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คํานํา

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไดจัดกิจกรรม “เปดบานนวมินท”

ประจําปการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อําเภอเมือง

จังหวัดสงขลา การจัดกิจกรรมดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ใหนักเรียน 

ครู และโรงเรียนนําผลงานทางวิชาการที่ไดศึกษา และพัฒนามาแสดง

นิทรรศการ 2) เพ่ือเผยแพรผลงานการสงเสริมและจัดการศึกษาของ

โรงเรียน ตลอดจนแสดงความสามารถของนักเรียน 3) เพ่ือใหนักเรียนคิด

วิเคราะห ส่ิงที่ ไดเ รียนรูอยางมีหลักเกณฑ 4) เพ่ือเปนการสงเสริม

ศักยภาพของผูบริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาใหมีการ

พัฒนาอยางเต็มศักยภาพ

นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม Open House สําหรับนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาที่เขารวมแขงขัน และรวมชมนิทรรศการสําหรับแนวทาง

การศึกษาตอในโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

ขอขอบคุณผูบริหาร คณะครู และนักเรียนทุกคนที่เขารวมโครงการ

ในคร้ังนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวา การเขารวมกิจกรรมคร้ังนี้ สามารถนํา

ความรูและปประสบการณที่ไดรับไปใชใหเกิดประโยชนตอไป

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

ก



เวลา 08.00 – 08.30 น. - ลงทะเบียน ณ สถานท่ีแขงขัน

เวลา 08.30 น. - ครูผูควบคุมนักเรียน และนักเรียน  

พรอมกัน ณ หอประชุมราชพฤกษ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

- พิธีมอบเกียรติบัตรหนวยงานท่ีให

การสนับสนุน / จัดนิทรรศการ

เวลา 10.00 น. - การแขงขันทักษะวิชาการและเขา

รวมนิทรรศการ

ข



รายการแข่งขัน
ลําดับท่ี รายการแขงขัน เวลา สถานท่ี

1 การแขงขันทักษะการคัดลายมือ 10.00 – 11.00 น. 1321 -1322

2 การแขงขันตอบคาํถามภาษาไทย 10.00 – 11.00 น. 1316 - 1317

3 การแขงขันทักษะการสะกดคํา 10.00 – 11.00 น. 1323

4 การแขงขันเขียนบรรยายภาพ 10.00 – 11.00 น. 1318

5 การแขงขันการเขียนเรียงความ 10.00 – 11.00 น. 1324

6
การแฟนพันธุแทภาษาไทย 10.30 – 11.30 น. ซุมกลุมสาระฯ

ภาษาไทย

7 การแขงขันคิดเลขเร็ว 10.00 – 12.00 น. หองจิตรลดา

8 การแขงขันเกม Sudoku 10.00 – 12.00 น. 1124

9
การแขงขันวาดภาพศิลปสรางสรรค 10.00 - 13.00 น. 1120,1121,

1123

10
การแขงขัน ตอบปญหาความรูทั่วไป

วิชาสังคมศึกษา

10.00 – 11.00 น. 1306

11 การแขงขันฟุตบอล 7 คน 08.30 – 12.00 น. สนามกีฬา

12 การแขงขัน Read & Draw 10.00 – 11.00 น. 1221

13 การแขงขัน Story Telling 10.00 – 12.00 น. 1218

14 การแขงขัน Spelling Bees 10.00 – 11.00 น. 1314
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รายการแข่งขัน
ลําดับท่ี รายการแขงขัน เวลา สถานท่ี

15 การตอบปญหาวิทยาศาสตร 10.00 – 13.00 น. 1210, 1211

16
การตอบปญหาทางวิชาการ

ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

10.00 – 11.00 น. หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร 1

17
การแขงขันตอบปญหาการงาน

อาชีพ

10.00 – 11.00 น. 1120

ง



สารบัญ
รายการ หน้า

1.การแขงขันทักษะคัดลายมือ 1

2.การแขงขันตอบคําถามภาษาไทย 3

3.การแขงขันทักษะการสะกดคํา 4

4.การแขงขันเขียนบรรยายภาพ 5

5.การแขงขันเขียนเรียงความ 7

6.การแขงขันแฟนพันธุแทภาษาไทย 9

7.การแขงขันคิดเลขเร็ว 10

8.การแขงขันเกม Sudoku 12

9.การแขงขันวาดภาพศิลปสรางสรรค 14

10. การแขงขัน ตอบปญหาความรูทั่วไปวิชาสังคมศึกษา 17

11. การแขงขันฟุตบอล 7 คน 18

12. การแขงขัน Read & Draw 25

13. การแขงขัน Story Telling 26

14. การแขงขัน Spelling Bees 29

15. การตอบปญหาวิทยาศาสตร 31

16. การตอบปญหาทางวิชาการดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี 33

17. การแขงขันตอบปญหาการงานอาชีพ 34
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เกณฑแขงขันทักษะวิชาการ "เปดบานนวมินท"

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

รายการแขงขันทักษะการคัดลายมือ

1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน 

1.1 ระดับ ป.4 - ป.6   จํานวน   1 คน

2. เกณฑการตัดสิน

1. ความสวยงาม        

- ชองไฟ                                  10  คะแนน

- ความสม่ําเสมอ                       10  คะแนน

- ความชัดเจน                     10  คะแนน

2. ความสะอาด วรรคตอน   20    คะแนน

3. ความถูกตองตามอักขรวิธี         20    คะแนน

4. รูปแบบตัวอักษรถูกตองตามกําหนด 20  คะแนน

5. ทันเวลา                                10 คะแนน

3. กติกาการแขงขัน/เกณฑการใหคะแนน

3.1 ขอความคณะกรรมการกลางเปนผูกําหนด

3.2 ใชรูปแบบอักษรและตัวเลขแบบกระทรวงศึกษาธิการ หัวกลม คัดตัวบรรจง

ครึ่งบรรทัด

3.3 การแขงขันมีรอบเดียว

3.4 ใชปากกาลูกลื่นสีดํา ขนาด 0.5 มม.

4. เกณฑการมอบเกียรติบัตร

4.1 เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ

4.2 เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ   อันดับที่ 1

4.3 เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ   อันดับที่ 2
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เกณฑแขงขันทักษะวิชาการ "เปดบานนวมินท"

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

/การแขงขัน ทักษะการคัดลายมือ

4.4 คะแนน  80 - 100 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง

คะแนน  70 - 79 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน

คะแนน   60 - 69 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง

ตํ่ากวา    60 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรเกียรติบัตรเขารวม

5. เวลาการแขงขัน

5.1 วันที่  9  กุมภาพันธ 2566

5.2 เวลา   10.00 – 11.00 น. ( 60 นาที )

5.3   สถานที่ หอง  1321 -1322

5.4 ครูผูประสาน : ครูชญาภา 087-837-9986
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เกณฑแขงขันทักษะวิชาการ "เปดบานนวมินท"

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

รายการแขงขันตอบคําถามภาษาไทย

1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน 

1.1 ผูเขาแขงขันเปนทีม  ทีมละ   2 คน

1.2 ผูเขาแขงขันเปนนักเรียนที่กําลังศกึษาอยูในระดับช้ัน ป.4 - ป.6

2. เกณฑการตัดสิน

2.1  ทีมที่ไดคะแนนสูงสุดจะไดรับรางวัลชนะเลศิ ทีมที่ไดคะแนนรองลงมาจะไดรับ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 และ  2 ตามลําดับ

