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ศูนยก์ารเรียนรูส้ขุศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนไพรบงึวทิยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
หลักเกณฑ์และวิธีการแข่งขัน 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
คร้ังท่ี  13  ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
ณ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 

 
 

ศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  
โรงเรียนหนองทุมศรีส าราญวิทยา 
โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม     
โรงเรียนดงรักวิทยา   
โรงเรียนแวงแก้ววิทยา  
โรงเรียนหนองถ่มวิทยา  

 
 
 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน   กระทรวงมหาดไทย 
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การแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ปีการศึกษา 2563 ครั้งท่ี 13 
ณ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  

 

เลขที ่ รายการแข่งขัน หน้า 
1 ตอบปัญหาสขุภาพ (ป.1-3) 3 
2 ตอบปัญหาสขุภาพ (ป.4-6) 3 
3 ตอบปัญหาสขุภาพ (ม.1-3) 3 
4 ตอบปัญหาสขุภาพ (ม.4-6) 3 
5 การประกวดโครงงานสขุภาพ (ป.4-5) 4-6 
6 การประกวดโครงงานสขุภาพ (ม.1-2) 4-6 
7 การประกวดโครงงานสขุภาพ (ม.4-5) 4-6 
8 การประกวดส่ือ-นวัตกรรมครู 7-8 
9 SHOOTING เปตอง (ชาย) (ป.4-6) 9-11 
10 SHOOTING เปตอง (หญงิ) (ป.4-6) 9-11 
11 SHOOTING เปตอง (ชาย) (ม.1-3) 9-11 
12 SHOOTING เปตอง (หญงิ) (ม.1-3) 9-11 
13 SHOOTING เปตอง (ชาย) (ม.4-6) 9-11 
14 SHOOTING เปตอง (หญงิ) (ม.4-6) 9-11 
15 เดาะตะกร้อ (ชาย) (ป.4-6) 12 
16 เดาะตะกร้อ (หญงิ) (ป.4-6) 12 
17 เดาะตะกร้อ (ชาย) (ม.1-3) 15 
18 เดาะตะกร้อ (หญงิ) (ม.1-3) 15 
19 เดาะตะกร้อ (ชาย) (ม.4-6) 15 
20 เดาะตะกร้อ (หญงิ) (ม.4-6) 15 
21 เดาะฟุตบอล (ชาย) (ป.4-6) 13 
22 เดาะฟุตบอล (หญงิ) (ป.4-6) 13 
23 เดาะฟุตบอล (ชาย) (ม.1-3) 16 
24 เดาะฟุตบอล (หญงิ) (ม.1-3) 16 
25 เดาะฟุตบอล (ชาย) (ม.4-6) 16 
26 เดาะฟุตบอล (หญงิ) (ม.4-6) 16 
27 อันเดอร์วอลเลยบ์อล (ชาย) (ป.4-6) 14 
28 อันเดอร์วอลเลยบ์อล (หญงิ) (ป.4-6) 14 
29 อันเดอร์วอลเลยบ์อล (ชาย) (ม.1-3) 17 
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30 อันเดอร์วอลเลยบ์อล (หญงิ) (ม.1-3) 17 
31 อันเดอร์วอลเลยบ์อล (ชาย) (ม.4-6) 17 
32 อันเดอร์วอลเลยบ์อล (หญงิ) (ม.4-6) 17 
 ใบสมัครสื่อ-นวัตกรรมครู 18 
 ใบสมัครรายการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 19 

 
การแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาปีการศึกษา 2563 ครั้งท่ี 13 
 

ระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา 
 

 1.การแข่งขันตอบปัญหาด้านสุขภาพ 
 

เกณฑ์การแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ  
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน   

นักเรียนก าลงัศึกษาอยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
1.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่1-3  
1.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่4-6  
1.3 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1-3  
1.4 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4-6  

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  
2.1 แข่งขันประเภททมีๆ ละ 2 คน 

3. วิธีการแข่งขัน  
3.1 ให้ส่งใบสมัครพรอ้มหลักฐาน ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรสีะเกษก าหนด  
3.2 แต่ละระดับช้ันตอบปัญหา รอบเดียว เป็นค าถามชนิดเลอืกตอบ 4 ตัวเลือก  
จ านวน 100 ข้อๆ ละ 1 คะแนน เวลา 2 ช่ัวโมง  
3.3 ส่งรายช่ือนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน จ านวนทีมละ 2 คน และผู้ควบคุม จ านวนทีมละ 1 คน  
3.4 ในวันแข่งขันให้รายงานตัวเข้าแข่งขัน พร้อมสง่รายช่ือผูเ้ข้าแข่งขัน 2 คน และผู้ควบคุม 1 คน  

4. เกณฑ์การให้คะแนน  
4.1 รอบเดียว 100 ข้อ  

5. เกณฑ์การตัดสิน  
คะแนนต้ังแต่ร้อยละ 80 -100 ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดบัคุณภาพเหรียญทอง  
คะแนนต้ังแต่ร้อยละ 70 -79  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน  
คะแนนต้ังแต่ร้อยละ 60 -69  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง  
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คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60      ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับคุณภาพชมเชย  
เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น  

6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด  
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2. การประกวดโครงงานสุขภาพ 
เกณฑ์การประกวดโครงงานสุขภาพ  
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  

นักเรียนก าลงัศึกษาอยู่ในโรงเรียนสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
-ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4-5  
-ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1-2 
-ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4-5  

2. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
2.1 ผู้เข้าประกวด ทีม ละ 3 คน แต่ละทีมเข้าประกวด ไม่เกนิ 1 โครงงาน  

3. เวลาท่ีใช้ในการแข่งขัน 
น าเสนอพร้อมกับคณะกรรมการซักถาม ไม่เกิน 18 นาที / 1 โครงงาน  

