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1. การแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย 
 

1. ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน  
-  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
-  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

2. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 ผู้เข้าแข่งขันโรงเรียนละ  2   คน 
3. วิธีการแข่งขัน 
 3.1  ให้รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขันภายในเวลาที่ก าหนด 
 3.2  มาสายหลังการสอบ 15  นาที  กรรมการไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
 3.3   เครื่องมือที่ใช้ในการแข่งขัน 

- ข้อสอบปรนัยจ านวน 50  ข้อๆ ละ 2 คะแนน   
- เวลาสอบ 60  นาท ี คะแนนเต็ม   100 คะแนน   

 3.4  ขอบข่ายของปัญหาและวิชาที่ใช้แข่งขัน 
  - ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
4. รางวัลการแข่งขัน  
           - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง  คะแนนตั้งแต่ 80   คะแนนขึ้นไป 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน  คะแนนตั้งแต่    70-79   คะแนน 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง  คะแนนตั้งแต่    60-69 คะแนน 
 - เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม 
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2. การแข่งขันตอบปัญหาทางสังคมศึกษา 
 

1. ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน  
-  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
-  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

2. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 ผู้เข้าแข่งขันโรงเรียนละ  2   คน 
3. วิธีการแข่งขัน 
 3.1  ให้รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขันภายในเวลาที่ก าหนด 
 3.2  มาสายหลังการสอบ 15  นาที  กรรมการไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
 3.3   เครื่องมือที่ใช้ในการแข่งขัน 

- ข้อสอบปรนัยจ านวน 50  ข้อๆ ละ 2 คะแนน   
- เวลาสอบ 60  นาท ี คะแนนเต็ม      100 คะแนน   

 3.4  ขอบข่ายของปัญหาและวิชาที่ใช้แข่งขัน 
  -  สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม          จ านวน  10  ข้อ 
  - สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม   จ านวน  10  ข้อ 
  - สาระเศรษฐศาสตร์            จ านวน  10  ข้อ 
  -  สาระประวัติศาสตร์           จ านวน  10  ข้อ 
  - สาระภูมิศาสตร์                 จ านวน  10  ข้อ 
4. รางวัลการแข่งขัน  
           - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง  คะแนนตั้งแต่ 80   คะแนนขึ้นไป 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน  คะแนนตั้งแต่    70-79   คะแนน 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง  คะแนนตั้งแต่    60-69 คะแนน 
 - เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม 
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3. การแข่งขันมารยาทไทย 
 

1. ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน  
-  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
-  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

2. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 ผู้เข้าแข่งขันโรงเรียนละ  2   คน (ชาย 1 คน,หญิง 1 คน)  
3.  ขอบข่ายของการแข่งขัน 

3.1 การกราบเบญจางคประดิษฐ์ (กราบพระ)     
3.2 การถวายความเคารพพระมหากษัตริย์(ตามแบบสากลนิยม) 
3.3 การไหว้พระสงฆ์ 
3.4 การไหว้ผู้ใหญ่ 
3.5 การไหว้ผู้เสมอกัน 
3.6 การเดินผ่านผู้ใหญ่ขณะยืน 
3.7 การรับสิ่งของจากผู้ใหญ่ขณะยืน 
3.8 การส่งของให้กับผู้ใหญ่ขณะนั่งเก้าอ้ี 

4.  เกณฑ์การให้คะแนน  (ตามระเบียบของสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ)  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
4.1 การแต่งกาย          20   คะแนน 

 4.2 บุคลิกท่าทาง       20   คะแนน 
 4.3 ปฏิบัติได้ถูกต้อง      20   คะแนน 
 4.4 ความพร้อมเพรียง      20   คะแนน 
 4.5  ความสวยงาม      20 คะแนน 
5.  รางวัลการแข่งขัน  
           - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง  คะแนนตั้งแต่ 80   คะแนนขึ้นไป 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน  คะแนนตั้งแต่    70-79   คะแนน 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง  คะแนนตั้งแต่    60-69 คะแนน 
 - เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ (ระดับ ประถมศึกษา)    4 
 

4. การแข่งขันสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ 
 

1. ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน  
-  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

2. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 ผู้เข้าแข่งขันโรงเรียนละ  5   คน   
3.  หลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.1  ใช้การสวดมนต์ไหว้พระของนักเรียนตามระเบียบของสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ 
 3.2  ให้ผู้เข้าแข่งขันสวดมนต์ตั้งแต่เริ่มต้นถึงบทพุทธคุณ  ธรรมคุณ  สังฆคุณ  และบทสวดชัยสิทธิ
คาถา (บทพาหุง) 
      -  วัฒนธรรมและมรรยาทชาวพุทธ 
      -  การกราบ  การไหว้ 
      -  การถวายความเคารพพระมหากษัตริย์ 

3.3  คณะกรรมการไม่อนุญาตให้ทีมเข้าแข่งขันทดลองหรือซ้อมในสถานที่แข่งขัน 
 3.4  การจัดการแข่งขัน  โดยคณะกรรมการจะด าเนินการแข่งขันเพียง  1 รอบ แล้วตัดสินผู้ชนะเลิศ
ในการแข่งขัน 
 3.5  ในการแข่งขนัหากคะแนนเท่ากัน  ให้ดูคะแนน  อักขระ  ชัดเจนก่อน  
4.  เกณฑ์การให้คะแนน  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
 4.1 ความถูกต้อง  40   คะแนน 
       5.1.1 อักขระ  15   คะแนน 
       5.1.2 จังหวะ  10   คะแนน 
       5.1.3 ท านอง  15   คะแนน 
 4.2 ความไพเราะ  30   คะแนน 
       5.2.1 น้ าเสียง     15   คะแนน 
       5.2.2 ความชัดเจนดังกังวานและพร้อมเพรียง  15   คะแนน 
 4.3 การแสดงความเคารพต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์   20  คะแนน 
       5.3.1 ความถูกต้องในการแสดงความเคารพ   15   คะแนน 
       5.3.2 ความพร้อมเพรียงในการแสดงความเคารพ     5    คะแนน 
 4.4 บุคลิกภาพ  10   คะแนน 

5.4.1 การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของแต่ละสถานศึกษา   5     คะแนน        
5.4.2 กริยา  อาการส ารวม นุ่มนวล      5    คะแนน 
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5. รางวัลการแข่งขัน  
 เกียรติบัตร 
           - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง  คะแนนตั้งแต่ 80   คะแนนขึ้นไป 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน  คะแนนตั้งแต่    70-79   คะแนน 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง  คะแนนตั้งแต่    60-69 คะแนน 
 - เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม 
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5. การแข่งขันโครงงานสังคมศึกษา 
 

1.  ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน  
-  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5  

2.  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 2.1  โรงเรียนละ  1  ทีม (ทีมละ 3  คน) 
 2.2  ให้แต่ละโรงเรียนเลือกโครงงานในแต่ละระดับไม่เกิน 1 โครงงาน 
3.  กิจกรรมที่ใช้ในการแข่งขัน เงื่อนไขในการประกวด 
 3.1  เนื้อหาสาระการเรียนรู้ตามความสนใจของนักเรียน และตรงตามหลักสูตรระดับประถมศึกษา 
และสอดคล้องกับวิถีการเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.  วิธีการแข่งขัน 
 4.1  ให้ผู้เข้าแข่งขันส่งรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์  จ านวน  5 ชุด  ( พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 ) โดย
ส่งที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ศรีสะเกษ  ก่อนวันท าการแข่งขัน 1 สัปดาห์ 
 4.2 ผู้เข้าแข่งขันจัดท าป้ายแสดงโครงงาน  ประกอบด้วยวัสดุเป็นแผ่น  3 แผ่น แผ่นกลางมีขนาด 
60x120 เซนติเมตร  แผ่นข้างมีขนาด 60x60 เซนติเมตร 
 4.3 ผู้เข้าแข่งขันต้องน าเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ  เพ่ือให้คณะกรรมการซักถาม 

