
ล ำดับกำรจัดแข่งขันทักษะวิชำกำร ระดับประเทศ 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ 

 
 

ที ่ ล ำดับครั้ง วัน/เดือน/ปี สถำนที่จัดแข่งขัน เจ้ำภำพจัดกำรแข่งขัน 
๑ ครั้งที่ ๑  

ปีการศึกษา ๒๕๔๙ 
๒๑ – ๒๒ 

ธันวาคม ๒๕๔๙ 
โรงเรียนบาลีสาธิต วัดศาลาลอย 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ 

ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  
กลุ่มท่ี ๑๑ 

๒ ครั้งที่ ๒  
ปีการศึกษา ๒๕๕๐ 

๑๙ – ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๐ 

วัดชูจิตธรรมาราม ต าบลสนับทึบ 
อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มที่ ๓ 

๓ ครั้งที่ ๓  
ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 

๒๔ – ๒๕ 
กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๒ 

สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ 
ปี ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มท่ี ๕ 

๔ ครั้งที่ ๔  
ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 

๑๐ – ๑๒  
มกราคม ๒๕๕๓ 

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร 
อ าเภอพระธาตุพนม  
จังหวัดนครพนม 

ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มท่ี ๑๐ 

๕ ครั้งที่ ๕  
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๘ – ๑๐ 
 กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๔ 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนา
ภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี อ าเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี 

ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มท่ี ๙ 

๖ ครั้งที่ ๖  
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๑๙ – ๒๐ 
 กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๖ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์  
ต าบลนอกเมือง อ าเภอสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ 

ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มท่ี ๑๑ 

๗ ครั้งที่ ๗  
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๒๒ – ๒๔  
มกราคม ๒๕๕๗ 

วัดพระธาตุหนองแวง ต าบลใน
เมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น 

ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มท่ี ๗ 

๘ ครั้งที่ ๘  
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑๙ – ๒๑  
มกราคม ๒๕๕๙ 

วัดโพธิ์ชัย ต าบลในเมือง  
อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มท่ี ๘ 

๙ ครั้งที่ ๙  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑๐ – ๑๑  
มกราคม ๒๕๖๑ 

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ 
รอบ พระชนพรรษา ต าบล
ช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ 
 
 

ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มท่ี ๕ 



             กำรประกวดแข่งขันพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร “๔๘ ปี วิถีปริยัติ น าปฏิบตัิสูส่ังคมไทย” คร้ังท่ี ๑๑ หน้ำ ๒ 
 

                     ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม่ที่ ๖ 

ที ่ ล ำดับครั้ง วัน/เดือน/ปี สถำนที่จัดแข่งขัน เจ้ำภำพจัดกำรแข่งขัน 
๑๐ ครั้งที ่๑๐ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๑๒ – ๑๓  

มกราคม ๒๕๖๒ 
หอประชุมพุทธมณฑล ต าบล
ศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 

ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มท่ี ๑๔ 

๑๑ ครั้งที ่๑๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๒๓ – ๒๔  
มกราคม ๒๕๖๓ 

ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน     
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี  ต าบลม่วงตึ๊ด 
อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มท่ี ๖  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



             กำรประกวดแข่งขันพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร “๔๘ ปี วิถีปริยัติ น าปฏิบตัิสูส่ังคมไทย” คร้ังท่ี ๑๑ หน้ำ ๓ 
 

                     ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม่ที่ ๖ 

ก ำหนดกำร 
กำรประกวดแข่งขันพัฒนำทักษะทำงวิชำกำรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ ระดับประเทศ 

“๔๘ ปี วิถีปริยัติ น ำปฏิบัติสู่สังคมไทย”  
48 years of the Educational and practicing ways for Thai society 

ระหว่ำงวันที่  ๒๘ - ๒๙  เดือน มกรำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ วิทยำลัยสงฆ์นครน่ำน มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ต ำบลม่วงตึ๊ด อ ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน 
............................................................... 

วันอังคำรที่ ๒๘ เดือนมกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 เวลา ๐๖.๓๐ น.  - ฉันภัตตาหารเช้า / รับประทานอาหารเช้า 
 เวลา ๐๗.๓๐ น.  - ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน 
 เวลา ๐๘.๐๐ น.  - คณะกรรมการตัดสิน  และคณะกรรมการประสานงานลงทะเบียน นักเรียนเข้า 

  แข่งขันกิจกรรม 
เวลา ๐๙.๐๐ -  ๑๒.๐๐ น. - แข่งขันกิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น / ปลาย 

- โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.ต้น / ปลาย 
- โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทส ารวจ  ม.ต้น / ปลาย 
- วาดภาพลายเส้นดินสอ ม.ต้น 
- เขียนภาพสีโปสเตอร์ ม.ปลาย 
- ประติมากรรมลอยตัว ม.ต้น / ปลาย 
- การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ  ไม่จ ากัดระดับชั้น 
- การจัดสวนถาดแบบชื้น ม.ต้น 
- การจัดสวนแก้ว ม.ปลาย 
- การจัดท าหนังสั้น ไม่จ ากัดระดับชั้น 

 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.  - แข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม. ต้น / ปลาย 
 เวลำ ๐๙.๓๐ น.  - พิธีเปิดโครงกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร  
 เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐ น - เริ่มการแข่งขันกิจกรรม (ต่อ) 

    - การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.ต้น /ม.ปลาย  
    - การแข่งขันเรียงความแก้กระทู้ธรรมตรี,โท,เอก 
    - การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.ต้น /ม.ปลาย 
    - การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง กลอนแปด ม.ต้น /ม.ปลาย 

- การแข่งขันบรรยายธรรมภาคภาษาไทย ม.ต้น /ม.ปลาย 
- การแข่งขันบรรยายธรรมภาคภาษาอังกฤษ ม.ต้น /ม.ปลาย 

 



             กำรประกวดแข่งขันพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร “๔๘ ปี วิถีปริยัติ น าปฏิบตัิสูส่ังคมไทย” คร้ังท่ี ๑๑ หน้ำ ๔ 
 

                     ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม่ที่ ๖ 

วันพุธที่ ๒๙  เดือนมกรำคม พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 เวลา ๐๖.๓๐ น.   - ฉันภัตตาหารเช้า / รับประทานอาหารเช้า 
 เวลา ๐๘.๐๐ น.  - ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนลงทะเบียน ณ กองอ านวยการ 
    - คณะกรรมการตัดสิน และคณะกรรมการประสานงานลงทะเบียน นักเรียนเข้า 

             แข่งขันกิจกรรม  ณ กองอ านวยการ  
เวลา ๐๘.๓๐ น.  - เริ่มการแข่งขันกิจกรรม   
   - การแข่งขันท่องบทอาขยานท านองเสนาะ ม.ต้น /ม.ปลาย 

    - การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling)  ม.ต้น /ม.ปลาย 

     - การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.ต้น /ม.ปลาย 
     - การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น /ม.ปลาย 
     - การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ต้น /ม.ปลาย 
     - การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.ต้น /ม.ปลาย 
     - การแข่งขันตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.ต้น /ม.ปลาย 
     - การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้น /ม.ปลาย 

- การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.ต้น /ม.ปลาย 
- การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพฯ ม.ต้น /ม.ปลาย 
- การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.ต้น /ม.ปลาย 
- การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี  ม.ต้น /ม.ปลาย 

เวลา ๑๑.๓๐ น.  - พักฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ น.  - คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน 
                        พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี   
เวลำ ๑๓.๐๐ น. พิธีปิดโครงกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร  

-  ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี 
-  …………………………………………………………………………. กล่าวรายงานผลการจัดการ
แข่งขันต่อประธานพิธี 

   -  ประธานพิธี มอบโล่ เกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทุกกิจกรรม และกล่าวให้ 
      โอวาท  เป็นเสร็จพิธี 
  -  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

หมำยเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
 
 
 
 
 



             กำรประกวดแข่งขันพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร “๔๘ ปี วิถีปริยัติ น าปฏิบตัิสูส่ังคมไทย” คร้ังท่ี ๑๑ หน้ำ ๕ 
 

                     ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม่ที่ ๖ 

กำรประกวดแข่งขันพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร  
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

“๔๘ ปี   วิถีปริยัติ น ำปฏิบัติสู่สังคมไทย” 
48 years of the Educational and practicing ways for Thai society 

กองพุทธศำสนศึกษำ ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ  
ร่วมกับส ำนักงำนกลุม่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ  กลุ่มที่ ๖ 

วันที่ ๒๘ – ๒๙ เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
ณ วิทยำลัยสงฆ์นครน่ำน มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี   

 ต ำบลม่วงตึด๊ อ ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน 
  
 

ที ่ ชื่อกิจกรรม 
ระดับชั้น 

ประเภท 
ผู้เข้ำ

แข่งขัน ม.ต้น ม.ปลำย 
๑ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย     

๑) การแข่งขันเขียนเรียงความ   เดี่ยว ๒ 
๒) การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย   เดี่ยว ๒ 
๓) การแข่งขันท่องบทอาขยานท านองเสนาะ    เดี่ยว ๒ 
๔) การแข่งขันแต่งกลอนสด    เดี่ยว ๒ 
๕) การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย    เดี่ยว ๒ 

๒ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
๑) การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ 

 
 

 
 

 
เดี่ยว 

 
๒ 

๓ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ (โครงงำน) 
๑) โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 

 
 

 
 

 
ทีมละ ๓  รูป 

 
๖ 

๒) โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง   ทีมละ ๓  รูป ๖ 
๓) โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส ารวจ   ทีมละ ๓  รูป ๖ 
๔) การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์    เดี่ยว ๒ 

๔ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม     
 ๑) การแข่งขันวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี  - เดี่ยว ๑ 

๒) การแข่งขันวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท  (ไม่จ ากัดระดับชั้น) เดี่ยว ๑ 
๓) การแข่งขันวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก  (ไม่จ ากัดระดับชั้น) เดี่ยว ๑ 
๔) การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย   เดี่ยว ๒ 
๕) การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    เดี่ยว ๒ 
๖) การแข่งขันตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา  

(ธรรม พุทธประวัติ วินัย)  
 

  เดี่ยว ๒ 



             กำรประกวดแข่งขันพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร “๔๘ ปี วิถีปริยัติ น าปฏิบตัิสูส่ังคมไทย” คร้ังท่ี ๑๑ หน้ำ ๖ 
 

                     ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม่ที่ ๖ 

ที ่ ชื่อกิจกรรม 
ระดับชั้น 

ประเภท 
ผู้เข้ำ

แข่งขัน ม.ต้น ม.ปลำย 
๕ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ     

๑) การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา          เดี่ยว ๒ 
๖ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ     
 ๑) การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ)  - เดี่ยว ๑ 

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

๗ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี     
๑) การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ  (ไม่จ ากัดระดับชั้น) ทีมละ ๓  รูป ๓ 
๒) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น  - ทีมละ ๓  รูป ๓ 
๓) การแข่งขันการจัดสวนแก้ว -  ทีมละ ๓  รูป ๓ 
๔) การแข่งขันการท าหนังสั้น   (ไม่จ ากัดระดับชั้น) ทีมละ ๒  รูป ๒ 
๕) การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพฯ    เดี่ยว ๒ 

๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  
๑) การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ 

 
 

 
 

 
เดี่ยว 

 
๒ 

๒) การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling)     เดี่ยว ๒ 
๓) การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ    เดี่ยว ๒ 
๔) การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี    เดี่ยว ๒ 

๙ กิจกรรมพัฒนำทักษะผู้เรียน     
 ๑) การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก   ทีมละ ๓  รูป ๖ 

รวมรำยกำรแข่งขันที่จ ำกัดระดับช้ัน ๒๕ ๒๔ ๘๐ รูป/กลุ่ม 
รวมรำยกำรแข่งขันไม่จ ำกัดระดับชั้น ๔  รำยกำร  

รวมกิจกรรมทั้งสิ้น  ๓๑  กิจกรรม และรวมรำยกำรแข่งขัน    ๕๓      รำยกำร ๑,๑๒๐ รูป/๑๔ กลุ่ม 
 
หมำยเหตุ    ๑. ไม่มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของแต่ละส านักงานกลุ่มฯ 
  ๒. มีการจัดนิทรรศการกลุ่มจังหวัด ๔ จังหวัด (แพร่,พะเยา,เชียงราย,ล าปาง) และโรงเรียนในกลุ่มจังหวัดน่าน  
  ๓. นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันให้น ำบัตรประจ ำตัวนักเรียนเพ่ือแสดงต่อกรรมการคุมห้องสอบ 

๔. ให้จัดส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ภำยในวันที่ ๑๐ มกรำคม ๒๕๖๓ ที่ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖  ต าบลเวียงตาล อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง  หรือ E-mail :  
chockupsorn@hotmail.com   หรือ  line กลุ่มนักวิชำกำร 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:chockupsorn@hotmail.com%20%20%20หรือ


             กำรประกวดแข่งขันพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร “๔๘ ปี วิถีปริยัติ น าปฏิบตัิสูส่ังคมไทย” คร้ังท่ี ๑๑ หน้ำ ๗ 
 

                     ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม่ที่ ๖ 

 
ตำรำงก ำหนดเวลำกำรประกวดแข่งขันพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร  

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ ระดับประเทศ ครั้งท่ี ๑๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  
วันอังคำร-พุธ ที่ ๒๘ - ๒๙ เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

ณ วิทยำลัยสงฆ์นครน่ำน มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี   

 ต ำบลม่วงตึ๊ด อ ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน 
วันอังคำร ที่ ๒๘  มกรำคม  ๒๕๖๓ 

รำยกำร/กิจกรรม ระดับชั้น เวลำ สถำนที ่
๑. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  
    ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 

ม.ต้น ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๓.๐๐ ชม. 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 
๓ ห้องเรียนพระพุทธศาสนา 

๒. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  
    ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 

ม.ปลาย ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๓.๐๐ ชม. 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 
๓ ห้องเรียนพระพุทธศาสนา 

๓. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  
    ประเภททดลอง 

ม.ต้น ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
       ๓.๐๐ ชม. 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
ชั้น ๓ ห้องเรียนบาลี 

๔. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  
    ประเภททดลอง 

ม.ปลาย ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
       ๓.๐๐ ชม. 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
ชั้น ๓ ห้องเรียนบาลี 

๕. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  
   ประเภทส ารวจ 

ม.ต้น ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
       ๓.๐๐ ชม. 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
ชั้น ๓ ห้องเรียนพุทธเกษตร 

๖. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  
   ประเภทส ารวจ 

ม.ปลาย ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
       ๓.๐๐ ชม. 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
ชั้น ๓ ห้องเรียนพุทธเกษตร 

๗. การแข่งขันวาดภาพลายเส้นดินสอ 
 

ม.ต้น ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
       ๓.๐๐ ชม. 