2.2  กรณีที่ผูเขาแขงขันไดคะแนนเทากัน (ในลําดับที่  1 – 3)  จะใชขอสอบสํารอง

ในการตัดสิน

3. กติกาการแขงขัน/เกณฑการใหคะแนน

3.1  ผูเขาแขงขันตอบคําถาม  จํานวน  40  ขอ  (100 คะแนน) ในกระดาษคําตอบ

ที่กําหนดให

3.2  ผูเขาแขงขันมีเวลาในการตอบคําถาม  60  นาที

3.3  การตรวจใหคะแนน  ขอละ  2.5 คะแนน

4. เกณฑการมอบเกียรติบัตร

4.1 เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ

4.2 เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ   อันดับที่ 1

4.3 เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ   อันดับที่ 2

4.4 คะแนน  80 - 100 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง

คะแนน  70 - 79 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน

คะแนน   60 - 69 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง

ตํ่ากวา    60 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรเกียรติบัตรเขารวม

5. เวลาการแขงขัน

5.1 วันที่  9  กุมภาพันธ 2566, 5.3 ครูผูประสาน : ครูสุอัญชุลี 088-489-8399

5.2 เวลา   10.00 – 11.00 น. , 5.3 สถานที่ หอง  1316 - 1317
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เกณฑแขงขันทักษะวิชาการ "เปดบานนวมินท"

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

รายการแขงขันทักษะการสะกดคํา

1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน 

1.1 ผูเขาแขงขันเปนรายบุคคล

1.2 ผูเขาแขงขันเปนนักเรียนที่กําลังศกึษาอยูในระดับช้ัน ป.4 - ป.6

2. เกณฑการตัดสิน

2.1  ผูเขาแขงขันที่ไดคะแนนสูงสดุจะไดรับรางวัลชนะเลิศ ผูเขาแขงขันที่ไดคะแนน

รองลงมาจะไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 และ  2 ตามลําดับ

2.2  กรณีที่ผูเขาแขงขันไดคะแนนเทากัน (ในลําดับที่  1 – 3)  จะใชขอสอบสํารองใน

การตัดสิน

3. กติกาการแขงขัน/เกณฑการใหคะแนน

3.1  ผูเขาแขงขันตอบคําถามการเขียนสะกดคํา  จํานวน  50  ขอ  (100 คะแนน) 

ในกระดาษคําตอบที่กําหนดให

3.2  ผูเขาแขงขันมีเวลาในการตอบคําถาม  60  นาที

3.3  การตรวจใหคะแนน  ขอละ  2.5 คะแนน

4. เกณฑการมอบเกียรติบัตร

4.1 เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ

4.2 เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ   อันดับที่ 1

4.3 เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ   อันดับที่ 2

4.4 คะแนน  80 - 100 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง

คะแนน  70 - 79 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน

คะแนน   60 - 69 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง

ตํ่ากวา    60 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรเกียรติบัตรเขารวม

5. เวลาการแขงขัน

5.1 วันที่  9  กุมภาพันธ 2566, ครูผูประสาน : ครูรวิกานต 081-542-1475

5.2 เวลา   10.00 – 11.00 น. , 5.3 สถานที่ หอง  1323
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เกณฑแขงขันทักษะวิชาการ "เปดบานนวมินท"

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

รายการแขงขันเขียนบรรยายภาพ

1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน

1.1 ผูเขาแขงขันเปนรายบุคคล

1.2 ผูเขาแขงขันเปนนักเรียนที่กําลังศกึษาอยูในระดับช้ัน ป.4 - ป.6

2. เกณฑการตัดสิน

2.1  ความคิดสรางสรรค  20  คะแนน

2.2  เน้ือหาสาระ  20 คะแนน

2.3  การใชภาษา  20  คะแนน

2.4  เขียนถูกตองตามอักขรวิธี  20 คะแนน

2.5  ลายมือสวยงามเปนระเบียบเรียบรอย  10  คะแนน

2.6  ความยาวตามกําหนด 5  คะแนน

2.7  การต้ังช่ือเรื่อง  5  คะแนน

2.8  ผูเขาแขงขันที่ไดคะแนนสูงสดุจะไดรับรางวัลชนะเลิศ ผูเขาแขงขันที่ไดคะแนน

รองลงมาจะไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 และ  2 ตามลําดับ

3. กติกาการแขงขัน/เกณฑการใหคะแนน

3.1  ผูเขาแขงขันเขียนบรรยายภาพความยาว  8 – 10  บรรทัด (100 คะแนน) 

3.2  ผูเขาแขงขันมีเวลาในการเขียนบรรยายภาพ  60  นาที

4. เกณฑการมอบเกียรติบัตร

4.1 เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ

4.2 เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ   อันดับที่ 1

4.3 เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ   อันดับที่ 2

4.4 คะแนน  80 - 100 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง

คะแนน  70 - 79 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน

คะแนน   60 - 69 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง

ตํ่ากวา    60 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรเกียรติบัตรเขารวม
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เกณฑแขงขันทักษะวิชาการ "เปดบานนวมินท"

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

/การแขงขันเขียนบรรยายภาพ

5. เวลาการแขงขัน

5.1 วันที่  9  กุมภาพันธ 2566

5.2 เวลา   10.00 – 11.00 น.

5.3 สถานที่ หอง  1318

5.4 ครูผูประสาน : ครูวราทิพย 096-842-0831
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เกณฑแขงขันทักษะวิชาการ "เปดบานนวมินท"

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

รายการแขงขันการเขียนเรียงความ

1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน 

1.1 ผูเขาแขงขันเปนรายบุคคล

1.2 ผูเขาแขงขันเปนนักเรียนที่กําลังศกึษาอยูในระดับช้ัน ป.4 - ป.6

2. เกณฑการตัดสิน

2.1  การต้ังช่ือเรื่อง  5  คะแนน

2.2  การเขียนสวนนํา  10 คะแนน

2.3  การเขียนเน้ือเรื่อง  40  คะแนน

2.4  การเขียนสวนสรุป  10 คะแนน

2.5  การใชภาษา  20  คะแนน

2.6  การเขียนถูกตองตามอักขรวิธี 10  คะแนน

2.7 อานงาย เปนระเบียบ สะอาดเรียบรอย 5 คะแนน

2.8  ผูเขาแขงขันที่ไดคะแนนสูงสดุจะไดรับรางวัลชนะเลิศ ผูเขาแขงขันที่ไดคะแนน

รองลงมาจะไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 และ  2 ตามลําดับ

3. กติกาการแขงขัน/เกณฑการใหคะแนน

3.1 ผูเขาแขงขันจะตองเขียนเรียงความตามความยาวที่กําหนด 

3.2 ผูเขาแขงขันจะตองเขียนเรียงความตามหัวขอที่กําหนด 

3.3 ผูเขาแขงขันจะตองเขียนเรียงความตามองคประกอบของการเขียนเรียงความให

ครบถวน

3.5 ผูเขาแขงขันมีเวลาในการเขียนเรียงความ  60  นาที
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เกณฑแขงขันทักษะวิชาการ "เปดบานนวมินท"

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

/รายการแขงขันการเขียนเรียงความ

4. เกณฑการมอบเกียรติบัตร

4.1 เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ

4.2 เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ   อันดับที่ 1

4.3 เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ   อันดับที่ 2

4.4 คะแนน  80 - 100 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง

คะแนน  70 - 79 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน

คะแนน   60 - 69 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง

ตํ่ากวา    60 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรเกียรติบัตรเขารวม

5. เวลาการแขงขัน

5.1 วันที่ 9  กุมภาพันธ 2566

5.2 เวลา 10.00 น. – 11.00 น. 

