
  

             

แนวทางการจัดการแข่งขันตอบค าถามจากหนังสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 

โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ครั้งที่ 26  ประจ าปี พ.ศ. 2565 

******** 

รอบแรก   ระดับจังหวัด แข่งขันวันเสาร์ที่  19 พฤศจิกายน 2565   

ช่วงช้ันที่ 2 (ป.4 – ป.6) ชุดค าถามแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก (ก. ข. ค. ง.)     

จ านวน 80 ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 80 คะแนน  (ใช้เวลา 60 นาที) 

ช่วงช้ันที่ 3 (ม.1 – ม.3) ชุดค าถามแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก (ก. ข. ค. ง.)      

จ านวน 120 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวมคะแนนเต็ม  120 คะแนน (ใช้เวลา 90 นาที) 

**ให้นักเรียนทั้ง 3 คน ร่วมกันท าชุดค าถามค าตอบเพียง 1 ชุดเท่านั้น 
 

รอบท่ีสอง  ระดับภาค แข่งขันวันเสาร์ที่  17 ธันวาคม 2565   
 

ช่วงช้ันที ่2 (ป.4–ป.6) ชุดค าถาม จ านวน 100 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน  

(ใช้เวลา 90 นาที) ชุดค าถามประกอบด้วย 

 1.  ชุดค าถามแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 100 ข้อ  

 2.  ให้นักเรียนทั้ง 3 คน แยกกันนั่งท า ชุดค าถามค าตอบ คนละ 1  ชุด แล้วน าคะแนนที่ได้   

แต่ละคน มารวมกันหารค่าเฉลี่ย ทศนิยม 2 ต าแหน่ง เป็นคะแนนที่ได้ 
 

ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) ชุดค าถาม จ านวน 120 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 120 

คะแนน (ใช้เวลา 90 นาทึ ) ชุดค าถามประกอบด้วย 

1.  ชุดค าถามแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 120 ข้อ  

2.  ให้นักเรียนทั้ง 3 คน แยกกันนั่งท า ชุดค าถามค าตอบ คนละ  1  ชุด แล้วน าคะแนนที่ได้   

แต่ละคน มารวมกันหารค่าเฉลี่ย ทศนิยม 2 ต าแหน่ง เป็นคะแนนที่ได้ 
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แนวทางการจัดการแข่งขันตอบค าถามจากหนังสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 

โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ครั้งที่ 26  ประจ าปี พ.ศ. 2565 

******** 
 

รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ แข่งขันวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566  (ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป. 4 – ป. 6) คะแนนเต็มรวม  120 คะแนน  

 

การแข่งขันแบ่งเป็น  3 รอบ ดังนี้ 

1. การแข่งขันรอบท่ี 1 ใช้ชุดค าถามแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 70 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวมคะแนนเต็ม    

70 คะแนน (ใช้เวลา 60 นาที )   

2. ให้นักเรียนทั้ง 3 คน แยกกันนั่งท า ชุดค าถามค าตอบ คนละ 1  ชุด แล้วน าคะแนนที่ได้แต่ละคน      

มารวมกันหารค่าเฉลี่ย ทศนิยม 2 ต าแหน่ง เป็นคะแนนที่ได้ 

3. การแข่งขันรอบท่ี 2  ใช้ชุดค าถามแบบแพ้คัดออก (Quiz) แบบ 3 ตัวเลือก  กรรมการตั้งค าถาม  

    ให้นักเรียนตอบรายคน โดยโชว์ป้ายตัวเลือก ถ้าตอบผิดต้องออกจากการแข่งขัน  

ชุดค าถามมี 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 30 คะแนน การนับคะแนน กรรมการจะน าคะแนน

ของผู้เข้าแข่งขัน ทั้ง 3 คน มารวมกันหารค่าเฉลี่ย ทศนิยม 2 ต าแหน่ง เป็นคะแนนที่ได้ (ใช้เวลา

ประมาณ 50 นาที) 

เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันทั้ง 2 รอบ แล้ว กรรมการจะน าคะแนน ทั้ง 2 รอบ มารวมกัน(ทศนิยม 2 

