
 

 

 

 

การจัดกิจกรรมประกวดแขงขันทักษะวิชาการ  

และ 

แขงขันอนุบาลสรางสรรค  

ระดับเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

ประจําป 2561 

ระหวางวันท่ี 7 - 9  กุมภาพันธ 2561 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

แบบสํารวจการแสดงความประสงค 

เขารวมกิจกรรมการประกวด 

 

 

 

 

 



 
แบบสํารวจกิจกรรมการประกวด / แขงขันทักษะทางวิชาการ 

โครงการอนุบาลสรางสรรค ประจําป   2561     

วันท่ี  9   กุมภาพันธ  2561  ณ  โรงเรียนเทศบาล 4  (บานทรายทอง) 

 

เด็กเล็ก 

 

 

 

ท่ี 

 

 

รายการแขงขัน 

 

 

จํานวนผูเขาแขงขัน 

ความประสงค 

สง ไมสง 

1 ฉีกปะกระดาษ  2 คน     

2 เดินตัวหนอน 10 คน    

3 เริงเลนเตน DANCER 10 คน    

4 การปนดนิน้ํามนัลอยตัว 2 คน    

5 ฮูลาฮปูประกอบเพลง 10 คน    

6 การระบายสีภาพที่กําหนด 1 คน   

7 รองเพลงประกอบทาทาง 1 คน   

8 รอยวัสดุ 1 คน   

 

ศูนยฯเด็กเล็ก       □     รวมจัดนทิรรศการ 

                        □     ไมรวมจัดนิทรรศการ 

 

                                รวมสงนักเรียนเขาแขงขนัท้ังสิ้น..............คน 

 

 

 

                                                           (ลงช่ือ)....................................ผูรับรอง 

                                                        (....................................) 

                                            ศูนยพฒันาเดก็เล็ก................................... 

 

หมายเหตุ   เด็กเล็ก หมายถึง นักเรียนที่มอีายุระหวาง 3 – 4 ป 

 

 



 

 

แบบสํารวจกิจกรรมการประกวด / แขงขันทักษะทางวิชาการ 

โครงการอนุบาลสรางสรรค ประจําป   2561     

วันท่ี  9   กุมภาพันธ  2561  ณ  โรงเรียนเทศบาล 4  (บานทรายทอง) 

 

ปฐมวัย 

 

ท่ี ระดับชั้น รายการแขงขัน จํานวนผูเขาแขงขัน 
ความประสงค 

สง ไมสง 

1 อนุบาล 1 รอยวัสดุ 1 คน   

2 อนุบาล 1 รองเพลงประกอบทาทาง 1 คน   

3 อนุบาล 1 สรางภาพดวยกระดาษ 3 คน   

4 อนุบาล 1 ปนดินน้ํามันลอยตัว 2 คน   

5 อนุบาล 1 ระบายสีจากภาพที่กําหนด 1 คน   

6 อนุบาล 1 เริงเลนเตน DANCER 10 คน    

7 อนุบาล 1 ว่ิงซิกแซกเก็บของ 2 คน   

8 อนุบาล 1 โยนหวง 1 คน   

9 อนุบาล 1 โยนบอลลงตะกรา 2 คน(นร-ผูปกครอง)   

10 อนุบาล 1 กรอกน้าํใสขวด 2 คน(นร-ผูปกครอง)   

11 อนุบาล 2 เลานิทานประกอบทาทาง 1 คน   

12 อนุบาล 2 คัดลายมือภาษาไทย 1 คน   

13 อนุบาล 2 เปาสีตามจินตนาการ 1 คน   

14 อนุบาล 2 สรางภาพดวยกระดาษ 3 คน   

15 อนุบาล 2 สรางภาพดวยดินนํ้ามัน (นูนตํ่า) 2 คน   

16 อนุบาล 2 เริงเลนเตน DANCER 10 คน    

17 อนุบาล 2 วาดภาพระบายสี 2 คน   

18 อนุบาล 2 คณิตคิดเลขเร็ว 1 คน   

19 อนุบาล 2 ว่ิงซิกแซกเก็บของ 2 คน   
 

                                รวมสงนักเรียนเขาแขงขนัท้ังสิ้น..............คน 

 

                                                                    (ลงช่ือ)....................................ผูรับรอง 

                                                                 (....................................) 

                                                   ผูอํานวยการโรงเรียน............................. 



 

 

แบบสํารวจกิจกรรมการประกวด / แขงขันทักษะทางวิชาการ 

โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการและแสดงผลงานนักเรียนกลุมโรงเรยีนเทศบาล ประจําป  2561 

 วันท่ี  7 - 8    กุมภาพันธ  2561  ณ  โรงเรียนเทศบาล 4  (บานทรายทอง) 

 

ประถมศึกษา 

 

กลุมสาระฯ ระดับชั้น รายการแขงขัน 
จํานวนผูเขา

แขงขัน 

ความประสงค 

สง ไมสง 

ภาษาไทย ป.4 1.ตอบคําถามจากเร่ืองทีก่ําหนดให 1 คน   

 ป.5 2.ตอบคําถามจากเร่ืองทีก่ําหนดให 1 คน   

 ป.6 3.ตอบคําถามจากเร่ืองทีก่ําหนดให 1 คน   

 ป.4 4.เปดพจนานกุรม 1 คน   

 ป.5 5.เปดพจนานกุรม 1 คน   

 ป.6 6.เปดพจนานกุรม 1 คน   

 ป.1 7.เขียนตามคําบอก 1 คน   

 ป.2 8.เขียนตามคําบอก 1 คน   

 ป.3 9.เขียนตามคําบอก 1 คน   

 ป.4 10.เขียนตามคําบอก 1 คน   

 ป.5 11.เขียนตามคําบอก 1 คน   

 ป.6 12.เขียนตามคําบอก 1 คน   

 ป.4-6 13.กลาวสุนทรพจน 1 คน   

 ป.4-6 14.โครงงานภาษาไทย ทีมละ 3 คน   

 ป.4-6 15.ประกวดหนังสือเลมเล็ก ทีมละ 3 คน   

ภาษาไทย ป.1 16.เลานิทาน 1 คน   

 ป.2 17.เลานิทาน 1 คน   

 ป.3 18.เลานิทาน 1 คน   

 ป.4 19.เลานิทาน 1 คน   

 ป.5 20.เลานิทาน 1 คน   

 ป.6 21.เลานิทาน 1 คน   

 ป.3 22.อานรอยกรอง 1 คน   

 

 

 



 

ประถมศึกษา 
 

กลุมสาระฯ ระดับชั้น รายการแขงขัน 
จํานวนผูเขา

แขงขัน 

ความประสงค 

สง ไมสง 

 ป.4 23.อานรอยกรอง 1 คน   

 ป.5 24.อานรอยกรอง 1 คน   

 ป.6 25.อานรอยกรอง 1 คน   

 ป.4 26.เขียนเรียงความ 1 คน   

 ป.5 27.เขียนเรียงความ 1 คน   

 ป.6 28.เขียนเรียงความ 1 คน   

 ป.4 29.เขียนกาพยยาน ี11 1 คน   

 ป.5 30.เขียนกาพยยาน ี11 1 คน   

 ป.6 31.เขียนกาพยยาน ี11 1 คน   

 ป.1 32.คัดลายมือ 1 คน   

 ป.2 33.คัดลายมือ 1 คน   

 ป.3 34.คัดลายมือ 1 คน   

 ป.4 35.คัดลายมือ 1 คน   

 ป.5 36.คัดลายมือ 1 คน   

 ป.6 37.คัดลายมือ 1 คน   

คณิตศาสตร ป.4-6 38.โครงงานคณิตศาสตร ทีมละ 3 คน   

 ป.1 39.คณิตคิดเร็ว 1 คน   

 ป.2 40.คณิตคิดเร็ว 1 คน   

 ป.3 41.คณิตคิดเร็ว 1 คน   

 ป.4 42.คณิตคิดเร็ว 1 คน   

 ป.5 43.คณิตคิดเร็ว 1 คน   

 ป.6 44.คณิตคิดเร็ว 1 คน   

 ป.1 45.โจทยปญหาคณิต ทีมละ 2 คน   

 ป.2 46.โจทยปญหาคณิต ทีมละ 2 คน   

 ป.3 47.โจทยปญหาคณิต ทีมละ 2 คน   

 ป.4 48.โจทยปญหาคณิต ทีมละ 2 คน   

 ป.5 49.โจทยปญหาคณิต ทีมละ 2 คน   

 ป.6 50.โจทยปญหาคณิต ทีมละ 2 คน   
 

 

 

 

 

 



 

 

ประถมศึกษา 

กลุมสาระฯ ระดับชั้น รายการแขงขัน 
จํานวนผูเขา

แขงขัน 

ความประสงค 

สง ไมสง 

วิทยาศาสตร ป.4-6 51.โครงงานวิทยาศาสตร ทีมละ 3 คน   

 ป.1 52.ตอบปญหาวิทยาศาสตร ทีมละ 2 คน   

 ป.2 53.ตอบปญหาวิทยาศาสตร ทีมละ 2 คน   

 ป.3 54.ตอบปญหาวิทยาศาสตร ทีมละ 2 คน   

 ป.4 55.ตอบปญหาวิทยาศาสตร ทีมละ 2 คน   

 ป.5 56.ตอบปญหาวิทยาศาสตร ทีมละ 2 คน   

 ป.6 57.ตอบปญหาวิทยาศาสตร ทีมละ 2 คน   

 ป.4-6 58.กระบวนการทางวิทยาศาสตร ทีมละ 3 คน   

สังคมศึกษาฯ ป.1-3 59.ตอบปญหาสังคมศึกษาฯ ทีมละ 2 คน   

 ป.4-6 60.ตอบปญหาสังคมศึกษาฯ ทีมละ 2 คน   

 ป.4-6 61.โครงงานสังคมศึกษาฯ ทีมละ 3 คน   

 ป.4-6 62.แขงขันอนาซีดภาษาไทย ทีมละ 5 คน   

 ป.4-6 63.แขงขันอนาซีดภาษามาลาย ู ทีมละ 5 คน   

 ป.4-6 64.ตอบปญหาศาสนา(พุทธ – อิสลาม) ทีมละ 2 คน   

ศิลปะ ดนตรี 

นาฎศิลป 

ป.1 65.วาดภาพระบายสี 1 คน   

ป.2 66.วาดภาพระบายสี 1 คน   

 ป.3 67.วาดภาพระบายสี 1 คน   

 ป.4 68.วาดภาพระบายสี 1 คน   

 ป.5 69.วาดภาพระบายสี 1 คน   

 ป.6 70.วาดภาพระบายสี 1 คน   

 ป.1-3 71.งานศิลปสรางสรรค 2 คน   

 ป.4-6 72.งานศิลปสรางสรรค 2 คน   

 ป.4 73.เขียนภาพลายไทย 1 คน   

 ป.5 74.เขียนภาพลายไทย 1 คน   

 ป.6 75. เขียนภาพลายไทย 1 คน   

 ป.1-3 76.สรางภาพดวยดินนํ้ามันตามหัวขอท่ี 

    กําหนด 

ทีมละ 2 คน   

 

 

 

 



 

ประถมศึกษา 

กลุมสาระฯ ระดับชั้น รายการแขงขัน 
จํานวนผูเขา

แขงขัน 

ความประสงค 

สง ไมสง 

ศิลปะ ดนตรี 

นาฎศิลป 

ป.4-6 77.สรางภาพดวยดินนํ้ามันตามหัวขอท่ี 

    กําหนด 

ทีมละ 2 คน   

 ประถมศึกษา 78.รองเพลงพระราชนิพนธพรอมจินตลีลา ทีมละ 6-9 คน   

 ประถมศึกษา 79.รองเพลงลูกทุงพรอมแดนเซอร ทีมละ 6-9 คน   

 ป.4-6 80.โครงงานศิลปะ ทีมละ 3 คน   

สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 
ป.1-3 81.ตอบปญหาสุขศึกษา ทีมละ 2 คน  

 

 ป.4-6 82.ตอบปญหาสุขศึกษา ทีมละ 2 คน   

 ป.1-6 83.แอโรบิค ทีมละ 8-10คน   

 ป.4-6 84.แขงขันทักษะทางกีฬาฟุตบอล ทีมละ 1 คน   

 ป.4-6 85.โครงงานสุขศึกษาฯ ทีมละ 3 คน   

การงานอาชีพ 

และเทคโนโลยี 
ป.4-6 86.โครงงานการงานอาชีพฯ ทีมละ 3 คน 

  

 ป.4-6 87.งานประดิษฐจากใบตอง ทีมละ 3 คน   

 ป.4-6 88.งานประดิษฐส่ิงของจากเศษวัสด ุ

    เหลือใช 

ทีมละ 3 คน   

 ป.1-3 89.ทักษะทางคอมพิวเตอร ทีมละ 2 คน   

 ป.4-6 90.ทักษะทางคอมพิวเตอร ทีมละ 2 คน   

 ไมระบุช้ัน 91.จัดสวนถาดแหง (เลือกสงได

โรงเรียนละ 1ทีม) 

ทีมละ 4 คน   

ภาษาตางประเทศ ป.4-6 92.โครงงานภาษาอังกฤษ ทีมละ 3 คน   

 ป.1-3 93.วาดภาพจากเร่ืองที่กาํหนดให 1 คน   

 ป.4-6 94.วาดาภาพจากเร่ืองทีก่ําหนดให 1 คน   

 ป.1 95.สรางคําศัพทภาษาอังกฤษ 1 คน   

 ป.2 96.สรางคําศัพทภาษาอังกฤษ 1 คน   

 ป.3 97.สรางคําศัพทภาษาอังกฤษ 1 คน   

 ป.4 98.สรางคําศัพทภาษาอังกฤษ 1 คน   

 ป.5 99.สรางคําศัพทภาษาอังกฤษ 1 คน   

 ป.6 100.สรางคําศัพทภาษาอังกฤษ 1 คน   

   



 

ประถมศึกษา 

กลุมสาระฯ ระดับชั้น รายการแขงขัน 
จํานวนผูเขา

แขงขัน 

ความประสงค 

สง ไมสง 

 ป.4-6 101.กลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษ 1 คน   

 ป.4 102.พูดแนะนาํสถานทีท่องเทีย่ว 1 คน   

 ป.5 103.พูดแนะนาํสถานทีท่องเทีย่ว 1 คน   

 ป.6 104.พูดแนะนาํสถานทีท่องเทีย่ว 1 คน   

 ป.4 105.ทดสอบความรู 1 คน   

 ป.5 106.ทดสอบความรู 1 คน   

 ป.6 107.ทดสอบความรู 1 คน   

 ป.1-3 108.ตอบคําถามจากเร่ือง ทีมละ 2 คน   

 ป.4-6 109.ตอบคําถามจากเร่ือง ทีมละ 2 คน   

 

โรงเรียน       □     รวมจัดนทิรรศการ 

                 □     ไมรวมจัดนิทรรศการ 

 

     รวมสงนักเรยีนเขาแขงขันท้ังสิ้น..............คน 

 

 

                                                                    (ลงช่ือ)....................................ผูรับรอง 

                                                                 (....................................) 