 
 
 
 
 
 

 
4.4 โครงงานที่ส่งเข้าแข่งขัน  ต้องไม่เป็นโครงงานที่ลอกเลียนแบบของผู้อื่น  

5. เกณฑ์การให้คะแนน  เต็ม  100  คะแนน  ดังนี้ 
ตอนที่ 1  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   ( 23 คะแนน ) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1. ความแปลกใหม่ของปัญหาและการน าไปใช้    5 

2. การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 5 
3. การออกแบบการทดลอง  (ให้คะแนนทุกข้อ)  

          - ความเป็นไปได้ 3 
          - มีล าดับขั้นตอนและการด าเนินการทดลองตามล าดับขั้นตอน  4 

          - มีการอภิปรายสรุป  ประเด็นปัญหา 4 

โรงเรียน.................................... 
ชื่อโครงงาน.............................. 
                       (สูง ไม่เกิน 50 ซ.ม. ) 

                                         
60 ซ.ม. 

 

              
120 ซ.ม. 

 
  60 ซ.ม. 
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            - การทดลองเหมาะสมกับเนื้อหา 2 

 ตอนที่  2  การเขียนรายงาน   ( 27 คะแนน ) 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1. ความถูกต้องตามแบบฟอร์ม (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)  

     - มีองค์ประกอบครบ 2 
     - ถ้าขาดตั้งแต่  2  องค์ประกอบขึ้นไป 1 

2. การใช้ภาษา  ค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ 10 
     - ผิดหลักค าศัพท์  หักค าละ  1  คะแนน  

3. การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์  (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)  

    - มีครบทุกขั้นตอนและเรียงล าดับถูกต้อง 10 
    - มีครบทุกขั้นตอนและเรียงล าดับไม่ถูกต้อง 9 

    - มีครบทุกขั้นตอน  แต่เรียงล าดับไม่ถูกต้อง 8 

    - มีไม่ครบทุกขั้นตอน  และเรียงล าดับไม่ถูกต้อง 7 
4. การแสดงการบันทึกผลอย่างเพียงพอ (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)  

     - มีการน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญได้ครบถ้วนทุกประเด็น 5 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
     - น าเสนอข้อมูลที่ส าคัญไม่ครบถ้วน  1  ประเด็น 4 

     - น าเสนอข้อมูลที่ส าคัญไม่ครบถ้วน  2  ประเด็น 3 
     - น าเสนอข้อมูลที่ส าคัญไม่ครบถ้วน  3  ประเด็น 2 

ตอนที่  3  การจัดแสดงผลงาน   ( 20  คะแนน ) 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1. ถูกต้องตามแบบฟอร์ม (ให้คะแนนทุกข้อ)  
    - เสนอรูปแบบ  แผนภูมิ  ตารางผิด  ถูกตัดคะแนน 2 

    - แผงจัดแสดงโครงงานไม่ถูกต้องถูกตัดคะแนน 3 

2. ความถูกต้องเหมาะสมของการใช้วัสดุอุปกรณ์  (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)  
    - ใช้วัสดุที่มีราคาถูก  วัสดุที่มีในท้องถิ่นหรือวัสดุที่เหลือใช้และเหมาะสม 5 

    - ใช้วัสดุราคาแพง  แต่เหมาะสม 4 

    - ใช้วัสดุราคาแพง  แต่ไม่เหมาะสม 2 
3. ความประณีตสวยงาม  (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)  

    - แข็งแรง  สวยงาม  ละเอียด 5 
    - แข็งแรง  สวยงาม  ไม่ละเอียด 4 

    - แข็งแรง  ไม่สวยงาม  ละเอียด 3 
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    - ไม่แข็งแรง  สวยงาม  ไม่ละเอียด 2 

    - ไม่แข็งแรง  ไม่สวยงาม  ละเอียด 1 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
4. ความเหมาะสมในการน าเสนอข้อมูล  (เลือกให้คะแนนเฉพาะข้อที่ถูกต้อง)  

    - ข้อมูลที่เสนอเหมาะสมกับเนื้อหา 1 
    - ข้อมูลที่เสนอชัดเจน  สอดคล้องกับเนื้อหา 1 

    - มีการน าเสนอหลายรูปแบบ 1 

    - ป้ายที่แสดงโครงงานถูกต้องตามขนาดที่ก าหนด 1 
    - มีข้อมูลครบสมบูรณ์ ( ตามหลักการทฤษฎี ) 1 

ตอนที่  4 การอภิปรายปากเปล่า     ( 30  คะแนน ) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
1. การน าเสนอ  (ให้คะแนนทุกข้อ)  

    - บอกชื่อโครงงาน 2 

    - อภิปรายเหตุผลชัดเจน 2 
    - วิธีการน าเสนอชัดเจน 2 

    - มีการสาธิตหรือแสดงเหตุผล 2 
    - บุคลิก  ลักษณะถ้อยค า 2 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

2. การตอบข้อซักถามชัดเจน  (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)  
    - ตอบตามประเด็นปัญหาทุกประเด็น  ผู้ฟังเข้าใจง่าย 20 

    - ตอบไม่ตรงประเด็นปัญหา  1  ประเด็น 15 

    - ตอบไม่ตรงประเด็นปัญหา  2  ประเด็น 10 
    ** หมายเหตุ   การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

1. เวลาที่ใช้ในการน าเสนอไม่เกิน 10 นาท ี และเวลาตอบข้อซักถามไม่เกิน  5  นาที  
2. สามารถน าเสนอด้วยวิธีการฉายภาพข้ามศีรษะ  หรือคอมพิวเตอร์ 
3. แผงจัดแสดงโครงงานต้องถูกต้องตามแบบ  สสวท.  

6.  รางวัลการแข่งขัน  
           - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง  คะแนนตั้งแต่ 80   คะแนนขึ้นไป 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน  คะแนนตั้งแต่    70-79   คะแนน 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง  คะแนนตั้งแต่    60-69 คะแนน 
 - เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม 
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6. การแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

1. ผู้เข้าแข่งขัน 
 ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 
 น าเสนอและกรรมการซักถามไม่เกิน 15 นาที / 1 สื่อ 
3. วิธีการแข่งขัน 
 3.1 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องจับล าดับ ก่อนการแข่งขัน 30 นาที 

3.2 ผู้เข้าแข่งขันสามารถจัดเตรียมสื่อนวัตกรรมภายในห้อง ก่อนการแข่งขัน 15 นาที 
3.3 ผู้เข้าแข่งขันต้องน าเสนอสื่อนวัตกรรมต่อคณะกรรมการ เพ่ือให้คณะกรรมการได้ซักถาม 

4. เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม  100  คะแนน  ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
1. รูปแบบการผลิตสื่อ    
          1.1  ออกแบบสื่ออย่างเป็นระบบ  เนื้อหามีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนการเรียนรู้ 
 1.2  ส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 
 1.3  เป็นสื่อที่ไม่ลอกเลียนแบบผู้อ่ืนมาโดยตรง 
          1.4  เป็นสื่อที่ส่งเสรมิคุณธรรม  จริยธรรม  ให้แก่นักเรียน 
 

