัด)    ๑๐ คะแนน 
๘) ความสะอาดเรียบร้อย (เขียนตัวบรรจง)    ๑๐ คะแนน 
๙) ความยาวของเนื้อเรื่อง/ เนื้อหา     ๑๐ คะแนน 
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๒. การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย 
๒.๑ คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

  ๒.๑.๑ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑-๓ 
  ๒.๑.๒ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖ 
 ๒.๒ ประเภทและจ านวน ผู้เข้าแข่งขัน 
  ๒.๒.๑ แข่งขันประเภทเด่ียว 
  ๒.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   ๑) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)   จ านวน ๑ รูป 
        ๒) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  จ านวน ๑ รูป 

๒.๓ วิธีด าเนินการ 
๒.๓.๑ ส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขัน ตามวัน เวลาท่ีก าหนด 
๒.๓.๒ เนื้อหา ตามท่ีฝ่ายจัดการแข่งขันก าหนดให้ 
๒.๓.๓ ใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ าเงิน ขนาด ๐.๕ มม. คัดตัวบรรจงคร่ึงบรรทัด รูปแบบตัวอักษร  
          ตัวกลมหัวกลม เว้นบรรทัด ๑ บรรทัด  ตามรูปแบบกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 

                กระดาษ A๔  ๒๐ บรรทัด  
๒.๓.๔ ใช้เวลาในการแข่งขัน ๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที โดยแข่งขันเพียงรอบเดียวแล้วตัดสิน  

                             ผลการตัดสินตามเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ 
๒.๔ เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 

๑) ตัวครึ่งบรรทัด โดยสมบูรณ์  ตัวตรงมีขนาดสม่ าเสมอ  ๓๐ คะแนน 
๒) วางสระ วรรณยุกต์ การเว้นวรรคตอน(ช่องไฟ)   ๒๐ คะแนน 
๓) คัดลอกข้อความถูกต้องตลอดข้อความ    ๒๐ คะแนน 
๔) สะอาด ไม่มีรอยขูด ขีด ฆ่า และรอยลบ    ๒๐ คะแนน 
๕) เวลา (เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด)     ๑๐ คะแนน 
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๓. การแข่งขันแต่งกลอนสด 
๓.๑ คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

  ๓.๑.๑ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) 
  ๓.๑.๒ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
 ๓.๒ ประเภทและจ านวน ผู้เข้าแข่งขัน 
  ๓.๒.๑ แข่งขันประเภทเด่ียว 
  ๓.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   ๑) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)   จ านวน ๑ รูป 
        ๒) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) จ านวน ๑ รูป 

๓.๓ วิธีด าเนินการ  
๓.๓.๑ ส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขัน ตามวัน เวลาท่ีก าหนด 

 ๓.๓.๒ ขอบข่ายเนื้อหาในการเขียนเรียงความ 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อเร่ือง พุทธวิธีแก้ปัญหาไวรัสโควิด 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อเร่ือง พุทธศาสนากับการแก้ปัญหาสังคมไทย   

 ๓.๓.๓ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) แต่งกลอนสด จ านวน ๔ บท 
 ๓.๓.๔ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) แต่งกลอนสด จ านวน ๖ บท  

๓.๓.๕ ใช้เวลาในการแต่งค าประพันธ์ ๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที  
๓.๔ เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 

๓.๔.๑ บทร้อยกรองท่ีผิดฉันทลักษณ์ ต่อไปนี้ กรรมการจะไม่น าไปตรวจให้คะแนน 
  ๑) ไม่มีสัมผัสระหว่างวรรค 
  ๒) ไม่มีสัมผัสระหว่างบท 
  ๓) ใช้สระเสียงส้ัน สัมผัสกับสระเสียงยาวเป็นสัมผัสบังคับ  
                    (เช่น ใช้ “ใจ” สัมผัส กับ “กาย”) 
  ๔) กรณีแต่งฉันท์ วางค า ครุ ลหุ ไม่ถูกต าแหน่ง 
  ๕) เขียนไม่ครบตามท่ีก าหนด 
 ๓.๔.๒ บทร้อยกรองท่ีไม่ผิดฉันทลักษณ์ กรรมการจะน าไปตรวจให้คะแนน 
          โดยมีหลักเกณฑ์ การให้คะแนน ดังนี้  
 ๑) ฉันทลักษณ์และอักขรวิธี คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน 
  - เขียนตัวสะกดการันต์ผิด หักค าละ ๑ คะแนน 
  - มีสัมผัสซ้ า  หักคะแนนต าแหน่งละ ๒ คะแนน 
  - มีสัมผัสเล่ือน หักคะแนนต าแหน่งละ ๒ คะแนน 
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 ๒) ความคิดและเนื้อหา  คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน 
  - ตรงประเด็น หมายความว่า นักเรียนจะต้องใช้หัวข้อท่ีก าหนดเป็นแกนเรื่อง 
  - เสนอแนวคิดสร้างสรรค์ หมายความว่า เนื้อหาท่ีนักเรียนเสนอนั้นให้แง่คิด 
     ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน เช่น แง่คิดในการด ารงชีวิต การเข้าใจสังคม  
     การปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
  - เสนอแนวคิดแปลกใหม่ หมายถึง แนวความคิดท่ีเสนอในเนื้อหา 
                       ไม่ค่อยมีใครกล่าวถึง เป็นแนวความคิดท่ีมีเหตุผลและอยู่ในขอบเขตของหัวข้อ 
 ๓) กวีโวหาร คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน 
  - เลือกใช้ค าเหมาะแก่เนื้อหาและบริบท 

- เล่นสัมผัสอักษร เล่นค า ไพเราะ สละสลวยและราบรื่น ช่วยให้ค าประพันธ์ไพเราะยิ่งขึ้น 
- ใช้โวหารต่าง ๆ ส่งเสริมเนื้อหาให้มีความหมายลึกซึ้งกินใจ เช่น กล่าวเปรียบเทียบใช้

บุคลาธิษฐาน เป็นต้น 
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๔. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย 
๔.๑ คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

  ๔.๑.๑ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) 
  ๔.๑.๒ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
 ๔.๒ ประเภทและจ านวน ผู้เข้าแข่งขัน 
  ๔.๒.๑ แข่งขันประเภทเด่ียว 
  ๔.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   ๑) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)   จ านวน ๑ รูป 
        ๒) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  จ านวน ๑ รูป 

๔.๓ วิธีด าเนินการ และเกณฑ์ให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน  
๔.๓.๑ ส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขัน ตามวัน เวลาท่ีก าหนด 
๔.๓.๒ ใช้แบบทดสอบ จ านวน ๕๐ ข้อ ๑๐๐ คะแนน 
๔.๓.๓ ใช้เวลาในการแข่งขัน  ๑  ช่ัวโมง  
๔.๓.๔ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุด ถือว่าเป็นผู้ชนะเลิศ 
๔.๓.๕ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้กรรมการดูคะแนน  ๑๐  ข้อแรก  ว่าใครได้คะแนนมากกว่า

เป็นผู้ชนะ  แต่หากคะแนนเท่ากันอีกให้ดูคะแนน  ๑๐  ข้อต่อมา  ดูทีละ ๑๐ ข้อจนกว่า  
 มีผู้ได้คะแนนมากกว่าเป็นผู้ชนะ 
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กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์  
งานแข่งขันทักษะวิชาการ “มหกรรมคุณธรรม น าการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน” 

ระดับเขตการศึกษาฯ คร้ังที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ณ โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา วัดศิริบุญธรรม และโรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 
ต าบลกุดดินจี่ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 

รายการกิจกรรมการแข่งขัน 
ระดับชั้น 

ประเภท 
ผู้เข้า

แข่งขัน 

 

ขอบข่าย 
เนื้อหาวิชา 

ม.๑-๓ ม.๔-๖ 

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์   เด่ียว ๒ ตามตัวชี้วัดของหลักสูตร
แกนกลาง ๕๑ รวม ๑ ๑  ๒ 

รวม ๑ กิจกรรม ๒ รายการ  
 

๑. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ 
๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

  ๑.๑.๑ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) 
  ๑.๑.๒ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
 ๑.๒ ประเภทและจ านวน ผู้เข้าแข่งขัน 
  ๑.๒.๑ แข่งขันประเภทเด่ียว 
  ๑.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   ๑) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)   จ านวน ๑ รูป 
        ๒) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) จ านวน ๑ รูป 