อาคารวิชาการ ชั้น ๒  
ห้อง รปศ. ปี ๓ 

๘. การแข่งขันเขียนภาพสีโปสเตอร์ 
 

ม.ปลาย ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
       ๓.๐๐ ชม. 

อาคารวิชาการ ชั้น ๒  
ห้อง รปศ. ปี ๔ 

๙. การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.ต้น ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
       ๓.๐๐ ชม. 

  

๑๐. การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.ปลาย ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
       ๓.๐๐ ชม. 

 

๑๑. การแข่งขนัการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.ต้น ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
       ๓.๐๐ ชม. 

อาคารวิชาการ ชั้น ๒  
ห้องเรียนรัฐศาสตร์ ปี ๓ 

๑๒. การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.ปลาย ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
       ๓.๐๐ ชม. 

อาคารวิชาการ ชั้น ๒  
ห้องเรียนรัฐศาสตร์ ปี ๓ 
 



             กำรประกวดแข่งขันพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร “๔๘ ปี วิถีปริยัติ น าปฏิบตัิสูส่ังคมไทย” คร้ังท่ี ๑๑ หน้ำ ๘ 
 

                     ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม่ที่ ๖ 

รำยกำร/กิจกรรม ระดับชั้น เวลำ สถำนที ่

๑๓. การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้ 
   จากวัสดุธรรมชาต ิ

ไม่จ ากัด
ระดับชั้น 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
       ๓.๐๐ ชม. 

 

๑๔. การแข่งขันการท าหนังสั้น ไม่จ ากัด
ระดับชั้น 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
       ๓.๐๐ ชม. 

อาคารวิชาการ ชั้น ๓  
ห้องคอมพิวเตอร์ 

๑๕. การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก 
   

ม.ต้น ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. 
       ๕.๐๐ ชม. 

อาคารวิชาการ ชั้น ๒  
ห้องเรียนรัฐศาสตร์ ปี ๔  

๑๖. การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. 
       ๕.๐๐ ชม. 

 อาคารวิชาการ ชั้น ๒  
ห้องเรียนรัฐศาสตร์ ปี ๔ 

๑๗. การแข่งขันเขียนเรียงความ  ม.ต้น ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 
       ๑.๓๐ ชม. 

อาคารวิชาการ ชั้น ๓  
ห้องเรียนคุรุศาสตร์ ปี ๓  

๑๘. การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.ปลาย ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 
       ๑.๓๐ ชม.        

อาคารวิชาการ ชั้น ๓  
ห้องเรียนคุรุศาสตร์ ปี ๔ 

๑๙. การแข่งขันวิชาเรียงความ 
   แก้กระทู้ธรรมชั้นตรี 

ม.ต้น ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
       ๓.๐๐ ชม. 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
ชั้น ๑ ห้องเรียนรวม ปี ๒ 

๒๐. การแข่งขันวิชาเรียงความ 
   แก้กระทู้ธรรมชั้นโท 

ไม่จ ากัด
ระดับชั้น 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
       ๓.๐๐ ชม. 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
ชั้น ๑ ห้องเรียนรวม ปี ๒ 

๒๑. การแข่งขันวิชาเรียงความ 
   แก้กระทู้ธรรมชั้นเอก 

ไม่จ ากัด
ระดับชั้น 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
       ๓.๐๐ ชม. 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
ชั้น ๑ ห้องเรียนรวม ปี ๒ 

๒๒. การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.ต้น ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 
       ๑.๓๐ ชม. 

อาคารวิชาการ ชั้น ๓  
ห้องเรียนคุรุศาสตร์ ปี ๒ 

๒๓. การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.ปลาย ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 
       ๑.๓๐ ชม. 

อาคารวิชาการ ชั้น ๓  
ห้องเรียนคุรุศาสตร์ ปี ๒ 

๒๔. การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง กลอนแปด  ม.ต้น ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 
       ๑.๓๐ ชม. 

อาคารวิชาการ ชั้น ๓  
ห้องเรียนคุรุศาสตร์ ปี ๑ 

๒๕. การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง กลอนแปด ม.ปลาย ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 
       ๑.๓๐ ชม. 

อาคารวิชาการ ชั้น ๓  
ห้องเรียนคุรุศาสตร์ ปี ๑ 

๒๖. การแข่งขันบรรยายธรรมภาคภาษาไทย ม.ต้น เริ่ม  ๐๙.๐๐  น. เวทีกลาง 

๒๗. การแข่งขันบรรยายธรรมภาคภาษาไทย ม.ปลาย ต่อจาก ม.ต้น เวทีกลาง 

๒๘. การแข่งขันบรรยายธรรมภาคภาษาอังกฤษ ม.ต้น เริ่ม  ๐๙.๐๐  น. 
 

เวทีกลาง 

๒๙. การแข่งขันบรรยายธรรมภาคภาษาอังกฤษ ม.ปลาย ต่อจาก ม.ต้น 
 

เวทีกลาง 



             กำรประกวดแข่งขันพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร “๔๘ ปี วิถีปริยัติ น าปฏิบตัิสูส่ังคมไทย” คร้ังท่ี ๑๑ หน้ำ ๙ 
 

                     ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม่ที่ ๖ 

วันพุธ ที่ ๒๙  มกรำคม  ๒๕๖๓  
รำยกำร/กิจกรรม ระดับชั้น เวลำ สถำนที ่

๑. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.ต้น ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. 
       ๑.๐๐ ชม. 

อาคารวิชาการ ชั้น ๑ 
ห้องเรียนรวมปี ๑ 

๒. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.ปลาย ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. 
       ๑.๐๐ ชม. 

อาคารวิชาการ ชั้น ๑ 
ห้องเรียนรวมปี ๑ 

๓. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์  ม.ต้น ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. 
       ๑.๓๐ ชม. 

อาคารวิชาการ ชั้น ๑ 
ห้องเรียนรวมปี ๑ 

๔. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. 
       ๑.๓๐ ชม. 

อาคารวิชาการ ชั้น ๑ 
ห้องเรียนรวมปี ๑ 

๕. การแข่งขันท่องบทอาขยานท านองเสนาะ ม.ต้น เริ่ม  ๐๙.๐๐  น. อาคารวิชาการ ชั้น ๒  
ห้องประชุมย่อย 

๖. การแข่งขันท่องบทอาขยานท านองเสนาะ ม.ปลาย ต่อจาก ม.ต้น อาคารวิชาการ ชั้น ๒  
ห้องประชุมย่อย 

๗. การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling)   ม.ต้น เริ่ม  ๐๙.๐๐  น. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
ชั้นที่ ๒ ห้องประชุมย่อย 

๘. การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling)   ม.ปลาย ต่อจาก ม.ต้น อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
ชั้นที่ ๒ ห้องประชุมย่อย 

๙. การแข่งขันตอบปัญหา 
   วิชาวิทยาศาสตร ์

ม.ต้น ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. 
       ๑.๓๐ ชม. 

อาคารวิชาการ ชั้น ๒ 
ห้องเรียน รปศ.ปี ๓ 

๑๐. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. 
       ๑.๓๐ ชม. 

 อาคารวิชาการ ชั้น ๒ 
ห้องเรียน รปศ.ปี ๔ 

๑๑. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ม.ต้น ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. 
       ๑.๐๐ ชม. 

อาคารวิชาการ ชั้น ๒ 
ห้องเรียน รปศ.ปี ๓ (ส-อา) 

๑๒. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ม.ปลาย ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. 
       ๑.๐๐ ชม. 

อาคารวิชาการ ชั้น ๒ 
ห้องเรียน รปศ.ปี ๓ (ส-อา) 

๑๓. การแข่งขันตอบปัญหาวิชา
พระพุทธศาสนา 

ม.ต้น ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. 
       ๑.๐๐ ชม. 

อาคารวิชาการ ชั้น ๓ 
ห้องเรียนคุรุศาสตร์ ปี ๓  

๑๔. การแข่งขันตอบปัญหา 
   วิชาพระพุทธศาสนา 

ม.ปลาย ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. 
       ๑.๐๐ ชม. 

อาคารวิชาการ ชั้น ๓ 
ห้องเรียนคุรุศาสตร์ ปี ๔ 

๑๕. การแข่งขันตอบปัญหา 
   วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

ม.ต้น ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. 
       ๑.๐๐ ชม. 

อาคารวิชาการ ชั้น ๓ 
ห้องเรียนคุรุศาสตร์ ปี ๒ 

๑๖. การแข่งขันตอบปัญหา 
   วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

ม.ปลาย ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. 
       ๑.๐๐ ชม. 

อาคารวิชาการ ชั้น ๓ 
ห้องเรียนคุรุศาสตร์ ปี ๑ 



             กำรประกวดแข่งขันพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร “๔๘ ปี วิถีปริยัติ น าปฏิบตัิสูส่ังคมไทย” คร้ังท่ี ๑๑ หน้ำ ๑๐ 
 

                     ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม่ที่ ๖ 

รำยกำร/กิจกรรม ระดับชั้น เวลำ สถำนที ่
๑๗. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.ต้น ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. 

       ๑.๐๐ ชม. 
อาคารวิชาการ ชั้น ๓ 
ห้องเรียนพุทธศาสตร์ ปี ๓ 

๑๘. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.ปลาย ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. 
       ๑.๐๐ ชม. 

อาคารวิชาการ ชั้น ๓ 
ห้องเรียนพุทธศาสตร์ ปี ๔ 

๑๙. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพฯ ม.ต้น ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. 
       ๑.๐๐ ชม. 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
ชั้น ๑ ห้องเรียนรวม ปี ๒ 

๒๐. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพฯ ม.ปลาย ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. 
       ๑.๐๐ ชม. 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
ชั้น ๑ ห้องเรียนรวม ปี ๒ 

๒๑. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.ต้น ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. 
       ๑.๐๐ ชม. 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
ชั้น ๑ ห้องเรียนรวม ปี ๒ 

๒๒. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. 
       ๑.๐๐ ชม. 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
ชั้น ๑ ห้องเรียนรวม ปี ๒ 

๒๓. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.ต้น ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. 
       ๑.๐๐ ชม. 

อาคารวิชาการ ชั้น ๒  
ห้องเรียนรัฐศาสตร์ ปี ๔ 

๒๔. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.ปลาย ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. 
       ๑.๐๐ ชม. 

อาคารวิชาการ ชั้น ๒  
หอ้งเรียนรัฐศาสตร์ ปี ๔ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



             กำรประกวดแข่งขันพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร “๔๘ ปี วิถีปริยัติ น าปฏิบตัิสูส่ังคมไทย” คร้ังท่ี ๑๑ หน้ำ ๑๑ 
 

                     ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม่ที่ ๖ 

กำรประกวดแข่งขันพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  

“๔๘ ปี   วิถีปริยัติ น ำปฏิบัติสู่สังคมไทย”  
48 years of the Educational and practicing ways for Thai society 

กองพุทธศำสนศึกษำ ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ  
ร่วมกับส ำนักงำนกลุม่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ กลุ่มที ่๖ 

วันที่ ๒๘ – ๒๙ เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
ณ วิทยำลัยสงฆ์นครน่ำน มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี   

 ต ำบลม่วงตึด๊ อ ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน 
 
 
กิจกรรมกำรประกวดแข่งขันพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร มีรำยละเอียดกิจกรรม ประเภทต่ำง ๆ  ดังนี้ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
กำรประกวดแข่งขันพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ   

ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 

รำยกำรกิจกรรมกำรแข่งขัน 
ระดับชั้น 

ประเภท 
ผู้เข้ำ

แข่งขัน 

เวลำ
ในกำร
แข่งขัน 

ขอบข่ำย 
เนื้อหำวิชำ ม.๑-๓ ม.๔-๖ 

๑. การแข่งขันเขียนเรียงความ   เดี่ยว ๒ ๑.๓๐ ตามหัวข้อ/
เนื้อหาที่
ก าหนด 

๒. การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย   เดี่ยว ๒ ๑.๓๐ 
๓. การแข่งขันแต่งกลอนสด   เดี่ยว ๒ ๑.๓๐ 

๔. การแข่งขันท่องบทอาขยานท านองเสนาะ   เดี่ยว ๒ ขึ้นอยู่
กับบท
ท่อง 

๕. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย   เดี่ยว ๒ ๑.๐๐ ตามตัวชี้วดั
ของหลักสูตร
แกนกลาง 
๕๑ 

รวม ๕ ๕  ๑๐   
รวม ๕ กิจกรรม ๑๐ รำยกำร   

 
 
 
 



             กำรประกวดแข่งขันพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร “๔๘ ปี วิถีปริยัติ น าปฏิบตัิสูส่ังคมไทย” คร้ังท่ี ๑๑ หน้ำ ๑๒ 
 

                     ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม่ที่ ๖ 

๑. กำรแข่งขันกำรเขียนเรียงควำม 

๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 
  ๑.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) 
  ๑.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
 ๑.๒ ประเภทและจ ำนวน ผู้เข้ำแข่งขัน 
  ๑.๒.๑ แข่งขันประเภทเดี่ยว 
  ๑.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   ๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)   จ านวน ๑ รูป 
        ๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) จ านวน ๑ รูป 

๑.๓ วิธีด ำเนินกำร  
 ๑.๓.๑ ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ตามวัน เวลาที่ก าหนด 
 ๑.๓.๒ ขอบข่ายเนื้อหาในการเขียนเรียงความ 

- ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน ๑ หัวข้อ จับสลำกในวันแข่งขัน  
- ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน  ๑  หัวข้อ จับสลำกในวันแข่งขัน 

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

 ๑.๓.๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ หน้ากระดาษ A๔ 
                             (ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เว้นบรรทัด) 

 ๑.๓.๕ ให้ตัวแทนผู้เข้าแข่งขันจับสลากหัวข้อเขียนเรียงความในวันแข่งขัน  
 ๑.๓.๖ ผู้แข่งขันจัดส่งผลงานของตนหลังเขียนเสร็จในเวลาที่ก าหนด 
 ๑.๓.๗ ใช้เวลาในการแข่งขัน  ๑  ชั่วโมง  ๓๐  นาท ี
๑.๔ เกณฑ์กำรให้คะแนน  ๑๐๐  คะแนน 

๑) ถูกต้องตามรูปแบบการเขียนเรียงความ(ค าน า เนื้อเรื่อง สรุป)  ๑๕ คะแนน 
๒) ความเป็นเอกภาพ       ๑๐ คะแนน 
๓) เนื้อหาตรงกับชื่อเรื่องและน่าสนใจ     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 

 
๒. กำรแข่งขันคัดลำยมือภำษำไทย 

๒.๑ คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 
  ๒.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑-๓ 
  ๒.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖ 
 ๒.๒ ประเภทและจ ำนวน ผู้เข้ำแข่งขัน 
  ๒.๒.๑ แข่งขันประเภทเดี่ยว 



             กำรประกวดแข่งขันพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร “๔๘ ปี วิถีปริยัติ น าปฏิบตัิสูส่ังคมไทย” คร้ังท่ี ๑๑ หน้ำ ๑๓ 
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  ๒.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   ๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)   จ านวน ๑ รูป 
        ๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  จ านวน ๑ รปู 