20 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

2. คู่มือการผลิตและข้ันตอนการใช้สื่อ   
 2.1  มีเทคนิคและกระบวนการผลิตที่ชัดเจน 
 2.2  มีเนื้อหาสอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 2.3  การน าเสนอสื่อเป็นไปตามล าดับขั้นตอนของหลักวิชาการ 
 2.4  ความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้น / ช่วงชั้น 
 2.5  มีคุณค่าและประโยชน์กับผู้สอน  และผู้เรียน  

20 

3. สรุปรายงานผลการน าไปใช้    
 3.1  มีเอกสารรายงานผลการน าไปใช้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 3.2  มีเอกสารเผยแพร่เป็นรูปธรรมเป็นที่ยอมรับและตรวจสอบได้ 
 3.3  มีเอกสารแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เกิดจาการใช้สื่อ 
 3.4  รายงานการใช้จัดท าเพ่ือแสดงผล  และยืนยันประโยชน์ของสื่อต่อการเรียนการ

20 
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สอน   ***มิใช่จัดท าเพ่ือการแข่งขันสื่อเท่านั้น 

4. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต  
 4.1  มีความทันสมัยแปลกใหม่ 
 4.2  มีความคงทน  ประหยัด  หาง่ายในท้องถิ่น 
 4.3  ใช้ประกอบการสอนได้ง่ายและสะดวก 
 4.4  การจัดแสดงเรียบง่าย  และมีคุณค่า 

20 
 

5. การน าเสนอต่อคณะกรรมการ    
 5.1  ความเหมาะสมของเวลาในการน าเสนอ 
 5.2  มีเทคนิคในการน าเสนอที่เหมาะสมน่าสนใจ 
 5.3  มีความมั่นใจชัดเจนในการตอบค าถาม 
 5.4  บุคลิกภาพ  ท่วงที  วาจาของผู้รายงาน 

20 

 
หมายเหตุ   การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
5. รางวัลการแข่งขัน  
           - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง  คะแนนตั้งแต่ 80   คะแนนขึ้นไป 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน  คะแนนตั้งแต่    70-79   คะแนน 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง  คะแนนตั้งแต่    60-69 คะแนน 
 - เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ (ระดับ ประถมศึกษา)    11 
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1. การแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย 
1. ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน  

-  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  -  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6           
2. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 ผู้เข้าแข่งขันในแต่ละระดับชั้น  แข่งขันประเภททีม ๆ ละ  2   คน 
3. วิธีการแข่งขัน 
 3.1  ให้รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน  ภายในเวลาที่ก าหนด 
 3.2  หากมารายงานตัวช้ากว่าเวลาที่ก าหนด  15  นาที  กรรมการไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
 3.3   เครื่องมือที่ใช้ในการแข่งขันและค่าคะแนน 
  3.3.1 รอบคัดเลือก   ใช้ข้อสอบแบบปรนัย   

 - จ านวน 80  ข้อ  ชนิด 4  ตัวเลือก ใช้เวลา 1 ชั่วโมง  คะแนนเต็ม 80 คะแนน  
 3.3.2 รอบตัดสิน  ใช้ค าถามแบบ  ถาม -  ตอบ   

                            - จ านวน  20  ค าถาม  ค าถามละ  2  คะแนน  คะแนนเต็ม   40  คะแนน 
 3.4  ขอบข่ายของปัญหาและวิชาที่ใช้แข่งขัน 
  3.4.1  รอบคัดเลือก 

- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551   
  3.4.2  รอบตัดสิน 

- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551   
 3.5  จัดการแข่งขัน 2 รอบ ทีมที่เข้าแข่งขันในรอบคัดเลือก จะต้องได้คะแนนรวมแล้ว  ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 50  ของคะแนนเต็ม จึงมีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในรอบตัดสิน  โดยคะแนนที่ได้ในรอบคัดเลือกจะ         
ไมน่ าไปรวมกับคะแนนที่ได้ในรอบตัดสิน 
 3.6  ผู้เข้าแข่งขันในรอบตัดสิน   จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการแข่งขันในรอบคัดเลือกมาแล้ว 
 3.7  เวลาในการแข่งขันในรอบตัดสิน  คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการก าหนดเพ่ือความเหมาะสม 
4. รางวัลการแข่งขัน  

- เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง  ตั้งแตร่้อยละ 80    ของคะแนนเต็ม 
- เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน  ร้อยละ     70-79    ของคะแนนเต็ม 
- เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง  ร้อยละ     60-69  ของคะแนนเต็ม 
- เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม 
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2. การแข่งขันตอบปัญหาทางสังคมศึกษา 

 
1. ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน  
 -  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  -  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6    
2. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 ผู้เข้าแข่งขันในแต่ละระดับชั้น  แข่งขันประเภททีม ๆ ละ  2   คน 
3. วิธีการแข่งขัน 
 3.1  ให้รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน  ภายในเวลาที่ก าหนด 
 3.2  หากมารายงานตัวช้ากว่าเวลาที่ก าหนด  15  นาที  กรรมการไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
 3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการแข่งขันและค่าคะแนน 
        3.3.1 รอบคัดเลือก   ใช้ข้อสอบแบบปรนัย   
        - จ านวน  80  ข้อ  ชนิด  4  ตัวเลือก ใช้เวลา 1 ชั่วโมง คะแนนเต็ม  80  คะแนน 
  3.3.2 รอบตัดสิน  ใช้ค าถามแบบ  ถาม -  ตอบ  
                      - จ านวน  20  ค าถาม  ค าถามละ  2  คะแนน   คะแนนเต็ม  40  คะแนน 
 3.4 จัดการแข่งขัน 2 รอบ  ทีมที่เข้าแข่งขันในรอบคัดเลือก จะต้องได้คะแนนรวมแล้วผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม  จึงมีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในรอบตัดสิน  โดยคะแนนที่ได้ในรอบคัดเลือกจะ       
ไม่น าไปรวมกับคะแนนที่ได้ในรอบตัดสิน 
 3.5  ผู้เข้าแข่งขันในรอบตัดสิน  จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการแข่งขันในรอบคัดเลือกมาแล้ว 

3.6  เวลาในการแข่งขันในรอบตัดสิน  คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการก าหนดเพ่ือความเหมาะสม 
4. ขอบข่ายของปัญหาและวิชาที่ใช้แข่งขัน 
 4.1 รอบคัดเลือก 
  4.1.1 สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม          จ านวน  20  ข้อ 
  4.1.2 สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม   จ านวน  20  ข้อ 
  4.1.3 สาระเศรษฐศาสตร์            จ านวน  20  ข้อ 
  4.1.4 สาระภูมิศาสตร์                 จ านวน  20  ข้อ 

4.2 รอบตัดสิน 
  เลือกจากข้อสอบในรอบแรก 
5. รางวัลการแข่งขัน  

- เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง  ตั้งแตร่้อยละ 80    ของคะแนนเต็ม 
- เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน  ร้อยละ     70-79  ของคะแนนเต็ม 
- เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง  ร้อยละ     60-69  ของคะแนนเต็ม 
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- เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม 
 

3. การแข่งขันประกวดมารยาทไทย 
 

1. ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน  
 -  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  -  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6    
2. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 ผู้เข้าแข่งขันในแต่ละระดับชั้น  แข่งขันประเภททีม ๆ ละ  2   คน (ชาย 1 คน,หญิง 1 คน)  
และห้ามไม่ให้มีการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันทุกกรณีในระหว่างการแข่งขัน 
3.  เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 
 เวลาในการแข่งขันในรอบตัดสิน  คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการก าหนดเพ่ือความเหมาะสม 
4.  ขอบข่ายของการแข่งขัน 
         ให้ผู้เข้าแข่งขันเริ่มแข่งขันประกวดมารยาทไทย  ดังนี้ 

