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1. วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน 
1.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะด้านหน้าท่ีพลเมือง และประวัติศาสตร์ชาติไทยให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
1.2 เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ท่ีได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์  

ในการปฏิบัติงานจริง  
1.3 เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน  

    1.4  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
          การอาชีวศึกษา 
    1.5 เพื่อยกระดับทักษะฝีมืองานอาชีพในประชาคมอาเซียน 
 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด  
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

1. เป็นสมาชิกสามัญองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
2. เป็นนักเรียน นักศึกษาระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี (ไม่เป็นพนักงานประจ าบริษัท) ของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และได้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.), หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ยกเว้น นักเรียน นักศึกษาทวิศึกษา 
และเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ 

 3. ระดับจังหวัด ผ่านการประกวด แข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับสถานศึกษา 
          4. ระดับภาค ผ่านการประกวด แข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด 
           5. ระดับชาติ ผ่านการประกวด แข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1  
              รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค 
    6. ยื่นหลักฐานการสมัครตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด และลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดแข่งขัน 
 

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
         1. การแข่งขันเป็นทีม ๆ ละ 2 คน ไม่จ ากัดชาย – หญิง และครูท่ีปรึกษาทีมละ 1 คน 

  (ควรเป็นผู้สอนกลุ่มวิชาสังคมศึกษา) 
     2. ผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดนักเรียน นักศึกษา สุภาพเรียบร้อย 
 
 

3. รายละเอียดของการแข่งขัน 
    3.1 สมรรถนะรายวิชา 

 เป็นการแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ไทย ต้ังแต่สมัยกรุงสุโขทัย ถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์                 
จนถึงรัชกาล 10 เกี่ยวกับ ด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
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    3.2 งานที่ก าหนด 
         1. ข้อปฏิบัติในการด าเนินการแข่งขันประกอบด้วยการทดสอบ 2 ประเภท 
            1. เป็นแบบทดสอบอัตนัย (ถาม-ตอบ) จ านวน 1 ข้อ (ใช้เวลา 15 นาที) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน
  ดังนี้ 
                1.1)  ความถูกต้อง (5 คะแนน) 
                1.2)  สามารถอ้างอิงได้ (5 คะแนน) 
                1.3)  การเขียนตามล าดับข้ันตอนได้ถูกต้อง (5 คะแนน) 
                1.4)  การใช้ส านวนภาษาถูกต้อง (5 คะแนน) 
                1.5)  ความยาวของเนื้อหา 5-10 บรรทัด (5 คะแนน) 
                      1.5.1) ข้อสอบอัตนัยให้ด าเนินออกข้อสอบโดยคณะกรรมการจากภายนอกสถานศึกษา 
                              ท่ีเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน หรือจากสถาบันการศึกษาท่ีไม่สังกัดส านักงาน 
                              คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  
                      1.5.2) ข้อสอบอัตนัยให้ด าเนินการออกในวันท่ีท่ีมีการแข่งขัน โดยคณะกรรมการตัดสิน   
                               จัดท าเฉลยตามตารางเกณฑ์การให้คะแนนท่ีก าหนด 
          2. เป็นการตอบแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน  30 ข้อ (ใช้เวลา 30 นาที) 
             1) การจัดท าแบบทดสอบให้แบ่งแบบทดสอบออกเป็นหมวดตามสมัยดังนี้  
                1.1) สมัยกรุงสุโขทัย         5 ข้อ  
                1.2) สมัยกรุงศรีอยุธยา    10 ข้อ 
                1.3) สมัยกรุงธนบุรี           5 ข้อ   
                1.4) สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 10 ข้อ 
             2) ให้ตัวแทนผู้แข่งขัน จ านวน 15 ทีม เลือกซองแบบทดสอบมาใช้ในการแข่งขันครั้งละ 2 ซอง                
        ตามหมวดแบบทดสอบท่ีก าหนดโดยมอบซองแบบทดสอบให้คณะกรรมการ ดังนี้ 

ทีม 1 จับฉลากข้อ 1,16 
ทีม 2 จับฉลากข้อ 2,17 
ทีม 3 จับฉลากข้อ 3,18 
ทีม 4 จับฉลากข้อ 4,19 
ทีม 5 จับฉลากข้อ 5,20 
ทีม 6 จับฉลากข้อ 6,21 
ทีม 7 จับฉลากข้อ 7,22 
ทีม 8 จับฉลากข้อ 8,23 
ทีม 9 จับฉลากข้อ 9,24 
ทีม 10 จับฉลากข้อ 10,25 
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ทีม 11 จับฉลากข้อ 11,26 
ทีม 12 จับฉลากข้อ 12,27 
ทีม 13 จับฉลากข้อ 13,28 
ทีม 14 จับฉลากข้อ 14,29 
ทีม 15 จับฉลากข้อ 15,30 

 