๑.๓ วิธีด าเนินการ และเกณฑ์ให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน  
๑.๓.๑ ส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขัน ตามวัน เวลาท่ีก าหนด  
๑.๓.๒ ใช้แบบทดสอบ จ านวน ๕๐ ข้อ ๑๐๐ คะแนน 
๑.๓.๓ ใช้เวลาในการแข่งขัน  ๑.๓๐  ช่ัวโมง 
๑.๓.๔ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุด ถือว่าเป็นผู้ชนะเลิศ 
๑.๓.๕ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้กรรมการดูคะแนน  ๑๐  ข้อแรก  ว่าใครได้คะแนนมากกว่า

เป็นผู้ชนะ แต่หากคะแนนเท่ากันอีกให้ดูคะแนน  ๑๐  ข้อต่อมา  ดูทีละ ๑๐ ข้อจนกว่า มีผู้
ได้คะแนนมากกว่าเป็นผู้ชนะ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
งานแข่งขันทักษะวิชาการ “มหกรรมคุณธรรม น าการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน” 

ระดับเขตการศึกษาฯ คร้ังที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ณ โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา วัดศิริบุญธรรม และโรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 
ต าบลกุดดินจี่ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 

รายการกิจกรรมการแข่งขัน 
ระดับชั้น 

ประเภท 
ผู้เข้า

แข่งขัน 
ขอบข่าย 

เนื้อหาวิชา ม.๑-๓ ม.๔-๖ 
๑. โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท

ส่ิงประดิษฐ์ 
  ทีมละ ๓  รูป ๖ ตามเน้ือหา 

ที่ก าหนด 

๒. โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง   ทีมละ ๓  รูป ๖ 
๓. การแข่งขันตอบปัญหาวิชา
วิทยาศาสตร์ 

  เด่ียว ๒ ตามตัวชี้วัดของหลักสูตร
แกนกลาง ๕๑ 

รวม ๓ ๓  ๑๔  
รวม ๓ กิจกรรม ๖ รายการ  
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๑. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  
๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

  -นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.๑-๓)  
-นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔-๖) 

 ๑.๒ ประเภทและจ านวน ผู้เข้าแข่งขัน 
  ๑.๒.๑ แข่งขันประเภททีม ๆ ละ ๓ รูป 
  ๑.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   -ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.๑-๓)  จ านวน ๑ ทีม 
   -ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔-๖)  จ านวน ๑ ทีม 

๑.๓ วิธีด าเนินการ  
๑.๓.๑ ส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขัน ตามวัน เวลาท่ีก าหนด 
๑.๓.๒ เนื้อหาโครงงานท่ีส่งเข้าประกวดต้องเป็นโครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ์ ท่ีเกี่ยวข้อง 

                   กับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
          ในการศึกษาหาความรู้ เพื่อให้ได้ค าตอบในเรื่องท่ีศึกษา  
 ๑.๓.๓ ใช้เวลาในการแข่งขัน  ๓  ช่ัวโมง 

๑.๓.๔ โรงเรียน จัดส่งรายงานโครงงานเป็นรูปเล่ม ล่วงหน้าก่อนการแข่งขันโครงงานละ ๔ เล่ม  
         ให้ส านักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ ภายใน วันท่ี ๓๐ เดือน 
          พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
๑.๓.๕ น าผังโครงงานมาแสดงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๖๐ ซม.  ๖๐ ซม. 
 
ก 

 
ข 
 

 
ก 

   ๑๒๐ ซม.  
๑.๓.๖ อุปกรณ์อื่น ๆ ท่ีน ามาสาธิตอาจวางบนโต๊ะ  โดยไม่ยื่นออกมาจากโต๊ะเกิน ๖๐ ซม. 

  ๑.๓.๗ น าเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการและตอบข้อซักถามใช้เวลาประมาณ ๑๐ นาที 
  ๑.๓.๘  ส่ิงประดิษฐ์  ผู้ส่งโครงงานเข้าประกวดต้องจัดเตรียมมาเอง 
  ๑.๓.๙  พื้นท่ีจัดวางแผงโครงงาน  คณะกรรมการจัดให้เท่ากันไม่เกิน ๑.๕๐ ม. X ๑.๐๐ ม.  
  ๑.๓.๑๐  โต๊ะส าหรับวางโครงงาน ให้น ามาเอง 

๑.๔ เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 
เอกสารรายงานโครงงาน ๓๕  คะแนน 
๑) ความถูกต้องตามโครงสร้างของเอกสาร 
๒) การใช้ภาษาและค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ 
๓) การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และน าเสนอข้อมูลชัดเจน 

 
๑๐ คะแนน 
๕  คะแนน 

๑๐ คะแนน 

๖๐ ซม. 
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.....ปกนอก…. 

รูปแบบการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 

เรื่อง......................................................................................................................... 

โดย 

   ๑............................................................................................................................ ............... 

 ๒..........................................................................................................................................     

 ๓.............................................................................................................................. ........... 

โรงเรียน............................................................จังหวัด........................ 

ส านักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ 
 

รายงานฉบับน้ีเป็นส่วนประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร์   

ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ระดับชั้น....................................... 

เน่ืองในงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขต ครั้งที่ ๑๕  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

วันท่ี ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

๔) การสรุปและอภิปรายผลการทดลอง 
๕) ประโยชน์ท่ีได้รับ 

๕ คะแนน 
๕ คะแนน 

การจัดแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์  ๒๕  คะแนน 
๑) ความเหมาะสมในการใช้อุปกรณ์จัดแสดงโครงงาน 
๒) ขั้นตอนการน าเสนอผลงาน การล าดับเรื่องน าเสนอ 
๓) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การน าเสนอข้อมูล การใช้วัสดุ   
    ในการท าบอร์ดและโครงงาน 
๔) ความประณีต  ความสวยงามและความคงทน 

 
๕  คะแนน 
๕  คะแนน 

๑๐ คะแนน 
 

๕  คะแนน 
 

การน าเสนอและตอบข้อซักถามเก่ียวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ๔๐  คะแนน 
๑) การอธิบาย แสดงให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีท า 
๒) การตอบค าถาม อย่างมีเหตุผล 
๓) การอ้างอิงหลักฐานข้อมูลจากการทดลองและจากเอกสาร 
๔) การแสดงให้เห็นถึงความมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เช่นมีเหตุผล 
๕) ข้อคิดเห็นท่ีเกี่ยวกับประโยชน์จากการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
๖) การแก้ไขปัญหา (น าไปใช้ประโยชน์) 

 
๑๐ คะแนน 
๑๐ คะแนน 
๕  คะแนน 
๕  คะแนน 
๕  คะแนน 
๕  คะแนน 
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.....ปกใน…. 

 

เรื่อง........................................................................................................................ 

 

โดย  

    ๑....................................................................................................................................

 ๒...................................................................................................................................

 ๓.................................................................................................................................... 

ครูท่ีปรึกษา 

          ๑..................................................................................................................................... 