4. วิธีการแข่งขัน 
4.1 ให้ส่งใบสมัครพรอ้มหลักฐาน ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรสีะเกษก าหนด  
4.2 ส่งรายช่ือนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน จ านวนทีมละ 3 คน พร้อมช่ือครูผู้ควบคุม ทีมละ 2 คน ถึงคณะกรรมการ 

จัดการแข่งขัน ในวันที่ท าการแข่งขันและให้ถือว่าเป็นการรายงานตัว  
4.3 โครงงานทีส่่งประกวดต้องเป็นโครงงานทีเ่กี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  

ในการศึกษาหาความรู ้เพื่อได้ให้ค าตอบในเรื่องที่ศึกษาด้านสุขศึกษาและพลศึกษา 
4.4 ให้ผู้เข้าแข่งขันสง่รายงานโครงงานฉบบัสมบรูณ์ จ านวน 5 ชุด ( พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 ) โดยส่งให ้

คณะกรรมการก่อนการประกวดแข่งขัน  
4.5 ผู้เข้าประกวดจัดท าป้ายแสดงโครงงาน ประกอบด้วยวัสดุเป็นแผ่น 3 แผ่น แผ่นกลางมีขนาด 60x120 

เซนติเมตร แผ่นข้างมีขนาด 60x60 เซนติเมตร 

 

 

   
 

 

4.6 ผู้เข้าประกวดต้องน าเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการซกัถาม  
4.7 โครงงานทีส่่งเข้าประกวด ต้องไม่เป็นโครงงานทีล่อกเลยีนแบบของผู้อื่น 

5. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม 100 คะแนน ดังนี ้ 
 ตอนที่ 1 ความคิดริเริม่สร้างสรรค์ ( 23 คะแนน )                                           เกณฑ์
การให้คะแนน 

 

 

คะแนน 

1. ความแปลกใหม่ของปัญหาและการน าไปใช้  5 

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

(สงูไม่เกิน 50 ซม.) 
 

 ( 120 ซม.) 
 

( 60 ซม.) 

 

    

              ( 60 ซม.) 
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2. การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 5 
3. การออกแบบการทดลอง (ให้คะแนนทุกข้อ)  
      - ความเป็นไปได้ 3 
      - มีล าดับขั้นตอนและการด าเนินการทดลองตามล าดับขั้นตอน  4 
      - มีการอภิปรายสรุป ประเด็นปัญหา 4 
      - การทดลองเหมาะสมกับเน้ือหา 2 

 

   
              ตอนที ่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 1ข้อ)  
    -มีครบทุกขั้นตอนและเรียงล าดับถูกต้อง 10 
    -มีครบทุกขั้นตอนและเรียงล าดับไม่ถูกต้อง 9 
    -มีครบทุกขั้นตอน แต่เรียงล าดับไม่ถูกต้อง 8 
    -มีไม่ครบทุกขั้นตอนและเรียงล าดับไม่ถูกต้อง 7 
4. การแสดงการบันทึกผลอย่างเพียงพอ (เลือกให้คะแนน 1 –ข้อ)  
    -มีการน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญได้ครบถ้วนทุกประเด็น 5 
    -มีการน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญไม่ครบถ้วน 1 ประเด็น 4 
    -มีการน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญไม่ครบถ้วน 2 ประเด็น 3 
    -มีการน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญไม่ครบถ้วน 3 ประเด็น 2 

 

 
   ตอนที่ 3  การจัดแสดงผลงาน  ( 20 คะแนน ) 

                                           เกณฑ์การให้คะแนน  
 

คะแนน 
1. ความถูกต้องตามแบบฟอร์ม (เลือกให้คะแนนทุกข้อ)  
    -เสนอรูปแบบ แผนภูมิ ตารางผิด ถูกตัดคะแนน 2 
    -แผงจัดแสดงโครงงานไม่ถูกต้องตัดคะแนน 3 
2. ความถูกต้องเหมาะสมของการใช้วัสดุอุปกรณ์ (เลือกให้คะแนน 1  ข้อ)  
    -ใช้วัสดุที่มีราคาถูก วัสดุที่มีในท้องถิ่นหรือวัสดุที่เหลือใช้และเหมาะสม 5 
    -ใช้วัสดุราคาแพง แต่เหมาะสม 4 
    -ใช้วัสดุราคาแพง แต่ไม่เหมาะสม 2 
3. ความประณีตสวยงาม (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)  
    -แข็งแรง สวยงาม ละเอียด 5 
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    -แข็งแรง สวยงาม ไม่ละเอียด 4 
    -แข็งแรง ไม่สวยงาม ไม่ละเอียด 3 
    -ไม่แข็งแรง สวยงาม ไม่ละเอียด 2 
    -ไม่แข็งแรง ไม่สวยงาม ละเอียด 1 
4. ความเหมาะสมในการน าเสนอข้อมูล (เลือกให้คะแนนเฉพาะข้อที่ถูกต้อง)  
    -ข้อมูลที่เสนอเหมาะสมกับเน้ือหา 1 
    -ข้อมูลที่เสนอชัดเจน สอดคล้องกับเน้ือหา 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 ลักษณะใช้ถ้อยค าชัดเจน 2 
2. การตอบข้อซักถามชัดเจน (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)  
    -ตอบตามประเด็นปัญหาทุกประเด็น ผู้ฟังเข้าใจง่าย 20 
    -ตอบไม่ตรงประเด็นปัญหา 1 ประเด็น 15 
    -ตอบไม่ตรงประเด็นปัญหา 2  ประเด็น 10 

 

 

*** หมายเหตุ  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

 1.เวลาที่ใช้ในการน าเสนอไม่เกิน  9  นาที และเวลาตอบข้อซักถามไม่เกิน 9  นาที 
 2.สามารถน าเสนอด้วยวิธีการฉายภาพข้ามศีรษะ หรือคอมพิวเตอร์ 
 3.แผงจัดแสดงโครงงานต้องถูกต้องตามแบบ สสวท. 
 

