การจัดกิจกรรมประกวดแขงขันทักษะวิชาการ
และ
แขงขันอนุบาลสรางสรรค
ระดับเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ 2561

แบบสํารวจการแสดงความประสงค
เขารวมกิจกรรมการประกวด

แบบสํารวจกิจกรรมการประกวด / แขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการอนุบาลสรางสรรค ประจําป 2561
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บานทรายทอง)
เด็กเล็ก
ความประสงค
สง
ไมสง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการแขงขัน

จํานวนผูเขาแขงขัน
2 คน
10 คน
10 คน
2 คน
10 คน
1 คน
1 คน
1 คน

ฉีกปะกระดาษ
เดินตัวหนอน
เริงเลนเตน DANCER
การปนดินน้ํามันลอยตัว
ฮูลาฮูปประกอบเพลง
การระบายสีภาพที่กําหนด
รองเพลงประกอบทาทาง
รอยวัสดุ

ศูนยฯเด็กเล็ก

□ รวมจัดนิทรรศการ
□ ไมรวมจัดนิทรรศการ
รวมสงนักเรียนเขาแขงขันทัง้ สิ้น..............คน

(ลงชื่อ)....................................ผูรับรอง
(....................................)
ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก...................................
หมายเหตุ เด็กเล็ก หมายถึง นักเรียนที่มอี ายุระหวาง 3 – 4 ป

แบบสํารวจกิจกรรมการประกวด / แขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการอนุบาลสรางสรรค ประจําป 2561
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บานทรายทอง)
ปฐมวัย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ระดับชั้น
อนุบาล 1
อนุบาล 1
อนุบาล 1
อนุบาล 1
อนุบาล 1
อนุบาล 1
อนุบาล 1
อนุบาล 1
อนุบาล 1
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 2
อนุบาล 2
อนุบาล 2
อนุบาล 2
อนุบาล 2
อนุบาล 2
อนุบาล 2
อนุบาล 2

รายการแขงขัน

จํานวนผูเขาแขงขัน

ความประสงค
สง
ไมสง

รอยวัสดุ
1 คน
รองเพลงประกอบทาทาง
1 คน
สรางภาพดวยกระดาษ
3 คน
ปนดินน้ํามันลอยตัว
2 คน
ระบายสีจากภาพที่กําหนด
1 คน
เริงเลนเตน DANCER
10 คน
วิ่งซิกแซกเก็บของ
2 คน
โยนหวง
1 คน
โยนบอลลงตะกรา
2 คน(นร-ผูปกครอง)
กรอกน้าํ ใสขวด
2 คน(นร-ผูปกครอง)
เลานิทานประกอบทาทาง
1 คน
คัดลายมือภาษาไทย
1 คน
เปาสีตามจินตนาการ
1 คน
สรางภาพดวยกระดาษ
3 คน
สรางภาพดวยดินน้ํามัน (นูนต่ํา)
2 คน
เริงเลนเตน DANCER
10 คน
วาดภาพระบายสี
2 คน
คณิตคิดเลขเร็ว
1 คน
วิ่งซิกแซกเก็บของ
2 คน
รวมสงนักเรียนเขาแขงขันทัง้ สิ้น..............คน
(ลงชื่อ)....................................ผูรับรอง
(....................................)
ผูอํานวยการโรงเรียน.............................

แบบสํารวจกิจกรรมการประกวด / แขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการและแสดงผลงานนักเรียนกลุม โรงเรียนเทศบาล ประจําป 2561
วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บานทรายทอง)
ประถมศึกษา
กลุมสาระฯ

ระดับชั้น

ภาษาไทย

ป.4
ป.5
ป.6
ป.4
ป.5
ป.6
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ป.4-6
ป.4-6
ป.4-6
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ป.3

ภาษาไทย

รายการแขงขัน
1.ตอบคําถามจากเรื่องทีก่ ําหนดให
2.ตอบคําถามจากเรื่องทีก่ ําหนดให
3.ตอบคําถามจากเรื่องทีก่ ําหนดให
4.เปดพจนานุกรม
5.เปดพจนานุกรม
6.เปดพจนานุกรม
7.เขียนตามคําบอก
8.เขียนตามคําบอก
9.เขียนตามคําบอก
10.เขียนตามคําบอก
11.เขียนตามคําบอก
12.เขียนตามคําบอก
13.กลาวสุนทรพจน
14.โครงงานภาษาไทย
15.ประกวดหนังสือเลมเล็ก
16.เลานิทาน
17.เลานิทาน
18.เลานิทาน
19.เลานิทาน
20.เลานิทาน
21.เลานิทาน
22.อานรอยกรอง

จํานวนผูเขา
แขงขัน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
ทีมละ 3 คน
ทีมละ 3 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน

ความประสงค
สง
ไมสง

ประถมศึกษา
กลุมสาระฯ

คณิตศาสตร

ระดับชั้น
ป.4
ป.5
ป.6
ป.4
ป.5
ป.6
ป.4
ป.5
ป.6
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ป.4-6
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6

รายการแขงขัน
23.อานรอยกรอง
24.อานรอยกรอง
25.อานรอยกรอง
26.เขียนเรียงความ
27.เขียนเรียงความ
28.เขียนเรียงความ
29.เขียนกาพยยานี 11
30.เขียนกาพยยานี 11
31.เขียนกาพยยานี 11
32.คัดลายมือ
33.คัดลายมือ
34.คัดลายมือ
35.คัดลายมือ
36.คัดลายมือ
37.คัดลายมือ
38.โครงงานคณิตศาสตร
39.คณิตคิดเร็ว
40.คณิตคิดเร็ว
41.คณิตคิดเร็ว
42.คณิตคิดเร็ว
43.คณิตคิดเร็ว
44.คณิตคิดเร็ว
45.โจทยปญหาคณิต
46.โจทยปญหาคณิต
47.โจทยปญหาคณิต
48.โจทยปญหาคณิต
49.โจทยปญหาคณิต
50.โจทยปญหาคณิต

จํานวนผูเขา
แขงขัน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
ทีมละ 3 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
ทีมละ 2 คน
ทีมละ 2 คน
ทีมละ 2 คน
ทีมละ 2 คน
ทีมละ 2 คน
ทีมละ 2 คน

ความประสงค
สง ไมสง

ประถมศึกษา
กลุมสาระฯ

ระดับชั้น

วิทยาศาสตร

ป.4-6
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ป.4-6
ป.1-3
ป.4-6
ป.4-6
ป.4-6
ป.4-6
ป.4-6
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ป.1-3
ป.4-6
ป.4
ป.5
ป.6
ป.1-3

สังคมศึกษาฯ

ศิลปะ ดนตรี
นาฎศิลป

รายการแขงขัน
51.โครงงานวิทยาศาสตร
52.ตอบปญหาวิทยาศาสตร
53.ตอบปญหาวิทยาศาสตร
54.ตอบปญหาวิทยาศาสตร
55.ตอบปญหาวิทยาศาสตร
56.ตอบปญหาวิทยาศาสตร
57.ตอบปญหาวิทยาศาสตร
58.กระบวนการทางวิทยาศาสตร
59.ตอบปญหาสังคมศึกษาฯ
60.ตอบปญหาสังคมศึกษาฯ
61.โครงงานสังคมศึกษาฯ
62.แขงขันอนาซีดภาษาไทย
63.แขงขันอนาซีดภาษามาลายู
64.ตอบปญหาศาสนา(พุทธ – อิสลาม)

65.วาดภาพระบายสี
66.วาดภาพระบายสี
67.วาดภาพระบายสี
68.วาดภาพระบายสี
69.วาดภาพระบายสี
70.วาดภาพระบายสี
71.งานศิลปสรางสรรค
72.งานศิลปสรางสรรค
73.เขียนภาพลายไทย
74.เขียนภาพลายไทย
75. เขียนภาพลายไทย
76.สรางภาพดวยดินน้ํามันตามหัวขอที่
กําหนด

จํานวนผูเขา
แขงขัน
ทีมละ 3 คน
ทีมละ 2 คน
ทีมละ 2 คน
ทีมละ 2 คน
ทีมละ 2 คน
ทีมละ 2 คน
ทีมละ 2 คน
ทีมละ 3 คน
ทีมละ 2 คน
ทีมละ 2 คน
ทีมละ 3 คน
ทีมละ 5 คน
ทีมละ 5 คน
ทีมละ 2 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
2 คน
2 คน
1 คน
1 คน
1 คน
ทีมละ 2 คน

ความประสงค
สง ไมสง

ประถมศึกษา
กลุมสาระฯ

ระดับชั้น

ศิลปะ ดนตรี
นาฎศิลป

ป.4-6

จํานวนผูเขา ความประสงค
แขงขัน
สง ไมสง
77.สรางภาพดวยดินน้ํามันตามหัวขอที่ ทีมละ 2 คน
รายการแขงขัน

กําหนด

ประถมศึกษา 78.รองเพลงพระราชนิพนธพรอมจินตลีลา ทีมละ 6-9 คน
ประถมศึกษา 79.รองเพลงลูกทุงพรอมแดนเซอร ทีมละ 6-9 คน
ป.4-6
80.โครงงานศิลปะ
ทีมละ 3 คน
สุขศึกษาและ
พลศึกษา

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

ป.1-3

81.ตอบปญหาสุขศึกษา

ทีมละ 2 คน

ป.4-6
ป.1-6
ป.4-6
ป.4-6

82.ตอบปญหาสุขศึกษา
83.แอโรบิค
84.แขงขันทักษะทางกีฬาฟุตบอล
85.โครงงานสุขศึกษาฯ

ทีมละ 2 คน

ป.4-6

86.โครงงานการงานอาชีพฯ

ทีมละ 3 คน

ป.4-6
ป.4-6

87.งานประดิษฐจากใบตอง
88.งานประดิษฐสิ่งของจากเศษวัสดุ
เหลือใช
89.ทักษะทางคอมพิวเตอร
90.ทักษะทางคอมพิวเตอร
91.จัดสวนถาดแหง (เลือกสงได
โรงเรียนละ 1ทีม)
92.โครงงานภาษาอังกฤษ
93.วาดภาพจากเรือ่ งที่กาํ หนดให
94.วาดาภาพจากเรื่องทีก่ ําหนดให
95.สรางคําศัพทภาษาอังกฤษ
96.สรางคําศัพทภาษาอังกฤษ
97.สรางคําศัพทภาษาอังกฤษ
98.สรางคําศัพทภาษาอังกฤษ
99.สรางคําศัพทภาษาอังกฤษ
100.สรางคําศัพทภาษาอังกฤษ

ทีมละ 3 คน
ทีมละ 3 คน

ป.1-3
ป.4-6
ไมระบุชั้น

ภาษาตางประเทศ

ป.4-6
ป.1-3
ป.4-6
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6

ทีมละ 8-10คน

ทีมละ 1 คน
ทีมละ 3 คน

ทีมละ 2 คน
ทีมละ 2 คน
ทีมละ 4 คน
ทีมละ 3 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน

ประถมศึกษา
กลุมสาระฯ

ระดับชั้น
ป.4-6
ป.4
ป.5
ป.6
ป.4
ป.5
ป.6
ป.1-3
ป.4-6

โรงเรียน

□
□

รายการแขงขัน
101.กลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษ
102.พูดแนะนําสถานทีท่ องเทีย่ ว
103.พูดแนะนําสถานทีท่ องเทีย่ ว
104.พูดแนะนําสถานทีท่ องเทีย่ ว
105.ทดสอบความรู
106.ทดสอบความรู
107.ทดสอบความรู
108.ตอบคําถามจากเรื่อง
109.ตอบคําถามจากเรื่อง

จํานวนผูเขา
แขงขัน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
ทีมละ 2 คน
ทีมละ 2 คน

ความประสงค
สง ไมสง

รวมจัดนิทรรศการ
ไมรวมจัดนิทรรศการ
รวมสงนักเรียนเขาแขงขันทั้งสิ้น..............คน

(ลงชื่อ)....................................ผูรับรอง
(....................................)
ผูอํานวยการโรงเรียน.............................

แบบสํารวจกิจกรรมการประกวด / แขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการและแสดงผลงานนักเรียนกลุม โรงเรียนเทศบาล ประจําป 2561
วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บานทรายทอง)
มัธยมศึกษา
กลุมสาระฯ

ระดับชั้น

ภาษาไทย

ม.1
ม.2
ม.3
ม.1
ม.2
ม.3
ม.1-3
ม.1-3
ม.1-3
ม.1
ม.2
ม.3
ม.1
ม.2
ม.3
ม.1
ม.2
ม.3
ม.1
ม.2
ม.3
ม.1
ม.2
ม.3

รายการแขงขัน
1.ตอบคําถามจากเรื่องทีก่ ําหนดให
2.ตอบคําถามจากเรื่องทีก่ ําหนดให
3.ตอบคําถามจากเรื่องทีก่ ําหนดให
4.เปดพจนานุกรม
5.เปดพจนานุกรม
6.เปดพจนานุกรม
7.กลาวสุนทรพจน
8.โครงงานภาษาไทย
9. ประกวดหนังสือเลมเล็ก
10.เลานิทาน
11.เลานิทาน
12.เลานิทาน
13.อานรอยกรอง
14.อานรอยกรอง
15.อานรอยกรอง
16.เขียนเรียงความ
17.เขียนเรียงความ
18.เขียนเรียงความ
19.เขียนกลอนสุภาพ
20.เขียนกลอนสุภาพ
21.เขียนกลอนสุภาพ
22.คัดลายมือ
23.คัดลายมือ
24.คัดลายมือ

จํานวนผูเขา
แขงขัน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
ทีมละ 3 คน
ทีมละ 3 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน

ความประสงค
สง
ไมสง

มัธยมศึกษา
กลุมสาระฯ

ระดับชั้น

คณิตศาสตร

ม.1-3
ม.1
ม.2
ม.3
ม.1
ม.2
ม.3
ม.1-3
ม.1
ม.2
ม.3
ม.1-3
ม.1
ม.2
ม.3
ม.1-3
ม.1-3
ม.1-3
ม.1-3
ม.1-3
ม.1
ม.2
ม.3
ม.1-3
ม.1
ม.2
ม.3

วิทยาศาสตร

สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

ศิลปะ ดนตรี
นาฎศิลป

จํานวนผูเขา ความประสงค
แขงขัน
สง ไมสง
25.โครงงานคณิตศาสตร
ทีมละ 3 คน
26.คณิตคิดเร็ว
1 คน
27.คณิตคิดเร็ว
1 คน
28.คณิตคิดเร็ว
1 คน
29.โจทยปญหาคณิต
1 คน
30.โจทยปญหาคณิต
1 คน
31.โจทยปญหาคณิต
1 คน
32.โครงงานวิทยาศาสตร
ทีมละ 3 คน
33.ตอบปญหาวิทยาศาสตร
ทีมละ 2 คน
34.ตอบปญหาวิทยาศาสตร
ทีมละ 2 คน
35.ตอบปญหาวิทยาศาสตร
ทีมละ 2 คน
36.กระบวนการทางวิทยาศาสตร
ทีมละ 3 คน
37.ตอบปญหาสังคมศึกษาฯ
ทีมละ 2 คน
38.ตอบปญหาสังคมศึกษาฯ
ทีมละ 2 คน
39.ตอบปญหาสังคมศึกษาฯ
ทีมละ 2 คน
40.แขงขันอนาซีดภาษาไทย
ทีมละ 5 คน
41.แขงขันอนาซีดภาษามลายู
ทีมละ 5 คน
42.ตอบปญหาศาสนา (พุทธ-อิสลาม) ทีมละ 2 คน
43.โครงงานสังคมศึกษาฯ
ทีมละ 3 คน
44.รองเพลงลูกทุงพรอมแดนซเซอร ทีมละ 6-9 คน
45.วาดภาพระบายสี
1 คน
46.วาดภาพระบายสี
1 คน
47.วาดภาพระบายสี
1 คน
48.งานศิลปสรางสรรค
2 คน
49.วาดภาพลายไทย
1 คน
50.วาดภาพลายไทย
1 คน
51. วาดาภาพลายไทย
1 คน
รายการแขงขัน

มัธยมศึกษา
กลุมสาระฯ

ระดับชั้น

รายการแขงขัน

จํานวนผูเขา
แขงขัน

ศิลปะ ดนตรี
นาฎศิลป

ม.1-3
ม.1-3
ม.1
ม.2
ม.3
ม.1-3
ม.1-3
ม.1-3
ม.1-3
ม.1-3
ม.1-3

52.รองเพลงพระราชนิพนธพรอมจินตลีลา

ทีมละ 6-9 คน

53. โครงงานศิลปะ
54.ตอบปญหาสุขศึกษา
55.ตอบปญหาสุขศึกษา
56.ตอบปญหาสุขศึกษา
57.แอโรบิค
58.แขงขันทักษะทางกีฬาฟุตบอล
59.โครงงานสุขศึกษา และพลศึกษา
60.โครงงานการงานอาชีพ
61.งานประดิษฐจากใบตอง
62.งานประดิษฐสิ่งของจากเศษวัสดุ
เหลือใช (ประดิษฐของใช)
63.ทักษะทางคอมพิวเตอร
64.กลาวสุนทรพจน ภาษาอังกฤษ
65.กลาวสุนทรพจน ภาษาอังกฤษ
66.กลาวสุนทรพจน ภาษาอังกฤษ
67.โครงงานภาษาอังกฤษ
68.วาดภาพจากเรือ่ งที่กาํ หนดให
69.สรางคําศัพทภาษาอังกฤษ
70.สรางคําศัพทภาษาอังกฤษ
71.สรางคําศัพทภาษาอังกฤษ
72.ทดสอบความรู
73.ทดสอบความรู
74.ทดสอบความรู

ทีมละ 3 คน
ทีมละ 2 คน
ทีมละ 2 คน
ทีมละ 2 คน

สุขศึกษาและพลศึกษา

การงานอาชีพฯ

ภาษาตางประเทศ

ม.1-3
ม.1
ม.2
ม.3
ม.1-3
ม.1-3
ม.1
ม.2
ม.3
ม.1
ม.2
ม.3

ทีมละ 8-10คน

1 คน
ทีมละ 3 คน
ทีมละ 3 คน
ทีมละ 3 คน
ทีมละ 3 คน
ทีมละ 2 คน
1 คน
1 คน
1 คน
ทีมละ 3 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน

ความประสงค
สง ไมสง

มัธยมศึกษา
กลุมสาระฯ

ระดับชั้น

ภาษาตางประเทศ

ม.1-3
ม.1
ม.2
ม.3

โรงเรียน

□
□

รายการแขงขัน
75.ตอบคําถามจากเรื่อง
76.แนะนําสถานที่ทอ งเที่ยว
77.แนะนําสถานที่ทอ งเที่ยว
78.แนะนําสถานที่ทอ งเที่ยว

จํานวนผูเขา
แขงขัน
ทีมละ 2 คน
1 คน
1 คน
1 คน

ความประสงค
สง ไมสง

รวมจัดนิทรรศการ
ไมรวมจัดนิทรรศการ

รวมสงนักเรียนเขาแขงขันทั้งสิ้น..............คน

(ลงชื่อ)....................................ผูรับรอง
(....................................)
ผูอํานวยการโรงเรียน............................