ต าแหน่ง) แล้วน ามาเรียงล าดับทีมที่มีคะแนน รวมสูงสุด จากล าดับที่ 1 ถึงล าดับที่ 4  ให้เข้าแข่งขันใน

รอบสุดท้าย 

4. การแข่งขันรอบที่ 3  เป็นการน าเสนอคุณประโยชน์ของหนังสือสารานุกรมฯ   โดยให้แต่ละทีมเลือก

หนังสือสารานุกรมฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้  เล่มใด เล่มหนึ่งตามที่ระบุไว้ในการแข่งขัน  ครั้งที่ 26 

น าเสนอต่อคณะกรรมการ ทีมละ 7 นาที  (ต้องน าเสนอทั้ง 3 คน)  โดยไม่ต้องใช้สื่ออ่ืนประกอบใช้

เฉพาะหนังสือเท่านั้น  (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

5. น าคะแนนจากการแข่งขันทั้ง 3 รอบ ของแต่ละทีมมารวมกัน เพ่ือจัดล าดับ  ทีมที่ได้คะแนนรวมสูงสุด 

ได้รางวัลชนะเลิศ และอีก 3 ทีม ได้รางวัลรองลงมาตามล าดับ  
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) คะแนนเต็มรวม  140 คะแนน การแข่งขัน แบ่งเป็น 3 รอบ ดังนี้ 

1. การแข่งขันรอบท่ี 1 ใช้ชุดค าถามแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 80 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวมคะแนนเต็ม   

80 คะแนน (ใช้เวลา 60 นาที )   

2. ให้นักเรียนทั้ง 3 คน แยกกันนั่งท า ชุดค าถามค าตอบ คนละ 1  ชุด แล้วน าคะแนนที่ได้แต่ละคน มา 

รวมกันหารค่าเฉลี่ย ทศนิยม 2 ต าแหน่ง เป็นคะแนนที่ได้ 

3. การแข่งขันรอบท่ี 2  ใช้ชุดค าถามแบบแพ้คัดออก (Quiz) แบบ 3 ตัวเลือก  กรรมการตั้งค าถาม  

    ให้นักเรียนตอบรายคน โดยโชว์ป้ายตัวเลือก ถ้าตอบผิดต้องออกจากการแข่งขัน  

ชุดค าถามมี 40 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 40 คะแนน การนับคะแนน กรรมการจะน าคะแนน

ของผู้เข้าแข่งขัน ทั้ง 3 คน มารวมกันหารค่าเฉลี่ย ทศนิยม 2 ต าแหน่ง เป็นคะแนนที่ได้ (ใช้เวลา

ประมาณ 50 นาที) 

เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันทั้ง 2 รอบ แล้ว กรรมการจะน าคะแนน ทั้ง 2 รอบ มารวมกัน(ทศนิยม 2 

ต าแหน่ง) แล้วน ามาเรียงล าดับทีมที่มีคะแนน รวมสูงสุด จากล าดับที่ 1 ถึงล าดับที่ 4  ให้เข้าแข่งขันใน

รอบสุดท้าย 

4. การแข่งขันรอบที่ 3  เป็นการน าเสนอคุณประโยชน์ของหนังสือสารานุกรมฯ   โดยให้แต่ละทีมเลือก

หนังสือสารานุกรมฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่มใด เล่มหนึ่งตามที่ระบุไว้ในการแข่งขัน  ครั้งที่ 26 

น าเสนอต่อคณะกรรมการ ทีมละ 7 นาที  (ต้องน าเสนอทั้ง 3 คน)  โดยไม่ต้องใช้สื่ออ่ืนประกอบใช้

เฉพาะหนังสือเท่านั้น  (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

5. น าคะแนนจากการแข่งขันทั้ง 3 รอบ ของแต่ละทีมมารวมกัน เพ่ือจัดล าดับ  ทีมที่ได้คะแนนรวมสูงสุด  

ได้รางวัลชนะเลิศ และอีก 3 ทีม ได้รางวัลรองลงมาตามล าดับ  
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