๒.๓ วิธีด ำเนินกำร 
๒.๓.๑ ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ตามวัน เวลาที่ก าหนด 
๒.๓.๒ เนื้อหา ตามท่ีฝ่ายจัดการแข่งขันก าหนดให้ 
๒.๓.๓ ใช้ปำกกำลูกลื่น คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด  รูปแบบตัวอักษร ตัวกลม  

            หัวกลม เว้นบรรทัด  ๑  บรรทัด  ตามรูปแบบกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
               กระดาษ A๔  ๒๐ บรรทัด  

๒.๓.๔ ใช้เวลาในการแข่งขัน ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที โดยแข่งขันเพียงรอบเดียวแล้วตัดสิน  
                             ผลการตัดสินตามเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ 

๒.๔ เกณฑ์กำรให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 
๑) ตัวเต็มบรรทัด 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 (เสร็จตามเวลาที่ก าหนด)     ๑๐ คะแนน 
 

๓. กำรแข่งขันแต่งกลอนสด 
๓.๑ คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 

  ๓.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) 
  ๓.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
 ๓.๒ ประเภทและจ ำนวน ผู้เข้ำแข่งขัน 
  ๓.๒.๑ แข่งขันประเภทเดี่ยว 
  ๓.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   ๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)   จ านวน ๑ รูป 
        ๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) จ านวน ๑ รูป 

๓.๓ วิธีด ำเนินกำร  
๓.๓.๑ ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ตามวัน เวลาที่ก าหนด 
๓.๓.๒ กรรมการก าหนดหัวข้อที่จะใช้ในการแข่งขัน จ านวน ๒ หัวข้อ 
๓.๓.๓ ให้นักเรียนเลือกผู้แทน ๑ รูป จับฉลากหัวข้อ แล้วน าหัวข้อที่จับฉลากได้ 

                  ไปแต่งบทร้อยกรอง 
  ๓.๓.๓.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) แต่งกลอนสด จ านวน ๔ บท 
  ๓.๓.๓.๒ ระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.๔-๖) แต่งกลอนสด จ านวน ๖ บท  

๓.๓.๔ ใช้เวลาในการแต่งค าประพันธ์ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาท ี 
๓.๔ เกณฑ์กำรให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 

๓.๔.๑ บทร้อยกรองที่ผิดฉันทลักษณ์ ต่อไปนี้ กรรมการจะไม่น าไปตรวจให้คะแนน 
  ๑) ไม่มีสัมผัสระหว่างวรรค 
  ๒) ไม่มีสัมผัสระหว่างบท 
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  ๓) ใช้สระเสียงสั้น สัมผัสกับสระเสียงยาวเป็นสัมผัสบังคับ  
                    (เช่น ใช้ “ใจ” สัมผัส กับ “กาย”) 
  ๔) กรณีแต่งฉันท์ วางค า ครุ ลหุ ไม่ถูกต าแหน่ง 
  ๕) เขียนไม่ครบตามที่ก าหนด 
 ๓.๔.๒ บทร้อยกรองที่ไม่ผิดฉันทลักษณ์ กรรมการจะน าไปตรวจให้คะแนน 
          โดยมีหลักเกณฑ์ การให้คะแนน ดังนี้  
 ๑) ฉันทลักษณ์และอักขรวิธี คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน 
  - เขียนตัวสะกดการันต์ผิด หักค าละ ๑ คะแนน 
  - มีสัมผัสซ้ า  หักคะแนนต าแหน่งละ ๒ คะแนน 
  - มีสัมผัสเลื่อน หักคะแนนต าแหน่งละ ๒ คะแนน 
 ๒) ควำมคิดและเนื้อหำ  คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน 
  - ตรงประเด็น หมายความว่า นักเรียนจะต้องใช้หัวข้อที่ก าหนดเป็นแกนเรื่อง 
  - เสนอแนวคิดสร้างสรรค์ หมายความว่า เนื้อหาที่นักเรียนเสนอนั้นให้แง่คิด 
     ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน เช่น แง่คิดในการด ารงชีวิต การเข้าใจสังคม  
     การปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
  - เสนอแนวคิดแปลกใหม่ หมายถึง แนวความคิดที่เสนอในเนื้อหา 
                       ไม่ค่อยมีใครกล่าวถึง เป็นแนวความคิดที่มีเหตุผลและอยู่ในขอบเขตของหัวข้อ 
 ๓) กวีไวหำร คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน 
  - เลือกใช้ค าเหมาะแก่เนื้อหาและบริบท 

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

บุคลาธิษฐาน เป็นต้น 
 
 
 
๔.๑ . คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 

- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (๑ - ๓)  จ านวน ๑ รปู 
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (๔ - ๖) จ านวน ๑ รูป 

๔.๒. วิธีด ำเนินกำรและหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน  
๔.๒.๑ เนื้อหาบทอาขยานที่น ามาใช้แข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ ประกอบด้วยบทอาขยานบท
หลัก และบทอาขยานบทเลือกของแต่ละชั้นปี จากหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
บทอาขยาน ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของ
ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และให้ผู้เข้าแข่งขันท่องอาขยาน
ท านองเสนาะโดยไม่ดูบท จ านวน ๒ ครั้ง  
๔.๒.๒ คณะกรรมการเตรียมบทอาขยานบทหลักและบทอาขยานบทเลือกของแต่ละชั้นปี จ าแนกเป็น 
บทอาขยานบทหลัก ๕ บท และบทอาขยานบทเลือก ๕ บท และน ามาจับฉลากก่อนการแข่งขัน โดย  

๑. ให้ตัวแทนกรรมการจับฉลากบทอาขยานบทหลักก่อนเพ่ือให้ผู้เข้าแข่งขันใช้เป็น บทท่อง 
บังคับ ส่วนบทหลักและบทเลือกของแต่ละชั้นปีนน ามาอย่างละ ๓ บท รวมเป็นชั้นปีละ ๖ บท 

 ๒. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละชั้นทุกคนท่องบทหลักที่กรรมการจับฉลากไว้แล้ว ๑ บท ตามข้อ ๑  

๔. กำรแข่งขันท่องบทอำขยำนท ำนองเสนำะ 
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 ๓. ผู้เข้าแข่งขันจับฉลากบทหลักและบทเลือกอีก ๑ บท  
 ๔. นักเรียนที่เข้าแข่งขันต้องแนะน าตัวเองต่อคณะกรรมการ  

๔.๒.๓ เวลาในการท่องบทอาขยานท านองเสนาะขึ้นอยู่กับเนื้อหาบทอาขยาน  
๔.๓. เกณฑ์กำรให้คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ดังนี้  

๑. ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรอง     คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน  
๒. ถูกต้องตามอักขรวิธี เช่น การอ่านค า, การออกเสียงค าควบกล้ า ร, ล ฯลฯ 
    (ออกเสียงผิด ๑ ครั้ง หัก ๒ คะแนน)     คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน  
๓. น้ าเสียง เช่น ความไพเราะ ความหนักเบาและความชัดเจน ฯลฯ  คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน  
๔. ให้อารมณ์ความรู้สึกท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาของบทอาขยาน  คะแนนเต็ม   ๕ คะแนน 
๕. บุคลิกภาพม่ันใจ       คะแนนเต็ม   ๕ คะแนน 

 
๕. กำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำภำษำไทย 

๕.๑ คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 
  ๕.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) 
  ๕.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
 ๕.๒ ประเภทและจ ำนวน ผู้เข้ำแข่งขัน 
  ๕.๒.๑ แข่งขันประเภทเดี่ยว 
  ๕.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   ๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)   จ านวน ๑ รูป 
        ๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  จ านวน ๑ รปู 

๕.๓ วิธีด ำเนินกำร และเกณฑ์ให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน  
๕.๓.๑ ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ตามวัน เวลาที่ก าหนด 
๕.๓.๒ ใช้แบบทดสอบ จ านวน ๕๐ ข้อ ๑๐๐ คะแนน 
๕.๓.๓ ใช้เวลาในการแข่งขัน  ๑  ชั่วโมง  
๕.๓.๔ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุด ถือว่าเป็นผู้ชนะเลิศ 
๕.๓.๕ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้กรรมการดูคะแนน  ๑๐  ข้อแรก  ว่าใครได้คะแนนมากกว่าเป็น

ผู้ชนะ  แต่หากคะแนนเท่ากันอีกให้ดูคะแนน  ๑๐  ข้อต่อมา  ดูทีละ ๑๐ ข้อจนกว่า มีผู้ได้
คะแนนมากกว่าเป็นผู้ชนะ 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  
กำรประกวดแข่งขันพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ   

ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 
 

รำยกำรกิจกรรมกำรแข่งขัน 
ระดับชั้น 

ประเภท 
ผู้เข้ำ

แข่งขัน 

เวลำ
ในกำร
แข่งขัน 

 

ขอบข่ำย 
เนื้อหำวิชำ 

ม.๑-๓ ม.๔-๖ 

๑ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์   เดี่ยว ๒ ๑.๓๐ ตามตัวช้ีวัดของ
หลักสตูรแกนกลาง 
๕๑ 

รวม ๑ ๑  ๒  

รวม ๑ กิจกรรม ๒ รำยกำร   
 
 

๑. กำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำคณิตศำสตร์ 
๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 

  ๑.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) 
  ๑.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
 ๑.๒ ประเภทและจ ำนวน ผู้เข้ำแข่งขัน 
  ๑.๒.๑ แข่งขันประเภทเดี่ยว 
  ๑.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   ๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)   จ านวน ๑ รูป 
        ๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) จ านวน ๑ รูป 

๑.๓ วิธีด ำเนินกำร และเกณฑ์ให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน  
๑.๓.๑ ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ตามวัน เวลาที่ก าหนด  
๑.๓.๒ ใช้แบบทดสอบ จ านวน ๕๐ ข้อ ๑๐๐ คะแนน 
๑.๓.๓ ใช้เวลาในการแข่งขัน  ๑.๓๐  ชั่วโมง 
๑.๓.๔ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุด ถือว่าเป็นผู้ชนะเลิศ 
๑.๓.๕ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้กรรมการดูคะแนน  ๑๐  ข้อแรก  ว่าใครได้คะแนนมากกว่าเป็น

ผู้ชนะ แต่หากคะแนนเท่ากันอีกให้ดูคะแนน  ๑๐  ข้อต่อมา  ดูทีละ ๑๐ ข้อจนกว่า มีผู้ได้
คะแนนมากกว่าเป็นผู้ชนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



             กำรประกวดแข่งขันพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร “๔๘ ปี วิถีปริยัติ น าปฏิบตัิสูส่ังคมไทย” คร้ังท่ี ๑๑ หน้ำ ๑๗ 
 

                     ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม่ที่ ๖ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
กำรประกวดแข่งขันพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ   

ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 

รำยกำรกิจกรรมกำรแข่งขัน 
ระดับชั้น 

ประเภท 
ผู้เข้ำ

แข่งขัน 

เวลำ
ในกำร
แข่งขัน 

ขอบข่ำย 
เนื้อหำวิ

ชำ 
ม.๑-๓ ม.๔-๖ 

๑. โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ 

  ทีมละ ๓  รูป ๖ ๓.๐๐ ตาม
ตัวช้ีวัด
ของ
หลักสตูร
แกนกลาง 
๕๑ 

๒. โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง   ทีมละ ๓  รูป ๖ ๓.๐๐ 
๓. โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส ารวจ   ทีมละ ๓  รูป ๖ ๓.๐๐ 
๔. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์   เดี่ยว ๒ ๑.๓๐ 

รวม ๔ ๔  ๒๐  
รวม ๔ กิจกรรม ๘ รำยกำร   

 
๑. กำรแข่งขันโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  

๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 
  -นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.๑-๓)  

-นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔-๖) 
 ๑.๒ ประเภทและจ ำนวน ผู้เข้ำแข่งขัน 
  ๑.๒.๑ แข่งขันประเภททีม ๆ ละ ๓ รูป 
  ๑.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   -ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.๑-๓)  จ านวน ๑ ทีม 
   -ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔-๖)  จ านวน ๑ ทีม 

๑.๓ วิธีด ำเนินกำร  
๑.๓.๑ ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ตามวัน เวลาที่ก าหนด 
๑.๓.๒ เนื้อหาโครงงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ที่เก่ียวข้อง 

                   กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ที่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาหาความรู้ 
                    เพ่ือให้ได้ค าตอบในเรื่องที่ศึกษา  
 ๑.๓.๓ ใช้เวลาในการแข่งขัน  ๓  ชั่วโมง 

๑.๓.๔ ส ำนักงำนกลุ่มโรงเรียน จัดส่งรำยงำนโครงงำนเป็นรูปเล่ม ล่วงหน้ำก่อนกำรแข่งขัน 
                    โครงงำนละ ๓ เล่ม ให้ส ำนักงำนกลุ่มที่ ๖ ภำยใน วันที ่๑๐ เดือน มกรำคม ๒๕๖๓ 

๑.๓.๕ น าผังโครงงานมาแสดงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๖๐ ซม.  ๖๐ ซม. 

 
ก 

 
ข 
 

 
ก 

   ๑๒๐ ซม.  

๖๐ ซม. 



             กำรประกวดแข่งขันพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร “๔๘ ปี วิถีปริยัติ น าปฏิบตัิสูส่ังคมไทย” คร้ังท่ี ๑๑ หน้ำ ๑๘ 
 

                     ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม่ที่ ๖ 

.....ปกนอก…. 

รูปแบบกำรเขียนรำยงำนโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ ์
เรื่อง......................................................................................................................... 

โดย 
   ๑........................................................................................................................................... 
 ๒..........................................................................................................................................     
 ๓......................................................................................................................................... 

โรงเรียน............................................................จังหวัด........................ 
ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยตัธิรรม แผนกสามญัศึกษา กลุม่ที่......... 

รายงานฉบับน้ีเป็นส่วนประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร์   
ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ระดับชั้น....................................... 