ใบสมัคร
การเขารวมกิจกรรมแขงขัน

ใบสมัคร
การเขารวมกิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการ
โครงการอนุบาลสรางสรรค ประจําป 2561
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บานทรายทอง) และสวนสิรินธร
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

.............................................
ระดับชั้น / ชวงชั้น.....................................................................................
ชื่อกิจกรรม...................................................................................................
โรงเรียน.......................................................................................................
รายชื่อผูเขารวมกิจกรรมแขงขัน

1. ( ด.ช./ด.ญ.)..............................……...............นามสกุล.............…...............................................
2. ( ด.ช./ด.ญ.)..............................……...............นามสกุล.............……………………….......................
3. ( ด.ช./ด.ญ )..............................……..............นามสกุล.............….............................................
4. ( ด.ช./ด.ญ.)..............................……..............นามสกุล.............….............................................
5. ( ด.ช./ด.ญ.)..............................……..............นามสกุล.............….............................................
6. ( ด.ช./ด.ญ.)..............................……..............นามสกุล.............….............................................
7. ( ด.ช./ด.ญ.)..............................……..............นามสกุล.............….............................................
8. ( ด.ช./ด.ญ.)..............................……..............นามสกุล.............…............................................
9. ( ด.ช./ด.ญ.)..............................……..............นามสกุล.............…............................................
10. ( ด.ช./ด.ญ.)..............................……..............นามสกุล.............….............................................
ขอรับรองวาขอความดังกลาวถูกตองทุกประการ
ลงชื่อ......................................................ผูรับรอง
(.......................................................)
ตําแหนง................................................
หมายเหตุ - ใบสมัคร 1 ใบ ใชสมัครไดเพียง 1 กิจกรรม เทานั้น
- สงใบสมัครไดตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2560

ใบสมัคร
การเขารวมกิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะวิชาการเทศบาล ประจําป 2561
วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บานทรายทอง) และสวนสิรินธร
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

.............................................
ระดับชั้น / ชวงชั้น.....................................................................................
ชื่อกิจกรรม...................................................................................................
โรงเรียน.......................................................................................................
รายชื่อผูเขารวมกิจกรรมแขงขัน

1. ( ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส. )..............................……............นามสกุล.............….......................
2. ( ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส. )..............................……............นามสกุล.............….......................
3. ( ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส. )..............................……............นามสกุล.............….......................
4. ( ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส. )..............................……............นามสกุล.............….......................
5. ( ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส. )..............................……............นามสกุล.............….......................
6. ( ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส. )..............................……............นามสกุล.............….......................
7. ( ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส. )..............................……............นามสกุล.............….......................
8. ( ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส. )..............................……............นามสกุล.............….......................
9. ( ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส. )..............................……............นามสกุล.............….......................
10. ( ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส. )..............................……............นามสกุล.............….......................
ขอรับรองวาขอความดังกลาวถูกตองทุกประการ
ลงชื่อ......................................................ผูรับรอง
(.......................................................)
ตําแหนง................................................
หมายเหตุ - ใบสมัคร 1 ใบ ใชสมัครไดเพียง 1 กิจกรรม เทานั้น
- สงใบสมัครไดตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2560

ใบแจงรายชือ่ ครูฝกสอน

ใบแจงรายชื่อ
ครูผูฝกสอนนักเรียนเพื่อเขารวมกิจกรรมแขงขันทักษะ
โครงการอนุบาลสรางสรรค ประจําป 2561
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บานทรายทอง) และสวนสิรินธร
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

.............................................
ระดับชั้น .....................................................................................................
ชื่อกิจกรรม...................................................................................................
โรงเรียน.......................................................................................................
รายชื่อครูผูฝกสอนนักเรียน

1..........................................................................................................................................................
2………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5……………………………………………………………………………………………………………………………………………
6……………………………………………………………………………………………………………………………………………
7…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
หมายเหตุ - ใบแจงรายชื่อ 1 ใบ สําหรับ 1 กิจกรรมเทานัน้
- ชื่อครูผูฝกสอนนักเรียนจะตองไมซ้ํากัน ถึงแมจะฝกสอนหลายกิจกรรม
ใหเลือกลงชื่อครูในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเทานัน้

ใบแจงรายชื่อ
ครูผูฝกสอนนักเรียนเพื่อเขารวมกิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะวิชาการเทศบาล ประจําป 2561
วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บานทรายทอง) และสวนสิรินธร
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

.............................................
ระดับชั้น / ชวงชั้น.....................................................................................
ชื่อกิจกรรม...................................................................................................
โรงเรียน.......................................................................................................
รายชื่อครูผูฝกสอนนักเรียน

1..........................................................................................................................................................
2………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5……………………………………………………………………………………………………………………………………………
6……………………………………………………………………………………………………………………………………………
7…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
หมายเหตุ - ใบแจงรายชื่อ 1 ใบ สําหรับ 1 กิจกรรมเทานัน้
- ชื่อครูผูฝกสอนนักเรียนจะตองไมซ้ํากัน ถึงแมจะฝกสอนหลายกิจกรรม
ใหเลือกลงชื่อครูในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเทานั้น

ใบแจงรายชื่อ
เพื่อรวมเปนกรรมการตัดสิน

ใบแจงรายชื่อ
ครู/บุคลากรทางการศึกษาเพื่อรวมเปนคณะกรรมการตัดสินการแขงขัน
โครงการอนุบาลสรางสรรค ประจําป 2561
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บานทรายทอง) และสวนสิรินธร
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

.............................................
ระดับชั้น .....................................................................................................
ชื่อกิจกรรม...................................................................................................
โรงเรียน.......................................................................................................
รายชื่อครู / บุคลากรฯ ที่เสนอเพื่อเปนกรรมการตัดสิน

1..........................................................................................................................................................
2………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5……………………………………………………………………………………………………………………………………………
6……………………………………………………………………………………………………………………………………………
7…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
หมายเหตุ - ใบแจงรายชื่อ 1 ใบ สําหรับ 1 กิจกรรมเทานัน้
- รายชื่อครูฯ แตละคนอาจจะซ้ําหลายกิจกรรมได

ใบแจงรายชื่อ
ครู/บุคลากรทางการศึกษาเพื่อรวมเปนคณะกรรมการตัดสินการแขงขัน

โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะวิชาการเทศบาล ประจําป 2561
วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บานทรายทอง) และสวนสิรินธร

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
.............................................
ระดับชั้น .....................................................................................................
ชื่อกิจกรรม...................................................................................................
โรงเรียน.......................................................................................................
รายชื่อครู / บุคลากรฯ ที่เสนอเพื่อเปนกรรมการตัดสิน

1..........................................................................................................................................................
2………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5……………………………………………………………………………………………………………………………………………
6……………………………………………………………………………………………………………………………………………
7…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
หมายเหตุ - ใบแจงรายชื่อ 1 ใบ สําหรับ 1 กิจกรรมเทานัน้
- รายชื่อครูฯ แตละคนอาจจะซ้ําหลายกิจกรรมได

ใบแจงรายชื่อ
ครูผูมีสวนรวมจัดนิทรรศการ

ใบแจงรายชื่อ
ครูผูมีสวนรวมในการดําเนินการจัดนิทรรศการ

โครงการอนุบาลสรางสรรค ประจําป 2561
วันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ 2561 ณ สวนสิรินธร
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
.............................................
โรงเรียน.......................................................................................................
รายชื่อผูมีสวนรวมจัดนิทรรศการ

1..........................................................................................................................................................
2………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5……………………………………………………………………………………………………………………………………………
6……………………………………………………………………………………………………………………………………………
7…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9..............................................................................................................................................................
10............................................................................................................................................................
11............................................................................................................................................................
12............................................................................................................................................................
13.............................................................................................................................................................
14..............................................................................................................................................................
15..............................................................................................................................................................

ใบแจงรายชื่อ
ครูผูมีสวนรวมในการดําเนินการจัดนิทรรศการ

โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะวิชาการเทศบาล ประจําป 2561
วันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ 2561 ณ สวนสิรินธร
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
.............................................
โรงเรียน.......................................................................................................
รายชื่อผูมีสวนรวมจัดนิทรรศการ

1..........................................................................................................................................................
2………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5……………………………………………………………………………………………………………………………………………
6……………………………………………………………………………………………………………………………………………
7…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9..............................................................................................................................................................
10............................................................................................................................................................
11............................................................................................................................................................
12............................................................................................................................................................
13.............................................................................................................................................................
14..............................................................................................................................................................
15..............................................................................................................................................................

รายละเอียด
แนวทาง/เกณฑการแขงขัน

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2561
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

1

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ที่

ชื่อ - กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

1. ตอบคําถามจากเรื่องที่กําหนดให
-ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3

จํานวนผู
เขาแขงขัน
ชั้นละ 1 คน

เวลาที่ใช
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ
แขงขัน
1 ชม. ฝายจัดการแขงขันเปนผูกําหนดบทความ
เนื้อเรื่อง หรือขอความใหอานพรอมออก
แบบทดสอบปรนัย
ป.4-6 จํานวน 40 ขอ
ม.1-3 จํานวน 50 ขอ

เกณฑการตัดสิน
ตอบคําถามถูกขอละ 2 คะแนน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2561
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

2

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

ที่
2.

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน
เปดพจนานุกรม
-ระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 - 6
-ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 - 3

จํานวนผู
เขาแขงขัน
ชั้นละ 1 คน

เวลาที่ใช
แขงขัน
1 ชม.

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ

เกณฑการตัดสิน

1. ฝายจัดการแขงขันจัดเตรียมคําศัพทที่ใชในการ
แขงขัน (ระดับชั้น ป.4-6 คําศัพทจํานวน 30 คํา ,
ระดับชั้น ม.1-3 คําศัพทจํานวน 50 คํา )
2. ใชพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2554

บอกชนิดของคํา คําอาน
ความหมาย เขียนสะกด
ตลอดจนระบุเลขหนา ถูกตอง
ใหคะแนนคําละ 2 คะแนน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2561
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

3

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

3. เขียนตามคําบอก
-ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6

จํานวนผู
เขาแขงขัน
ชั้นละ 1 คน

เวลาที่ใช
แขงขัน
20 นาที

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ

เกณฑการตัดสิน

1. ฝายจัดการแขงขันจัดเตรียมกระดาษให
2. ผูเขาแขงขันจัดเตรียมอุปกรณอื่น ๆ มาเอง
3. เขียนตามคําบอกโดยใชคําในบทเรียน
ป.1 - 3 จํานวน 20 คํา
ป.4 - 6 จํานวน 30 ขอ

ตัดสินจากคําทีเ่ ขียนถูกตองโดยนับ
คะแนนคําละ 1 คะแนน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2561
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

4

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

4. กลาวสุนทรพจน
-ระดับประถมศึกษาชั้น ป.4-6
-ระดับมัธยมศึกษาชั้น ม.1-3

จํานวนผู
เขาแขงขัน
ชวงชั้นละ
1 คน

เวลาที่ใช
แขงขัน
5 นาที

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ

เกณฑการตัดสิน

1. ผูเขาประกวดแตงกายตามความเหมาะสม
กับการประกวด
2. ผูเขาประกวดจับสลากเพื่อจัดลําดับการพูด
3. หัวขอในการพูดสุนทรพจน
ป.4-6 เรื่อง
“การศึกษากาวไกล ประเทศไทยกาวหนา ”
ม.1-3 เรื่อง
“ศีลธรรมของยุวชน คือ สันติภาพของโลก”

1. โครงสรางการพูด (คํานํา
เนื้อเรื่อง การดําเนินเรื่อง
การสรุป เวลา) 18 คะแนน
2. ศิลปะการนําเสนอ 15 คะแนน
3. ความคิด
12 คะแนน
4. บุคลิกภาพ
5 คะแนน
รวม 50 คะแนน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2561
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

5

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

5. โครงงานภาษาไทย
- ระดับประถมศึกษาชั้น ป.4-6
- ระดับมัธยมศึกษาชั้น ม.1-3

จํานวนผู
เขาแขงขัน
ทีมละ
3 คน

เวลาที่ใช
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ
แขงขัน
นําเสนอไม 1. ใหผูเขาแขงขันสงรายงานโครงงานฉบับ
เกิน 18
สมบูรณ จํานวน 3 ชุด (พิมพดวยกระดาษ
นาที/
A4) ในวันที่แขงขัน
1 โครงงาน 2. ผูเขาประกวดจัดทําปายแสดงโครงงาน
ประกอบดวยวัสดุเปนแผน 3 แผน แผนกลาง
ขนาด 60 × 120 เซนติเมตร แผนขาง
ขนาด 60 × 60 เซนติเมตร
3. ผูเขาประกวดตองนําเสนอโครงงานตอ
คณะกรรมการเพื่อใหคณะกรรมการซักถาม
4. โครงงานทีส่ งเขาประกวด ตองไมเปน
โครงงานที่ลอกเลียนของผูอื่น

หมายเหตุ

เกณฑการตัดสิน
1.ความคิดสรางสรรค 10 คะแนน
2.การเขียนรายงาน 22 คะแนน
3.วิธีการดําเนินงาน 18 คะแนน
4.การนําเสนอ : จัดแสดงผลงาน
20 คะแนน
5.การนําเสนอ : การบรรยาย
20 คะแนน
6.การตอบขอซักถาม 10 คะแนน
รวม 100 คะแนน

6

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ 2561
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

6. ประกวดหนังสือเลมเล็ก
-ระดับประถมศึกษาชั้น ป.4- 6
-ระดับมัธยมศึกษาชั้น ม.1-3

จํานวนผู เวลาที่ใช
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ
เขาแขงขัน แขงขัน
ทีมละ 3 คน 3 ชั่วโมง 1. ขนาดของหนังสือ A4 พับครึ่ง
2. จํานวนหนาไมเกิน 12 หนารวมปก
3. ฝายจัดการแขงขันเตรียมกระดาษรอยปอนด
ตามขนาดที่กําหนด
4. เนื้อหาการจัดทําหนังสือเลมเล็กเปนเรื่องที่
แสดงถึง คติสอนใจ รูร ักสามัคคี ปรัชญา
ศิลปวัฒนธรรมความเปนไทย
5. อุปกรณอื่นๆ ใหผเู ขาแขงขันจัดเตรียมมาเอง
* สามารถเลือกใชสีไดตามความถนัด*

เกณฑการตัดสิน
1.ความคิดสรางสรรค 30 คะแนน
2.รูปแบบการนําเสนอเรื่อง
20 คะแนน
3.เนื้อเรื่อง
20 คะแนน
4.การเขียน การวางภาพ ความ
สวยงาม
20 คะแนน
5.ประโยชนจากเรื่อง 10 คะแนน
รวม 100 คะแนน

หมายเหตุ
ผลงานที่ไม
เสร็จสมบูรณ
ตามเวลาที่
คณะกรรม
การกําหนด
จะไมพจิ ารณา

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2561
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

7

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

7. เลานิทาน
-ระดับประถมศึกษาชั้น ป.1- 6
-ระดับมัธยมศึกษาชั้น ม.1-3

จํานวนผู เวลาที่ใช
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ
เขาแขงขัน แขงขัน
ชั้นละ 1 คน 10 นาที 1.กรรมการใหผูแขงขันจับฉลากเพื่อจัดลําดับ
2.แตงกายดวยชุดนักเรียนหรือชุดกีฬาประจํา
โรงเรียน
3.ผูเขาแขงขันเลือกนิทานปลูกฝงคุณธรรม
1 เรื่อง
4.เลานิทานโดยประกอบทาทาง
5.หามนําฉากหลังหรือสือ่ มาประกอบการ
เลานิทาน
6.ผูเขาแขงขันตองใชอปุ กรณเครื่องเสียง
7.ผลการตัดสินของกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด

เกณฑการตัดสิน
1.กระบวนการเลานิทาน 25 คะแนน
2.น้ําเสียงที่สอดคลองกับเนื้อเรื่อง/
เสียงดังชัดเจน
30 คะแนน
3.มีความคิดสรางสรรค/มีความแปลก
ใหมของเรือ่ ง/ใหคติเตือนใจ
20 คะแนน
4.บุคลิกภาพ/ทาทาง 25 คะแนน
รวม 100 คะแนน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ 2561
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

8

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

8. อานรอยกรอง
-ระดับประถมศึกษาชั้น ป.3- 6
-ระดับมัธยมศึกษาชั้น ม.1- 3

จํานวนผู เวลาที่ใช
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ
เขาแขงขัน แขงขัน
ชั้นละ 1 คน
1. คณะกรรมการเปนผูก ําหนดบทรอยกรอง
เนื้อเรื่อง หรือขอความที่อานตาม
รายละเอียด ดังนี้
- ป.3-4 อานกาพยยานี 11
- ป.5-6 อานกลอนสุภาพ
- ม.1-3 อานโคลงสีส่ ุภาพ

เกณฑการตัดสิน
1.อานถูกตองตามอักขรวิธี 30 คะแนน
2.การเวนวรรคตอนถูกตอง 15 คะแนน
3.น้ําเสียง/อารมณการอาน 15 คะแนน
4.บุคลิก/ทาทาง
10 คะแนน
5.อานถูกตองตามทํานองของบท
รอยกรอง
30 คะแนน
รวม 100 คะแนน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2561
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

9

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

9. เขียนเรียงความ
- ระดับประถมศึกษาปที่ 4 - 6
- ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1- 3

จํานวนผู เวลาที่ใช
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ
เขาแขงขัน แขงขัน
ชั้นละ 1 คน 1 ชั่วโมง 1. กรรมการเปนผูกําหนดชื่อเรื่องในการแขงขัน
2. ความยาวของเนื้อเรื่อง
- ชั้น ป.4 ไมต่ํากวา 10 บรรทัด
- ชั้น ป.5-6 ไมต่ํากวา 15 บรรทัด
- ชั้น ม.1-3 ไมต่ํากวา 20 บรรทัด
3. ฝายจัดการแขงขันจัดเตรียมกระดาษ
มีบรรทัดให

เกณฑการตัดสิน
1. เนื้อหาสาระ
25 คะแนน
2.การใชสํานวนภาษา/คําถูกผิด
30 คะแนน
3.ความคิดสรางสรรคและขอคิดที่ไดจาก
เรื่อง
25 คะแนน
4.ความตอเนื่องของเนื้อเรื่อง 10 คะแนน
5.รูปแบบ
10 คะแนน
รวม 100 คะแนน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2561
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

10

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

10. การเขียนรอยกรอง
เขียนกาพยยานี 11
- ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6
เขียนกลอนสุภาพ
- ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3

จํานวนผู เวลาที่ใช
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ
เขาแขงขัน แขงขัน
ชั้นละ
1 ชั่วโมง 1.กรรมการเปนผูกําหนดชื่อเรื่องในการเขียน
1 คน
รอยกรอง พรอมกําหนดความยาวของเนื้อเรื่อง
ตามลําดับชั้น ดังนี้
- ชั้น ป.4 กาพยยานี 11 จํานวน 3 บท
- ชั้น ป.5 กาพยยานี 11 จํานวน 3 บท
- ชั้น ป.6 กาพยยานี 11 จํานวน 3 บท
- ชั้น ม.1 กลอนสุภาพ จํานวน 4 บท
- ชั้น ม.2 กลอนสุภาพ จํานวน 4 บท
- ชั้น ม.3 กลอนสุภาพ จํานวน 4 บท

เกณฑการตัดสิน
1.เนื้อหาสาระ
20 คะแนน
2.การใชสํานวนภาษา/การเลือกสรรคํา
20 คะแนน
3.ความคิดสรางสรรค/ขอคิด 20 คะแนน
4.การเขียนสะกดคําถูกตอง 10 คะแนน
5.ความตอเนื่องของเนื้อเรื่อง 10 คะแนน
6.รูปแบบ/ฉันทลักษณ
20 คะแนน
รวม
100 คะแนน

หมายเหตุ
ผลงานที่ผิด
รูปแบบคณะ
และไมเสร็จ
สมบูรณ
กรรมการจะไม
พิจารณา

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2561
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

11. คัดลายมือ
- ระดับประถมศึกษาปที่ 1-6
- ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3

เวลาที่
ใช
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ
แขงขัน
ชั้นละ 1 คน 1 ชั่วโมง 1. ฝายจัดการแขงขันจัดเตรียมกระดาษให
2. ผูเขาแขงขันจัดเตรียมอุปกรณอื่น ๆ มา
เอง
3. บทความหรือบทรอยกรองที่ใชสําหรับคัด
ลายมือกรรมการเปนผูกําหนดเอง
4. คัดลายมือแบบตัวบรรจงเต็มบรรทัด 1 จบ
5. รูปแบบการคัดลายมือใชตามแบบ
กระทรวงศึกษา (แบบตัวกลม หรือตัวมน
มีสวนโคง หัวกลม)

จํานวนผู
เขาแขงขัน

เกณฑการตัดสิน

หมายเหตุ

*ผลงานที่ไมเสร็จ
1.ตัวอักษรตรงเรียบ การวางสระ
วรรณยุกต ชองไฟถูกตอง 10 คะแนน สมบูรณตาม
กําหนดเวลาคณะ
2.ความสวยงามถูกตองตามรูปแบบ
กรรม
10 คะแนน
การจะไม
3.ความสะอาด 10 คะแนน
พิจารณา*
4.สะกดคําถูกตอง 10 คะแนน
5.เสร็จทันเวลาที่กําหนด 10 คะแนน
รวม 50 คะแนน

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2561
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
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กลุมสาระคณิตศาสตร
เวลาที่
ที่ ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน
ใช
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ
แขงขัน
1. โครงงานคณิตศาสตร
ทีมละ 3 คน ทีมละ 1. ใหผูเขาแขงขันสงรายงานโครงงานฉบับ
- ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6
ไมเกิน
สมบูรณ จํานวน 3 ชุด (พิมพดวยกระดาษ A4)
- ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3
18
โดยสงใหคณะกรรมการ ในวันที่แขงขัน
นาที 2. ผูเขาประกวดจัดทําปายแสดงโครงงาน
ประกอบ ดวยวัสดุเปนแผน 3 แผน แผนกลาง
ขนาด 60 × 120 เซนติเมตร แผนขางขนาด
60 × 60 เซนติเมตร
3. ผูเขาประกวดตองนําเสนอโครงงานตอ
คณะกรรมการ เพือ่ ใหคณะกรรมการซักถาม
4. โครงงานทีส่ งเขาประกวด ตองไมเปนโครงงาน
ลอกเลียนแบบของผูอื่น
จํานวนผู
เขาแขงขัน

เกณฑการตัดสิน
1.ความคิดสรางสรรค 10 คะแนน
2.การเขียนรายงาน 22 คะแนน
3.วิธีการดําเนินงาน 18 คะแนน
4.การนําเสนอ : จัดแสดงผลงาน
20 คะแนน
5.การนําเสนอ : การบรรยาย
20 คะแนน
6.การตอบขอซักถาม 10 คะแนน
รวม 100 คะแนน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2561
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
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กลุมสาระคณิตศาสตร
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

2. คณิตคิดเร็ว
- ระดับประถมศึกษาปที่ 1,2,3

จํานวนผู
เขาแขงขัน
1 คน

เวลาที่
ใช
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ
เกณฑการตัดสิน
แขงขัน
1. สุมตัวเลขจากโปรแกรม GSP เปนโจทยและผลลัพธ เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน
แลวใชการดําเนินการทางคณิตศาสตร ใหใชวิธีบวก
ลบ คูณ หาร มาเขียนเปนสมการ ในการคิดคํานวณ
ตองใชตัวเลขใหครบทุกตัว โดยใชตัวละ 1 ครั้ง ซึ่ง
ตัวเลขที่สุมไดตองไมซ้ําเกิน 2 ตัว และ 0 ตองมีเพียง
ตัวเดียวเทานั้น ผลลัพธที่ไดจากการคิดคํานวณตอง
เปนจํานวนเต็ม
2.จัดแขงขัน 2 รอบ ดังนี้
- รอบที่ 1 แบบทดสอบจํานวน 20 ขอ ใชเวลาขอละ
30 วินาที โดยสุมเลขโดดเปนโจทย 3 ตัว ผลลัพธ 2
หลัก
-รอบที่ 2 แบบทดสอบจํานวน 20 ขอ ใชเวลาขอละ
45 วินาที โดยสุมเลขโดดเปนโจทย 4 ตัว ผลลัพธ 2
หลัก เมื่อหมดเวลา รอบที่ 1 พัก 5 นาที

1. กรณีตอบตรงคําตอบให 5 คะแนน
ตอบใกลเคียงลําดับที่ 1 ให 3 คะแนน
2. กรณีไมมีใครตอบตรงคําตอบเลย
ตอบใกลเคียงลําดับที่ 1 ให 5 คะแนน
ตอบใกลเคียงลําดับที่ 2 ให 3 คะแนน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2561
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

14

กลุมสาระคณิตศาสตร
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

3. คณิตคิดเร็ว
- ระดับประถมศึกษาปที่ 4,5,6

จํานวนผู
เขาแขงขัน
1 คน

เวลาที่
ใช
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ
เกณฑการตัดสิน
แขงขัน
1. สุมตัวเลขจากโปรแกรม GSP เปนโจทยและผลลัพธ เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน
แลวใชการดําเนินการทางคณิตศสาสตร ใหใชวิธีบวก
ลบ คูณ หาร เลขยกกําลัง (เลขชี้กําลังที่ใชตองมาจาก
ตัวเลขที่สุมมา) มาเขียนเปนสมการ ในการคิดคํานวณ
ตองใชตัวเลขใหครบทุกตัว โดยใชตัวละ 1 ครั้ง ซึ่ง
ตัวเลขที่สุมไดตองไมซ้ําเกิน 2 ตัว และ 0 ตองมีเพียง
ตัวเดียวเทานั้น ผลลัพธที่ไดจากการคิดคํานวณตอง
เปนจํานวนเต็ม
2.จัดแขงขัน 2 รอบ ดังนี้
- รอบที่ 1 แบบทดสอบจํานวน 20 ขอ ใชเวลาขอละ
30 วินาที โดยสุมเลขโดดเปนโจทย 4 ตัว ผลลัพธ 2
หลัก
-รอบที่ 2 แบบทดสอบจํานวน 20 ขอ ใชเวลาขอละ
45 วินาที โดยสุมเลขโดดเปนโจทย 4 ตัว ผลลัพธ 3
หลัก เมื่อหมดเวลา รอบที่ 1 พัก 5 นาที

1. กรณีตอบตรงคําตอบให 5 คะแนน
ตอบใกลเคียงลําดับที่ 1 ให 3 คะแนน
2. กรณีไมมีใครตอบตรงคําตอบเลย
ตอบใกลเคียงลําดับที่ 1 ให 5 คะแนน
ตอบใกลเคียงลําดับที่ 2 ให 3 คะแนน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2561
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
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กลุมสาระคณิตศาสตร
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

4. คณิตคิดเร็ว
- ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1,2,3

จํานวนผู
เขาแขงขัน
1 คน

เวลาที่
ใช
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ
แขงขัน
1. สุมตัวเลขจากโปรแกรม GSP เปนโจทยและผลลัพธ
-

เกณฑการตัดสิน

เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน
แลวใชการดําเนินการทางคณิตศาสตร บวก ลบ คูณ หาร 1. กรณีตอบตรงคําตอบให 5 คะแนน
เลขยกกําลัง (เลขชี้กําลังที่ใชตองมาจากตัวเลขที่สุมมา)
ตอบใกลเคียงลําดับที่ 1 ให 3 คะแนน
การถอดราก (ในการถอดราก ถาเปนรากอื่น ไมใชรากที่ 2. กรณีไมมีใครตอบตรงคําตอบเลย
2 ตองใสอันดับของรากจากตัวเลขที่สุมมา) มาเขียนเปน
ตอบใกลเคียงลําดับที่ 1 ให 5 คะแนน
สมการ ในการคิดคํานวณตองใชตัวเลขให ครบทุกตัว
ตอบใกลเคียงลําดับที่ 2 ให 3 คะแนน
โดยใชตัวละ 1 ครั้ง ซึ่งตัวเลขที่สุมไดตองไมซ้ําเกิน 2 ตัว
และ 0 ตองมีเพียงตัวเดียวเทานั้น ผลลัพธที่ไดจากการ
คิดคํานวณตองเปนจํานวนเต็ม
2.จัดแขงขัน 2 รอบ ดังนี้
- รอบที่ 1 แบบทดสอบจํานวน 20 ขอ ใชเวลาขอละ 30
วินาที โดยสุมเลขโดดเปนโจทย 5 ตัว ผลลัพธ 2 หลัก
-รอบที่ 2 แบบทดสอบจํานวน 20 ขอ ใชเวลาขอละ 45
วินาที โดยสุมเลขโดดเปนโจทย 5 ตัว ผลลัพธ 3 หลัก
เมื่อหมดเวลา รอบที่ 1 พัก 5 นาที

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ 2561
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
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กลุมสาระคณิตศาสตร
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

4. โจทยปญหาคณิต
- ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1- 6
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3

จํานวนผู
เขาแขงขัน

เวลาที่
ใช
แขงขัน

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ

ทีมละ 2 คน 1 ชั่วโมง 1. ขอสอบจํานวน 25 ขอ ใชเวลา 60 นาที
1 คน
2. ผูเขาแขงขันทุกระดับชั้นอานขอสอบดวย
ตนเอง

เกณฑการตัดสิน

คําตอบที่ถูกตองขอละ 2 คะแนน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2561
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
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กลุมสาระวิทยาศาสตร
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

1. โครงงานวิทยาศาสตร
- ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6
- ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3

จํานวนผู
เขาแขงขัน
ทีมละ 3 คน

เวลาที่ใช
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ
แขงขัน
ไมเกิน 18 นาที 1. ใหผูเขาแขงขันสงรายงานโครงงานฉบับ
สมบูรณจํานวน 3 ชุด (พิมพดวย
กระดาษ A4) โดยสงใหคณะกรรมการ
ในวันที่แขงขัน
2. ผูเขาประกวดจัดทําปายแสดงโครงงาน
ประกอบดวยวัสดุเปนแผน 3 แผน แผน
กลางขนาด 60 × 120 เซนติเมตร แผน
ขางขนาด 60 × 60 เซนติเมตร
3. ผูเขาประกวดตองนําเสนอโครงงานตอ
คณะกรรมการเวลา 9 นาที และ
คณะกรรมการซักถาม 9 นาที
4. โครงงานทีส่ งเขาประกวด ตองไมเปน
โครงงานที่ลอกเลียนแบบของผูอ ื่น

เกณฑการตัดสิน
1.ความคิดสรางสรรค 10 คะแนน
2.การเขียนรายงาน 22 คะแนน
3.วิธีการดําเนินงาน 18 คะแนน
4.การนําเสนอ : จัดแสดงผลงาน
20 คะแนน
5.การนําเสนอ : การบรรยาย
20 คะแนน
6.การตอบขอซักถาม 10 คะแนน
รวม 100 คะแนน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2561
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
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กลุมสาระวิทยาศาสตร
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

2. ตอบปญหาวิทยาศาสตร
- ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3
- ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6
- ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3

จํานวนผู
เขาแขงขัน
ทีมละ 2 คน

เวลาที่ใช
แขงขัน
80 - 85 นาที

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3
1. ตอบปญหาโดยใชขอสอบปรนัยจํานวน
30 ขอ 30 คะแนน ใชเวลา 1 ชั่วโมง
2. ตอบปญหาโดยพิธีกร จํานวน 10 ขอ
20 คะแนน ใชเวลา ขอละ 1 นาที
3. เนื้อหาขอสอบ
- ครอบคลุมระดับชั้นที่แขงขัน
- ขาวและเหตุการณปจ จุบันเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
1. ตอบปญหาโดยใชขอสอบ
ปรนัยจํานวน 50 ขอ 50 คะแนน
ใชเวลา 1 ชั่วโมง
2. ตอบปญหาโดยพิธีกรจํานวน 25 ขอ
50 คะแนน ใชเวลา ขอละ 1 นาที

เกณฑการตัดสิน
ขอสอบปรนัยขอละ
1 คะแนน
ตอบปญหาพิธีกรขอละ 2 คะแนน
รวม
50 คะแนน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2561
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
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กลุมสาระวิทยาศาสตร (ตอ)
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน
ตอบปญหาวิทยาศาสตร
(ตอ)

จํานวนผู
เขาแขงขัน

เวลาที่ใช
แขงขัน

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ
3. เนื้อหาขอสอบ ประกอบดวย
- ทุกหนวยการเรียนรู ของระดับชั้น
แขงขัน
- ขาวและเหตุการณปจจุบันเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร
มัธยมศึกษาปที่ 1- 3