ท่ีปรึกษาพิเศษ                           

๒..................................................................................................................................... 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

บทคัดย่อ 
  กิตติกรรมประกาศ 
  สารบัญตาราง 
  สารบัญรูปภาพ 
  บทท่ี ๑  บทน า 
  บทท่ี ๒  เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
  บทท่ี ๓  อุปกรณ์และวิธีการด าเนินการ          
  บทท่ี ๔  ผลการด าเนินการ 
  บทท่ี ๕  สรุปผลการด าเนินการ /อภิปรายผลการด าเนินการ 
  ภาคผนวก ไม่เกิน  ๑๐  หน้า 
  บรรณานุกรม 
หมายเหตุ       - ขนาดของกระดาษเขียนรายงานให้ใช้กระดาษพิมพ์ ขนาดเอ ๔ พิมพ์หน้าเดียว   

ความยาวไม่เกิน ๒๐  หน้า เฉพาะบทท่ี ๑-๕ รวมสรุปผลการด าเนินการ อาจมีภาคผนวก 
ได้อีกไม่เกิน ๑๐ หน้า และท ารายงานส่งจ านวน ๔ เล่ม 

- รายงานฉบับใดท่ีมีความยาวเกินกว่าท่ีก าหนด จะถูกตัดคะแนน 

ความยาวไม่เกิน ๒๐ หน้า 



หน้า ๑๔ 

 

๒. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานประเภททดลอง 
๒.๑ คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

  -นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.๑-๓)  
-นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔-๖) 

 ๒.๒ ประเภทและจ านวน ผู้เข้าแข่งขัน 
  ๒.๒.๑ แข่งขันประเภททีม ๆ ละ ๓ รูป 
  ๒.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   -ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.๑-๓)  จ านวน ๑ ทีม 
   -ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔-๖)  จ านวน ๑ ทีม 

๒.๓ วิธีด าเนินการ  
๒.๓.๑ ส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขัน ตามวัน เวลาท่ีก าหนด 
๒.๓.๒ เนื้อหาโครงงานท่ีส่งเข้าประกวดต้องเป็นโครงงานประเภททดลอง ท่ีเกี่ยวข้อง 

                              กับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
           ในการศึกษาหาความรู้เพื่อให้ได้ค าตอบในเรื่องท่ีศึกษา 
  ๒.๓.๓ ใช้เวลาในการแข่งขัน ๓ ช่ัวโมง 

๒.๓.๔  โรงเรียน จัดส่งรายงานโครงงานเป็นรูปเล่ม ล่วงหน้าก่อนการแข่งขันโครงงานละ ๔ เล่ม  
          ให้ส านักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ ภายใน วันท่ี ๓๐ เดือน 
          พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
๒.๓.๕ น าผังโครงงานมาแสดงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๖๐ ซม.  ๖๐ ซม. 
 
ก 

 
ข 
 

 
ก 

   ๑๒๐ ซม.  
๒.๓.๖ อุปกรณ์อื่นๆท่ีน ามาสาธิตอาจวางบนโต๊ะ  โดยไม่ยื่นออกมาจากโต๊ะเกิน ๖๐ ซม. 

  ๒.๓.๗ น าเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการและตอบข้อซักถามใช้เวลาประมาณ ๑๐ นาที 
  ๒.๓.๘  ส่ิงทดลอง ผู้ส่งโครงงานเข้าประกวดจัดเตรียมมาเอง 
  ๒.๓.๙  พื้นท่ีจัดวางแผงโครงงาน  คณะกรรมการจัดให้เท่ากันไม่เกิน ๑.๕๐ ม. X ๑.๐๐ ม.  
  ๒.๓.๑๐ โต๊ะส าหรับวางโครงงาน ให้น ามาเอง 

๒.๔ เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 
- เอกสารรายงานโครงงาน ๓๕  คะแนน 
๑) ความถูกต้องตามโครงสร้างของเอกสาร 
๒) การใช้ภาษาและค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ 
๓) การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และน าเสนอข้อมูลชัดเจน 

 
๑๐ คะแนน 
๕  คะแนน 

๑๐ คะแนน 

๖๐ ซม. 



หน้า ๑๕ 

 

....ปกนอก…. 

 

รูปแบบการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 

เรื่อง......................................................................................................................... 

โดย 

   ๑........................................................................................................................................... 

 ๒..........................................................................................................................................     

 ๓......................................................................................................................................... 

โรงเรียน............................................................จังหวัด........................ 

ส านักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ 

 

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร์   

ประเภททดลอง  ระดับช้ัน....................................... 

เนื่องในงานแข่งขนัทักษะวิชาการระดับเขต ครั้งท่ี ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

วันท่ี ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

๔) การสรุปและอภิปรายผลการทดลอง 
๕) ประโยชน์ท่ีได้รับ 

๕ คะแนน 
๕ คะแนน 

- การจัดแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์  ๒๕  คะแนน 
๑) ความเหมาะสมในการใช้อุปกรณ์จัดแสดงโครงงาน 
๒) ขั้นตอนการน าเสนอผลงาน การล าดับเรื่องน าเสนอ 
๓) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การน าเสนอข้อมูล การใช้วัสดุ   
    ในการท าบอร์ดและโครงงาน 
๔) ความประณีต  ความสวยงามและความคงทน 

 
๕  คะแนน 
๕  คะแนน 

๑๐ คะแนน 
 

๕  คะแนน 
 

การน าเสนอและตอบข้อซักถามเก่ียวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ๔๐  คะแนน 
๑) การอธิบาย แสดงให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีท า 
๒) การตอบค าถาม อย่างมีเหตุผล 
๓) การอ้างอิงหลักฐานข้อมูลจากการทดลองและจากเอกสาร 
๔) การแสดงให้เห็นถึงความมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เช่นมีเหตุผล 
๕) ข้อคิดเห็นท่ีเกี่ยวกับประโยชน์จากการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
๖) การแก้ไขปัญหา (น าไปใช้ประโยชน์) 

 
 

๑๐ คะแนน 
๑๐ คะแนน 
๕  คะแนน 
๕  คะแนน 
๕  คะแนน 
๕  คะแนน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๑๖ 

 

.....ปกใน…. 

 

เรื่อง........................................................................................................................ 

 

โดย  

    ๑....................................................................................................................................

 ๒...................................................................................................................................

 ๓.................................................................................................................................... 

ครูท่ีปรึกษา 

          ๑..................................................................................................................................... 

ท่ีปรึกษาพิเศษ                           

๒..................................................................................................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทคัดย่อ 
  กิตติกรรมประกาศ 
  สารบัญตาราง 
  สารบัญรูปภาพ 
  บทท่ี ๑  บทน า 
  บทท่ี ๒  เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
  บทท่ี ๓  อุปกรณ์และวิธีการด าเนินการ          
  บทท่ี ๔  ผลการด าเนินการ 
  บทท่ี ๕  สรุปผลการด าเนินการ/อภิปรายผลการด าเนินการ 
  ภาคผนวก ไม่เกิน  ๑๐  หน้า 
  บรรณานุกรม 
 
หมายเหตุ       - ขนาดของกระดาษเขียนรายงานให้ใช้กระดาษพิมพ์ ขนาดเอ ๔ พิมพ์หน้าเดียว   
    ความยาวไม่เกิน ๒๐  หน้า เฉพาะบทท่ี ๑-๕ รวมสรุปผลการด าเนินการ อาจมีภาคผนวก 
    ได้อีกไม่เกิน ๑๐ หน้า และท ารายงานส่งจ านวน  ๔  เล่ม 

- รายงานฉบับใดท่ีมีความยาวเกินกว่าท่ีก าหนด จะถูกตัดคะแนน 
 
 
 
 
 
 

ความยาวไม่เกิน ๒๐ หน้า 



หน้า ๑๗ 

 

๓. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓.๑ คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

  ๓.๑.๑ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) 
  ๓.๑.๒ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
 ๓.๒ ประเภทและจ านวน ผู้เข้าแข่งขัน 
  ๓.๒.๑ แข่งขันประเภทเด่ียว 
  ๓.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   ๑) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)   จ านวน ๑ รูป 
        ๒) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) จ านวน ๑ รูป 

๓.๓ วิธีด าเนินการ และเกณฑ์ให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน  
๓.๓.๑ ส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขัน ตามวัน เวลาท่ีก าหนด  
๓.๓.๒ ใช้แบบทดสอบ จ านวน ๕๐ ข้อ ๑๐๐ คะแนน 
๓.๓.๓ ใช้เวลาในการแข่งขัน  ๑.๓๐  ช่ัวโมง 

 ๓.๓.๔ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุด ถือว่าเป็นผู้ชนะเลิศ 
   ๔.๓.๕ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้กรรมการดูคะแนน ๑๐ ข้อแรก ว่าใครได้คะแนนมากกว่า 

           เป็นผู้ชนะแต่หากคะแนนเท่ากันอีกให้ดูคะแนน ๑๐ ข้อต่อมา ดูทีละ ๑๐ ข้อจนกว่า  
                                       มีผู้ได้คะแนนมากกว่าเป็นผู้ชนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๑๘ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
งานแข่งขันทักษะวิชาการ “มหกรรมคุณธรรม น าการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน” 

ระดับเขตการศึกษาฯ คร้ังที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ณ โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา วัดศิริบุญธรรม และโรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 
ต าบลกุดดินจี่ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 