เนื่องในงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งท่ี ๑๑  ปีการศกึษา  ๒๕๖๒ 
วันท่ี ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑.๓.๖ อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่น ามาสาธิตอาจวางบนโต๊ะ  โดยไม่ยื่นออกมาจากโต๊ะเกิน ๖๐ ซม. 
  ๑.๓.๗ น าเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการและตอบข้อซักถามใช้เวลาประมาณ ๑๐ นาท ี
  ๑.๓.๘  สิ่งประดิษฐ์  ผู้ส่งโครงงานเข้าประกวดต้องจัดเตรียมมาเอง 
  ๑.๓.๙  พ้ืนที่จัดวางแผงโครงงาน  คณะกรรมการจัดให้เท่ากันไม่เกิน ๑.๕๐ ม. X ๑.๐๐ ม.  
  ๑.๓.๑๐  โต๊ะส าหรับวางโครงงาน ให้น ามาเอง 

๑.๔ เกณฑ์กำรให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 
เอกสำรรำยงำนโครงงำน ๓๕  คะแนน 
๑) ความถูกต้องตามโครงสร้างของเอกสาร 
๒) การใช้ภาษาและค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ 
๓) การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และน าเสนอข้อมูลชัดเจน 
๔) การสรุปและอภิปรายผลการทดลอง 
๕) ประโยชน์ที่ได้รับ 

 
๑๐ คะแนน 
๕  คะแนน 

๑๐ คะแนน 
๕ คะแนน 
๕ คะแนน 

กำรจัดแสดงโครงงำนวิทยำศำสตร์  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 
 

กำรน ำเสนอและตอบข้อซักถำมเกี่ยวกับโครงงำนวิทยำศำสตร์ ๔๐  คะแนน 
๑) การอธิบาย แสดงให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ท า 
๒) การตอบค าถาม อย่างมีเหตุผล 
๓) การอ้างอิงหลักฐานข้อมูลจากการทดลองและจากเอกสาร 
๔) การแสดงให้เห็นถึงความมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เช่นมีเหตุผล 
๕) ข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับประโยชน์จากการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
๖) การแก้ไขปัญหา (น าไปใช้ประโยชน์) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             กำรประกวดแข่งขันพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร “๔๘ ปี วิถีปริยัติ น าปฏิบตัิสูส่ังคมไทย” คร้ังท่ี ๑๑ หน้ำ ๑๙ 
 

                     ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม่ที่ ๖ 

 

.....ปกใน…. 

 

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

โดย  
    ๑............................................................................................................................ ........
 ๒.......................................................................... .........................................................
 ๓............................................................................................................................ ........ 

ครูที่ปรึกษา 
          ๑.....................................................................................................................................  
ที่ปรึกษาพิเศษ                           

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

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

ความยาวไม่เกิน ๒๐  หน้า เฉพาะบทที่ ๑-๕ รวมสรุปผลการด าเนินการ อาจมีภาคผนวก 
ได้อีกไม่เกนิ ๑๐ หน้า และท ารายงานส่งจ านวน  ๓  เล่ม 

- รายงานฉบับใดที่มีความยาวเกินกว่าที่ก าหนด จะถูกตัดคะแนน 
 
๒. กำรแข่งขันโครงงำนวิทยำศำสตร์ โครงงำนประเภททดลอง 

๒.๑ คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 
  -นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.๑-๓)  

-นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔-๖) 
 ๒.๒ ประเภทและจ ำนวน ผู้เข้ำแข่งขัน 
  ๒.๒.๑ แข่งขันประเภททีม ๆ ละ ๓ รูป 

ความยาวไม่เกิน ๒๐ หน้า 



             กำรประกวดแข่งขันพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร “๔๘ ปี วิถีปริยัติ น าปฏิบตัิสูส่ังคมไทย” คร้ังท่ี ๑๑ หน้ำ ๒๐ 
 

                     ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม่ที่ ๖ 

  ๒.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   -ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.๑-๓)  จ านวน ๑ ทีม 
   -ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔-๖)  จ านวน ๑ ทีม 

๒.๓ วิธีด ำเนินกำร  
๒.๓.๑ ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ตามวัน เวลาที่ก าหนด 
๒.๓.๒ เนื้อหาโครงงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นโครงงานประเภททดลอง ที่เกี่ยวข้อง 

                              กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ที่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาหา 
                              ความรู้เพ่ือให้ได้ค าตอบในเรื่องที่ศึกษา 
  ๒.๓.๓ ใช้เวลาในการแข่งขัน  ๓  ชั่วโมง 

๒.๓.๔ ส ำนักงำนกลุ่มโรงเรียน จัดส่งรำยงำนโครงงำนเป็นรูปเล่ม ล่วงหน้ำก่อนกำรแข่งขัน 
                   โครงงำนละ ๓ เล่ม ให้ส ำนักงำนกลุ่มที่  ๖ ภำยใน วันที่ ๑๐ เดือน มกรำคม  ๒๕๖๓ 

๒.๓.๕ น าผังโครงงานมาแสดงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๖๐ ซม.  ๖๐ ซม. 

 
ก 

 
ข 
 

 
ก 

   ๑๒๐ ซม.  
๒.๓.๖ อุปกรณ์อ่ืนๆที่น ามาสาธิตอาจวางบนโต๊ะ  โดยไม่ยื่นออกมาจากโต๊ะเกิน ๖๐ ซม. 

  ๒.๓.๗ น าเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการและตอบข้อซักถามใช้เวลาประมาณ ๑๐ นาท ี
  ๒.๓.๘  สิ่งทดลอง  ผู้ส่งโครงงานเข้าประกวดจัดเตรียมมาเอง 
  ๒.๓.๙  พ้ืนที่จัดวางแผงโครงงาน  คณะกรรมการจัดให้เท่ากันไม่เกิน ๑.๕๐ ม. X ๑.๐๐ ม.  
  ๒.๓.๑๐  โต๊ะส าหรับวางโครงงาน ให้น ามาเอง 

๒.๔ เกณฑ์กำรให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 
- เอกสำรรำยงำนโครงงำน ๓๕  คะแนน 
๑) ความถูกต้องตามโครงสร้างของเอกสาร 
๒) การใช้ภาษาและค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ 
๓) การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และน าเสนอข้อมูลชัดเจน 
๔) การสรุปและอภิปรายผลการทดลอง 
๕) ประโยชน์ที่ได้รับ 

 
๑๐ คะแนน 
๕  คะแนน 

๑๐ คะแนน 
๕ คะแนน 
๕ คะแนน 

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

 
๕  คะแนน 
๕  คะแนน 

๑๐ คะแนน 
 

๕  คะแนน 
 
กำรน ำเสนอและตอบข้อซักถำมเกี่ยวกับโครงงำนวิทยำศำสตร์ ๔๐  คะแนน 
๑) การอธิบาย แสดงให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ท า 
๒) การตอบค าถาม อย่างมีเหตุผล 

 
 

๑๐ คะแนน 
๑๐ คะแนน 

๖๐ ซม. 



             กำรประกวดแข่งขันพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร “๔๘ ปี วิถีปริยัติ น าปฏิบตัิสูส่ังคมไทย” คร้ังท่ี ๑๑ หน้ำ ๒๑ 
 

                     ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม่ที่ ๖ 

....ปกนอก…. 
 

รูปแบบกำรเขียนรำยงำนโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภททดลอง 
เรื่อง.................................................................................................... ..................... 

โดย 
   ๑.................................................................................................................................... ....... 
 ๒......................................................................................................................... .................     
 ๓.............................................................................................................................. ........... 

โรงเรียน............................................................จังหวัด................... ..... 
ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี......... 

 
รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร์   

ประเภททดลอง  ระดับชั้น....................................... 
เนื่องในงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

วันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

.....ปกใน…. 

 

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

โดย  
    ๑................................................................. ...................................................................
 ๒............................................................................................................................ .......
 ๓.................................................................................................................................... 

ครูที่ปรึกษา 
          ๑............................................................................................................................ ......... 
ที่ปรึกษาพิเศษ                           

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

๓) การอ้างอิงหลักฐานข้อมูลจากการทดลองและจากเอกสาร 
๔) การแสดงให้เห็นถึงความมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เช่นมีเหตุผล 
๕) ข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับประโยชน์จากการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
๖) การแก้ไขปัญหา (น าไปใช้ประโยชน์) 

๕  คะแนน 
๕  คะแนน 
๕  คะแนน 
๕  คะแนน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             กำรประกวดแข่งขันพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร “๔๘ ปี วิถีปริยัติ น าปฏิบตัิสูส่ังคมไทย” คร้ังท่ี ๑๑ หน้ำ ๒๒ 
 

                     ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม่ที่ ๖ 

 

 
บทคัดย่อ 

  กิตติกรรมประกาศ 
  สารบัญตาราง 
  สารบัญรูปภาพ 
  บทที่ ๑  บทน า 
  บทที่ ๒  เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  บทที่ ๓  อุปกรณ์และวิธีการด าเนินการ          
  บทที่ ๔  ผลการด าเนินการ 
  บทที่ ๕  สรุปผลการด าเนินการ/อภิปรายผลการด าเนินการ 
  ภาคผนวก ไม่เกิน  ๑๐  หน้า 
  บรรณานุกรม 
 
หมำยเหตุ       - ขนาดของกระดาษเขียนรายงานให้ใช้กระดาษพิมพ์ ขนาดเอ ๔ พิมพ์หน้าเดียว   
    ความยาวไม่เกิน ๒๐  หน้า เฉพาะบทที่ ๑-๕ รวมสรุปผลการด าเนินการ อาจมีภาคผนวก 
    ได้อีกไม่เกิน ๑๐ หน้า และท ารายงานส่งจ านวน  ๓  เล่ม 

- รายงานฉบับใดที่มีความยาวเกินกว่าที่ก าหนด จะถูกตัดคะแนน 
 
 
๓. กำรแข่งขันโครงงำนวิทยำศำสตร์ โครงงำนประเภทส ำรวจ 

๓.๑ คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 
        นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.๑-๓) - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔-๖) 
 ๓.๒ ประเภทและจ ำนวน ผู้เข้ำแข่งขัน 
  ๓.๒.๑ แข่งขันประเภททีม ๆ ละ ๓ รูป 
  ๓.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.๑-๓)  จ านวน ๑ ทีม 
   - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔-๖)  จ านวน ๑ ทีม 

๓.๓ วิธีด ำเนินกำร  
๓.๓.๑ ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ตามวัน เวลาที่ก าหนด 
๓.๓.๒ เนื้อหาโครงงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นโครงงานประเภทส ารวจ ที่เก่ียวข้อง 

                              กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ที่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาหา 
                              ความรู้เพ่ือให้ได้ค าตอบในเรื่องที่ศึกษา 
  ๓.๓.๓ ใช้เวลาในการแข่งขัน  ๓  ชั่วโมง 

๓.๓.๔ ส ำนักงำนกลุ่มโรงเรียน จัดส่งรำยงำนโครงงำนเป็นรูปเล่ม ล่วงหน้ำก่อนกำรแข่งขัน 
                   โครงงำนละ ๓ เล่ม ให้ส ำนักงำนกลุ่มที่ ๖ ภำยใน วันที ่๑๐ เดือน มกรำคม  ๒๕๖๓ 

๓.๓.๕ น าผังโครงงานมาแสดงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
 

ความยาวไม่เกิน ๒๐ หน้า 



             กำรประกวดแข่งขันพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร “๔๘ ปี วิถีปริยัติ น าปฏิบตัิสูส่ังคมไทย” คร้ังท่ี ๑๑ หน้ำ ๒๓ 
 

                     ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม่ที่ ๖ 

๖๐ ซม.  ๖๐ ซม. 
 
ก 

 
ข 
 

 
ก 

   ๑๒๐ ซม.  
๓.๓.๖ อุปกรณ์อ่ืนๆที่น ามาสาธิตอาจวางบนโต๊ะ  โดยไม่ยื่นออกมาจากโต๊ะเกิน ๖๐ ซม. 

  ๓.๓.๗ น าเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการและตอบข้อซักถามใช้เวลาประมาณ ๑๐ นาท ี
  ๓.๓.๘  ประเภทส ารวจ  ผู้ส่งโครงงานเข้าประกวดจัดเตรียมมาเอง 
  ๓.๓.๙  พ้ืนที่จัดวางแผงโครงงาน  คณะกรรมการจัดให้เท่ากันไม่เกิน ๑.๕๐ ม. X ๑.๐๐ ม.  
  ๓.๓.๑๐  โต๊ะส าหรับวางโครงงาน ให้น ามาเอง 

๓.๔ เกณฑ์กำรให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 
- เอกสำรรำยงำนโครงงำน  ๓๕  คะแนน 
๑) ความถูกต้องตามโครงสร้างของเอกสาร 
๒) การใช้ภาษาและค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ 
๓) การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และน าเสนอข้อมูลชัดเจน 
๔) การสรุปและอภิปรายผลการทดลอง 
๕) ประโยชน์ที่ได้รับ 

 
๑๐ คะแนน 
๕  คะแนน 

๑๐ คะแนน 
๕ คะแนน 
๕ คะแนน 

- กำรจัดแสดงโครงงำนวิทยำศำสตร์  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 
 
กำรน ำเสนอและตอบข้อซักถำมเกี่ยวกับโครงงำนวิทยำศำสตร์ ๔๐  คะแนน 
๑) การอธิบาย แสดงให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ท า 
๒) การตอบค าถาม อย่างมีเหตุผล 
๓) การอ้างอิงหลักฐานข้อมูลจากการทดลองและจากเอกสาร 
๔) การแสดงให้เห็นถึงความมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เช่นมีเหตุผล 
๕) ข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับประโยชน์จากการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
๖) การแก้ไขปัญหา (น าไปใช้ประโยชน์) 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

๖๐ ซม. 



             กำรประกวดแข่งขันพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร “๔๘ ปี วิถีปริยัติ น าปฏิบตัิสูส่ังคมไทย” คร้ังท่ี ๑๑ หน้ำ ๒๔ 
 

                     ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม่ที่ ๖ 

....ปกนอก…. 
 

รูปแบบกำรเขียนรำยงำนโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภทส ำรวจ 
เรื่อง.................................................................................................... ..................... 

โดย 
   ๑........................................................................................................................ ................... 
 ๒............................................................................................................................ ..............     
 ๓......................................................................................... ................................................ 

โรงเรียน............................................................จังหวัด........................  
ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี......... 

 
รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร์   

ประเภทส ารวจ  ระดับชั้น....................................... 
เนื่องในงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

วันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

.....ปกใน…. 

 

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

โดย  
    ๑............................................................................................................................ ........
 ๒...................................................................................................................................
 ๓............................................................................................................................ ........ 

