
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ใบสมัครแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม  Paint 
งานสีกันฯ SMART TALENT 2014 

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558   เวลา 09.00 – 11.00 น.  
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 3 ช้ัน 2 

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

1.   รายชื่อนักเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน/ประกวด   
 (1)................................................................................. ชั้น.......... ...................    
 (2).................................................................................. ชั้น............. ...............    
  
2.   ช่ือผู้ควบคุมนักเรียนเข้าแข่งขัน 

(1)................................................................... ........โทร............................................... 
(2)...........................................................................โทร............................................ ... 

 

หมายเหตุ  กรุณาน าส่ง ใบสมัครภายในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558  โทรสาร  02-9283841 และ 02-5661455 
               สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมที่ นางสาวปรานิสา  ทองอ่อน  โทรศัพท์ 089-4589832 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งานสีกันฯ SMART TALENT 2014 

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม  Paint 

กติกาการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม  Paint 
1. ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน 
  -  ช่วงชั้นที่ 1, 2 (ระดับประถมศึกษา) 
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
  -  ประเภททีม 2 คน 
3. เกณฑ์การให้คะแนน  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  3.1   ความสวยงาม     30  คะแนน   
  3.2   การจัดองค์ประกอบของภาพ    20  คะแนน 
  3.3   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    20  คะแนน 
  3.4   ความส าเร็จของผลงาน    10  คะแนน 
  3.5   สื่อความหมายได้ชัดเจนสอดคล้องกับหัวเรื่อง  20  คะแนน 
4. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 09.00 – 11.00 น. (จ านวน 2 ชั่วโมง) 
5. เกณฑ์การตัดสิน  น าคะแนนรวมมาคิดเทียบเกณฑ์การตัดสิน  ดังนี้ 

        คะแนน  80 - 100 คะแนน  ระดับเหรียญทอง 
  คะแนน  70 - 79  คะแนน  ระดับเหรียญเงิน 
  คะแนน  60 - 69  คะแนน  ระดับเหรียญทองแดง 
  คะแนน  50 - 59  คะแนน  รางวัลชมเชย 

6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
7. แข่งขัน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 3 ชั้น 2 
8. ผู้ประสานงาน นางสาวปรานิสา  ทองอ่อน  โทร 089-4589832 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ 
ใบสมัครแข่งขันการประกวด  Seekan Got Talent 

งานสีกันฯ SMART TALENT 2014 
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2558  เวลา ............................. น.  

ณ เวทีลานปิยมิตรรวมใจ 
 

ชื่อโรงเรียน............................................................................................................................ 
 

ประเภทของการแสดง............................................................................................................ 
 

ชื่อการแสดง........................................................................................................................... 
 

ชื่อคุณครูผู้ควบคุม.................................................................................................................. 
 

ชื่อนักแสดง  1. ................................................................................................................. 
 

  2. ................................................................................................................. 
 

  3. ................................................................................................................. 
 

  4. ................................................................................................................. 
 

  5. ................................................................................................................. 
 

  6. ................................................................................................................. 
 

  7. ................................................................................................................. 

หมายเหตุ  กรุณาน าส่ง ใบสมัครภายในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558 โทรสาร  02-9283841 และ 02-5661455 
              สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ครูณฐพงศ์  ทรงสัตย์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
              โทรศัพท์  081-6854950 
 
 
 
 



 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ 
งานสีกันฯ SMART TALENT 2014 

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2558  เวลา 11.00 น. 
 