                                                   ผูอํานวยการโรงเรียน............................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบสํารวจกิจกรรมการประกวด / แขงขันทักษะทางวิชาการ 

โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการและแสดงผลงานนักเรียนกลุมโรงเรยีนเทศบาล ประจําป  2561 

วันท่ี  7 - 8    กุมภาพันธ  2561  ณ  โรงเรียนเทศบาล 4  (บานทรายทอง) 

 

มัธยมศึกษา 

 

กลุมสาระฯ ระดับชั้น รายการแขงขัน 
จํานวนผูเขา

แขงขัน 

ความประสงค 

สง ไมสง 

ภาษาไทย ม.1 1.ตอบคําถามจากเร่ืองทีก่ําหนดให 1 คน   

 ม.2 2.ตอบคําถามจากเร่ืองทีก่ําหนดให 1 คน   

 ม.3 3.ตอบคําถามจากเร่ืองทีก่ําหนดให 1 คน   

 ม.1 4.เปดพจนานกุรม 1 คน   

 ม.2 5.เปดพจนานกุรม 1 คน   

 ม.3 6.เปดพจนานกุรม 1 คน   

 ม.1-3 7.กลาวสุนทรพจน 1 คน   

 ม.1-3 8.โครงงานภาษาไทย ทีมละ 3 คน   

 ม.1-3 9. ประกวดหนังสือเลมเล็ก ทีมละ 3 คน   

 ม.1 10.เลานิทาน 1 คน   

 ม.2 11.เลานิทาน 1 คน   

 ม.3 12.เลานิทาน 1 คน   

 ม.1 13.อานรอยกรอง 1 คน   

 ม.2 14.อานรอยกรอง 1 คน   

 ม.3 15.อานรอยกรอง 1 คน   

 ม.1 16.เขียนเรียงความ 1 คน   

 ม.2 17.เขียนเรียงความ 1 คน   

 ม.3 18.เขียนเรียงความ 1 คน   

 ม.1 19.เขียนกลอนสุภาพ 1 คน   

 ม.2 20.เขียนกลอนสุภาพ 1 คน   

 ม.3 21.เขียนกลอนสุภาพ 1 คน   

 ม.1 22.คัดลายมือ 1 คน   

 ม.2 23.คัดลายมือ 1 คน   

 ม.3 24.คัดลายมือ 1 คน   

 



 

มัธยมศึกษา 

กลุมสาระฯ ระดับชั้น รายการแขงขัน 
จํานวนผูเขา

แขงขัน 

ความประสงค 

สง ไมสง 

คณิตศาสตร ม.1-3 25.โครงงานคณิตศาสตร ทีมละ 3 คน   

 ม.1 26.คณิตคิดเร็ว 1 คน   

 ม.2 27.คณิตคิดเร็ว 1 คน   

 ม.3 28.คณิตคิดเร็ว 1 คน   

 ม.1 29.โจทยปญหาคณิต 1 คน   

 ม.2 30.โจทยปญหาคณิต 1 คน   

 ม.3 31.โจทยปญหาคณิต 1 คน   

วิทยาศาสตร ม.1-3 32.โครงงานวิทยาศาสตร ทีมละ 3 คน   

 ม.1 33.ตอบปญหาวิทยาศาสตร ทีมละ 2 คน   

 ม.2 34.ตอบปญหาวิทยาศาสตร ทีมละ 2 คน   

 ม.3 35.ตอบปญหาวิทยาศาสตร ทีมละ 2 คน   

 ม.1-3 36.กระบวนการทางวิทยาศาสตร ทีมละ 3 คน   

สังคมศึกษาศาสนา 

และวัฒนธรรม 

ม.1 37.ตอบปญหาสังคมศึกษาฯ ทีมละ 2 คน   

ม.2 38.ตอบปญหาสังคมศึกษาฯ ทีมละ 2 คน   

 ม.3 39.ตอบปญหาสังคมศึกษาฯ ทีมละ 2 คน   

 ม.1-3 40.แขงขันอนาซีดภาษาไทย ทีมละ 5 คน   

 ม.1-3 41.แขงขันอนาซีดภาษามลาย ู ทีมละ 5 คน   

 ม.1-3 42.ตอบปญหาศาสนา (พุทธ-อิสลาม) ทีมละ 2 คน   

 ม.1-3 43.โครงงานสังคมศึกษาฯ ทีมละ 3 คน   

ศิลปะ ดนตรี 

นาฎศิลป 

ม.1-3 44.รองเพลงลูกทุงพรอมแดนซเซอร ทีมละ 6-9 คน   

ม.1 45.วาดภาพระบายสี       1 คน   

 ม.2 46.วาดภาพระบายสี       1 คน   

 ม.3 47.วาดภาพระบายสี      1 คน   

 ม.1-3 48.งานศิลปสรางสรรค       2 คน   

 ม.1 49.วาดภาพลายไทย       1 คน   

 ม.2 50.วาดภาพลายไทย       1 คน   

 ม.3 51. วาดาภาพลายไทย      1 คน   
 

 

 

 

 

 

 



 

 

มัธยมศึกษา 

กลุมสาระฯ ระดับชั้น รายการแขงขัน 
จํานวนผูเขา

แขงขัน 

ความประสงค 

สง ไมสง 

ศิลปะ ดนตรี 

นาฎศิลป 

ม.1-3 52.รองเพลงพระราชนิพนธพรอมจินตลีลา ทีมละ 6-9 คน   

ม.1-3 53. โครงงานศิลปะ ทีมละ 3 คน   
สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 54.ตอบปญหาสุขศึกษา ทีมละ 2 คน   

 ม.2 55.ตอบปญหาสุขศึกษา ทีมละ 2 คน   

 ม.3 56.ตอบปญหาสุขศึกษา ทีมละ 2 คน   

 ม.1-3 57.แอโรบิค ทีมละ 8-10คน   

 ม.1-3 58.แขงขันทักษะทางกีฬาฟุตบอล 1 คน   

 ม.1-3 59.โครงงานสุขศึกษา และพลศึกษา ทีมละ 3 คน   

การงานอาชีพฯ ม.1-3 60.โครงงานการงานอาชีพ ทีมละ 3 คน   

 ม.1-3 61.งานประดิษฐจากใบตอง ทีมละ 3 คน   

 ม.1-3 62.งานประดิษฐส่ิงของจากเศษวัสด ุ

    เหลือใช (ประดิษฐของใช) 

ทีมละ 3 คน   

 ม.1-3 63.ทักษะทางคอมพิวเตอร ทีมละ 2 คน   

ภาษาตางประเทศ ม.1 64.กลาวสุนทรพจน ภาษาอังกฤษ 1 คน   

 ม.2 65.กลาวสุนทรพจน ภาษาอังกฤษ 1 คน   

 ม.3 66.กลาวสุนทรพจน ภาษาอังกฤษ 1 คน   

 ม.1-3 67.โครงงานภาษาอังกฤษ ทีมละ 3 คน   

 ม.1-3 68.วาดภาพจากเร่ืองที่กาํหนดให 1 คน   

 ม.1 69.สรางคําศัพทภาษาอังกฤษ 1 คน   

 ม.2 70.สรางคําศัพทภาษาอังกฤษ 1 คน   

 ม.3 71.สรางคําศัพทภาษาอังกฤษ 1 คน   

 ม.1 72.ทดสอบความรู 1 คน   

 ม.2 73.ทดสอบความรู 1 คน   

 ม.3 74.ทดสอบความรู 1 คน   
 

 

 

 

 



 

 

มัธยมศึกษา 

กลุมสาระฯ ระดับชั้น รายการแขงขัน 
จํานวนผูเขา

แขงขัน 

ความประสงค 

สง ไมสง 

ภาษาตางประเทศ ม.1-3 75.ตอบคําถามจากเร่ือง ทีมละ 2 คน   

 ม.1 76.แนะนําสถานที่ทองเที่ยว  1 คน   

 ม.2 77.แนะนําสถานที่ทองเที่ยว  1 คน   

 ม.3 78.แนะนําสถานที่ทองเที่ยว  1 คน   

 

โรงเรียน       □     รวมจัดนทิรรศการ 

                 □     ไมรวมจัดนิทรรศการ 
 

รวมสงนักเรียนเขาแขงขันท้ังส้ิน..............คน 
 

 
 

                                                                    (ลงช่ือ)....................................ผูรับรอง 

                                                                 (....................................) 

                                                   ผูอํานวยการโรงเรียน............................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

ใบสมัคร 

การเขารวมกิจกรรมแขงขัน 

 

 

 

 

 
 



ใบสมัคร 
การเขารวมกิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการ 
โครงการอนุบาลสรางสรรค ประจําป 2561 

วันท่ี   9  กุมภาพันธ  2561  ณ  โรงเรียนเทศบาล 4 (บานทรายทอง) และสวนสิรินธร 
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

.............................................      

ระดับช้ัน / ชวงช้ัน..................................................................................... 

ช่ือกิจกรรม................................................................................................... 

โรงเรียน.......................................................................................................  

             รายช่ือผูเขารวมกิจกรรมแขงขัน 

 

1.   ( ด.ช./ด.ญ.)..............................……...............นามสกลุ.............…............................................... 

2.   ( ด.ช./ด.ญ.)..............................……...............นามสกลุ.............………………………....................... 

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 

 

      ลงช่ือ......................................................ผูรับรอง 

                (.......................................................) 

 ตําแหนง................................................ 

 

หมายเหตุ  - ใบสมัคร 1 ใบ  ใชสมคัรไดเพียง 1 กิจกรรม เทานั้น 
              - สงใบสมัครไดตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันท่ี 18 ธนัวาคม 2560 



ใบสมัคร 
การเขารวมกิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการ 

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

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
.............................................      

ระดับช้ัน / ชวงช้ัน..................................................................................... 

ช่ือกิจกรรม................................................................................................... 

โรงเรียน.......................................................................................................  

             รายช่ือผูเขารวมกิจกรรมแขงขัน 

 

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 

 

      ลงช่ือ......................................................ผูรับรอง 

                (.......................................................) 

ตําแหนง................................................ 

หมายเหตุ   - ใบสมัคร 1 ใบ  ใชสมัครไดเพียง 1 กิจกรรม เทานั้น 

               - สงใบสมคัรไดตั้งแตบัดนี ้จนถึงวันท่ี 18 ธนัวาคม 2560 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบแจงรายชือ่ครูฝกสอน 
 

 

 

 

 
 



ใบแจงรายช่ือ 
ครูผูฝกสอนนักเรียนเพ่ือเขารวมกิจกรรมแขงขันทักษะ 

โครงการอนุบาลสรางสรรค  ประจําป 2561 
วันท่ี   9  กุมภาพันธ  2561  ณ  โรงเรียนเทศบาล 4 (บานทรายทอง) และสวนสิรินธร 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
............................................. 

ระดับช้ัน ..................................................................................................... 

ช่ือกิจกรรม...................................................................................................  

โรงเรียน.......................................................................................................  

 

              รายช่ือครูผูฝกสอนนักเรียน 

 

 

1.......................................................................................................................................................... 

2…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

หมายเหตุ  - ใบแจงรายช่ือ 1 ใบ สําหรับ 1 กิจกรรมเทานัน้ 

 - ช่ือครูผูฝกสอนนกัเรียนจะตองไมซํ้ากัน ถึงแมจะฝกสอนหลายกิจกรรม 

    ใหเลือกลงช่ือครูในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเทานัน้ 

  

 

 

 

 



ใบแจงรายช่ือ 
ครูผูฝกสอนนักเรียนเพ่ือเขารวมกิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการ 

โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะวิชาการเทศบาล  ประจําป 2561 

วันท่ี   7 - 8  กุมภาพันธ  2561  ณ  โรงเรียนเทศบาล 4 (บานทรายทอง) และสวนสิรินธร 
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

.............................................      

ระดับช้ัน / ชวงช้ัน..................................................................................... 

ช่ือกิจกรรม...................................................................................................  

โรงเรียน....................................................................................................... 

 

              รายช่ือครูผูฝกสอนนักเรียน 

 

 

1.......................................................................................................................................................... 

2…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

หมายเหตุ  - ใบแจงรายช่ือ 1 ใบ สําหรับ 1 กิจกรรมเทานัน้ 

 - ช่ือครูผูฝกสอนนกัเรียนจะตองไมซํ้ากัน ถึงแมจะฝกสอนหลายกิจกรรม 

   ใหเลือกลงช่ือครูในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเทานั้น 

  

 

 



 
 
 

 

ใบแจงรายชื่อ 

เพ่ือรวมเปนกรรมการตัดสิน 

 

 

 

 

 

 



ใบแจงรายช่ือ 
ครู/บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรวมเปนคณะกรรมการตัดสินการแขงขัน 

โครงการอนุบาลสรางสรรค  ประจําป 2561 

วันท่ี   9  กุมภาพันธ  2561  ณ  โรงเรียนเทศบาล 4 (บานทรายทอง) และสวนสิรินธร 
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

.............................................      

ระดับช้ัน ..................................................................................................... 

ช่ือกิจกรรม...................................................................................................  

โรงเรียน....................................................................................................... 

 

              รายช่ือครู / บุคลากรฯ ที่เสนอเพื่อเปนกรรมการตัดสิน 

 

1.......................................................................................................................................................... 

2…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

หมายเหตุ  - ใบแจงรายช่ือ 1 ใบ สําหรับ 1 กิจกรรมเทานัน้ 

 - รายช่ือครูฯ แตละคนอาจจะซํ้าหลายกิจกรรมได 

  

  

 

 

 



ใบแจงรายช่ือ 
ครู/บุคลากรทางการศึกษาเพื่อรวมเปนคณะกรรมการตัดสินการแขงขัน 

โครงการจดันิทรรศการและแขงขันทักษะวิชาการเทศบาล ประจําป 2561 
วันท่ี   7 - 8  กุมภาพันธ  2561  ณ  โรงเรียนเทศบาล 4 (บานทรายทอง) และสวนสิรินธร 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
.............................................      

ระดับช้ัน ..................................................................................................... 

ช่ือกิจกรรม...................................................................................................  

โรงเรียน.......................................................................................................  

 

              รายช่ือครู / บุคลากรฯ ที่เสนอเพื่อเปนกรรมการตัดสิน 

 

 

1.......................................................................................................................................................... 

2…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

หมายเหตุ  - ใบแจงรายช่ือ 1 ใบ สําหรับ 1 กิจกรรมเทานัน้ 

 - รายช่ือครูฯ แตละคนอาจจะซํ้าหลายกิจกรรมได 

 
 

 

 



 
 
 
 
 

ใบแจงรายชื่อ 
ครูผูมีสวนรวมจัดนิทรรศการ 

 
 
 
 
 
 



ใบแจงรายช่ือ 
ครูผูมีสวนรวมในการดําเนินการจัดนิทรรศการ 

โครงการอนบุาลสรางสรรค  ประจําป 2561 
วันท่ี  7 - 9   กุมภาพันธ  2561  ณ  สวนสิรินธร 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
.............................................      

 

โรงเรียน.......................................................................................................  

 

              รายช่ือผูมีสวนรวมจัดนิทรรศการ 

 

1.......................................................................................................................................................... 

2…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9.............................................................................................................................................................. 

10............................................................................................................................................................ 

11............................................................................................................................................................ 

12............................................................................................................................................................ 

13............................................................................................................................................................. 

14.............................................................................................................................................................. 

15.............................................................................................................................................................. 

 

 



ใบแจงรายช่ือ 
ครูผูมีสวนรวมในการดําเนินการจัดนิทรรศการ 

โครงการจดันิทรรศการและแขงขันทักษะวิชาการเทศบาล  ประจําป 2561 
วันท่ี  7 - 9  กุมภาพันธ  2561 ณ  สวนสิรินธร 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
.............................................      

 

โรงเรียน.......................................................................................................  

 

              รายช่ือผูมีสวนรวมจัดนิทรรศการ 

 

1.......................................................................................................................................................... 

2…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9.............................................................................................................................................................. 

10............................................................................................................................................................ 
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รายละเอียด 

แนวทาง/เกณฑการแขงขัน 
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   โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล  ประจําป  2561 

ระหวางวันที่   7 -  8  กุมภาพันธ  2561 
ระดบัประถมศึกษา และมัธยมศกึษา 

 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 

 
 

ท่ี ชื่อ - กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

 1. ตอบคําถามจากเรื่องที่กําหนดให 

-ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 

-ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช้ันละ 1 คน 1 ชม. ฝายจัดการแขงขันเปนผูกําหนดบทความ  

เน้ือเรื่อง หรือขอความใหอานพรอมออก 

 แบบทดสอบปรนัย  

 ป.4-6  จํานวน 40 ขอ 

 ม.1-3  จํานวน 50 ขอ 

 

ตอบคําถามถูกขอละ  2  คะแนน  
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        โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทกัษะทางวิชาการเทศบาล  ประจําป  2561 

ระหวางวันที่  7 - 8   กุมภาพันธ  2561 

ระดบัประถมศึกษา และมัธยมศกึษา 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 
 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน 

หมายเหตุ 

 2. เปดพจนานุกรม 

-ระดับช้ันประถมศึกษา 

  ปที่   4 - 6 

-ระดับช้ันมัธยมศึกษา 

  ปที่ 1 - 3 

 

 

 

 

 

 

ช้ันละ 1 คน 1 ชม. 1. ฝายจัดการแขงขันจัดเตรียมคําศัพทที่ใชในการ 

   แขงขัน (ระดับช้ัน ป.4-6 คําศัพทจํานวน 30 คํา ,  

   ระดับช้ัน ม.1-3 คําศัพทจํานวน 50 คํา ) 

2. ใชพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  

   พ.ศ. 2554 

    

 

   บอกชนิดของคํา คําอาน 

   ความหมาย เขียนสะกด  

   ตลอดจนระบเุลขหนา ถูกตอง  

   ใหคะแนนคําละ  2  คะแนน 
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  โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล  ประจําป  2561 

ระหวางวันที่  7 -  8 กุมภาพันธ  2561 

ระดบัประถมศึกษา และมัธยมศกึษา 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

 3. เขียนตามคําบอก 

-ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1-6 

 

ช้ันละ 1 คน 20 นาที 1. ฝายจัดการแขงขันจัดเตรียมกระดาษให 

2. ผูเขาแขงขันจัดเตรียมอปุกรณอื่น ๆ มาเอง 

3. เขียนตามคําบอกโดยใชคําในบทเรียน 

   ป.1 - 3 จํานวน 20 คํา 

   ป.4 - 6 จํานวน 30 ขอ 

 

 

 

 

 

 

ตัดสินจากคําทีเ่ขียนถูกตองโดยนับ

คะแนนคําละ  1  คะแนน 
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โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทกัษะทางวิชาการเทศบาล  ประจําป  2561 

ระหวางวันที่  7 - 8   กุมภาพันธ  2561 

ระดบัประถมศึกษา และมัธยมศกึษา 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน 

 

 

 

หมายเหตุ 

 4.  กลาวสุนทรพจน 

-ระดับประถมศึกษาช้ัน ป.4-6 

-ระดับมัธยมศึกษาช้ัน ม.1-3 

 

ชวงช้ันละ 

1 คน 

5 นาที 1. ผูเขาประกวดแตงกายตามความเหมาะสม 

   กับการประกวด 

2. ผูเขาประกวดจบัสลากเพื่อจัดลําดับการพูด 

3. หัวขอในการพูดสุนทรพจน  

    ป.4-6 เรื่อง  

   “การศึกษากาวไกล ประเทศไทยกาวหนา” 