ครูที่ปรึกษา 
          ๑.....................................................................................................................................  
ที่ปรึกษาพิเศษ                           

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



             กำรประกวดแข่งขันพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร “๔๘ ปี วิถีปริยัติ น าปฏิบตัิสูส่ังคมไทย” คร้ังท่ี ๑๑ หน้ำ ๒๕ 
 

                     ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม่ที่ ๖ 

 

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

- รายงานฉบับใดที่มีความยาวเกินกว่าที่ก าหนด จะถูกตัดคะแนน 
 

๔. กำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
๔.๑ คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 

  ๔.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) 
  ๔.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
 ๔.๒ ประเภทและจ ำนวน ผู้เข้ำแข่งขัน 
  ๔.๒.๑ แข่งขันประเภทเดี่ยว 
  ๔.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   ๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)   จ านวน ๑ รูป 
        ๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) จ านวน ๑ รูป 

๔.๓ วิธีด ำเนินกำร และเกณฑ์ให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน  
๔.๓.๑ ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ตามวัน เวลาที่ก าหนด  
๔.๓.๒ ใช้แบบทดสอบ จ านวน ๕๐ ข้อ ๑๐๐ คะแนน 
๔.๓.๓ ใช้เวลาในการแข่งขัน  ๑.๓๐  ชั่วโมง 
๔.๓.๔ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุด ถือว่าเป็นผู้ชนะเลิศ 
๔.๓.๕ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้กรรมการดูคะแนน  ๑๐  ข้อแรก  ว่าใครได้คะแนนมากกว่าเป็น

ผู้ชนะ  แต่หากคะแนนเท่ากันอีกให้ดูคะแนน  ๑๐  ข้อต่อมา  ดูทีละ ๑๐ ข้อจนกว่า มีผู้ได้
คะแนนมากกว่าเป็นผู้ชนะ 

 
 
 
 
 

ความยาวไม่เกิน ๒๐ หน้า 



             กำรประกวดแข่งขันพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร “๔๘ ปี วิถีปริยัติ น าปฏิบตัิสูส่ังคมไทย” คร้ังท่ี ๑๑ หน้ำ ๒๖ 
 

                     ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม่ที่ ๖ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
กำรประกวดแข่งขันพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ   

ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 

รำยกำรกิจกรรมกำรแข่งขัน 
ระดับชั้น 

ประเภท 
ผู้เข้ำ

แข่งขัน 

เวลำใน
กำร

แข่งขัน 

ขอบข่ำย 
เนื้อหำวิชำ ม.๑-๓ ม.๔-๖ 

๑. การแข่งขันวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม 
นักธรรมชั้นตรี 

 - 
เดี่ยว ๑ 

๓.๐๐ ตามหลักสูตร
นักธรรมชั้นตร ี

๒. การแข่งขันวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม 
นักธรรมชั้นโท 

ไม่จ ากัดชั้น เดี่ยว ๑ ๓.๐๐ ตามหลักสูตร
นักธรรมชั้นโท 

๓. การแข่งขันวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม 
นักธรรมชั้นเอก 

ไม่จ ากัดชั้น เดี่ยว ๑ ๓.๐๐ ตามหลักสูตร
นักธรรมชั้นเอก 

๔. การแข่งขันบรรยายธรรม  
    ภาคภาษาไทย 

  เดี่ยว ๒ ไม่เกิน ๕ 
นาท ี

ตามหลักสูตรวิชา
พระพุทธศาสนา 

๕. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

  เดี่ยว ๒ ๑.๐๐ ตามตัวช้ีวัดของ
หลักสตูร
แกนกลาง ๕๑ 

๖. การแข่งขันตอบปัญหาวิชา
พระพุทธศาสนา (ธรรม พุทธประวัติ 
วินัย)   

 
 

 
 

 
เดี่ยว 

 
๒ 

 
๑.๐๐ 

ม.ต้น ตาม
หลักสตูรนักธรรม
ช้ันตรี 
ม.ปลาย ตาม
หลักสตูรนักธรรม
ช้ันโท 

ไม่จ ำกัดระดับชั้น    ๒   
รวม ๔ ๓  ๙   

รวม ๖ กิจกรรม ๙  รำยกำร   
 

๑. กิจกรรมกำรแข่งขันเขียนเรียงควำมแก้กระทู้ธรรม นักธรรมช้ันตรี  
๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 
 - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  

 ๑.๒ ประเภทและจ ำนวน ผู้เข้ำแข่งขัน 
  ๑.๒.๑ แข่งขันประเภทเดี่ยว 
  ๑.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  จ านวน ๑ รูป 

๑.๓ วิธีด ำเนินกำร  
๑.๓.๑ ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ตามวัน เวลาที่ก าหนด 
๑.๓.๒ เนื้อหา สุภาษิตกระทู้ตั้ง  คณะกรรมการก าหนดให้ในวันแข่งขัน ส่วนสุภาษิตเชื่อม 

                              ผู้เขา้แข่งขันเตรียมมาเอง ๑ สุภาษิต  
๑.๓.๓  เนื้อหาการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นตรี  ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ หน้า  

                              กระดาษ F๔  (ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เว้นบรรทัด) 



             กำรประกวดแข่งขันพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร “๔๘ ปี วิถีปริยัติ น าปฏิบตัิสูส่ังคมไทย” คร้ังท่ี ๑๑ หน้ำ ๒๗ 
 

                     ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม่ที่ ๖ 

๑.๓.๔ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุด ถือว่าเป็นผู้ชนะเลิศ  
๑.๓.๕ ใช้เวลาแข่งขันนักธรรมชั้นละ ๓ ชั่วโมง 
๑.๓.๖ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

๑.๔ เกณฑ์กำรให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 
  ๑) ใช้ตัวสะกดการันต์ถูกต้องตามหลักภาษา   ๒๐  คะแนน 
  ๒) ใช้ส านวนสุภาพเรียบร้อย    ๒๐  คะแนน 
  ๓) แต่งได้ครบตามก าหนด     ๒๐  คะแนน 
  ๔) อ้างสุภาษิตท่ีเชื่อมได้ตามกฎ และบอกที่มาได้ถูกต้อง ๒๐  คะแนน 
  ๕) สะอาดไม่เปรอะเปื้อน     ๒๐  คะแนน 
 
๒. กิจกรรมกำรแข่งขันเขียนเรียงควำมแก้กระทู้ธรรม นักธรรมช้ันโท 

๒.๑ คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 
  - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย (ม.๑-๖) ไมจ่ ากัดระดับชั้น 

 ๒.๒ ประเภทและจ ำนวน ผู้เข้ำแข่งขัน 
  ๒.๒.๑ แข่งขันประเภทเดี่ยว 
  ๒.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย (ม.๑-๖) จ านวน ๑ รูป 

๒.๓ วิธีด ำเนินกำร  
๒.๓.๑ ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ตามวัน เวลาที่ก าหนด 
๒.๓.๒ เนื้อหา  สุภาษิตกระทู้ตั้ง  คณะกรรมการก าหนดให้ในวันแข่งขัน ส่วนสุภาษิตเชื่อม 

                              ผู้เขา้แข่งขันเตรียมมาเอง ๒ สุภาษิต  
๒.๓.๓  เนื้อหาการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นโท  ความยาวไม่น้อยกว่า ๓ หน้า  

                              กระดาษ F๔  (ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เว้นบรรทัด)  
๒.๓.๔  ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุด ถือว่าเป็นผู้ชนะเลิศ  
๒.๓.๕ ใช้เวลาแข่งขันนักธรรมชั้นละ ๓ ชั่วโมง 
๒.๓.๖ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

๒.๔ เกณฑ์กำรให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 
  ๑) ใช้ตัวสะกดการันต์ถูกต้องตามหลักภาษา   ๒๐  คะแนน 
  ๒) ใช้ส านวนสุภาพเรียบร้อย    ๒๐  คะแนน 
  ๓) แต่งได้ครบตามก าหนด     ๒๐  คะแนน 
  ๔) อ้างสุภาษิตท่ีเชื่อมได้ตามกฎ และบอกที่มาได้ถูกต้อง ๒๐  คะแนน 
  ๕) สะอาดไม่เปรอะเปื้อน     ๒๐  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 



             กำรประกวดแข่งขันพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร “๔๘ ปี วิถีปริยัติ น าปฏิบตัิสูส่ังคมไทย” คร้ังท่ี ๑๑ หน้ำ ๒๘ 
 

                     ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม่ที่ ๖ 

๓. กิจกรรมกำรแข่งขันเขียนเรียงควำมแก้กระทู้ธรรม นักธรรมช้ันเอก 
๓.๑ คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 
  - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย (ม.๑-๖) ไม่จ ากัดระดับชั้น 

 ๓.๒ ประเภทและจ ำนวน ผู้เข้ำแข่งขัน 
  ๓.๒.๑ แข่งขันประเภทเดี่ยว 
  ๓.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือปลาย (ม. ๑-๖)  จ านวน ๑ รปู 

๓.๓ วิธีด ำเนินกำร  
๓.๓.๑ ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ตามวัน เวลาที่ก าหนด 
๓.๓.๒ เนื้อหา สุภาษิตกระทู้ตั้ง  คณะกรรมการก าหนดให้ในวันแข่งขัน ส่วนสุภาษิตเชื่อม 

                               ผู้เขา้แข่งขันเตรียมมาเอง ๓ สุภาษิต  
๓.๓.๓ เนื้อหาการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นเอก  ความยาวไม่น้อยกว่า ๔ หน้า  

                               กระดาษ F๔  (ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เว้นบรรทัด)  
๓.๓.๔ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุด ถือว่าเป็นผู้ชนะเลิศ  
๓.๓.๕ ใช้เวลาแข่งขันนักธรรมชั้นละ ๓ ชั่วโมง 
๓.๓.๖ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

๓.๔ เกณฑ์กำรให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 
  ๑) ใช้ตัวสะกดการันต์ถูกต้องตามหลักภาษา   ๒๐  คะแนน 
  ๒) ใช้ส านวนสุภาพเรียบร้อย    ๒๐  คะแนน 
  ๓) แต่งได้ครบตามก าหนด     ๒๐  คะแนน 
  ๔) อ้างสุภาษิตท่ีเชื่อมได้ตามกฎ และบอกที่มาได้ถูกต้อง ๒๐  คะแนน 
  ๕) สะอาดไม่เปรอะเปื้อน     ๒๐  คะแนน 
 
๔. กำรแข่งขันบรรยำยธรรม ภำคภำษำไทย  

๔.๑ คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 
  ๔.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) 
  ๔.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
 ๔.๒ ประเภทและจ ำนวน ผู้เข้ำแข่งขัน 
  ๔.๒.๑ แข่งขันประเภทเดี่ยว 
  ๔.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   ๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  จ านวน ๑ รูป 
        ๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  จ านวน ๑ รปู 

๔.๓ วิธีด ำเนินกำร  
๔.๓.๑ ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ตามวัน เวลาที่ก าหนด 
๔.๓.๒ เนื้อหาในการบรรยายธรรม  

  - ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น   จ านวน ๒ หัวข้อ ให้จับสลากเลือก คือ   
 ๑.“๔๘ ปี  วิถีปริยัติ  น ำปฏิบัติสู่สังคมไทย” 

    ๒.”ศีล ๕ คือมรรคำแห่งชีวิต” 



             กำรประกวดแข่งขันพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร “๔๘ ปี วิถีปริยัติ น าปฏิบตัิสูส่ังคมไทย” คร้ังท่ี ๑๑ หน้ำ ๒๙ 
 

                     ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม่ที่ ๖ 

                              - ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  จ านวน ๒ หัวข้อ ให้จับสลากเลือก คือ  
 ๑. “๔๘ ปี  วิถีปริยัติ  น ำปฏิบัติสู่สังคมไทย” 

    ๒.”ศีล ๕ คือมรรคำแห่งชีวิต” 

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

                              พูดเกินเวลาที่ก าหนด ตัด ๕ คะแนน/นาที ) 
๔.๓.๕ ผู้แข่งขันต้องติดป้ายชื่อ และนั่งประจ าที่นั่งจัดไว้ให้ เพ่ือสะดวกในการแข่งขัน 
๔.๓.๖ ใช้เวลาในการแข่งขันรูปละไม่เกิน ๕ นาที 

๔.๔ เกณฑ์กำรให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 
๑) อารัมภบทน่าสนใจ (เริ่มต้น-ลงท้าย)    ๑๐ คะแนน 
๒) เนื้อเรื่อง   - มีสาระตรงประเด็น(ตรงกับชื่อเรื่อง)  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 
 

๕. กำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
๕.๑ คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 

  ๕.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) 
  ๕.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
 ๕.๒ ประเภทและจ ำนวน ผู้เข้ำแข่งขัน 
  ๕.๒.๑ แข่งขันประเภทเดี่ยว 
  ๕.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   ๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)   จ านวน ๑ รูป 
        ๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) จ านวน ๑ รูป 

๕.๓ วิธีด ำเนินกำร และเกณฑ์ให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน  
๕.๓.๑ ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ตามวัน เวลาที่ก าหนด 
๕.๓.๒ ใช้แบบทดสอบ จ านวน ๕๐ ข้อ ๑๐๐ คะแนน 
๕.๓.๓ ใช้เวลาในการแข่งขัน  ๑  ชั่วโมง 
๕.๓.๔ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุด ถือว่าเป็นผู้ชนะเลิศ 
๕.๓.๕ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้กรรมการดูคะแนน  ๑๐  ข้อแรก  ว่าใครได้คะแนนมากกว่าเป็น

ผู้ชนะ  แต่หากคะแนนเท่ากันอีกให้ดูคะแนน  ๑๐  ข้อต่อมา  ดูทีละ ๑๐ ข้อจนกว่า มีผู้ได้
คะแนนมากกว่าเป็นผู้ชนะ 

 
 
 
 

 



             กำรประกวดแข่งขันพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร “๔๘ ปี วิถีปริยัติ น าปฏิบตัิสูส่ังคมไทย” คร้ังท่ี ๑๑ หน้ำ ๓๐ 
 

                     ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม่ที่ ๖ 

๖. กำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำพระพุทธศำสนำ  ได้แก่ ธรรม  พุทธประวัติ และวินัย  
๖.๑ คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 

  ๖.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) 
  ๖.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
 ๖.๒ ประเภทและจ ำนวน ผู้เข้ำแข่งขัน 
  ๖.๒.๑ แข่งขันประเภทเดี่ยว 
  ๖.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   ๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)   จ านวน ๑ รูป 
        ๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) จ านวน ๑ รูป 

๖.๓ วิธีด ำเนินกำร และเกณฑ์ให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน  
๖.๓.๑ ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ตามวัน เวลาที่ก าหนด 
๖.๓.๒ ใช้แบบทดสอบ จ านวน ๕๐ ข้อ ๑๐๐ คะแนน 
๖.๓.๓ ใช้เวลาในการแข่งขัน  ๑  ชั่วโมง 
๖.๓.๔ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุด ถือว่าเป็นผู้ชนะเลิศ 
๖.๓.๕ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้กรรมการดูคะแนน  ๑๐  ข้อแรก  ว่าใครได้คะแนนมากกว่าเป็น

ผู้ชนะ  แต่หากคะแนนเท่ากันอีกให้ดูคะแนน  ๑๐  ข้อต่อมา  ดูทีละ ๑๐ ข้อจนกว่า มีผู้ได้
คะแนนมากกว่าเป็นผู้ชนะ 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ และพลศึกษำ  

กำรประกวดแข่งขันพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ   
ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

 

รำยกำรกิจกรรมกำรแข่งขัน 
ระดับชั้น 

ประเภท 
ผู้เข้ำ

แข่งขัน 

เวลำ
ในกำร
แข่งขัน 

ขอบข่ำย 
เนื้อหำวิชำ ม.๑-๓ ม.๔-๖ 

๑. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษา และ
พลศึกษา 

  เดี่ยว ๒ ๑.๐๐ ตามตัวช้ีวัด
ของ
หลักสตูร
แกนกลาง 
๕๑ 

รวม ๑ ๑  ๒  

รวม ๑ กิจกรรม ๒ รำยกำร   
 
๑. กำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำสุขศึกษำ และพลศึกษำ 

๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 
  ๑.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) 
  ๑.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
 ๑.๒ ประเภทและจ ำนวน ผู้เข้ำแข่งขัน 
  ๑.๒.๑ แข่งขันประเภทเดี่ยว 
  ๑.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   ๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)   จ านวน ๑ รูป 



