
กิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

ระหว่างวันที่  10 - 11  สิงหาคม  2560 
ณ  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

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

1. การแข่งขัน คิดเลขเร็ว 

ระดับการแข่งขัน สถานท่ีแข่งขัน/ประกวด 

1. ระดับประถมศึกษา 
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 

อาคาร 2 ห้อง 207 

วันท่ี-เวลา รับสมัคร วันท่ี-เวลา แข่งขัน วันท่ี-เวลา ประกาศผล 
3 – 8  สิงหาคม  2560  วันท่ี 11  สิงหาคม  2560  

-  ระดับประถมศึกษา  
เวลา  09.00  -12.00 น. 
-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เวลา  13.00 - 15.00 น. 

วันท่ี  11  สิงหาคม  2560 
ภายในเวลา  12.30 น. 
 
ภายในเวลา  15.30 น. 

กติกา 

1. สมัครในนามโรงเรียนโดยการรับรองของผู้บริหาร 
2. ผู้สมัครต้องก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน ท่ีส่งเข้า แข่งขัน เท่านั้น 
3. แต่ละโรงเรียน สามารถ ส่ง นักเรียนเข้าแข่งขันแต่ละระดับได้ไม่เกิน 2 คน 
4. การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ  
รอบท่ี 1 สุ่มตัวเลข 4 ตัว ค าตอบ 2 หลัก จ านวน 30 ข้อ ข้อละ 45 วินาที   
รอบท่ี 2 สุ่มตัวเลข 5 ตัว ค าตอบ 3 หลัก จ านวน 20 ข้อ ข้อละ 45 วินาที  
**หมายเหตุ การด าเนินการท่ีใช้ในระดับประถมศึกษา คือ บวก ลบ คูณ หาร ยกก าลัง 
                และ ถอดรากล าดับท่ี n 
                มัธยมศึกษาตอนต้น คือ บวก ลบ คูณ หาร ยกก าลัง และถอดรากล าดับท่ี n 

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 
รางวัลท่ี 1 เงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลท่ี 2 เงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลท่ี 3 เงินรางวัล 200 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 

นางสาวมลฤดี  ทองไชย  080-006-7675 
นายทองเย่ียม  อุไร    089-419-5926 

 
 

  



กิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

ระหว่างวันที่  10 - 11  สิงหาคม  2560 
ณ  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

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

2.  การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 

ระดับการแข่งขัน สถานท่ีแข่งขัน/ประกวด 

1. ระดับประถมศึกษา 
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 

อาคาร 2 ห้อง 207 
อาคาร 2 ห้อง 208 

วันท่ี-เวลา รับสมัคร วันท่ี-เวลา แข่งขัน วันท่ี-เวลา ประกาศผล 
3 - 8  สิงหาคม  2560 วันท่ี 10  สิงหาคม  2560 

เวลา  09.00  -12.00 น. 
 

วันท่ี  10  สิงหาคม  2560 
ภายในเวลา  16.00 น. 

กติกา 

1. ผู้สมัครต้องก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน ท่ีส่งเข้า แข่งขัน เท่านั้น 
2. แต่ละโรงเรียน สามารถ ส่ง นักเรียนเข้าร่วม แข่งขันได้ ไม่จ ากัดจ านวน 
3. ขอบข่ายข้อสอบ  ระดับประถมศึกษา เนื้อหาท่ีสอบ ครอบคลุม ป.4-6 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เนื้อหาครอบคลุม ม.1-3  

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 
รางวัลท่ี 1 เงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลท่ี 2 เงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลท่ี 3 เงินรางวัล 200 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 

 นายอภิสิทธิ์  ลุนนารี  085-001-0602 

 



กิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

ระหว่างวันที่  10 - 11  สิงหาคม  2560 
ณ  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

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

3.  การแข่งขันคัดลายมือ 

ระดับการแข่งขัน สถานท่ีแข่งขัน/ประกวด 

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) 

อาคาร 4  ห้อง  412 

วันท่ี-เวลา รับสมัคร วันท่ี-เวลา แข่งขัน วันท่ี-เวลา ประกาศผล 
3 – 8  สิงหาคม 2560 

 
วันท่ี 10  สิงหาคม  2560 
เวลา  09.00  -12.00 น. 

วันท่ี  10  สิงหาคม  2560 
ภายในเวลา  16.00 น. 

กติกา 
การคัดลายมือ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
1.ใช้ตัวอักษรอ่านง่าย ถูกต้องตามลักษณะวิธีเขียนอักษรไทยและเป็นระเบียบ(15 คะแนน) 
2.สะอาดเรียบร้อย                                                         (10 คะแนน) 

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 
รางวัลท่ี 1 เงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลท่ี 2 เงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลท่ี 3 เงินรางวัล 200 บาท 

           พร้อมเกียรติบัตร 

 นางผ่องศรี  สุริโย   086-223-2857 
 นายสุรัช  ป้องพาล  099-126-0709 

 
 

  



กิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

ระหว่างวันที่  10 - 11  สิงหาคม  2560 
ณ  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

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

4. การแข่งขัน อ่านท านองเสนาะ 

ระดับการแข่งขัน สถานท่ีแข่งขัน/ประกวด 

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) 

อาคาร 4  ห้อง  413 

วันท่ี-เวลา รับสมัคร วันท่ี-เวลา แข่งขัน วันท่ี-เวลา ประกาศผล 

3 – 8  สิงหาคม 2560 
 

วันท่ี 10  สิงหาคม  2560 
เวลา  09.00  -12.00 น. 