การประกวด  Seekan Got Talent  
กติกาการประกวด 
 1. เป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 2. สามารถเลือกแสดง 1 ประเภท ร้อง เต้น ร า หรือการแสดงอื่นๆท่ีโชว์บนเวทีได้จะแสดงเดี่ยว 
     หรือเป็นทีมก็ได้ แต่ไม่เกิน 7 คน  
 3. ใช้เวลาการแสดงไม่เกิน 5 นาที  
 4. ใช้อุปกรณ์การประกอบการแสดงได้ตามความเหมาะสม แต่ห้ามเป็นอุปกรณ์ที่ติดไฟได้  
 5. ห้ามมีการแสดงที่สื่อไปทางที่ไม่เหมาะสม  
 6. ให้เตรียมเพลงที่จะใช้ประกอบการแสดงมาเอง  
 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 1. ความสามารถในการแสดง    30  คะแนน 
 2. ความคิดสร้างสรรค์ในการแสดง   30 คะแนน 
 3. การสื่อสารกับผู้ชม    20 คะแนน 
 4. ความประทับใจของการแสดง   20 คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
 ร้อยละ  80 – 100 คะแนน  เหรียญทอง 
 ร้อยละ  70 – 79  คะแนน  เหรียญเงิน 
 ร้อยละ  60 – 69  คะแนน   เหรียญทองแดง 
 ต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมงาน 
สถานที่แข่งขัน 
 เวทีกลาง ลานปิยมิตรรวมใจ 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ 
งานสีกันฯ SMART TALENT 2014 

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 
การประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ ค่านิยม 12 ประการ 
กติกาการประกวดวาดภาพ 
 1.  ให้เลือกสื่อความหมายจากค่านิยม 12 ประการ เพียงหนึ่งหัวข้อ 
 2.  ให้วาดลงในกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด เอสี่ 
 3.  ไม่จ ากัดประเภทของสี 
 4.  เวลาวาดภาพภายใน เวลา 3 ชั่วโมง 
 5.  ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์วาดภาพมาเอง 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
  
เกณฑ์การตัดสิน 
 1.  ความเหมาะสมของเนื้อหา    20 คะแนน 
 2.  การจัดองค์ประกอบศิลป์   20 คะแนน 
 3.  ความคิดสร้างสรรค์    20 คะแนน 
 4.  ความส าเร็จของผลงาน   20 คะแนน 
 5.  ความสวยงาม    20 คะแนน 
 
  รวม            100 คะแนน 
 
สถานที่แข่งขัน    ใต้  อาคาร 1  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
เวลาแข่งขัน     09.00 น. – 12.00 น.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ 
ใบสมัครแข่งขันการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ ค่านิยม 12 ประการ 

งานสีกันฯ SMART TALENT 2014 
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 

 
       โรงเรียน....................................................................................................................... 
 
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6   1. ชื่อ………………………………………………………………………………………. 
      2. ชื่อ………………………………………………………………………………………. 
      3. ชื่อ………………………………………………………………………………………. 
      4. ชื่อ………………………………………………………………………………………. 
      5. ชื่อ………………………………………………………………………………………. 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   1. ชื่อ………………………………………………………………………………………. 
      2. ชื่อ………………………………………………………………………………………. 
      3. ชื่อ………………………………………………………………………………………. 
      4. ชื่อ………………………………………………………………………………………. 
      5. ชื่อ………………………………………………………………………………………. 
ครูผู้ควบคุม ช่ือ...................................................................................................................................... 
 

หมายเหตุ  กรุณาน าส่ง ใบสมัครภายในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558 โทรสาร  02-9283841 และ 02-5661455 
              สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ครูณฐพงศ์  ทรงสัตย์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
              โทรศัพท์  081-6854950 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์
งานสีกันฯ SMART TALENT 2014 

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 
การแข่งขันต่อภาพเรขาคณิต 
กติกาการแข่งขันต่อภาพเรขาคณิต 

๑. ระดับการแข่งขัน 

เป็นนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา 

๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

ประเภททีม ทีมละ ๒ คน (ส่งโรงเรียนละไม่เกิน ๒ ทีม) 

๓. วิธีด าเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

๓.๑ ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขันพร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