             กำรประกวดแข่งขันพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร “๔๘ ปี วิถีปริยัติ น าปฏิบตัิสูส่ังคมไทย” คร้ังท่ี ๑๑ หน้ำ ๓๑ 
 

                     ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม่ที่ ๖ 

        ๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) จ านวน ๑ รูป 
๑.๓ วิธีด ำเนินกำร และเกณฑ์ให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน  

๑.๓.๑ ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ตามวัน เวลาที่ก าหนด 
๑.๓.๒ ใช้แบบทดสอบ จ านวน ๕๐ ข้อ ๑๐๐ คะแนน 
๑.๓.๓ ใช้เวลาในการแข่งขัน   ๑  ชั่วโมง 
๑.๓.๔ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุด ถือว่าเป็นผู้ชนะเลิศ 
๑.๓.๕ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้กรรมการดูคะแนน  ๑๐  ข้อแรก  ว่าใครได้คะแนนมากกว่า 

เป็นผู้ชนะ  แต่หากคะแนนเท่ากันอีกให้ดูคะแนน  ๑๐  ข้อต่อมา  ดูทีละ ๑๐ ข้อจนกว่า มีผู้ได้
คะแนนมากกว่าเป็นผู้ชนะ 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  

กำรประกวดแข่งขันพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ   
ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

 

รำยกำรกิจกรรมกำรแข่งขัน 
ระดับชั้น 

ประเภท 
ผู้เข้ำ

แข่งขัน 

เวลำใน
กำร

แข่งขัน 

ขอบข่ำย 
เนื้อหำ 
วิชำ 

ม.๑-๓ ม.๔-๖ 

๑. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น  
    (ใช้ดินสอ) 

 - เดี่ยว ๑ ๓.๐๐ ตามหัวข้อ/
เนื้อหาท่ี
ก าหนด ๒. การแข่งขันเขียนภาพระบายสี       

(ใช้สีโปสเตอร์) 
-  เดี่ยว ๑ ๓.๐๐ 

๓. การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว   ทีมละ ๓ รูป ๖ ๓.๐๐ 
๔. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ   เดี่ยว ๒ ๑.๐๐ ตามตัวช้ีวัด

ของ
หลักสตูร
แกนกลาง 
๕๑ 

รวม ๓ ๓  ๑๐   
รวม ๔ กิจกรรม ๖ รำยกำร   

 

๑. กำรแข่งขันกำรวำดภำพ ลำยเส้น 
๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 

  -ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.๑-๓) 
 ๑.๒ ประเภทและจ ำนวน ผู้เข้ำแข่งขัน 
  ๑.๒.๑ แข่งขันประเภทเดี่ยว 
  ๑.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   -ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.๑-๓)  จ านวน ๑ รูป 

๑.๓ วิธีด ำเนินกำร  
๑.๓.๑ ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ตามวัน เวลาที่ก าหนด 



             กำรประกวดแข่งขันพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร “๔๘ ปี วิถีปริยัติ น าปฏิบตัิสูส่ังคมไทย” คร้ังท่ี ๑๑ หน้ำ ๓๒ 
 

                     ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม่ที่ ๖ 

๑.๓.๒ ขอบข่ายเนื้อหา จ านวน ๑ หัวข้อ คือ  
          “๔๘ ปี  วิถีปริยัติ  น ำปฏิบัติสู่สังคมไทย” 

๑.๓.๓ ระดับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ลำยเส้น (ใช้ดินสอ) 
๑.๓.๔ กรรมการจัดเตรียมกระดาษขนาดกระดาษ ๓๘X ๕๖ ซม.(กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์แบ่งครึ่ง)  
๑.๓.๕ วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ไมบ้รรทัด ยางลบ 

                             ให้ผู้แข่งขันเตรียมมำเองทั้งหมด 
๑.๓.๖ ห้ำมออกแบบหรือร่ำงภำพมำเป็นตัวอย่ำง ให้คณะกรรมควบคุมตรวจสอบก่อนแข่งขัน 

                            และคณะกรรมกำรตัดสินถือเป็นสิ้นสุด 
๑.๓.๗ ใช้เวลาในการแข่งขัน ๓ ชั่วโมง 

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

 

๒. กำรแข่งขันกำรเขียนภำพ สีโปสเตอร ์
๒.๑ คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 

  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔-๖) 
 ๒.๒ ประเภทและจ ำนวน ผู้เข้ำแข่งขัน 
  ๒.๒.๑ แข่งขันประเภทเดี่ยว 
  ๒.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔-๖)  จ านวน ๑ รูป 

๒.๓ วิธีด ำเนินกำร  
๒.๓.๑ ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ตามวัน เวลาที่ก าหนด 
๒.๓.๒ ขอบข่ายเนื้อหา จ านวน ๑ หัวข้อ คือ  

“๔๘ ปี  วิถีปริยัติ  น ำปฏิบัติสู่สังคมไทย” 
๒.๓.๓ ระดับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วำดภำพใช้สีโปสเตอร์ 
๒.๓.๔ กรรมการจัดเตรียมกระดาษขนาดกระดาษ ๓๘X๕๖ ซม.(กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ แบ่งครึ่ง)  
๒.๓.๕ วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น ไม้บรรทัด ยางลบ สี เป็นต้น 

                             ให้ผู้แข่งขันเตรียมมำเองทั้งหมด  
๒.๓.๖ ห้ำมออกแบบหรือร่ำงภำพมำเป็นตัวอย่ำง ให้คณะกรรมควบคุมตรวจสอบก่อนแข่งขัน 

                             และคณะกรรมกำรตัดสินถือเป็นสิ้นสุด 
๒.๓.๗ ใช้เวลาในการแข่งขัน ๓ ชั่วโมง 

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



             กำรประกวดแข่งขันพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร “๔๘ ปี วิถีปริยัติ น าปฏิบตัิสูส่ังคมไทย” คร้ังท่ี ๑๑ หน้ำ ๓๓ 
 

                     ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม่ที่ ๖ 

๓. กำรแข่งขันประติมำกรรมลอยตัว 
๓.๑ คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 

  ๓.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) 
  ๓.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
 ๓.๒ ประเภทและจ ำนวน ผู้เข้ำแข่งขัน 
  ๓.๒.๑ แข่งขันประเภททีม ๓ รูป 
  ๓.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   ๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)   จ านวน ๑ ทีม 
        ๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) จ านวน ๑ ทีม 

๓.๓ วิธีด ำเนินกำร  
๓.๓.๑ ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ตามวัน เวลาที่ก าหนด 
๓.๓.๒ ขอบข่ายขนาดของผลงานและวัสดุที่ใช้ในการปั้น  
 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประติมากรรมลอยตัว ใช้ดินเหนียว  
    ขนาดพ้ืน ๒๕ X ๒๕ นิ้ว จ ากัดความสูงไม่เกิน ๒๕ เซนติเมตร  
 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประติมากรรมลอยตัว ใช้ดินเหนียว  
   ขนาดพ้ืนไม่เกิน ๒๕ X๒๕ นิ้ว จ ากัดความสูงไม่เกิน ๕๐ เซนติเมตร  
๓.๓.๓ วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน ให้ผู้แข่งขันเตรียมมำเองท้ังหมด  
๓.๓.๔ ขอบข่ายเนื้อหา จ านวน ๑ หัวข้อ คือ  

“๔๘ ปี  วิถีปริยัติ  น ำปฏิบัติสู่สังคมไทย” 
๓.๓.๕ ให้คณะกรรมการควบคุมตรวจสอบห้ามผู้เข้าแข่งขันน าภาพรูปแบบของงานปั้นมาดูในขณะ

แข่งขั้น 
๓.๓.๖ ห้ามท าโครงสร้างมาก่อนล่วงหน้า 
๓.๓.๗ ห้ามใช้แบบพิมพ์ แม่พิมพ์ทุกชนิดเป็นเครื่องมือในการสร้างงาน 
๓.๓.๘ ใช้เวลาในการปั้น ๓ ชัว่โมง 

๓.๔ เกณฑ์กำรให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 
๑) ความสวยงามและความสมบูรณ์ของรูปทรง    ๓๐ คะแนน 
๒) ความคดิสร้างสรรค์      ๓๐ คะแนน 
๓) การจัดองค์ประกอบ       ๒๐ คะแนน 
๔) ความสอดคล้องของผลงานกับหัวข้อที่ก าหนด   ๒๐ คะแนน 
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๔. กำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำศิลปะ 
๔.๑ คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 

  ๔.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) 
  ๔.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
 ๔.๒ ประเภทและจ ำนวน ผู้เข้ำแข่งขัน 
  ๔.๒.๑ แข่งขันประเภทเดี่ยว 
  ๔.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   ๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)   จ านวน ๑ รูป 
        ๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  จ านวน ๑ รปู 

๔.๓ วิธีด ำเนินกำร และเกณฑ์ให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน  
๔.๓.๑ ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ตามวัน เวลาที่ก าหนด 
๔.๓.๒ ใช้แบบทดสอบ จ านวน ๕๐ ข้อ ๑๐๐ คะแนน 
๔.๓.๓ ใช้เวลาในการแข่งขัน  ๑  ชั่วโมง 
๔.๓.๔ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุด ถือว่าเป็นผู้ชนะเลิศ 
๔.๓.๕ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้กรรมการดูคะแนน  ๑๐  ข้อแรก  ว่าใครได้คะแนนมากกว่าเป็น

ผู้ชนะ  แต่หากคะแนนเท่ากันอีกให้ดูคะแนน  ๑๐  ข้อต่อมา  ดูทีละ ๑๐ ข้อจนกว่ามีผู้ได้
คะแนนมากกว่าเป็นผู้ชนะ 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ และเทคโนโลยี 
กำรประกวดแข่งขันพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ   

ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 

รำยกำรกิจกรรมกำรแข่งขัน 
ระดับชั้น 

ประเภท 
ผู้เข้ำ

แข่งขัน 

เวลำใน
กำร

แข่งขัน 

ขอบข่ำย 
เนื้อหำ 
วิชำ 

ม.๑-๓ ม.๔-๖ 

๑. การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้ 
    จากวัสดุธรรมชาต ิ

 (ไม่จ ากัดระดบัชัน้) ทีมละ ๓  รูป ๓ ๓.๐๐ ตามที่
คณะกรรม
การ
ก าหนด 
 

๒. การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น  - ทีมละ ๓  รูป ๓ ๓.๐๐ 
๓. การแข่งขันการจัดสวนแก้ว -  ทีมละ ๓  รูป ๓ ๓.๐๐ 
๔. การแข่งขันการท าหนังสั้น   (ไม่จ ากัดระดบัชัน้) ทีมละ ๒  รูป ๒ ๓.๐๐ 
๕. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงาน

อาชีพฯ 
  เดี่ยว ๒ ๑.๐๐ ตาม

ตัวช้ีวัด
ของ
หลักสตูร
แกนกลาง 
๕๑ 

รวม ๒ ๒  ๑๓   
รวม ๕ กิจกรรม ๖ รำยกำร   

 



             กำรประกวดแข่งขันพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร “๔๘ ปี วิถีปริยัติ น าปฏิบตัิสูส่ังคมไทย” คร้ังท่ี ๑๑ หน้ำ ๓๕ 
 

                     ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม่ที่ ๖ 

๑. กำรแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสำระกำรงำนอำชีพ ประเภท กำรประดิษฐ์ของใช้จำกวัสดุธรรมชำติ 
๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 

  -นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.๑-๖) ไม่จ ากัดระดับชั้น 
 ๑.๒ ประเภทและจ ำนวน ผู้เข้ำแข่งขัน 
  ๑.๒.๑ แข่งขันประเภททีม ๆ ละ ๓ รูป 
  ๑.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน  
           -ระดับระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.๑-๖)  จ านวน ๑  ทีม 

๑.๓ วิธีด ำเนินกำร  
๑.๓.๑ ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ตามวัน เวลาที่ก าหนด 

  ๑.๓.๒ วัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้ผู้แข่งขันจัดเตรียมมาให้พร้อม 
๑.๓.๓ ให้คณะกรรมการควบคุมตรวจสอบ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขัน เจาะตัดตกแต่งวัสดุที่จะน ามาใช้ 
         ประดิษฐ์ก่อนการแข่งขัน (ยกเว้นในกรณีท่ีวัสดุนั้นไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้) 
๑.๓.๔ ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ไม่จ ากัดชนิด รูปแบบอิสระ 

        ๑.๓.๕ เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน ๓ ชั่วโมง 
  ๑.๓.๖ ส่งแผ่นพับขนาด A๔ แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการคิดต้นทุน-ก าไร ราคาจ าหน่าย 
                              ไว้ที่โต๊ะแข่งขัน  

๑.๓.๗ ให้แสดงผลงานให้คณะกรรมการตรวจประเมินเฉพาะที่ประดิษฐ์ในเวลาแข่งขันเท่านั้น 
    ๑.๔ เกณฑ์กำรให้คะแนน ๑๐๐  คะแนน 
            ๑.๔.๑ กำรเตรียมงำน (๒๐ คะแนน) 
   ๑) การเตรียมวัสดุอุปกรณ์     ๑๐   คะแนน 

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

            ๑.๔.๒ กระบวนกำรท ำงำน  (๓๐  คะแนน) 
   ๑)  การร่วมมือในการท างาน    ๕     คะแนน 

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

          ๑.๔.๓ ผลงำน (๕๐ คะแนน) 
   ๑)  ความประณีตคงทนสวยงาม    ๑๕   คะแนน 

๒)  ความคิดสร้างสรรค์     ๑๕    คะแนน 
๓)  ประโยชน์การใช้งาน     ๑๕   คะแนน 
๔)  ผลงานถูกต้องตามขั้นตอนในใบงาน       ๕     คะแนน 

 
 
 
 
 



             กำรประกวดแข่งขันพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร “๔๘ ปี วิถีปริยัติ น าปฏิบตัิสูส่ังคมไทย” คร้ังท่ี ๑๑ หน้ำ ๓๖ 
 

                     ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม่ที่ ๖ 

๒. กำรแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสำระกำรงำนอำชีพ ประเภท กำรจัดสวนถำดแบบช้ืน 
๒.๑ คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 

  ๒.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)    แข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น 
 ๒.๒ ประเภทและจ ำนวน ผู้เข้ำแข่งขัน 
  ๒.๒.๑ แข่งขันประเภททีม ๆ ละ ๓ รูป  
  ๒.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน  
   - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)   จ านวน ๑ ทีม 
 ๒.๓ แข่งขันกำรจัดสวนถำดแบบช้ืน  ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ม.๑-๓   
                ๒.๓.๑ วิธีด ำเนินกำร  