วันท่ี  10  สิงหาคม  2560 
ภายในเวลา  16.00 น. 

กติกา 

การอ่านท านองเสนาะ  (คะแนนเต็ม 100  คะแนน) 
1. อ่านถูกต้องตาฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรอง         (30 คะแนน) 
2. อ่านถูกต้องตาอักขรวิธี  เช่น การอ่านค า  การอ่านออกเสียงค าควบกล้ า  ร,ล ฯลฯ   (30 คะแนน) 
3. น้ าเสียง  เช่น ความไพเราะ ความหนักเบา และความชัดเจน ฯลฯ     (30 คะแนน) 
4. อารมณ์ความรู้สึกสอดคล้องกับเนื้อหาของบทอาขยาน       (5 คะแนน) 
5. มีบุคลิกภาพ  ความสง่างาม และมีความมั่นใจ                 (5 คะแนน) 

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 
รางวัลท่ี 1 เงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลท่ี 2 เงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลท่ี 3 เงินรางวัล 200 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 

นายศราวุธ   ไหลหาโคตร   089-577-1263 
 

 
  



กิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

ระหว่างวันที่  10 - 11  สิงหาคม  2560 
ณ  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

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

5. การแข่งขันอ่านร้อยแก้ว 

ระดับการแข่งขัน สถานท่ีแข่งขัน/ประกวด 

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) 

อาคาร 4  ห้อง  414 

วันท่ี-เวลา รับสมัคร วันท่ี-เวลา แข่งขัน วันท่ี-เวลา ประกาศผล 

3 – 8  สิงหาคม 2560 วันท่ี 10  สิงหาคม  2560 
เวลา  09.00  -12.00 น. 

วันท่ี  10  สิงหาคม  2560 
ภายในเวลา  16.00 น. 

กติกา 
การอ่านออกเสียง  (อ่านผิด 1 ครั้ง  หัก 2 คะแนน ไม่คิดค าซ้ า)                  คะแนนเต็ม     50 คะแนน  
1. อักขรวิธี ความถูกต้องตามหลักฉันทลักษณ์การออกเสียง                                          15 คะแนน 
2. ออกเสียง ร, ล และค าควบกล้ า ชัดเจน                                                               10 คะแนน 
3. อ่านไม่เกินค า อ่านไม่ขาดค า และอ่านไม่คู่ค า                                                        10 คะแนน 
4. การเว้นวรรคตอน จังหวะ และน้ าหนักค า                                                            10  คะแนน 
การจับใจความส าคัญ                                                                   คะแนนเต็ม      50   คะแนน 
1. เล่าเร่ืองย่อ                                                                                               20   คะแนน 
2. บอกข้อคิดและประโยชน์ท่ีได้จากเร่ืองท่ีอ่าน                                                        20 คะแนน 
3. บอกความหมายของค า ประโยคจากเร่ืองท่ีอ่าน                                                    10 คะแนน 

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 

รางวัลท่ี 1 เงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลท่ี 2 เงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลท่ี 3 เงินรางวัล 200 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 

นางไพจิตร     อินรัสพงศ์    087-867-6072 
นายจ าลอง        ศรีพลัง 

 

  



กิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

ระหว่างวันที่  10 - 11  สิงหาคม  2560 
ณ  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

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

6. การแข่งขัน ตอบปัญหาอาเซียน 

ระดับการแข่งขัน สถานท่ีแข่งขัน/ประกวด 

1.ระดับประถมศึกษา 
2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

อาคาร  3  ห้อง  324 

วันท่ี-เวลา รับสมัคร วันท่ี-เวลา แข่งขัน วันท่ี-เวลา ประกาศผล 

3 – 8  สิงหาคม 2560 วันท่ี 10  สิงหาคม  2560 
เวลา  09.00  -12.00 น. 

วันท่ี  10  สิงหาคม  2560 
ภายในเวลา  16.00 น. 

กติกา 

1. แข่งขันเป็นทีมๆ  ละ  2  คน 
2. แต่ละโรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้  โรงเรียนละไม่เกนิ  2  ทีม 
3. การตอบปัญหา  แบ่งออกเป็น  2  รอบ 
    รอบท่ี  1  เป็นการสอบแบบทดสอบข้อเขียน  จ านวน  20  ข้อ  ข้อละ  1  คะแนน 
    รอบท่ี  2  เป็นการแข่งขันแบบปากเปล่า  จ านวน  10  ข้อ  ข้อละ  1  คะแนน 
    การตัดสินใช้คะแนนรวมท้ังสองรอบมารวมกนัเพื่อเป็นการตัดสินหาอันดับท่ี  1  อันดับท่ี  2  และอันดับท่ี  3 

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 

รางวัลท่ี 1 เงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลท่ี 2 เงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลท่ี 3 เงินรางวัล 200 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 

1. นายสุนันท์  ใจบุญ  088-330-3778 
2. นางสาววรรณิศา   มุกดาหาร  087-854-9676 
 

 
 
 

  



กิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

ระหว่างวันที่  10 - 11  สิงหาคม  2560 
ณ  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

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

7. การแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 

ระดับการแข่งขัน สถานท่ีแข่งขัน/ประกวด 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อาคารอเนกประสงค์ 

วันท่ี-เวลา รับสมัคร วันท่ี-เวลา แข่งขัน วันท่ี-เวลา ประกาศผล 

3 – 8  สิงหาคม 2560 วันท่ี 10  สิงหาคม  2560 
เวลา  13.00 น.  เป็นต้นไป 

วันท่ี  10  สิงหาคม  2560 
ภายในเวลา  16.00 น. 