6.รางวัลการประกวด 
  -รางวัลชนะเลิศ (คะแนน 80-100)   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
  -รางวัลรองชนะเลิศอันดับหน่ึง (คะแนน 70-79)  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
  -รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (คะแนน 60-69)  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
  -รางวัลชมเชย (คะแนน 50-59)   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชมเชย 
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การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 
------------------------------------------ 

 
เกณฑ์การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 
 
1. ระดับผู้เข้าประกวด 
ครูผูส้อนในโรงเรียนสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
2. จ านวนผู้เข้าประกวด 
ครูผู้เข้าประกวดในการน าเสนอการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ต่อคณะกรรมการตัดสิน จ านวน 1 คน เท่านั้น  
พร้อมในการตอบข้อซักถามของคณะกรรมการและสามารถตอบได้ 
 
3. เวลาท่ีใช้ในการประกวด 
น าเสนอ และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการฯ ไม่เกิน 12 นาที / 1 สื่อ 
 
4. วิธีการประกวด 
4.1 ผู้เข้าประกวดต้องส่งรายงานฉบบัสมบรูณ์ 5 บท จ านวน 5 เล่ม ให้คณะกรรมการ  
ในระยะเวลาหนึ่งสปัดาห์ก่อนท าการประกวด 
4.2 ผู้เข้าประกวดจะต้องจบัล าดับ ก่อนการประกวด 30 นาที 
4.3 ผู้เข้าประกวดสามารถจัดเตรียมสื่อนวัตกรรมภายในห้อง ก่อนการประกวด 15 นาท ี
4.4 ผู้เข้าประกวดต้องน าเสนอสื่อนวัตกรรมต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการได้ซักถาม 
 
เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม 100 คะแนน ดังน้ี 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
1. รูปแบบการผลิตสื่อ 20 
1.1 ออกแบบสื่ออย่างเป็นระบบ เนื้อหามีความสมัพันธ์สอดคล้องกบัแผนการเรียนรู้  
1.2 ส่งเสรมิและพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน  
1.3 เป็นสื่อที่ไม่ลอกเลียนแบบผู้อืน่มาโดยตรง  
1.4 เป็นสื่อที่สง่เสรมิคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน  
2. คู่มือการผลิตและขั้นตอนการใช้สื่อ 20 
2.1 มีเทคนิคและกระบวนการผลิตที่ชัดเจน  
2.2 มีเนื้อหาสอดคล้องกบัสาระและมาตรฐานการเรียนรู้   
2.3 การน าเสนอสื่อเป็นไปตามล าดับข้ันตอนของหลักวิชาการ  
2.4 ความยากง่ายเหมาะสมกับระดับช้ัน / ช่วงช้ัน  
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2.5 มีคุณค่าและประโยชน์กบัผูส้อน และผูเ้รียน  
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
3. สรุปรายงานผลการน าไปใช ้ 20 
3.1 มีเอกสารรายงานผลการน าไปใช้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
3.2 มีเอกสารเผยแพร่เป็นรปูธรรมเป็นที่ยอมรับและตรวจสอบได้  
3.3 มีเอกสารแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทีเ่กดิจากการใช้สื่อ  
3.4 รายงานการใช้จัดท าเพื่อแสดงผล และยืนยันประโยชน์ของสื่อตอ่การเรียนการสอน 
***มิใช่จัดท าาเพื่อการประกวดสื่อเท่านั้น 

 

4. วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต 20 
4.1 มีความทันสมัยแปลกใหม ่  
4.2 มีความคงทน ประหยัด หาง่ายในท้องถ่ิน  
4.3 ใช้ประกอบการสอนได้ง่ายและสะดวก  
4.4 การจัดแสดงเรียบง่าย และมีคุณค่า  
5. การน าเสนอต่อคณะกรรมการ 20 
5.1 ความเหมาะสมของเวลาในการน าเสนอ  
5.2 มีเทคนิคในการน าเสนอทีเ่หมาะสมน่าสนใจ  
5.3 มีความมั่นใจชัดเจนในการตอบค าถาม  
5.4 บุคลิกภาพ ท่วงท ีวาจาของผู้รายงาน  
หมายเหต ุการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
6.รางวัลการประกวด 
- เกียรตบิัตรระดบัคุณภาพเหรียญทอง  คะแนนต้ังแต ่80 คะแนนข้ึนไป 
- เกียรตบิัตรระดบัคุณภาพเหรียญเงิน  คะแนนต้ังแต ่70-79 คะแนน 
- เกียรตบิัตรระดบัคุณภาพเหรียญทองแดง  คะแนนต้ังแต ่60-69 คะแนน 
- เกียรตบิัตรเข้าร่วมกจิกรรม 
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การแข่งขันเปตอง SHOOTING  
เกณฑ์การแข่งขันเปตอง SHOOTING 
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  

นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  
1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
1.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  
2.1 ประเภทเดี่ยว (ชาย – หญิง)  
2.2 ให้แต่ละโรงเรียนจัดส่งได้ประเภทละ 1 คน แยกชาย -หญิง  

3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน  
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขันพร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คนต่อนักเรียน 1 คน ถึงคณะกรรมการ จัดการแข่งขัน 

ในวันที่ท าการแข่งขันและให้ถือว่าเป็นการรายงานตัว  
3.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งชุดกีฬาที่สุภาพ  
3.3 กติกาการแข่งขัน  

การแข่งขันเปตองประเภท Shooting 
กติกา การฝึก การเล่น และการแข่งขันเปตองประเภท Shooting สหพันธ์เปตองนานาชาติ F.I.P.J.P.ได้เป็นผู้ก าหนดให้ประเทศ