4.1  การกราบเบญจางคประดิษฐ์ (กราบพระ)     
          4.2  การถวายความเคารพพระมหากษัตริย์(ตามแบบสากลนิยม) 
          4.3  การไหว้พระสงฆ์ 
          4.4  การไหว้ผู้ใหญ่ 

4.5  การไหว้ผู้เสมอกัน 
4.6  การเดินผ่านผู้ใหญ่ขณะยืน 
4.7  การรับสิ่งของจากผู้ใหญ่ขณะยืน 
4.8  การส่งของให้กับผู้ใหญ่ขณะนั่งเก้าอ้ี 

5.  เกณฑ์การให้คะแนน  (ตามระเบียบของสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ)  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
5.1 ความถูกต้อง          40   คะแนน 

 5.2 ความพร้อมเพรียง      30   คะแนน 
 5.3 มรรยาทและท่าทาง      20   คะแนน 
 5.4 บุคลิกภาพและการแต่งกาย     10   คะแนน 
6.  รางวัลการแข่งขัน  

- เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง  ตั้งแตร่้อยละ 80    ของคะแนนเต็ม 
- เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน  ร้อยละ     70-79  ของคะแนนเต็ม 
- เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง  ร้อยละ     60-69  ของคะแนนเต็ม 
- เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม 
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4. การแข่งขันสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ 
 

1. ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน  
-  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
-  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6           

2. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 ผู้เข้าแข่งขันในแต่ละระดับชั้น  แข่งขันประเภททีม ๆ ละ  5   คน  และห้ามไม่ให้มีการเปลี่ยนตัว      
ผู้เข้าแข่งขันทุกกรณีในระหว่างการแข่งขัน 
3.  หลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.1 ใช้การสวดมนต์ไหว้พระของนักเรียนตามระเบียบของสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ 
 3.2 ให้ผู้เข้าแข่งขันสวดมนต์ตั้งแต่เริ่มต้นถึงบทพุทธคุณ  ธรรมคุณ  สังฆคุณ  และบทสวดชัยสิทธิ
คาถา (บทพาหุง) 
      -  วัฒนธรรมและมรรยาทชาวพุทธ 
      -  การกราบ  การไหว้ 
      -  การถวายความเคารพพระมหากษัตริย์ 

3.3 คณะกรรมการไม่อนุญาตให้ทีมเข้าแข่งขันทดลองหรือซ้อมในสถานที่แข่งขัน 
 3.4 เวลาในการแข่งขันคณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการก าหนดเพื่อความเหมาะสม 
 3.5  การจัดการแข่งขัน  โดยคณะกรรมการจะด าเนินการแข่งขันเพียง 1 รอบ แล้วตัดสินผู้ชนะเลิศ
ในการแข่งขัน 
 3.6  ในการแข่งขันหากคะแนนเท่ากัน  ให้ดูคะแนน  อักขระ  ชัดเจนก่อน  
4.  เกณฑ์การให้คะแนน  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
 4.1 ความถูกต้อง  40       คะแนน 
       4.1.1 อักขระ  15   คะแนน 
       4.1.2 จังหวะ  10   คะแนน 
       4.1.3 ท านอง  15   คะแนน 
 4.2 ความไพเราะ      30   คะแนน 
       4.2.1 น้ าเสียง      15   คะแนน 
       4.2.2 ความชัดเจนดังกังวานและพร้อมเพรียง   15   คะแนน 
 4.3 การแสดงความเคารพต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์   20   คะแนน 
       4.3.1 ความถูกต้องในการแสดงความเคารพ   15   คะแนน 
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       4.3.2 ความพร้อมเพรียงในการแสดงความเคารพ     5    คะแนน 
 
 
 4.4 บุคลิกภาพ            10   คะแนน 

4.4.1 การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของแต่ละสถานศึกษา       5     คะแนน        
4.4.2 กริยา  อาการส ารวม นุ่มนวล          5    คะแนน 

5. รางวัลการแข่งขัน  
 - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง  ตั้งแตร่้อยละ 80    ของคะแนนเต็ม 

- เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน  ร้อยละ     70-79  ของคะแนนเต็ม 
- เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง  ร้อยละ     60-69  ของคะแนนเต็ม 
- เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม 
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5.  การแข่งขันประกวดโครงงาน 
1. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่  1-2  
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่  4-5 

2. จ านวนผู้เข้าประกวด 
 2.1 ผู้เข้าประกวดในแต่ละกลุ่มสาระ แต่ละช่วงช้ัน ทีมละ  3  คน  แต่ละทีมเข้าประกวด          
ไม่เกิน 1 โครงงาน 
 2.2 ให้แตโ่รงเรียนคัดเลือกโครงงานแต่ละกลุ่มสาระที่ก าหนดเข้าประกวดในแต่ละช่วงชั้น   
กลุ่มสาระ ละ  1  โครงงาน 
3. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 น าเสนอพร้อมกับคณะกรรมการซักถาม  ไม่เกิน 18 นาที / 1 โครงงาน   
4. วิธีการประกวด 
 4.1  ให้ผู้เข้าแข่งขันส่งรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์  จ านวน  5 ชุด  ( พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 ) 
โดยส่งที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  อบจ.ศรีสะเกษ ก่อนท าการแข่งขัน 1 สัปดาห์ 
 4.2 ผู้เข้าประกวดจัดท าป้ายแสดงโครงงาน  ประกอบด้วยวัสดุเป็นแผ่น  3 แผ่น แผ่นกลางมีขนาด 
60x120 เซนติเมตร  แผ่นข้างมีขนาด 60x60 เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 
 4.3 ผู้เข้าประกวดต้องน าเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ  เพื่อให้คณะกรรมการซักถาม 

4.4 โครงงานที่ส่งเข้าประกวด  ต้องไม่เป็นโครงงานที่ลอกเลียนแบบของผู้อ่ืนและต้องเป็น
โครงงานที่ผ่านการคัดเลือกจากระดับภาคมาแล้ว                                                                                                                                                                                                                                   
5. เกณฑ์การให้คะแนน  เต็ม  100  คะแนน  ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   ( 23 คะแนน ) 

โรงเรียน.................................... 
ชื่อโครงงาน.............................. 

                       (สูง ไม่เกิน 50 ซ.ม. ) 

60 ซ.ม. 
 

120 ซ.ม. 60 ซ.ม. 
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เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
1. ความแปลกใหม่ของปัญหาและการน าไปใช้    5 

2. การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 5 

3. การออกแบบการทดลอง  (ให้คะแนนทุกข้อ)  
          - ความเป็นไปได้ 3 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

          - มีล าดับขั้นตอนและการด าเนินการทดลองตามล าดับขั้นตอน 4 
          - มีการอภิปรายสรุป  ประเด็นปัญหา 4 

            - การทดลองเหมาะสมกับเนื้อหา 2 

 ตอนที่  2  การเขียนรายงาน   ( 27 คะแนน ) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1. ความถูกต้องตามแบบฟอร์ม (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)  
     - มีองค์ประกอบครบ 2 

     - ถ้าขาดตั้งแต่  2  องค์ประกอบขึ้นไป 1 

2. การใช้ภาษา  ค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์  
     - ผิดหลักค าศัพท์  หักค าละ  1  คะแนน 10 

3. การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์  (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)  
    - มีครบทุกขั้นตอนและเรียงล าดับถูกต้อง 10 

