รอบแรก

รอบที่สอง

แนวทางการจัดการแข่งขัน
ตอบคาถามจากสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
ครังที
้ ่ ๒๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
********
ระดับจังหวัด แข่งขันวันเสาร์ท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
ช่วงชัน้ ที่ ๒ (ป. ๔ – ป. ๖) ชุดคาถามแบบเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก (ก. ข. ค. ง.)
จานวน ๑๐๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน รวมคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน (ใช้เวลา ๑.๓๐ ชม.)
ช่วงชัน้ ที่ ๓ (ม. ๑ – ม. ๓) ชุดคาถามแบบเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก (ก. ข. ค. ง.)
จานวน ๑๕๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน รวมคะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน (ใช้เวลา ๒ ชม.)
ระดับภาค แข่งขันวันเสาร์ท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ช่วงชัน้ ที่ ๒ (ป. ๔ – ป. ๖) ชุดคาถาม จานวน ๑๐๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน รวมคะแนน
เต็ม ๑๐๐ คะแนน (ใช้เวลา ๑.๓๐ ชม.) ชุดคาถามประกอบด้วย
๑) ชุดคาถามแบบเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก ๖๐ ข้อ
๒) ชุดคาถามแบบเติมคา ๑๐ ข้อ
๓) ชุดคาถามแบบจับคู่ ๑๐ ข้อ
๔) ชุดคาถามถูกผิด ๒๐ ข้อ
ช่วงชัน้ ที่ ๓ (ม. ๑ – ม. ๓) ชุดคาถาม จานวน ๑๕๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน รวมคะแนน
เต็ม ๑๕๐ คะแนน (ใช้เวลา ๒ ชม.) ชุดคาถามประกอบด้วย
๑) ชุดคาถามแบบเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ข้อ
๒) ชุดคาถามแบบเติมคา ๑๕ ข้อ
๓) ชุดคาถามแบบจับคู่ ๑๕ ข้อ
๔) ชุดคาถามถูกผิด ๒๐ ข้อ

รอบชิ งชนะเลิ ศ ระดับประเทศ แข่งขันวันเสาร์ท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ (ใช้เวลาประมาณ ๓ ชม.)
ช่วงชัน้ ที่ ๒ (ป. ๔ – ป. ๖) คะแนนเต็มรวม ๑๒๐ คะแนน การแข่งขันแบ่งเป็น ๓ รอบ ดังนี้
๑. การแข่งขันรอบที่ ๑ ใช้ชุดคาถามแบบเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก ๗๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน
รวมคะแนนเต็ม ๗๐ คะแนน (ใช้เวลา ๑ ชม.)
๒. การแข่งขันรอบที่ ๒ ใช้ชุดคาถามแบบแพ้คดั ออก (Quiz) แบบ ๓ ตัวเลือก กรรมการตัง้
คาถามให้นกั เรียนตอบรายคน โดยโชว์ป้ายตัวเลือก ถ้าตอบผิดให้ออกจากการแข่งขัน

ชุดคาถามมี ๓๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน รวมคะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน การนับคะแนน นาคะแนน
ของผูเ้ ข้าแข่งขันทัง้ ๓ คน รวมกัน แล้วหารด้วย ๓ เป็นคะแนนของทีม เช่น คนที่ ๑ ได้ ๕
คะแนน คนที่ ๒ ได้ ๑๐ คะแนน คนที่ ๓ ได้ ๒๔ คะแนน สรุปว่าทีมนี้ได้คะแนน ๑๓ คะแนน
(ใช้เวลาประมาณ ๑ ชม.)
๓. รวมคะแนนจากการแข่งขันแบบที่ ๑ และ ๒ แล้วนามาเรียงลาดับทีมที่มคี ะแนน รวมสูงสุด
จากลาดับที่ ๑ ถึงลาดับที่ ๕ ให้เข้าแข่งขันในรอบสุดท้าย
๔. การแข่งขันรอบที่ ๓ เป็นการนาเสนอคุณประโยชน์ของหนังสือสารานุ กรมฯ โดยให้แต่
ละทีมเลือกหนังสือสารานุ กรมฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่มใดเล่มหนึ่งตามที่ระบุไว้ในการ
แข่งขัน ครัง้ ที่ ๒๑ นาเสนอทีมละ ๗ นาที (ต้องนาเสนอทัง้ ๓ คน) โดยไม่ต้องใช้ส่อื อื่น
ประกอบใช้เฉพาะหนังสือเท่านัน้ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)
๕. นาคะแนนจากการแข่งขันทัง้ ๓ รอบ ของแต่ละทีมมารวมกัน เพื่อจัดลาดับ
ทีมทีไ่ ด้คะแนนรวมสูงสุดได้รางวัลชนะเลิศ และอีก ๔ ทีม ได้รางวัลรองลงมาตามลาดับ
ช่วงชัน้ ที่ ๓ (ม. ๑ – ม. ๓) คะแนนเต็มรวม ๑๒๐ คะแนน การแข่งขัน แบ่งเป็น ๓ รอบ ดังนี้
๑. การแข่งขันรอบที่ ๑ ใช้ชุดคาถามแบบเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก ๗๐ ข้อ
ข้อละ ๑ คะแนน รวมคะแนนเต็ม ๗๐ คะแนน (ใช้เวลา ๑ ชม.)
๒. การแข่งขันรอบที่ ๒ ใช้ชุดคาถามแบบแพ้คดั ออก (Quiz) แบบ ๓ ตัวเลือก กรรมการตัง้
คาถามให้ นักเรียนตอบรายคน โดยโชว์ป้ายตัวเลือก ถ้าตอบผิดให้ออกจากการแข่งขัน
ข้อสอบมี ๓๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน รวมคะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน การนับคะแนน นาคะแนน
ของผูเ้ ข้าแข่งขันทัง้ ๓ คน รวมกัน แล้วหารด้วย ๓ เป็นคะแนนของทีม เช่น คนที่ ๑ ได้ ๕
คะแนน คนที่ ๒ ได้ ๑๐ คะแนน คนที่ ๓ ได้ ๒๔ คะแนน สรุ ปว่าทีมนี้ ไ ด้ค ะแนน ๑๓
คะแนน (ใช้เวลาประมาณ ๑ ชม.)
๓. รวมคะแนนจากการแข่งขันแบบที่ ๑ และ ๒ แล้วนามาเรียงลาดับทีมที่มคี ะแนนรวมสูงสุด
จากลาดับที่ ๑ ถึงลาดับที่ ๕ ให้เข้าแข่งขันในรอบสุดท้าย
๔. การแข่งขันรอบที่ ๓ เป็นการนาเสนอคุณประโยชน์ของหนังสือสารานุ กรมฯ โดยให้ แต่
ละทีมเลือกหนังสือสารานุ กรมฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่มใดเล่มหนึ่งตามที่ระบุไว้ในการ
แข่งขัน ครัง้ ที่ ๒๑ นาเสนอทีมละ ๗ นาที (ต้องนาเสนอทัง้ ๓ คน) โดยไม่ต้องใช้ส่อื อื่น
ประกอบใช้เฉพาะหนังสือเท่านัน้ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)
๕. นาคะแนนจากการแข่งขันทัง้ ๓ รอบ ของแต่ละทีมมารวมกัน เพื่อจัดลาดับ ทีมที่ได้คะแนน
รวมสูงสุด ได้รางวัลชนะเลิศ และอีก ๔ ทีม ได้รางวัลรองลงมาตามลาดับ
**********