กติกา 
1. เพลงท่ีใช้ประกวด 1 เพลง โดยผู้ร้องเลือกมาเอง เป็นเพลงลูกทุ่งตามต้นฉบับเท่านั้น 
ไม่มีรีวิว/หางเครื่อง/แดนเซอร์ ประกอบเพลง 
2. ต้องน าแถบบันทึกเสียง/ซีดี/เสียงดนตรี ส าหรับประกอบการร้องเพลงมาเองและสามารถตัด Guide 
Melody ออกได้ (หากไม่สามารถตัดได้กรรมการจะไม่พิจารณาคะแนนให้) 
3. จับฉลาก เพื่อเรียงล าดับก่อนการแข่งขัน 30 นาที 
4. ส่งเนื้อร้องให้คณะกรรมการในวันประกวด จ านวน 3 ชุด 
5. แต่งกายด้วยชุดนักเรียน 
6. กรณีท่ีเกิดการผิดพลาดอนุญาตให้เริ่มต้นใหม่ได้ ท้ังนี้ไม่เกินวรรคท่ี 2 ของเนื้อร้องท่อนท่ี 1 
 หากเกินจากนี้ถือว่าผิดพลาด กรรมการจะหักคะแนนตามกรณีท่ีผิด 

เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน  

1. น้ าเสียง ความไพเราะของเสียง      30 คะแนน  
2. เทคนิคการขับร้อง                    20 คะแนน  
3. จังหวะท านอง ถูกต้อง               20 คะแนน 
4. อักขระวิธีถูกต้อง                     10 คะแนน  
5. บุคลิก ลีลา อารมณ์                 10 คะแนน 
6. ความยากง่ายของเพลง             10 คะแนน 

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 

รางวัลท่ี 1 เงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลท่ี 2 เงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลท่ี 3 เงินรางวัล 200 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 

นายณัฏฐ์พิชญ์  สวัสศรี  081-391-2101 
 



กิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

ระหว่างวันที่  10 - 11  สิงหาคม  2560 
ณ  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

---------------------------------------------------- 
8. การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) 

ระดับการแข่งขัน สถานท่ีแข่งขัน/ประกวด 
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ห้อง 127 (ห้องแข่งขัน) 
ห้อง 122 (ห้องเก็บตัว) 

วันท่ี-เวลา รับสมัคร วันท่ี-เวลา แข่งขัน วันท่ี-เวลา ประกาศผล 
3 – 8  สิงหาคม 2560 10  สิงหาคม  2560 

1.ระดับ ม.ต้น เวลา 09.00–12.00  น. 
2.ระดับ ม.ปลาย เวลา 13.00-15.00 น. 

*ท้ังนี้เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

วันท่ี  10  สิงหาคม  2560 
ภายในเวลา  16.00 น. 

กติกา 
1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนท่ีเข้าประกวด/แข่งขัน/ตอบปัญหาเท่านั้น 
2. แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับละ 1 คน 
3. แต่ละโรงเรียนมีอาจารย์ผู้ควบคุมได้ไม่เกิน 2 คน 
4. การแต่งกาย ชุดนักเรียนโดยไม่มีการใช้อุปกรณ์ประกอบการเล่าเรื่อง 
5. นิทานท่ีใช้แข่งขันเป็นนิทานพื้นบ้านของไทย หรือของต่างประเทศหรือนิทานอีสบ 
6. ระยะเวลาในการเล่านิทาน ระดับ ม.ต้น เวลา 6-7 นาที ระดับ ม.ปลาย เวลา 7-8 นาที 
7. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
     7.1 เนื้อเรื่อง Content 35 คะแนน ประกอบด้วย 
          - เนื้อเรื่องมีความสนใจ เหมาะสมกับวัย                           15  คะแนน 
          - รูปแบบการเล่าเรื่อง การน าเสนอ (Form & Organizing)     10  คะแนน 
          - ข้อคิดในการน าเสนอ (Moral)                                     10  คะแนน 
     7.2 ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา (Language Competence)  60  คะแนน 
          - ใช้ภาษาถูกต้อง ค าศัพท์ โครงสร้าง ค าสันธานและความเหมาะสมกับระดับช้ัน    20  คะแนน 
          - ความสามารถในการออกเสยง (Pronunciation)               20  คะแนน 
          - การใช้น้ าเสียง และอารมณ์สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง (Tone)    20  คะแนน 
     7.3 เล่าตามเวลาท่ีก าหนด (Time)                                     5  คะแนน 