รายการกิจกรรมการแข่งขัน 
ระดับชั้น 

ประเภท 
ผู้เข้า

แข่งขัน 
ขอบข่าย 

เนื้อหาวิชา ม.๑-๓ ม.๔-๖ 
๑. การแข่งขันวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม 

นักธรรมช้ันตร ี
 - 

เด่ียว ๑ 
 
ตามเนื้อหาท่ีก าหนด 

๒. การแข่งขันวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม 
นักธรรมช้ันโท 

ไม่จ ากัดช้ัน เด่ียว ๑ 

๓. การแข่งขันวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม 
นักธรรมช้ันเอก 

ไม่จ ากัดช้ัน เด่ียว ๑ 

๔. การแข่งขันบรรยายธรรม  
    ภาคภาษาไทย 

  เด่ียว ๒ 

๕. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

  เด่ียว ๒  
 
ตามตัวช้ีวัดของหลักสูตร
แกนกลาง ๕๑ 

๖. การแข่งขันตอบปัญหาวิชา
พระพุทธศาสนา (ธรรม พุทธประวัติ 
วินัย)   

 
 

 
 

 
เด่ียว 

 
๒ 

ไม่จ ากัดระดับชั้น ๒ เด่ียว  
รวม ๔ ๓  ๙  

รวม ๖ กิจกรรม ๙  รายการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๑๙ 

 

๑. กิจกรรมการแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี  
๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
 - นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  

 ๑.๒ ประเภทและจ านวน ผู้เข้าแข่งขัน 
  ๑.๒.๑ แข่งขันประเภทเด่ียว 
  ๑.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  จ านวน ๑ รูป 

๑.๓ วิธีด าเนินการ  
๑.๓.๑ ส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขัน ตามวัน เวลาท่ีก าหนด 
๑.๓.๒ เนื้อหา สุภาษิตกระทู้ต้ัง  คณะกรรมการก าหนดให้ในวันแข่งขัน ส่วนสุภาษิตเช่ือม 

                              ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง ๑ สุภาษิต  
๑.๓.๓  เนื้อหาการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมช้ันตรี  ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ หน้า  

                              กระดาษ F๔  (ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เว้นบรรทัด) 
๑.๓.๔ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุด ถือว่าเป็นผู้ชนะเลิศ  
๑.๓.๕ ใช้เวลาแข่งขันนักธรรมช้ันละ ๓ ช่ัวโมง 
๑.๓.๖ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

๑.๔ เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 
  ๑) ใช้ตัวสะกดการันต์ถูกต้องตามหลักภาษา   ๒๐  คะแนน 
  ๒) ใช้ส านวนสุภาพเรียบร้อย    ๒๐  คะแนน 
  ๓) แต่งได้ครบตามก าหนด     ๒๐  คะแนน 
  ๔) อ้างสุภาษิตท่ีเช่ือมได้ตามกฎ และบอกท่ีมาได้ถูกต้อง ๒๐  คะแนน 
  ๕) สะอาดไม่เปรอะเป้ือน     ๒๐  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๒๐ 

 

๒. กิจกรรมการแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท 
๒.๑ คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
  - นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย (ม.๑-๖) ไม่จ ากัดระดับช้ัน 

 ๒.๒ ประเภทและจ านวน ผู้เข้าแข่งขัน 
  ๒.๒.๑ แข่งขันประเภทเด่ียว 
  ๒.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   - ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย (ม.๑-๖) จ านวน ๑ รูป 

๒.๓ วิธีด าเนินการ  
๒.๓.๑ ส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขัน ตามวัน เวลาท่ีก าหนด 
๒.๓.๒ เนื้อหา  สุภาษิตกระทู้ต้ัง  คณะกรรมการก าหนดให้ในวันแข่งขัน ส่วนสุภาษิตเช่ือม 

                              ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง ๒ สุภาษิต  
๒.๓.๓  เนื้อหาการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมช้ันโท  ความยาวไม่น้อยกว่า ๓ หน้า  

                              กระดาษ F๔  (ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เว้นบรรทัด)  
๒.๓.๔  ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุด ถือว่าเป็นผู้ชนะเลิศ  
๒.๓.๕ ใช้เวลาแข่งขันนักธรรมช้ันละ ๓ ช่ัวโมง 
๒.๓.๖ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

๒.๔ เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 
  ๑) ใช้ตัวสะกดการันต์ถูกต้องตามหลักภาษา   ๒๐  คะแนน 
  ๒) ใช้ส านวนสุภาพเรียบร้อย    ๒๐  คะแนน 
  ๓) แต่งได้ครบตามก าหนด     ๒๐  คะแนน 
  ๔) อ้างสุภาษิตท่ีเช่ือมได้ตามกฎ และบอกท่ีมาได้ถูกต้อง ๒๐  คะแนน 
  ๕) สะอาดไม่เปรอะเป้ือน     ๒๐  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๒๑ 

 

๓. กิจกรรมการแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก 
๓.๑ คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
  - นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย (ม.๑-๖) ไม่จ ากัดระดับช้ัน 

 ๓.๒ ประเภทและจ านวน ผู้เข้าแข่งขัน 
  ๓.๒.๑ แข่งขันประเภทเด่ียว 
  ๓.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   - ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นหรือปลาย (ม. ๑-๖)  จ านวน ๑ รูป 

๓.๓ วิธีด าเนินการ  
๓.๓.๑ ส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขัน ตามวัน เวลาท่ีก าหนด 
๓.๓.๒ เนื้อหา สุภาษิตกระทู้ต้ัง  คณะกรรมการก าหนดให้ในวันแข่งขัน ส่วนสุภาษิตเช่ือม 

                               ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง ๓ สุภาษิต  
๓.๓.๓ เนื้อหาการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมช้ันเอก  ความยาวไม่น้อยกว่า ๔ หน้า  

                               กระดาษ F๔  (ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เว้นบรรทัด)  
๓.๓.๔ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุด ถือว่าเป็นผู้ชนะเลิศ  
๓.๓.๕ ใช้เวลาแข่งขันนักธรรมช้ันละ ๓ ช่ัวโมง 
๓.๓.๖ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

๓.๔ เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 
  ๑) ใช้ตัวสะกดการันต์ถูกต้องตามหลักภาษา   ๒๐  คะแนน 
  ๒) ใช้ส านวนสุภาพเรียบร้อย    ๒๐  คะแนน 
  ๓) แต่งได้ครบตามก าหนด     ๒๐  คะแนน 
  ๔) อ้างสุภาษิตท่ีเช่ือมได้ตามกฎ และบอกท่ีมาได้ถูกต้อง ๒๐  คะแนน 
  ๕) สะอาดไม่เปรอะเป้ือน     ๒๐  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๒๒ 

 

๔. การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย  
๔.๑ คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

  ๔.๑.๑ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) 
  ๔.๑.๒ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
 ๔.๒ ประเภทและจ านวน ผู้เข้าแข่งขัน 
  ๔.๒.๑ แข่งขันประเภทเด่ียว 
  ๔.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   ๑) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  จ านวน ๑ รูป 
        ๒) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  จ านวน ๑ รูป 

๔.๓ วิธีด าเนินการ  
๔.๓.๑ ส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขัน ตามวัน เวลาท่ีก าหนด 
๔.๓.๒ เนื้อหาในการบรรยายธรรม  

  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เร่ือง “โควิดไม่กลับมา ถ้ามีศีล 5 น าทาง” 
                              - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เร่ือง “วิกฤตโควิด ชาวพุทธคิดอย่างไร” 

                     ๔.๓.๓ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุด ถือว่าเป็นผู้ชนะเลิศ 
๔.๓.๔ ผู้แข่งขัน พูดไม่เกิน ๕ นาที (๔ นาที กรดกริ่ง ๑ ครั้งยาว, ๕ นาที กดกริ่ง ๒ ครั้งยาว 

                              พูดเกินเวลาท่ีก าหนด ตัด ๕ คะแนน/นาที ) 
๔.๓.๕ ผู้แข่งขันต้องติดป้ายช่ือ และนั่งประจ าท่ีนัง่จัดไว้ให้ เพื่อสะดวกในการแข่งขัน 
๔.๓.๖ ใช้เวลาในการแข่งขันรูปละไม่เกิน ๕ นาที 

