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การแข่งขันทางวิชาการ 
 The 1st ELITE Panyarat Academic Competition (E-PAC) 

 
ด้วยโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ได้ก าหนดการจัดการแข่งขันทางวิชาการ The 1st ELITE Panyarat Academic 

Competition (E-PAC) ขึน้  ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการ
ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  โดยมีการจัดการแข่งขันทั้งสิ้น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
 1. การตอบปัญหาทางวิชาการ 
 2. การแข่งขันทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
 3. การแข่งขันทักษะทางวิศวกรรม 
 4. กิจกรรมล่าสมบัติ 
 
รายละเอียดกิจกรรมการแข่งขัน 
 

 1. การตอบปัญหาทางวิชาการ 
    เป็นการท าแบบทดสอบทางวิชาการ 3 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา โดยเป็นข้อสอบ
ปรนัยแบบเลือกตอบวิชาละ 25 ข้อ โดยครอบคลุมเนื้อหาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  
 
 

 2. การแข่งขันทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
    ประกอบด้วย ทักษะการพูดต่อหน้าสาธารณะ ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ทักษะการสะกดค า โดยตัวแทน
ของนักเรียนแต่ละโรงเรียนสามารถเข้าแข่งขันได้คนละ 1 ทักษะเท่านั้น 
 

2.1 ทักษะการพูดต่อหน้าสาธารณะ เป็นเวลา 3 นาที ทั้งนี้นักเรียนสามารถเตรียมข้อมูลในการพูดก่อนการ
แข่งขันโดยปรึกษาครูที่ปรึกษาได้ โดยก าหนดหัวข้อในการพูดดังต่อไปนี้ 
  หัวข้อที่ 1 ความส าคัญของน้ า 
  หัวข้อที่ 2 คุณค่าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
  หัวข้อที่ 3 ความส าคัญของมิตรภาพ 
  หัวข้อที่ 4 การเปลี่ยนแปลงในโลกของเรา 
  หัวข้อที่ 5 ความส าคัญของโภชนาการที่สมดุล 
 

2.2 ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เป็นการแข่งขันทักษะการเขียนในประเด็นที่ก าหนดในเวลา 45 นาที โดย
นักเรียนสามารถเลือกประเด็นเพื่อเขียนแสดงความคิดเห็นในการคัดค้านหรือสนับสนุน เพ่ือให้ผู้อ่านคล้อยตามและเห็น
ด้วยกับมุมมองของนักเรียน 

 

2.3 ทักษะการสะกดค า แบ่งเป็น 2 รอบ  
รอบท่ี 1  คัดเลือกนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดจ านวน 15 คน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรอบที่ 2    
รอบท่ี 2  นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดจ านวน 15 คน ขึ้นแข่งขันสะกดค าบนเวที 
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 3. การแข่งขันทักษะทางวิศวกรรม  
เป็นการแข่งขันการสร้างผลงานตามโจทย์ที่ก าหนด  โดยนักเรียนแต่ละทีมจะได้รับวัสดุและอุปกรณ์ที่จ าเป็น

เพียงพอในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงาน  โดยผลงานที่สร้างขึ้นจะถูกทดสอบความถูกต้องตามเกณฑ์และกติกาที่
โรงเรียนก าหนด 
 

 4. กิจกรรมล่าสมบัติ  
เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนแต่ละทีมได้ท าภารกิจร่วมกันตามที่ก าหนด  เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ได้รับ

ความรู้ และความสนุกสนานจากการปฏิบัติภารกิจร่วมกัน 
 
ขั้นตอนการลงทะเบียน 

1. โรงเรียนที่ต้องการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน  
มัธยมปัญญารัตน์  ไดท้ี ่ http://www.panyarathighschool.ac.th/elite-panyarat-academic-competition/ 

ทั้งนี้  อนุญาตให้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจ านวน 2 ทีมต่อโรงเรียน  โดยจะเปิดรับสมัครให้ลงทะเบียนตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562  