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 200 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 

นางศุภาแกล้วกมมลย์  อัปการัตน์ (ม.ต้น)  084-391-4849 
นางสาวปิยะนุช  เพ็งลี (ม.ปลาย)  086-218-1371 
ว่าท่ี รอ. ธาตรี  ค าเมืองแพน  (ม.ปลาย) 080-761-5396 



กิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

ระหว่างวันที่  10 - 11  สิงหาคม  2560 
ณ  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

---------------------------------------------------- 
9. การแข่งขัน Cross Word Game 

ระดับการแข่งขัน สถานท่ีแข่งขัน/ประกวด 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

       อาคาร  1  ห้อง  128 

วันท่ี-เวลา รับสมัคร วันท่ี-เวลา แข่งขัน วันท่ี-เวลา ประกาศผล 

3 – 8  สิงหาคม 2560 วันท่ี 10  สิงหาคม  2560 
เวลา  13.00 น.  เป็นต้นไป 

วันท่ี  10  สิงหาคม  2560 
ภายในเวลา  16.00 น. 

กติกา 
 ม. ต้น  ทีมละ 2 คน   เป็นนักเรียนระดับช้ัน ม. 1- 3   
     จับสลากเพื่อจับคู่แข่งขัน 

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 

รางวัลท่ี 1 เงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลท่ี 2 เงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลท่ี 3 เงินรางวัล 200 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 

นางอติรัตน์  ศรีสมเกียรติ  
081-975-8819 
นายณัษฐชานนท์  เนสุสินธุ  
099-668-1424 

 

  



กิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

ระหว่างวันที่  10 - 11  สิงหาคม  2560 
ณ  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

---------------------------------------------------- 
10. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 

ระดับการแข่งขัน สถานท่ีแข่งขัน/ประกวด 
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ห้อง 121 

วันท่ี-เวลา รับสมัคร วันท่ี-เวลา แข่งขัน วันท่ี-เวลา ประกาศผล 
1 – 9  สิงหาคม  2560 

 
 

10  สิงหาคม  2560 
เวลา 09.00–12.00  น 

 

11  สิงหาคม  2560 
 

กติกา 
1. หัวข้อการแข่งขัน Impromptu Speech นักเรียนระดับช้ัน ม.1-3 ตามหัวเร่ืองเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดล้อม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ 
สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงค าศัพท์ประมาณ 2,100 – 2,250 ค า (ค าศัพท์ที่เป็น
นามธรรม)   
2. นักเรียนจะพูดตามหัวข้อโดยวิธีการจับสลาก ก่อนการพูด ให้เวลาเตรียมตัว 5 นาที คณะกรรมการกลาง ของการ
แข่งขันเป็นผู้ก าหนดหัวข้อที่จะใช้ในการแข่งขัน หัวข้อการแข่งขันเป็นไปตามเน้ือหาในหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ
ของแต่ละระดับช้ันที่เหมาะสมกับการพูดแบบ Impromptu Speech จ านวน 8-10 หัวข้อ และ ลงมติเลือก 3 หวัข้อ 
ส าหรับใช้ในการแข่งขันแต่ละระดับ นักเรียนมีสิทธ์ิจับสลาก 2 คร้ัง แล้วเลือกพูดเพียง 1 หัวข้อ 
3. เวลาในการแข่งขัน ระดับช้ัน ม. 1-3 ใช้เวลาในการพูด 4-5 นาที 
4. เวลาในการพูด (บวก /ลบ 30 วินาทีไม่ตัดคะแนน) ใช้เวลาน้อยหรือมากกว่า เวลาท่ีก าหนด ตัดนาทีละ 1 คะแนน 
(ไม่รวมเวลาท่ีใช้ในการแนะน าตัว)  
      4.1 ขณะพูดห้ามใช้อุปกรณ์ เอกสารอื่นๆ และบันทึกช่วยจ าประกอบการพูด  
      4.2 ผู้เข้าแข่งขันที่มาช้ากว่าก าหนดเวลาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ เป็นสิทธ์ิขาด 
5. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน  
      5.1 ด้านเน้ือหา (Content) 40 คะแนน ประกอบด้วย   
            - เน้ือหามีความถูกต้องตามหัวเร่ืองที่ก าหนด (Accuracy and Consistency)                15 คะแนน 
            - ความถูกต้องของภาษาในรูปแบบการพูดสุนทรพจน์ (Form & Organizing of Speech) 10 คะแนน 
            - ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (Creativity)                                                             10 คะแนน  
            - การตอบค าถามเกี่ยวกับหัวข้อที่จับสลากได้                                                        5 คะแนน  
      5.2 ด้านความคล่องแคล่วในทักษะภาษา (Language Competence and Fluency) 40 คะแนน ประกอบด้วย  
            - การใช้ภาษาเหมาะสมกับระดับช้ัน (Difficulty Level) ด้านศัพท์ (Vocabulary)  
              โครงสร้างและค าสันธาน (Structure & Connectors)                                         10 คะแนน  
            - ความสามารถด้านการออกเสียงการเน้นค า  การลงเสียงสูงต่ า  
              การเน้นค าส าคัญในประโยคและจังหวะการหยุดในช่วงจบประโยค (Pronunciation,  
              stress, Intonation, rhythm, pausing and pace)                                           20 คะแนน  
           - การใช้น้ าเสียงสอดคล้องกับเน้ือหาที่พูด (Tone)                                                  10 คะแนน  