5.3 สถานที่ หอง  1324

5.4 ครูผูประสาน : ครูทรงภพ 098-679-4170, ครูวโรชา 062-676-7465
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เกณฑแขงขันทักษะวิชาการ "เปดบานนวมินท"

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

รายการแฟนพันธแทภาษาไทย

1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน

1.1 ผูเขาแขงขันเปนรายบุคคล

1.2 ผูเขาแขงขันเปนนักเรียนที่กําลังศกึษาอยูในระดับช้ัน ป.4 - ป.6

2. เกณฑการตัดสิน

2.1  นักเรียนรวมสนุกโดยการตอบคําถามชิงรางวัล  นักเรียนที่ตอบคําถามถูกตอง

จะไดรับของรางวัล

3. กติกาการแขงขัน/เกณฑการใหคะแนน

3.1  คุณครูประจําซุมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจะถามคําถามเก่ียวกับ

ภาษาไทย ใหนักเรียนที่สนใจรวมตอบคําถาม  นักเรียนที่ตอบคําถามถูกตองจะไดรับ

ของรางวัล

4. เกณฑการมอบเกียรติบัตร

4.1 เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ

4.2 เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ   อันดับที่ 1

4.3 เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ   อันดับที่ 2

4.4 คะแนน  80 - 100 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง

คะแนน  70 - 79 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน

คะแนน   60 - 69 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง

ตํ่ากวา    60 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรเกียรติบัตรเขารวม

5. เวลาการแขงขัน

5.1 วันที่ 9 กุมภาพันธ 2566

5.2 เวลา 11.30 น. – 12.30 น. 

5.3 สถานที่ ซุมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
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การแขงขันคิดเลขเร็ว

1. คุณสมบัติผูเขารวมการแขงขัน

1.1 เปนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 - 6

2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน

2.1 แขงขันประเภทเด่ียว

2.2 จํานวนผูเขาแขงขันโรงเรียนละไมเกิน 2 คน

3. การจัดการแขงขัน มีแขงขัน 2 รอบ ดังน้ี

รอบที่ 1 จํานวน 15 ขอ ใชเวลาขอละ 30 วินาที โดยสุมเลขโดดเปนโจทย 4 ตัวเลข

ผลลัพธ 2 หลัก

รอบที่ 2 จํานวน 5 ขอ ใชเวลาขอละ 30 วินาที โดยสุมเลขโดดเปนโจทย 5 ตัวเลข

ผลลัพธ 3 หลัก

เมื่อเสร็จสิ้นการแขงขันรอบที่ 1 ใหพัก 10 นาที

4. หลักเกณฑการแขงขัน

การแขงขันระดับประถมศึกษาบีที่ 1 - 6 ใชการดําเนินการทางคณิตศาสตร 

ไดแก บวก ลบ คูณ หาร ยกกําลัง หรือถอดรากอันดับที่ n เปนจํานวนเต็มบวกเทาน้ัน 

เพื่อหาผลลัพธ       ในการถอดรากตองใสอันดับที่ของรากจากตัวเลขที่สุมจากโจทย 

ยกเวนรากอันดับที่สอง ในการถอดรากอันดับที่ n อนุญาตใหใชเพียงช้ันเดียว และ ไม

อนุญาต ใหใชรากอนันต และใหเขียนแสดงวิธีคิด  ทีละข้ันตอน หรือเขียนแสดง

ความสัมพันธของวิธีการและคําตอบในรูปของสมการก็ได

5. เกณฑการใหคะแนน

5. 1 ผูที่ไดคําตอบเทากับผลลัพธที่กําหนด และวิธีการถูกตอง โดยคะแนนขอละ 

2 คะแนน

เกณฑแขงขันทักษะวิชาการ "เปดบานนวมินท"

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
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/การแขงขันคิดเลขเร็ว

5.2 ถาไมมีผูใดไดคําตอบเทากับผลลัพธที่สุมได ผูที่ไดคําตอบใกลเคียงกับผลลัพธ

มากที่สุด และวิธีการถูกตอง เปนผูไดคะแนน ไมวาผลลัพธที่ไดจะเปนก่ีหลักก็ตาม

(ผลลัพธที่ไดตองเปนจํานวนเต็มเทาน้ัน)

6. เกณฑการมอบเกียรติบัตร

6.1 เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ

6.2 เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ   อันดับที่ 1

6.3 เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ   อันดับที่ 2

6.4 คะแนน  80 - 100 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง

คะแนน  70 - 79 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน

คะแนน   60 - 69 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง

ตํ่ากวา    60 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรเกียรติบัตรเขารวม

7. เวลาการแขงขัน

7.1 วันที่ 9 กุมภาพันธ 2566

7.2 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. 

7.3 สถานที่ หองจิตรลดา

7.4 ครูผูประสานงาน : ครูธีราภรณ 065-063-5915

เกณฑแขงขันทักษะวิชาการ "เปดบานนวมินท"

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
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เกณฑแขงขันทักษะวิชาการ "เปดบานนวมินท"

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

การแขงขันเกม Sudoku

1. คุณสมบัติผูเขารวมการแขงขัน

1.1 เปนนักเรียนระดับข้ันประถมศกึษาปที่ 1 - 6

2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน

2.1 แขงขันประเภทเด่ียว แตละโรงเรียนสงไดไมเกิน 2 คน

3. รูปแบบปริศนาซูโดกุท่ีใชในการแขงขัน

ประกอบดวยปริศนาซูโดกุทั้งหมด 10 รูปแบบ ดังน้ี

1. 6X6 Classic Sudoku 6. 9X9 Classic Sudoku

2. 6X6 Alphabet Sudoku 7. 9X9 Alphabet Sudoku

3. 6X6 Diagonal Sudoku 8. 9X9 Diagonal Sudoku

4. 6X6 jigsaw Sudoku 9. 9X9 jigsaw Sudoku

5. 6X6 Thai Alphabet Sudoku 10. 9X9 Even-Odd Sudoku

4. กติกาการแขงขันและวิธีการนับคะแนนซูโดกุ

4.1 ใหตัวแทนนักเรียนแขงขันทั้งหมด 2 รอบ ๆ ละ 30 นาที ใชโจทยปริศนา   

10 รูปแบบ รูปแบบละ  1 ตาราง รวมรอบละ 5 ตาราง

4.2 หากตัวแทนนักเรียนสามารถแกโจทยปริศนาซูโดกุไดภายในเวลาที่กําหนด

และถูกตอง จะไดรับคะแนนประจําโจทยปริศนา ขอละ 10 คะแนน หากทําปริศนาไม

ถูกตองสามารถทําผิดได ขอละ 2 ชองเทาน้ันโดยจะหักคะแนนชองละ 3 คะแนน

4.3 หากตัวแทนนักเรียนสามารถแกโจทยปญหาไดถูกตองภายในเวลาที่กําหนด

ในแตละรอบ (รวมถึงปริศนาที่ผิดไมเกิน 2 ชอง) จะไดรับคะแนนโบนัสเพิ่มนาทีละ 3 

คะแนน โดยคํานวณจากเวลาที่เหลืออยูเปนนาที (เศษของนาทีปดทิ้ง) คูณดวย 3 ถาแก

โจทยปริศนาไมถูก และผิดเกิน 2 ชอง ต้ังแต 1 ตารางข้ึนไป จะไมไดรับคะแนน    

โบนัส (ตัวอยาง การคิดคะแนนโบนัสเวลา เชน ถากําหนดเวลาในรอบให 30 นาที
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เกณฑแขงขันทักษะวิชาการ "เปดบานนวมินท"

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

/การแขงขันเกม Sudoku

แตนาย Z ทําเสร็จและถูกตองภายในเวลา 20 นาที 40 วินาที นาย Z จะได

คะแนนโบนัสเวลาในรอบน้ีเทากับ 9 นาที x 3 คะแนนตอนาที = คะแนนโบนัสเวลา 27

คะแนน )

5. เกณฑการมอบเกียรติบัตร

5.1 เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ

5.2 เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ   อันดับที่ 1

5.3 เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ   อันดับที่ 2

5.4 คะแนน  80 - 100 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง

คะแนน  70 - 79 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน

คะแนน   60 - 69 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง

ตํ่ากวา    60 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรเกียรติบัตรเขารวม

6. เวลาการแขงขัน

6.1 วันที่ 9 กุมภาพันธ 2566

6.2 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. 