1. ตอบปญหาโดยใชขอสอบ
ปรนัยจํานวน 50 ขอ 50 คะแนน
ใชเวลา 1 ชั่วโมง
2. ตอบปญหาโดยพิธีกรจํานวน 25 ขอ
50 คะแนน ใชเวลาขอละ 1 นาที
3. เนื้อหาขอสอบ ประกอบดวย
- ทุกหนวยการเรียนรู ของระดับชั้น
แขงขัน
- ขาวและเหตุการณปจจุบันเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร

เกณฑการตัดสิน
ขอสอบปรนัยขอละ
1 คะแนน
ตอบปญหาพิธีกรขอละ 2 คะแนน
รวม
100 คะแนน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2561
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
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กลุมสาระวิทยาศาสตร
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

3. กระบวนการทางวิทยาศาสตร
- ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6
- ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3

จํานวนผู
เขาแขงขัน
ทีมละ 3 คน

เวลาที่ใช
แขงขัน
1 ชั่วโมง

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ

เกณฑการตัดสิน

1.ฝายจัดการแขงขันเปนผูก ําหนดหัวขอ
การทดลอง และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ
และสารเคมีให
2. ผูเขาแขงขันดําเนินการปฏิบัติการ
ทดลอง ในหัวขอที่กําหนดตามหลักสูตร
การศึกษา จํานวน 1 การทดลอง
ป.4-6 แขงขันในหัวขอ “ปริมาณ
กระแสไฟฟากับอํานาจแมเหล็ก”
ม.1-3 แขงขันในหัวขอ
“ปจจัยที่มีผลตอแรงเสียดทาน ”

1. การวางแผนวิธีการดําเนินการทดลอง
20 คะแนน
2. การปฏิบัติการทดลอง/ผลการทดลอง
20 คะแนน
3. ใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ไดถูกตองในการทดลอง 20 คะแนน
4. การนําเสนอการทดลอง 20 คะแนน
5. กระบวนการทํางานเปนทีม
20 คะแนน
รวม 100 คะแนน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการ ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2561
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
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กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จํานวนผู เวลาที่ใช
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ
เกณฑการตัดสิน
เขาแขงขัน แขงขัน
1. ตอบปญหาสังคมศึกษาฯ
ทีมละ
1 ชั่วโมง 1. คณะกรรมการจัดเตรียมคําถาม
- ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3
2 คน
- ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 จํานวน 40 ขอ - คําตอบที่ถูกตองขอละ
1 คะแนน
- ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6
- ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 50 ขอ
- ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 จํานวน 50 ขอ
โดยกําหนดเนื้อหาในสาระศาสนา หนาที่พลเมือง
เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร
ความรูทั่วไป และเหตุการณปจ จุบัน
2. ใหผูเขาแขงขันคิดหาคําตอบและตอบลงใน
กระดาษคําตอบที่คณะกรรมการกําหนดให
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการ ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2561
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
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กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

3. โครงงานสังคมศึกษาฯ
- ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6
- ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3

จํานวนผู
เวลาที่ใช
เขา
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ
แขงขัน
แขงขัน
ทีมละ นําเสนอไม 1. ใหผูเขาแขงขันสงรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ
3 คน เกิน 18นาที/ จํานวน 3 ชุด (พิมพดวยกระดาษ A4) โดยสงให
1 โครงงาน
คณะกรรมการกอนการแขงขันในวันที่แขงขัน
2. ผูเขาประกวดจัดทําปายแสดงโครงงานประกอบ
ดวยวัสดุเปนแผน 3 แผน แผนกลางขนาด
60 × 120 เซนติเมตร แผนขางขนาด 60×60 ซ.ม.
3. ผูเขาประกวดตองนําเสนอโครงงานตอ
คณะกรรมการ เพือ่ ใหคณะกรรมการซักถาม
4. โครงงานทีส่ งเขาประกวด ตองไมเปนโครงงานที่
ลอกเลียนแบบของผูอื่น

เกณฑการตัดสิน
1.ความคิดสรางสรรค 10 คะแนน
2.การเขียนรายงาน 22 คะแนน
3.วิธีการดําเนินงาน 18 คะแนน
4.การนําเสนอ : จัดแสดงผลงาน
20 คะแนน
5.การนําเสนอ : การบรรยาย
20 คะแนน
6.การตอบขอซักถาม 10 คะแนน
รวม 100 คะแนน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการ ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2561
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
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กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

4. แขงขันอนาซีดภาษาไทย/
ภาษามลายู
- ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6
- ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3

จํานวนผู เวลาที่ใช
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ
เขาแขงขัน แขงขัน
ทีมละ
10 นาที 1.นําเสนออนาซีดที่มเี นื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใด
5 คน
เรือ่ งหนึ่ง คือ ความสามัคคี ความงามของ
สิ่งแวดลอม สันติภาพ เศรษฐกิจพอเพียง
ยาเสพติด การทําความดี การสงเสริมการศึกษา
2.ขับรองอนาซีดเปนภาษาไทย/ภาษามลายู
3.หามนําวัสดุ/อุปกรณมาตกแตงหรือใชประโยชน
ในการแขงขัน
4.ใหสงเนื้อเพลงใหกรรมการในวันแขงขัน

เกณฑการตัดสิน
1.เนื้อหา
20 คะแนน
2.การใชภาษา 20 คะแนน
3.น้ําเสียง
30 คะแนน
4.ทํานอง
20 คะแนน
5.มารยาท ลีลา ทาทาง 10 คะแนน
รวม 100 คะแนน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการ ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2561
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
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กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

5. ตอบปญหาศาสนาฯ
(พุทธ - อิสลาม)
- ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6
- ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3

จํานวนผู
เขาแขงขัน
ทีมละ 2 คน
(พุทธ 1คน
อิสลาม 1คน)

เวลาที่
ใช
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ
แขงขัน
60 นาที 1.คณะกรรมการจัดเตรียมคําถาม
- ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 50 ขอ
(พุทธ 25 ขอ อิสลาม 25 ขอ)
- ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 จํานวน 50 ขอ
(พุทธ 25 ขอ อิสลาม 25 ขอ)
2.ใหผเู ขาแขงขันคิดหาคําตอบและตอบลงใน
กระดาษคําตอบที่คณะกรรมการกําหนดให

เกณฑการตัดสิน
คําตอบที่ถูกตองขอละ 1 คะแนน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2561
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
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กลุมสาระศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

1. วาดภาพระบายสี
- ระดับประถมศึกษาปที่ 1- 6
- ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1- 3
หัวขอการแขงขัน
ป.1 บานในฝน
ป.2 รักษธรรมชาติ
ป.3 โลกสวยดวยมือเรา
ป.4 โก-ลก นาอยู
ป.5 อยูอยาง พอเพียง-เพียงพอ
ป.6 อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย
ม.1 รําลึกองคพอหลวง
ม.2 สามัคคี
ม.3 วิถีชีวิตคนใต

จํานวนผู
เขาแขงขัน
ระดับละ 1 คน

เวลาที่ใช
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ
แขงขัน
3 ชั่วโมง 1. กรรมการกําหนดหัวขอการแขงขันให
2.คณะกรรมการจัดการแขงขันจัดเตรียม
อุปกรณ ใหสําหรับการแขงขัน คือ
2.1 กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด ขนาด
11 × 15 นิ้ว สําหรับระดับชั้น ป.1-3
2.2 กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด ขนาด
15 × 22 นิ้ว สําหรับระดับชั้น ป.4-6,
ม.1-3
3. ใหผูเขาแขงขันเตรียมอุปกรณมาเองดังนี้
ดินสอ ยางลบ สี แผนรองวาด
- ชั้น ป.1-3 ใชสีไม
- ชั้น ป.4-6 ใชสีชอลค
- ชั้น ม.1-3 ใชสีโปสเตอรหรือสีน้ํา

เกณฑการตัดสิน
1.วาดภาพตามหัวขอที่กําหนด
5 คะแนน
2. การวางภาพที่เหมาะสม
30 คะแนน
3.ความคิดสรางสรรค 30 คะแนน
4.ความประณีตสวยงาม 30 คะแนน
5.เก็บอุปกรณหลังการใช 5 คะแนน
รวม 100 คะแนน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2561
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
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กลุมสาระศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

2. งานศิลปสรางสรรค
- ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3
- ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6
- ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3
หัวขอการแขงขัน
ป.1-3 เรื่อง มหัศจรรยใตทองทะเล
ป.4-6 เรื่อง ความงามของธรรมชาติ
ม.1-3 เรื่อง อาชีพฅนปกษใต

จํานวนผู
เขาแขงขัน
ระดับละ 2 คน

เวลาที่ใช
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ
แขงขัน
3 ชั่วโมง 1. กรรมการกําหนดหัวขอการแขงขันให
2.คณะกรรมการจัดการแขงขันจัดเตรียม
กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด ขนาด
15 × 22 นิ้ว ใหผูแขงขันทุกระดับชั้น
3. ผูเขาแขงขันสามารถใชเทคนิคในการ
ระบายสี โดยใชสีอะไรก็ไดกี่สีก็ได หรือ
อุปกรณอื่นใดที่ใชประกอบในเชิงสรางสรรค
โดยเตรียมมาเอง

เกณฑการตัดสิน
1.วาดภาพตามหัวขอที่กําหนด
5 คะแนน
2. การวางภาพที่เหมาะสม
30 คะแนน
3.ความคิดสรางสรรค 30 คะแนน
4.ความประณีตสวยงาม 30 คะแนน
5.เทคนิคการจัดองคประกอบ
5 คะแนน
รวม 100 คะแนน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2561
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
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กลุมสาระศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

3. เขียนภาพลายไทย
- ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6
- ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3

จํานวนผู
เขาแขงขัน
ชั้นละ 1 คน

เวลาที่ใช
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ
แขงขัน
3 ชั่วโมง 1.เขียนภาพลายไทยจากแบบที่กําหนดให คือ
- ชั้น ป.4 ใชลาย “กนกเปลว”
- ชั้น ป.5-6 ใชลาย “หนาขบ”(หนาสิงห)
- ชั้น ม.1-3 ใชลาย “หนาขบ”(หนาสิงห
ละเอียด)
2.ฝายจัดการแขงขันเปนผูเ ตรียมกระดาษให
3.ใหเขียนภาพลายไทยขยายลงในกระดาษ
ขนาด 11 × 15 นิ้ว
4.ใหตัดเสนภาพลายไทยดวยดินสอเทานั้น
ไมลงสี
5.ใหผเู ขาแขงขันจัดเตรียมอุปกรณอื่นมาเอง

เกณฑการตัดสิน
1.ความเหมาะสมในการจัดภาพลงใน
กระดาษ
10 คะแนน
2.ความออนชอยของการตัดเสน
30 คะแนน
3.ผลงานถูกตองสมบูรณเหมือนแบบ
30 คะแนน
4.โครงสรางสัดสวน
20 คะแนน
5.ความประณีตสวยงาม 10 คะแนน
รวม 100 คะแนน

หมายเหตุ
*ผลงานที่ไม
เสร็จสมบูรณ
ตาม
กําหนดเวลา
คณะกรรม
การจะไม
พิจารณา*

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2561
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
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กลุมสาระศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

4. สรางภาพดวยดินน้ํามันตาม
หัวขอที่กําหนด
- ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3
- ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6

จํานวนผู
เขาแขงขัน
ทีมละ 2 คน

เวลาที่ใช
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ
แขงขัน
3 ชั่วโมง 1.ผูเขาแขงขันปนดินน้ํามันรูปนูนต่ําเปน
เรื่องราว
2.หัวขอที่ใชในการแขงขัน ไดแก
- ชั้น ป.1-3 สรางภาพดวยดินน้ํามันหัวขอ
“ความสวยงามใตทองทะเล”
- ชั้น ป.4-6 สรางภาพดวยดินน้ํามันหัวขอ
“มหัศจรรยความงามของธรรมชาติ”
3. ผูเขาแขงขันเปนผูเตรียมฐานรองคือ
ชั้น ป.1-3 ขนาด 10 x 10 นิ้ว
ชั้น ป.4-6 ขนาด 13 x 13 นิ้ว
4.ดินน้ํามันและอุปกรณอื่น ๆ ใหผเู ขาแขงขัน
เตรียมมาเอง

เกณฑการตัดสิน
1.ผลงานตรงตามกับหัวขอที่กําหนด
25 คะแนน
2.สัดสวนมีความเหมาะสม15 คะแนน
3.ความคิดสรางสรรค 20 คะแนน
4.ความประณีตสวยงามของผลงาน
20 คะแนน
5.การใชสีเหมือนจริง 20 คะแนน
รวม 100 คะแนน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2561
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
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กลุมสาระศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

5. รองเพลงพระราชนิพนธ
พรอมจินตลีลา
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

จํานวนผู
เวลาที่ใช
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ
เขาแขงขัน
แขงขัน
ทีมละ 6-9 คน ไมเกิน เพลงไทยพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระ
(รวมนักรอง) 10 นาที เจาอยูห ัวภูมิพลอดุลยเดช จํานวน 1 เพลง
1. ผูเขาประกวดแตงกายตามความเหมาะสม
2. ผูเขาประกวดทุกทีมรายงานตัวพรอมมอบแผนCD
(sound เพลง) ที่จะใชประกวด โดยแจงเพลงที่จะใช
ในแตละรอบใหผูจัดการประกวดทราบลวงหนา
พรอมทั้งจับฉลากเพือ่ จัดลําดับกอนการประกวด 10
นาที
3. ผูเขาประกวดขึ้นรองเพลงตามลําดับคณะกรรมการ
ประกาศรายชื่อผูเ ขารอบชิงชนะเลิศโดยไมแจง
คะแนน
4. การประกวดในรอบชิงชนะเลิศจะดําเนินการโดย
ใหผูทเี่ ขารอบจับฉลากขึ้นแสดงตามลําดับและ
ประกาศรายชื่อผูชนะเลิศ รองชนะเลิศและชมเชย
5. หากมีการเปลี่ยนแปลงกติกาขอใดขอหนึง่
ผูจัดการประกวดจะแจงใหผเู ขาประกวดทราบกอน
การประกวด

เกณฑการตัดสิน

หมายเหตุ

1.น้ําเสียง/อักขระ
20 คะแนน
2.จังหวะ ทํานอง เนื้อรอง 15 คะแนน นักรอง
3.บุคลิก ลีลา
5 คะแนน
4.ความพรอมเพรียง
20 คะแนน
แดนซเซอร
5.ลีลาทาทาง
20 คะแนน
6.ความเหมาะสมของเครือ่ งแตงกาย
องค
10 คะแนน ประกอบ
7.ความกลมกลืนระหวางนักรองและ
โดยรวม
แดนซเซอร
10
คะแนน
รวม 100 คะแนน

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2561
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
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กลุมสาระศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

6. รองเพลงลูกทุงพรอมแดนซ
เซอร
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

จํานวนผู
เขาแขงขัน
ทีมละ
6-9 คน
(รวมนักรอง)

เวลาที่ใช
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ
แขงขัน
ไมเกิน เพลงไทยลูกทุง จํานวน 1 เพลง
10 นาที 1. ผูเขาประกวดแตงกายตามความเหมาะสมสวยงาม
2. ผูเขาประกวดทุก ทีมรายงานตัวพรอมมอบแผนCD
(sound เพลง) ที่จะใชประกวด โดยแจงเพลงที่จะใช
ในแตละรอบใหผูจัดการประกวดทราบลวงหนาพรอม
ทั้งจับฉลากเพื่อจัดลําดับกอนการประกวด 30 นาที
3. ผูเขาประกวดขึ้นรองเพลงตามลําดับ
คณะกรรมการประกาศรายชื่อผูเ ขารอบ ชิงชนะเลิศ
โดยไมแจงคะแนน
4. การประกวดในรอบชิงชนะเลิศจะดําเนินการโดยให
ผูที่เขารอบจับฉลากขึ้นแสดงตามลําดับ
5. หากมีการเปลี่ยนแปลงกติกาขอใดขอหนึง่ ผูจ ัดการ
ประกวดจะแจงใหผูเขาประกวดทราบกอนการ
ประกวด

เกณฑการตัดสิน

หมายเหตุ

1.น้ําเสียง/อักขระ
20 คะแนน
2.จังหวะ ทํานอง เนื้อรอง 15 คะแนน นักรอง
3.บุคลิก ลีลา
5 คะแนน
4.ความพรอมเพรียง
20 คะแนน
แดนซเซอร
5.ลีลาทาทาง
20 คะแนน
6.ความเหมาะสมของเครือ่ งแตงกาย
องค
10 คะแนน ประกอบ
7.ความกลมกลืนระหวางนักรองและ
โดยรวม
แดนซเซอร
10 คะแนน
รวม 100 คะแนน

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2561
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
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กลุมสาระศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