      5.3 ความส าเร็จในการถ่ายทอด (Presentation) 15 คะแนน ประกอบด้วย  
           - ความสามารถในการสื่อถึงผู้ฟัง (Communication)                                              10 คะแนน  
           - บุคลิก ท่าทาง (Personality)                                                                          5 คะแนน  
      5.4 พูดในระยะเวลาท่ีก าหนด (Time) 5 คะแนน  
      หมายเหตุ  กรณีนักเรียนพูดไม่ตรงตามหัวข้อที่จับสลากได้ กรรมการจะพิจารณาตัดคะแนนในส่วน เน้ือหาของ
เร่ืองที่พูด 

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 
รางวัลท่ี 1 เงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลท่ี 2 เงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลท่ี 3 เงินรางวัล 200 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 

นางนงจรวิรรณ  บาร์นีย์  085-465-9610 
นางบุหงา  โยธานัก   
นางวราภรณ์  ศิลาจันทร์ 

 

  



กิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

ระหว่างวันที่  10 - 11  สิงหาคม  2560 
ณ  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

---------------------------------------------------- 
11. การแข่งขันประกวดร้องเพลงจีน 

ระดับการแข่งขัน สถานท่ีแข่งขัน/ประกวด 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

หอประชุมเอนกประสงค์ 

วันท่ี-เวลา รับสมัคร วันท่ี-เวลา แข่งขัน วันท่ี-เวลา ประกาศผล 

3 – 8  สิงหาคม 2560 วันท่ี 10  สิงหาคม  2560 
เวลา  13.00 น.  เป็นต้นไป 

วันท่ี  10  สิงหาคม  2560 
ภายในเวลา  16.00 น. 

กติกา 
 หลักเกณฑ์การให้คะแนนร้องเพลงภาษาจีน 
1. การออกเสียงท่ีถูกต้องและขัดเจน                           30  คะแนน 
2. ท่วงท านองถูกต้องตามจังหวะ                               30  คะแนน 
3. ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกร่วมกับเนื้อหาเพลง       20  คะแนน 
4. บุคลิกภาพโดยรวม                                            20  คะแนน 

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 

รางวัลท่ี 1 เงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลท่ี 2 เงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลท่ี 3 เงินรางวัล 200 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 

นางสาวรินรดา  อุดรทักษ์  094-396-3809 
 

 



กิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

ระหว่างวันที่  10 - 11  สิงหาคม  2560 
ณ  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

---------------------------------------------------- 
12. การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลชาย 

ระดับการแข่งขัน สถานท่ีแข่งขัน/ประกวด 

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 
 

สนามกีฬาวอลเล่ย์บอลโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

วันท่ี-เวลา รับสมัคร วันท่ี-เวลา แข่งขัน วันท่ี-เวลา ประกาศผล 
3 – 8  สิงหาคม 2560 วันท่ี 10  สิงหาคม  2560 

เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป 
วันท่ี  10  สิงหาคม  2560 
ภายในเวลา  16.00 น. 

กติกา 

1. ใช้กติกาสากล 
2. โรงเรียนละ 1 ทีม 
3. สมัครในนามของโรงเรียนโดยรับรองของผู้บริหาร 
4. ต้องเป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนท่ีจะส่งทีมเข้าแข่งขันเท่านั้น  
5. แต่ละทีมจะมีผู้ฝึกสอนได้ไม่เกิน 2 คน 
6. ต้องแต่งกายให้เหมาะสมถูกต้องตามกติกาสากล 
 

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 
รางวัลท่ี 1 เงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลท่ี 2 เงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลท่ี 3 เงินรางวัล 200 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 

นายคงเดช   ศรีราชสญไทย 
086-2322808 
นายจรูญ   หอนงาม 
089-8118955 

 

 

  



กิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

ระหว่างวันที่  10 - 11  สิงหาคม  2560 
ณ  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

---------------------------------------------------- 
13. การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง 

ระดับการแข่งขัน สถานท่ีแข่งขัน/ประกวด 

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 
 

สนามกีฬาวอลเล่ย์บอลโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

วันท่ี-เวลา รับสมัคร วันท่ี-เวลา แข่งขัน วันท่ี-เวลา ประกาศผล 
3 – 8  สิงหาคม 2560 วันท่ี 10  สิงหาคม  2560 

เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป 
วันท่ี  10  สิงหาคม  2560 
ภายในเวลา  16.00 น. 