6.3 สถานที่ 1124

6.4 ครูผูประสานงาน : ครูวิภาวดี 081-968-9892
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เกณฑแขงขันทักษะวิชาการ "เปดบานนวมินท"

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

การแขงขันวาดภาพศิลปสรางสรรค

1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน

- นักเรียน  ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 – 6 (รับจํานวนไมเกิน 3 คน /1 โรงเรียน)

- นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 (รับ 

จํานวน 20 คน)

- นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 (รับ

จํานวน 20 คน)

2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน

- ประเภทเด่ียว

3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน

3.1 สงรายช่ือผูเขาแขงขัน (ตามวันเวลาที่กําหนด)

3.2 ใชกระดาษ 100 ปอนด ขนาด A3

3.3 หัวขอการแขงขัน เมืองไทยในอนาคต
3.4 การสรางสรรคผลงาน เทคนิคอิสระ สรา้งสรรคผ์ลงานโดยใชเ้ทคนิคการวาด

ภาพระบายสี(โดยไมจ่าํกดัประเภทของสี) และเทคนิค การการพิมพภ์าพอย่างง่าย

3.5 หามนําภาพตนฉบับมาดูในขณะแขงขัน

3.6 ผูเขาแขงขันตองเตรียมวัสดุอุปกรณมาเอง (กระดาษกรรมการจะจัดเตรียมให)

3.7 เวลาในการวาดภาพ 3 ช่ัวโมง

4. เวลาและสถานท่ี 

4.1 วันที่  9  กุมภาพันธ 2566

4.2 เริ่มแขงขัน เวลา 10.00 – 13.00 น. 

4.3 ณ หอง 1120,1121,1123 โรงเรียนนวมนิทราชูทิศ ทักษิณ

4.4 ครูผูประสานงาน : ครูณัฐกานต 088-791-3184
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เกณฑแขงขันทักษะวิชาการ "เปดบานนวมินท"

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

/การแขงขันวาดภาพศิลปสรางสรรค

5. เกณฑการใหคะแนน 100 

คะแนนความคิดสรางสรรค 20 คะแนน

เทคนิคในการสรางสรรคงาน 20 คะแนน

ความประณีตและความสวยงามของรูปภาพ 20 คะแนน

ความสอดคลองของภาพกับหัวขอที่กําหนด 20 คะแนน

ความสมบูรณและการจัดองคประกอบภาพ 20 คะแนน

6. เกณฑการตัดสิน

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 

- เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัลพรอมเงินรางวัล 400 บาท

- เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จํานวน 1 รางวัลพรอมเงินรางวัล 300 บาท

- เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จํานวน 1 รางวัลพรอมเงินรางวัล 200 บาท

- เกียรติบัตรรางวัลชมเชยจํานวน 1 รางวัล

- เกียรติบัตรผูเขารวมกิจกรรมชนะศจํานวน 1 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 

- เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัลพรอมเงินรางวัล 400 บาท

- เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จํานวน 1 รางวัลพรอมเงินรางวลั 300 บาท

- เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จํานวน 1 รางวัลพรอมเงินรางวลั 200 บาท

- เกียรติบัตรรางวัลชมเชยจํานวน 1 รางวัล

- เกียรติบัตรผูเขารวมกิจกรรม
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เกณฑแขงขันทักษะวิชาการ "เปดบานนวมินท"

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

/การแขงขันวาดภาพศิลปสรางสรรค

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 

- เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัลพรอมเงินรางวลั 400 บาท

- เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1จํานวน 1 รางวัลพรอมเงินรางวลั 300 บาท

- เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จํานวน 1 รางวัลพรอมเงินรางวลั 200 บาท

- เกียรติบัตรรางวัลชมเชยจํานวน 1 รางวัล

- เกียรติบัตรผูเขารวมกิจกรรม

7. เกณฑการมอบเกียรติบัตร

7.1 เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ

7.2 เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ   อันดับที่ 1

7.3 เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ   อันดับที่ 2

7.4 คะแนน  80 - 100 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง

คะแนน  70 - 79 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน

คะแนน   60 - 69 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง

ตํ่ากวา    60 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรเกียรติบัตรเขารวม

ชนะเลิศราหมายเหตุ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุดชมเชยจํานวน 

8. คณะกรรมการการแขงขัน

- นางจิรฐา เทพรัตน ติดตอ 088-783-8592 

- นายณัฏฐ สวัสดี ติดตอ 089-298-7359

- นางสาวณัฐกานต พิรุณละออง ติดตอ 088-791-3184

9. การเผยแพรผลงานท่ีไดรับรางวัล

ผลงานของนักเรียนที่ไดรับคะแนนสูงสุดอันดับที่1 - 3 คณะกรรมการพิจารณา

และนําผลงานไปเผยแพรตอไป
วันเวลาสถานท่ีในการจัด การ แขงขัน

วันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2566 เวลา 10:00-13:00 น.  
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เกณฑแขงขันทักษะวิชาการ "เปดบานนวมินท"

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายการแขงขัน ตอบปญหาความรูท่ัวไปวิชาสังคมศึกษา

1.คุณสมบัติผูเขาแขงขัน

1.1 เปนนักเรียนระดับช้ันประถมศกึษาปที่ 4-6

1.2 ไมจํากัดเพศ

1.3 สมัครโรงเรยีนละ 1 คน

1.4 เวลาแขงขัน  60 นาที

2. เกณฑการมอบเกียรติบัตร

2.1 เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ

2.2 เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ   อันดับที่ 1

2.3 เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ   อันดับที่ 2

2.4 คะแนน  80 - 100 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง

คะแนน  70 - 79 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน

คะแนน   60 - 69 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง

ตํ่ากวา    60 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรเกียรติบัตรเขารวม

3. กติกาการแขงขัน / เกณฑการใหคะแนน

3.1 แบบทดสอบชนิดปรนัย ( ชนิด 4 ตัวเลือก ) จํานวนขอสอบ  50  ขอ คะแนนรวม 

100 คะแนน

3.2 เน้ือหาเปนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (5 สาระ) 

ระดับช้ันประถมศึกษา ความรูเรื่องอาเซียน ความรูทั่วไป และเหตุการณปจจุบัน

4. เวลาการแขงขัน

4.1 วันที่   9 กุมภาพันธ  2566, 4.4 ครูผูประสานงาน : ครูสายโสภา089-463-8434

4.2 เวลา  10.00 – 11.00 น.