7. โครงงานศิลปะ
- ระดับประถมศึกษาชั้น ป.4-6
- ระดับมัธยมศึกษาชั้น ม.1-3

จํานวนผู
เขาแขงขัน
ทีมละ 3 คน

เวลาที่ใช
แขงขัน
นําเสนอไม
เกิน18
นาที /
1โครงงาน

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ
1. ใหผูเขาแขงขันสงรายงานโครงงานฉบับ
สมบูรณจํานวน 3 ชุด (พิมพดวยกระดาษ A4)
โดยสงใหคณะกรรมการวันที่แขงขัน
2. ผูเขาประกวดจัดทําปายแสดงโครงงาน
ประกอบดวยวัสดุเปนแผน 3 แผน แผนกลาง
ขนาด 60 × 120 เซนติเมตร แผนขางขนาด
60×60 ซ.ม.
3. ผูเขาประกวดตองนําเสนอโครงงานตอ
กรรมการเพื่อใหคณะกรรมการซักถาม

เกณฑการตัดสิน
1.ความคิดสรางสรรค 10 คะแนน
2.การเขียนรายงาน 22 คะแนน
3.วิธีการดําเนินงาน 18 คะแนน
4.การนําเสนอ : จัดแสดงผลงาน
20 คะแนน
5.การนําเสนอ : การบรรยาย
20 คะแนน
6.การตอบขอซักถาม 10 คะแนน
รวม 100 คะแนน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ 2561
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
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กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
จํานวนผู เวลาที่ใช
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ
เขาแขงขัน แขงขัน
ทีมละ 2 คน 1 ชั่วโมง - ฝายจัดการแขงขันจัดเตรียมขอสอบ ปรนัย
1. ตอบปญหาสุขศึกษา
จํานวน 30 ขอ ในระดับ ป.1 - ป.3
- ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3
จํานวน 50 ขอ ในระดับ ป.4 – 6
- ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
จํานวน 50 ขอ ในระดับ ม.1,2,3
- ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1
- ระดับมัธยมศึกษาปที่ 2
- ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

เกณฑการตัดสิน
- คําตอบที่ถูกขอละ 1 คะแนน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2561
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
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กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
จํานวนผู เวลาที่ใช
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ
เขาแขงขัน แขงขัน
ทีมละ
ไมเกิน 1. การแตงกายใหสวมชุดแอโรบิค
2. แอโรบิค
12 นาที 2. ผูเขาประกวดทุกทีมรายงานตัวพรอมมอบแผน
- ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 8-10 คน
CD เพลงจับฉลาก จัดลําดับกอนหลัง
- ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3
3. การแขงขันแบงเปน
- อบอุนรางกาย ไมเกิน 2 นาที
- แอโรบิค 6 - 8 นาที
- ยืดเหยียดกลามเนื้อ 2 นาที
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

เกณฑการตัดสิน
1. ความถูกตองตามขั้นตอนของแอโรบิค
25 คะแนน
2. ความพรอมเพรียงจังหวะลีลาสวยงาม
25 คะแนน
3. ความคิดสรางสรรคและอุปกรณ
25 คะแนน
4. การสรางบรรยากาศแกผูชม
10 คะแนน
5. การแตงกายเหมาะสมสวยงาม
15 คะแนน
รวม 100 คะแนน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2561
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
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กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
จํานวนผู เวลาที่ใช
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ
เกณฑการตัดสิน
เขาแขงขัน แขงขัน
1 คน
5 นาที 1. ฟุตบอลคณะกรรมการจัดการแขงขันจัดให - นับจํานวนครั้งภายใน 5 นาที
3. แขงขันทักษะทางกีฬาฟุตบอล
(เดาะบอล)
2. ผูเขารวมแขงขันตองแขงขันภายในเวลา - ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 (จํานวน 200 ครั้ง)
- มัธยมศึกษาปที่ 1-3
(จํานวน 300 ครัง้ )
- ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
5 นาที โดยใหเลน 3 ครั้ง นับรอบ
- ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3
3. ทําการแขงขันครั้งละ 1 ทีม
4. ผูเขาแขงขันรายงานตัวจับฉลากลําดับการ
แขงขัน

ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2561
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
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กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
จํานวนผู เวลาที่ใช
เขาแขงขัน แขงขัน
4. โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ทีมละ 3 คน นําเสนอ
- ระดับประถมศึกษาปที่ 4 - 6
ไมเกิน
- ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1- 3
18 นาที /
1โครงงาน
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ
1. ใหผูเขาแขงขันสงรายงานโครงงานฉบับ
สมบูรณจํานวน 3 ชุด (พิมพดวยกระดาษ
A4) โดยสงใหคณะกรรมการวันที่แขงขัน
2. ผูเขาประกวดจัดทําปายแสดงโครงงาน
ประกอบดวยวัสดุเปนแผน 3 แผน แผนกลาง
ขนาด 60 × 120 เซนติเมตร แผนขางขนาด
60×60 ซ.ม.
3. ผูเขาประกวดตองนําเสนอโครงงานตอ
กรรมการเพื่อใหคณะกรรมการซักถาม

เกณฑการตัดสิน
1.ความคิดสรางสรรค 10 คะแนน
2.การเขียนรายงาน 22 คะแนน
3.วิธีการดําเนินงาน 18 คะแนน
4.การนําเสนอ : จัดแสดงผลงาน
20 คะแนน
5.การนําเสนอ : การบรรยาย
20 คะแนน
6.การตอบขอซักถาม 10 คะแนน
รวม 100 คะแนน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2561
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
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กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

1. โครงงานการงานอาชีพฯ
- ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6
- ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3

จํานวนผู
เขา
แขงขัน
ทีมละ
3 คน

เวลาที่ใช
แขงขัน

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ

นําเสนอไมเกิน 1. ใหผูเขาแขงขันสงรายงานโครงงานฉบับ
18 นาที/ สมบูรณ จํานวน 3 ชุด (พิมพดวยกระดาษ A4)
โครงงาน โดยสงใหคณะกรรมการในวันที่แขงขัน
2. ผูเขาประกวดจัดทําปายแสดงโครงงาน
ประกอบวัสดุเปน 3 แผน แผนกลางขนาด 60 ×
120 เซนติเมตร แผนขางขนาด 60 × 60
เซนติเมตร
3. ผูเขาประกวดตองนําเสนอโครงงานตอ
คณะกรรมการ เพื่อใหคณะกรรมการซักถาม
4. โครงงานทีส่ งเขาประกวด ตองไมเปนโครงงาน
ที่ลอกเลียนแบบของผูอ ื่น

เกณฑการตัดสิน
1.ความคิดสรางสรรค 10 คะแนน
2.การเขียนรายงาน 22 คะแนน
3.วิธีการดําเนินงาน 18 คะแนน
4.การนําเสนอ : จัดแสดงผลงาน
20 คะแนน
5.การนําเสนอ : การบรรยาย
20 คะแนน
6.การตอบขอซักถาม 10 คะแนน
รวม 100 คะแนน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2561
ระดับประถมศึกษา
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กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
จํานวน เวลาที่
ที่ ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน ผูเขา
ใช
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ
แขงขัน แขงขัน
2. งานประดิษฐจากใบตอง
ทีมละ 3 ชั่วโมง วิธีการประกวด
- ระดับประถมศึกษา
3 คน
1. ใหผูเขาประกวดประดิษฐงานใบตอง 1 ชุด
ปที่ 4-6
ประกอบดวย
- การหอทรงสูง
- การหอทรงเตี้ย
- การกอขนมเทียน
- ถาดรอง (เปนวงกลมเสนผานศูนยกลาง 10-12 นิ้ว
สูงไมเกิน 4 นิ้ว) และใหนําผลงานมาจัดเขาชุดกันให
สวยงามและเหมาะสมมาเอง
การเตรียมวัสดุอุปกรณ
1. ผูเขาประกวดจัดหาใบตอง เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ
ใน
การประดิษฐและตกแตงมาเอง
2. ไมอนุญาตผูเขาประกวดจัดตกแตงมากอนการประกวด

เกณฑการตัดสิน
1.การเตรียมวัสดุอุปกรณ
- การเจียนใบตอง การฉีกใบตองให
เหมาะสมกับงาน
5 คะแนน
2.ความถูกตองตามประเภทที่กําหนด
- การหอรูปทรงตาง ๆ ขนาดเหมาะสม
15 คะแนน
- ถาดรอง (เปนวงกลมเสนผาศูนย
กลาง 10 - 12 นิ้ว สูงไมเกิน 4 นิ้ว)
15 คะแนน
3.ความคิดริเริ่มสรางสรรค 10 คะแนน
4.ความประณีต สวยงาม 25 คะแนน
5.ความรวมมือในการทํางาน 10 คะแนน
6.งานเสร็จตามเวลาที่กําหนด 10 คะแนน
7.จัดเก็บทําความสะอาด 10 คะแนน
รวม
100 คะแนน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2561
ระดับมัธยมศึกษา
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กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
จํานวน เวลาที่
ที่
ผูเขา
ใช
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ
แขงขัน
แขงขัน
3. งานประดิษฐจากใบตอง ทีมละ3คน
3 วิธีการประกวด
-ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1ชั่วโมง 1. จัดทําเปนบายสีสูขวัญ ขนาดสูง 3 ชั้น
3
2. ใหผูเขาประกวดนําวัสดุอปุ กรณที่จําเปนตองใชใน
การจัดทํา เชน พานเงินพานทอง ขนาดเสนผาน
ศูนยกลางขอบดานในของพานอันลางสุดอยู
ระหวาง 9-11 นิ้ว ดอกไมที่ยังไมไดแปรรูปและ
วัสดุอุปกรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวของยังไมไดแปรรูป
นํามาใหผูจัดการประกวดตรวจสอบกอนการ
ประกวดจัดเปนพานบายสีสูขวัญ ขนาดความสูง3ชั้น
การเตรียมวัสดุอุปกรณ
1. ผูเขาประกวดจัดหาใบตอง เครื่องมือและอุปกรณ
ตาง ๆ ในการประดิษฐและตกแตงมาเอง
2. ไมอนุญาตผูเขาประกวดจัดตกแตงมากอนการ
ประกวด
ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่
แขงขัน

เกณฑการตัดสิน
1.การเตรียมวัสดุอุปกรณ
- การเจียนใบตอง การฉีกใบตองให
เหมาะสมกับงาน
5 คะแนน
2.ความถูกตองตามประเภทที่กําหนด
- การหอรูปทรงตาง ๆ ขนาดเหมาะสม
15 คะแนน
- ถาดรอง (เปนวงกลมเสนผาศูนย
กลาง 10 – 12 นิ้ว สูงไมเกิน 4 นิ้ว)
15 คะแนน
3.ความคิดริเริ่มสรางสรรค 10 คะแนน
4.ความประณีต สวยงาม 25 คะแนน
5.ความรวมมือในการทํางาน 10 คะแนน
6.งานเสร็จตามเวลาที่กําหนด 10 คะแนน
7.จัดเก็บทําความสะอาด 10 คะแนน
รวม 100 คะแนน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2561
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
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กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
จํานวน เวลาที่
ที่ ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน
ผูเขา
ใช
แขงขัน
แขงขัน
ทีม
3 ชั่วโมง
4. งานประดิษฐสิ่งของจาก
ละ 3 คน
เศษวัสดุเหลือใช
- ระดับประถมศึกษา
ปที่4-6(ประดิษฐของ
เลน)
- ระดับมัธยมศึกษาปที่
1-3 (ประดิษฐของใช)

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ

เกณฑการตัดสิน

1. จะตองเปนวัสดุทเี่ หลือใชไมจํากัดรูปราง ชนิด และแบบ
2. สามารถนํามาใชไดจริงมีความคงทนตามลักษณะของงาน
3. สามารถนําวัสดุอื่นมาประกอบตกแตงไดเล็กนอย
4. ผูเขาประกวดตองเตรียมวัสดุอุปกรณทงั้ หมดมาเอง
5. สวนประกอบของชิ้นงานทุกชิ้นงานตองทําใน
เวลาที่เขาประกวดเทานั้น

1. กระบวนการทํางาน (เปนทีมเปน
ขั้นตอน)
20 คะแนน
2. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 25 คะแนน
3. ประโยชนใชสอย
25 คะแนน
4. มีความประณีต สวยงาม 20 คะแนน
5. เก็บวัสดุอปุ กรณและพื้นที่ใชงาน
เรียบรอย
10 คะแนน
รวม 100 คะแนน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2561
ระดับประถมศึกษา
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กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
จํานวนผู เวลาที่
ที่ ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน
เขา
ใช
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ
แขงขัน แขงขัน
5. ทักษะทางคอมพิวเตอร
ทีมละ 120
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3
- ประถมศึกษาปที่ 1-3
2 คน นาที
1. แขงขันโดยใชระบบปฏิบัติการวินโดวเอ็กซพี โปรแกรมPaint
- ประถมศึกษาปที่ 4-6
2..ใชระบบปฏิบัติการ Windows 7
3. หัวขอเรื่อง ฝายจัดการแขงขันแจงใหทราบในวันแขงขัน
4.วาดภาพใหสรางเรือ่ งราวตอเนื่องใน 1 หนาจอมี 4 ชอง
5. ไมอนุญาตใหผเู ขาแขงขัน เตรียมภาพอื่นใดลวงหนา
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
1. แขงขันโดยใชระบบปฏิบัติการวินโดวเอ็กซพ(ี Windows xp)
โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2013
2. หัวขอเรื่อง ฝายจัดการแขงขันแจงใหทราบในวันแขงขัน
3. จํานวนสไลดไมนอยกวา 15 สไลด จัดเก็บงานที่เสร็จลง
FIash Drive เพื่อสงกรรมการตรวจพรอมนําเสนอผลงาน
4. เวลาในการนําเสนอผลงาน 5 นาที
5. ภาพและเสียงผูจ ัดการแขงขันเตรียมใหเอง

เกณฑการตัดสิน

หมายเหตุ

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3
1. ความถูกตองสมบูรณ 30 คะแนน
2. ความคิดสรางสรรค
30 คะแนน
3. ความสวยงาม
20 คะแนน
4. การจัดองคประกอบภาพ 20 คะแนน
รวม
100 คะแนน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
1.ความถูกตองสมบูรณ
20 คะแนน
2.ความเชื่อมโยงขอมูล
20 คะแนน
3.ความคิดริเริ่มสรางสรรคและสวยงาม
25 คะแนน
4.การใชเทคนิคของโปรแกรม
15 คะแนน
5.การบันทึกขอมูล
10 คะแนน
6.การนําเสนอผลงาน
10 คะแนน
รวม
100 คะแนน

จอภาพ
1.หนาจอ
มี 4 ชอง
1 2
3 4

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2561
ระดับมัธยมศึกษา
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กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

6. ทักษะทางคอมพิวเตอร
- ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3

จํานวนผู เวลาที่ใช
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ
เขาแขงขัน แขงขัน
ทีมละ 2 คน 120 นาที 1. แขงขันโดยปฏิบัติการสรางโฮมเพจตามที่กําหนด
โดยใชโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3,
Adobe Photoshop CS3, Adobe FIash CS3
2. หัวขอเรื่อง ฝายจัดการแขงขันแจงใหทราบในวัน
แขงขัน
3. ผูเขาแขงขันจัดเตรียม FIash Drive สําหรับ
จัดเก็บขอมูลโดย Format ใหเรียบรอย
4. เวลาในการนําเสนอผลงาน 5 นาที
5. ภาพและเสียงผูจ ัดการแขงขันเตรียมใหเอง

เกณฑการตัดสิน
1. ความสมบูรณของเนื้อหา 20 คะแนน
2. การเชื่อมโยงขอมูล
15 คะแนน
3. ความคิดริเริ่มสรางสรรคและความ
สวยงาม
25 คะแนน
4. การใชเทคนิคของโปรแกรม
20 คะแนน
5.การบันทึกขอมูล
10 คะแนน
6.การนําเสนอผลงาน
10 คะแนน
รวม
100 คะแนน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2561
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
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กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

7.

จัดสวนถาดแหง
(ไมระบุชั้น)

จํานวนผู
เขาแขงขัน
ทีมละ
4 คน
(ทีมผสม)
ประกอบ
ดวย
นักเรียน 1 คน
ครู 1 คน
ผูบริหาร
1 คน
ผูปกครอง
1 คน

เวลาที่
ใช
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ
แขงขัน
2 ชั่วโมง การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ

1. ลักษณะของภาชนะที่ใชเปนจานรองกระถางเปนดินเผาทรง
กลมชนิดไมเคลือบ ขนาดเสนผานศูนยกลาง 11-13 นิ้ว
2. พันธุไมและวัสดุอุปกรณ
- พันธุเปนพันธุที่ใชจัดสวนถาดแหง ไมต่ํากวา 3 ชนิด
- วัสดุประกอบ เชน หิน กรวด ไมอื่น ๆ ใหคํานึงถึงความ
เปนธรรมชาติ
- วัสดุปลูก มีความเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพันธุไม
3. ใหผูเขารวมแขงขันเตรียมวัสดุอุปกรณทุกอยางมาเอง เชน
- อุปกรณเขียนแบบ 1 ชุด
- พันธุไม วัสดุประกอบ
- ภาชนะที่ใชจัด
- กระปองฉีดน้ํา
วิธีการประกวด
1. ใหผูเขาประกวดเขียนแบบแปลนใหเสร็จลงมือจัด
2. ผูเขาประกวดลงมือจัดสวนถาดแหงตามแบบแปลนที่ได
กําหนดไว
3. ผูรวมแขงขันตองพรอมกอนเวลาไมนอยกวา 10 นาที

เกณฑการตัดสิน

หมายเหตุ

1. ความสมดุล
10 คะแนน นักเรียนไม
2. ความกลมกลืนและความ
ระบุชั้น
สวยงาม
15 คะแนน
3. ความแตกตาง 10 คะแนน
4. มีความประณีต 15 คะแนน
5. ความถูกตองตาม
หลักเกณฑ
10 คะแนน
6. การเลือกใชพันธุไม
และวัสดุประกอบ 15 คะแนน
7. การเขียนแบบแปลน 10 คะแนน
8. จุดเดน
15 คะแนน
รวม 100 คะแนน

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2561
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
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กลุมสาระภาษาตางประเทศ
จํานวนผู
เขาแขงขัน
1. กลาวสุนทรพจน ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นละ
- ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6
1 คน
- ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

เวลาที่ใช
แขงขัน
5 นาที

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ
1. ผูเขาประกวดแตงกายตามความ
เหมาะสมกับการประกวด
2. ใหผูเขาประกวดจับฉลากเพือ่ จัดลําดับ
กอนการประกวด 15 นาที
3. ใหผูเขาประกวดเตรียมเรื่อง
ป.4 - 6 “My Hero”
ม.1 “Thai Culture”
ม.2 “The Gift of King”
ม.3 “New Theory Agriculture”
4. หากมีความจําเปนตองประกวดรอบที่ 2
เพื่อตัดสินใหเปนการประกวดการกลาว
สุนทรพจนแบบฉับพลัน

เกณฑการตัดสิน
1.
2.
3.
4.