กติกา 

1. ใช้กติกาสากล 
2. โรงเรียนละ 1 ทีม 
3. สมัครในนามของโรงเรียนโดยรับรองของผู้บริหาร 
4. ต้องเป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนท่ีจะส่งทีมเข้าแข่งขันเท่านั้น  
5. แต่ละทีมจะมีผู้ฝึกสอนได้ไม่เกิน 2 คน 
6. ต้องแต่งกายให้เหมาะสมถูกต้องตามกติกาสากล 
 

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 
รางวัลท่ี 1 เงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลท่ี 2 เงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลท่ี 3 เงินรางวัล 200 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 

นายคงเดช   ศรีราชสญไทย 
086-2322808 
นายจรูญ   หอนงาม 
089-8118955 

 

 

  



กิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

ระหว่างวันที่  10 - 11  สิงหาคม  2560 
ณ  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

---------------------------------------------------- 
14. การแข่งขัน  การตอบปัญหาสุขภาพ 

ระดับการแข่งขัน สถานท่ีแข่งขัน/ประกวด 

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 
 

อาคาร 3 ห้อง 317 

วันท่ี-เวลา รับสมัคร วันท่ี-เวลา แข่งขัน วันท่ี-เวลา ประกาศผล 
3 – 8  สิงหาคม 2560 วันท่ี 10  สิงหาคม  2560 

เวลา  09.00 -11.00 น.   
วันท่ี  10  สิงหาคม  2560 
ภายในเวลา  16.00 น. 

กติกา 

แข่งขันตอบปัญหา 2 รอบ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

1) รอบแรก เป็นค าถามชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน รวม 60 คะแนน 
(สาระสุขศึกษา 30 ข้อ , สาระพลศึกษา 30 ข้อ) เวลา 1 ช่ัวโมง 

2) รอบสอง กรรมการจะถามค าถามนักเรียนเขียนตอบ จ านวน 20 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน รวม 40 
คะแนน ค าถามเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับสาระสุขศึกษา 10 ข้อ และสาระพลศึกษา 10 ข้อ ใช้เวลาตอบ
ค าถามข้อละ 1 นาที 

3) การแข่งขันทั้ง 2 รอบ เป็นการร่วมคิดเป็นทีม (กระดาษค าตอบ 1 แผ่นต่อ 1 ทีม) 

4) ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานผู้เข้าแข่งขัน จ านวนทีมละ 2 คน และครูผู้ควบคุมจ านวนทีมละ 2 คน 

5) ในวันแข่งขันให้รายงานตัวเข้าแข่งขัน พร้อมส่งรายช่ือเข้าแข่งขัน 2 คน และผู้ควบคุม 2 คน 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

1) รวมคะแนนท้ัง 2 รอบ 
2) ในกรณีท่ีแต่ละทีมมีคะแนนเท่ากันให้กรรมการใช้ค าถามส ารองทีละคาถามจนได้ทีมชนะ 
ล าดับท่ี 1 – 3 

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 200 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 

นายคงเดช   ศรีราชสญไทย 
086-2322808 
นายจรูญ   หอนงาม 
089-8118955 



กิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 
โรงเรียนเพญ็พิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

ระหว่างวนัท่ี  10 - 11  สิงหาคม  2560 
ณ  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

---------------------------------------------------- 
15. การแข่งขัน  ตัดต่อภาพยนตร์ส้ัน 

ระดับการแข่งขัน สถานท่ีแข่งขัน/ประกวด 

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 
ทีมละ 2 คน 
 

อาคาร 1  ห้องคอม 1 

วันท่ี-เวลา รับสมัคร วันท่ี-เวลา แข่งขัน วันท่ี-เวลา ประกาศผล 
3 – 8  สิงหาคม 2560 วันท่ี 10  สิงหาคม  2560 

เวลา  09.00 -11.00 น.   
วันท่ี  10  สิงหาคม  2560 
ภายในเวลา  16.00 น. 

กติกา 
วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

1. หน่วยจัดแข่งขันได้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้ในการแข่งขันให้ทีมละ 1 เครื่อง โดยมี
ระบบปฏิบัติการ Windows 7 64bit, Memory 8 GB, CPU 3.3 GHz และไม่มีการเช่ือมต่อ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
2. คณะกรรมการจะจัดเตรียมอุปกรณ์ (ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) ไฟล์ข้อมูล รูปภาพ เสียง
ประกอบภาพยนตร์ และวีดีโอ ส าหรับใช้ในการแข่งขัน ท้ังนี้ ก าหนดให้ใช้ไฟล์ทรัพยากรท่ี
กรรมการจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น แต่สามารถปรับแต่ง ดัดแปลง แก้ไข ได้ตามความเหมาะสม ส่วน
อุปกรณ์ไมโครโฟน หูฟัง ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง 
3. เป็นการแข่งขัน โดยไม่จ ากัดโปรแกรมท่ีใช้ในการแข่งขัน และอนุญาตให้นักเรียนติดต้ัง
โปรแกรมจาก CD หรือ DVD เท่านั้นก่อนการแข่งขัน 1 ช่ัวโมง หลังจากท่ีติดต้ังโปรแกรมแล้วให้
ส่งแผ่น CD หรือ DVD กับคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ โดยจะไม่คืน
แผ่นโปรแกรมให้นักเรียนโดยเด็ดขาด 
4. นักเรียนออกแบบบทภาพยนตร์ (Story Board) และตัดต่อภาพยนตร์ ความยาว 4 – 6 นาที  
ตามหัวข้อท่ีคณะกรรมการก าหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน 
5. ห้ามน าเอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์ส่ือสารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ 
นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้เข้าไปในห้องแข่งขัน หากฝ่าฝืนจะปรับให้ออกจาก
การแข่งขัน 
6. ใช้เวลาแข่งขัน 5 ช่ัวโมง (รวมเวลารับประทานอาหาร)  
7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 
 