4.3 สถานที่  หอง 1306  อาคาร 1 ช้ัน 3
หมายเหตุ สําหรับผูเขาแขงขันที่ไดคะแนนสูงสดุจะไดรับทุนการศึกษา

จากกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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เกณฑแขงขันทักษะวิชาการ "เปดบานนวมินท"

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา

การแขงขันฟุตบอล 7 คน 

1. ใหใชระเบียบการแขงขันฟุตบอลน้ี เฉพาะการแขงขันฟุตบอล 7 คน 

“เปดบานนวมินท”เทาน้ัน

2. ขอบังคับและกติกาการแขงขัน

ใหใชกติกาการแขงขันฟุตบอลของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ (ฟฟา) ซ่ึงทางสมาคม

ฟุตบอลแหงประเทศไทยประกาศใชแลว

3. ประเภทและคุณสมบัติของผูสมัครเขาแขงขัน

3.1 นักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนที่สมัครแขงขันเทาน้ัน

3.2 ไมจํากัดสัญชาติ

3.3 ผูเลน 1 คน สามารถเลน 1 ทีมเทาน้ัน

4. หลักฐานประกอบการสมัคร

4.1 ใบสงรายช่ือ (ตามที่กรรมการฯ จัดให)

4.2 ใบสมัคร (ตามที่กรรมการฯ จัดให)

5. การสมัคร

5.1 สงรายช่ือนักกีฬาไดไมเกิน 12 คน และไมนอยกวา 7 คน เจาหนาที่ประจําทีม 

ไมนอยกวา 1 คน

5.2 ใหสงใบสมัครและใบสงรายช่ือได ต้ังแตบัดน้ีจนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2566 

หรือติดตอประสานฝายจัดการแขงขันโดยตรง ครูจรัส โทร 0817674360 และ

ครูปยพัทธ 0835115182

6. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร

6.1 รับสมัคร ติดตอประสานฝายจัดการแขงขันโดยตรง กลุมสาระการเรียนรู

สุขศึกษาและพลศึกษา ครูจรัส โทร 0817674360 และครูปยพัทธ 0835115182

6.2 สมัครไดที่ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศกึษา โทร 0817674360

และ 0835115182 รับจํานวนจํากัดไมเกิน 8 ทีม
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เกณฑแขงขันทักษะวิชาการ "เปดบานนวมินท"

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาพละศึกษา

/ การแขงขันฟุตบอล 7 คน

6.3 การจัดการแขงขันแบงเปน 2 สาย ๆ ละ 4 ทีมจํานวน 8 ทีม ยกเวนหากมีทีม

ไมครบใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขันในการหาทีมเพิ่มไดตามความ 

เหมาะสม

6.4 เริ่มทําการแขงขันคูที่ 1 เวลา 08.30 น. ณ สนามกีฬาโรงเรยีนนวมินทราชูทิศ 

ทักษิณ

7. วิธีการแขงขัน

7.1  รอบแรกแบงสายเปน 2 สาย สายละ 4 ทีม แขงขันแบบพบกันหมด คัดเอา

คะแนนที่ 1 และ ที่ 2 ของแตละสายเขารอบตอไป (ในกรณีคะแนนเทากันจะจับฉลาก

เพื่อหาทีมเขารอบ) ไมนับลกูได เสีย

7.2 ในรอบที่ 2 ถาเสมอกันในเวลาการแขงขันใหยิงจุดโทษ การแขงขัน 2 ครึ่งๆ 

ละ 7 นาที หากเสมอกันอีกใหใชวิธียิงจุดโทษ ทีมละ 5 คนหรือจนกวาจะมีผูชนะ

7.3  ทีมชนะได 3 คะแนน เสมอได 1 คะแนน แพได 0 คะแนน

7.4 การแขงขันแบงออกเปน 2 ครึ่งๆ ละ 7 นาที พักครึ่ง 3 นาที

7.5 เปลี่ยนตัวผูเลนไดไมเกิน 3 คน

8. ขอปฏิบัติในการแขงขัน

8.1 ทีมที่เขารวมการแขงขันจะตองนําทมีฟุตบอลเขาทําการแขงขัน ตามวัน เวลา 

และสถานที่คณะกรรมการจัดการแขงขันกําหนดไว

8.2 สงรายช่ือ และตรวจสอบคุณสมบัติผูเลน กอนทําการแขงขัน 10 นาที

8.3 ทีมใดไมเขาทําการแขงขันตามเวลาที่กําหนด ปรับเปนแพในครั้งน้ัน 

8.4 ทีมที่มีผูเลนนอยกวา 5 คน ไมสามารถลงทําการแขงขันและใหปรับเปนแพ

8.5 คณะกรรมการจัดการแขงขัน จะทําการตรวจสอบรายช่ือและแผงรูปกอน

เริ่มทําการแขงขันทุกครั้ง ถาหากนักกีฬาไมมีรูปถาย หรือรูปถายไมถูกตองจะไมใหลงทํา

การแขงขันโดยเด็ดขาด
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เกณฑแขงขันทักษะวิชาการ "เปดบานนวมินท"

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาพละศึกษา

/ การแขงขันฟุตบอล 7 คน

8.6 คณะกรรมการจัดการแขงขันไมอนุญาตใหนักกีฬาที่ไมสวมใสสนับแขงลงทํา

การแขงขันตามโปรแกรม การแขงขันฟุตบอล 7 คน นวมินทวิชาการโดยเด็ดขาด

9. การกําหนดโทษ

9.1  ทีมใดที่ไมเขาทําการแขงขันตามที่โปรแกรมที่กําหนด ปรับเปนแพในนัดน้ัน

9.2  ผูเลนที่ถูกคาดโทษใบเหลืองจากผูตัดสินมาแลว 2 ครั้ง จะติดตอกันหรือไมก็

ตามหรือใบแดง หามลงทําการแขงขันในนัดถัดไป 1 นัด

9.3 นักกีฬาหรือผูที่เก่ียวของกับทีมฟุตบอลทุกทีม ตองยอมรับการตัดสินของผู

ตัดสินในสนามและคณะกรรมการ จัดการแขงขันทุกกรณี และถือวาการตัดสินของ

คณะกรรมการจัดการแขงขันถือเปนสิ้นสุด

9.4 ในกรณีเกิดทะเลาะกันในสนามการแขงขันใหอยูในดุลยพินิจของกรรมผูตัดสิน 

แตหากถึงรายแรงหาขอยุติหรือตกลงกันไมไดใหออกจากการแขงขัน และทางฝาย

คณะกรรมการจัดการแขงขันครั้งน้ีจะเปนผูพิจารณาตัดสินและผลการตัดสินถือวาสิ้นสุด

10. การประทวง

10.1 ตองทําการประทวงเปนลายลักษณอักษร กอนทําการแขงขัน เทาน้ัน

10.2 ผูประทวงตองวางเงินประกันการประทวง 300 บาท หากการประทวงไม

เปนผลตอทีมที่ประทวงใหยึดเงินดังกลาวทั้งหมด

10.3 เมื่อทางคณะกรรมการจัดการแขงขันไดรับหนังสือประทวง ทาง

คณะกรรมการจัดการแขงขันจะแจงใหทีมที่ถูกประทวงทราบ และใหช้ีแจงตอคณะ

กรรมการฯ ภายใน 10 นาที (หลังจากแจงใหทราบ )

10.4 เมื่อคณะกรรมการตัดสิน ประกาศคําประทวงไปแลว ถือวาสิ้นสุด ทั้งทีมที่

ประทวง และทีมที่ถูกประทวงจะอุทธรณใด ๆไมไดทั้งสิ้น
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เกณฑแขงขันทักษะวิชาการ "เปดบานนวมินท"

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาพละศึกษา

/ การแขงขันฟุตบอล 7 คน

11. รางวัลการแขงขัน

11.1 รุนประถมศึกษาชาย

11.1.1 ทีมชนะเลิศ ไดรับถวยรางวัล / เกียรติบัตรพรอมเงินบํารุงทีม

1,000 บาท

11.1.2 ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดรับเกียรติบัตรพรอมเงินบํารุงทีม