โครงสรางการพูด 30
ศิลปะการนําเสนอ 30
ความคิด
30
บุคลิกภาพ/น้ําเสียง 10
รวม 100

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2561
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
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กลุมสาระภาษาตางประเทศ
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

2. โครงงานภาษาอังกฤษ
- ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6
- ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3

จํานวนผู
เขาแขงขัน
ทีมละ
3 คน

เวลาที่ใช
แขงขัน
ทีมละ
18 นาที

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ
1. ใหผูเขาแขงขันสงรายงานโครงงานฉบับ
สมบูรณ จํานวน 3 ชุด (พิมพดวย
กระดาษ A4) โดยสงใหคณะกรรมการ
วันที่ประกวดแขงขัน
2. ผูเขาประกวดจัดทําปายแสดงโครงงาน
ประกอบดวยวัสดุเปนแผน 3 แผน แผน
กลางมีขนาด 60 × 120 เซนติเมตร
แผนขางมีขนาด 60 × 60 เซนติเมตร
3. ผูเขาประกวดตองนําเสนอโครงงานตอ
คณะกรรมการ เพื่อใหคณะกรรมการ
ซักถาม
4. โครงงานทีส่ งเขาประกวด ตองไมเปน
โครงงานทีล่ อกเลียนแบบผูอื่น

เกณฑการตัดสิน
1.ความคิดสรางสรรค 10 คะแนน
2.การเขียนรายงาน 22 คะแนน
3.วิธีการดําเนินงาน 18 คะแนน
4.การนําเสนอ : จัดแสดงผลงาน
20 คะแนน
5.การนําเสนอ : การบรรยาย
20 คะแนน
6.การตอบขอซักถาม 10 คะแนน
รวม 100 คะแนน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2561
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
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กลุมสาระภาษาตางประเทศ
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

3.

วาดภาพจากเรื่องที่กําหนดให
- ระดับประถมปที่ 1-3
- ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6
- ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3

จํานวนผู
เขาแขงขัน
ระดับละ
1 คน

เวลาที่ใช
แขงขัน
1 ชั่วโมง

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ

เกณฑการตัดสิน

หมายเหตุ

1. ฝายจัดแขงขันเปนผูกําหนดหัวเรื่อง
2. คณะกรรมการจัดการแขงขันเตรียม
อุปกรณใหสําหรับการแขงขัน คือ
กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด
15 นิ้ว × 22 นิ้ว
3. ใหผูเขาแขงขันเตรียมอุปกรณดังนี้คือ
ดินสอ ยางลบ แผนรองวาดภาพและ
สีไม

1. วาดภาพตามหัวขอที่กําหนด 25 คะแนน
2. ความคิดสรางสรรค
10 คะแนน
3. ความประณีตสวยงาม
10 คะแนน
4. รายละเอียดของภาพ
5 คะแนน
รวม 50 คะแนน

ผลงานที่ไม
เสร็จสมบูรณ
ตามกําหนดเวลา
คณะกรรม
การจะไม
พิจารณา

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2561
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

46

กลุมสาระภาษาตางประเทศ
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

4. สรางคําศัพทภาษาอังกฤษ
-ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6
- ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3

จํานวนผู
เขาแขงขัน
ชั้นละ 1 คน

เวลาที่ใช
แขงขัน
1 ชั่วโมง

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ

เกณฑการตัดสิน

1. ฝายจัดการแขงขันจะเตรียมคําศัพทเดิม 1. พิจารณาจากคําศัพทที่ถูกตอง
ไวให 10 คําในกระดาษ คําละ 1 แผน
คําละ 2 คะแนน
2. ผูเขาแขงขันตองนําตัวอักษรในคําศัพท
เดิมมาเขียนเปนคําศัพทใหมไดจํานวน
คํามากที่สุดพรอมความหมายทุกคํา
3. ใหผูเขาแขงขันจัดเตรียมอุปกรณอื่น ๆ
มาเอง
4. คําศัพทที่ไมนับคะแนน คือ
A/AN/THE/IS/AM/AR E/WAS/WERE/IN/ON/
AT/DO/DOES/DID/HAS/HAVE
5. ป.1-3 เปนคําศัพท 1-2 พยางค

ป.4-6 เปนคําศัพท 3 พยางคขึ้นไป
ม.1-3 เปนคําศัพท 4 พยางคขึ้นไป

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2561
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
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กลุมสาระภาษาตางประเทศ
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

5. พูดแนะนําสถานที่ทองเที่ยว
- ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6
- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3

จํานวนผู
เขาแขงขัน
ชั้นละ
1 คน

เวลาที่ใช
แขงขัน
10 นาที

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ

เกณฑการตัดสิน

ใหผูเขาแขงขันพูดแนะนําสถานที่
ทองเที่ยวในทองถิ่นตนเองเปน
ภาษาอังกฤษ ใหผูฟงฟงแลวรูส ึกอยาก
มาทองเที่ยว

1. การใชคําศัพท การใชภาษา การออก
เสียงสําเนียง
30 คะแนน
2. การแสดงทาทาง
20 คะแนน
3. เนื้อหาสาระ
30 คะแนน
4. ศิลปะการนําเสนอ 20 คะแนน
รวม
100 คะแนน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2561
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
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กลุมสาระภาษาตางประเทศ
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

6. ทดสอบความรู
- ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6
- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3

จํานวนผู
เขาแขงขัน
ชั้นละ
1 คน

เวลาที่ใช
แขงขัน
1 ชั่วโมง

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ

เกณฑการตัดสิน

1. ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 ใชขอสอบ คําตอบที่ถูกตองขอละ 2 คะแนน
จํานวน 30 ขอ ใชเวลา 60 นาที
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ใชขอสอบ
จํานวน 50 ขอใชเวลา 60 นาที
3. ใหผูเขาแขงขันคิดหาคําตอบลงใน
กระดาษคําตอบ

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2561
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
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กลุมสาระภาษาตางประเทศ
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

7. ตอบคําถามจากเรื่อง
- ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3
- ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3

จํานวนผู
เขาแขงขัน
ทีมละ
2 คน

เวลาที่ใช
แขงขัน
1 ชั่วโมง

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ

เกณฑการตัดสิน

1. ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 ใหตอบ
คําถามจากเรื่อง 4 เรื่อง ใชขอสอบ 20 ขอ
2. ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ใหตอบ
คําถามจากเรื่อง 5 เรื่อง ใชขอสอบ 20 ขอ
3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ใหตอบ
คําถามจากเรื่อง 5-8 เรื่อง ใชขอสอบ
30 ขอ

คําตอบที่ถูกตองขอละ 1 คะแนน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการอนุบาลสรางสรรค ประจําป 2561
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561
ระดับกอนวัยเรียน
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ระดับเด็กเล็ก
ที่
1.

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน
ฉีกปะกระดาษ
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวนผู เวลาที่ใช
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ
เขาแขงขัน แขงขัน
ทีมละ2 คน 2 ชั่วโมง 1.ฝายจัดการแขงขันจัดเตรียมภาพใหในกระดาษ
ขนาด A 4
2.ใหผเู ขาแขงขันจัดเตรียมอุปกรณมาเอง ดังนี้
กระดาษคละสี, กาว, อื่นๆ ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ นักเรียนระดับเด็กเล็ก คือ นักเรียนที่มีอายุระหวาง 3-4 ป ที่กําลังเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือ
นักเรียนที่เรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน

เกณฑการตัดสิน
1.ผลงานเสร็จสมบูรณตามเวลาที่
กําหนด
15 คะแนน
2.ความถูกตองของการใชสี
15 คะแนน
3.ความสะอาดและประณีตสวยงาม
10 คะแนน
4.การเก็บอุปกรณหลังการใชงาน
10 คะแนน
รวม 50 คะแนน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการอนุบาลสรางสรรค ประจําป 2561
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561
ระดับกอนวัยเรียน
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ระดับเด็กเล็ก

ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

2. การเดินตัวหนอน
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวนผู
เขาแขงขัน
ทีมละไมเกิน
10 คน

เวลาที่
ใช
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ
แขงขัน
ไมเกิน 1.กรรมการแจงกติกาในการแขงขันโดยใหผเู ขา
3 นาที ประกวดในแตละทีมนัง่ ลงตอกันเปนแถวและใช
มือจับเอวเพื่อนคนที่อยูขางหนาโดยมือตองไม
หลุดจากเพื่อน
2.เมื่อกรรมการใหสัญญาณปลอยตัวใหแตละทีม
ใชเทาเดินในทานั่งยอง ๆ โดยตองไมลุกขึ้นยืน
(ระยะทางไมนอยกวา 6 เมตร)
3.ทีมใดปฏิบัติถูกตองตามกติกา และถึงจุดหมาย
ไดกอนเปนผูชนะ และถาทีมใดขณะประกวดยก
กนขึ้นสูงจะถูกปรับใหแพ

หมายเหตุ นักเรียนระดับเด็กเล็ก คือ นักเรียนที่มีอายุระหวาง 3-4 ป ที่กําลังเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือ
นักเรียนที่เรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน

เกณฑการตัดสิน
1.ทักษะการทรงตัว
10 คะแนน
2.การทํางานเปนทีม
10 คะแนน
3.การแกปญ
 หาเฉพาะหนา 10 คะแนน
4.ความสําเร็จในงาน(การถึงเสนชัย)
10 คะแนน
5.การรูจ ักการควบคุมอารมณ
10 คะแนน
รวม 50 คะแนน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการอนุบาลสรางสรรค ประจําป 2561
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561
ระดับกอนวัยเรียน
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ระดับเด็กเล็ก
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

3. เริงเลน เตน Dancer
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวนผู เวลาที่ใช
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ
เขาแขงขัน แขงขัน
ทีมละไมเกิน 15 นาที 1. ครูควบคุมทีมจะตองมาจับฉลากเพื่อจัดลําดับ
10 คน
ทีมกอนเขาประกวด 15 นาที
2. เวลาที่ใชในการประกวดทีมละไมเกิน 15 นาที
รวมการแนะนําตัว
3. ใชเพลง 1 เพลง เนนแนวเพลงเชิงสรางสรรค
4. ครูผูควบคุมทีมที่จะมาทําการประกวดจะตอง
เตรียมแผนซีดเี พลงมา และแจงรายละเอียด
ชื่อเพลงกอนลวงหนา เพื่อกองประกวดจะจัดลง
ในคอมพิวเตอร

หมายเหตุ นักเรียนระดับเด็กเล็ก คือ นักเรียนที่มีอายุระหวาง 3-4 ป ที่กําลังเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือ
นักเรียนที่เรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน

เกณฑการตัดสิน
1. การแตงกาย เหมาะสม สวยงาม
10 คะแนน
2. บุคลิกและการแสดงออกหนาเวที
10 คะแนน
3. ไหวพริบ ปฏิภาณ 10 คะแนน
4. ทักษะความสามารถ
- เทคนิคการเตน
25 คะแนน
- สเต็ปการเตน
15 คะแนน
- ความพรอมเพรียง 15 คะแนน
- อารมณประกอบเพลง 15 คะแนน
รวม 100 คะแนน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการอนุบาลสรางสรรค ประจําป 2561
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561
ระดับกอนวัยเรียน

53

ระดับเด็กเล็ก
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

4. การปนดินน้ํามันลอยตัว
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวนผู
เวลาที่ใช
เขาแขงขัน แขงขัน
ทีมละ 2 คน 3 ชั่วโมง

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ

เกณฑการตัดสิน

1.กรรมการแจง กติก าในการแขงขัน ปนดินน้ํามัน
ลอยตัว โดยให ผู เ ข าแข ง ขัน ในแต ล ะที ม ป น ดิ น
น้ํามันเปนเรื่องราว “ผลไมที่หนูชอบ”
2.กรรมการใหสัญญาณในการแขง ขันปนดินน้ํามัน
ลอยตัว ในเวลา 180 นาที (3 ชม.)
3.ทีม ใดป นดิน น้ํามั น เสร็จ ในเวลาการแข ง ขัน ที่
กําหนดจะไดรับการตัดสิน
5.ถาทีมใดปนดินน้ํามัน ไมครบตามที่กําหนดจะถูก
ปรับใหแพ
6.ฐานรอง ขนาด A 4 หรือ 10”x 12”
7.ฐานรองและดินน้ํามัน ตองนํามาเอง

1.ผลงานสัมพันธกับหัวขอที่กําหนด
10 คะแนน
2.ความคิดริเริ่มสรางสรรค 10 คะแนน
3.ความสวยงามประณีต 10 คะแนน
4.ความเรียบรอยในการจัดเก็บอุปกรณ
10 คะแนน
5.เสร็จทันเวลา ตามที่กําหนด
10 คะแนน
6.สัดสวนมีความเหมาะสม 10 คะแนน
รวม 60 คะแนน

หมายเหตุ นักเรียนระดับเด็กเล็ก คือ นักเรียนที่มีอายุระหวาง 3-4 ป ที่กําลังเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือ
นักเรียนที่เรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการอนุบาลสรางสรรค ประจําป 2561
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561
ระดับกอนวัยเรียน
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ระดับเด็กเล็ก
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

5. ฮูลาฮูป ประกอบเพลง
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวนผู
เวลาที่ใช
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ
เขาแขงขัน
แขงขัน
ทีมละไมเกิน
ใชเพลง
1.การแขงขันใหใชฮูลาฮูปขนาดเสนผาศูนยกลาง
10 คน
ประกอบทาทาง 60 เซนติเมตรไมเกิน 70 เซนติเมตร ใหผเู ขา
ไมเกิน 8 นาที แขงขันเตรียมวัสดุมาเอง
2.ผูควบคุมทีมจะตองมาจับสลาก เพื่อจัดลําดับ
ทีมกอนการเขาประกวด 15 นาที
3.การแขงขันแขงขันทีละ 1 ทีม โดยใหสมาชิก
ทีมถือลาฮูปไวในทาเตรียมทีจ่ ุดแสดง เมื่อ
กรรมการใหสญ
ั ญาณใหเริม่ สายฮูลาฮูปพรอม
เพลงประกอบทาทาง
4. ผูเขาแขงขันมีสทิ ธิแขงขันไดเพียงครัง้ เดียว
เทานั้น
5.ครูผูควบคุมทีมทีจ่ ะมาทําการประกวดจะตอง
เตรียมแผน CD เพลงมาและใหแจงรายละเอียด
ชื่อ เพลงกอนลวงหนา เพื่อกองประกวดจะจัด
ลงใน Computer

หมายเหตุ นักเรียนระดับเด็กเล็ก คือ นักเรียนที่มีอายุระหวาง 3-4 ป ที่กําลังเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือ
นักเรียนที่เรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน

เกณฑการตัดสิน
1.หวงไมหลุด
20 คะแนน
2.การแตงกายสวยงามเหมาะสม
20 คะแนน
3.ความคิดริเริ่มสรางสรรค 20 คะแนน
4. ความพรอมเพรียงของทีม
20 คะแนน
5.ทาประกอบเพลงเหมาะสม
20 คะแนน
รวม 100 คะแนน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการอนุบาลสรางสรรค ประจําป 2561
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561
ระดับกอนวัยเรียน
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ระดับเด็กเล็ก
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

6. การระบายสีภาพที่กําหนด
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวนผู
เขาแขงขัน
1 คน

เวลาที่ใช
แขงขัน
30 นาที

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ

เกณฑการตัดสิน

1.ความสะอาด และสวยงาม 25 คะแนน
1.ฝายจัดการแขงขันจัดเตรียมภาพสําหรับ
2.ความถูกตองของการใชสีกับภาพที่
แขงขันให
15 คะแนน
2.ผูเขาแขงขันจัดเตรียมอุปกรณ ไดแก สีเทียน กําหนด
12 สี และอุปกรณอื่นๆ ที่ใชในการระบายสี 3.ความเรียบรอยในการจัดเก็บอุปกรณ
10 คะแนน
และฐานรอง
รวม 50 คะแนน