    - มีครบทุกขั้นตอนและเรียงล าดับไม่ถูกต้อง 9 

    - มีครบทุกขั้นตอน  แต่เรียงล าดับไม่ถูกต้อง 8 
    - มีไม่ครบทุกขั้นตอน  และเรียงล าดับไม่ถูกต้อง 7 

4. การแสดงการบันทึกผลอย่างเพียงพอ (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)  

     - มีการน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญได้ครบถ้วนทุกประเด็น 5 
     - น าเสนอข้อมูลที่ส าคัญไม่ครบถ้วน  1  ประเด็น 4 

     - น าเสนอข้อมูลที่ส าคัญไม่ครบถ้วน  2  ประเด็น 3 
     - น าเสนอข้อมูลที่ส าคัญไม่ครบถ้วน  3  ประเด็น 2 

ตอนที่  3  การจัดแสดงผลงาน   ( 20  คะแนน ) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
1. ถูกต้องตามแบบฟอร์ม (ให้คะแนนทุกข้อ)  

    - เสนอรูปแบบ  แผนภูมิ  ตารางผิด  ถูกตัดคะแนน 2 

    - แผงจัดแสดงโครงงานไม่ถูกต้องถูกตัดคะแนน 3 
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2. ความถูกต้องเหมาะสมของการใช้วัสดุอุปกรณ์  (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)  
    - ใช้วัสดุที่มีราคาถูก  วัสดุที่มีในท้องถิ่นหรือวัสดุที่เหลือใช้และเหมาะสม 5 

    - ใช้วัสดุราคาแพง  แต่เหมาะสม 4 

    - ใช้วัสดุราคาแพง  แต่ไม่เหมาะสม 2 
3. ความปราณีตสวยงาม  (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)  

    - แข็งแรง  สวยงาม  ละเอียด 5 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
    - แข็งแรง  สวยงาม  ไม่ละเอียด 4 

    - แข็งแรง  ไม่สวยงาม  ละเอียด 3 
    - ไม่แข็งแรง  สวยงาม  ไม่ละเอียด 2 

    - ไม่แข็งแรง  ไม่สวยงาม  ละเอียด 1 

4. ความเหมาะสมในการน าเสนอข้อมูล  (เลือกให้คะแนนเฉพาะข้อที่ถูกต้อง)  
    - ข้อมูลที่เสนอเหมาะสมกับเนื้อหา 1 

    - ข้อมูลที่เสนอชัดเจน  สอดคล้องกับเนื้อหา 1 

    - มีการน าเสนอหลายรูปแบบ 1 
    - ป้ายที่แสดงโครงงานถูกต้องตามขนาดที่ก าหนด 1 

    - มีข้อมูลครบสมบูรณ์ ( ตามหลักการทฤษฎี ) 1 

ตอนที่  4 การอภิปรายปากเปล่า     ( 30  คะแนน ) 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1. การน าเสนอ  (ให้คะแนนทุกข้อ)  
    - บอกชื่อโครงงาน 2 

    - อภิปรายเหตุผลชัดเจน 2 
    - วิธีการน าเสนอชัดเจน 2 

    - มีการสาธิตหรือแสดงเหตุผล 2 
    - บุคลิก  ลักษณะถ้อยค า 2 

2. การตอบข้อซักถามชัดเจน  (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)  

    - ตอบตามประเดน็ปัญหาทกุประเด็น  ผู้ฟังเข้าใจงา่ย 20 
    - ตอบไม่ตรงประเดน็ปัญหา  1  ประเด็น 15 

    - ตอบไม่ตรงประเดน็ปัญหา  2  ประเด็น 10 

   ** หมายเหตุ   การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
1. เวลาที่ใช้ในการน าเสนอไม่เกิน  9 นาที และเวลาตอบข้อซักถามไม่เกิน 9 นาท ี
2. สามารถน าเสนอด้วยวิธีการฉายภาพข้ามศีรษะ หรือคอมพิวเตอร์ 
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3. แผงจัดแสดงโครงงานต้องถูกต้องตามแบบ  สสวท. 
6.รางวัลการประกวด 
           - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง  คะแนนตั้งแต่ 80   คะแนนขึ้นไป 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน  คะแนนตั้งแต่    70-79   คะแนน 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง  คะแนนตั้งแต่    60-69 คะแนน 

- เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม 
 

6. การแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ 
 

1. ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน  
 -  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  -  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6    
2. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 ผู้เข้าแข่งขันในแต่ละระดับชั้น  แข่งขันประเภททีม ๆ ละ  2   คน 
3. วิธีการแข่งขัน 
 3.1  ให้รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน  ภายในเวลาที่ก าหนด 
 3.2  หากมารายงานตัวช้ากว่าเวลาที่ก าหนด  15  นาที  กรรมการไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
 3.3   เครื่องมือที่ใช้ในการแข่งขันและค่าคะแนน 
  3.3.1 รอบคัดเลือก   ใช้ข้อสอบแบบปรนัย   

 - จ านวน 80  ข้อ  ชนิด 4  ตัวเลือก ใช้เวลา 1 ชั่วโมง  คะแนนเต็ม 80 คะแนน  
 3.3.2 รอบตัดสิน  ใช้ค าถามแบบ  ถาม -  ตอบ   

                            - จ านวน  20  ค าถาม  ค าถามละ  2  คะแนน  คะแนนเต็ม   40  คะแนน 
 3.4  ขอบข่ายของปัญหาและวิชาที่ใช้แข่งขัน 
  3.4.1  รอบคัดเลือก 

- ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551   
  3.4..2  รอบตัดสิน 

- ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551   
 3.5  จัดการแข่งขัน 2 รอบ ทีมที่เข้าแข่งขันในรอบคัดเลือก จะต้องได้คะแนนรวมแล้วผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60  ของคะแนนเต็ม จึงมีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในรอบตัดสิน  โดยคะแนนที่ได้ในรอบคัดเลือกจะ       
ไม่น าไปรวมกับคะแนนที่ได้ในรอบตัดสิน 
 3.6  ผู้เข้าแข่งขันในรอบตัดสิน จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการแข่งขันในรอบคัดเลือกมาแล้ว 
 3.7  เวลาในการแข่งขันในรอบตัดสิน  คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการก าหนดเพ่ือความเหมาะสม 
4. รางวัลการแข่งขัน  
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- เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง  ตั้งแตร่้อยละ 80    ของคะแนนเต็ม 
- เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน  ร้อยละ     70-79  ของคะแนนเต็ม 
- เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง  ร้อยละ     60-69  ของคะแนนเต็ม 
- เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 

7.  เกณฑ์การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 
 

1. ระดับผู้เข้าประกวด 
 ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. จ านวนผู้เข้าประกวด 
      แต่ละทีมให้ส่งตัวแทนในการน าเสนอต่อคณะกรรมการตัดสินทีมละ 1 คน  แต่ในการตอบข้อ
ซักถามของคณะกรรมการฯ  สามารถตอบได้หลายคน 
3. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 น าเสนอ และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการฯ  ไม่เกิน 12 นาที / 1 สื่อ 
4. วิธีการประกวด 
 4.1 ผู้เข้าประกวดต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์  ๕ บท  จ านวน  ๕ เล่ม  ให้คณะกรรมการ ใน
ระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ก่อนท าการประกวด 

4.2  ผู้เข้าประกวดจะต้องจับล าดับ ก่อนการประกวด 30 นาท ี
4.3  ผู้เข้าประกวดสามารถจัดเตรียมสื่อนวัตกรรมภายในห้อง ก่อนการประกวด 15 นาที 
4.4  ผู้เข้าประกวดต้องน าเสนอสื่อนวัตกรรมต่อคณะกรรมการ เพ่ือให้คณะกรรมการได้ซักถาม 