500 บาท

11.1.3 ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดรับเกียรติบัตรพรอมเงินบํารุงทีม

300 บาท

11.1.4 ทีมรองชนะเลิศอันดับ 3 ไดรับเกียรติบัตรพรอมเงินบํารุงทีม

200 บาท

12. นักกีฬา ผูจัดการทีม เจาหนาที่ประจําทีมและผูที่เก่ียวของทุกทีม จะตองปฏิบัติ

ตามระเบียบการแขงขันการ แขงขันฟุตบอล 7 คน นวมินทวิชาการซ่ึงภายหลังจะอางวา

ไมทราบระเบียบการแขงขันน้ี ไมไดดวยประการทั้งปวง และคําตัดสินของคณะกรรมการ

จัดการแขงขันถือวาสิ้นสุด

13. หากกรณีเกิดการบาดเจ็บ หรอืเสียหายแกทีมของทานทางคณะกรรมการ

จัดการแขงขันจะไมรับผิดชอบคาเสียหายใดๆ

14. ระเบียบการแขงขันในขอใดที่ไมไดกําหนดในระเบียบการแขงขันน้ีใหเปนสิทธิ์ของ

คณะกรรมการจัดการแขงขัน เปนผูพิจารณาดําเนินการ โดยทีมที่เขารวมการแขงขันไมมี

สิทธิ์อุทธรณใด ๆ ทั้งสิ้น

15. เวลาและสถานท่ี 

15.1 วันที่  9  กุมภาพันธ 2566

15.2 เริ่มแขงขัน เวลา 8.30 – 12.00 น. 

15.3 ณ สนามกีฬา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
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เกณฑแขงขันทักษะวิชาการ "เปดบานนวมินท"

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาพละศึกษา

ใบสมัครเขารวมการแขงขันฟุตบอล 7 คน “เปดบานนวมินท”

ณ สนามโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

ขาพเจา.......................................................................ตําแหนง........................................

โรงเรียน..........................................................ตาํบล............................อําเภอ...............................

จังหวัด..............................โทรศัพท..............................................มีความประสงคสมัครสงทีมเขา

รวมการแขงขันฟุตบอล 7 คน “เปดบานนวมินท” พรอมแนบหลักฐานประกอบการสมัครตาม

ระเบียบการแขงขันไวแลว และขอรับรองวานักกีฬาท่ีสงเขารวมการแขงขันเปนนักเรียนของ

โรงเรียนทุกคน

ลงชื่อ...............................................ผูสมัคร

(                                   )
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เกณฑแขงขันทักษะวิชาการ "เปดบานนวมินท"

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาพละศึกษา

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล หมายเลข ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ขอรับรองวารายช่ือนักกีฬาที่สงเขารวมการแขงขันเปนนักเรียนของโรงเรียนทุกคน

ลงช่ือ..............................................ผูควบคุมทีม

(                                  )

ใบสงรายช่ือนักกีฬาฟุตบอล 7 คน “เปดบานนวมินท”

ทีม....................................................................
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เกณฑแขงขันทักษะวิชาการ "เปดบานนวมินท"

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาพละศึกษา

ทะเบียนรูปถายนักกีฬาฟุตบอล 7 คน “เปดบานนวมินท”

ทีม...........................................................

รายช่ือนักกีฬา

ชื่อ-สกุล...................................   ชื่อ-สกุล....................................    ชื่อ-สกุล....................................

ชื่อ-สกุล...................................   ชื่อ-สกุล....................................    ชื่อ-สกุล....................................

ชื่อ-สกุล...................................   ชื่อ-สกุล....................................    ชื่อ-สกุล....................................

ชื่อ-สกุล...................................   ชื่อ-สกุล....................................    ชื่อ-สกุล....................................

ลงชื่อ............................................ผูควบคุมทีม
(                                )
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เกณฑแขงขันทักษะวิชาการ "เปดบานนวมินท"

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

รายการแขงขัน Read & Draw

1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน 

1.1 นักเรียนระดับช้ัน ป. 4- 6

1.2 ทีมละ 2 คน โรงเรียนละ 1 ทีม นําอุปกรณมาเอง

2. เกณฑการตัดสิน

2.1 ผูเขาแขงขันจะไดรับแบบอานเน้ือเรื่องทีมละ 1 ชุด พรอมกระดาษรอยปอนด

2.2 ผูเขาแขงขันตองวาดภาพใหไดครบตามองคประกอบที่ปรากฏในบทอาน เชน 

สิ่งของ บุคคล ฯลฯ  (objects) การจัดวางตําแหนงของภาพตรงตามบทอาน (position) 

และความสวยงามของภาพ (colorful)

2.3 ผูเขาแขงขันใชเวลาในการแขงขันทีมละ 50 นาที

3. กติกาการแขงขัน/เกณฑการใหคะแนน

3.1 objects  40 คะแนน

3.2 positions 40 คะแนน

3.3 colorful 20 คะแนน

4. เกณฑการมอบเกียรติบัตร

4.1 เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ

4.2 เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ   อันดับที่ 1

4.3 เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ   อันดับที่ 2

4.4 คะแนน  80 - 100 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง

คะแนน  70 - 79 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน

คะแนน   60 - 69 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง

ตํ่ากวา    60 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรเกียรติบัตรเขารวม

5. เวลาการแขงขัน

5.1 วันที่  9 กุมภาพันธ 2566 5.3 ครูผูประสาน : ครูอาภัสรา 098-683-2913

5.2 เวลา 10.00 – 11.00 น.,  5.3 สถานที่ 1221 ครูอรนันท 091-046-2579
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เกณฑแขงขันทักษะวิชาการ "เปดบานนวมินท"

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

รายการแขงขัน Story Telling

1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน 

1.1 นักเรียนระดับช้ัน ป.4-ป.6

2. เกณฑการตัดสิน

2.1 แขงขันประเภทเด่ียว

2.2 จํานวนผูเขาแขงขัน

2.3 นักเรียนระดับช้ัน ป.4 - 6 จํานวน 1 คน

3. คุณสมบัติของนักเรียนผูเขารับการแขงขัน

เปนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 – 6 ที่มีบิดาหรือมารดา หรือผูปกครองถือ

สัญชาติไทย หลักสูตรปกติและหลักสูตรหองเรียนพิเศษภาษาองักฤษทุกประเภท สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและสังกัดอื่นๆ และตองเปนนักเรียนที่ไม

เคยไปศึกษา หรืออาศัยอยูตางประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการ นานเกิน 6 

เดือน

4. กติกาการแขงขัน/เกณฑการใหคะแนน

4.1 นิทานที่ใชแขงขัน เปนนิทานพื้นบานของไทย นิทานของตางประเทศ หรือนิทาน

อีสป

4.2 เวลาในการแขงขัน ใชเวลา 5 - 6 นาที(บวก/ลบ 30 วินาทีไมตัดคะแนน) ใชเวลา

นอยหรือเกินกวาเวลาที่กําหนด ตัดนาทีละ 1 คะแนน

4.3 ผูเขาแขงขันตองสงบทนิทาน จํานวน 3 ชุด ใหกรรมการตัดสินในวันแขงขัน

4.4 ขณะแขงขัน ไมอนุญาตใหผูเขาแขงขันใชอุปกรณหรือเอกสารอื่น ๆ บันทึกชวยจํา 

หรือขอมูลประกอบการเลานิทาน และอุปกรณสื่อสารทุกชนิดที่เอื้อตอการแขงขัน

4.5 ผูเขาแขงขันเขาหองแขงขันชากวากําหนดเวลา ใหอยูในดุลพินิจของ

คณะกรรมการเปนสิทธิข์าด

4.6 ไมอนุญาตใหบุคคลที่ไมเก่ียวของกับการแขงขันอยูในหองหรือสถานทีจั่ดการ  

แขงขันในระหวางการแขงขัน
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เกณฑแขงขันทักษะวิชาการ "เปดบานนวมินท"