สมาชิกของสหพันธ์เปตองนานาชาติไว้เพื่อเป็นการฝึกซ้อมการตีลูกเปตองให้กับนักกีฬาเปตองของประเทศสมาชิก ทั่วโลก ได้ใช้แข่งขัน         
ให้บังเกิดความแข็งแกร่ง  ความแม่นย า  และให้มีสมาธิในการยิงลูกเปตองตามแบบมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกได้ใช้ปฏิบัติกัน  โดยสหพันธ์เปตอง
นานาชาติ F.I.P.J.P. ได้บรรจุรายการแข่งขันเปตองประเภท Shooting เข้าร่วมแข่งขันเปตองชิงแชมเปี้ยนโลก  ประเภททีมชาย ประเภททีม
หญิง  และประเภททีมเยาวชนของโลกอีกด้วย  โดยมีกติกาดังต่อไปน้ี 

อุปกรณ์การแข่งขัน 
1.วงกลมท าด้วยโลหะ  หรือพลาสติกแข็ง  ขนาด 1 น้ิว เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 เซนติเมตรจ านวน 1 วง 
2.วงกลมท าด้วยโลหะ  หรือพลาสติกแข็ง  ขนาด 1 น้ิว เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 เซนติเมตรจ านวน 4 วง 
3.ลูกเปตองสีขาว 1 ลูก, สีด า 2 ลูก และลูกเป้า 1 ลูก 

 
 

http://3.bp.blogspot.com/-b647suTFW6M/VoNpdnFQ1VI/AAAAAAAAC-k/SstbcnNbExw/s1600/shooting.jpg
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การให้คะแนนการแข่งขัน 
1.สถานีที่ 1 ตีลูกเดี่ยว (สีขาว) รวม 4 ระยะ คือ 6, 7, 8, และ 9 เมตร 
2. 

  
-ตีลูกเดี่ยวออกจากวง  และลูกของผู้ตีติดอยู่ในวงกลม(ตีติด)  ได้ 5 คะแนน 
-ตีลูกเดี่ยวออกจากวง  และลูกของผู้ตีออกจากวงด้วย  ได้ 3 คะแนน 
-ตีโดนลูกเดี่ยว  แต่ลูกที่ถูกตีไม่ออกจากวง   ได้ 1 คะแนน 
-ตีไม่โดนลูกเดี่ยว (ตีไม่โดน)     ได้ 0 คะแนน 

 

2.สถานีที่ 2 ตีลูกเดี่ยว (สีขาว)  บนลูกเป้า โดยให้ระยะห่างของผิวลูกเปตองและลูกเป้าห่างกัน 12 เซนติเมตร รวม 4 ระยะ  
คือ 6, 7, 8, และ 9 เมตร 

 
-ตีลูกเดี่ยวออกจากวง  และลูกของผู้ตีติดอยู่ในวงกลม(ตีติด)  โดยไม่โดนลูกด า   ได้  5  คะแนน  
-ลูกเดี่ยวออกจากวง  และลูกของผู้ตีออกจากวงด้วย  โดยไม่โดนลูกเป้า  ได้  3  คะแนน 
-ตีโดนลูกเดี่ยว  แต่ลูกที่ถูกตีไม่ออกจากวง      ได้  1  คะแนน 
-ตีโดนลูกเดี่ยวบน (สีขาว) ก่อน  แต่ลูกของผู้ตีโดนลูกเป้า     ได้  1  คะแนน 
-ตีไม่โดนลูกเดี่ยว (ตีไม่โดน) และตีโดนลูกเป้าทุกกรณี     ได้  0  คะแนน 

 

3.สถานีที่ 3 ตีลูกเดี่ยวกลาง (สีขาว) ระหว่างลูกด า โดยให้ระยะหา่งของผิวลูกเปตองสีขาวและสีด าห่างกัน 3 เซนติเมตร  
รวม 4 ระยะ  คือ  6, 7, 8, และ 9 เมตร 

 
-ตีลูกเดี่ยวกลางออกจากวง  และลูกของผู้ตีติดอยู่ในวงกลม(ตีติด) โดยไม่โดนลูกด า   ได้ 5 คะแนน   
-ลูกเดี่ยวกลางออกจากวง  และลูกของผู้ตีออกจากวงด้วย  โดยไม่โดนลูกด า    ได้ 3 คะแนน           
-ตีโดนลูกเดี่ยวกลาง  แต่ลูกที่ถูกตีไม่ออกจากวง        ได้ 1 คะแนน 
-ตีโดนลูกเดี่ยวกลาง (สีขาว) ก่อน  แต่ลูกของผู้ตีโดนลูกด า        ได้ 1 คะแนน 
-ตีไม่โดนลูกเดี่ยวกลาง (ตีไม่โดน) และตีโดนลูกด า (ลูกซ้าย-ขวา)ทุกกรณี   ได้ 0 คะแนน  

 

4.สถานีที่ 4 ตีลูกเดี่ยว (สีขาว) บนลูกเดี่ยว (สีด า) โดยให้ระยะห่างของผิวลูกเปตองสีขาวและสีด าห่างกัน 10 เซนติเมตร 
 รวม 4 ระยะ คือ 6, 7, 8, และ 9 เมตร 