 
เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม 100 คะแนน  ดังนี้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1. รูปแบบการผลิตสื่อ    
     1.1  ออกแบบสื่ออย่างเป็นระบบ  เนื้อหามีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนการเรียนรู้ 
 1.2  ส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 
 1.3  เป็นสื่อที่ไม่ลอกเลียนแบบผู้อ่ืนมาโดยตรง 
 1.4  เป็นสื่อที่ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ให้แก่นักเรียน 

20 
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2. คู่มือการผลิตและข้ันตอนการใช้สื่อ   
 2.1  มีเทคนิคและกระบวนการผลิตที่ชัดเจน 
 2.2  มีเนื้อหาสอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 2.3  การน าเสนอสื่อเป็นไปตามล าดับขั้นตอนของหลักวิชาการ 
 2.4  ความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้น / ช่วงชั้น 
 2.5  มีคุณค่าและประโยชน์กับผู้สอน  และผู้เรียน  

20 

3. สรุปรายงานผลการน าไปใช้    
 3.1  มีเอกสารรายงานผลการน าไปใช้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 3.2  มีเอกสารเผยแพร่เป็นรูปธรรมเป็นที่ยอมรับและตรวจสอบได้ 
 3.3  มีเอกสารแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เกิดจาการใช้สื่อ 
 3.4  รายงานการใช้จัดท าเพ่ือแสดงผล  และยืนยันประโยชน์ของสื่อต่อการเรียนการสอน 
  ***มิใช่จัดท าเพ่ือการประกวดสื่อเท่านั้น 

20 

4. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต  
 4.1  มีความทันสมัยแปลกใหม่ 
 4.2  มีความคงทน  ประหยัด  หาง่ายในท้องถิ่น 
 4.3  ใช้ประกอบการสอนได้ง่ายและสะดวก 
 4.4  การจัดแสดงเรียบง่าย  และมีคุณค่า 

20 

5. การน าเสนอต่อคณะกรรมการ    
 5.1  ความเหมาะสมของเวลาในการน าเสนอ 
 5.2  มีเทคนิคในการน าเสนอที่เหมาะสมน่าสนใจ 
 5.3  มีความม่ันใจชัดเจนในการตอบค าถาม 
 5.4  บุคลิกภาพ  ท่วงที  วาจาของผู้รายงาน 

20 

 
หมายเหตุ   การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
6.รางวัลการประกวด 
           - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง  คะแนนตั้งแต่ 80   คะแนนขึ้นไป 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน  คะแนนตั้งแต่    70-79   คะแนน 
 - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง  คะแนนตั้งแต่    60-69 คะแนน 

- เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม 
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รายช่ือผู้ประสานงาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียน.......ไพรธรรมคุณวิทยา...... ต าบล......ไพร....อ าเภอ.......ขุนหาญ.......จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ที่ปรึกษา 
 

1. นายสนใจ  พละศักดิ์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรเรียน   เบอร์โทรศัพท์  081-9761129 
2. นายทรงพล  นามปัญญา ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรเรียน   เบอร์โทรศัพท์  063-2561523 

 
ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์/E-mail หมายเหตุ 

1 นายสุพจน์  นารี ครู คศ.2 087-2545456 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

2 นางสาวดรุณี  สัจจัง ครู คศ.1 080-7547661 รอง หน.กลุ่มสาระฯ 
3 นายวิทยา  ใหม่คามิ ครู คศ.3 085-4119423 กรรมการ 

4 นางสาวประสานศรี  ดวงแก้ว ครู คศ.3 
081-5541567 

Prasansri09@hotmailc.om 
กรรมการ 

5 นางสาวสุพิชญา  สิงห์ค า ครู คศ.1 085-3065982 กรรมการ 

6 นางสาวราตรี  สีงาม ครู คศ.2 
081-8776300 

rseengam@hotmail.com 
เลขานุการศูนย์ฯ 

 

ช่องทางการติดต่อประสานงานเลขานุการศูนย์ 
Tel : 081-8776300 
Face book  :  ครูนุ้ย ไพรธรรมคุณวิทยา 
ID line :  nu_night 
E-mail. : rseengam@hotmail.com 
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ที่ ศก ๕๑๐๐๘/                                                           องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ   

    ๓๕๐ หมู่ที่ ๓  ต.หนองไผ่  อ.เมือง  
                                                                                         จังหวัดศรีสะเกษ   ๓๓๐๐๐ 

                 ธันวาคม  ๒๕60 

เรื่อง   การประกวดโครงงานประวัติศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2561  

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ทุกแห่ง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ส าเนาประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และรายละเอียดในแข่งขัน 
                   ประกวดโครงงานประวัติศาสตร์                                                 จ านวน  ๑  ชุด 

ตามที่ จังหวัดศรีสะเกษ  ได้จัดให้มีการประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์ 
ระดับจังหวัดเป็นประจ าทุกปี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประกวดโครงงานนักเรียนฯ ดังกล่าว แต่ในการประกวดโครงงานประวัติศาสตร์ของมูลนิธิเปรมฯ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  ได้ให้นักเรียนตัวแทนโครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นตัวแทนร่วมการ
แข่งขันดังกล่าว ท าให้เกิดปัญหาโครงงานที่เข้าร่วมประกวดไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันประกวด
ของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์  เพ่ือให้การด าเนินการส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม 
ติณสูลานนท์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้ก าหนดให้มีการจัดการประกวดโครงงาน
ประวัติศาสตร์ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในวันที่ 20 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนราษีไศล โดยให้ศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เป็นผู้รับผิดชอบ 

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  จึงประชาสัมพันธ์แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุก
แห่งทราบ หากประสงค์จะเข้าร่วมแข่งขันประกวดโครงงานประวัติศาสตร์ตามโครงการประกวดโครงงานนักเรียน
มูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 ให้ส่งเอกสาร
ตามประกาศให้ศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                      
ขอแสดงความนับถือ 

 
กองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   
ฝ่ายบริหารการศึกษา 
โทร. /โทรสาร ๐-๔๕๘๑-๔๖๗๓    
 
 



 
 

 
ที่ ศก ๕๑๐๐๘/                                                           องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ   

    ๓๕๐ หมู่ที่ ๓  ต.หนองไผ่  อ.เมือง  
                                                                                         จังหวัดศรีสะเกษ   ๓๓๐๐๐ 

                 ธันวาคม  ๒๕60 

เรื่อง   ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และรายละเอียดในแข่งขันประกวด  
         โครงงานประวัติศาสตร์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2561   

เรียน   ประธานศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ส าเนาประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการ 
                    แข่งขันประกวดโครงงานประวัติศาสตร์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1   
                   ประจ าปี 2561                                                             จ านวน  ๑  ชุด 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษได้ให้ศูนย์สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการคัดเลือกประกวดโครงงานประวัติศาสตร์ 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2561 

ในการนี้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ขอส่งเอกสารประกาศหลักเกณฑ์และ
รายละเอียดในแข่งขันประกวดโครงงานประวัติศาสตร์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2561 ให้ศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย                   

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป          
                                                                                                                                                                                                                                             

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
กองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   
ฝ่ายบริหารการศึกษา 
โทร. /โทรสาร ๐-๔๕๘๑-๔๖๗๓    
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการแข่งขันประกวดโครงงานประวัติศาสตร์  

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  ครั้งท่ี 1  ประจ าปี  2561 

---------------------------------------------------------------- 
การพัฒนาการศึกษาเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาทุกระบบ การที่จะด าเนินกิจกรรมในอันจะ