2. โรงเรียนสามารถส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 2 ทีม ซึ่งประกอบไปด้วยนักเรียน 3 คน ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4 – 6  โดยนักเรียนแต่ละทีมจะต้องมีครูผู้ดูแลจ านวน 1 คน/โรงเรียน เพ่ืออ านวย
ความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยของนักเรียน 

 
รางวัลการแข่งขัน 
 

 โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์   ได้ก าหนดรางวัลส าหรับการแข่งขันทางวิชาการ The 1st ELITE Panyarat 
Academic Competition (E-PAC) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. การตอบปัญหาทางวิชาการ 
 ประเภททีม คะแนนรวมทุกวิชา  

รางวัลชนะเลิศ    ได้รับเหรียญรางวัลและเงินสด 5,000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้รับเหรียญรางวัลและเงินสด 3,000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้รับเหรียญรางวัลและเงินสด 2,000 บาท 

 ประเภทบุคคล คะแนนรวมทุกวิชา 
รางวัลชนะเลิศ    ได้รับเหรียญรางวัลและเงินสด 1,000 บาท 
ประเภทบุคคล คะแนนรายวิชา 
รางวัลชนะเลิศ คะแนนสูงสุด ได้รับเกียรติบัตร และเหรียญรางวัล 
 
 
 
 

http://www.panyarathighschool.ac.th/elite-primary-academic-competition/
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 2. การแข่งขันทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
ประเภททีม คะแนนรวมทุกทักษะ 
รางวัลชนะเลิศ    ได้รับเกียรติบัตร เหรียญรางวัลและเงินสด 5,000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้รับเกียรติบัตร เหรียญรางวัลและเงินสด 3,000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้รับเกียรติบัตร เหรียญรางวัลและเงินสด 2,000 บาท 

  ประเภทบุคคล คะแนนรายทักษะ 
  รางวัลชนะเลิศ ทักษะการพูดต่อหน้าสาธารณะ ได้รับเกียรติบัตร และเหรียญรางวัล 
  รางวัลชนะเลิศ ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ได้รับเกียรติบัตร และเหรียญรางวัล 
  รางวัลชนะเลิศ ทักษะการสะกดค า   ได้รับเกียรติบัตร และเหรียญรางวัล 
 

 3. การแข่งขันทักษะทางวิศวกรรม 
ประเภททีม  
รางวัลชนะเลิศ    ได้รับเกียรติบัตร เหรียญรางวัลและเงินสด 5,000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้รับเกียรติบัตร เหรียญรางวัลและเงินสด 3,000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้รับเกียรติบัตร เหรียญรางวัลและเงินสด 2,000 บาท 
 

 4. กิจกรรมล่าสมบัติ 
ประเภททีม  
รางวัลชนะเลิศ    ได้รับของที่ระลึกพิเศษจากโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ 
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เวลา รายละเอียด สถานที ่

7.30 – 8.00 น. รายงานตัวเข้าร่วมการแข่งขัน ห้องประชุม วิจิตรา รัตนเพียร 

8.00 – 8.30 น. ผู้อ านวยการกล่าวต้อนรับและเปิดการแข่งขัน ห้องประชุม วิจิตรา รัตนเพียร 

8.30 – 9.30 น. กิจกรรมล่าสมบัติ บริเวณโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ 

10.00 – 11.00 น. การตอบปัญหาทางวิชาการ ห้องเรียน ชั้น 3 

11.15 – 12.00 น. การแข่งขันทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ ห้องเรียน ชั้น 2 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร ห้องอาหาร 

13.00 – 13.15 น. ชี้แจงรายละเอียดการแข่งขันทักษะทางวิศวกรรม ห้องประชุม วิจิตรา รัตนเพียร 

13.15 – 15.15 น. การแข่งขันทักษะทางวิศวกรรม ห้องเรียน ชั้น 2 และ 3 

15.45 – 16.30 น. การแข่งขันทักษะสะกดค ารอบชิงชนะเลิศ ห้องประชุม วิจิตรา รัตนเพียร 

16.30 – 17.30 น. พิธีมอบรางวัลและปิดการแข่งขัน ห้องประชุม วิจิตรา รัตนเพียร 

 