    ม.1-3 เรื่อง  

  “ศีลธรรมของยุวชน คือ สันติภาพของโลก”  

 

 

1. โครงสรางการพูด  (คํานํา  

   เน้ือเรื่อง การดําเนินเรื่อง  

   การสรุป เวลา)      18 คะแนน 

2. ศิลปะการนําเสนอ  15 คะแนน 

3. ความคิด        12 คะแนน 

4. บุคลิกภาพ         5 คะแนน 

           รวม  50  คะแนน 
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โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทกัษะทางวิชาการเทศบาล  ประจําป  2561 

ระหวางวันที่  7 - 8  กุมภาพันธ  2561 

ระดบัประถมศึกษา และมัธยมศกึษา 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน 

 

 

 

หมายเหตุ 

 5. โครงงานภาษาไทย 

- ระดับประถมศึกษาช้ัน ป.4-6 

- ระดับมัธยมศึกษาช้ัน ม.1-3 

 

ทีมละ 

3 คน 

นําเสนอไม

เกิน 18 

นาที/ 

1 โครงงาน 

1. ใหผูเขาแขงขันสงรายงานโครงงานฉบบั 

   สมบูรณ จํานวน 3 ชุด (พิมพดวยกระดาษ 

    A4) ในวันที่แขงขัน 

 2. ผูเขาประกวดจัดทําปายแสดงโครงงาน  

   ประกอบดวยวัสดุเปนแผน 3 แผน แผนกลาง 

   ขนาด   60 × 120 เซนติเมตร แผนขาง 

   ขนาด 60 × 60 เซนติเมตร 

3. ผูเขาประกวดตองนําเสนอโครงงานตอ 

   คณะกรรมการเพื่อใหคณะกรรมการซักถาม 

4. โครงงานทีส่งเขาประกวด ตองไมเปน 

   โครงงานที่ลอกเลียนของผูอื่น 

 

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/การแขงขันทกัษะทางวิชาการ 

โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทกัษะทางวิชาการเทศบาล  ประจําป  2561 

ระหวางวันที่  7 – 8  กุมภาพันธ  2561 

ระดบัประถมศึกษา และมัธยมศกึษา 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน 

หมายเหตุ 

 6. ประกวดหนังสือเลมเลก็ 

-ระดับประถมศึกษาช้ัน ป.4- 6 

-ระดับมัธยมศึกษาช้ัน ม.1-3 

ทีมละ 3 คน 3 ช่ัวโมง 1. ขนาดของหนังสอื A4 พับครึ่ง 

2. จํานวนหนาไมเกิน 12 หนารวมปก 

3. ฝายจัดการแขงขันเตรียมกระดาษรอยปอนด 

   ตามขนาดที่กําหนด 

4. เน้ือหาการจัดทําหนังสือเลมเล็กเปนเรื่องที่ 

    แสดงถึง คติสอนใจ รูรักสามัคคี ปรัชญา 

   ศิลปวัฒนธรรมความเปนไทย 

5. อุปกรณอื่นๆ ใหผูเขาแขงขันจัดเตรียมมาเอง  

    * สามารถเลือกใชสีไดตามความถนัด* 

 

1.ความคิดสรางสรรค  30 คะแนน 

2.รูปแบบการนําเสนอเรื่อง   

                           20 คะแนน 

3.เน้ือเรื่อง       20 คะแนน 

4.การเขียน การวางภาพ ความ 

  สวยงาม               20 คะแนน 

5.ประโยชนจากเรื่อง  10 คะแนน 

        รวม  100 คะแนน 

ผลงานที่ไม

เสร็จสมบูรณ

ตามเวลาที่

คณะกรรม 

การกําหนด 

จะไมพจิารณา 
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โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทกัษะทางวิชาการเทศบาล  ประจําป  2561 

ระหวางวันที่ 7 - 8  กุมภาพันธ  2561 

ระดบัประถมศึกษา และมัธยมศกึษา 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน 

 

 

 

 หมายเหตุ 

 7. เลานิทาน 

-ระดับประถมศึกษาช้ัน ป.1- 6 

-ระดับมัธยมศึกษาช้ัน ม.1-3 

ช้ันละ 1 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 นาที 1.กรรมการใหผูแขงขันจับฉลากเพื่อจัดลําดับ 

2.แตงกายดวยชุดนักเรียนหรือชุดกีฬาประจํา 

  โรงเรียน 

3.ผูเขาแขงขันเลือกนิทานปลูกฝงคุณธรรม 

  1 เรื่อง 

4.เลานิทานโดยประกอบทาทาง 

5.หามนําฉากหลังหรือสือ่มาประกอบการ 

  เลานิทาน 

6.ผูเขาแขงขันตองใชอปุกรณเครื่องเสียง 

7.ผลการตัดสินของกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด 

1.กระบวนการเลานิทาน  25 คะแนน 

2.นํ้าเสียงที่สอดคลองกับเน้ือเรื่อง/ 

  เสียงดังชัดเจน            30 คะแนน 

3.มีความคิดสรางสรรค/มีความแปลก 

  ใหมของเรือ่ง/ใหคติเตือนใจ 

                               20 คะแนน 

4.บุคลิกภาพ/ทาทาง      25 คะแนน 

 

                รวม 100  คะแนน 
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โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทกัษะทางวิชาการเทศบาล  ประจําป  2561 

ระหวางวันที่  7 – 8  กุมภาพันธ  2561 

ระดบัประถมศึกษา และมัธยมศกึษา 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน 

 

 

 

หมายเหตุ 

 8. อานรอยกรอง 

-ระดับประถมศึกษาช้ัน ป.3- 6 

-ระดับมัธยมศึกษาช้ัน ม.1- 3 

ช้ันละ 1 คน - 1. คณะกรรมการเปนผูกําหนดบทรอยกรอง  

   เน้ือเรื่อง หรือขอความที่อานตาม 

   รายละเอียด ดังน้ี 

- ป.3-4 อานกาพยยานี 11 
- ป.5-6 อานกลอนสุภาพ 
- ม.1-3 อานโคลงสีสุ่ภาพ 

 

 

 

 

 

 

1.อานถูกตองตามอกัขรวิธี   30 คะแนน 

2.การเวนวรรคตอนถูกตอง  15 คะแนน 

3.นํ้าเสียง/อารมณการอาน  15 คะแนน 

4.บุคลิก/ทาทาง               10 คะแนน 

5.อานถูกตองตามทํานองของบท 

  รอยกรอง                     30 คะแนน 

  รวม      100 คะแนน 
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โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทกัษะทางวิชาการเทศบาล  ประจําป  2561 

ระหวางวันที่  7 - 8   กุมภาพันธ  2561 

ระดบัประถมศึกษา และมัธยมศกึษา 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน 

 

 

 

หมายเหตุ 

 9. เขียนเรียงความ 

 - ระดับประถมศึกษาปที่ 4 - 6 

 - ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1- 3 

  

 

 

 

    

 

ช้ันละ 1 คน 1 ช่ัวโมง 1. กรรมการเปนผูกําหนดช่ือเรื่องในการแขงขัน 

2. ความยาวของเน้ือเรื่อง 

   - ช้ัน ป.4 ไมตํ่ากวา 10 บรรทัด 

   - ช้ัน ป.5-6 ไมตํ่ากวา 15 บรรทัด 

   - ช้ัน ม.1-3 ไมตํ่ากวา 20 บรรทัด   

3. ฝายจัดการแขงขันจัดเตรียมกระดาษ 

   มีบรรทัดให 

1. เน้ือหาสาระ              25 คะแนน 

2.การใชสํานวนภาษา/คําถูกผิด  

                                   30 คะแนน 

3.ความคิดสรางสรรคและขอคิดที่ไดจาก 

   เรื่อง      25 คะแนน 

4.ความตอเน่ืองของเน้ือเรื่อง  10 คะแนน 

5.รูปแบบ                        10 คะแนน 

                  รวม  100 คะแนน 
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     โครงการจัดนทิรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล  ประจําป  2561 

ระหวางวันที่  7 - 8   กุมภาพันธ  2561 

ระดบัประถมศึกษา และมัธยมศกึษา 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน 

  

 

 

 

    หมายเหตุ 

10. การเขียนรอยกรอง 

เขียนกาพยยานี 11 

 - ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 

เขียนกลอนสุภาพ 

 - ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 

  

 

 

ช้ันละ  

1 คน 

1 ช่ัวโมง 1.กรรมการเปนผูกําหนดช่ือเรื่องในการเขียน

รอยกรอง พรอมกําหนดความยาวของเน้ือเรื่อง

ตามลําดับช้ัน  ดังน้ี 

  -  ช้ัน ป.4  กาพยยานี 11   จํานวน 3 บท 

  -  ช้ัน ป.5  กาพยยานี 11   จํานวน 3 บท 

  -  ช้ัน ป.6  กาพยยานี 11   จํานวน 3 บท 

  -  ช้ัน ม.1  กลอนสุภาพ     จํานวน 4 บท 

  -  ช้ัน ม.2  กลอนสุภาพ     จํานวน 4 บท 

  -  ช้ัน ม.3  กลอนสุภาพ     จํานวน 4 บท 

 

   

1.เน้ือหาสาระ         20 คะแนน 

2.การใชสํานวนภาษา/การเลือกสรรคํา 

                                      20 คะแนน 

3.ความคิดสรางสรรค/ขอคิด    20 คะแนน 

4.การเขียนสะกดคําถูกตอง     10  คะแนน 

5.ความตอเน่ืองของเน้ือเรื่อง    10 คะแนน 

6.รูปแบบ/ฉันทลักษณ           20 คะแนน 

  รวม          100 คะแนน 

ผลงานที่ผิด 

รูปแบบคณะ

และไมเสรจ็

สมบรูณ  

กรรมการจะไม

พิจารณา 
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โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล  ประจําป  2561 

ระหวางวันที่  7 - 8  กุมภาพันธ  2561 

ระดบัประถมศึกษา และมัธยมศกึษา 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ี

ใช 

แขงขัน 

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน 

 
 

 

 

หมายเหตุ 

11. คัดลายมือ 

 - ระดับประถมศึกษาปที่ 1-6 

 - ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 

  

 

 

ช้ันละ 1 คน 1 ช่ัวโมง 1. ฝายจัดการแขงขันจัดเตรียมกระดาษให 

2. ผูเขาแขงขันจัดเตรียมอปุกรณอื่น ๆ มา 

   เอง 

3. บทความหรอืบทรอยกรองที่ใชสําหรับคัด  

   ลายมือกรรมการเปนผูกําหนดเอง 

4. คัดลายมือแบบตัวบรรจงเต็มบรรทัด 1 จบ 

5. รูปแบบการคัดลายมือใชตามแบบ 

   กระทรวงศึกษา (แบบตัวกลม หรือตัวมน 

   มีสวนโคง หัวกลม) 

 

1.ตัวอักษรตรงเรียบ การวางสระ 

  วรรณยุกต ชองไฟถูกตอง 10 คะแนน 

2.ความสวยงามถูกตองตามรปูแบบ 

   10 คะแนน 

3.ความสะอาด    10 คะแนน 

4.สะกดคําถูกตอง 10 คะแนน 

5.เสร็จทันเวลาที่กําหนด 10 คะแนน 

            รวม  50  คะแนน 

*ผลงานที่ไมเสร็จ

สมบรูณตาม

กําหนดเวลาคณะ

กรรม 

การจะไม

พิจารณา* 
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โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทกัษะทางวิชาการเทศบาล  ประจําป  2561 

ระหวางวันที่  7 - 8   กุมภาพันธ  2561 

ระดบัประถมศึกษา และมัธยมศกึษา 

กลุมสาระคณิตศาสตร 

 

 ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ี

ใช 

แขงขัน 

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน 

 

หมายเหตุ 

 1. โครงงานคณิตศาสตร 

- ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 

- ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 

 

ทีมละ 3 คน ทีมละ 

ไมเกิน 

 18 

นาที 

1. ใหผูเขาแขงขันสงรายงานโครงงานฉบบั 

   สมบูรณ จํานวน 3 ชุด (พิมพดวยกระดาษ A4) 

   โดยสงใหคณะกรรมการ ในวันที่แขงขัน 

2. ผูเขาประกวดจัดทําปายแสดงโครงงาน 

   ประกอบ ดวยวัสดุเปนแผน 3 แผน แผนกลาง 

   ขนาด 60 × 120 เซนติเมตร  แผนขางขนาด 

   60 × 60 เซนติเมตร 

3. ผูเขาประกวดตองนําเสนอโครงงานตอ 

   คณะกรรมการ เพือ่ใหคณะกรรมการซักถาม 

4. โครงงานทีส่งเขาประกวด ตองไมเปนโครงงาน  

   ลอกเลียนแบบของผูอื่น  

 

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 
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โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทกัษะทางวิชาการเทศบาล  ประจําป  2561 

ระหวางวันที่  7 - 8  กุมภาพันธ  2561 

ระดบัประถมศึกษา และมัธยมศกึษา 

กลุมสาระคณิตศาสตร 
 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ี

ใช 

แขงขัน 

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน 

 

หมายเหตุ 

2. คณิตคิดเร็ว 

- ระดับประถมศึกษาปที่ 1,2,3 

1 คน - 1. สุมตัวเลขจากโปรแกรม GSP เปนโจทยและผลลัพธ 

แลวใชการดําเนินการทางคณิตศาสตร ใหใชวิธีบวก 

ลบ คูณ หาร มาเขียนเปนสมการ ในการคิดคํานวณ

ตองใชตัวเลขใหครบทุกตัว โดยใชตัวละ 1 ครั้ง ซ่ึง

ตัวเลขที่สุมไดตองไมซํ้าเกิน 2 ตัว และ 0 ตองมีเพียง

ตัวเดียวเทาน้ัน ผลลัพธที่ไดจากการคิดคํานวณตอง

เปนจํานวนเต็ม 

2.จัดแขงขัน 2 รอบ ดังน้ี 

- 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 เม่ือหมดเวลา รอบที่ 1 พัก 5 นาที 

เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน 

1. กรณีตอบตรงคําตอบให 5 คะแนน 

   ตอบใกลเคียงลําดับที่ 1 ให 3 คะแนน 

2. กรณีไมมีใครตอบตรงคําตอบเลย 

    ตอบใกลเคียงลําดับที่ 1  ให 5 คะแนน 

    ตอบใกลเคียงลําดับที่ 2  ให 3 คะแนน 
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โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทกัษะทางวิชาการเทศบาล  ประจําป  2561 

ระหวางวันที่  7 - 8  กุมภาพันธ  2561 

ระดบัประถมศึกษา และมัธยมศกึษา 

กลุมสาระคณิตศาสตร 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ี

ใช 

แขงขัน 

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน 

 

หมายเหตุ 

3. คณิตคิดเร็ว 

- ระดับประถมศึกษาปที่ 4,5,6 

1 คน - 1. สุมตัวเลขจากโปรแกรม GSP เปนโจทยและผลลัพธ 

แลวใชการดําเนินการทางคณิตศสาสตร ใหใชวิธีบวก 

ลบ คูณ หาร เลขยกกําลัง (เลขชี้กําลังที่ใชตองมาจาก

ตัวเลขที่สุมมา) มาเขียนเปนสมการ ในการคิดคํานวณ

ตองใชตัวเลขใหครบทุกตัว โดยใชตัวละ 1 ครั้ง ซ่ึง

ตัวเลขที่สุมไดตองไมซํ้าเกิน 2 ตัว และ 0 ตองมีเพียง

ตัวเดียวเทาน้ัน ผลลัพธที่ไดจากการคิดคํานวณตอง

เปนจํานวนเต็ม 

2.จัดแขงขัน 2 รอบ ดังน้ี 

- 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 เม่ือหมดเวลา รอบที่ 1 พัก 5 นาที 

เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน 

1. กรณีตอบตรงคําตอบให 5 คะแนน 

   ตอบใกลเคียงลําดับที่ 1 ให 3 คะแนน 

2. กรณีไมมีใครตอบตรงคําตอบเลย 

    ตอบใกลเคียงลําดับที่ 1  ให 5 คะแนน 

    ตอบใกลเคียงลําดับที่ 2  ให 3 คะแนน 
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โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทกัษะทางวิชาการเทศบาล  ประจําป  2561 

ระหวางวันที่  7 - 8  กุมภาพันธ  2561 

ระดบัประถมศึกษา และมัธยมศกึษา 

กลุมสาระคณิตศาสตร 
 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ี

ใช 

แขงขัน 

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน 

 

หมายเหตุ 

4. คณิตคิดเร็ว 

- ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1,2,3 

1 คน - 1. สุมตัวเลขจากโปรแกรม GSP เปนโจทยและผลลัพธ 

แลวใชการดําเนินการทางคณิตศาสตร บวก ลบ คูณ หาร 

เลขยกกําลัง (เลขชี้กําลังที่ใชตองมาจากตัวเลขที่สุมมา) 

การถอดราก (ในการถอดราก ถาเปนรากอ่ืน ไมใชรากที่ 

2 ตองใสอันดับของรากจากตัวเลขที่สุมมา) มาเขียนเปน

สมการ ในการคิดคํานวณตองใชตัวเลขให ครบทุกตัว 

โดยใชตัวละ 1 ครั้ง ซ่ึงตัวเลขที่สุมไดตองไมซํ้าเกิน 2 ตัว 

และ 0 ตองมีเพียงตัวเดียวเทาน้ัน ผลลัพธที่ไดจากการ

คิดคํานวณตองเปนจํานวนเต็ม 

2.จัดแขงขัน 2 รอบ ดังน้ี 

- 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 

เม่ือหมดเวลา รอบที่ 1 พัก 5 นาที 

เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน 

1. กรณีตอบตรงคําตอบให 5 คะแนน 

   ตอบใกลเคียงลําดับที่ 1 ให 3 คะแนน 

2. กรณีไมมีใครตอบตรงคําตอบเลย 

    ตอบใกลเคียงลําดับที่ 1  ให 5 คะแนน 

    ตอบใกลเคียงลําดับที่ 2  ให 3 คะแนน 

 



                               รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทกัษะทางวิชาการ                              16 

โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทกัษะทางวิชาการเทศบาล  ประจําป  2561 

ระหวางวันที่  7 – 8  กุมภาพันธ  2561 

ระดบัประถมศึกษา และมัธยมศกึษา 
 

กลุมสาระคณิตศาสตร 

 
 
 
 
 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ี

ใช 

แขงขัน 

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน 

 

หมายเหตุ 

 4.  โจทยปญหาคณิต 

- ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1- 6 

- ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 

 

 

 

 

ทีมละ 2 คน 

1 คน 

 

 

 

 

1 ช่ัวโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ขอสอบจํานวน 25 ขอ ใชเวลา 60 นาที 

2. ผูเขาแขงขันทุกระดับช้ันอานขอสอบดวย 

   ตนเอง 

 

คําตอบที่ถูกตองขอละ  2  คะแนน 
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โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทกัษะทางวิชาการเทศบาล  ประจําป  2561 

ระหวางวันที่   7 - 8  กุมภาพันธ  2561 

ระดบัประถมศึกษา  และมัธยมศกึษา 

กลุมสาระวิทยาศาสตร 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

1. โครงงานวิทยาศาสตร 

- ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 

- ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 

 

 

ทีมละ 3 คน ไมเกิน 18 นาที 1. ใหผูเขาแขงขันสงรายงานโครงงานฉบบั 

   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 

   คณะกรรมการซกัถาม 9 นาที 

4. โครงงานทีส่งเขาประกวด ตองไมเปน 

   โครงงานที่ลอกเลียนแบบของผูอื่น  

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 
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โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทกัษะทางวิชาการเทศบาล  ประจําป  2561 

ระหวางวันที่  7 - 8  กุมภาพันธ  2561 

ระดบัประถมศึกษา และมัธยมศกึษา 

กลุมสาระวิทยาศาสตร 
 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

2. 
 