 



เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
1 ความสมบูรณ์ของภาพยนตร์              40 คะแนน 
2 เทคนิคของการตัดต่อภาพยนตร์            30 คะแนน 
3 บทภาพยนตร์ (Story Board)             20 คะแนน 
4 ความคิดสร้างสรรค์                  10 คะแนน 

ท้ังนี้ เกณฑ์การให้คะแนนย่อยแต่ละรายการอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจะก าหนด แต่
คะแนนรวมให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้ คะแนนตามรายการข้างต้น 
          ความสมบูรณ์ของภาพยนตร์  หมายถึง ภาพยนตร์สามารถส่ือความหมายได้ตรงกับหัวข้อ
หรือเนื้อเรื่องท่ีก าหนดให้ โดยต้องมีองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ ช่ือเรื่อง (Title) ภาพ เสียง ข้อความ
กราฟิก และข้อมูลรายละเอียดของผู้จัดท าและผู้ให้การสนับสนุน (End Credit) 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกทีมท่ีได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 

คะแนนร้อยละ 80 – 100   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
คะแนนร้อยละ 70 – 79    ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
คะแนนร้อยละ 60 – 69   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ต่ ากว่าร้อยละ 60   ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น 

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 
 
เกณฑ์การให้คะแนนย่อยการตัดต่อภาพยนตร์ 
1. ความสมบูรณ์ของภาพยนตร์             

1.1 เลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสมและสามารถติดต้ังโปรแกรมได้ส าเร็จ 
1.2 ภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับบทภาพยนตร์ (Story Board)  
1.3  ภาพยนตร์ที่สร้างขึ้น มีองค์ประกอบครบถ้วน ดังนี้  

1.3.1 ช่ือเรื่อง (Title) 
1.3.2 ภาพ เสียง ข้อความกราฟิก 
1.3.3 ข้อมูลรายละเอียดของผู้จัดท าและผู้ให้การสนับสนุน (End Credit) 
1.3.4 สร้างช้ินงานเสร็จทันตามเวลาท่ีก าหนด 

1.4 ภาพยนตร์ที่ตัดต่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว มีความยาวตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
2. เทคนิคของการตัดต่อภาพยนตร์           

2.1  มีการใช้ Visual Effect ในการน าเสนอ  
2.2  การเลือกใช้ Visual Effect สอดคล้องกับเนื้อหา 
2.3  มีจังหวะในการใช้ Visual Effect ได้เหมาะสม 
2.4  สามารถน าไฟล์วีดีโอ มาตัดต่อและเกิดความต่อเนื่องได้ อย่างเหมาะสม 
2.5  เสียงประกอบกับเนื้อหา มีจังหวะในการน าเสนอได้เหมาะสม 
2.6  บทประกอบเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหา การออกเสียง อักขระชัดเจน 
 



3. บทภาพยนตร์ (Story Board)             
3.1  มีการจัดท าและออกแบบบทภาพยนตร์ (Story Board)ตามหัวข้อท่ีก าหนดให้ 
3.2  มีการเขียน Story Board 

4. ความคิดสร้างสรรค์                
4.1  ภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นสามารถส่ือความหมายตรงตามหัวข้อท่ีก าหนด 
4.2  ภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นมีการน าเสนอความคิดท่ีแปลกใหม่ น่าสนใจ สร้างสรรค์  และมีความ
หลากหลาย 
 

ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อภาพยนตร์ 
- Adobe Audition      - Adobe Flash / Macromedia Flash 
- Adobe Photoshop      - Adobe Premiere / Premiere Pro  
- After Effects     - Converteter Pro  
- Corel VideoStudio Pro x5    - CyberlinkPowerdirector 12 
- Format Factory     - Nero Wave 
- Power Director      - Sony VegasPro   
- Sound Recorder                        - Sound Forge    
- Ulead/ Ulead Video Studio             - Windows Movie Maker 

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 
รางวัลท่ี 1 เงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลท่ี 2 เงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลท่ี 3 เงินรางวัล 200 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 

นายปรีชา  ดีนาง 
081-2634729 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

ระหว่างวันที่  10 - 11  สิงหาคม  2560 
ณ  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

---------------------------------------------------- 
16. การแข่งขัน  ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 