๔.๔ เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 
๑) อารัมภบทน่าสนใจ (เริ่มต้น-ลงท้าย)    ๑๐ คะแนน 
๒) เนื้อเรื่อง   - มีสาระตรงประเด็น(ตรงกับช่ือเรื่อง)  ๑๕ คะแนน 

- มีความชัดเจนสร้างสรรค์   ๑๕ คะแนน 
๓) การใช้ภาษาสละสลวย น้ าเสียงชวนฟัง   ๑๕ คะแนน 
๔) น้ าเสียงการพูดถูกต้องตามอักขรวิธี   ๑๕ คะแนน 
๕) การสรุปด้วยถ้อยค ากะทัดรัด,ประทับใจ    ๑๐ คะแนน 
๖) บุคลิก/ ท่าทาง      ๑๐ คะแนน 
๗) เวลาในการพูด      ๑๐ คะแนน 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๒๓ 

 

๕. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๕.๑ คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

  ๕.๑.๑ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) 
  ๕.๑.๒ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
 ๕.๒ ประเภทและจ านวน ผู้เข้าแข่งขัน 
  ๕.๒.๑ แข่งขันประเภทเด่ียว 
  ๕.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   ๑) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)   จ านวน ๑ รูป 
        ๒) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) จ านวน ๑ รูป 

๕.๓ วิธีด าเนินการ และเกณฑ์ให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน  
๕.๓.๑ ส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขัน ตามวัน เวลาท่ีก าหนด 
๕.๓.๒ ใช้แบบทดสอบ จ านวน ๕๐ ข้อ ๑๐๐ คะแนน 
๕.๓.๓ ใช้เวลาในการแข่งขัน  ๑  ช่ัวโมง 
๕.๓.๔ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุด ถือว่าเป็นผู้ชนะเลิศ 
๕.๓.๕ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้กรรมการดูคะแนน  ๑๐  ข้อแรก  ว่าใครได้คะแนนมากกว่า

เป็นผู้ชนะ  แต่หากคะแนนเท่ากันอีกให้ดูคะแนน  ๑๐  ข้อต่อมา  ดูทีละ ๑๐ ข้อจนกว่า   
มีผู้ได้คะแนนมากกว่าเป็นผู้ชนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หน้า ๒๔ 

 

๖. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา  ได้แก่ พุทธประวัติ ธรรม  และวินัย  
๖.๑ คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

  ๖.๑.๑ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) 
  ๖.๑.๒ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
 ๖.๒ ประเภทและจ านวน ผู้เข้าแข่งขัน 
  ๖.๒.๑ แข่งขันประเภทเด่ียว 
  ๖.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   ๑) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)   จ านวน ๑ รูป 
        ๒) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) จ านวน ๑ รูป 

๖.๓ วิธีด าเนินการ และเกณฑ์ให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน  
๖.๓.๑ ส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขัน ตามวัน เวลาท่ีก าหนด 
๖.๓.๒ ใช้แบบทดสอบ จ านวน ๕๐ ข้อ ๑๐๐ คะแนน 
๖.๓.๓ ใช้เวลาในการแข่งขัน  ๑  ช่ัวโมง 
๖.๓.๔ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุด ถือว่าเป็นผู้ชนะเลิศ 
๖.๓.๕ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้กรรมการดูคะแนน  ๑๐  ข้อแรก  ว่าใครได้คะแนนมากกว่า

เป็นผู้ชนะ  แต่หากคะแนนเท่ากันอีกให้ดูคะแนน  ๑๐  ข้อต่อมา  ดูทีละ ๑๐ ข้อจนกว่า   
มีผู้ได้คะแนนมากกว่าเป็นผู้ชนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๒๕ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
งานแข่งขันทักษะวิชาการ “มหกรรมคุณธรรม น าการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน” 

ระดับเขตการศึกษาฯ คร้ังที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ณ โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา วัดศิริบุญธรรม และโรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 
ต าบลกุดดินจี่ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 

รายการกิจกรรมการแข่งขัน 
ระดับชั้น 

ประเภท 
ผู้เขา้

แข่งขัน 

ขอบข่าย 
เน้ือหาวิชา ม.๑-๓ ม.๔-๖ 

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษา  
และพลศึกษา 

  เด่ียว ๒ ตามตัวช้ีวัดของหลักสูตร
แกนกลาง ๕๑ 

รวม ๑ ๑  ๒ 
รวม ๑ กิจกรรม ๒ รายการ  

 

๑. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา 
๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

  ๑.๑.๑ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) 
  ๑.๑.๒ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
 ๑.๒ ประเภทและจ านวน ผู้เข้าแข่งขัน 
  ๑.๒.๑ แข่งขันประเภทเด่ียว 
  ๑.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   ๑) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)   จ านวน ๑ รูป 
        ๒) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) จ านวน ๑ รูป 

๑.๓ วิธีด าเนินการ และเกณฑ์ให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน  
๑.๓.๑ ส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขัน ตามวัน เวลาท่ีก าหนด 
๑.๓.๒ ใช้แบบทดสอบ จ านวน ๕๐ ข้อ ๑๐๐ คะแนน 
๑.๓.๓ ใช้เวลาในการแข่งขัน   ๑  ช่ัวโมง 
๑.๓.๔ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุด ถือว่าเป็นผู้ชนะเลิศ 

  ๑.๓.๕ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้กรรมการดูคะแนน ๑๐  ข้อแรก ว่าใครได้คะแนนมากกว่า เป็นผู้ชนะ 
                            แต่หากคะแนนเท่ากันอีกให้ดูคะแนน  ๑๐  ข้อต่อมา  ดูทีละ ๑๐ ข้อจนกว่า มีผู้ได้คะแนนมากกว่า 
                            เป็นผู้ชนะ 
 
 
 

 
 



หน้า ๒๖ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
งานแข่งขันทักษะวิชาการ “มหกรรมคุณธรรม น าการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน” 

ระดับเขตการศึกษาฯ คร้ังที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ณ โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา วัดศิริบุญธรรม และโรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 
ต าบลกุดดินจี่ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 

รายการกิจกรรมการแข่งขัน 
ระดับชั้น 

ประเภท 
ผู้เข้า

แข่งขัน 

ขอบข่าย 
เนื้อหา 
วิชา 

ม.๑-๓ ม.๔-๖ 

๑. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น  
    (ใช้ดินสอ) 

 - เด่ียว ๑ ตามเนื้อหาท่ีก าหนด 

๒. การแข่งขันเขียนภาพระบายสี       
(ใช้สีโปสเตอร์) 

-  เด่ียว ๑ 

๓. การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว   ทีมละ ๓ รูป ๖ 
๔. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ   เด่ียว ๒ ตามตัวช้ีวัดของหลักสูตร

แกนกลาง ๕๑ 

รวม ๓ ๓  ๑๐  
รวม ๔ กิจกรรม ๖ รายการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๒๗ 

 

๑. การแข่งขันการวาดภาพ ลายเส้น 
๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

  -ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.๑-๓) 
 ๑.๒ ประเภทและจ านวน ผู้เข้าแข่งขัน 
  ๑.๒.๑ แข่งขันประเภทเด่ียว 
  ๑.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   -ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.๑-๓)  จ านวน ๑ รูป 

๑.๓ วิธีด าเนินการ  
 ๑.๓.๑ ส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขัน ตามวัน เวลาท่ีก าหนด 

  ๑.๓.๒ ขอบข่ายเนื้อหา เร่ือง “พุทธศลิป์ ถ่ินอีสาน” 
๑.๓.๓ ระดับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ลายเส้น (ใช้ดินสอ) 
๑.๓.๔ กรรมการจัดเตรียมกระดาษขนาดกระดาษ ๓๘X ๕๖ ซม.(กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์แบ่งครึ่ง)  
๑.๓.๕ วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ 

                             ให้ผู้แข่งขันเตรียมมาเองท้ังหมด 
๑.๓.๖ ห้ามออกแบบหรือร่างภาพมาเปน็ตัวอย่าง ให้คณะกรรมควบคุมตรวจสอบก่อนแข่งขัน 

                            และคณะกรรมการตัดสินถือเปน็สิ้นสุด 
๑.๓.๗ ใช้เวลาในการแข่งขัน ๓ ช่ัวโมง 

๑.๔ เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 
๑) ความสมบูรณ์ของภาพ และส่ือความหมายตรงตามเนื้อหาสาระ  ๒๐ คะแนน 
๒) เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน      ๒๐ คะแนน 
๓) องค์ประกอบทางศิลปะ (ทัศนธาตุ)     ๒๐ คะแนน 
๔) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์      ๒๐ คะแนน 
๕) ความประณีต สวยงาม      ๒๐ คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๒๘ 