http://2.bp.blogspot.com/-ydO3KfBrjV8/VoNqJQMHtOI/AAAAAAAAC-w/0m2In6IyEdc/s1600/shooting1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-bq5Xj8Fhqe4/VoNqJuDP4nI/AAAAAAAAC_A/4o98Wn_r17Q/s1600/shooting2.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-aK9TGMZ7bh8/VoNqJU1IvfI/AAAAAAAAC-4/_RJoxUUN0Kg/s1600/shooting3.jpg
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-ตีลูกเดี่ยวบน (สีขาว) ออกจากวง และลูกของผู้ตีติดอยู่ในวงกลม(ตีติด)  โดยไม่โดนลูกด า  ได้ 5 คะแนน  
-ตีลูกเดี่ยวบน (สีขาว)  ออกจากวง และลูกของผู้ตีออกจากวงด้วยโดยไม่โดนลูกด า    ได้ 3 คะแนน 
-ตีโดนลูกเดี่ยวบน (สีขาว)แต่ลูกที่ถูกตีไม่ออกจากวง       ได้ 1 คะแนน 
-ตีโดนลูกเดี่ยวบน (สีขาว) ก่อน แต่ลูกของผู้ตีโดนลูกด า         ได้ 1 คะแนน 
-ตีไม่โดนลูกเดี่ยวบน (ตีไม่โดน) และตีโดนลูกเดี่ยวล่าง (สีด า)     ได้ 0 คะแนนทุกกรณี 

 
5.สถานีที่ 5 ตีลูกเป้า รวม 4 ระยะ คือ 6, 7, 8, และ 9 เมตร 

 
-ตีโดนลูกเป้า และลูกเป้าออกจากวงกลม      ได้ 5 คะแนน 
-ตีโดนลูกเป้า และลูกเป้าหลุดออกจากเบ้าที่ตั้งและไม่ออกจากวงกลม  ได้ 3 คะแนน 
-ตีโดนลูกเป้า แต่ลูกเป้าไม่หลุดออกจากเบ้าที่ตั้ง โดยไม่โดนลูกเป้า     ได้ 1 คะแนน 
-ตีผิด (ตีไม่โดน) ทุกกรณี         ได้ 0 คะแนน 
 
หมายเหตุ    ในกรณีที่ผู้ตีได้ท าให้เกิด  การฟาล์ว  ขึ้น   และจะไม่ได้คะแนนในการตีลูกในระยะน้ันๆ ตามกรณี  ดังน้ี 
1.ขณะตีลูก ผู้ตียืนเหยียบขอบวงกลม หรือ ยกเท้าขณะยิง 
2.ผู้ตี ตีลูกของตนเองไปโดนขอบวงกลม 
3.ผู้ตี ตีลูกของตนตกนอกวงกลมก่อน 
4.เม่ือผู้ตีเข้ายืนในวงกลมพร้อมแล้ว  แต่ท าลูกที่จะตีตกหล่นลงพื้นก่อน 
5.เม่ือผู้ตีได้ตีไปแล้ว  แต่ผู้ตี   ตีผิดระยะที่แข่งขัน 
 

4. เกณฑ์การตัดสิน  เกณฑ์การตัดสิน 
-นับคะแนน 30 ขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  
-นับคะแนน 20-29 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  
-นับคะแนน 10-19 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง  
-นับคะแนน 0-9  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชมเชย  

5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
 

 
 
 
 
 
 

http://2.bp.blogspot.com/-2bwOIhumn80/VoNrcBsy2lI/AAAAAAAAC_I/uDi1h5-nPEY/s1600/shooting4.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-bPKCCAZjQj8/VoNrdpMumtI/AAAAAAAAC_U/dvx5p0S64oU/s1600/shooting5.jpg
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ศูนยก์ารเรียนรูส้ขุศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนไพรบงึวทิยาคม 

 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาปีการศึกษา 2563 ครั้งท่ี 13 

ระดับชั้นประถมศึกษา 
 

1. การแข่งขันเดาะตะกร้อ 
เกณฑ์การแข่งขันเดาะตะกร้อ  
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  

นักเรียนก าลงัศึกษาอยู่ในโรงเรียนสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
1.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่4-6  

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  
2.1 ประเภทเดี่ยว (ชาย – หญิง)  
2.2 ให้แต่ละโรงเรียนจัดส่งได้ประเภทละ 1 คน แยกชาย -หญิง  

3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน  
3.1 ส่งรายช่ือนักเรียนผู้เข้าแข่งขันพร้อมช่ือครผููฝ้ึกสอน 1 คนต่อนักเรียน 1 คน ถึงคณะกรรมการ  

จัดการแข่งขันในวันที่ท าการแข่งขันและให้ถือว่าเป็นการรายงานตัว  
3.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งชุดกีฬาทีสุ่ภาพ  
3.3 กติกาการแข่งขัน  

-ก าหนดพื้นที่วงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เมตร  
-เวลาแข่งขัน 5 นาท ี 
-ตกได้ 3 ครั้ง 4 โยนและให้นับต่อเนื่อง  
-กรณีเสมอกันให้ดิวเวลา 1 นาที ใครเดาะได้จ านวนมากเป็นผู้ชนะ  

3.4 ขนาดของตะกร้อที่ใช้แข่งขัน  
-ประเภทชาย MT 201  
-ประเภทหญงิ MT 201 J.  

4. เกณฑ์การตัดสิน  
เกณฑ์การตัดสินระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6  

-นับ 300 ข้ึนไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดบัเหรียญทอง  
-นับ 200-299 ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญเงิน  
-นับ 100-199 ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทองแดง  
-นับ 50-99 ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรชมเชย  

5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด  
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ศูนยก์ารเรียนรูส้ขุศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนไพรบงึวทิยาคม 

2. การแข่งขันเดาะฟุตบอล 
 
เกณฑ์การแข่งขันเดาะฟุตบอล  
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  

นักเรียนก าลงัศึกษาอยู่ในโรงเรียนสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
1.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่4-6  

2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน  
2.1 ประเภทเดี่ยว (ชาย – หญิง)  
2.2 ให้แต่ละโรงเรียนจัดส่งได้ประเภทละ 1 คน แยกชาย -หญิง  