 
 
 

 
 

 
 

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

ทีมละ 2 คน  80 - 85 นาที ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 
1. ตอบปญหาโดยใชขอสอบปรนัยจํานวน 
   30 ขอ 30 คะแนน ใชเวลา 1 ช่ัวโมง 
2. ตอบปญหาโดยพิธีกร จํานวน 10 ขอ 
   20 คะแนน ใชเวลา ขอละ 1 นาที 
3. เน้ือหาขอสอบ 
   - ครอบคลมุระดับช้ันที่แขงขัน 
   - ขาวและเหตุการณปจจบุันเกี่ยวกบั  
     วิทยาศาสตร 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 
1. ตอบปญหาโดยใชขอสอบ 
  ปรนัยจํานวน 50 ขอ 50 คะแนน  
   ใชเวลา 1 ช่ัวโมง  
2. ตอบปญหาโดยพิธีกรจํานวน 25 ขอ  
   50 คะแนน ใชเวลา ขอละ 1 นาท ี
 

ขอสอบปรนัยขอละ       1  คะแนน 
ตอบปญหาพิธีกรขอละ   2  คะแนน 
      รวม        50  คะแนน 
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           โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทกัษะทางวิชาการเทศบาล  ประจําป  2561 

     ระหวางวันที่  7 - 8  กุมภาพันธ  2561 

  ระดับประถมศกึษา และมัธยมศกึษา 

กลุมสาระวิทยาศาสตร (ตอ) 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

 
 
 
 
 

ตอบปญหาวิทยาศาสตร 
(ตอ) 

  3. เน้ือหาขอสอบ ประกอบดวย 
-  ทุกหนวยการเรียนรู ของระดับช้ัน 
   แขงขัน 
-  ขาวและเหตุการณปจจุบันเกี่ยวกบั 
   วิทยาศาสตร 
มัธยมศึกษาปที่ 1- 3 

1. ตอบปญหาโดยใชขอสอบ 
  ปรนัยจํานวน 50 ขอ 50 คะแนน  
   ใชเวลา 1 ช่ัวโมง  
2. ตอบปญหาโดยพิธีกรจํานวน 25 ขอ  
   50 คะแนน ใชเวลาขอละ 1 นาที 
3. เน้ือหาขอสอบ ประกอบดวย 
-  ทุกหนวยการเรียนรู ของระดับช้ัน 
   แขงขัน 
-  ขาวและเหตุการณปจจุบันเกี่ยวกบั 
   วิทยาศาสตร 

ขอสอบปรนัยขอละ       1  คะแนน 
ตอบปญหาพิธีกรขอละ   2  คะแนน 
      รวม        100  คะแนน 
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โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทกัษะทางวิชาการเทศบาล  ประจําป  2561 

ระหวางวันที่   7 - 8   กุมภาพันธ  2561 

ระดบัประถมศึกษา และมัธยมศกึษา 

กลุมสาระวิทยาศาสตร 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

3. กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

- ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 

- ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมละ 3 คน 1 ช่ัวโมง 1.ฝายจัดการแขงขันเปนผูกําหนดหัวขอ 

  การทดลอง และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ 

  และสารเคมีให 

2. ผูเขาแขงขันดําเนินการปฏิบัติการ 

   ทดลอง ในหัวขอที่กําหนดตามหลกัสูตร 

   การศึกษา  จํานวน 1 การทดลอง 

   ป.4-6 แขงขันในหัวขอ “ปริมาณ 

   กระแสไฟฟากับอํานาจแมเหล็ก” 

    ม.1-3 แขงขันในหัวขอ   

    “ปจจัยท่ีมีผลตอแรงเสียดทาน ” 

1. การวางแผนวิธีการดําเนินการทดลอง 

                                20 คะแนน 

2. การปฏิบัติการทดลอง/ผลการทดลอง  

                                20 คะแนน 

3. ใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

  ไดถูกตองในการทดลอง  20 คะแนน  

4. การนําเสนอการทดลอง 20 คะแนน 

5. กระบวนการทํางานเปนทมี  

                                20 คะแนน 

   รวม  100  คะแนน 
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    โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการ ประจําป  2561 

ระหวางวันที่  7 - 8  กุมภาพันธ  2561 

ระดบัประถมศึกษา และมัธยมศกึษา 

 

กลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

1. ตอบปญหาสังคมศึกษาฯ 

-  ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3 

-  ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 

-  ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 

 

ทีมละ  

2 คน 

1 ช่ัวโมง 1. คณะกรรมการจัดเตรียมคําถาม 

    - ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3 จํานวน  40 ขอ 

    - ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน  50 ขอ 

    - ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3  จํานวน  50 ขอ 

    โดยกําหนดเน้ือหาในสาระศาสนา หนาที่พลเมือง  

    เศรษฐศาสตร  ประวัติศาสตร  ภูมิศาสตร  

    ความรูทั่วไป และเหตุการณปจจบุัน 

2. ใหผูเขาแขงขันคิดหาคําตอบและตอบลงใน 

    กระดาษคําตอบที่คณะกรรมการกําหนดให 

 

 

 

   

- คําตอบที่ถูกตองขอละ  

                           1 คะแนน 
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        โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทกัษะทางวิชาการ ประจําป  2561 

ระหวางวันที่  7 - 8  กุมภาพันธ  2561 

ระดบัประถมศึกษา และมัธยมศกึษา 

 

กลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 

จํานวนผู 

เขา

แขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

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

ทีมละ  
3 คน 

นําเสนอไม
เกิน 18นาที/ 
1 โครงงาน 

1. ใหผูเขาแขงขันสงรายงานโครงงานฉบบัสมบรูณ 
   จํานวน 3 ชุด (พิมพดวยกระดาษ A4) โดยสงให 
   คณะกรรมการกอนการแขงขันในวันที่แขงขัน 
2. ผูเขาประกวดจัดทําปายแสดงโครงงานประกอบ 
   ดวยวัสดุเปนแผน 3 แผน แผนกลางขนาด 
  60 × 120 เซนติเมตร แผนขางขนาด 60×60 ซ.ม. 
3. ผูเขาประกวดตองนําเสนอโครงงานตอ 
   คณะกรรมการ เพือ่ใหคณะกรรมการซักถาม 
4. โครงงานทีส่งเขาประกวด ตองไมเปนโครงงานที่ 
   ลอกเลียนแบบของผูอื่น 
 
 

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 
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          โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทกัษะทางวิชาการ ประจําป  2561 

      ระหวางวันที่  7 - 8  กุมภาพนัธ 2561 

    ระดับประถมศกึษา และมัธยมศกึษา 

 

กลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

4. แขงขันอนาซีดภาษาไทย/

ภาษามลายู 

- ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 

- ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 

ทีมละ  

5 คน 

 

10 นาที 1.นําเสนออนาซีดที่มเีน้ือหาเกี่ยวกบัเรื่องใด  

   เรื่องหน่ึง คือ ความสามัคคี ความงามของ 

   สิ่งแวดลอม สันติภาพ เศรษฐกจิพอเพียง  

   ยาเสพติด การทําความดี การสงเสรมิการศึกษา 

2.ขับรองอนาซีดเปนภาษาไทย/ภาษามลายู 

3.หามนําวัสดุ/อปุกรณมาตกแตงหรือใชประโยชน 

  ในการแขงขัน 

4.ใหสงเน้ือเพลงใหกรรมการในวันแขงขัน 

 

 

 

 

 1.เน้ือหา            20   คะแนน 

 2.การใชภาษา      20   คะแนน 

 3.นํ้าเสียง           30   คะแนน 

 4.ทํานอง            20   คะแนน 

 5.มารยาท ลลีา ทาทาง 10  คะแนน 

 

             รวม    100 คะแนน 
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         โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทกัษะทางวิชาการ ประจําป  2561 

     ระหวางวันที่  7 - 8  กุมภาพันธ 2561 

   ระดับประถมศกึษา และมัธยมศกึษา 

 

กลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ี

ใช 

แขงขัน 

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

5. ตอบปญหาศาสนาฯ 

(พุทธ - อิสลาม) 

- ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 

- ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 

ทีมละ 2 คน 

(พุทธ 1คน 

อิสลาม 1คน) 

60 นาที 1.คณะกรรมการจัดเตรียมคําถาม 

  - ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 50 ขอ 

    (พุทธ 25 ขอ อิสลาม 25 ขอ)  

 - ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 จํานวน 50 ขอ 

    (พุทธ 25 ขอ อิสลาม 25 ขอ)  

2.ใหผูเขาแขงขันคิดหาคําตอบและตอบลงใน 

  กระดาษคําตอบที่คณะกรรมการกําหนดให 

 

 

 

 

   คําตอบที่ถูกตองขอละ  1  คะแนน  
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โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทกัษะทางวิชาการเทศบาล  ประจําป  2561 

ระหวางวันที่   7 - 8  กุมภาพันธ  2561 

ระดบัประถมศึกษา และมัธยมศกึษา 

กลุมสาระศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

1. วาดภาพระบายส ี

- 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 

ระดับละ 1 คน 

  

3 ช่ัวโมง 1. กรรมการกําหนดหัวขอการแขงขันให 

2.คณะกรรมการจัดการแขงขันจัดเตรียม 

  อุปกรณ ใหสําหรบัการแขงขัน คือ 

 2.1 กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด ขนาด 

  11 × 15 น้ิว สําหรับระดับช้ัน ป.1-3 

 2.2 กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด ขนาด 

  15 × 22 น้ิว สําหรับระดับช้ัน ป.4-6, 

  ม.1-3 

3. ใหผูเขาแขงขันเตรียมอปุกรณมาเองดังน้ี 

   ดินสอ ยางลบ สี แผนรองวาด 

  - ช้ัน ป.1-3 ใชสีไม 

  - ช้ัน ป.4-6 ใชสีชอลค 

  - ช้ัน ม.1-3 ใชสีโปสเตอรหรือสีนํ้า 

1.วาดภาพตามหัวขอที่กําหนด 

                               5 คะแนน 

2. การวางภาพที่เหมาะสม  

                               30 คะแนน 

3.ความคิดสรางสรรค      30 คะแนน 

4.ความประณีตสวยงาม   30 คะแนน 

5.เก็บอปุกรณหลังการใช   5 คะแนน 

            รวม   100 คะแนน 
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โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทกัษะทางวิชาการเทศบาล  ประจําป  2561 

ระหวางวันที่   7 - 8  กุมภาพันธ  2561 

ระดบัประถมศึกษา และมัธยมศกึษา 

กลุมสาระศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

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 

              
  

ระดับละ 2 คน 

  

3 ช่ัวโมง 1. กรรมการกําหนดหัวขอการแขงขันให 

2.คณะกรรมการจัดการแขงขันจัดเตรียม 

  กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด ขนาด 

  15 × 22 น้ิว ใหผูแขงขันทุกระดับช้ัน 

3. ผูเขาแขงขันสามารถใชเทคนิคในการ

ระบายสี โดยใชสีอะไรก็ไดกี่สีก็ได หรือ

อุปกรณอื่นใดที่ใชประกอบในเชิงสรางสรรค 

โดยเตรียมมาเอง 

1.วาดภาพตามหัวขอที่กําหนด 

                                5 คะแนน 

2. การวางภาพที่เหมาะสม  

                               30 คะแนน 

3.ความคิดสรางสรรค      30 คะแนน 

4.ความประณีตสวยงาม   30 คะแนน 

5.เทคนิคการจัดองคประกอบ   

                                5 คะแนน 

            รวม   100 คะแนน 
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โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทกัษะทางวิชาการเทศบาล  ประจําป  2561 

ระหวางวันที่  7 - 8  กุมภาพันธ  2561 

ระดบัประถมศึกษา และมัธยมศกึษา 

กลุมสาระศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

3. เขียนภาพลายไทย 

- ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 

- ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 

 

 

 

 

 

 

ช้ันละ 1 คน 3 ช่ัวโมง 1.เขียนภาพลายไทยจากแบบที่กําหนดให คือ 

   - ช้ัน ป.4 ใชลาย “กนกเปลว” 

   - ช้ัน ป.5-6 ใชลาย “หนาขบ”(หนาสงิห) 

   - ช้ัน ม.1-3 ใชลาย “หนาขบ”(หนาสงิห 

     ละเอียด) 

2.ฝายจัดการแขงขันเปนผูเตรียมกระดาษให 

3.ใหเขียนภาพลายไทยขยายลงในกระดาษ 

  ขนาด 11 × 15 น้ิว 

4.ใหตัดเสนภาพลายไทยดวยดินสอเทาน้ัน 

  ไมลงส ี

5.ใหผูเขาแขงขันจัดเตรียมอปุกรณอื่นมาเอง 

 

 

1.ความเหมาะสมในการจัดภาพลงใน 

  กระดาษ           10 คะแนน 

2.ความออนชอยของการตัดเสน 

   30 คะแนน 

3.ผลงานถูกตองสมบูรณเหมอืนแบบ 

   30 คะแนน 

4.โครงสรางสัดสวน 20 คะแนน 

5.ความประณีตสวยงาม   10 คะแนน 

                 รวม  100  คะแนน 

*ผลงานที่ไม

เสร็จสมบูรณ

ตาม

กําหนดเวลา

คณะกรรม 

การจะไม

พิจารณา* 
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 ระหวางวันที่   7 - 8   กุมภาพันธ  2561 

ระดบัประถมศึกษา และมัธยมศกึษา 

กลุมสาระศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

4. สรางภาพดวยดินนํ้ามันตาม

หัวขอที่กําหนด 

- ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3 

- ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 

ทีมละ 2 คน 3 ช่ัวโมง 1.ผูเขาแขงขันปนดินนํ้ามันรูปนูนตํ่าเปน 

  เรื่องราว 

2.หัวขอที่ใชในการแขงขัน ไดแก 

   - ช้ัน ป.1-3 สรางภาพดวยดินนํ้ามันหัวขอ 

     “ความสวยงามใตทองทะเล” 

   - ช้ัน ป.4-6 สรางภาพดวยดินนํ้ามันหัวขอ 

    “มหัศจรรยความงามของธรรมชาติ” 

3. ผูเขาแขงขันเปนผูเตรียมฐานรองคือ 

   ช้ัน ป.1-3 ขนาด 10 x 10 น้ิว 

   ช้ัน ป.4-6 ขนาด 13 x 13 น้ิว 

4.ดินนํ้ามันและอปุกรณอื่น ๆ ใหผูเขาแขงขัน 

  เตรียมมาเอง 

1.ผลงานตรงตามกับหัวขอที่กําหนด  

                               25 คะแนน 

2.สัดสวนมีความเหมาะสม15 คะแนน 

3.ความคิดสรางสรรค      20 คะแนน 

4.ความประณีตสวยงามของผลงาน 

                               20 คะแนน 

5.การใชสีเหมอืนจริง      20 คะแนน 

                     รวม  100  คะแนน 
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    ระหวางวันท่ี  7 - 8  กุมภาพันธ  2561 

  ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

กลุมสาระศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 
 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

 5. รองเพลงพระราชนิพนธ 
 พรอมจินตลลีา 
 - ระดับประถมศึกษา 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

 

ทีมละ 6-9 คน
(รวมนักรอง) 

ไมเกิน 
10 นาที 

เพลงไทยพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช จํานวน 1 เพลง 
1. ผูเขาประกวดแตงกายตามความเหมาะสม 
2. ผูเขาประกวดทุกทีมรายงานตัวพรอมมอบแผนCD 
(sound เพลง) ที่จะใชประกวด โดยแจงเพลงที่จะใช
ในแตละรอบใหผูจัดการประกวดทราบลวงหนา
พรอมทั้งจับฉลากเพือ่จัดลําดับกอนการประกวด 10 
นาที 
3. ผูเขาประกวดข้ึนรองเพลงตามลําดับคณะกรรมการ
ประกาศรายช่ือผูเขารอบชิงชนะเลิศโดยไมแจง
คะแนน 
4. การประกวดในรอบชิงชนะเลิศจะดําเนินการโดย
ใหผูทีเ่ขารอบจบัฉลากข้ึนแสดงตามลําดับและ
ประกาศรายช่ือผูชนะเลิศ รองชนะเลิศและชมเชย 
5. หากมีการเปลี่ยนแปลงกติกาขอใดขอหน่ึง
ผูจัดการประกวดจะแจงใหผูเขาประกวดทราบกอน
การประกวด 

1.นํ้าเสียง/อักขระ          20  คะแนน 
2.จังหวะ ทํานอง เน้ือรอง  15 คะแนน 
3.บุคลิก ลลีา                   5 คะแนน 
4.ความพรอมเพรียง         20 คะแนน 
5.ลีลาทาทาง                  20 คะแนน 
6.ความเหมาะสมของเครือ่งแตงกาย 
                                  10 คะแนน 
7.ความกลมกลืนระหวางนักรองและ 
  แดนซเซอร                   10 
คะแนน 

              รวม  100  คะแนน 

 
 นักรอง 

 
 

 แดนซเซอร 
 

องค 
ประกอบ
โดยรวม 
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ระหวางวันท่ี  7 - 8  กุมภาพันธ  2561 

ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

กลุมสาระศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

 6. รองเพลงลกูทุงพรอมแดนซ
เซอร 
 - ระดับประถมศึกษา 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 
 

ทีมละ  
6-9 คน 

(รวมนักรอง) 

ไมเกิน 
 10 นาที 

เพลงไทยลกูทุง จํานวน 1 เพลง 
1. ผูเขาประกวดแตงกายตามความเหมาะสมสวยงาม 
2. ผูเขาประกวดทุก ทีมรายงานตัวพรอมมอบแผนCD 
(sound เพลง) ที่จะใชประกวด โดยแจงเพลงที่จะใช
ในแตละรอบใหผูจัดการประกวดทราบลวงหนาพรอม
ทั้งจบัฉลากเพื่อจัดลําดับกอนการประกวด 30 นาที 
3. ผูเขาประกวดข้ึนรองเพลงตามลําดับ 
คณะกรรมการประกาศรายช่ือผูเขารอบ ชิงชนะเลิศ
โดยไมแจงคะแนน 
4. การประกวดในรอบชิงชนะเลิศจะดําเนินการโดยให
ผูที่เขารอบจับฉลากข้ึนแสดงตามลําดับ 
5. หากมีการเปลี่ยนแปลงกติกาขอใดขอหน่ึงผูจัดการ
ประกวดจะแจงใหผูเขาประกวดทราบกอนการ
ประกวด 

1.นํ้าเสียง/อักขระ           20  คะแนน 
2.จังหวะ ทํานอง เน้ือรอง  15 คะแนน 
3.บุคลิก ลลีา                   5 คะแนน 
4.ความพรอมเพรียง         20 คะแนน 
5.ลีลาทาทาง                  20 คะแนน 
6.ความเหมาะสมของเครือ่งแตงกาย 
                                  10 คะแนน 
7.ความกลมกลืนระหวางนักรองและ 
  แดนซเซอร                   10 คะแนน 

              รวม  100  คะแนน 

 
 นักรอง 

 
 

 แดนซเซอร 
 

องค 
ประกอบ
โดยรวม 
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           โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทกัษะทางวิชาการเทศบาล  ประจําป  2561 

    ระหวางวันที่  7 - 8  กุมภาพันธ  2561 

ระดบัประถมศึกษา และมัธยมศกึษา 

กลุมสาระศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

 7. โครงงานศิลปะ 
- ระดับประถมศึกษาช้ัน ป.4-6 
- ระดับมัธยมศึกษาช้ัน ม.1-3 
 

ทีมละ 3 คน นําเสนอไม
เกิน18
นาที / 
1โครงงาน 

1. ใหผูเขาแขงขันสงรายงานโครงงานฉบบั
สมบรูณจํานวน 3 ชุด (พิมพดวยกระดาษ A4) 
โดยสงใหคณะกรรมการวันที่แขงขัน   
2. ผูเขาประกวดจัดทําปายแสดงโครงงาน
ประกอบดวยวัสดุเปนแผน 3 แผน แผนกลาง
ขนาด 60 × 120 เซนติเมตร แผนขางขนาด 
60×60 ซ.ม. 
3. ผูเขาประกวดตองนําเสนอโครงงานตอ
กรรมการเพื่อใหคณะกรรมการซกัถาม 
 
 
 
 
 

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 
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โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทกัษะทางวิชาการเทศบาล  ประจําป  2561 

ระหวางวันที่  7 – 8 กุมภาพนัธ  2561 

ระดบัประถมศึกษา และมัธยมศกึษา 

กลุมสาระสขุศึกษาและพลศึกษา 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

 1. ตอบปญหาสุขศึกษา 

- ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3 

- ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 

- ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 

- ระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 

- ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 

 

 

 

 

ทีมละ 2 คน 1 ช่ัวโมง - ฝายจัดการแขงขันจัดเตรียมขอสอบ ปรนัย  

จํานวน 30 ขอ ในระดับ ป.1 - ป.3 

จํานวน 50 ขอ ในระดับ ป.4 – 6 

จํานวน 50 ขอ ในระดับ ม.1,2,3 

-  คําตอบที่ถูกขอละ   1   คะแนน 
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โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทกัษะทางวิชาการเทศบาล  ประจําป  2561 

ระหวางวันที่  7 - 8   กุมภาพันธ  2561 

ระดบัประถมศึกษา และมัธยมศกึษา 

กลุมสาระสขุศึกษาและพลศึกษา 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

 2. แอโรบิค 

- ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1-6 

- ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 

 

ทีมละ  

8-10 คน 

ไมเกิน 

 12 นาที 

1. การแตงกายใหสวมชุดแอโรบิค 

2. ผูเขาประกวดทุกทีมรายงานตัวพรอมมอบแผน  

    CD เพลงจบัฉลาก จัดลําดับกอนหลงั 

3. การแขงขันแบงเปน 

   - อบอุนรางกาย ไมเกิน  2  นาที 

   - แอโรบิค     6 - 8 นาที 

   - ยืดเหยียดกลามเน้ือ 2 นาที 

 

1. ความถูกตองตามข้ันตอนของแอโรบิค   

                                   25 คะแนน 

2. ความพรอมเพรียงจังหวะลลีาสวยงาม 

                                   25 คะแนน 

3. ความคิดสรางสรรคและอุปกรณ  

                                   25 คะแนน 

4. การสรางบรรยากาศแกผูชม  

                                  10 คะแนน 

5. การแตงกายเหมาะสมสวยงาม 

                                  15 คะแนน 

      รวม   100 คะแนน 
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โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทกัษะทางวิชาการเทศบาล  ประจําป  2561 

ระหวางวันที่  7 - 8   กุมภาพันธ  2561 

ระดบัประถมศึกษา และมัธยมศกึษา 

กลุมสาระสขุศึกษาและพลศึกษา 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

  3. แขงขันทักษะทางกีฬาฟุตบอล 

(เดาะบอล) 

- ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 

- ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 

 

1 คน 5 นาที 1. ฟุตบอลคณะกรรมการจัดการแขงขันจัดให 

2. ผูเขารวมแขงขันตองแขงขันภายในเวลา  

    5 นาที  โดยใหเลน 3 ครั้ง นับรอบ 

3. ทําการแขงขันครั้งละ 1 ทีม 

4. ผูเขาแขงขันรายงานตัวจบัฉลากลําดับการ 

   แขงขัน 

 

 

 

 

 

 

 

- นับจํานวนครั้งภายใน 5 นาที 

- ช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6  (จํานวน  200  ครั้ง) 

- มัธยมศึกษาปที่ 1-3        (จํานวน  300  ครั้ง) 
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โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทกัษะทางวิชาการเทศบาล  ประจําป  2561 

ระหวางวันที่  7 -  8  กุมภาพันธ  2561 

ระดบัประถมศึกษา และมัธยมศกึษา 

กลุมสาระสขุศึกษาและพลศึกษา 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

 4. โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา 

- ระดับประถมศึกษาปที่  4 - 6 

- ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1- 3 

ทีมละ 3 คน นําเสนอ 

ไมเกิน  

18 นาที / 

1โครงงาน 

1. ใหผูเขาแขงขันสงรายงานโครงงานฉบบั

สมบรูณจํานวน 3 ชุด (พิมพดวยกระดาษ 

A4) โดยสงใหคณะกรรมการวันที่แขงขัน  

2. ผูเขาประกวดจัดทําปายแสดงโครงงาน

ประกอบดวยวัสดุเปนแผน 3 แผน แผนกลาง

ขนาด 60 × 120 เซนติเมตร แผนขางขนาด 

60×60 ซ.ม. 

3. ผูเขาประกวดตองนําเสนอโครงงานตอ

กรรมการเพื่อใหคณะกรรมการซกัถาม 

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 

 

 

 

 

 
 



                                           รายละเอียดกจิกรรมการประกวด/การแขงขันทกัษะทางวิชาการ                                   36 

โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทกัษะทางวิชาการเทศบาล  ประจําป  2561 

ระหวางวันที่   7 - 8   กุมภาพันธ  2561 

ระดบัประถมศึกษา และมัธยมศกึษา 

กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 

จํานวนผู 

เขา

แขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

1. โครงงานการงานอาชีพฯ 

 - ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 

 - ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 

ทีมละ  

3 คน 

นําเสนอไมเกิน  

18 นาที/ 

โครงงาน 

1. ใหผูเขาแขงขันสงรายงานโครงงานฉบบั

สมบรูณ จํานวน 3 ชุด (พิมพดวยกระดาษ A4)  

โดยสงใหคณะกรรมการในวันที่แขงขัน 

2. ผูเขาประกวดจัดทําปายแสดงโครงงาน

ประกอบวัสดุเปน 3 แผน แผนกลางขนาด 60 × 

120 เซนติเมตร แผนขางขนาด 60 × 60 

เซนติเมตร 

3. ผูเขาประกวดตองนําเสนอโครงงานตอ

คณะกรรมการ เพื่อใหคณะกรรมการซักถาม 

4. โครงงานทีส่งเขาประกวด ตองไมเปนโครงงาน

ที่ลอกเลียนแบบของผูอื่น 

 

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 
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โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล  ประจําป  2561 

ระหวางวันท่ี  7 - 8  กุมภาพันธ  2561 

ระดับประถมศึกษา  

กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 

จํานวน 

ผูเขา

แขงขัน 

เวลาท่ี

ใช 

แขงขัน 

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

2. งานประดิษฐจากใบตอง 
- ระดับประถมศึกษา 
  ปที่ 4-6 

ทีมละ  
3 คน 

3 ช่ัวโมง วิธีการประกวด 
1. ใหผูเขาประกวดประดิษฐงานใบตอง 1 ชุด 
   ประกอบดวย 

- การหอทรงสงู 
- การหอทรงเต้ีย 
- การกอขนมเทียน 
- ถาดรอง (เปนวงกลมเสนผานศูนยกลาง 10-12 น้ิว 

สูงไมเกิน 4 น้ิว) และใหนําผลงานมาจัดเขาชุดกันให 
สวยงามและเหมาะสมมาเอง 

 

การเตรียมวัสดุอุปกรณ 
1. ผูเขาประกวดจัดหาใบตอง เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ 
ใน 
   การประดิษฐและตกแตงมาเอง 
2. ไมอนุญาตผูเขาประกวดจัดตกแตงมากอนการประกวด 
 

1.การเตรียมวัสดุอุปกรณ        
    - การเจียนใบตอง การฉีกใบตองให 
     เหมาะสมกับงาน          5  คะแนน 
2.ความถูกตองตามประเภทที่กําหนด                     
    - การหอรูปทรงตาง ๆ ขนาดเหมาะสม 
                                  15 คะแนน 
    - ถาดรอง (เปนวงกลมเสนผาศูนย 
      กลาง 10 - 12 น้ิว สูงไมเกิน 4 น้ิว) 
                                    15 คะแนน 
3.ความคิดริเริ่มสรางสรรค     10 คะแนน 
4.ความประณีต สวยงาม       25 คะแนน 
5.ความรวมมือในการทํางาน  10 คะแนน 
6.งานเสรจ็ตามเวลาที่กําหนด 10 คะแนน 
7.จัดเกบ็ทําความสะอาด       10 คะแนน 
  รวม       100 คะแนน 
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โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล  ประจําป  2561 

ระหวางวันท่ี  7 - 8   กุมภาพันธ  2561 

ระดับมัธยมศึกษา 

กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

ท่ี 
ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ี

แขงขัน 

จํานวน 

    ผูเขา

แขงขัน 

เวลาท่ี

ใช 

แขงขัน 

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

3. งานประดิษฐจากใบตอง 
-ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-
3 

ทีมละ3คน 3 
ช่ัวโมง 

วิธีการประกวด 
1. จัดทําเปนบายสสีูขวัญ ขนาดสูง 3 ช้ัน 
2. ใหผูเขาประกวดนําวัสดุอปุกรณที่จําเปนตองใชใน 
   การจัดทํา เชน พานเงินพานทอง ขนาดเสนผาน 
   ศูนยกลางขอบดานในของพานอันลางสุดอยู 
   ระหวาง 9-11 น้ิว ดอกไมที่ยังไมไดแปรรปูและ 
   วัสดุอุปกรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวของยังไมไดแปรรูป 
   นํามาใหผูจัดการประกวดตรวจสอบกอนการ 
   ประกวดจัดเปนพานบายสสีูขวัญ ขนาดความสูง3ช้ัน 
การเตรียมวัสดุอุปกรณ 
1. ผูเขาประกวดจัดหาใบตอง เครื่องมือและอุปกรณ 
   ตาง ๆ ในการประดิษฐและตกแตงมาเอง 
2. ไมอนุญาตผูเขาประกวดจัดตกแตงมากอนการ 
   ประกวด 
 

1.การเตรียมวัสดุอุปกรณ       
    - การเจียนใบตอง การฉีกใบตองให 
     เหมาะสมกับงาน           5 คะแนน 
2.ความถูกตองตามประเภทที่กําหนด  
    - การหอรูปทรงตาง ๆ ขนาดเหมาะสม 
                                   15 คะแนน 
    - ถาดรอง (เปนวงกลมเสนผาศูนย 
      กลาง 10 – 12 น้ิว สูงไมเกิน 4 น้ิว) 
                                   15 คะแนน 
3.ความคิดริเริ่มสรางสรรค     10 คะแนน 
4.ความประณีต สวยงาม       25 คะแนน 
5.ความรวมมือในการทํางาน  10 คะแนน 
6.งานเสรจ็ตามเวลาที่กําหนด 10 คะแนน 
7.จัดเกบ็ทําความสะอาด       10 คะแนน 
  รวม      100 คะแนน 
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โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทกัษะทางวิชาการเทศบาล  ประจําป  2561 

ระหวางวันที่  7 - 8 กุมภาพันธ  2561 

ระดบัประถมศึกษา และมัธยมศกึษา 

กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 

จํานวน 

    ผูเขา

แขงขัน 

เวลาท่ี

ใช 

แขงขัน 

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

4. งานประดิษฐสิ่งของจาก

เศษวัสดุเหลือใช  

 - ระดับประถมศึกษา 

   ปที่4-6(ประดิษฐของ 

   เลน) 

- ระดับมัธยมศึกษาปที ่

  1-3 (ประดิษฐของใช) 

ทีม 

ละ 3 คน 

3 ช่ัวโมง 1. จะตองเปนวัสดุทีเ่หลือใชไมจํากัดรปูราง ชนิด และแบบ 

2. สามารถนํามาใชไดจรงิมีความคงทนตามลักษณะของงาน 

3. สามารถนําวัสดุอื่นมาประกอบตกแตงไดเล็กนอย 

4. ผูเขาประกวดตองเตรียมวัสดุอุปกรณทัง้หมดมาเอง 

5. สวนประกอบของช้ินงานทุกช้ินงานตองทําใน 

   เวลาที่เขาประกวดเทาน้ัน 

1. กระบวนการทํางาน (เปนทมีเปน 

   ข้ันตอน)             20 คะแนน 

2. ความคิดริเริ่มสรางสรรค   25 คะแนน 

3. ประโยชนใชสอย            25 คะแนน 

4. มีความประณีต สวยงาม   20 คะแนน 

5. เก็บวัสดุอปุกรณและพื้นที่ใชงาน 

   เรียบรอย                     10 คะแนน 

                      รวม      100 คะแนน 
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โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล  ประจําป  2561 