             3) กรณีแบบทดสอบซ้ าให้ตัวแทนสถานศึกษาท่ีเข้าแข่งขันเลือกแบบทดสอบใหม่ 
             4) คณะกรรมการแจกแบบทดสอบให้ผู้เข้าแข่งขันครั้งละ 1 ข้อ ห้ามเปิดดูค าถามก่อน มิฉะนั้น จะตัด
   สิทธิ์การแข่งขันเริ่มท าแบบทดสอบเมื่อกรรมการให้สัญญาณ ซึ่งแต่ละค าถามจะให้เวลา 
   ตอบค าถามข้อละ1นาที 
             5) การตอบค าถามให้เขียนค าตอบท่ีชัดเจนในกระดาษค าถามท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
   เตรียมไว้ให้เท่านั้น และกรรมการจะเก็บแบบทดสอบทีละข้อเพื่อให้คณะกรรมการตรวจค าตอบ 
             6) คณะกรรมการเฉลยแบบทดสอบในแต่ละข้อ แจ้งผลคะแนนให้ผู้เข้าแข่งขันทราบ พร้อมบันทึก
   คะแนนลงในกระดานและบันทึกคะแนนลงในใบรายงานผลการแข่งขัน 
             7) คณะกรรมการรวมคะแนนและจัดเรียงล าดับคะแนนเมื่อผู้เข้าแข่งขันท าแบบทดสอบครบทุกข้อ
    และรายงานอันดับผลการแข่งขัน 
             8) แบบทดสอบในแต่ละระดับของการแข่งขันมีข้อก าหนดดังนี้ 
                     - ทุกระดับของการแข่งขัน ให้ผู้แทนสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันจัดท าแบบทดสอบ 
   ใส่ซองพร้อมเฉลย (แยกซองเฉลย)ใส่เป็นข้อ ๆ ตามจ านวนทีมท่ีเข้าแข่งขัน โดยครอบคลุมเนื้อหา  
   ประวัติศาสตร์ไทย ต้ังแต่สมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร์จนถึงรัชกาล 10 เกี่ยวกับด้านการเมือง
   การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมไทยโดยจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ของแต่
   ละสมัยดังนี้ 
                       1) สมัยกรุงสุโขทัย            5  ข้อ  
                       2) สมัยกรุงศรีอยุธยา       10  ข้อ 
                       3) สมัยกรุงธนบุรี             5  ข้อ   
                       4) สมัยกรุงรัตนโกสินทร์   10  ข้อ 
                   (แบบทดสอบท่ีใช้ในการแข่งขันถือเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะกรรมการด าเนินงานทุกฉบับ) 
 ขั้นตอนการทดสอบ ให้ท าการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบแบบอัตนัยก่อน โดยใช้เวลา 15 นาที และ
 ตรวจข้อสอบให้เรียบร้อย ประกาศผลคะแนนให้แต่ละสถานศึกษาท่ีเข้าแข่งขันรับทราบก่อน จึงเริ่ม 
 ด าเนินการสอบแบบทดสอบแบบปรนัยจนแล้วเสร็จไม่อนุญาตให้มีการสับเปล่ียนตัวระหว่าง                
 การประกวด 
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    3.3 ก าหนดการแข่งขัน 
1. ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
2. ผู้เข้าแข่งขัน เข้ารับฟังค าช้ีแจงกติกาการแข่งขัน ก่อน หรือในวันแข่งขันที่คณะกรรมการก าหนด 
3. การแข่งขันจะจัดให้เสร็จส้ินภายในวันเดียว 

 

3.4 สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียม 
1. แต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดนักเรียน นักศึกษาสุภาพเรียบร้อย 
2. บัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา 
 
 

    3.5 เกณฑ์การตัดสินหรือเกณฑ์การให้คะแนน 
 

ระดับคะแนน 
ล าดับข้อ 

5 4 3 2 1 0 

1. ความถูกต้อง       
2. สามารถอ้างอิงได้       
3. การเขียนตามล าดับ

ขั้นตอนได้ถูกต้อง 
      

4. การใช้ส านวนภาษาถูกต้อง       
5. ความยาวของเนื้อหา       

รวม       
รวมทั้งสิ้น  

 
3.6 คณะกรรมการตัดสิน 

1. ให้มีคณะกรรมการกลางตรวจสอบความถูกต้อง ชัดเจนของข้อสอบท้ัง 2 ประเภท 
          2. ให้ผู้แทนสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันหรือครูท่ีปรึกษาทีม ร่วมเป็นคณะกรรมการแข่งขันฯ              
 เพื่อร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น ระหว่างการแข่งขัน เพื่อให้การแข่งขันมีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม 
 เช่น กรณีข้อสอบเกิดความผิดพลาดเป็นต้น 

 

    3.7 คณะกรรมการด าเนินงาน  
          คณะกรรมการด าเนินงาน จัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตัดสิน เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์ 
 การแข่งขันและเกณฑ์การตัดสิน 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน  
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 ทักษะพื้นฐาน การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และประวัติศาสตร์ชาติไทย              
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 – 2561 

 

 

~ 328 ~ 
 

328  

4.  เกณฑ์การพิจารณาเหรียญรางวัล 
     1. คะแนน  90     ขึ้นไป   ระดับเหรียญทอง    
     2. คะแนน  80  -  89    ระดับเหรียญเงิน 
     3. คะแนน  70  -  79  ระดับเหรียญทองแดง    

 

5. เกณฑ์การรับรางวัล        
    1. ชนะเลิศ     คือ ผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุด (1 รางวัล) 
 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ผู้ท่ีได้คะแนนรองจากรางวัลชนะเลิศ  (1 รางวัล) 
 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ผู้ท่ีได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (1 รางวัล) 

 

6. รางวัลที่ได้รับ   
 1. ชนะเลิศ    ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร 
 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร 
 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตร 
    4. รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
    5. รองชนะเลศอันดับ 4 ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
    6. รางวัลชมเชย    ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 

 

หมายเหตุ   
1. โล่รางวัลมอบให้สถานศึกษา เกียรติบัตรมอบให้ ผู้เข้าประกวดแข่งขัน และครูผู้ควบคุม 
2. ผู้เข้าร่วมประกวด แข่งขัน ท่ีไม่ได้รับรางวัลตามข้อ 6  ผู้ควบคุม และกรรมการ ได้รับเกียรติบัตร 

     3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่ส้ินสุด 
 
 
 
 

 

 