3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน  
3.1 ส่งรายช่ือนักเรียนผู้เข้าแข่งขันพร้อมช่ือครผููฝ้ึกสอน 1 คนต่อนักเรียน 1 คน ถึงคณะกรรมการ  

จัดการแข่งขันในวันที่ท าการแข่งขันและให้ถือว่าเป็นการรายงานตัว  
3.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งชุดกีฬาทีสุ่ภาพ  
3.3 กติกาการแข่งขัน  

-ไม่ก าหนดพื้นที ่ 
-เวลาแข่งขัน 5 นาท ี 
-ตกได้ 3 ครั้ง และให้นับตอ่เนื่อง  

3.4 ขนาดของฟุตบอลที่ใช้แข่งขัน  
-ระดับประถมศึกษา ใช้ลูกฟุตบอลเบอร ์4 Mikasa หนังอัด  

4. เกณฑ์การตัดสิน  
เกณฑ์การตัดสินระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6  

-นับ 300 ข้ึนไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดบัเหรียญทอง  
-นับ 200-299 ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญเงิน  
-นับ 100-199 ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทองแดง  
-นับ 50-99 ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรชมเชย  

5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด   
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ศูนยก์ารเรียนรูส้ขุศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนไพรบงึวทิยาคม 

3. การแข่งขันอันเดอร์วอลเลย์บอล 
 
เกณฑ์การแข่งขันอันเดอร์วอลเลย์บอล  
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

นักเรียนก าลงัศึกษาอยู่ในโรงเรียนสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
1.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่4-6  

2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน  
2.1 ประเภททีม (ชาย – หญิง)  
2.2 ให้แต่ละโรงเรียนจัดส่งได้ประเภทละ 1 ทีม ทีมละ 3 คน แยกชาย -หญิง  

3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน  
3.1 ส่งรายช่ือนักเรียนผู้เข้าแข่งขันพร้อมช่ือครผููฝ้ึกสอน 1 คนต่อนักเรียน 1 ทีม ถึงคณะกรรมการ  

จัดการแข่งขันในวันที่ท าการแข่งขันและให้ถือว่าเป็นการรายงานตัว  
3.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งชุดกีฬาทีสุ่ภาพ  
3.3 กติกาการแข่งขัน  

-เวลาแข่งขัน 5 นาท ี 
-ก าหนดระยะห่าง 3 เมตร  
-ลูกตกได ้3 ครั้ง และให้นับต่อเนื่อง  
-วิธีการแข่งขันแบบ 3 คนอ้อมหลงั เท้าสัมผสัเส้นได้แต่เลยเส้นไม่ได้ จะไม่นับจ านวนครั้งให ้ 
- การเริ่มเล่น เริ่มด้วยการโยนลกูวอลเลยบ์อลจากคนที่ 1 โยนให้คนที ่2 อันเดอร ์จึงจะเริม่นับ 1  

3.4 ขนาดของวอลเลยบ์อลที่ใช้แข่งขัน  
-ใช้ลูกวอลเลย์บอลแบบสากลที่ใช้ในการแข่งขัน ยี่ห้อ Mikasa ,MVA 300  

4. เกณฑ์การตัดสิน  
เกณฑ์การตัดสินระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6  

-นับ 200 ข้ึนไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดบัเหรียญทอง  
-นับ 100-199 ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญเงิน  
-นับ 50-99 ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดบัเหรียญทองแดง  
-นับ 20-49 ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรชมเชย  

5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด  
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ศูนยก์ารเรียนรูส้ขุศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนไพรบงึวทิยาคม 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาปีการศึกษา 2563 ครั้งท่ี 13 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
1. การแข่งขันเดาะตะกร้อ 

เกณฑ์การแข่งขันเดาะตะกร้อ  
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  

นักเรียนก าลงัศึกษาอยู่ในโรงเรียนสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
1.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1-3  
1.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4-6  

2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน  
2.1 ประเภทเดี่ยว (ชาย – หญิง)  
2.2 ให้แต่ละโรงเรียนจัดส่งได้ประเภทละ 1 คน แยกชาย -หญิง  

3. วิธีการแข่งขัน  
3.1 ส่งรายช่ือนักเรียนผู้เข้าแข่งขันพร้อมช่ือครผููฝ้ึกสอน 1 คนต่อนักเรียน 1 คน ถึงคณะกรรมการ  

จัดการแข่งขันในวันที่ท าการแข่งขันและให้ถือว่าเป็นการรายงานตัว  
3.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งชุดกีฬาทีสุ่ภาพ  
3.3 กติกาการแข่งขัน  
-ก าหนดพื้นที่วงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เมตร  
-เวลาแข่งขัน 5 นาท ี 
-ตกได้ 3 ครั้ง และให้นับตอ่เนื่อง  
3.4 ขนาดของตะกร้อที่ใช้แข่งขัน  
-ประเภทชาย MT 908  
-ประเภทหญงิ MT 909  

4. เกณฑ์การตัดสิน  
4.1 เกณฑ์การตัดสินระดับมัธยมศึกษา (ชาย)  

-นับ 700 ข้ึนไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดบัคุณภาพเหรียญทอง  
-นับ 600 -699 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดบัคุณภาพเหรียญเงิน  
-นับ 500 -599 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดบัคุณภาพเหรียญทองแดง  
-นับ 400 -499 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดบัคุณภาพชมเชย  

4.2 เกณฑ์การตัดสินระดับมัธยมศึกษา (หญิง)  
-นับ 500 ข้ึนไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดบัคุณภาพเหรียญทอง  
-นับ 400 -499 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดบัคุณภาพเหรียญเงิน  
-นับ 300 -399 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดบัคุณภาพเหรียญทองแดง  
-นับ 200 -299 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดบัคุณภาพชมเชย  
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ศูนยก์ารเรียนรูส้ขุศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนไพรบงึวทิยาคม 

5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
 
 
 