สนับสนุนการพัฒนาทั้งในระยะสั้นระยะยาวได้นั้น การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นแนวทางที่ส าคัญ และในหมวด ๔ ในเรื่อง     แนว
การจัดการศึกษาเน้นที่ผู้เรียนเป็นส าคัญนั้น การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ คือ การน าพาไปสู่ความส าเร็จ การ
จัดกิจกรรม การเรียน การสอน ที่มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหาเน้นประสบการณ์และการปฏิบัติ
จริง การคิดนอกกรอบภายใต้พ้ืนฐานความเป็นไปได้ จัดระเบียบความคิดผลิตเป็นงาน จากกระบวนการที่กล่าว
มานี้ หากน ามาบูรณาการ เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาขยายการศึกษา รูปแบบของกิจกรรม การประกวด
โครงงานการศึกษา จะเก้ือกูลต่อแนวทางพัฒนาต่อไป 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  ได้วางนโยบายด้านการศึกษา พัฒนาและส่งเสริม
ทรัพยากรมนุษย์ทุกด้านโดยเน้นความส าคัญของเด็กเยาวชน ที่จะเป็นก าลังหลักในการพัฒนาชาติในอนาคต  
เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  การประกวดโครงงานนักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ให้ความส าคัญกับผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะ สติปัญญา     และ
เรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพของตนเอง สอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดการศึกษาคือ “คนเก่ง คนดี และมี
ความสุข” และเป็นการส่งเสริมสนับสนุน เผยแพร่ศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้โรงเรียนในสังกัดได้พัฒนาการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ  เกิดแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และให้ครู นักเรียนได้น าหลักวิชาการ 
ประสบการณ์ และจินตนาการมาช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนน าเอากระบวนการเรียนรู้  กระบวนการคิดด้วยตนเองมา
ใช้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งมุ่งเน้นยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพของตนเองและเพ่ือให้ได้ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะ
เกษ  เข้าร่วมแข่งขันประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์ ระดับจังหวัด และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ต่อไป  
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1. สถานท่ี/วันแข่งขัน 
1.1  สถานที่ประกวดโครงงานประวัติศาสตร์  ณ  โรงเรียนราษีไศล  อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
1.2  วันที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 

2. หลักเกณฑ ์
2.1 การประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ  ดังนี้ 

1)  ระดับประถมศึกษา  
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2.2 ผู้จัดท าโครงงานประวัติศาสตร์ โครงงานละไม่เกิน 3 คน อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ส่งได้           
โรงเรียนละ 1 โครงงาน 

2.3  ลักษณะโครงงาน 
 โครงงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นโครงงานประวัติศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการน าเสนอเรื่องราวทั้งใน

ระดับท้องถิ่นและระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี (ความเชื่อ ภูมิปัญญาในการ
ด าเนินชีวิต สถานที่ บุคคลส าคัญ) เป็นต้น 

2.4 ประเภทโครงงาน ประเภททั่วไป (คิดอย่างอิสระ ภายใต้แนวคิดการกระตุ้นจิตส านึกในคุณค่า
ความส าคัญของท้องถิ่น และประเทศชาติ ทั้งนี้โครงงานต้องประกอบด้วยประเด็นที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

 2.4.1 มีมิติเวลา 
 2.4.2 มีเหตุการณ์ส าคัญหรือเรื่องราวอยู่ในความทรงจ าของผู้คน 
 2.4.3 เรื่องราวนั้น ๆ ต้องเกี่ยวข้องกับผู้คน หรือมีผลกระทบกับผู้คนจ านวนมาก ทั้งในระดับ

ท้องถิ่นหรือในระดับชาติ 

3. การประกวด 
 3.1 ส่งใบสมัครตามแบบที่ก าหนดตั้งแต่วันที่ 25 – 29 ธันวาคม 2560 
 3.2 ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ จ านวน 5 เล่ม  ภายในวันที่ 10  มกราคม  2561 
 3.3 ตั้งแผงแสดงโครงงานฯ ตามสถานที่ก าหนดให้เสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 20 มกราคม 2561  เวลา 
11.00 น. 
 3.4 อุปกรณ์ที่น ามาสาธิตอาจวางบนโต๊ะหรือวางบนพ้ืนโต๊ะ ให้ใช้พ้ืนที่ออกมาหน้าโต๊ะได้ไม่เกิน 60 
เซนติเมตร 

4. รางวัล  
4.1  เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ, ชนะอันดับ 2, ชนะอันดับ 3  
4.2  เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมประกวด 
4.3  เกียรติบัตรส าหรับครูที่ปรึกษาโครงงาน 
4.4  โครงงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือเข้า 

ประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์  ระดับจังหวัดต่อไป 
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5. การตัดสิน 
 การตัดสินผลการประกวด  โดยการน าคะแนนจากกรรมการทุกท่านมารวมกันเพ่ือหาคะแนนสูงสุด 

6. รายละเอียดการพิจารณาตดัสินโครงงานประวัติศาสตร์ 
 6.1 ความสามารถเชิงประวัติศาสตร์ (40 คะแนน) 
       6.1.1 ความน่าสนใจของโครงงาน (15 คะแนน) 
   - เป็นโครงงานที่มีความหมายและความส าคัญต่อการส่งเสริมให้เกิดความรัก ความ
ภูมิใจและจิตส านึกในคุณค่าและความส าคัญของท้องถิ่นและประเทศชาติ 
   - เป็นโครงงานที่สามารถตอบค าถามหรืออธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นในสังคมได้ 
   - เป็นโครงงานที่มีความแปลกใหม่หรือขยายผลจากความรู้เดิม 

  6.1.2 การใช้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ (15 คะแนน) 
  - การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  - การศึกษาข้อมูลจากภาคสนาม (การสังเกต การสัมภาษณ์ การจัดกิจกรรมกลุ่มฯลฯ 
  - การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูลใน 3 ประเด็นหลัก คือ 
        1) มิติของเวลา 
       2) มีเหตุการณ์ส าคัญหรือเรื่องราวอยู่ในความทรงจ าของผู้คน 
       3) เรื่องราวนั้น ๆ ต้องเกี่ยวข้องกับผู้คน หรือมีผลกระทบกับผู้คนจ านวนมาก 

ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
- การเรียบเรียงและการน าเสนอ 
- การอ้างอิง 

     6.2.3 คุณค่าของโครงงาน (10 คะแนน) 
  - คุณค่าหรือประโยชน์ของโครงงานที่มีต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติ เป็นการ

น าเสนอข้อมูลใหม่ที่มีความส าคัญ และบุคคลทั่วไปไม่ทราบมาก่อน หรือทราบแต่ไม่ให้ความส าคัญ 
  - ชี้ให้เห็นประโยชน์ในการศึกษาและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ชาติ หรือประวัติศาสตร์

ท้องถิ่น 
  - กระตุ้นให้เกิดความรักชาติ ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติและท้องถิ่น 

6.2 การเขียนรายงาน (20 คะแนน) 
6.2.1 ความสามารถทางด้านสังคมประวัติศาสตร์ (10 คะแนน) 

  - เขียนรายงานโดยอธิบายให้เห็นทักษะในการใช้ความรู้ด้านสังคมประวัติศาสตร์ 
(ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง การศึกษาข้อมูลจากภาคสนาม เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การจัดกลุ่ม
กิจกรรม ฯลฯ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การเรียบเรียง และการอ้างอิง) 
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6.2.2 ความถูกต้องตามหัวข้อรายงานและรูปแบบการน าเสนอข้อมูล (10 คะแนน) 
      - เขียนรายงานตามหัวข้อได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็นและครอบคลุมเนื้อหา 
      - น าเสนอข้อมูลได้ทั้งลักษณะความเรียง ภาพประกอบ แผนที่ แผนผัง ฯลฯ เพ่ือ