ระหวางวันท่ี  7 - 8   กุมภาพันธ  2561 

ระดับประถมศึกษา 

กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขา
แขงขัน 

เวลาท่ี
ใช 

แขงขัน 
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

5.  ทักษะทางคอมพิวเตอร 
 - ประถมศึกษาปที่ 1-3 
 - ประถมศึกษาปที่ 4-6 

ทีมละ  
2 คน 

120 
นาที 

 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 
1. แขงขันโดยใชระบบปฏิบัติการวินโดวเอก็ซพ ีโปรแกรมPaint 
2..ใชระบบปฏิบัติการ Windows 7  
3. หัวขอเรื่อง ฝายจัดการแขงขันแจงใหทราบในวันแขงขัน 
4.วาดภาพใหสรางเรือ่งราวตอเน่ืองใน 1 หนาจอมี 4 ชอง  
5. ไมอนุญาตใหผูเขาแขงขัน เตรียมภาพอื่นใดลวงหนา 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 
1. แขงขันโดยใชระบบปฏิบัติการวินโดวเอก็ซพ(ีWindows xp) 
   โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2013 
2. หัวขอเรื่อง ฝายจัดการแขงขันแจงใหทราบในวันแขงขัน 
3. จํานวนสไลดไมนอยกวา 15 สไลด จัดเก็บงานที่เสรจ็ลง 
   FIash Drive เพื่อสงกรรมการตรวจพรอมนําเสนอผลงาน 
4. เวลาในการนําเสนอผลงาน 5 นาที 
5. ภาพและเสียงผูจัดการแขงขันเตรียมใหเอง 
 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 
1. ความถูกตองสมบรูณ       30 คะแนน 
2. ความคิดสรางสรรค     30 คะแนน 
3. ความสวยงาม      20 คะแนน 
4. การจัดองคประกอบภาพ  20 คะแนน 
  รวม   100 คะแนน 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 
1.ความถูกตองสมบูรณ        20 คะแนน 
2.ความเช่ือมโยงขอมลู         20 คะแนน 
3.ความคิดริเริ่มสรางสรรคและสวยงาม 
                          25 คะแนน 
4.การใชเทคนิคของโปรแกรม     
15 คะแนน 
5.การบันทึกขอมลู     10 คะแนน 
6.การนําเสนอผลงาน          10 คะแนน
 รวม   100 คะแนน 

จอภาพ 
1.หนาจอ 
มี 4 ชอง 
 
 

  
 

 1  2 
 3  4 
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โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทกัษะทางวิชาการเทศบาล  ประจําป  2561 

ระหวางวันที่  7 - 8  กุมภาพันธ  2561 

ระดบัมัธยมศึกษา 

กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

6.  ทักษะทางคอมพิวเตอร 

 - ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 

 

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 สําหรบั 

   จัดเก็บขอมูลโดย Format ใหเรียบรอย 

4. เวลาในการนําเสนอผลงาน 5 นาที 

5. ภาพและเสียงผูจัดการแขงขันเตรียมใหเอง 

 

 

 

1. ความสมบูรณของเน้ือหา   20 คะแนน 

2. การเช่ือมโยงขอมลู     15  คะแนน 

3. ความคิดริเริ่มสรางสรรคและความ 

   สวยงาม      25 คะแนน 

4. การใชเทคนิคของโปรแกรม  

                                   20 คะแนน 

5.การบันทึกขอมลู             10 คะแนน 

6.การนําเสนอผลงาน          10 คะแนน 

  รวม   100 คะแนน 
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โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล  ประจําป  2561 

ระหวางวันท่ี   7 - 8    กุมภาพันธ  2561 

ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ี
ใช 

แขงขัน 
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

7. จัดสวนถาดแหง 
(ไมระบุช้ัน) 

ทีมละ  
4 คน 

(ทีมผสม) 
ประกอบ 

ดวย 
นักเรียน 1 คน 

ครู 1 คน 
    ผูบริหาร 

1 คน 
ผูปกครอง 

1 คน 

2 ช่ัวโมง การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ 
1. ลักษณะของภาชนะท่ีใชเปนจานรองกระถางเปนดินเผาทรง 
   กลมชนิดไมเคลือบ ขนาดเสนผานศูนยกลาง 11-13 นิ้ว 
2. พันธุไมและวัสดุอุปกรณ 
    - พันธุเปนพันธุท่ีใชจัดสวนถาดแหง ไมตํ่ากวา 3 ชนิด 
    - วัสดุประกอบ เชน หิน กรวด ไมอื่น ๆ ใหคํานึงถึงความ 
      เปนธรรมชาติ 
    - วัสดุปลูก มีความเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพันธุไม 
3. ใหผูเขารวมแขงขันเตรียมวัสดุอุปกรณทุกอยางมาเอง เชน 

- อุปกรณเขียนแบบ 1 ชุด 
- พันธุไม วัสดุประกอบ 
- ภาชนะท่ีใชจัด 
- กระปองฉีดน้ํา 

วิธีการประกวด 
1. ใหผูเขาประกวดเขียนแบบแปลนใหเสร็จลงมือจัด 
2. ผูเขาประกวดลงมือจัดสวนถาดแหงตามแบบแปลนท่ีได 
    กําหนดไว 
3. ผูรวมแขงขันตองพรอมกอนเวลาไมนอยกวา 10 นาที 
 

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

นักเรียนไม 
ระบุช้ัน 
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โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทกัษะทางวิชาการเทศบาล  ประจําป  2561 

ระหวางวันที่  7 -  8  กุมภาพันธ  2561 

ระดบัประถมศึกษา และมัธยมศกึษา 

กลุมสาระภาษาตางประเทศ 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

1. กลาวสุนทรพจน ภาษาอังกฤษ 

-  ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 

-  ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 

 

ระดับช้ันละ 

1 คน 

5 นาที 1. ผูเขาประกวดแตงกายตามความ     

   เหมาะสมกับการประกวด 

2. ใหผูเขาประกวดจับฉลากเพือ่จัดลําดับ   

   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 

 

1.  โครงสรางการพูด 30  คะแนน 

2.  ศิลปะการนําเสนอ 30  คะแนน 

3.  ความคิด  30  คะแนน 

4.  บุคลิกภาพ/นํ้าเสียง   10  คะแนน 

        รวม      100  คะแนน 
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โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทกัษะทางวิชาการเทศบาล  ประจําป  2561 

ระหวางวันที่  7 - 8  กุมภาพันธ  2561 

ระดบัประถมศึกษา และมัธยมศกึษา 

กลุมสาระภาษาตางประเทศ 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขาแขงขัน 
เวลาท่ีใช 
แขงขัน 

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

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

ทีมละ  
3 คน 

ทีมละ  
18 นาที 

1. ใหผูเขาแขงขันสงรายงานโครงงานฉบบั 
   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. โครงงานทีส่งเขาประกวด ตองไมเปน   
   โครงงานทีล่อกเลียนแบบผูอื่น 
 

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 
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โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทกัษะทางวิชาการเทศบาล  ประจําป  2561 

ระหวางวันที่   7 - 8   กุมภาพันธ  2561 

ระดบัประถมศึกษา และมัธยมศกึษา 

กลุมสาระภาษาตางประเทศ 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

3. วาดภาพจากเรื่องที่กําหนดให 

- ระดับประถมปที่ 1-3 

- ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 

- ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 

 

ระดับละ 

 1 คน 

1 ช่ัวโมง 1. ฝายจัดแขงขันเปนผูกําหนดหัวเรื่อง 

2. คณะกรรมการจัดการแขงขันเตรียม 

   อุปกรณใหสําหรบัการแขงขัน คือ   

   กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด  

   15 น้ิว × 22 น้ิว 

3. ใหผูเขาแขงขันเตรียมอปุกรณดังน้ีคือ 

   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 
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โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทกัษะทางวิชาการเทศบาล  ประจําป  2561 

ระหวางวันที่   7 - 8  กุมภาพันธ  2561 

ระดบัประถมศึกษา และมัธยมศกึษา 

กลุมสาระภาษาตางประเทศ 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขาแขงขัน 
เวลาท่ีใช 
แขงขัน 

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

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

ช้ันละ 1 คน 1 ช่ัวโมง 1. ฝายจัดการแขงขันจะเตรียมคําศัพทเดิม 
   ไวให 10 คําในกระดาษ คําละ 1 แผน 
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 พยางคข้ึนไป 
   ม.1-3 เปนคําศัพท 4 พยางคข้ึนไป 
 

1. พิจารณาจากคําศัพทที่ถูกตอง  
    คําละ  2  คะแนน 
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โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทกัษะทางวิชาการเทศบาล  ประจําป  2561 

ระหวางวันที่  7 - 8   กุมภาพันธ  2561 

ระดบัประถมศึกษา และมัธยมศกึษา 

กลุมสาระภาษาตางประเทศ 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

 5. พูดแนะนําสถานที่ทองเที่ยว 

- ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 

- ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 

ช้ันละ  

1 คน 

 

10 นาที    ใหผูเขาแขงขันพูดแนะนําสถานที ่

   ทองเที่ยวในทองถ่ินตนเองเปน 

   ภาษาอังกฤษ ใหผูฟงฟงแลวรูสึกอยาก 

   มาทองเที่ยว 

1. การใชคําศัพท การใชภาษา การออก 

   เสียงสําเนียง  30 คะแนน 

2. การแสดงทาทาง 20  คะแนน 

3. เน้ือหาสาระ  30  คะแนน 

4. ศิลปะการนําเสนอ      20  คะแนน 

        รวม 100  คะแนน 
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        โครงการจัดนิทรรศการและแขงขันทกัษะทางวิชาการเทศบาล  ประจําป  2561 

         ระหวางวันที่   7  -  8    กุมภาพนัธ   2561 

     ระดับประถมศกึษา และมัธยมศกึษา 

กลุมสาระภาษาตางประเทศ 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

 6. ทดสอบความรู 

- ช้ันประถมศึกษาปที ่4 - 6 

- ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 

 

ช้ันละ  

1 คน 

 1 ช่ัวโมง 

 

 

 

 

1. ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 ใชขอสอบ 

   จํานวน 30 ขอ ใชเวลา 60 นาที 

2. ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ใชขอสอบ 

   จํานวน 50 ขอใชเวลา 60 นาที 

3. ใหผูเขาแขงขันคิดหาคําตอบลงใน 

   กระดาษคําตอบ 

 

 

 

 

 

คําตอบที่ถูกตองขอละ  2  คะแนน  
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     โครงการจัดนทิรรศการและแขงขันทักษะทางวิชาการเทศบาล  ประจําป  2561 

  ระหวางวันที่  7 - 8  กุมภาพันธ  2561 

ระดบัประถมศึกษา และมัธยมศกึษา 

กลุมสาระภาษาตางประเทศ 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

 7. ตอบคําถามจากเรื่อง 

- ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3 

- ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 

- ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 

 

ทีมละ  

2 คน 

1 ช่ัวโมง 1. ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3 ใหตอบ  

    คําถามจากเรื่อง 4 เรื่อง ใชขอสอบ 20 ขอ 

2. ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 ใหตอบ 

    คําถามจากเรื่อง 5 เรื่อง ใชขอสอบ 20 ขอ 

3. ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ใหตอบ 

    คําถามจากเรื่อง 5-8 เรื่อง ใชขอสอบ  

    30 ขอ 

 

 

 

 

คําตอบที่ถูกตองขอละ 1 คะแนน  
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โครงการอนบุาลสรางสรรค ประจําป  2561 

วันที่   9  กุมภาพนัธ  2561 

ระดบักอนวัยเรียน 

ระดับเด็กเล็ก  

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

1. ฉีกปะกระดาษ 

- ศูนยพัฒนาเด็กเลก็  

ทีมละ2 คน 

    

 

2 ช่ัวโมง 1.ฝายจัดการแขงขันจัดเตรียมภาพใหในกระดาษ 

  ขนาด A 4   

2.ใหผูเขาแขงขันจัดเตรียมอปุกรณมาเอง  ดังน้ี  

  กระดาษคละสี, กาว, อื่นๆ ตามความเหมาะสม 

1.ผลงานเสรจ็สมบรูณตามเวลาที ่

  กําหนด                     15 คะแนน 

2.ความถูกตองของการใชส ี  

                                15 คะแนน 

3.ความสะอาดและประณีตสวยงาม  

                                10 คะแนน 

4.การเก็บอปุกรณหลงัการใชงาน   

                                10 คะแนน 

รวม  50  คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ    นักเรียนระดับเด็กเล็ก คือ นักเรียนที่มีอายุระหวาง 3-4 ป ที่กําลังเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือ 

                 นักเรียนที่เรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน 
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โครงการอนบุาลสรางสรรค ประจําป  2561 

วันที่   9   กุมภาพนัธ  2561 

ระดบักอนวัยเรียน 

ระดับเด็กเล็ก  

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ี

ใช 

แขงขัน 

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

 2. การเดินตัวหนอน 

  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

ทีมละไมเกิน 

10 คน    

  

ไมเกิน 

3 นาที 

1.กรรมการแจงกติกาในการแขงขันโดยใหผูเขา

ประกวดในแตละทีมน่ังลงตอกันเปนแถวและใช

มือจบัเอวเพื่อนคนที่อยูขางหนาโดยมือตองไม

หลุดจากเพื่อน 

2.เมื่อกรรมการใหสัญญาณปลอยตัวใหแตละทมี

ใชเทาเดินในทาน่ังยอง ๆ โดยตองไมลุกข้ึนยืน 

(ระยะทางไมนอยกวา 6  เมตร) 

3.ทีมใดปฏิบัติถูกตองตามกติกา และถึงจุดหมาย

ไดกอนเปนผูชนะ และถาทีมใดขณะประกวดยก

กนข้ึนสูงจะถูกปรับใหแพ 

1.ทักษะการทรงตัว         10 คะแนน 

2.การทํางานเปนทีม        10 คะแนน 

3.การแกปญหาเฉพาะหนา 10 คะแนน 

4.ความสําเรจ็ในงาน(การถึงเสนชัย) 

                                10 คะแนน 

5.การรูจักการควบคุมอารมณ   

                                10 คะแนน 

รวม 50 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ    นักเรียนระดับเด็กเล็ก คือ นักเรียนที่มีอายุระหวาง 3-4 ป ที่กําลังเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือ 

                นักเรียนที่เรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน    
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โครงการอนบุาลสรางสรรค ประจําป  2561 

 วันที่   9   กุมภาพนัธ  2561 

ระดบักอนวัยเรียน 

ระดับเด็กเล็ก  

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขาแขงขัน 
เวลาท่ีใช 
แขงขัน 

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

 3. เริงเลน เตน Dancer 
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

ทีมละไมเกิน 
10 คน     

15 นาที 1. ครูควบคุมทีมจะตองมาจับฉลากเพื่อจัดลําดับ
ทีมกอนเขาประกวด  15 นาที 
2. เวลาที่ใชในการประกวดทมีละไมเกิน  15 นาที  
รวมการแนะนําตัว 
3. ใชเพลง 1 เพลง เนนแนวเพลงเชิงสรางสรรค 
4. ครูผูควบคุมทีมที่จะมาทําการประกวดจะตอง
เตรียมแผนซีดีเพลงมา  และแจงรายละเอียด 
ช่ือเพลงกอนลวงหนา  เพื่อกองประกวดจะจัดลง
ในคอมพิวเตอร 
 

1. การแตงกาย เหมาะสม สวยงาม  
                               10 คะแนน 
2. บุคลิกและการแสดงออกหนาเวท ี
                               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    นักเรียนระดับเด็กเล็ก คือ นักเรียนที่มีอายุระหวาง 3-4 ป ที่กําลังเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือ 

               นักเรียนที่เรียนในระดับช้ันอนุบาล 1 ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน 
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โครงการอนบุาลสรางสรรค ประจําป  2561 

วันที่   9   กุมภาพนัธ  2561 

ระดบักอนวัยเรียน 

ระดับเด็กเล็ก  

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขาแขงขัน 
เวลาท่ีใช 
แขงขัน 

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

 4. การปนดินนํ้ามันลอยตัว 
- ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 

ทีมละ 2 คน 
 

 

 3 ช่ัวโมง 
 

 

1.กรรมการแจงกติกาในการแขงขัน ปนดินนํ้ามัน
ลอยตัว โดยใหผู เขาแขงขัน ในแตละทีม ปนดิน
นํ้ามันเปนเรื่องราว “ผลไมที่หนูชอบ” 
2.กรรมการใหสัญญาณในการแขงขันปนดินนํ้ามัน
ลอยตัว  ในเวลา 180 นาที (3 ชม.) 
3.ทีมใดปนดินนํ้ามันเสร็จ  ในเวลาการแขงขันที่
กําหนดจะไดรับการตัดสิน 
5.ถาทีมใดปนดินนํ้ามัน   ไมครบตามที่กําหนดจะถูก
ปรับใหแพ  
6.ฐานรอง ขนาด A 4 หรือ 10”x 12” 
7.ฐานรองและดินนํ้ามัน ตองนํามาเอง 