 

2. การแข่งขันเดาะฟุตบอล 
เกณฑ์การแข่งขันเดาะฟุตบอล  
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  

นักเรียนก าลงัศึกษาอยู่ในโรงเรียนสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
1.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1-3  
1.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4-6  

2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน  
2.1 ประเภทเดี่ยว (ชาย – หญิง)  
2.2 ให้แต่ละโรงเรียนจัดส่งได้ประเภทละ 1 คน แยกชาย -หญิง  

3. วิธีการแข่งขัน  
3.1 ให้ส่งใบสมัครพรอ้มหลักฐาน ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรสีะเกษกาหนด  
3.2 ส่งรายช่ือนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 1 คน และครผููฝ้ึกสอน 1 คน ถึงคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ในวันที่ท าการ

แข่งขันและให้ถือว่าเป็นการรายงานตัว  
3.3 ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายชุดกีฬาทีสุ่ภาพ  
3.4 กติกาการแข่งขัน  

-ไม่กาหนดพื้นที ่ 
-เวลาแข่งขัน 5 นาท ี 
-ตกได้ 3 ครั้ง และให้นับตอ่เนื่อง  
-การเดาะฟุตบอล จะนับคะแนน เข่า หลังเท้า ศีรษะ ข้างเทา้ด้านใน และข้างเท้าด้านนอก  

3.5 ขนาดของฟุตบอลที่ใช้แข่งขัน  
-ระดับประถมศึกษา ใช้ลูกฟุตบอลเบอร ์4 Mikasa หนังอัด  
-ระดับมัธยมศึกษา ใช้ลูกฟุตบอลเบอร ์5 Mikasa หนังอัด  

4. เกณฑ์การตัดสิน  
4.1 เกณฑ์การตัดสินระดับมัธยมศึกษา (ชาย)  

นับ 700 ข้ึนไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง  
นับ 600 -699 ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน  
นับ 500 -599 ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง  
นับ 400 -499 ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับคุณภาพชมเชย  
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4.2 เกณฑ์การตัดสินระดับมัธยมศึกษา (หญิง)  
นับ 500 ข้ึนไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง  
นับ 400 -499 ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน  
นับ 300 -399 ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง  
นับ 200 -299 ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับคุณภาพชมเชย  

5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
 
 
 
 
 
 

3. การแข่งขันอันเดอร์วอลเลย์บอล 
เกณฑ์การแข่งขันอันเดอร์วอลเลย์บอล  
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  

นักเรียนก าลงัศึกษาอยู่ในโรงเรียนสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
1.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1-3  
1.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4-6  

2. จานวนผู้เข้าแข่งขัน  
2.1 ประเภททีม (ชาย -หญิง) ทีมละ 3 คน  
2.2 ให้แต่ละโรงเรียนจัดส่งได้ประเภทละ 1 ทีม แยกชาย -หญิง  

3. วิธีการแข่งขัน  
3.1 ให้ใบส่งสมัครพรอ้มหลักฐาน ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรสีะเกษกาหนด  
3.2 ส่งรายช่ือนักเรียนผู้เข้าแข่งขันพร้อมช่ือครผููฝ้ึกสอน 1 คน ต่อนักเรียน 1 ทีม ถึงคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

ในวันที่ท าการแข่งขันและให้ถือว่าเป็นการรายงานตัว  
3.3 ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายชุดกีฬาทีสุ่ภาพ  
3.4 กติกาการแข่งขัน  

-ก าหนดระยะห่าง 3 เมตร  
-เวลาแข่งขัน 5 นาท ี 
-ลูกตกได ้3 ครั้ง และให้นับต่อเนื่อง  
-วิธีการแข่งขันแบบ 3 คนอ้อมหลงั เท้าสัมผสัเส้นได้แต่เลยเส้นไม่ได้ จะไม่นับจ านวนครั้งให ้ 
-การเริม่เล่น( เริ่มด้วยการโยนลกูวอลเลยบ์อลจากคนที1่โยนให้คนที ่2 อันเดอร ์จึงจะเริม่นับ 1 )  

3.5 ขนาดของวอลเลยบ์อลที่ใช้แข่งขัน  
-ใช้ลูกวอลเลย์บอลแบบสากลที่ใช้ในการแข่งขัน ยี่ห้อ Mikasa MVA 300  
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4. เกณฑ์การตัดสิน  
นับ 400 ข้ึนไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง  
นับ 300 -399 ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน  
นับ 200 -299 ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง  
นับ 100 -199 ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับคุณภาพชมเชย  

5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
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ใบสมัครประกวดสื่อ -นวัตกรรมการศึกษา 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งท่ี 13 ปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

********************************************************* 
1.รายการประกวดสื่อนวัตกรรมการศึกษา 

 
โรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สังกัด..............องค์การบรหิารส่วนจังหวัดศรสีะเกษ…………………….............อ าเภอ…………........…………………… 

จังหวัด…………………………………………………………….. 
 

รายชื่อผู้เขา้ประกวด 
1.ช่ือ-สกุล……………………………………………………………………………………ตาแหน่ง………………………………………… 
กลุ่มสาระการเรียนรู.้..........................................................................เบอรม์ือถือ........................................... 

 
 
 
 
 

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
(ลงช่ือ)……………………………………………………….ผู้รบัรอง 

(…………………………………………………………) 
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานัก/กองการศึกษา/ผู้อานวยการสถานศึกษา  
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ใบสมัคร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

********************************************************* 
 

1.รายการแข่งขัน………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2.ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน 
 

ระดบัช้ัน ป.1- ระดับช้ัน ป.1- ระดับช้ัน ป.4- ระดับช้ัน ป.4-6 
ระดบัช้ัน ม.1- ระดับช้ัน ม.4- ระดับช้ัน ม.1- ระดับช้ัน ม.4-6 

 
โรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สังกัด..............องค์การบรหิารส่วนจังหวัดศรสีะเกษ…………………….............อ าเภอ…………........……………………… 

จังหวัด…………………………………………………………….. 
 