 

๒. การแข่งขันการเขียนภาพ สีโปสเตอร์ 
๒.๑ คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔-๖) 
 ๒.๒ ประเภทและจ านวน ผู้เข้าแข่งขัน 
  ๒.๒.๑ แข่งขันประเภทเด่ียว 
  ๒.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔-๖)  จ านวน ๑ รูป 

๒.๓ วิธีด าเนินการ  
๒.๓.๑ ส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขัน ตามวัน เวลาท่ีก าหนด 
๒.๓.๒ ขอบข่ายเนื้อหา เร่ือง “พุทธศลิป์ ถ่ินอีสาน” 
๒.๓.๓ ระดับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วาดภาพใช้สีโปสเตอร์ 
๒.๓.๔ กรรมการจัดเตรียมกระดาษขนาดกระดาษ ๓๘X๕๖ ซม.(กระดาษ ๑๐๐ ปอนด ์แบ่งครึ่ง)  
๒.๓.๕ วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น ไม้บรรทัด ยางลบ สี เป็นต้น 

                             ให้ผู้แข่งขันเตรียมมาเองทั้งหมด  
๒.๓.๖ ห้ามออกแบบหรือร่างภาพมาเปน็ตัวอย่าง ให้คณะกรรมควบคุมตรวจสอบก่อนแข่งขัน 

                             และคณะกรรมการตัดสินถือเปน็สิ้นสุด 
๒.๓.๗ ใช้เวลาในการแข่งขัน ๓ ช่ัวโมง 

๒.๔ เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 
๑) ความสมบูรณ์ของภาพ และส่ือความหมายตรงตามเนื้อหาสาระ  ๒๐ คะแนน 
๒) เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน      ๒๐ คะแนน 
๓) องค์ประกอบทางศิลปะ (ทัศนธาตุ)     ๒๐ คะแนน 
๔) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์      ๒๐ คะแนน 
๕) ความประณีต สวยงาม      ๒๐ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๒๙ 

 

๓. การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว 
๓.๑ คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

  ๓.๑.๑ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) 
  ๓.๑.๒ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
 ๓.๒ ประเภทและจ านวน ผู้เข้าแข่งขัน 
  ๓.๒.๑ แข่งขันประเภททีม ๓ รูป 
  ๓.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   ๑) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)   จ านวน ๑ ทีม 
        ๒) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) จ านวน ๑ ทีม 

๓.๓ วิธีด าเนินการ  
๓.๓.๑ ส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขัน ตามวัน เวลาท่ีก าหนด 
๓.๓.๒ ขอบข่ายขนาดของผลงานและวัสดุท่ีใช้ในการปั้น  
 - ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ ประติมากรรมลอยตัว ใช้ดินเหนียว  
    ขนาดพื้น ๒๕ X ๒๕ นิ้ว จ ากัดความสูงไม่เกิน ๒๕ เซนติเมตร  
 - ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ ประติมากรรมลอยตัว ใช้ดินเหนียว  
   ขนาดพื้นไม่เกิน ๒๕ X๒๕ นิ้ว จ ากัดความสูงไม่เกิน ๕๐ เซนติเมตร  
๓.๓.๓ วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน ให้ผู้แข่งขันเตรียมมาเองท้ังหมด  
๓.๓.๔ ขอบข่ายเนื้อหา เร่ือง “พุทธศลิป์ ถ่ินอีสาน” 
๓.๓.๕ ให้คณะกรรมการควบคุมตรวจสอบห้ามผู้เข้าแข่งขันน าภาพรูปแบบของงานปั้นมาดู 
         ในขณะแข่งขัน 
๓.๓.๖ ห้ามท าโครงสร้างมาก่อนล่วงหน้า 
๓.๓.๗ ห้ามใช้แบบพิมพ์ แม่พิมพ์ทุกชนิดเป็นเครื่องมือในการสร้างงาน 
๓.๓.๘ ใช้เวลาในการปั้น ๓ ช่ัวโมง 

๓.๔ เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 
๑) ความสวยงามและความสมบูรณ์ของรูปทรง    ๓๐ คะแนน 
๒) ความคิดสร้างสรรค์      ๓๐ คะแนน 
๓) การจัดองค์ประกอบ       ๒๐ คะแนน 
๔) ความสอดคล้องของผลงานกับหัวข้อท่ีก าหนด   ๒๐ คะแนน 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๓๐ 

 

๔. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ 
๔.๑ คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

  ๔.๑.๑ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) 
  ๔.๑.๒ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
 ๔.๒ ประเภทและจ านวน ผู้เข้าแข่งขัน 
  ๔.๒.๑ แข่งขันประเภทเด่ียว 
  ๔.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   ๑) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)   จ านวน ๑ รูป 
        ๒) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  จ านวน ๑ รูป 

๔.๓ วิธีด าเนินการ และเกณฑ์ให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน  
๔.๓.๑ ส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขัน ตามวัน เวลาท่ีก าหนด 
๔.๓.๒ ใช้แบบทดสอบ จ านวน ๕๐ ข้อ ๑๐๐ คะแนน 
๔.๓.๓ ใช้เวลาในการแข่งขัน  ๑  ช่ัวโมง 
๔.๓.๔ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุด ถือว่าเป็นผู้ชนะเลิศ 
๔.๓.๕ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้กรรมการดูคะแนน  ๑๐  ข้อแรก  ว่าใครได้คะแนนมากกว่า

เป็นผู้ชนะ  แต่หากคะแนนเท่ากันอีกให้ดูคะแนน  ๑๐  ข้อต่อมา  ดูทีละ ๑๐ ข้อจนกว่ามีผู้
ได้คะแนนมากกว่าเป็นผู้ชนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๓๑ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
งานแข่งขันทักษะวิชาการ “มหกรรมคุณธรรม น าการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน” 

ระดับเขตการศึกษาฯ คร้ังที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ณ โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา วัดศิริบุญธรรม และโรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 
ต าบลกุดดินจี่ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 

รายการกิจกรรมการแข่งขัน 
ระดับชั้น 

ประเภท 
ผู้เข้า

แขง่ขัน 

ขอบข่าย 
เนื้อหา 
วิชา 

ม.๑-๓ ม.๔-๖ 

๑. การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้ 
    จากวัสดุธรรมชาติ 

 (ไม่จ ากัดระดับช้ัน) ทีมละ ๓  รูป ๓ ตามเนื้อที่ก าหนด 

๒. การแข่งขันการท าหนังส้ัน   (ไม่จ ากัดระดับช้ัน) ทีมละ ๒  รูป ๒ 
๓. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงาน

อาชีพ 
  เด่ียว ๒ ตามตัวช้ีวัดของหลักสูตร

แกนกลาง ๕๑ 

ไม่จ ากัดระดับช้ัน ๒ ทีม 
รวม ๑ ๑ เด่ียว ๗  

รวม ๕ กิจกรรม ๔ รายการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๓๒ 

 

๑. การแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพ ประเภท การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ 
๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

  -นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา (ม.๑-๖) ไม่จ ากัดระดับช้ัน 
 ๑.๒ ประเภทและจ านวน ผู้เข้าแข่งขัน 
  ๑.๒.๑ แข่งขันประเภททีม ๆ ละ ๓ รูป 
  ๑.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน  
           -ระดับระดับช้ันมัธยมศึกษา (ม.๑-๖)  จ านวน ๑  ทีม 

๑.๓ วิธีด าเนินการ  
๑.๓.๑ ส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขัน ตามวัน เวลาท่ีก าหนด 

  ๑.๓.๒ วัสดุท่ีใช้ในการปฏิบัติงานให้ผู้แข่งขันจัดเตรียมมาให้พร้อม 
๑.๓.๓ ให้คณะกรรมการควบคุมตรวจสอบ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขัน เจาะตัดตกแต่งวัสดุ 
         ท่ีจะน ามาใช้ประดิษฐ์ก่อนการแข่งขัน (ยกเว้นในกรณีท่ีวัสดุนั้นไม่สามารถเคล่ือนย้ายได้) 
๑.๓.๔ ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ไม่จ ากัดชนิด รูปแบบอิสระ 