หมายเหตุ นักเรียนระดับเด็กเล็ก คือ นักเรียนที่มีอายุระหวาง 3-4 ป ที่กําลังเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือ
นักเรียนที่เรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการอนุบาลสรางสรรค ประจําป 2561
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561
ระดับกอนวัยเรียน
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ระดับเด็กเล็ก
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

7. รองเพลงประกอบทาทาง
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวนผู
เวลาที่ใช
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ
เขาแขงขัน
แขงขัน
1 คน
ไมเกิน 5 นาที 1.ผูแขงขันเปนผูจ ัดเตรียมอุปกรณการแขงขัน
มาเอง
2.ผูแขงขันแตงกายดวยชุดสวยงามเหมาะสมกับ
การแขงขัน
3.เพลงที่ใชในการแขงขันตองเปนเพลงในหนวย
การเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก
4.กรรมการแจงกติกาในการแขงขัน
5.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่
สิ้นสุด

หมายเหตุ นักเรียนระดับเด็กเล็ก คือ นักเรียนที่มีอายุระหวาง 3-4 ป ที่กําลังเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือ
นักเรียนที่เรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน

เกณฑการตัดสิน
1.น้ําเสียงชัดเจน
10 คะแนน
2.ใชทาทางเหมาะสมกับเพลง 10 คะแนน
3.แตงกายเหมาะสมกับเพลง 10 คะแนน
4.ใชเวลาไดเหมาะสม
10 คะแนน
5.การแกไขปญหาเฉพาะหนา 10 คะแนน
รวม 50 คะแนน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการอนุบาลสรางสรรค ประจําป 2561
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561
ระดับกอนวัยเรียน
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ระดับเด็กเล็ก
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

8. รอยวัสดุ
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวนผู
เขาแขงขัน
1 คน

เวลาที่ใช
แขงขัน
30 นาที

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ

เกณฑการตัดสิน

1.กรรมการแจงกติกาในการแขงขัน และแจก
อุปกรณ (รูปทรงเรขาคณิต) สําหรับแขงขัน
2.เมื่อเริ่มการแขงขันใหผูแขงขันรอยวัสดุตามที่
กําหนด
3.เมื่อรอยวัสดุใหผเู ขาแขงขันยกมือเพื่อให
คณะกรรมการ ตรวจสอบ
4.คนใดรอยวัสดุไดสวยงามและถูกตองตามเกณฑ
เปนผูชนะ

1.ความสวยงาม
15 คะแนน
2.ความคิดสรางสรรค 15 คะแนน
3.ความยาว
10 คะแนน
4.เสร็จภายในเวลาที่กําหนด
10 คะแนน
รวม 50 คะแนน

หมายเหตุ นักเรียนระดับเด็กเล็ก คือ นักเรียนที่มีอายุระหวาง 3-4 ป ที่กําลังเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือ
นักเรียนที่เรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการอนุบาลสรางสรรค ประจําป 2561
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561
ระดับกอนวัยเรียน
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ระดับปฐมวัย
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

1. รอยวัสดุ
- ระดับอนุบาล 1

จํานวนผู
เขาแขงขัน
1 คน

เวลาที่ใช
แขงขัน
30 นาที

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ

เกณฑการตัดสิน

1.กรรมการแจงกติกาในการแขงขัน และแจก
อุปกรณ (รูปทรงเรขาคณิต) สําหรับแขงขัน
2.เมื่อเริ่มการแขงขันใหผูแขงขันรอยวัสดุตามที่
กําหนด
3.เมื่อรอยวัสดุใหผเู ขาแขงขันยกมือเพื่อให
คณะกรรมการ ตรวจสอบ
4.คนใดรอยวัสดุไดสวยงามและถูกตองตามเกณฑ
เปนผูชนะ

1.ความสวยงาม
15 คะแนน
2.ความคิดสรางสรรค 15 คะแนน
3.ความยาว
10 คะแนน
4.เสร็จภายในเวลาที่กําหนด
10 คะแนน
รวม 50 คะแนน

หมายเหตุ นักเรียนระดับอนุบาล 1 คือ นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ของสถานศึกษาในกํากับของรัฐ หรือ
นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการอนุบาลสรางสรรค ประจําป 2561
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561
ระดับกอนวัยเรียน
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ระดับปฐมวัย
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

2.. รองเพลงประกอบทาทาง
- ระดับอนุบาล 1

จํานวนผู
เขาแขงขัน
1คน

เวลาที่ใช
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ
แขงขัน
ไมเกิน 5 นาที 1.กรรมการใหผูแขงขันจับฉลาก เพือ่ จัดอันดับ
2.กรรมการแจงกติกาในการแขงขัน
3.ผูเขาแขงขันรองเพลงประกอบทาทางพรอม
อุปกรณตามทีเ่ ตรียมมา
4.ใหนําบทเพลงทีม่ ีอยูในหนวยการเรียนมาใช
ในการประกวด

เกณฑการตัดสิน
1.น้ําเสียงชัดเจน
10 คะแนน
2.ใชทาทางเหมาะสมกับเพลง
10 คะแนน
3.แตงกายเหมาะสมกับเพลง
10 คะแนน
4.ใชเวลาไดเหมาะสม 10 คะแนน
5.การแกไขปญหาเฉพะหนา
10 คะแนน
รวม 50 คะแนน

หมายเหตุ นักเรียนระดับอนุบาล 1 คือ นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ของสถานศึกษาในกํากับของรัฐ หรือ
นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการอนุบาลสรางสรรค ประจําป 2561
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561
ระดับกอนวัยเรียน
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ระดับปฐมวัย
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

3. สรางภาพดวยกระดาษ
- ระดับอนุบาล 1

จํานวนผู
เขาแขงขัน
3 คน

เวลาที่ใช
แขงขัน
3 ชั่วโมง

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ
1.หัวขอการแขงขันเรื่อง”ธรรมชาติสวยงาม”
2.วัสดุอุปกรณ ผูเขาแขงขันนํามาเอง คือ
2.1 กระดาษขาว - เทา อยางหนา กวาง 10 นิ้ว
ยาว 15 นิ้ว ไมมีกรอบและขาตั้งหามตกแตง
2.2 กระดาษที่ใชในการฉีก ตัด ปะ ใชกระดาษมันปู
หรือกระดาษโปสเตอรสี หนาเดียวเทานั้น
2.3 วัสดุอุปกรณอื่นๆ เชน กรรกไกร กาว ผาเช็ดมือ
ถุงใสขยะ ฯลฯ
3.ตองแสดงวัสดุ อุปกรณการแขงขันใหกรรมการตรวจ
กอนเริ่มแขงขัน
4.หามมวน พับ ตัด ขยํา หรือหนุน เพื่อสรางชิ้นงานให
เปนมิติหรือทําใหเปนรูปราง เปนเสน เปนแถบ มา
ลวงหนา
5.หามแบงกระดาษมันปูหรือกระดาษโปสเตอรหนาเดียว
สําหรับฉีก ตัดปะ ใหมีขนาดเล็กกวา กระดาษ A4
6.หามรางภาพดวยดินสอหรืออุปกรณใดๆบนกระดาษ
กอนฉีก และบนกระดาษเทา - ขาว

เกณฑการตัดสิน
1. ความคิดสรางสรรคจินตนาการ
30 คะแนน
2. กระบวนการทํางาน 20 คะแนน
3. การจัดภาพ/ความละเอียดประณีต
สวยงาม
20 คะแนน
4. เนื้อหา
20 คะแนน
5. การจัดภาพ
10 คะแนน
รวม 100 คะแนน

หมายเหตุ นักเรียนระดับอนุบาล 1 คือ นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ของสถานศึกษาในกํากับของรัฐ หรือ
นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการอนุบาลสรางสรรค ประจําป 2561
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561
ระดับกอนวัยเรียน
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ระดับปฐมวัย
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

4. การปนดินน้ํามันลอยตัว
- ระดับอนุบาล 1

จํานวนผู
เขาแขงขัน
ทีมละ 2 คน

เวลาที่ใช
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ
แขงขัน
3 ชั่วโมง 1.กรรมการแจงกติกาในการแขงขัน ปนดินน้ํามันลอยตัว
โดยใหผูเ ขาแขงขัน ในแตละทีม สรางภาพดินน้ํามันเปน
เรื่อง “ธรรมชาติแสนงดงาม”
2.กรรมการใหสัญญาณในการแขงขันปนดินน้ํามันลอยตัว
ในเวลา 180 นาที (3 ชม)
3.ทีม ใดปนดินน้ํามัน ในเวลาการแขงขันที่กําหนดตาม
เวลาเปนผูชนะ
4.ถาทีมใดปนดินน้ํามัน ไมครบตามที่กําหนดจะถูกปรับ
ใหแพ
5.เตรียมดินน้ํามันและฐานรองมาเอง โดยใชฐานรอง
ขนาด A 4 หรือ 10”x 12”

หมายเหตุ นักเรียนระดับอนุบาล 1 คือ นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ของสถานศึกษาในกํากับของรัฐ หรือ
นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน

เกณฑการตัดสิน
1.ผลงานสัมพันธกับหัวขอที่กําหนด
10 คะแนน
2.ความคิดริเริ่มสรางสรรค 10 คะแนน
3.ความสวยงามประณีต 10 คะแนน
4.ความเรียบรอยในการจัดเก็บอุปกรณ
10 คะแนน
5.เสร็จทันเวลา ตามที่กําหนด
10 คะแนน
6.สัดสวนมีความเหมาะสม 10 คะแนน
รวม 60 คะแนน

หมาย
เหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการอนุบาลสรางสรรค ประจําป 2561
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561
ระดับกอนวัยเรียน
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ระดับปฐมวัย
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

5. การระบายสีจากภาพ
ที่กําหนด
- ระดับอนุบาล 1

จํานวนผู
เขาแขงขัน
1 คน

เวลาที่ใช
แขงขัน
30 นาที

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ

เกณฑการตัดสิน

1.ความสะอาด และสวยงาม 25 คะแนน
1.ฝายจัดการแขงขันจัดเตรียมภาพสําหรับ
2.ความถูกตองของการใชสีกับภาพที่
แขงขันให
กําหนด
15 คะแนน
2.ผูเขาแขงขันจัดเตรียมอุปกรณ ไดแก สีเทียน
3.ความเรียบรอยในการจัดเก็บอุปกรณ
12 สี และอุปกรณอื่นๆ ที่ใชในการระบายสี
10 คะแนน
พรอมฐานรอง (ถามี)
รวม 50 คะแนน

หมายเหตุ นักเรียนระดับอนุบาล 1 คือ นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ของสถานศึกษาในกํากับของรัฐ หรือ
นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการอนุบาลสรางสรรค ประจําป 2561
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561
ระดับกอนวัยเรียน
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ระดับปฐมวัย
ที่
6.

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน
เริงเลน เตน Dancer
- ระดับอนุบาล 1

จํานวนผู
เขาแขงขัน
ทีมละไมเกิน
10 คน

เวลาที่ใช
แขงขัน
15 นาที

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ

เกณฑการตัดสิน

1. ครูควบคุมทีมจะตองมาจับฉลากเพื่อจัดลําดับทีม
กอนเขาประกวด 15 นาที
2. เวลาที่ใชในการประกวดทีมละไมเกิน 15 นาที
รวมการแนะนําตัว
3. ใชเพลง 1 เพลง เนนแนวเพลงเชิงสรางสรรค
4. ครูผูควบคุมทีมที่จะมาทําการประกวดจะตอง
เตรียมแผนซีดเี พลงมา และแจงรายละเอียด
ชื่อเพลงกอนลวงหนา เพื่อกองประกวดจะจัดลงใน
คอมพิวเตอร

1.การแตงกายเหมาะสม สวยงาม
10 คะแนน
2.บุคลิกและการแสดงออกหนาเวที
10 คะแนน
3. ไหวพริบ ปฏิภาณ 10 คะแนน
4. ทักษะความสามารถ
- เทคนิคการเตน
25 คะแนน
- สเต็ปการเตน
15 คะแนน
- ความพรอมเพรียง 15 คะแนน
- อารมณประกอบเพลง 15 คะแนน
รวม 100 คะแนน

หมายเหตุ นักเรียนระดับอนุบาล 1 คือ นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ของสถานศึกษาในกํากับของรัฐ หรือ
นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการอนุบาลสรางสรรค ประจําป 2561
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561
ระดับกอนวัยเรียน
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ระดับปฐมวัย
ที่
7.

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน
วิ่งซิกแซกเก็บของ
- ระดับอนุบาล 1

จํานวนผู
เขาแขงขัน
ทีมละ 2 คน

เวลาที่ใช
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ
แขงขัน
2 นาที 1.กรรมการแจงกติกาในการแขงขัน จับฉลากจัด
(ทีมละ)
ลําดับการแขงขัน
2.เมื่อกรรมการใหสัญญาณปลอยตัวใหผูเขาแขงขัน
วิ่งเก็บของตามจุดที่กําหนดให
3.คนใดเก็บของหมดและใชเวลานอยที่สุดเปนชนะ
4.ระยะทางในการแขงขันไมนอยกวา 8 เมตร

เกณฑการตัดสิน
1.ทักษะการทรงตัว
10 คะแนน
2.ลักษณะการวิ่ง
10 คะแนน
3.การแกปญ
 หาเฉพาะหนา
10 คะแนน
4.การเก็บของใหสมบูรณ 10 คะแนน
5.เวลาที่ใช
10 คะแนน
รวม 50 คะแนน

หมายเหตุ นักเรียนระดับอนุบาล 1 คือ นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ของสถานศึกษาในกํากับของรัฐ หรือ
นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 ของสถานศึกษาในกํากับของสํานั กงานการศึกษาเอกชน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการอนุบาลสรางสรรค ประจําป 2561
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561
ระดับกอนวัยเรียน
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ระดับปฐมวัย
ที่
8.

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน
โยนหวง
- ระดับอนุบาล 1

จํานวนผู
เขาแขงขัน
1 คน

เวลาที่ใช
แขงขัน
5 นาที
(คนละ)

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ

เกณฑการตัดสิน

1.กรรมการแจงกติกาในการแขงขัน
2.กรรมการจับฉลากเพื่อจัดลําดับการแขงขัน
3.เมื่อกรรมการใหสัญญาณในการแขงขันผูเ ลนโยน
หวงลงหลักไดจํานวน 10 ครั้ง ตอ 1 คน ใชเวลา
คนละ 5 นาที ความสูงของหลักจากพื้น 30 ซม.
ผูแขงขันยืนหางจากหลัก ประมาณ 2 เมตร
ใชหวงยางขนาดเสนผาศูนยกลาง 10 ซม.
4.คนใดโยนหวงลงหลักไดมากทีส่ ุดเปนผูชนะ

1.หวงลงหลัก (5 คะแนน ตอ 1 ครั้ง)
50 คะแนน

หมายเหตุ นักเรียนระดับอนุบาล 1 คือ นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ของสถานศึกษาในกํากับของรัฐ หรือ
นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการอนุบาลสรางสรรค ประจําป 2561
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561
ระดับกอนวัยเรียน
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ระดับปฐมวัย
ที่
9.