๒.๓.๑.๑ ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ตามวัน เวลาที่ก าหนด 
  ๒.๓.๑.๒ ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง ได้แก่  
   ๑) อุปกรณ์การเขียนแบบ ๑ ชุด 
   ๒) พันธุ์ไม้วัสดุประกอบ 
   ๓) ภาชนะท่ีใช้จัด 
   ๔) ภาชนะฉีดน้ า 

๒.๓.๑.๓ ให้ผู้เข้าแข่งขันเขียนแบบการจัดสวนให้เสร็จก่อนลงมือจัด โดยผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียม
กระดาษเขียนแบบเอง  

๒.๓.๑.๔ ลักษณะของภาชนะที่ใช้เป็นจานรองกระถางหรือถาดทรงกลมชนิดเคลือบหรือไม่เคลือบก็ได้
ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง ๑๒ นิ้ว ขนาดความสูงวัดจากถาดไม่เกิน ๕๐ เซนติเมตร 

  ๒.๓.๑.๕ พันธุ์ไม้และวัสดุประกอบ 
   ๑) เป็นพันธุ์ไม้ที่ใช้จัดสวนถาดแบบชื้นไม่ต่ ากว่า ๓ ชนิด 
   ๒) วัสดุประกอบ เช่น หิน กรวด ไม้ หรืออ่ืน ๆ ให้ค านึงถึงความหลากหลายไม่จ ากัด 
        ความคิดสร้างสรรค์ 
   ๓) วัสดุปลูก มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ 
  ๒.๓.๑.๖ เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน ๓ ชั่วโมง (รวมเวลาที่ใช้เขียนแบบ) 
  ๒.๓.๑.๗ อุปกรณ์ ได้แก่ โต๊ะ เก้าอ้ี ทีมละ ๑ ชุด กระดาษเขียนแบบการจัดสวน จัดมาเอง 
          ๒.๓.๒ เกณฑ์กำรให้คะแนน ๑๐๐  คะแนน 
            ๒.๓.๒.๑ การเตรียมงาน (๒๐ คะแนน) 
   ๑) การเขียนแบบ      ๑๐   คะแนน 

๒) การเลือกใช้พันธุ์ไม้ วัสดุ    ๑๐   คะแนน 
            ๒.๓.๒.๒ กระบวนการท างาน  (๓๐  คะแนน) 
   ๑)  ขั้นตอนและความร่วมมือในการปฏิบัติงาน  ๑๐   คะแนน 

๒)  ความสะอาดเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน   ๑๐   คะแนน 
๓)  ท างานทันตามก าหนดเวลา    ๑๐   คะแนน 

          ๒.๓.๒.๓ ผลงาน (๕๐ คะแนน) 
   ๑)  ความประณีต     ๑๐   คะแนน 

๒)  ความสมดุล      ๑๐    คะแนน 
๓)  ความกลมกลืนและสวยงาม    ๑๕   คะแนน 
๔)  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์        ๑๕     คะแนน 
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๓. กำรแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสำระกำรงำนอำชีพ ประเภท กำรจัดสวนแก้ว 
๓.๑ คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 

๓.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)   แข่งขันการจัดสวนแก้ว 
 ๓.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)    จ านวน ๑ ทีม 
๓.๒ ประเภทและจ ำนวน ผู้เข้ำแข่งขัน 

  ๓.๒.๑ แข่งขันประเภททีม ๆ ละ ๓ รูป  
  ๓.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน  
   - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)   จ านวน ๑ ทีม 

๓.๓ แข่งขันกำรจัดสวนแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย ม.๔-๖   
                ๓.๓.๑ วิธีด ำเนินกำร  

๓.๓.๑.๑ ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ตามวัน เวลาที่ก าหนด 
  ๓.๓.๑.๒ ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง ได้แก่  
   ๑) อุปกรณ์การเขียนแบบ ๑ ชุด 
   ๒) พันธุ์ไม้ประกอบการจัดและวัสดุ 
   ๓) ภาชนะท่ีใช้จัด 

๓.๓.๑.๓ ให้ผู้เข้าแข่งขันเขียนแบบการจัดสวนให้เสร็จก่อนลงมือจัด 
โดยผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมกระดาษเขียนแบบเอง  

  ๓.๓.๑.๔ ลักษณะของภาชนะที่ใช้เป็นทรงกลม ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง ๗ นิ้ว  
  ๓.๓.๑.๕ ใช้พันธุ์ไม้และวัสดุประกอบ 
   ๑) เป็นพันธุ์ไม้หลากหลายไม่จ ากัดจ านวน 

๒) วัสดุประกอบ เช่น หิน กรวด ไม้ หรืออ่ืน ๆ ให้ค านึงถึงความหลากหลายมีความคิด
สร้างสรรค ์และวัสดุที่เป็นธรรมชาติ 

   ๓) ห้ามใช้การแปะ ตัด หรือพ่นสีแก้วส าหรับจัดสวน 
  ๓.๓.๑.๖ เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน ๓ ชั่วโมง (รวมเวลาที่ใช้เขียนแบบ)  
  ๓.๓.๑.๗ อุปกรณ์ ได้แก่ โต๊ะ เก้าอ้ี ทีมละ ๑ ชุด กระดาษเขียนแบบการจัดสวน จัดมาเอง 
         ๓.๓.๒ เกณฑ์กำรให้คะแนน ๑๐๐  คะแนน 
           ๓.๓.๒.๑ การเตรียมงาน (๒๐ คะแนน) 
   ๑) การเขียนแปลนถูกต้อง     ๑๐   คะแนน 

๒) การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์    ๑๐    คะแนน 
            ๓.๓.๒.๒ กระบวนการท างาน  (๓๐  คะแนน) 
   ๑)  ขั้นตอนและความร่วมมือในการปฏิบัติงาน  ๑๐   คะแนน 

๒)  ความสะอาดเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน   ๑๐   คะแนน 
๓)  ท างานทันตามก าหนดเวลา    ๑๐   คะแนน 

          ๓.๓.๒.๓ ผลงาน (๕๐ คะแนน) 
   ๑)  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    ๑๐  คะแนน 

๒)  ความสวยงามของชั้นทราย    ๑๕  คะแนน 
๓)  การจัดต้นไม้ๆ     ๑๕  คะแนน 
๔)  ความประณีต       ๕  คะแนน      
๕)  ความสมดุล        ๕  คะแนน 
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๔. กำรแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสำระกำรงำนอำชีพ ประเภท กำรท ำหนังสั้น  
 
หัวข้อ  “๔๘ ปี  วิถีปริยัติ  น ำปฏิบัติสู่สังคมไทย” 

 

๔.๑ คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 
  -นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ไม่จ ากัดระดับชั้น  
 ๔.๒ ประเภทและจ ำนวน ผู้เข้ำแข่งขัน 
  ๔.๒.๑ แข่งขันประเภททีม ๆ ละ ๒ รูป  
  ๔.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
                   - ระดับชั้นมัธยมศกึษา   จ านวน ๑  ทีม 

๔.๓ วิธีด ำเนินกำร 
           ๔.๓.๑ ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
  ๔.๓.๒ สถานแข่งขันจัดเตรียมคอมพิวเตอร์/โปรแกรมตัดต่อไว้ให้ผู้เข้าแข่งขัน 
  ๔.๓.๓ ให้ทีมผู้เข้าแข่งขันเตรียมคลิป/ไฟล์เสียง ที่จะท าการตัดต่อหนังสั้นเปิดเผยแก่ 

                     คณะกรรมการก่อนการแข่งขัน 
  ๔.๓.๔ ท าการแข่งขันตามเวลาที่ก าหนด  ๓ ชั่วโมง   

๔.๔ เงื่อนไข  
๑.เนื้อหาหนังสั้น มีความยาวไม่เกิน ๕-๖ นาที (รวมไตเติ้ลของโครงการตอนเริ่มต้นผลงานและเครดิต  
    ปิดท้าย) และไม่เคย เผยแพร่ หรือรับรางวัลใด ๆ มาก่อน 
๒. ต้องเป็นหนังสั้นที่สร้างสรรค์ ต้องมีความสอดคล้อง 
๓. ผู้เข้าประกวดต้องอธิบายถึงแนวคิดในการจัดท าเนื้อเรื่อง หนังสั้น ว่ามีแรงบันดาลใจ/แรงจูงใจ 
    อย่างไร โดยไม่จ ากัดวิธีการน าเสนอและเทคนิควิธีการถ่ายท าและมีการน าเสนอเบื้องหลังการ        
    ถ่ายท า เป็นเวลา ๒ นาที   (ไม่รวมเนื้อหาในข้อ ๑)   
๔. หากมีบทพูดต้องมีการบรรยายใต้ภาพ ไทย  
๕. เนื้อหาในหนังสั้นต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง/ก่อให้เกิดความขัดแย้งใด ๆ และต้องไม่ลบหลู่ 
    ต่อสถาบันชาติ     ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยค าที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และ  
    ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม      ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม  
    จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด  
๖. ไม่เป็นผลงานที่ท าซ้ า  ดัดแปลง และไม่เคยน าไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนใด 
๗. คณะกรรมการจัดงานฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจง 
    เหตุผลใด ๆ หาก ตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตาม กฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ละเมิด 
    ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น 
๘. ผลงานที่ได้รับคัดเลือก ถือเป็นลิขสิทธิ์ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
๙. การส่งหนังสั้นเข้าประกวด ให้ถือว่าผู้เข้าประกวดตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น 
๑๐.  ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นสิ้นสุด  

๔.๕ รำยละเอียดกำรตัดสิน  
-  ผู้เข้าร่วมแข่งขัน  ต้องส่งสคริปต์  + เค้าโครงเรื่อง + บทสรุปแนวคิด ความยาวไม่เกิน ๔ 

หน้ากระดาษ A4 
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๔.๖ รอบตัดสิน  
-  ตัวแทนกลุ่มๆ ๑ เรื่อง รวมทั้งหมดเป็นจ านวน ๑๔ เรื่อง คัดให้เหลือ ๕ เรื่อง โดย

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (รางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ ๑ ,รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
,รางวัลชมเชยอันดับ ๑,รางวัลชมเชยอันดับ ๒)  

๔.๗ เกณฑ์กำรพิจำรณำผลงำน   ๑๐๐ คะแนน 
๑. เนื้อเรื่อง/บท น่าสนใจ     ๒๐ คะแนน 

   ๑.๑ การเขียนเนื้อเรื่อง/บท 
   ๑.๒ ภาพเหตุการณ์/ฉากที่สื่อออกมา 
   ๑.๓ การแสดง/การสื่อ/ท่าทางอารมณ์สอดคล้อง 
        กับเหตุการณ์ในเรื่อง 

๒. วิธีน าเสนอ      ๓๐ คะแนน 
   เข้าใจง่ายเข้าถึงผู้ชมและประชาชนทั่วไป 

๓. ความคิดสร้างสรรค์     ๒๐ คะแนน 
   สอดแทรกวิธีการแปลกใหม่ ชวนให้น่าติดตาม 

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

  ทั้งนี้ เกณฑ์การให้คะแนนย่อยแต่ละรายการอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจะก าหนด  
แต่คะแนนรวมให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนตามรายการข้างต้น 
 
๕. กำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำกำรงำนอำชีพ  

๕.๑ คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 
  ๕.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) 
  ๕.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
 ๕.๒ ประเภทและจ ำนวน ผู้เข้ำแข่งขัน 
  ๕.๒.๑ แข่งขันประเภทเดี่ยว 
  ๕.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   ๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)   จ านวน ๑ รูป 
        ๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) จ านวน ๑ รูป 

๕.๓ วิธีด ำเนินกำร และเกณฑ์ให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน  
๕.๓.๑ ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ตามวัน เวลาที่ก าหนด 
๕.๓.๒ ใช้แบบทดสอบ จ านวน ๕๐ ข้อ ๑๐๐ คะแนน 
๕.๓.๓ ใช้เวลาในการแข่งขัน  ๑  ชั่วโมง 
๕.๓.๔ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุด ถือว่าเป็นผู้ชนะเลิศ 
๕.๓.๕ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้กรรมการดูคะแนน  ๑๐  ข้อแรก  ว่าใครได้คะแนนมากกว่าเป็น

ผู้ชนะ  แต่หากคะแนนเท่ากันอีกให้ดูคะแนน  ๑๐  ข้อต่อมา  ดูทีละ ๑๐ ข้อจนกว่า มีผู้ได้
คะแนนมากกว่าเป็นผู้ชนะ 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  
กำรประกวดแข่งขันพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ   

ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 

รำยกำรกิจกรรมกำรแข่งขัน 
ระดับชั้น 

ประเภท 
ผู้เข้ำ

แข่งขัน 

เวลำใน
กำร

แข่งขัน 

ขอบข่ำย 
เนื้อหำ 
วิชำ 

ม.๑-๓ ม.๔-๖ 

๑. การแข่งขันบรรยายธรรม  
 ภาคภาษาอังกฤษ 

  เดี่ยว ๒ ไม่เกิน 
๕-๗ น. 

