
 
หลักเกณฑ์  คุณสมบัติและกติกา  สำหรับการแข่งขันตอบปัญหาวิชาพื้นฐาน ปีการศึกษา  2565 

ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 

 
     การแข่งขันการตอบปัญหาวิชาพื้นฐาน หมายถึง กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน   
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  และคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น ท่ีจัดขึน้สำหรับนักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี  3  (เฉพาะ ม.3)   และ
นักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี  4  (ม.4 – ม.6)   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพปีท่ี   1 – 3   (ปวช. ปีท่ี 1 – 3)   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
   1.  กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาพื้นฐาน แบ่งเป็น 
        1.1 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย 
        1.2 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ 
         1.3 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาจีน 
        1.4 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา 
        1.5  การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ 
        1.6  การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ 
        1.7 การแข่งขันวิชาคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น ( ปฏิบัติกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ) 
   2.  หลักเกณฑ์การจัดการแข่งขัน 
        2.1 ดำเนินการแข่งขันโดยหมวดวิชาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี  ท่ีได้รับมอบหมายเป็น 
    ผู้รับผิดชอบดำเนินการแข่งขัน 
        2.2 การตัดสินผลการแข่งขันตอบปัญหา   กำหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐาน   3   ระดับ  คือ 
     เกณฑ์เหรียญทอง คะแนนระหว่าง  80 – 100   คะแนน 
     เกณฑ์เหรียญเงิน  คะแนนระหว่าง  70 – 79     คะแนน 
     เกณฑ์เหรียญทองแดง คะแนนระหว่าง  60 – 69     คะแนน 
   3.  รางวัลสำหรับผู้ชนะผ่านเกณฑ์การแข่งขันแต่ละวิชา  ผู้ชนะการแข่งขันที่ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ตาม 
        ข้อ  2.2  จะได้รับเกียรติบัตร  ดังนี้ 
     เกณฑ์เหรียญทอง จะได้รับ  เกยีรติบัตรเหรียญทอง 
     เกณฑ์เหรียญเงิน  จะได้รับ  เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
     เกณฑ์เหรียญทองแดง จะได้รับ  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
         หมายเหตุ  :  นักเรียนท่ีแข่งขันประเภทเด่ียว  ทุกรายวิชาที่ได้ผ่านเกณฑ์เหรียญทอง 
           จะได้รับทุนการศึกษา  ดังนี้ 
       ประเภทเด่ียว รางวัลท่ี  1 400    บาท พร้อมของท่ีระลึก 
         รางวัลท่ี  2 300    บาท พร้อมของท่ีระลึก 
       รางวัลท่ี  3 200    บาท  พร้อมของท่ีระลึก 
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   4.  คุณสมบัติของนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
        4.1 เป็นนักเรียนช่วงช้ันท่ี  3  (เฉพาะ  ม.3)  และ  นักเรียนช่วงช้ันท่ี   4  (ม.4 – ม.6) 
    สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ       
                                  ปีท่ี  1 – 3  (ปวช.  ปีท่ี  1 – 3)   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
       4.2 นักเรียนทุกคนมีสิทธิ์สมัครเข้าแข่งขันตามระดับการศึกษานั้น ๆ โดยไม่มีการสุ่มตัวอย่าง 
       4.3 นักเรียน  1  คน  มีสิทธิ์เข้าแข่งขันได้  1  วิชาเท่านั้น 
   5.  กติกาการแข่งขัน 

5.1   แต่ละโรงเรียน/วิทยาลัยฯ  ส่งรายช่ือนักเรียนท่ีสมัครเข้าแข่งขันแต่ละวิชาไปยังวิทยาลัยอาชีวศึกษา-       
       ดรุณาราชบุรี ท่ีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันภายในวัน  เวลา  ท่ีกำหนด เพื่อเจ้าภาพจะได้ดำเนินการ  
 จัดทำสูจิบัตร  และรายช่ือผู้เข้าแข่งขันต่อไป 
5.2   เมื่อผู้สมัครไม่สามารถเข้าแข่งขันรายวิชาตามกำหนดวัน   เวลา  จะด้วยสาเหตุใด ๆ  ก็ตามจะถือว่า   
       ผู้สมัครสละสิทธิ์ในการแข่งขันครั้งนั้น ๆ  
5.3   การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่ส้ินสุด 
5.4   การแข่งขันตอบปัญหาวิชาพื้นฐาน  ท้ัง  10  รายวิชา  จัดการแข่งขันรอบเดียว  ดังนี้.- 

              วันท่ี 1 ธนัวาคม  2565    จัดแข่งขันรายวิชาคณิตศาสตร์ , ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ 
         ภาษาจีน  และ  คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 
              วันท่ี 2 ธนัวาคม  2565    จัดแข่งขันรายวิชาสังคมศึกษา  และวิชาวิทยาศาสตร์                                   
         ประกวดสุนทรพจน์ ภาษาไทย , ภาษาจีน , ภาษาอังกฤษ 
                              * ทั้ง  10  รายวิชา  ได้ให้รายละเอียดไว้ในใบหลักเกณฑ์แล้ว 

* การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน , คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษา                              
  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และ ประกวดสุนทรพจน์ ภาษาไทย , ภาษาจีน , ภาษาอังกฤษ 

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
   ใช้คุณสมบัติท่ัวไปของผู้เข้าแข่งขัน    ข้อ  4    ตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติและกติกาท่ัวไปของการแข่งขัน        
ตอบปัญหาวิชาพื้นฐาน  ปีการศึกษา  2565 
 

กติกาการแข่งขัน 
   1.    แต่ละโรงเรียน/วิทยาลัยฯ ส่งรายช่ือนักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี  3  (เฉพาะ ม.3  และ  นักเรียนระดับ      
                              ช่วงช้ันท่ี  4  (ม.4 – ม.6)  หรือนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1 – 3  (ปวช.  ปีท่ี  1 – 3) 
   2.    การแข่งขันมีประเภทเด่ียว และประเภททีม (เฉพาะภาษาจีน) โดยโรงเรียน/วิทยาลัยฯ ส่งผู้เข้าแข่งขัน                      
         ได้ในระดับช่วงช้ันท่ี  3  (เฉพาะ  ม.3)  และ  นักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี 4  (ม.4–ม.6)  หรือนักเรียน 
                              ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปีท่ี 1-3  (ปวช. ปีท่ี 1-3) 
   3.    ให้ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียน ณ ท่ีแข่งขันก่อนเวลาการแข่งขัน  30  นาที  พร้อมแสดง 
         บัตรประจำตัวนักเรียน   หรือบัตรประชาชน   กรณีไม่มีบัตร  ต้องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาด้วย 
   4.    ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันที่มาทีหลังจากการแข่งขันผ่านไป  30  นาที  เข้าห้องสอบ 
   5.    อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันออกจากห้องสอบได้หลังจากการแข่งขันผ่านไป  45  นาที 
   6.    การรับคำแนะนำจากผู้อื่นนอกเหนือจากคณะกรรมการในระหว่างการแข่งขันถือว่าทุจริตในการแข่งขัน 

หลักเกณฑ์ 
หน้า  2 