กระตุ้นให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 
6.3 การจัดแสดงโครงงาน (10 คะแนน) 

6.3.1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (5 คะแนน) 
  - การออกแบบจัดแสดงโครงงานได้อย่างสวยงาม แปลกใหม่ มีความโดดเด่น ดึงดูด

ความสนใจ และสอดคล้องกับเนื้อหา หรือเรื่องราวที่จัดแสดง 
6.3.2 ความเหมาะสมในการใช้วัสดุอุปกรณ์ (5 คะแนน) 

  - สามารถเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีความสอดคล้อง และกลมกลืนกับเนื้อหา หรือ
เรื่องราวที่จัดแสดง 

6.4 การน าเสนอผลงาน (30 คะแนน) 
        6.4.1 การน าเสนอ (10 คะแนน) 
   - สรุปประเด็นส าคัญทั้งหมดของโครงงานได้ครบถ้วน กระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น  

สามารถสื่อความหมายโดยใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษา ได้อย่างถูกต้องและรูปแบบการน าเสนอมีความ
เหมาะสม เข้าใจง่าย (10 นาที่) 

  6.4.2 การตอบค าถาม (20 คะแนน) 
  - อธิบายและตอบข้อซักถามโดยแสดงให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจในโครงงานอย่าง

ลึกซึ้งถูกต้อง (5 นาที) 
 

ประกาศ  ณ  วันที่          เดอืน ธันวาคม   พ.ศ.  2560 
            
                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

หน้าปกรายงานฉบับสมบูรณ์ 
ชื่อโครงงาน 

                                        ( ประวัติศาสตร์.......................................................) 
  
 
 
 คณะผู้จัดท าโครงงาน 

๑...................................................................................................(ระบุหัวหน้าทีม) 
  ๒………………………………………………………………… 
  ๓………………………………………………………………… 
 อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน 
                             ...................................................................................................... 
 
 
 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานประวัติศาสตร์ ระดับ(ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย) 
การประกวดโครงงานนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  ๒๕61 

วันที่  20 มกราคม  ๒๕61 
ณ   โรงเรียนราษีไศล  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

การเขียนรายงานโครงงานประวัติศาสตร์ 
----------------------------------- 

 รายงานโครงงานประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยส่วนและหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ปกหน้าประกอบด้วย 
   ๑.๑ ชื่อโครงงาน 
   ๑.๒ ชื่อนักเรียนผู้ท าโครงงาน 
   ๑.๓ ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
   ๑.๔ ชื่อโรงเรียนและท่ีอยู่ของโรงเรียน 
 
   ๑.๕ รายละเอียดของการประกวดตามตัวอย่าง 
  ๒. ปกใน 
  ๓. บทคัดย่อ 
   สรุปเนื้อหาเก่ียวกับโครงงานโดยย่อ เช่น ความส าคัญของโครงงาน วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา 
ผลที่ได้ อภิปรายผล และค าส าคัญ (key words) 
  ๔. กิตติกรรมประกาศ 
   ค าขอบคุณผู้ที่มีส่วนในการสนับสนุนช่วยเหลือในการท าโครงงาน 
  ๕. สารบัญ 
  ๖. เนื้อหาของโครงงาน    
                ๖.๑ ความเป็นมา 
                        - ความส าคัญของประเด็นที่สนใจ 
                        - สาเหตุหรือแรงจูงใจที่ท าให้ต้องการศึกษาประเด็นนั้นๆ 
                        - แนวทางหรือวิธีการที่จะด าเนินงาน 
                        - หลังจากด าเนินโครงงานแล้วเสร็จจะเกิดผลดีต่อใครอย่างไรบ้าง  
       ๖.๒ วัตถุประสงค์ 
                        - สิ่งที่ต้องการให้เกิดข้ึนหลังจากการท าโครงงาน (อาจมีหลายข้อ) 
   ๖.๓ เนื้อหาทางด้านสังคมประวัติศาสตร์ 
   ๖.๔ ผลการด าเนินงาน  
                              อธิบายรายละเอียดของวิธีการด าเนินงานทุกขั้นตอนและน าเสนอผลที่ได้จากการด าเนินงานในแต่
ละขั้นตอนดังต่อไปนี้   
        - การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
                        - การศึกษาจากข้อมูลภาคสนาม(การสังเกต การสัมภาษณ์ การจัดกิจกรรมกลุ่มฯลฯ) 
                        - การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 



                        - การเรียบเรียงและน าเสนอ 
                        - สรุปผลและอภิปรายผล(สรุปประเด็นที่เป็นความรู้ใหม่ หรือเปรียบเทียบ เทียบเคียงกับ
ความรู้เดิมที่มีอยู่ และข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์) 

/๖.๕ บรรณานุกรม… 
2 
 

   ๖.๕ บรรณานุกรม 
   ๖.๖ รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์(ถ้ามี) 
                        ผู้ให้สัมภาษณ์.....................................................................................อายุ................. ..ป ี
ที่อยู่...................................................................................................................... .................................. 
ผู้สัมภาษณ์................................................................................ ...............วันที่สัมภาษณ์....................... 
   ๖.๘ ภาคผนวก (ถ้ามี) 
                        - ส่วนเพิ่มเติมเพ่ือให้โครงงานมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน เช่น ภาพถ่าย แผนที่ แผนผัง 
ตัวอย่างแบบสอบถาม แบบสังเกต เอกสารหรือข้อมูลอื่นๆฯลฯ 
   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



 
 
 
 
 
3 

 

การท าแผงส าหรับแสดงโครงงานประวัติศาสตร์ 
 

ส่วนแสดงเนื้อหา  วัสดุ ใช้ไม้อัดหรือวัสดุอ่ืนที่ไม่เป็นอุปสรรคในการตั้งแผงแสดงผลงาน 
                              ขนาด ประกอบด้วยวัสดุเป็นแผ่น ๓ แผ่น 
     - แผ่นกลาง มีขนาด ๖๐X๑๒๐ เซนติเมตร 
                      - แผ่นข้าง   มีขนาด ๖๐X๖๐     เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ส่วนประกอบเพิ่มเติม  อนุญาตให้มีส่วนประกอบเพ่ิมเติมต่อเติมแผงได้เฉพาะเพ่ือบอกนามโรงเรียนหรือให้เกิด
ความสวยงาม แต่ไม่อนุญาตให้ใช้เป็นที่แสดงเนื้อหาโครงงาน และต้องมีขนาดส่วนสูงไม่เกิน ๖๐ ซม. 
 
 
 
 

 
 
 หมายเหตุ  - อุปกรณ์อ่ืนที่น ามาสาธิตอาจแสดงบนโต๊ะได้หรือวางบนพ้ืนที่หน้าโต๊ะได้ โดยใช้พ้ืนที่ยื่น
ออกมาหน้าโต๊ะได้ไม่เกิน ๖๐ ซม. 

 - โครงงานที่ใช้แผงที่มีขนาดสูงหรือแตกต่างกว่าที่ก าหนด จะถูกตัดคะแนนในการประกวด 
 

๖๐ ซ.ม. 
๑๒๐ ซ.ม. 

๖๐ ซ.ม. 

๑๒๐ ซ.ม. 

ไมเ่กิน ๖๐ ซ.ม. 

สว่นประกอบเพิ่มเติม 