        ๑.๓.๕ เวลาท่ีใช้ในการแข่งขัน ๓ ช่ัวโมง 
  ๑.๓.๖ ส่งแผ่นพับขนาด A๔ แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการคิดต้นทุน-ก าไร ราคาจ าหน่าย 
                              ไว้ที่โต๊ะแข่งขัน  

๑.๓.๗ ให้แสดงผลงานให้คณะกรรมการตรวจประเมินเฉพาะท่ีประดิษฐ์ในเวลาแข่งขันเท่านั้น 
    ๑.๔ เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐  คะแนน 
            ๑.๔.๑ การเตรียมงาน (๒๐ คะแนน) 
   ๑) การเตรียมวัสดุอุปกรณ์     ๑๐   คะแนน 

๒) การวางแผนการท างานล่วงหน้า  (๑๐ คะแนน) 
          - แผ่นพับขนาด A๔ แสดงขัน้ตอนการปฏิบัติ            ๕     คะแนน 
          -  การคิดต้นทุน – ก าไร ราคาจ าหน่าย     ๕     คะแนน 

            ๑.๔.๒ กระบวนการท างาน  (๓๐  คะแนน) 
   ๑)  การร่วมมือในการท างาน    ๕     คะแนน 

๒)  ปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีวางแผนได้ถูกต้อง   ๕     คะแนน 
๓)  ความประหยัดและคุ้มค่า    ๑๐   คะแนน 
๔)  ความสะอาดบริเวณท่ีปฏิบัติงาน   ๕     คะแนน 
๕) การใช้และการเก็บอุปกรณ์     ๕     คะแนน 

          ๑.๔.๓ ผลงาน (๕๐ คะแนน) 
   ๑)  ความประณีตคงทนสวยงาม    ๑๕   คะแนน 

๒)  ความคิดสร้างสรรค์     ๑๕    คะแนน 
๓)  ประโยชน์การใช้งาน     ๑๕   คะแนน 
๔)  ผลงานถูกต้องตามข้ันตอนในใบงาน       ๕     คะแนน 
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๒. การแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพ ประเภท การท าหนังสั้น  
๒.๑ คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

  -นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ไม่จ ากัดระดับช้ัน  
 ๒.๒ ประเภทและจ านวน ผู้เข้าแข่งขัน 
  ๒.๒.๑ แข่งขันประเภททีม ๆ ละ ๒ รูป  
  ๒.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
                   - ระดับช้ันมัธยมศึกษา จ านวน  ๑  ทีม  

๒.๓ วิธีด าเนินการ 
           ๒.๓.๑ ส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขัน ตามวัน เวลา ท่ีก าหนด 
  ๒.๓.๒ ให้ทีมผู้เข้าแข่งขันน าอุปกรณ์โน้ตบุ๊กพร้อมโปรแกรมตัดต่อหนังไปท าการแข่งขัน  
  ๒.๓.๓ ให้ทีมผู้เข้าแข่งขันเตรียมคลิป/ไฟล์เสียง ท่ีจะท าการตัดต่อหนังส้ันเปิดเผย 

                     แกค่ณะกรรมการก่อนการแข่งขนั 
๒.๓.๔ ขอบข่ายเนื้อหา เร่ือง ปริยัติ สร้างชาติ สร้างโอกาส 

  ๒.๓.๔ ท าการแข่งขันตามเวลาท่ีก าหนด  ๓ ช่ัวโมง   
๒.๔ เง่ือนไข  

๑. เนื้อหาหนังส้ัน มีความยาวไม่เกิน ๕-๖ นาที (รวมไตเต้ิลของโครงการตอนเริ่มต้นผลงาน 
    และเครดิต ปิดท้าย) และไม่เคย เผยแพร่ หรือรับรางวัลใด ๆ มาก่อน 
๒. ต้องเป็นหนังส้ันท่ีสร้างสรรค์ ต้องมีความสอดคล้อง 
๓. ผู้เข้าประกวดต้องอธิบายถึงแนวคิดในการจัดท าเนื้อเรื่อง หนังส้ัน ว่ามีแรงบันดาลใจ/แรงจูงใจ 
    อย่างไร โดยไม่จ ากัดวิธีการน าเสนอและเทคนิควิธีการถ่ายท าและมีการน าเสนอเบ้ืองหลังการ        
    ถ่ายท า เป็นเวลา ๒ นาที   (ไม่รวมเนื้อหาในข้อ ๑)   
๔. หากมีบทพูดต้องมีการบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาไทย  
๕. เนื้อหาในหนังส้ันต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง/ก่อให้เกิดความขัดแย้งใด ๆ และต้องไม่ 
    ลบหลู่ ต่อสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยค าท่ีเป็นการดูถูก ดูหมิ่น 
    เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี 
    ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด  
๖. ไม่เป็นผลงานท่ีท าซ้ า  ดัดแปลง และไม่เคยน าไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด 
๗. คณะกรรมการจัดงานฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องช้ีแจง 
    เหตุผลใด ๆ หาก ตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตาม กฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ละเมิด 
    ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น 
๘. ผลงานท่ีได้รับคัดเลือก ถือเป็นลิขสิทธิ์ของส านักงานกลุ่ม 
๙. การส่งหนังส้ันเข้าประกวด ให้ถือว่าผู้เข้าประกวดตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น 
๑๐.  ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นส้ินสุด  
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๒.๕ รายละเอียดการตัดสิน  
- ผู้เข้าร่วมแข่งขัน  ต้องส่งสคริปต์ + เค้าโครงเรื่อง + บทสรุปแนวคิด ความยาวไม่เกิน ๔ 

หน้ากระดาษ A๔ ล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน ใหส้ านักเขตการศึกษาฯ ภายใน วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
๒.๖ รอบตัดสิน (ระดับเขตการศึกษาฯ)  
 ให้ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุดเป็นตัวแทนของระดับเขตการศึกษาฯ เข้าแข่งขันในระดับภาคและหากมีทีม 
คะแนนเท่ากัน ให้ดูคะแนนข้อท่ี ๑ แต่ถ้าเท่ากัน ให้ดูคะแนนข้อถัดไป 
๒.๗ เกณฑ์การพิจารณาผลงาน   ๑๐๐ คะแนน 

๑. เนื้อเรื่อง/บท น่าสนใจ     ๒๐ คะแนน 
   ๑.๑ การเขียนเนื้อเรื่อง/บท 
   ๑.๒ ภาพเหตุการณ์/ฉากท่ีส่ือออกมา 
   ๑.๓ การแสดง/การส่ือ/ท่าทางอารมณ์สอดคล้อง 
        กับเหตุการณ์ในเรื่อง 

๒. วิธีน าเสนอ      ๓๐ คะแนน 
   เข้าใจง่ายเข้าถึงผู้ชมและประชาชนท่ัวไป 

๓. ความคิดสร้างสรรค์     ๒๐ คะแนน 
   สอดแทรกวิธีการแปลกใหม่ ชวนให้น่าติดตาม 

๔. เทคนิคคุณภาพการถ่ายท า การตัดต่อ    ๓๐ คะแนน 
 เหมะสมกับเนื้อเรื่อง/มุมกล้อง/ระยะ/การก ากับ 
 การตัดต่อ/การเรียงล าดับ/ความกระชับของเนื้อหา/เสียง   

  ท้ังนี้ เกณฑ์การให้คะแนนย่อยแต่ละรายการอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจะก าหนด  
แต่คะแนนรวมให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนตามรายการข้างต้น 
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๓. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ  
๓.๑ คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

  ๓.๑.๑ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) 
  ๓.๑.๒ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
 ๓.๒ ประเภทและจ านวน ผู้เข้าแข่งขัน 
  ๓.๒.๑ แข่งขันประเภทเด่ียว 
  ๓.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   ๑) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)   จ านวน ๑ รูป 
        ๒) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) จ านวน ๑ รูป 