1. กติกา ขอ้ก าหนดของการแข่งขัน  
 1.1 ประเภทการแข่งขัน  เป็นการแข่งขันประเภททีม ทีมละไม่เกิน 3 คน  (ไม่อนุญาตให้เปล่ียนตัวผู้เข้าแข่งขัน
ภายหลังรายงานตัวแล้ว) แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
   1.1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
  1.1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  1.2 วิธีการแข่งขัน   แบ่งเป็น 2 รอบ  
   1.2.1 รอบคัดเลือก นักเรียนในแต่ละทีมท่ีสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต้องผ่านรอบคัดเลือกเข้าสู่รอบตัดสิน โดยวิธีการ
ท่ีคณะกรรมการก าหนด 
   1.2.2 รอบชิงชนะเลิศ ทีมท่ีผ่านรอบคัดเลือก เข้าร่วมแขง่ขันในรอบชิงชนะเลิศ โดยวิธีการท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด 
  1.3 ลักษณะข้อสอบ และโจทย์ค าถาม  
   1.3.1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ครอบคลุมเนื้อหาวิทยาศาสตร์ต้ังแต่ ม.1- ม.3  
   1.3.2 ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย ครอบคลุมเนื้อหารายวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และโลกดาราศาสตร์ ม.4- 
ม.6  
  1.4 คณะกรรมการตัดสิน   
   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม โดยมีเกณฑ์การตัดสินดังนี้ 
    การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้  
   รอบคัดเลือก  
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมท าข้อสอบแบบปรนัยท่ีเปน็ค าถามทางด้านวิทยาศาสตร์ 40 ข้อ 
ข้อละ 1 คะแนน ใช้เวลา 60 นาที  
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมท าข้อสอบแบบปรนัยท่ีเป็นค าถามทางด้าน ฟิสิกส์  เคมี  
ชีววิทยา และโลกดาราศาสตร์ ด้านละ 10 ข้อ รวม 40 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ใช้เวลา 60 นาที  
   จากนั้นจะคัดทีมท่ีมีคะแนนเป็นล าดับ 1 ถึง 10 ไว้แขง่ขันในรอบชิงชนะเลิศต่อไป ในกรณีท่ีมีคะแนนซ้ ากันกันรวม
แล้วเกิน 10 ทีม จะใช้วิธีตอบข้อสอบแบบอัตนัยเฉพาะทีมท่ีมีคะแนนเท่ากันทีละค าถาม เพื่อคัดให้เหลือเพียง 10 ทีม  
   รอบชิงชนะเลิศ  
   ด าเนินการแข่งขันจากทีมท่ีผ่านในรอบคัดเลือกเพื่อคัดให้ได้ 3 ทีม คือ ทีมชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 และ
รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 โดยให้ทีมผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาแบบอัตนัย โดยแบ่งค าถามเป็นดังนี้  
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
   - วิทยาศาสตร์ 12 ข้อ  
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
    - วิทยาศาสตร์ด้าน ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และโลกดาราศาสตร์ ด้านละ 4 ข้อ รวม 16 ข้อ  
 
 
 



   การตัดสิน  
    คณะกรรมการจะรวบรวมคะแนนจากการตอบค าถามครบทุกข้อ ในรอบชิงชนะเลิศ ทีมท่ีได้รางวัลชนะเลิศ 
คือ ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด ทีมท่ีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 คือ ทีมท่ีได้มีคะแนนรองลงมาตามล าดับ ในกรณีท่ีมีทีม
ได้รับคะแนนเท่ากัน คณะกรรมการจะตัดสินโดยใช้ค าถามส ารองทีละ 1 ค าถาม จนกว่าจะได้ทีมท่ีชนะ  
 

2. รางวัลส าหรับผูช้นะ 
   ทีมท่ีชนะการแข่งขัน จะได้รับรางวัลดังนี้ (ส าหรับท้ัง 2 ระดับช้ัน) 
    รางวัลชนะเลิศ   ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้รับเงินรางวัล 300 บาท พร้อมเกียรตบิัตร  
   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับเงินรางวัล 200 บาท พร้อมเกียรตบิัตร  
 

3. การสมัคร  
  3.1 ผูเ้ข้าร่วมการแข่งขัน 
   3.1.1 เป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาในระดับช้ันเดียวกับระดับช้ันของกิจกรรมตอบปัญหานั้นๆ 
   3.1.2 สมัครเปน็ทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน  
  3.2 จ านวนที่รับสมัคร  แต่ละโรงเรียนสามารถเข้าร่วมแขง่ขันได้ระดับช้ันละไม่เกนิ 2 ทีม  
  3.3 สถานที่รับสมัคร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 
   3.4 วิธีการสมัคร  
   3.4.1 ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ (ถือวันท่ีประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ)  
   3.4.2 ส่งใบสมัครทางโทรสาร (โทรสาร: 042-279116) 
   3.4.3 ส่งใบสมัครทาง E-mail: srisamon36@hotmail.com ภายในวันที ่7 สิงหาคม 2560 
 

4. ก าหนดการแข่งขัน  
  วัน พฤหัสบดี ท่ี 10 สิงหาคม 2560  แข่งขันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  
  เวลา  08.00 - 08.30 น.  ลงทะเบียนท่ีหน้าห้องท าการแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
       ณ ห้อง 215 ช้ัน 2 อาคาร 2 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

    และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้อง 218  
    ช้ัน 2 อาคาร 2 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 
  09.00 น.    เริ่มแข่งขัน  
 10.30 น.    ประกาศรายช่ือโรงเรียนเข้ารอบชิงชนะเลิศท้ังระดับมัธยมศึกษา 
     ตอนต้นและตอนปลาย  
 11.00 น.    ด าเนินการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
     และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 12.00 น.    ประกาศผลการแข่งขัน และติดต่อขอรับเงินรางวลัพร้อมเกียรติบัตร 
     ท่ีกองอ านวยการ (ห้องประชุมพอเพียง อาคาร 1) 

*** แผนการด าเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมแข่งขันโปรดติดตาม *** 
 

 

 