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน
โยนบอลลงตะกรา
- ระดับอนุบาล 1

จํานวนผู
เวลาที่ใช
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ
เขาแขงขัน
แขงขัน
5 นาที
ทีมละ 2 คน
1.กรรมการใหผูแขงขันจับฉลาก เพือ่ จัดอันดับ
(โยน 10 ครั้ง) 2.ใหผูแขงขันยืนในทีท่ ี่กําหนด หางกันประมาณ
(นักเรียน/
ผูปกครอง)
3 เมตร
3.เมื่อไดยินเสียงสัญญาณใหนักเรียนโยนลูกบอลไป
ยังตะกรา
4.จํานวนครั้งทีโ่ ยนบอล (10 ครั้ง)
5.ลูกบอลลงตะกรา ( 5 คะแนน ตอครั้ง)

หมายเหตุ นักเรียนระดับอนุบาล 1 คือ นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ของสถานศึกษาในกํากับของรัฐ หรือ
นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน

เกณฑการตัดสิน
1.จํานวนครั้งทีโ่ ยนบอล (10 ครั้ง)
2.ลูกบอลลงตะกรา ( 5 คะแนน)
ตอครั้ง

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการอนุบาลสรางสรรค ประจําป 2561
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561
ระดับกอนวัยเรียน
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ระดับปฐมวัย
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

10. กรอกน้ําใสขวด
- ระดับอนุบาล 1

จํานวนผู
เขาแขงขัน
ทีมละ 2 คน
- นักเรียน 1 คน
- ผูปกครอง 1 คน

เวลาที่ใช
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ
แขงขัน
20 นาที 1.ฝายจัดการแขงขัน จัดเตรียมอุปกรณแขงขัน คือ
ขวดน้ํา ชอน ขันน้ํา ฯลฯ
2.นักเรียนและผูปกครองรวมมือกันใชชอนตักน้ํา
กรอกลงไปในขวดจนเต็ม
3.ทีมใดทําถูกกติกาและถึงจุดหมายกอนเปนผูชนะ

เกณฑการตัดสิน
1.ความรวมมือพรอมเพรียง 15 คะแนน
2.สะอาดเรียบรอย
10 คะแนน
3.ความเรียบรอยในการวางอุปกรณ
10 คะแนน
4.ทําเสร็จตามเวลากําหนด 15 คะแนน
รวม 50 คะแนน

หมายเหตุ นักเรียนระดับอนุบาล 1 คือ นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ของสถานศึกษาในกํากั บของรัฐ หรือ
นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการอนุบาลสรางสรรค ประจําป 2561
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561
ระดับกอนวัยเรียน

68

ระดับปฐมวัย
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

11. เลานิทานประกอบทาทาง
- ระดับอนุบาล 2

จํานวนผู
เขาแขงขัน
1 คน

เวลาที่ใช
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ
แขงขัน
ไมเกิน
1.กรรมการใหผูแขงขันจับฉลาก เพือ่ จัดอันดับ
10 นาที 2.แตงกายดวยชุดนักเรียนหรือชุดกีฬาประจํา
โรงเรียน
3.เนื้อหานิทานเปนเรือ่ งปลูกฝงคุณธรรม
4.หามนําฉากหลังและสื่อมาประกอบการเลา
นิทาน
5.ผูแขงขันตองใชอุปกรณเครื่องเสียง
6.ผลการตัดสินของกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด

เกณฑการตัดสิน
1.กระบวนการเลานิทาน 25 คะแนน
2.น้ําเสียงที่สอดคลองกับเนื้อเรื่อง/เสียง
ดังชัดเจน
30 คะแนน
3.มีความคิดสรางสรรค/มีความแปลกใหม
ของเรื่อง/ใหคติเตือนใจ 20 คะแนน
4.บุคลิกภาพ/ทาทาง
25 คะแนน
รวม 100 คะแนน

หมายเหตุ นักเรียนระดับอนุบาล 2 คือ นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 ของสถานศึกษาในกํากับของรัฐ หรือ
นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 3 ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการอนุบาลสรางสรรค ประจําป 2561
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561
ระดับกอนวัยเรียน

69

ระดับปฐมวัย
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

12. คัดลายมือภาษาไทย
- ระดับอนุบาล 2

จํานวนผู
เขาแขงขัน
1 คน

เวลาที่ใช
แขงขัน
30 นาที

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ

เกณฑการตัดสิน

1.คณะกรรมการแจกเนือ้ หาในการแขงขันใหกบั
ผูเขาแขงขัน
2.เมื่อคณะกรรมการใหสญ
ั ญาณใหผูเขาแขงขัน
ทุกคนลงมือทํากิจกรรม
3.เมื่อหมดเวลาใหกรรมการเก็บผลงาน
4.ผลงานชิ้นใดที่ไมเสร็จตามเวลาที่กําหนด ทาง
คณะกรรมการจะไมพจิ ารณา

1.ตัวอักษรตรงเรียบ การวางสระ
วรรณยุกต ชองไฟถูกตอง 10 คะแนน
2.ความสวยงามถูกตองตามรูปแบบ
10 คะแนน
3.ความสะอาด 10 คะแนน
4.สะกดคําถูกตอง 10 คะแนน
5.เสร็จทันเวลาที่กําหนด 10 คะแนน
รวม 50 คะแนน

หมายเหตุ นักเรียนระดับอนุบาล 2 คือ นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 ของสถานศึกษาในกํากับของรัฐ หรือ
นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 3 ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการอนุบาลสรางสรรค ประจําป 2561
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561
ระดับกอนวัยเรียน
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ระดับปฐมวัย
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

13. การเปาสีตามจินตนาการ
- ระดับอนุบาล 2

จํานวนผู
เวลาที่ใช
เขาแขงขัน
แขงขัน
1 คน
30 นาที

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ

เกณฑการตัดสิน

1.ฝายจัดการประกวดการแขงขันเตรียมอุปกรณ
คือ กระดาษ 100 ปอนด ขนาด A 4
2.อุปกรณอื่นผูเ ขาแขงขันจัดเตรียมมาเอง คือ สี
น้ํา, หลอดกาแฟ และอุปกรณอื่นๆ
3.เมื่อกรรมการใหสัญญาณใหแตละคนลงมือ
ปฏิบัติ

1.ความคิดสรางสรรค
10 คะแนน
2.ความสมบูรณของชิ้นงาน 10 คะแนน
3.การใชสีทหี่ ลากหลายเหมาะสม
10 คะแนน
4.ความสะอาดสวยงาม 10 คะแนน
5.การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ 10 คะแนน
รวม 50 คะแนน

หมายเหตุ นักเรียนระดับอนุบาล 2 คือ นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 ของสถานศึกษาในกํากับของรัฐ หรือ
นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 3 ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการอนุบาลสรางสรรค ประจําป 2561
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561
ระดับกอนวัยเรียน
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ระดับปฐมวัย
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

14. การสรางภาพดวยกระดาษ
- ระดับอนุบาล 2

จํานวนผู
เขาแขงขัน
3 คน

เวลาที่ใช
แขงขัน
3 ชั่วโมง

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ
1.หัวขอการแขงขันเรื่อง”ธรรมชาติสวยงาม”
2.วัสดุอุปกรณ ผูเขาแขงขันนํามาเอง คือ
2.1 กระดาษขาว - เทา อยางหนา กวาง 10 นิ้ว
ยาว 15 นิ้ว ไมมีกรอบและขาตั้งหามตกแตง
2.2 กระดาษที่ใชในการฉีก ตัด ปะ ใชกระดาษมันปู
หรือกระดาษโปสเตอรสี หนาเดียวเทานั้น
2.3 วัสดุอุปกรณอื่นๆ เชน กรรกไกร กาว ผาเช็ดมือ
ถุงใสขยะ ฯลฯ
3.ตองแสดงวัสดุ อุปกรณการแขงขันใหกรรมการตรวจ
กอนเริ่มแขงขัน
4.หามมวน พับ ตัด ขยํา หรือหนุน เพื่อสรางชิ้นงานให
เปนมิติหรือทําใหเปนรูปราง เปนเสน เปนแถบ มา
ลวงหนา
5.หามแบงกระดาษมันปูหรือกระดาษโปสเตอรหนาเดียว
สําหรับฉีก ตัดปะ ใหมีขนาดเล็กกวา กระดาษ A4
6.หามรางภาพดวยดินสอหรืออุปกรณใดๆบนกระดาษ
กอนฉีก และบนกระดาษเทา - ขาว

เกณฑการตัดสิน
1. ความคิดสรางสรรคจินตนาการ
30 คะแนน
2. กระบวนการทํางาน 20 คะแนน
3. การจัดภาพ/ความละเอียดประณีต
สวยงาม
20 คะแนน
4. เนื้อหา
20 คะแนน
5. การจัดภาพ
10 คะแนน
รวม 100 คะแนน

หมายเหตุ นักเรียนระดับอนุบาล 2 คือ นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 ของสถานศึกษาในกํากับของรัฐ หรือ
นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 3 ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการอนุบาลสรางสรรค ประจําป 2561
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561
ระดับกอนวัยเรียน
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ระดับปฐมวัย
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

15. สรางภาพดวยดินน้ํามัน
(นูนต่ํา)
- ระดับอนุบาล 2

จํานวนผู
เขาแขงขัน
ทีมละ 2 คน

เวลาที่ใช
แขงขัน
3 ชั่วโมง
(180 นาที)

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ

เกณฑการตัดสิน

1.ผูเ ขาแขงขันจัดเตรียมอุป กรณสําหรับ แขง ขัน
ไดแกดินน้ํามัน และอุปกรณในการปน
2.ผูเขาแขงขันจัดเตรียมที่วางผลงานเปนแผนไม
ขนาด 13” x 13” มาเอง
3.กําหนดหัวขอในการแขงขัน
“ทองทะเลแสนสวย”
4.ทีมใด ผลงานไมเสร็จภายในเวลาที่กําหนด
จะไมนํามาตัดสิน

1.ผลงานสัมพันธกับหัวขอที่กําหนด
10 คะแนน
2.สัดสวนมีความเหมาะสม 20 คะแนน
3.ความคิดสรางสรรค
30 คะแนน
4.ความประณีตสวยงามของผลงาน
20 คะแนน
5.เสร็จทันเวลาที่กําหนด 10 คะแนน
6.ความเรียบรอยในการจัดเก็บอุปกรณ
10 คะแนน
รวม 100 คะแนน

หมายเหตุ นักเรียนระดับอนุบาล 2 คือ นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 ของสถานศึกษาในกํากับของรัฐ หรือ
นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 3 ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการอนุบาลสรางสรรค ประจําป 2561
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561
ระดับกอนวัยเรียน
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ระดับปฐมวัย
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

16. เริงเลน เตน Dancer
- ระดับอนุบาล 2

จํานวนผู
เขาแขงขัน
ทีมละไมเกิน
10 คน

เวลาที่ใช
แขงขัน
15 นาที

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ

เกณฑการตัดสิน

1. ครูควบคุมทีมจะตองมาจับฉลากเพื่อจัดลําดับทีม
กอนเขาประกวด 15 นาที
2. เวลาที่ใชในการประกวดทีมละไมเกิน 15 นาที
รวมการแนะนําตัว
3. ใชเพลง 1 เพลง เนนแนวเพลงเชิงสรางสรรค
4. ครูผูควบคุมทีมที่จะมาทําการประกวดจะตอง
เตรียมแผนซีดเี พลงมา และแจงรายละเอียด
ชื่อเพลงกอนลวงหนา เพื่อกองประกวดจะจัดลงใน
คอมพิวเตอร

1.การแตงกายเหมาะสม สวยงาม
10 คะแนน
2.บุคลิกและการแสดงออกหนาเวที
10 คะแนน
3. ไหวพริบ ปฏิภาณ 10 คะแนน
4. ทักษะความสามารถ
- เทคนิคการเตน
25 คะแนน
- สเต็ปการเตน
15 คะแนน
- ความพรอมเพรียง 15 คะแนน
- อารมณประกอบเพลง 15 คะแนน
รวม 100 คะแนน

หมายเหตุ นักเรียนระดับอนุบาล 2 คือ นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 ของสถานศึกษาในกํากับของรัฐ หรือ
นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 3 ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการอนุบาลสรางสรรค ประจําป 2561
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561
ระดับกอนวัยเรียน
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ระดับปฐมวัย
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

17. การวาดภาพระบายสี
- ระดับอนุบาล 2

จํานวนผู
เวลาที่ใช
เขาแขงขัน
แขงขัน
ทีมละ 2 ชั่วโมง
2 คน

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ

เกณฑการตัดสิน

1.วาดภาพในหัวขอ: “หนูรกั ธรรมชาติ”
2.ผูจัดการประกวด จัดเตรียมกระดาษ 100ปอนด
ขนาด A 4 ให
3.ใหผเู ขาประกวดจัดเตรียมอุปกรณมาเอง ดังนี้
- ดินสอ
- ยางลบ
- สีเทียนชนิด 12 สี
- แผนรองวาดภาพ

1.วาดภาพตามหัวขอที่กําหนด 5คะแนน
2.การวางภาพที่เหมาะสม 30 คะแนน
3.ความคิดริเริ่มสรางสรรค 30 คะแนน
4.ความประณีตสวยงาม 30 คะแนน
5.การเก็บอุปกรณหลังการใชงาน
5 คะแนน
รวม 100 คะแนน

หมายเหตุ นักเรียนระดับอนุบาล 2 คือ นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 ของสถานศึกษาในกํากับของรัฐ หรือ
นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 3 ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการอนุบาลสรางสรรค ประจําป 2561
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561
ระดับกอนวัยเรียน
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ระดับปฐมวัย
ที่
18

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน
คณิตคิดเลขเร็ว
- ระดับอนุบาล 2

จํานวนผู
เวลาที่ใช
เขาแขงขัน
แขงขัน
1 คน
10 นาที

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ

เกณฑการตัดสิน

1.กรรมการแจงกติกาในการแขงขันโดยผูเขา
แขงขันทําแบบทดสอบ จํานวน 25 ขอ ภายใน
เวลา 10 นาที
2.เมื่อกรรมการใหสัญญาณในการเริ่ม ผูเขา
แขงขันลงมือทําแบบทดสอบ โดยตัดสินจาก
คําตอบที่ถูกตองโดยนับคะแนนขอละ 1 คะแนน
และตัดสินจากการใชเวลานอยทีส่ ุด

1.คําตอบ 1 ขอ นับ 1 คะแนน
2.หากคะแนนเทากัน ใหเวลาที่ใชใน
การทําแบบทดสอบ ทีมใดใชเวลานอย
กวาและเสร็จกอนถือวาเปนผูชนะ

หมายเหตุ นักเรียนระดับอนุบาล 2 คือ นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 ของสถานศึกษาในกํากับของรัฐ หรือ
นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 3 ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน

หมายเหตุ

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ
โครงการอนุบาลสรางสรรค ประจําป 2561
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561
ระดับกอนวัยเรียน
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ระดับปฐมวัย
ที่

ชื่อ-กิจกรรม ชั้นที่แขงขัน

19. วิ่งซิกแซกเก็บของ
- ระดับอนุบาล 2

จํานวนผู
เขาแขงขัน
ทีมละ 2 คน

เวลาที่ใช
แขงขัน
2 นาที
(ทีมละ)

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ

เกณฑการตัดสิน

1.กรรมการแจงกติกาในการแขงขัน จับฉลากจัด
ลําดับการแขงขัน
2.เมื่อกรรมการใหสัญญาณปลอยตัวใหผูเขาแขงขัน
วิ่งเก็บของตามจุดที่กําหนดให
3.คนใดเก็บของหมดและใชเวลานอยที่สุดเปนชนะ
4.ระยะทางในการแขงขันไมนอยกวา 8 เมตร

1.ทักษะการทรงตัว
10 คะแนน
2.ลักษณะการวิ่ง
10 คะแนน
3.การแกปญ
 หาเฉพาะหนา
10 คะแนน
4.การเก็บของใหสมบูรณ 10 คะแนน
5.เวลาที่ใช
10 คะแนน
รวม 50 คะแนน

หมายเหตุ นักเรียนระดับอนุบาล 2 คือ นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 ของสถานศึกษาในกํากับของรัฐ หรือ
นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 3 ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน

หมายเหตุ

เกณฑ์ การตัดสิน
คะแนนเต็ม

คะแนน

คะแนนเต็ม
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คะแนน

คะแนนเต็ม

คะแนน

ได้ คะแนน

-

คะแนน รับเกียรติบัตรระดับเหรี ยญทอง

ได้ คะแนน

-

คะแนน รับเกียรติบตั รระดับเหรียญทอง

ได้ คะแนน

-

คะแนน รับเกียรติบตั รระดับเหรียญทอง

ได้ คะแนน

-

คะแนน รับเกียรติบัตรระดับเหรี ยญเงิน

ได้ คะแนน

-

คะแนน รับเกียรติบตั รระดับเหรียญเงิน

ได้ คะแนน

-

คะแนน รับเกียรติบตั รระดับเหรียญเงิน

ได้ คะแนน

-

คะแนน รับเกียรติบัตรระดับเหรี ยญทองแดง

ได้ คะแนน

-

คะแนน รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง ได้ คะแนน

-

คะแนน รับเกียรติบตั รระดับเหรียญทองแดง

ได้ คะแนนตํากว่า

คะแนน ไม่ผ่านการตัดสิน

คะแนนเต็ม

ได้ คะแนนตํากว่า

คะแนน

คะแนน ไม่ผ่านการตัดสิน

คะแนนเต็ม

ได้ คะแนนตํากว่า

คะแนน

คะแนน ไม่ผ่านการตัดสิน

คะแนนเต็ม

คะแนน

ได้ คะแนน

-

คะแนน รับเกียรติบัตรระดับเหรี ยญทอง

ได้ คะแนน

-

คะแนน รับเกียรติบตั รระดับเหรียญทอง

ได้ คะแนน -

คะแนน รับเกียรติบัตรระดับเหรี ยญทอง

ได้ คะแนน

-

คะแนน รับเกียรติบัตรระดับเหรี ยญเงิน

ได้ คะแนน

-

คะแนน รับเกียรติบตั รระดับเหรียญเงิน

ได้ คะแนน

คะแนน รับเกียรติบตั รระดับเหรียญเงิน

ได้ คะแนน

-

คะแนน รับเกียรติบัตรระดับเหรี ยญทองแดง

ได้ คะแนน

-

คะแนน รับเกียรติบตั รระดับเหรียญทองแดง ได้ คะแนน

ได้ คะแนนตํากว่า

คะแนน ไม่ผ่านการตัดสิน

คะแนนเต็ม

ได้ คะแนนตํากว่า

คะแนน

คะแนน ไม่ผ่านการตัดสิน

คะแนนเต็ม

คะแนน

ได้ คะแนน

-

คะแนน รับเกียรติบัตรระดับเหรี ยญทอง

ได้ คะแนน

-

ได้ คะแนน

-

คะแนน รับเกียรติบัตรระดับเหรี ยญเงิน

ได้ คะแนน

-

คะแนน รับเกียรติบัตรระดับเหรี ยญเงิน

ได้ คะแนน

-

คะแนน รับเกียรติบัตรระดับเหรี ยญทองแดง

ได้ คะแนน

-

คะแนน รับเกียรติบตั รระดับเหรียญทองแดง

ได้ คะแนนตํากว่า

คะแนน ไม่ผ่านการตัดสิน

ได้ คะแนนตํากว่า

คะแนน รับเกียรติบตั รระดับเหรียญทอง

คะแนน ไม่ผ่านการตัดสิน

-

- คะแนน รับเกียรติบตั รระดับเหรียญทองแดง

ได้ คะแนนตํากว่า

คะแนน ไม่ผ่านการตัดสิน