๓.๓ วิธีด าเนินการ และเกณฑ์ให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน  
๓.๓.๑ ส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขัน ตามวัน เวลาท่ีก าหนด 
๓.๓.๒ ใช้แบบทดสอบ จ านวน ๕๐ ข้อ ๑๐๐ คะแนน 
๓.๓.๓ ใช้เวลาในการแข่งขัน  ๑  ช่ัวโมง 
๓.๓.๔ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุด ถือว่าเป็นผู้ชนะเลิศ 
๓.๓.๕ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้กรรมการดูคะแนน  ๑๐  ข้อแรก  ว่าใครได้คะแนนมากกว่า

เป็นผู้ชนะ  แต่หากคะแนนเท่ากันอีกให้ดูคะแนน  ๑๐  ข้อต่อมา  ดูทีละ ๑๐ ข้อจนกว่า มี
ผู้ได้คะแนนมากกว่าเป็นผู้ชนะ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
งานแข่งขันทักษะวิชาการ “มหกรรมคุณธรรม น าการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน” 

ระดับเขตการศึกษาฯ คร้ังที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ณ โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา วัดศิริบุญธรรม และโรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 
ต าบลกุดดินจี่ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 

รายการกิจกรรมการแข่งขัน 
ระดับชั้น 

ประเภท 
ผู้เข้า

แข่งขัน 

ขอบข่าย 
เนื้อหา 
วิชา 

ม.๑-๓ ม.๔-๖ 

๑. การแข่งขันบรรยายธรรม  
 ภาคภาษาอังกฤษ 

  เด่ียว ๒ ตามเนื้อหาท่ีก าหนด 

๒. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ   เด่ียว ๒ ตามตัวช้ีวัดของหลักสูตร
แกนกลาง ๕๑ ๓. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี   เด่ียว ๒ 

รวม ๓ ๓  ๖ 
รวม ๓ กิจกรรม ๖ รายการ  
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๑. การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ 
๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

  ๑.๑.๑ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) 
  ๑.๑.๒ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
 ๑.๒ ประเภทและจ านวน ผู้เข้าแข่งขัน 
  ๑.๒.๑ แข่งขันประเภทเด่ียว 
  ๑.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   ๑) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.๑-๓) จ านวน ๑ รูป 
        ๒) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔-๖) จ านวน ๑ รูป 

๑.๓ วิธีด าเนินการ  
๑.๓.๑ ส่งแบบใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันตามวัน เวลาท่ีก าหนด 
๑.๓.๒ เนื้อหาในการบรรยายธรรม  

  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   จ านวน ๑ หัวข้อ คือ  
   “Covid is not returning If there are five precepts to lead. 
     : โควิดไม่กลับมาถ้ามีศีล ๕ น าทาง” 

                              - ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน ๑ หัวข้อ คือ  
   “What do Buddhists think of the covid crisis. 

    : วิกฤตโควิดชาวพุทธคิดอย่างไร” 
๑.๓.๓ ผู้แข่งขันทีไ่ด้คะแนนสูงสุด ถือว่าเป็นผู้ชนะเลิศ  
๑.๓.๔ ผู้แข่งขันพูดไม่เกิน ๕-๗ นาที (๔ นาที กรดกริ่ง ๑ ครั้งยาว, ๕ นาที กดกริ่ง ๒  

                    ครั้งยาว พูดเกินเวลาท่ีก าหนด ตัด ๒ คะแนน/นาที ) 
๑.๓.๕  ผู้แข่งขันต้องติดป้ายช่ือ และนั่งประจ าท่ีนัง่จัดไว้ให้ เพือ่สะดวกในการแข่งขัน 
๑.๓.๖  ใช้เวลาในการแข่งขันรูปละไม่เกิน ๕ - ๗ นาที 

๑.๔ เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 
๑) อารัมภบทน่าสนใจ (เริ่มต้น-ลงท้าย)   ๑๐ คะแนน 
๒) เนื้อเรื่อง 

- มีสาระตรงประเด็น(ตรงกับช่ือเรื่อง)  ๑๕ คะแนน 
- มีความชัดเจนสร้างสรรค์   ๑๕ คะแนน 

๓) การใช้ภาษาสละสลวย น้ าเสียงชวนฟัง  ๑๕ คะแนน 
๔) น้ าเสียงการพูดถูกต้องตามอักขรวิธี  ๑๕ คะแนน 
๕) การสรุปด้วยถ้อยค ากะทัดรัด, ประทับใจ  ๑๐ คะแนน 
๖) บุคลิก/ ท่าทาง     ๑๐ คะแนน 
๗) เวลาในการพูด     ๑๐ คะแนน 
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๒. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ  
๒.๑ คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

  ๓.๑.๑ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) 
  ๓.๑.๒ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
 ๒.๒ ประเภทและจ านวน ผู้เข้าแข่งขัน 
  ๓.๒.๑ แข่งขันประเภทเด่ียว 
  ๓.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   - ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)   จ านวน ๑ รูป 
        - ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) จ านวน ๑ รูป 

๒.๓ วิธีด าเนินการ และเกณฑ์ให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน  
๒.๓.๑ ส่งแบบใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันตามวัน เวลาท่ีก าหนด  
๒.๓.๒ ใช้แบบทดสอบ จ านวน ๕๐ ข้อ ๑๐๐ คะแนน 
๒.๓.๓ ใช้เวลาในการแข่งขัน  ๑  ช่ัวโมง 
๒.๓.๔ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุด ถือว่าเป็นผู้ชนะเลิศ 
๒.๓.๕ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้กรรมการดูคะแนน  ๑๐  ข้อแรก  ว่าใครได้คะแนนมากกว่า

เป็นผู้ชนะ  แต่หากคะแนนเท่ากันอีกให้ดูคะแนน  ๑๐  ข้อต่อมา  ดูทีละ ๑๐ ข้อจนกว่ามีผู้
ได้คะแนนมากกว่าเป็นผู้ชนะ 
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๓. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี 
๓.๑ คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

  ๓.๑.๑ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) 
  ๓.๑.๒ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
 ๓.๒ ประเภทและจ านวน ผู้เข้าแข่งขัน 
  ๓.๒.๑ แข่งขันประเภทเด่ียว 
  ๓.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   - ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)   จ านวน ๑ รูป 
        - ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) จ านวน ๑ รูป 

๓.๓ วิธีด าเนินการ และเกณฑ์ให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน  
๓.๓.๑ ส่งแบบใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันตามวัน เวลาท่ีก าหนด  
๓.๓.๒ ใช้แบบทดสอบ จ านวน ๕๐ ข้อ ๑๐๐ คะแนน 
๓.๓.๓ ใช้เวลาในการแข่งขัน  ๑  ช่ัวโมง 
๓.๓.๔ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุด ถือว่าเป็นผู้ชนะเลิศ 
๓.๓.๕ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้กรรมการดูคะแนน  ๑๐  ข้อแรก  ว่าใครได้คะแนนมากกว่า

เป็นผู้ชนะ  แต่หากคะแนนเท่ากันอีกให้ดูคะแนน  ๑๐  ข้อต่อมา  ดูทีละ ๑๐ ข้อ จนกว่า  
มีผู้ได้คะแนนมากกว่าเป็นผู้ชนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๔๐ 

 

รางวัล เกณฑ์การตัดสิน และคณะกรรมการตัดสิน 
 
๑. รางวัล/เกณฑ์การตัดสิน 
 - ผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุด  รับโล่รางวัลชนะเลิศ  
 - ร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐    ได้รับรางวัลระดับเหรียญ ทอง 
 - ร้อยละ ๗๐ – ๗๙  ได้รับรางวัลระดับเหรียญ เงิน 
 - ร้อยละ ๖๐ – ๖๙  ได้รับรางวัลระดับเหรียญ ทองแดง 
 - ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น  

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่ส้ินสุด 
 
๒. คณะกรรมการตัดสิน 
 ๑) คณะกรรมการ ระดับชั้นละ  ๓  รูป/คน 
 ๒) คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
  ๑) เป็นศึกษานิเทศก์ หรือครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีจัดแข่งขันแต่ละกิจกรรม 
  ๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีจัดแข่งขัน 
  ๓) ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

๔) ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา   
๕) ครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๖) ครูสังกัดกองการศึกษาพิเศษ 
๗) อาจารย์มหาวิทยาลัย  
๘) ครู หรืออาจารย์สถาบันการศึกษา อื่น ๆ 

 
 

------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๔๑ 

 

ส านักเขตการศึกษาพระปรยิัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗  
ส านักงานการศึกษาพระปรยิัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ
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