๓.๒ วธิีการแข่งขัน 

      อุปกรณ์ ประกอบด้วย ภาพซึ่งมีทั้งหมด  ๗  ภาพ และตัวต่อมีทั้งหมด ๗ ชิ้น   

      ให้นักเรียนน าตัวต่อทั้งหมด ๗ ชิ้นมาต่อภาพที่ก าหนดให้ทั้งหมด ๗ ภาพ  โดยใช้เวลา ๓๐ นาท ี

๔. เกณฑ์การตัดสิน 

ต่อภาพได้ ๖ - ๗ ภาพ  ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 

ต่อภาพได้ ๔ – ๕ ภาพ ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 

ต่อภาพได้ ๒ – ๓ ภาพ ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 

ต่อภาพได้ ๐ – ๑ ภาพ ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 

๕. สถานที่แข่งขัน   

โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ห้อง ๑๒๕  เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐  

 

************************** 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์
งานสีกันฯ SMART TALENT 2014 

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 
การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
กติกาการแข่งขันคิดเลขเร็ว 
1. ระดับและคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 - ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4 – 6 เท่านั้น 
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 2.1 ประเภทเดี่ยว 
 2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขันระดับละไม่จ ากัด 
3. วิธีด าเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.1 วิธีด าเนินการแข่งขัน 
  ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ 
 3.2 หลักเกณฑ์การแข่งขัน 
  3.2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ใช้การด าเนินการทางคณิตศาสตร์ บวก ลบ คูณ หาร 
เลขยกก าลัง ถอดราก (ในการถอดรากถ้าไม่ใช่รากอันดับที่ 2 ต้องใส่อันดับที่ของรากจากตัวเลขที่สุ่มมา) สามารถใช้
แฟกทอเรียล และซิกมาได้ (หากมีการใช้ซิกมาต้องเขียนให้ถูกต้อง ตามหลักคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ ตัวเลขที่ปรากฏอยู่กับ 

 ต้องเป็นตัวเลขที่โจทย์ก าหนดให้) เพ่ือหาผลลัพธ์ 
  3.2.2 ในการคิดค านวณต้องใช้ตัวเลขให้ครบทุกตัว และใช้ได้ตัวละ 1 ครัง้เท่านั้น  
  3.2.4 การเขียนตอบให้แสดงความสัมพันธ์ของวิธีการและค าตอบในรูปของสมการ 
 3.3 การจัดการแข่งขัน 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) จ านวน 20 ข้อ ใช้เวลาข้อละ 1 นาทีโดยสุ่มเลขโดดเป็น
โจทย์ 5 ตัวเลข ผลลัพธ์ 2 หลัก 

3.4 วิธีการแข่งขัน 

  3.4.1. กรรมการเตรียมกรรดาษค าตอบ ขนาด 
4

1 ของกระดาษ A4 ดังตัวอย่าง 

ชื่อ-สกุล…………………………………………………………………….โรงเรียน……………………เลขที่…………..

ข้อ………………. 

วิธีการและค าตอบ พ้ืนที่ส าหรับทดเลข 

 

 
 



3.4.2. กรรมการแจกกระดาษค าตอบตามจ านวนข้อ 
3.4.3. สุ่มตัวเลขจากโปรแกรมสุ่มตัวเลข 180 IQ เป็นโจทย์และผลลัพธ์ ซึ่งตัวเลขท่ีสุ่มได้ต้องไม่ซ้ า

เกินกว่า 2 ตัว หรือถ้าสุ่มได้เลข 0 ต้องมีเพียงตัวเดียวเท่านั้น 
3.4.4. เมื่อหมดเวลาแต่ละข้อให้กรรมการเก็บกระดาษค าตอบ 