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

/การแขงขัน Story Telling

5. เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน

5.1 เน้ือเรื่อง (Content) ประกอบดวย 35 คะแนน

- เน้ือเรื่องมีความนาสนใจ เหมาะสมกับวัย 15 คะแนน

- รูปแบบการเลาเรื่อง การนําเสนอ (Form & Organization) 10 คะแนน

- ขอคิดในการนําเสนอ (Moral) 10 คะแนน

5.2 ความคลองแคลวดานการใชภาษา (Language Competence) ประกอบดวย 

60 คะแนน

- ใชภาษาถูกตองคําศัพทโครงสรางคําสันธานและความเหมาะสมกับระดับช้ัน 

20 คะแนน

- ความสามารถดานการออกเสียง (Pronunciation) 20 คะแนน

- การใชนํ้าเสียง และอารมณสอดคลองกับเน้ือเรื่อง (Tone) 20 คะแนน

5.3 เลาตามเวลาที่กําหนด (Time) 5 คะแนน

หมายเหตุ : การแตงกายชุดนักเรยีน โดยไมมีการใชอุปกรณประกอบการเลาเรื่อง

6. เกณฑการมอบเกียรติบัตร

6.1 เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ

6.2 เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ   อันดับที่ 1

6.3 เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ   อันดับที่ 2

6.4 คะแนน  80 - 100 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง

คะแนน  70 - 79 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน

คะแนน   60 - 69 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง

ตํ่ากวา    60 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรเกียรติบัตรเขารวม (เวนแต

กรรมการมีความเห็นเปนอยางอื่นผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนสิ้นสุด)
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เกณฑแขงขันทักษะวิชาการ "เปดบานนวมินท"

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

/การแขงขัน Story Telling

7. เวลาการแขงขัน

7.1 วันที่ 9 กุมภาพันธ 2566

7.2 เวลา 10.00 น. – 12.00 น.

7.3 สถานที่ หอง 1218 โรงเรียนนวมนิทราชูทิศ ทักษิณ

7.4 ครูผูประสาน : ครูพิญชโสภา 081-599-4117
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เกณฑแขงขันทักษะวิชาการ "เปดบานนวมินท"

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

การแขงขัน Spelling Bees

1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน

นักเรียนระดับช้ัน ป.4 - ป.6

2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน 

แขงขันประเภทเด่ียว โรงเรียนสามารถสงผูเขาแขงขันได โรงเรียนละ 2 คน 

3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน

3.1 ทําการแขงขัน 2 รอบ

รอบที่ 1 กรรมการที่เปนเจาของภาษา พูดคําศัพทคําละ 2 ครั้ง และพูดประโยค

ขยายที่มีคําศัพทน้ันๆ 2 ครั้ง เพื่อใหผูเขาแขงขันเขาใจคําศัพทไดดีข้ึน ผูเขาแขงขันเขียน

คําศัพทจํานวนรอบละ 10 คํา ๆ ละ 10 คะแนน ลงในกระดาษที่กรรมการเตรียมไวให 

ถาผูเขาแขงขันในรอบที่ 1 ไดคะแนนเกินครึ่งหน่ึง จะมีสิทธิ์เขาแขงขันในรอบที่ 2

3.2 รอบท่ี 2 มีรายละเอียด ดังน้ี

กรรมการที่เปนเจาของภาษา พูดคําศัพทคําละ 2 ครั้ง และพูดประโยคขยายทีม่ี

คําศัพทน้ันๆ 2 ครั้ง เพื่อใหผูเขาแขงขันเขาใจคําศัพทไดดีข้ึน ผูเขาแขงขันเขียนคําศพัท

จํานวนรอบละ 10 คํา ๆ ละ 10 คะแนน ลงในกระดาษที่กรรมการเตรียมไวให จากน้ัน

กรรมการทําการรวมคะแนนและประกาศผล

4. เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน 

ตรวจสอบจากการสะกดคําถูกตอง

5. เกณฑการมอบเกียรติบัตร

5.1 เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ

5.2 เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ   อันดับที่ 1

5.3 เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ   อันดับที่ 2

5.4 คะแนน  80 - 100 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง

คะแนน  70 - 79 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน

คะแนน   60 - 69 คะแนน  ไดรับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง
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เกณฑแขงขันทักษะวิชาการ "เปดบานนวมินท"

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

/การแขงขัน Spelling Bees

6. เวลาการแขงขัน

6.1 วันที่ 9 กุมภาพันธ 2566

6.2 เวลา 10.00 น. – 12.00 น.

6.3 สถานที่ หอง 1314 โรงเรียนนวมนิทราชูทิศ ทักษิณ

6.4 ครูผูประสาน : ครูบงกช 092-795-6788
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QR Code การรับสมัครแขงขันทักษะภาษาอังกฤษ



เกณฑแขงขันทักษะวิชาการ "เปดบานนวมินท"

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การแขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตร

1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน

1.1 ผูเขาแขงขันเปนนักเรียนระดับช้ันประถมศกึษาปที่ 4-6 เทาน้ัน

1.2 ไมจํากัดเพศ

1.3 รับสมัครโรงเรียนละ 1 ทีม ๆ ละ 2 คน

2. เกณฑการตัดสิน

2.1 จัดลําดับคะแนนสูงสุดไปตํ่าสุด โดยคัดเลือก 5 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ รางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย 2 รางวัล

2.2 กรณีคะแนนเทากันจะพิจารณาจากคําถามสํารอง

3. กติกาการแขงขัน/เกณฑการใหคะแนน

ตอบคําถามความรูวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษาตอนปลาย

รอบคัดเลือก

- ทําแบบทดสอบปรนัยจํานวน 60 ขอ 60 นาที ขอละ 1 คะแนน รวม 60 คะแนน

- จัดลําดับคะแนนสูงสุดไปตํ่าสุด โดยคัดเลือกไว 10 ทีม เพื่อเขาแขงขันในรอบชิง

ชนะเลิศ

รอบชิงชนะเลิศ

- ทําแบบทดสอบอัตนัยจํานวน 20 ขอ (ตอบสด) โดยตอบเรียงทีละขอ ขอละ 2

คะแนน รวม 40 คะแนน

3.1 รอบคัดเลือก

 ทําแบบทดสอบปรนัยจํานวน 60 ขอ (60 คะแนน)

(1) แจกขอสอบและกระดาษคําตอบใหนักเรียนทําจํานวน 60 ขอ ขอละ 1 คะแนน 

รวม 60 คะแนน

(2) คณะกรรมการตรวจจับเวลาใหนักเรียนทําแบบทดสอบ 60 นาที

(3) กรรมการเก็บขอสอบและบันทึกคะแนน

(4) นักเรียนที่ได 10 อันดับแรกจะไดเขาแขงขันในรอบชิงชนะเลศิ

31



เกณฑแขงขันทักษะวิชาการ "เปดบานนวมินท"

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

/การแขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตร

3.2 รอบชิงชนะเลิศ

 ทําแบบทดสอบอัตนัย จํานวน 10 ขอ (40 คะแนน)

(1) คัดเลือกทีมที่ไดคะแนนอนัดับที่ 1- 10 จากรอบคัดเลือก

(2) กรรมการถามคําถามนักเรียนจํานวน 10 ขอโดยแสดงคําถามบนหนาจอใหตอบ

ไปทีละขอ

(3) คณะกรรมการตรวจจับเวลาขอละ 1 นาที

(4) คณะกรรมการเก็บกระดาษคําตอบและบันทึกคะแนนทีละขอจนครบ 10 ขอ

(5) คณะกรรมการรวมคะแนนทั้ง 2 รอบ แลวจัดอันดับนักเรียนเพื่อรับรางวัลจํานวน 

5 รางวัล

4. เกณฑการมอบเกียรติบัตร

4.1 รอยละ 80 - 100 ไดรบัรางวัลระดับเหรียญทอง

4.2 รอยละ 70 – 79 ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน

4.3 รอยละ 60 – 69 ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง

4.4 ตํ่ากวารอยละ 60 ไดรับเกียรติบัตร เขารวม

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด

5. เวลาการแขงขัน

5.1 วันที่ 9 กุมภาพันธ 2566

5.2 เวลา 10.00 - 13.00 น.