 

รายชื่อนักเรียนเข้าแข่งขัน 
1.ช่ือ-สกุล……………………………………………………………………………………ระดบัช้ัน………………………………………… 
 2.ช่ือ-สกลุ……………………………………………………………………………………ระดบัช้ัน…………………………………………. 
3.ช่ือ-สกุล……………………………………………………………………………………ระดบัช้ัน………………………………………… 

 
ชื่อครูผู้ควบคุม 1.……………………………………………………………………….เบอรม์ือถือ………………………………………… 

       2………………………………………………………………………..เบอรม์ือถือ…………………………………………. 
 
 
 
 

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
(ลงช่ือ)……………………………………………………….ผู้รบัรอง 

(…………………………………………………………) 
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานัก/กองการศึกษา/ผู้อานวยการสถานศึกษา  
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แบบฟอร์มการให้คะแนนการประกวดโครงงานสุขภาพ 
 

การประกวดโครงงานสุขภาพ  : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรียน…………………………………………………….. 
 

  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 
 
ชื่อโครงงาน............................................................................................................................................................................... 
เกณฑ์การให้คะแนน   คะแนนเต็ม  100  คะแนน  ดังนี ้
 

ตอนท่ี 1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ( 23 คะแนน ) 

                      เกณฑ์การให้คะแนน  
 

คะแนน คะแนนจากกรรมการ 
1. ความแปลกใหม่ของปัญหาและการน าไปใช้  5  
2. การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 5  
3. การออกแบบการทดลอง (ให้คะแนนทุกข้อ)   
      - ความเป็นไปได้ 3  
      - มีล าดับขั้นตอนและการด าเนินการทดลองตามล าดับขั้นตอน  4  
      - มีการอภิปรายสรุป ประเด็นปัญหา 4  
      - การทดลองเหมาะสมกับเน้ือหา 2  

รวมทั้งหมด 23  
   

 ตอนท่ี 2 การเขยีนรายงาน  ( 27 คะแนน ) 

                      เกณฑ์การให้คะแนน  
 

คะแนน คะแนนจากกรรมการ 
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 1ข้อ)   
    -มีครบทุกขั้นตอนและเรียงล าดับถูกต้อง 10  
    -มีครบทุกขั้นตอนและเรียงล าดับไม่ถูกต้อง 9  
    -มีครบทุกขั้นตอน แต่เรียงล าดับไม่ถูกต้อง 8  
    -มีไม่ครบทุกขั้นตอนและเรียงล าดับไม่ถูกต้อง 7  
4. การแสดงการบันทึกผลอย่างเพียงพอ (เลือกให้คะแนน 1 –ข้อ)   
    -มีการน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญได้ครบถ้วนทุกประเด็น 5  
    -มีการน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญไม่ครบถ้วน 1 ประเด็น 4  
    -มีการน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญไม่ครบถ้วน 2 ประเด็น 3  
    -มีการน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญไม่ครบถ้วน 3 ประเด็น 2  

รวมทั้งหมด 27  
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 ตอนท่ี 3  การจัดแสดงผลงาน  ( 20 คะแนน ) 

                            เกณฑ์การให้คะแนน  
 

คะแนน คะแนนจากกรรมการ 
1. ความถูกต้องตมแบบฟอร์ม (เลือกให้คะแนนทุกข้อ)   
    -เสนอรูปแบบ แผนภูมิ ตารางผิด ถูกตัดคะแนน 2  
    -แผงจัดแสดงโครงงานไม่ถูกต้องตัดคะแนน 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 ไม่ละเอียด 3  
    -ไม่แข็งแรง สวยงาม ไม่ละเอียด 2  
    -ไม่แข็งแรง ไม่สวยงาม ละเอียด 1  
4. ความเหมาะสมในการน าเสนอข้อมูล (เลือกให้คะแนนเฉพาะข้อที่ถูกต้อง)   
    -ข้อมูลที่เสนอเหมาะสมกับเน้ือหา 1  
    -ข้อมูลที่เสนอชัดเจน สอดคล้องกับเน้ือหา 1  
    -มีการน าเสนอหลายรูปแบบ 1  
    -ป้ายที่แสดงโครงงานถูกต้องตามขนาดที่ก าหนด 1  
    -มีข้อมูลครบสมบูรณ์ (ตามหลักการทฤษฎี) 1  

รวมทั้งหมด 20  
  

  ตอนท่ี 4  การอภิปรายปากเปล่า  ( 30 คะแนน ) 
                                           เกณฑ์การให้คะแนน  

 

คะแนน คะแนนจากกรรมการ 
1. การน าเสนอ   (ให้คะแนนทุกข้อ)   
    -บอกชื่อโครงงาน 2  
    -อภิปรายเหตุผลชัดเจน 2  
    -วิธีการน าเสนอชัดเจน 2  
    -มีการสาธิตหรือแสดงเหตุผล 2  
    -บุคลิก ลักษณะใช้ถ้อยค าชัดเจน 2  
2. การตอบข้อซักถามชัดเจน (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ)   
    -ตอบตามประเด็นปัญหาทุกประเด็น ผู้ฟังเข้าใจง่าย 20  
    -ตอบไม่ตรงประเด็นปัญหา 1 ประเด็น 15  
    -ตอบไม่ตรงประเด็นปัญหา 2  ประเด็น 10  

รวมทั้งหมด 30  
 

 

ลงช่ือ........................................................................................................กรรรมการ  
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                                          (ตัวบรรจง) 
 

ลงช่ือ........................................................................................................ผู้ตรวจสอบ  

                                          (ตัวบรรจง) 
 

 
 