1.ผลงานสมัพันธกับหัวขอที่กําหนด 
                                 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                 
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โครงการอนบุาลสรางสรรค ประจําป  2561 

วันที่   9   กุมภาพนัธ  2561 
ระดบักอนวัยเรียน 

ระดับเด็กเล็ก  

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขาแขงขัน 
เวลาท่ีใช 
แขงขัน 

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

 5.  ฮูลาฮูป  ประกอบเพลง 
- ศูนยพัฒนาเด็กเลก็  

ทีมละไมเกิน 
10 คน   

 

ใชเพลง
ประกอบทาทาง 
ไมเกิน  8  นาที 

1.การแขงขันใหใชฮูลาฮูปขนาดเสนผาศูนยกลาง    
60  เซนติเมตรไมเกิน 70  เซนติเมตร ใหผูเขา
แขงขันเตรียมวัสดุมาเอง 
2.ผูควบคุมทีมจะตองมาจับสลาก  เพื่อจัดลําดับ
ทีมกอนการเขาประกวด  15  นาที 
3.การแขงขันแขงขันทลีะ 1 ทีม  โดยใหสมาชิก
ทีมถือลาฮปูไวในทาเตรียมทีจุ่ดแสดง  เมื่อ
กรรมการใหสญัญาณใหเริม่สายฮลูาฮปูพรอม
เพลงประกอบทาทาง 
4. ผูเขาแขงขันมีสทิธิแขงขันไดเพียงครัง้เดียว
เทาน้ัน 
5.ครูผูควบคุมทมีทีจ่ะมาทําการประกวดจะตอง
เตรียมแผน CD เพลงมาและใหแจงรายละเอียด
ช่ือ เพลงกอนลวงหนา  เพื่อกองประกวดจะจัด
ลงใน Computer  

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

รวม  100  คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  หมายเหตุ    นักเรียนระดับเด็กเล็ก คือ นักเรียนที่มีอายุระหวาง 3-4 ป ที่กําลังเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือ 

                 นักเรียนที่เรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน 
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โครงการอนบุาลสรางสรรค ประจําป  2561 

วันที่  9    กุมภาพนัธ  2561 

ระดบักอนวัยเรียน 

ระดับเด็กเล็ก  

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

 6. การระบายสีภาพที่กําหนด 

- ศูนยพัฒนาเด็กเลก็  

 1 คน 30 นาที 

 

1.ฝายจัดการแขงขันจัดเตรียมภาพสําหรับ 

  แขงขันให   

2.ผูเขาแขงขันจัดเตรียมอุปกรณ  ไดแก สีเทียน 

  12 สี และอุปกรณอื่นๆ ที่ใชในการระบายส ี

  และฐานรอง 

1.ความสะอาด และสวยงาม 25 คะแนน 

2.ความถูกตองของการใชสีกับภาพที ่

  กําหนด                       15 คะแนน 

3.ความเรียบรอยในการจัดเก็บอุปกรณ 

                                 10  คะแนน 

รวม  50  คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
หมายเหตุ    นักเรียนระดับเด็กเล็ก คือ นักเรียนที่มีอายุระหวาง 3-4 ป ที่กําลังเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือ 

                นักเรียนที่เรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน 
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โครงการอนบุาลสรางสรรค ประจําป  2561 

วันที่  9    กุมภาพนัธ  2561 

ระดบักอนวัยเรียน 

ระดับเด็กเล็ก  

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน 
จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 
แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

 7. รองเพลงประกอบทาทาง 

- ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 

1 คน ไมเกิน 5 นาที 

 

1.ผูแขงขันเปนผูจัดเตรียมอปุกรณการแขงขัน  

  มาเอง 

2.ผูแขงขันแตงกายดวยชุดสวยงามเหมาะสมกับ 

   การแขงขัน 

3.เพลงที่ใชในการแขงขันตองเปนเพลงในหนวย 

  การเรียนระดับช้ันเด็กเล็ก 

4.กรรมการแจงกติกาในการแขงขัน 

5.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที ่

  สิ้นสุด 

1.นํ้าเสียงชัดเจน              10  คะแนน 

2.ใชทาทางเหมาะสมกบัเพลง 10 คะแนน 

3.แตงกายเหมาะสมกบัเพลง  10 คะแนน 

4.ใชเวลาไดเหมาะสม          10 คะแนน 

5.การแกไขปญหาเฉพาะหนา 10 คะแนน 

รวม  50 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ    นักเรียนระดับเด็กเล็ก คือ นักเรียนที่มีอายุระหวาง 3-4 ป ที่กําลังเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือ 

                นักเรียนที่เรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน 
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โครงการอนบุาลสรางสรรค  ประจําป 2561 

 วันที่    9   กุมภาพันธ  2561 

ระดบักอนวัยเรียน 

ระดับเด็กเล็ก 

 
 
หมายเหตุ    นักเรียนระดับเด็กเล็ก คือ นักเรียนที่มีอายุระหวาง 3-4 ป ที่กําลังเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือ 

                นักเรียนที่เรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

 8. รอยวัสดุ 

  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

1 คน 30 นาที 1.กรรมการแจงกติกาในการแขงขัน และแจก 

  อุปกรณ (รูปทรงเรขาคณิต) สําหรับแขงขัน 

2.เมื่อเริ่มการแขงขันใหผูแขงขันรอยวัสดุตามที ่

  กําหนด 

3.เมื่อรอยวัสดุใหผูเขาแขงขันยกมือเพื่อให  

  คณะกรรมการ ตรวจสอบ 

4.คนใดรอยวัสดุไดสวยงามและถูกตองตามเกณฑ 

  เปนผูชนะ 

 

 

1.ความสวยงาม         15  คะแนน 

2.ความคิดสรางสรรค   15 คะแนน 

3.ความยาว              10  คะแนน 

4.เสร็จภายในเวลาที่กําหนด  

                             10 คะแนน 

รวม  50  คะแนน 
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โครงการอนบุาลสรางสรรค  ประจําป 2561 

 วันที่   9   กุมภาพนัธ  2561 

ระดบักอนวัยเรียน 

ระดับปฐมวัย 

 
 
หมายเหตุ   นักเรียนระดับอนุบาล 1  คือ  นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับช้ันอนุบาล 1 ของสถานศึกษาในกํากับของรัฐ  หรือ 

                                                   นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2  ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

 1. รอยวัสดุ 

  - ระดับอนุบาล 1 

1 คน 30 นาที 1.กรรมการแจงกติกาในการแขงขัน และแจก 

  อุปกรณ (รูปทรงเรขาคณิต) สําหรับแขงขัน 

2.เมื่อเริ่มการแขงขันใหผูแขงขันรอยวัสดุตามที ่

  กําหนด 

3.เมื่อรอยวัสดุใหผูเขาแขงขันยกมือเพื่อให  

  คณะกรรมการ ตรวจสอบ 

4.คนใดรอยวัสดุไดสวยงามและถูกตองตามเกณฑ 

  เปนผูชนะ 

 

 

1.ความสวยงาม         15  คะแนน 

2.ความคิดสรางสรรค   15  คะแนน 

3.ความยาว              10  คะแนน 

4.เสร็จภายในเวลาที่กําหนด  

                            10 คะแนน 

รวม  50 คะแนน 
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โครงการอนบุาลสรางสรรค  ประจําป 2561 

วันที่   9  กุมภาพนัธ  2561 

ระดบักอนวัยเรียน 

ระดับปฐมวัย 

 
 
หมายเหตุ   นักเรียนระดับอนุบาล 1  คือ  นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับช้ันอนุบาล 1 ของสถานศึกษาในกํากับของรัฐ  หรือ 

                                                   นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2  ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

 2.. รองเพลงประกอบทาทาง 

  - ระดับอนุบาล 1 

 1คน ไมเกิน 5 นาที 

 

1.กรรมการใหผูแขงขันจับฉลาก เพือ่จัดอันดับ 

2.กรรมการแจงกติกาในการแขงขัน  

3.ผูเขาแขงขันรองเพลงประกอบทาทางพรอม 

 อุปกรณตามทีเ่ตรียมมา 

4.ใหนําบทเพลงทีม่ีอยูในหนวยการเรียนมาใช 

  ในการประกวด 

1.นํ้าเสียงชัดเจน            10 คะแนน 

2.ใชทาทางเหมาะสมกบัเพลง  

                                10 คะแนน 

3.แตงกายเหมาะสมกบัเพลง   

                                10 คะแนน 

4.ใชเวลาไดเหมาะสม      10 คะแนน 

5.การแกไขปญหาเฉพะหนา   

                                10 คะแนน 

รวม  50  คะแนน 
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 โครงการอนบุาลสรางสรรค  ประจําป 2561 

 วันที่   9   กุมภาพนัธ  2561 

ระดบักอนวัยเรียน 

ระดับปฐมวัย 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน จํานวนผู 
เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 
แขงขัน 

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

 3. สรางภาพดวยกระดาษ 
 - ระดับอนุบาล 1 

3  คน  3 ช่ัวโมง 
 

 

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

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

 

หมายเหตุ   นักเรียนระดับอนุบาล 1  คือ  นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับช้ันอนุบาล 1 ของสถานศึกษาในกํากับของรัฐ  หรือ 

                                                   นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2  ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน 
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โครงการอนบุาลสรางสรรค  ประจําป  2561 

 วันที่   9    กุมภาพันธ  2561 

ระดบักอนวัยเรียน 

ระดับปฐมวัย 

 
 
หมายเหตุ   นักเรียนระดับอนุบาล 1  คือ  นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับช้ันอนุบาล 1 ของสถานศึกษาในกํากับของรัฐ  หรือ 

                                                   นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2  ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน จํานวนผู 
เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 
แขงขัน 

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมาย
เหตุ 

 4. การปนดินนํ้ามันลอยตัว 
- ระดับอนุบาล 1 

ทีมละ 2 คน 
 

 

  3 ช่ัวโมง 
 

 

1.กรรมการแจงกติกาในการแขงขัน ปนดินนํ้ามันลอยตัว 
โดยใหผูเขาแขงขัน ในแตละทีม สรางภาพดินนํ้ามันเปน
เรื่อง “ธรรมชาติแสนงดงาม” 
2.กรรมการใหสัญญาณในการแขงขันปนดินนํ้ามันลอยตัว  
ในเวลา 180 นาที (3 ชม) 
3.ทีมใดปนดินนํ้ามัน   ในเวลาการแขงขันที่กําหนดตาม
เวลาเปนผูชนะ 
4.ถาทีมใดปนดินนํ้ามัน   ไมครบตามที่กําหนดจะถูกปรับ
ใหแพ  
5.เตรียมดินนํ้ามันและฐานรองมาเอง โดยใชฐานรอง 
ขนาด A 4 หรือ 10”x 12” 
 

1.ผลงานสมัพันธกับหัวขอที่กําหนด 
                                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 
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โครงการอนบุาลสรางสรรค  ประจําป 2561 

 วันที่   9     กุมภาพันธ  2561 

ระดบักอนวัยเรียน 

ระดับปฐมวัย 

 
 
หมายเหตุ   นักเรียนระดับอนุบาล 1  คือ  นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับช้ันอนุบาล 1 ของสถานศึกษาในกํากับของรัฐ  หรือ 

                                                   นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2  ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน 

 
 
 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

 5. 

 

 

 

 

 

การระบายสีจากภาพ 

ที่กําหนด 

   - ระดับอนุบาล 1  

 1 คน 30 นาที 

 

1.ฝายจัดการแขงขันจัดเตรียมภาพสําหรับ 

  แขงขันให   

2.ผูเขาแขงขันจัดเตรียมอุปกรณ  ไดแก   สีเทียน  

  12 สี และอุปกรณอื่นๆ ที่ใชในการระบายส ี

  พรอมฐานรอง (ถามี) 

 

 

 

1.ความสะอาด และสวยงาม 25 คะแนน 

2.ความถูกตองของการใชสีกับภาพที่  

   กําหนด                      15 คะแนน 

3.ความเรียบรอยในการจัดเก็บอุปกรณ 

                                 10  คะแนน 

รวม  50  คะแนน 

 



                                   รายละเอยีดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทกัษะทางวิชาการ                            63 

โครงการอนบุาลสรางสรรค  ประจําป 2561 

 วันที่  9    กุมภาพนัธ  2561 

ระดบักอนวัยเรียน 

ระดับปฐมวัย 

 
หมายเหตุ   นักเรียนระดับอนุบาล 1  คือ  นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับช้ันอนุบาล 1 ของสถานศึกษาในกํากับของรัฐ  หรือ 

                                                    นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2  ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริงเลน เตน Dancer 

  - ระดับอนุบาล 1  

 ทีมละไมเกิน  

10 คน  

 

15 นาที 1. ครูควบคุมทีมจะตองมาจับฉลากเพื่อจัดลําดับทีม

กอนเขาประกวด  15 นาที 

2. เวลาที่ใชในการประกวดทมีละไมเกิน  15 นาที  

รวมการแนะนําตัว 

3. ใชเพลง 1 เพลง เนนแนวเพลงเชิงสรางสรรค 

4. ครูผูควบคุมทีมที่จะมาทําการประกวดจะตอง

เตรียมแผนซีดีเพลงมา  และแจงรายละเอียด 

ช่ือเพลงกอนลวงหนา  เพื่อกองประกวดจะจัดลงใน

คอมพิวเตอร 

 

1.การแตงกายเหมาะสม สวยงาม 

                               10 คะแนน 

2.บุคลิกและการแสดงออกหนาเวท ี

                               10 คะแนน 

3. ไหวพริบ ปฏิภาณ       10 คะแนน 

4. ทักษะความสามารถ 

   - เทคนิคการเตน         25 คะแนน 

   - สเต็ปการเตน           15 คะแนน 

   - ความพรอมเพรียง     15 คะแนน 

   - อารมณประกอบเพลง 15 คะแนน 

รวม  100  คะแนน 

 



                                    รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทกัษะทางวิชาการ                            64 

โครงการอนบุาลสรางสรรค  ประจําป 2561 

 วันที่   9   กุมภาพนัธ  2561 

ระดบักอนวัยเรียน 

ระดับปฐมวัย 

 
 

หมายเหตุ   นักเรียนระดับอนุบาล 1  คือ  นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับช้ันอนุบาล 1 ของสถานศึกษาในกํากับของรัฐ  หรือ 

                                                   นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2  ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ว่ิงซิกแซกเกบ็ของ 

  - ระดับอนุบาล 1  

 ทีมละ 2 คน  

 

2 นาที 

(ทีมละ) 

1.กรรมการแจงกติกาในการแขงขัน จบัฉลากจัด 

   ลําดับการแขงขัน 

2.เมื่อกรรมการใหสัญญาณปลอยตัวใหผูเขาแขงขัน 

  ว่ิงเก็บของตามจุดที่กําหนดให 

3.คนใดเก็บของหมดและใชเวลานอยที่สุดเปนชนะ 

4.ระยะทางในการแขงขันไมนอยกวา 8 เมตร 

 

 

 

1.ทักษะการทรงตัว         10 คะแนน 

2.ลักษณะการว่ิง            10 คะแนน 

3.การแกปญหาเฉพาะหนา  

                                10 คะแนน 

4.การเก็บของใหสมบรูณ  10 คะแนน 

5.เวลาที่ใช                   10 คะแนน 

รวม  50  คะแนน 
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โครงการอนบุาลสรางสรรค  ประจําป 2561 

 วันที่  9    กุมภาพนัธ  2561 

ระดบักอนวัยเรียน 

ระดับปฐมวัย 

 
หมายเหตุ   นักเรียนระดับอนุบาล 1  คือ  นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับช้ันอนุบาล 1 ของสถานศึกษาในกํากับของรัฐ  หรือ 

                                                   นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2  ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โยนหวง 

  - ระดับอนุบาล 1  

      1 คน  

 

5 นาที 

(คนละ) 

1.กรรมการแจงกติกาในการแขงขัน 

2.กรรมการจบัฉลากเพื่อจัดลําดับการแขงขัน 

3.เมื่อกรรมการใหสัญญาณในการแขงขันผูเลนโยน 

   หวงลงหลักไดจํานวน 10 ครั้ง ตอ 1 คน ใชเวลา 

   คนละ 5 นาที ความสูงของหลักจากพื้น 30 ซม.   

   ผูแขงขันยืนหางจากหลัก ประมาณ 2 เมตร  

   ใชหวงยางขนาดเสนผาศูนยกลาง 10 ซม. 