5.3 สถานที่หอง 1210 และ 1211 อาคารสยามินท โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

5.4 ครูผูประสาน : ครูสมยศ 080-543-2080

QR Code การรับสมัคร
การตอบปญหาวิทยาศาสตร
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เกณฑแขงขันทักษะวิชาการ "เปดบานนวมินท"

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การแขงขันตอบปญหาทางวิชาการดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน 

1.1 ตองเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาในช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 เทาน้ัน

1.2 ไมจํากัดเพศ

1.3 รับสมัคร โรงเรียนละ 1 ทีม  ทีมละ 2 คน

2. เกณฑการตัดสิน

2.1 คัดเลือกทีมที่ไดคะแนนสงูสุด อันดับที่ 1,2,3,4 และ 5 เพื่อรับรางวัลตามลําดับ

2.2 กรณีที่มีคาคะแนนเทากัน  ตัดสินที่เวลาในการสงคําตอบ

3. กติกาการแขงขัน/เกณฑการใหคะแนน

3.1 แขงขันเปนทีม ทีมละไมเกิน 2 คน 

3.2 ความรูทางวิชาการดานคอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขันประกอบดวย ความรูทั่วไป

ของคอมพิวเตอรทั้งซอฟตแวรและฮารดแวร  ระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยกีารสื่อสาร

และเครือขาย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เก่ียวของกับคอมพิวเตอร

3.3 ผูสมัครตองลงทะเบียนรายงานตัวตอกรรมการตรงตามเวลาที่กําหนด เพื่อรับฟง

คําช้ีแจงพรอมกัน

4. เกณฑการมอบเกียรติบัตร

4.1 รอยละ 80 - 100 ไดรบัรางวัลระดับเหรียญทอง

4.2 รอยละ 70 – 79 ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน

4.3 รอยละ 60 – 69 ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง

4.4 ตํ่ากวารอยละ 60 ไดรับเกียรติบัตร เขารวม

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด

5. เวลาการแขงขัน

5.1 วันที่ 9 กุมภาพันธ 2566

5.2 เวลา 10.00- 11.00 น.  ครูผูประสาน : ครูอโนรัตน 089-653-5117

5.3 สถานที่ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 โรงเรียนนวมนิทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา

QR Code การรับสมัคร

การตอบปญหาทางวิชาการ
ดานคอมพิวเตอรฯ
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เกณฑแขงขันทักษะวิชาการ "เปดบานนวมินท"

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

34

รายการแขงขันตอบปญหาการงานอาชีพ

1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน 

1.1  เปนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่  4 – 6     

1.2  เปนการแขงขันประเภททีม โรงเรียนละ 2 คน 

2. เกณฑการตัดสิน

2.1 ตอบถูกไดคะแนนสูงสุด ไดรับรางวัลชนะเลิศ

2.2 ตอบถูกไดคะแนนเปนลําดับที่ 2 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

2.3 ตอบถูกไดคะแนนเปนลําดับที่ 3 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

2.4 ตอบถูกไดคะแนนเปนลําดับที่ 4 ไดรบัรางวัลชมเชย

2.5 หากมีโรงเรียนไดคะแนนสงูสุดเทากัน จะใชคําถามสํารอง เพื่อตัดสินหาผูชนะเลิศ 

3. กติกาการแขงขัน/เกณฑการใหคะแนน

3.1 การตอบคําถามความรูการงานอาชีพ ระดับประถมศึกษา จํานวน 20 ขอ ขอละ 

1 คะแนน (20 คะแนน) ขอคําถามแตละขอมี 4 ตัวเลือก โดยใหผูแขงขันเลือกตัวเลือกที่

ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว

3.2 ใชเวลาในการตอบคําถาม 20 นาที

3.3 คําถามครอบคลุมเน้ือหาในเรื่อง งานบาน งานประดิษฐ งานเกษตร งานธุรกิจ 

และงานคหกรรม 

4. เกณฑการมอบเกียรติบัตร

4.1 คะแนนรอยละ 80 ข้ึนไป (16 – 20 ขอ) เกียรติบัตรเหรญีทอง

4.2 คะแนนรอยละ 70 – 75 (14 – 15 ขอ) เกียรติบัตรเหรีญเงิน

4.3 คะแนนรอยละ 60 – 65 (12 – 13 ขอ) เกียรติบัตรเหรีญทองแดง

4.4 คะแนนรอยละ 50 – 55 (10 – 11 ขอ) เกียรติบัตรชมเชย

4.5 คะแนนนอยกวารอยละ 50 เกียรติบัตรเขารวมแขงขัน



เกณฑแขงขันทักษะวิชาการ "เปดบานนวมินท"

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
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/การแขงขันตอบปญหาการงานอาชีพ

5. วัน เวลา สถานท่ี ในการแขงขัน

5.1 แขงขันวันที่  9 กุมภาพันธ 2566

5.2 เวลาในการแขงขัน 10.00 – 11.00 น.

5.3 สถานที่ในการแขงขัน หอง 1120 อาคารเรียน 1

5.4 ครูผูประสาน : ครูรัตนา 081-759-6439, ครูอรสา 089-654-0937

QR Code การรับสมัคร

การตอบปญหาการงานอาชีพ



 โชวผลงานนักเรียนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การจัดกิจกรรมลุนรางวัล (บูธดานนอกกลุมสาระฯ)

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 กิจกรรมทําได...ใหเลย

- ท่ีคั่นหนังสือโดนใจ

- สมุดโนตจิ๋ว

 กิจกรรมทําได...ใหรางวัล

- กิจกรรม หรรษาสารานุกรม 

- เกม Library Bingo

- เกม wordwall หองสมุดนารู

สถานที่  : หอสมุดพูลศรี ประธานราษฎรนิกร

งานหองสมุด
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ภาษาจีน : เขียนคํามงคล (春联)/รองเพลงจีน

ภาษาเกาหลี : กิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี

ภาษาอังกฤษ : รอยสายคลองแมส/Bingo

ภาษาญี่ปุน : เชาชุดถายรูป/พับกระดาษแบบญี่ปุน

ภาษามลายู : อานปายไดภาษา

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

กิจกรรมรวมสนุกตอบคําถามชิงรางวัล

(บูธกลุมสาระฯ)

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
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รับสมัครโควตานักเรียน ม.1

การทดสอบทางจิตวิทยา

 เกมสสรางสรรค

งานแนะแนว
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กิจกรรมสอยดาว (ลุนรางวัลในบูธ)

กิจกรรมโชวผลงานภาพยนตรสั้นของนักเรียน

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรม Fun Math

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร



โรงเรียนนวมินทราชทิูศ ทกัษิณ
ตาํบาลพะวง อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา

สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาสงขลา สตลู
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