ตามหัวข้อ/
เนื้อหาที่
ก าหนด ๒. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)     เดี่ยว ๒ ไม่เกิน 

๕-๗ น. 
๓. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ   เดี่ยว ๒ ๑.๐๐ ตามตัวชี้วัด

ของหลักสูตร
แกนกลาง ๕๑ 

๔. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี   เดี่ยว ๒ ๑.๐๐ ตามหลักสูตร
การศึกษาพระ
ปริยัติฯ 

รวม ๔ ๔  ๘   
รวม ๔ กิจกรรม ๘ รำยกำร   

 
๑. กำรแข่งขันบรรยำยธรรม ภำคภำษำอังกฤษ 

๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 
  ๑.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) 
  ๑.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
 ๑.๒ ประเภทและจ ำนวน ผู้เข้ำแข่งขัน 
  ๑.๒.๑ แข่งขันประเภทเดี่ยว 
  ๑.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   ๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.๑-๓) จ านวน ๑ รูป 
        ๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔-๖) จ านวน ๑ รปู 

๑.๓ วิธีด ำเนินกำร  
๑.๓.๑ ส่งแบบใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันตามวัน เวลาที่ก าหนด 
๑.๓.๒ เนื้อหาในการบรรยายธรรม  

  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   จ านวน ๑ หวัข้อ คือ   
  “๔๘ ปี  วิถีปริยัติ  น ำปฏิบัติสู่สังคมไทย” 

                              - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน ๑ หวัข้อ คือ  
           “๔๘ ปี  วิถีปริยัติ  น ำปฏิบัติสู่สังคมไทย” 

๑.๓.๓ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุด ถือว่าเป็นผู้ชนะเลิศ 
๑.๓.๔ ผู้แข่งขันพูดไม่เกิน ๕-๗ นาที (๔ นาที กรดกริ่ง ๑ ครั้งยาว, ๕ นาที กดกริ่ง ๒  

                    ครั้งยาว พูดเกินเวลาที่ก าหนด ตัด ๒ คะแนน/นาที ) 
๑.๓.๕  ผู้แข่งขันต้องติดป้ายชื่อ และนั่งประจ าที่นั่งจัดไว้ให้ เพ่ือสะดวกในการแข่งขัน 
๑.๓.๖  ใช้เวลาในการแข่งขันรูปละไม่เกิน ๕ - ๗ นาท ี
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๑.๔ เกณฑ์กำรให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 
๑) อารัมภบทน่าสนใจ (เริ่มต้น-ลงท้าย)   ๑๐ คะแนน 
๒) เนื้อเรื่อง 

- มีสาระตรงประเด็น(ตรงกับชื่อเรื่อง)  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 

 
 
 

๒.๑ คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 
  ๒.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) 
  ๒.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
 ๒.๒ ประเภทและจ ำนวน ผู้เข้ำแข่งขัน 
  ๒.๒.๑ แข่งขันประเภทเดี่ยว 
  ๒.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   ๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)   จ านวน ๑ รูป 
        ๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) จ านวน ๑ รูป 

๒.๓ วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน  
๒.๓.๑  นิทานที่ใช้แข่งขัน เป็นนิทานพื้นบ้านของไทย หรือของต่างประเทศหรือนิทานอีสป 
๒.๒.๓  เวลาในการแข่งขัน  

๑. ระดับชั้น ม.ต้น ใช้เวลาในการพูด ไม่เกิน ๕-๖ นาท ี 
๒.  ระดับชั้น ม. ปลาย ใช้เวลาในการพูดไม่เกิน  ๖- ๗  นาท ี 

๒.๒.๔  เวลาในการพูด (บวก /ลบ ๓๐ วินาทีไม่ตัดคะแนน) ใช้เวลาน้อยหรือมากกว่า เวลาที่ก าหนด 
          ตัดนาทีละ ๑ คะแนน (ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการแนะน าตัว) 
๒.๒.๕  นักเรียนต้องส่งบทนิทำนให้กรรมกำรตัดสินก่อนกำรแข่งขัน (ส่งในเวลำรำยงำนตัว)   
          จ ำนวน ๓ ชุด ตำมจ ำนวนคณะกรรมกำรตัดสิน    
๒.๒.๖ ขณะพูดห้ามใช้อุปกรณ์ เอกสารอ่ืนๆ และบันทึกช่วยจ าประกอบการพูด  
๒.๒.๗ ผู้เข้าแข่งขันที่มาช้ากว่าก าหนดเวลาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ เป็นสิทธิ์ขาด 

๒.๔ เกณฑ์กำรให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน  
๑)  เนื้อเรื่อง (Content)   ๓๕ คะแนน  ประกอบด้วย  

- เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจ เหมาะสมกับวัย    ๑๕  คะแนน  
- รูปแบบการเล่าเรื่อง การน าเสนอ (Form & Organizing)  ๑๐  คะแนน  
- ข้อคิดในการน าเสนอ (Moral)     ๑๐  คะแนน  

๒)  ควำมคล่องแคล่วด้ำนกำรใช้ภำษำ (Language Competence) ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย  

๒. กำรแข่งขันกำรเล่ำนิทำน (Story Telling)   
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- ใช้ภาษาถูกต้องค าศัพท์ โครงสร้าง ค าสันธานและความเหมาะสมกับระดับชั้น ๒๐  คะแนน 
- ความสามารถด้านการออกเสียง (Pronunciation)   ๒๐ คะแนน  
- การใช้น้ าเสียง และอารมณ์สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง (Tone)   ๒๐ คะแนน  

 ๓) เล่ำตำมเวลำที่ก ำหนด (Time)         ๕ คะแนน 
   หมำยเหตุ กรณีนักเรียนพูดไม่ตรงตามหัวข้อ กรรมการจะพิจารณาตัดคะแนนในส่วน เนื้อหาของ
เรื่องท่ีพูด 

 
๓. กำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำภำษำอังกฤษ  

๓.๑ คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 
  ๓.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) 
  ๓.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
 ๓.๒ ประเภทและจ ำนวน ผู้เข้ำแข่งขัน 
  ๓.๒.๑ แข่งขันประเภทเดี่ยว 
  ๓.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)   จ านวน ๑ รูป 
        - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) จ านวน ๑ รูป 

๓.๓ วิธีด ำเนินกำร และเกณฑ์ให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน  
๓.๓.๑ ส่งแบบใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันตามวัน เวลาที่ก าหนด  
๓.๓.๒ ใช้แบบทดสอบ จ านวน ๕๐ ข้อ ๑๐๐ คะแนน 
๓.๓.๓ ใช้เวลาในการแข่งขัน  ๑  ชั่วโมง 
๓.๓.๔ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุด ถือว่าเป็นผู้ชนะเลิศ 
๓.๓.๕ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้กรรมการดูคะแนน  ๑๐  ข้อแรก  ว่าใครได้คะแนนมากกว่าเป็น

ผู้ชนะ  แต่หากคะแนนเท่ากันอีกให้ดูคะแนน  ๑๐  ข้อต่อมา  ดูทลีะ ๑๐ ข้อจนกว่ามีผู้ได้
คะแนนมากกว่าเป็นผู้ชนะ 

 
๔. กำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำภำษำบำลี 

๔.๑ คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 
  ๔.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) 
  ๔.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
 ๔.๒ ประเภทและจ ำนวน ผู้เข้ำแข่งขัน 
  ๔.๒.๑ แข่งขันประเภทเดี่ยว 
  ๔.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)   จ านวน ๑ รูป 
        - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) จ านวน ๑ รูป 

๔.๓ วิธีด ำเนินกำร และเกณฑ์ให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน  
๔.๓.๑ ส่งแบบใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันตามวัน เวลาที่ก าหนด  
๔.๓.๒ ใช้แบบทดสอบ จ านวน ๕๐ ข้อ ๑๐๐ คะแนน 
๔.๓.๓ ใช้เวลาในการแข่งขัน  ๑  ชั่วโมง 
๔.๓.๔ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุด ถือว่าเป็นผู้ชนะเลิศ 
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๔.๓.๕ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้กรรมการดูคะแนน  ๑๐  ข้อแรก  ว่าใครได้คะแนนมากกว่าเป็น
ผู้ชนะ  แต่หากคะแนนเท่ากันอีกให้ดูคะแนน  ๑๐  ข้อต่อมา  ดูทีละ ๑๐ ข้อจนกว่า มีผู้ได้
คะแนนมากกว่าเป็นผู้ชนะ 

 
 

กิจกรรมพัฒนำทักษะผู้เรียน 
กำรประกวดแข่งขันพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ   

ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 

รำยกำรกิจกรรมกำรแข่งขัน 
ระดับชั้น 

ประเภท 
ผู้เข้ำ 

แข่งขัน 

เวลำใน
กำร

แข่งขัน 

ขอบข่ำย 
เนื้อหำวิชำ ม.๑-๓ ม.๔-๖ 

กิจกรรมพัฒนำทักษะผู้เรียน 
๑. การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก 

 
 

 
 

 
ทีมละ ๓ 

รูป 

 
๖ 

 
ม.ต้น 
๕.๐๐ น. 
ม.ปลาย 
๕.๐๐ น. 

 
ตามหัวข้อ/
เนื้อหาที่
ก าหนด  

รวม ๑ ๑  ๖   
รวม ๑ กิจกรรม ๒ รำยกำร   

 
 
๑. กำรแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก  

๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 
  ๑.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) แบบธรรมดา 
  ๑.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) แบบป๊อบอัพ  
 ๑.๒ ประเภทและจ ำนวน ผู้เข้ำแข่งขัน 
  ๑.๒.๑ แข่งขันประเภททีม ๆ ละ ๓ รูป  
  ๑.๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   - ระดับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)   จ านวน  ๑  ทีม 
        - ระดับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)   จ านวน  ๑  ทีม 

๑.๓ วิธีด ำเนินกำร  
๑.๓.๑ ส่งแบบใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันตามวัน เวลาที่ก าหนด 
๑.๓.๒ กรอบเรื่องเป็นหนังสือบันเทิงคดี หัวข้อ  

         “๔๘ ปี  วิถีปริยัติ  น ำปฏิบัติสู่สังคมไทย” 
๑.๓.๓ รูปแบบของหนังสือเล่มเล็ก 

๑) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๑๐ หน้า / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๒ หน้า ไม่รวมปก   
  ๒) ใช้กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ ขาด A๔ พับครึ่ง  

 ๓) รูปเล่มแบบธรรมดาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑-๓  และรูปเล่ม แบบป๊อบอัพ 
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    ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖   ประกอบด้วย หน้าปก ปกใน ปกหลัง  เนื้อหา
ภายในเล่ม ส่วนที่บอกถึงที่มาของเรื่องหรือ แรงบันดาลใจ และวัตถุประสงค์ของหนังสือมี
เนื้อเรื่องตามท่ีก าหนดและให้ก าหนดเลขหน้าให้ชัดเจน  

๔) เป็นเรื่องท่ีแต่งข้ึนเองจากหัวข้อที่ก าหนด หรือดัดแปลงมาจากเรื่องที่มีอยู่เดิมก็ได้ แต่งเป็น
บทร้อยแก้วหรือร้อยกรอง 

๕) เนื้อหาภาพประกอบและรูปแบบตัวอักษรเหมาะส าหรับวัย 
๖) มีภาพประกอบระบายสีไม้ หรือสีไม้ระบายด้วยน้ า 
๗) ใช้เวลาในการแข่งขัน  ๕ ชั่วโมง 
๘) เกินเวลาตัดคะแนนนาทีละ ๑ คะแนน  
๙) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะไม่ส่งคืน  

  ๑๐) อุปกรณ์ในการจัดท าให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเองทั้งหมด 
๑๑) ให้คณะกรรมควบคุมห้ามจัดผู้เข้าแข่งขันเตรียมหรือท ารูปเล่มมาก่อนล่วงหน้า หาก

กรรมการตรวจพบถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขันทันทีไม่ว่ากรณีใด ๆ  
๑.๔ เกณฑ์กำรให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 

๑. เนื้อหาสาระ      ๒๐ คะแนน 
๒. ภาพประกอบ      ๑๕ คะแนน 
๓. ภาษา และฉันทลักษณ์     ๑๕ คะแนน 
๔. ความคิดสร้างสรรค์     ๑๕ คะแนน 
๕. ความสวยงามของปกหน้า    ๕ คะแนน 
๖. ขนาดและรูปแบบตัวอักษร    ๑๐ คะแนน 
๗. ความสวยงามของรูปเล่ม    ๑๕ คะแนน 

 ๘. การวางแผน ท าโครงร่างงานเขียนได้เหมาะสมเป็นระบบ ๕ คะแนน 
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รำงวัล เกณฑ์กำรตดัสนิ และคณะกรรมกำรตดัสิน 
 
๑. รำงวัล  
 - ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด   รับโล่รางวัลชนะเลิศพร้อมทุนการศึกษา  
 - ผู้ที่ได้คะแนนอันดับ ๒   ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 
 - ผู้ที่ได้คะแนนอันดับ ๓   ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 
 - ผู้ที่ได้คะแนนอันดับ ๔ (ชมเชยอันดับ ๑) ได้รับเกียรติบัตร 
 - ผู้ที่ได้คะแนนอันดับ ๕ (ชมเชยอันดับ ๒) ได้รับเกียรติบัตร  
 - ผู้ที่ได้คะแนนอันดับ ๖ – ๑๔  (เข้าร่วม) ได้รับเกียรติบัตร  
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 
๒. คณะกรรมกำรตัดสิน 
 ๑. คณะกรรมกำรระดับช้ันละ  ๓  คน 
 ๒. คุณสมบัติของคณะกรรมกำร 
  ๑) เป็นศึกษานิเทศก์ หรือครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จัดแข่งขันแต่ละกิจกรรม 
  ๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จัดแข่งขัน 
  ๓) ครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๔) ครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
๕) ครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๖) ครูสังกัดกองการศึกษาพิเศษ 
๗) อาจารย์มหาวิทยาลัย  
๘) ครู หรืออาจารย์สถาบันการศึกษา อ่ืน ๆ 

 
 

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             กำรประกวดแข่งขันพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร “๔๘ ปี วิถีปริยัติ น าปฏิบตัิสูส่ังคมไทย” คร้ังท่ี ๑๑ หน้ำ ๔๖ 
 

                     ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม่ที่ ๖ 

 ส ำนักงำนกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ กลุ่มที่ ๖ 
กองพุทธศำสนศึกษำ ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 

ในก ำกับของมหำเถรสมำคม 
 
ติดต่อสอบถำม 

 

พระครูถาวรรัตนานุกิจ  ประธานกลุ่ม ๖    ๐๘-๑๒๘๗-๖๕๔๕ 
 พระครูวิสิฐวรนารถ  รองประธานกลุ่ม  ๐๘-๑๙๙๘-๐๑๓๓ 
 พระครูโสภณปัญญาธร  รองประธานกลุ่ม  ๐๘-๑๗๙๑-๖๖๕๓ 
 พระครูสิริรัตนโสภิต  รองประธานกลุ่ม  ๐๘-๑๙๙๓-๑๖๕๓ 

พระครูปลัดจีระพันธ์  คมฺภีรธมฺโม เลขานุการกลุ่ม    ๐๘-๖๙๑๙-๗๕๐๐ 
โทรศัพท์ส านักงานกลุ่ม  ๐๕๔  ๓๓๙ ๔๕๘  
เฟซบุ๊คส านักงานกลุ่ม  ส ำนักงำนกลุ่ม ปส.๖ 

  
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ  ประจ ำกลุ่ม 

นายบุญส่ง   ดวงมะโน  ๐๘-๑๘๘๕-๘๐๖๘  
Bs2517@windowslive.com / Line name  บุญส่ง 

นายนพดล  ธิอินโน  ๐๘-๓๔๗๖-๘๓๔๑ 
nopphadollp@hotmail.com / Line name  nadonlfc 

นางสาวสิญาธร  สุขแก้ว  ๐๘-๒๑๘๗-๓๗๒๙ 
name_sri@hotmail.com / Line name  มินนี่&เชอร์รี่ 

นายสมนึก  เครือวงศ์  ๐๙-๔๗๑๕ ๑๖๑๙,๐๘-๔๖๕๔-๙๙๘๐ 
chockupsorn@hotmail.com / Line name  สมนึก เปอร์เฟคเซลล์    

นางศิริพร   วงศ์ประเสริฐ  ๐๘-๙๘๓๘-๔๕๐๙ 
    yakumi_n@hotmail.com / Line name  ศิริพร 
นายศิระณัฏฐ์   ศิริเมืองงาว ๐๘-๖๓๘๓-๑๒๒๔ 
    Successfuldd99@gmail.com / Line name NongHongtay   
 

นักวิชำกำรศำสนศึกษำ  ประจ ำกองพุทธศำสนศึกษำ 

นางอัจฉรา   พลไพรินทร์  ๐๘-๑๔๒๐-๑๕๕๙  
 
 