4.คนใดโยนหวงลงหลักไดมากทีสุ่ดเปนผูชนะ 

 

 

 

1.หวงลงหลัก (5 คะแนน ตอ 1 ครั้ง) 

                            50 คะแนน 
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โครงการอนบุาลสรางสรรค  ประจําป 2561 

 วันที่   9   กุมภาพนัธ  2561 

ระดบักอนวัยเรียน 

ระดับปฐมวัย 

 
หมายเหตุ   นักเรียนระดับอนุบาล 1  คือ  นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับช้ันอนุบาล 1 ของสถานศึกษาในกํากับของรัฐ  หรือ 

                                                   นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2  ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน 

 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โยนบอลลงตะกรา 

  - ระดับอนุบาล 1  

 ทีมละ 2 คน  

(นักเรียน/ 

ผูปกครอง) 

 

5 นาที 

(โยน 10 ครั้ง) 
1.กรรมการใหผูแขงขันจับฉลาก เพือ่จัดอันดับ 

2.ใหผูแขงขันยืนในทีท่ี่กําหนด หางกันประมาณ 

   3 เมตร 

3.เมื่อไดยินเสียงสัญญาณใหนักเรียนโยนลูกบอลไป 

  ยังตะกรา 

4.จํานวนครั้งทีโ่ยนบอล (10 ครั้ง) 

5.ลูกบอลลงตะกรา ( 5 คะแนน ตอครั้ง) 

 

 

 

1.จํานวนครั้งทีโ่ยนบอล (10 ครั้ง) 

2.ลูกบอลลงตะกรา ( 5 คะแนน)  

  ตอครั้ง  
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โครงการอนบุาลสรางสรรค  ประจําป 2561 

 วันที่  9    กุมภาพนัธ  2561 

ระดบักอนวัยเรียน 

ระดับปฐมวัย 

 
 

หมายเหตุ   นักเรียนระดับอนุบาล 1  คือ  นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับช้ันอนุบาล 1 ของสถานศึกษาในกํากับของรัฐ  หรือ 

                                                    นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2  ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอกนํ้าใสขวด 

  - ระดับอนุบาล 1  

 ทีมละ 2 คน  

- นักเรียน 1 คน 

- ผูปกครอง 1 คน 

 

20 นาที 1.ฝายจัดการแขงขัน จัดเตรียมอปุกรณแขงขัน คือ 

  ขวดนํ้า ชอน ขันนํ้า ฯลฯ 

2.นักเรียนและผูปกครองรวมมือกันใชชอนตักนํ้า 

  กรอกลงไปในขวดจนเต็ม 

3.ทีมใดทําถูกกติกาและถึงจุดหมายกอนเปนผูชนะ 

 

 

 

1.ความรวมมือพรอมเพรียง 15 คะแนน 

2.สะอาดเรียบรอย           10 คะแนน 

3.ความเรียบรอยในการวางอุปกรณ 

                                  10 คะแนน 

4.ทําเสร็จตามเวลากําหนด  15 คะแนน  

 

                 รวม   50  คะแนน 

 



                                        รายละเอียดกิจกรรมการประกวด/การแขงขันทักษะทางวิชาการ                                  68 

โครงการอนบุาลสรางสรรค  ประจําป 2561 

 วันที่   9   กุมภาพนัธ  2561 

ระดบักอนวัยเรียน 

ระดับปฐมวัย 

 
 
หมายเหตุ   นักเรียนระดับอนุบาล 2 คือ  นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับช้ันอนุบาล 2  ของสถานศึกษาในกํากับของรัฐ  หรือ 

                                                  นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับช้ันอนุบาล 3  ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน 

 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

11. เลานิทานประกอบทาทาง 

- ระดับอนุบาล 2 

     1  คน 

 

ไมเกิน  

10 นาที 

 

1.กรรมการใหผูแขงขันจับฉลาก เพือ่จัดอันดับ 

2.แตงกายดวยชุดนักเรียนหรือชุดกีฬาประจํา 

   โรงเรียน 

3.เน้ือหานิทานเปนเรือ่งปลูกฝงคุณธรรม 

4.หามนําฉากหลังและสื่อมาประกอบการเลา 

   นิทาน 

5.ผูแขงขันตองใชอุปกรณเครื่องเสียง 

6.ผลการตัดสินของกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด 

1.กระบวนการเลานิทาน     25 คะแนน 

2.นํ้าเสียงที่สอดคลองกับเน้ือเรื่อง/เสียง 

   ดังชัดเจน                    30 คะแนน 

3.มีความคิดสรางสรรค/มีความแปลกใหม 

  ของเรื่อง/ใหคติเตือนใจ     20 คะแนน 

4.บุคลิกภาพ/ทาทาง          25 คะแนน 

รวม  100  คะแนน 
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โครงการอนบุาลสรางสรรค  ประจําป 2561 

 วันที่   9   กุมภาพนัธ  2561 

ระดบักอนวัยเรียน 

ระดับปฐมวัย 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

12. คัดลายมือภาษาไทย 

- ระดับอนุบาล 2 

1  คน 30 นาที 1.คณะกรรมการแจกเน้ือหาในการแขงขันใหกบั 

  ผูเขาแขงขัน 

2.เมื่อคณะกรรมการใหสญัญาณใหผูเขาแขงขัน 

  ทุกคนลงมือทํากิจกรรม 

3.เมื่อหมดเวลาใหกรรมการเกบ็ผลงาน 

4.ผลงานช้ินใดที่ไมเสรจ็ตามเวลาที่กําหนด  ทาง 

  คณะกรรมการจะไมพจิารณา 

1.ตัวอักษรตรงเรียบ การวางสระ 

  วรรณยุกต ชองไฟถูกตอง 10 คะแนน 

2.ความสวยงามถูกตองตามรปูแบบ 

                                  10 คะแนน 

3.ความสะอาด 10 คะแนน 

4.สะกดคําถูกตอง 10 คะแนน 

5.เสร็จทันเวลาที่กําหนด 10 คะแนน 

รวม  50 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
หมายเหตุ   นักเรียนระดับอนุบาล 2  คือ  นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับช้ันอนุบาล 2  ของสถานศึกษาในกํากับของรัฐ  หรือ 

                                                   นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 3  ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน 
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โครงการอนบุาลสรางสรรค  ประจําป 2561 

 วันที่  9    กุมภาพนัธ  2561 

ระดบักอนวัยเรียน 

ระดับปฐมวัย 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

13. การเปาสีตามจินตนาการ 

- ระดับอนุบาล 2 

1  คน 30 นาที 

 

1.ฝายจัดการประกวดการแขงขันเตรียมอปุกรณ 

คือ กระดาษ 100 ปอนด ขนาด A 4 

2.อุปกรณอื่นผูเขาแขงขันจัดเตรียมมาเอง คือ สี

นํ้า, หลอดกาแฟ   และอุปกรณอื่นๆ 

3.เมื่อกรรมการใหสัญญาณใหแตละคนลงมือ

ปฏิบัติ 

1.ความคิดสรางสรรค        10 คะแนน 

2.ความสมบรูณของช้ินงาน 10 คะแนน 

3.การใชสีทีห่ลากหลายเหมาะสม  

                                  10 คะแนน 

4.ความสะอาดสวยงาม       10 คะแนน 

5.การจัดเกบ็วัสดุอุปกรณ    10 คะแนน 

รวม  50 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
หมายเหตุ   นักเรียนระดับอนุบาล 2  คือ  นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับช้ันอนุบาล 2  ของสถานศึกษาในกํากับของรัฐ  หรือ 

                                                   นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 3  ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน 
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โครงการอนบุาลสรางสรรค  ประจําป 2561 

 วันที่   9    กุมภาพันธ  2561 

ระดบักอนวัยเรียน 

ระดับปฐมวัย 
 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน จํานวนผู 
เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 
แขงขัน 

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

14. การสรางภาพดวยกระดาษ 
- ระดับอนุบาล 2 

3 คน 3 ช่ัวโมง 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   นักเรียนระดับอนุบาล 2  คือ  นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับช้ันอนุบาล 2  ของสถานศึกษาในกํากับของรัฐ  หรือ 

                                                   นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 3  ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน 
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โครงการอนบุาลสรางสรรค  ประจําป 2561 

 วันที่   9    กุมภาพันธ  2561 

ระดบักอนวัยเรียน 

ระดับปฐมวัย 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

15. สรางภาพดวยดินนํ้ามัน 

(นูนตํ่า) 

- ระดับอนุบาล 2 

ทีมละ 2 คน 

 

 3 ช่ัวโมง 

(180 นาที) 

1.ผูเขาแขงขันจัดเตรียมอุปกรณสําหรับแขงขัน 

ไดแกดินนํ้ามัน และอุปกรณในการปน 

2.ผูเขาแขงขันจัดเตรียมที่วางผลงานเปนแผนไม

ขนาด 13” x 13” มาเอง 

3.กําหนดหัวขอในการแขงขัน 

  “ทองทะเลแสนสวย” 

4.ทีมใด  ผลงานไมเสร็จภายในเวลาที่กําหนด  

จะไมนํามาตัดสิน 

 

 

1.ผลงานสมัพันธกับหัวขอที่กําหนด  

                                 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  นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับช้ันอนุบาล 2  ของสถานศึกษาในกํากับของรัฐ  หรือ 

                                                   นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 3  ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน 
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โครงการอนบุาลสรางสรรค  ประจําป 2561 

 วันที่   9   กุมภาพนัธ  2561 

ระดบักอนวัยเรียน 

ระดับปฐมวัย 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริงเลน เตน Dancer 

  - ระดับอนุบาล 2  

 ทีมละไมเกิน  

10 คน  

   

15 นาที 1. ครูควบคุมทีมจะตองมาจับฉลากเพื่อจัดลําดับทีม

กอนเขาประกวด  15 นาที 

2. เวลาที่ใชในการประกวดทมีละไมเกิน  15 นาที  

รวมการแนะนําตัว 

3. ใชเพลง 1 เพลง เนนแนวเพลงเชิงสรางสรรค 

4. ครูผูควบคุมทีมที่จะมาทําการประกวดจะตอง

เตรียมแผนซีดีเพลงมา  และแจงรายละเอียด 

ช่ือเพลงกอนลวงหนา  เพื่อกองประกวดจะจัดลงใน

คอมพิวเตอร 

 

1.การแตงกายเหมาะสม สวยงาม 

                             10 คะแนน 

2.บุคลิกและการแสดงออกหนาเวท ี

                             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  นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับช้ันอนุบาล 2  ของสถานศึกษาในกํากับของรัฐ  หรือ 

                                                   นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 3  ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน 
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โครงการอนบุาลสรางสรรค  ประจําป 2561 

วันที่    9   กุมภาพนัธ  2561 

ระดบักอนวัยเรียน 

ระดับปฐมวัย 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

17. การวาดภาพระบายส ี

- ระดับอนุบาล 2 

 ทีมละ  

2 คน 

2  ช่ัวโมง 1.วาดภาพในหัวขอ:  “หนูรกัธรรมชาติ”    

2.ผูจัดการประกวด จัดเตรียมกระดาษ 100ปอนด 

   ขนาด A 4 ให 

3.ใหผูเขาประกวดจัดเตรียมอปุกรณมาเอง   ดังน้ี 

  - ดินสอ 

  - ยางลบ 

  - สีเทียนชนิด  12  ส ี

  - แผนรองวาดภาพ 

 

 

1.วาดภาพตามหัวขอที่กําหนด 5คะแนน

2.การวางภาพที่เหมาะสม    30 คะแนน 

3.ความคิดริเริ่มสรางสรรค   30 คะแนน 

4.ความประณีตสวยงาม      30 คะแนน 

5.การเก็บอปุกรณหลงัการใชงาน  

                                    5 คะแนน 

รวม 100 คะแนน 

 

 

หมายเหตุ   นักเรียนระดับอนุบาล 2  คือ  นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับช้ันอนุบาล 2  ของสถานศึกษาในกํากับของรัฐ  หรือ 

                                                   นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 3  ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน 
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โครงการอนบุาลสรางสรรค  ประจําป 2561 

 วันที่  9    กุมภาพนัธ  2561 

ระดบักอนวัยเรียน 

ระดับปฐมวัย 

 
 
หมายเหตุ   นักเรียนระดับอนุบาล 2  คือ  นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับช้ันอนุบาล 2  ของสถานศึกษาในกํากับของรัฐ  หรือ 

                                                   นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 3  ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

18  คณิตคิดเลขเร็ว 

- ระดับอนุบาล 2 

    1 คน 

 

10  นาที 

 

1.กรรมการแจงกติกาในการแขงขันโดยผูเขา

แขงขันทําแบบทดสอบ จํานวน 25 ขอ ภายใน

เวลา  10 นาที 

2.เมื่อกรรมการใหสัญญาณในการเริ่ม  ผูเขา

แขงขันลงมือทําแบบทดสอบ  โดยตัดสินจาก

คําตอบที่ถูกตองโดยนับคะแนนขอละ 1 คะแนน 

และตัดสินจากการใชเวลานอยทีสุ่ด 
 
 
 

1.คําตอบ  1 ขอ นับ    1  คะแนน 

2.หากคะแนนเทากัน  ใหเวลาที่ใชใน

การทําแบบทดสอบ   ทีมใดใชเวลานอย

กวาและเสรจ็กอนถือวาเปนผูชนะ 
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โครงการอนบุาลสรางสรรค  ประจําป 2561 

 วันที่   9   กุมภาพนัธ  2561 

ระดบักอนวัยเรียน 

ระดับปฐมวัย 

 

ท่ี ชื่อ-กิจกรรม ชั้นท่ีแขงขัน จํานวนผู 

เขาแขงขัน 

เวลาท่ีใช 

แขงขัน 

แนวทาง/การแขงขันและอุปกรณ เกณฑการตัดสิน หมายเหตุ 

19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ว่ิงซิกแซกเกบ็ของ 

  - ระดับอนุบาล 2  

 ทีมละ 2 คน  

 

2 นาที 

(ทีมละ) 

1.กรรมการแจงกติกาในการแขงขัน จบัฉลากจัด 

   ลําดับการแขงขัน 

2.เมื่อกรรมการใหสัญญาณปลอยตัวใหผูเขาแขงขัน 

  ว่ิงเก็บของตามจุดที่กําหนดให 

3.คนใดเก็บของหมดและใชเวลานอยที่สุดเปนชนะ 

4.ระยะทางในการแขงขันไมนอยกวา 8 เมตร 

 

 

 

1.ทักษะการทรงตัว         10 คะแนน 

2.ลักษณะการว่ิง            10 คะแนน 

3.การแกปญหาเฉพาะหนา  

                                10 คะแนน 

4.การเก็บของใหสมบรูณ  10 คะแนน 

5.เวลาที่ใช                   10 คะแนน 

รวม 50 คะแนน 

 

 

 

หมายเหตุ   นักเรียนระดับอนุบาล 2  คือ  นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับช้ันอนุบาล 2 ของสถานศึกษาในกํากับของรัฐ  หรือ 

                                                    นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับชั้นอนุบาล 3  ของสถานศึกษาในกํากับของสํานักงานการศึกษาเอกชน 
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                   คะแนนเต็ม    คะแนน                                         คะแนนเต็ม   คะแนน                                คะแนนเต็ม    คะแนน                                                                                       

ได้คะแนน  -  คะแนน รับเกียรติบัตรระดบัเหรียญทอง             ได้คะแนน  -  คะแนน รับเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง        ได้คะแนน  -  คะแนน รับเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 

ได้คะแนน  -  คะแนน รับเกียรติบัตรระดบัเหรียญเงิน              ได้คะแนน  -  คะแนน รับเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน          ได้คะแนน  -  คะแนน รับเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 

ได้คะแนน  -  คะแนน รับเกียรติบัตรระดบัเหรียญทองแดง      ได้คะแนน  -  คะแนน รับเกียรติบัตรระดบัเหรียญทองแดง   ได้คะแนน  -  คะแนน รับเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 

ได้คะแนนตํากว่า  คะแนน ไม่ผ่านการตัดสนิ                              ได้คะแนนตํากว่า    คะแนน ไม่ผ่านการตดัสนิ                         ได้คะแนนตํากว่า    คะแนน  ไม่ผ่านการตดัสนิ 

 
                คะแนนเต็ม   คะแนน                                       คะแนนเต็ม    คะแนน                                    คะแนนเต็ม    คะแนน 
ได้คะแนน  -  คะแนน รับเกียรติบัตรระดบัเหรียญทอง            ได้คะแนน  -  คะแนน รับเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง         ได้คะแนน -  คะแนน รับเกียรติบัตรระดบัเหรียญทอง 

ได้คะแนน  -  คะแนน รับเกียรติบัตรระดบัเหรียญเงิน             ได้คะแนน  -  คะแนน รับเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน          ได้คะแนน  -  คะแนน รับเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 

ได้คะแนน  -  คะแนน รับเกียรติบัตรระดบัเหรียญทองแดง      ได้คะแนน  -  คะแนน รับเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง   ได้คะแนน  -  คะแนน รับเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 

ได้คะแนนตํากว่า    คะแนน ไม่ผ่านการตดัสนิ                            ได้คะแนนตํากว่า  คะแนน ไม่ผ่านการตดัสนิ                           ได้คะแนนตํากว่า  คะแนน  ไม่ผ่านการตดัสนิ 

 
                คะแนนเต็ม   คะแนน                                        คะแนนเต็ม    คะแนน                                                 
ได้คะแนน  -  คะแนน รับเกียรติบัตรระดบัเหรียญทอง             ได้คะแนน  -  คะแนน รับเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง         

ได้คะแนน  -  คะแนน รับเกียรติบัตรระดบัเหรียญเงิน              ได้คะแนน  -  คะแนน รับเกียรติบัตรระดบัเหรียญเงิน          

ได้คะแนน  -  คะแนน รับเกียรติบัตรระดบัเหรียญทองแดง      ได้คะแนน  -  คะแนน รับเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง   

ได้คะแนนตํากว่า    คะแนน ไม่ผ่านการตดัสนิ                               ได้คะแนนตํากว่า  คะแนน ไม่ผ่านการตดัสนิ                             