4. เกณฑ์การให้คะแนน 
 4.1 ผู้ที่ได้ค าตอบเท่ากับผลลัพธ์ที่ก าหนด และวิธีการถูกต้อง ได้คะแนนข้อละ 1 คะแนน 
 4.2 ถ้าไม่มีผู้ใดได้ค าตอบเท่ากับผลลัพธ์ที่ก าหนด ผู้ที่ได้ค าตอบใกล้เคียงกับผลลัพธ์มากที่สุด และวิธีการ
ถูกต้องเป็นผู้ให้คะแนน (ผลลัพธ์ที่ได้ต้องเป็นจ านวนเต็มเท่านั้น) 
5. เกณฑ์การตัดสิน 
 คณะกรรมการรวมคะแนนแล้วน าคะแนนรวมคิดเทียบเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 
 ตอบถูก 16 – 20   ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
 ตอบถูก11 – 15 ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
 ตอบถูก  6 – 10 ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
 ตอบถูก   0 – 5  ได้รับเกียรติบัตรระดับเข้าร่วมการแข่งขัน 
6. คณะกรรมการการแข่งขัน 

เป็นครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 
7. สถานที่แข่งขัน  ห้อง 125  อาคาร 1 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 

งานสีกันฯ SMART TALENT 2014 
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558  

 

โรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

กิจกรรมที่เข้าร่วม 
 

 การแข่งขันต่อภาพรูปเรขาคณิต (Tangram) (ประเภททีมละ 2 คน) 
ชื่อ……………………………………………………………สกุล………………………………………………………………… 
ชื่อ……………………………………………………………สกุล…………………………………………...…………………… 
ชื่อ……………………………………………………………สกุล………………..………………………….…………………… 
ชื่อ……………………………………………………………สกุล……………...………………………………………………… 
ผู้ฝึกซ้อม…………………………………………………………โทรศัพท์…………………………………………………….. 
 

 

 การแข่งขันซูโดกุ (Sudoku) (ประเภทบุคคล) 
ชื่อ……………………………………………………………สกุล………………………………………………………………… 
ชื่อ……………………………………………………………สกุล…………………………………………...…………………… 
ชื่อ……………………………………………………………สกุล………………..………………………….…………………… 
ชื่อ……………………………………………………………สกุล……………...………………………………………………… 
ผู้ฝึกซ้อม…………………………………………………………โทรศพัท์…………………………………………………….. 
 
 

 การแข่งขันคิดเลขเร็ว (Number crunching) 
ชื่อ……………………………………………………………สกุล………………………………………………………………… 
ชื่อ……………………………………………………………สกุล…………………………………………...…………………… 
ชื่อ……………………………………………………………สกุล………………..………………………….…………………… 
ชื่อ……………………………………………………………สกุล……………...………………………………………………… 
ผู้ฝึกซ้อม…………………………………………………………โทรศัพท์…………………………………………………….. 

 

หมายเหตุ  - กรุณาน าใบสมัครส่งภายในวันที่  5 มกราคม 2558 ทางโทรสาร 025661455 และ 029283841 
- สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ ครูวันเพ็ญ ดีสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 โทร 08-41582443 

 



 
ก าหนดการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 

วันศุกร์ที่ 9  มกราคม พ.ศ. 2558 
ณ ห้อง 125 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 

 
เวลา                  รายการแข่งขัน 
09.45 – 10.00 ผู้แข่งขันรายงานตัว ณ ห้อง 125 
10.00 – 10.30 การแข่งขันต่อภาพรูปเรขาคณิต (Tangram) 
10.45 – 11.15 การแข่งขันซูโดกุ (Sudoku) 
11.30 – 12.00 การแข่งขันคิดเลขเร็ว (Number crunching) 
 

หมายเหตุก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์
งานสีกันฯ SMART TALENT 2014 

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 

การแข่งขันซูโดกุ(Sudoku) 
กติกาการแข่งขันซูโดกุ(Sudoku) 
1. ระดับการแข่งขัน    เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน   ประเภทเดี่ยว 
3. กติกาการแข่งขัน 
   3.1 ผู้แข่งขันต้องมาถึงสนามและนั่งประจ าโต๊ะแข่งขันที่ระบุไว้ตามเวลาที่ก าหนดการแข่งขันจะเริ่มพร้อมกัน          
   3.2 เวลาการแข่งขันในรอบคัดเลือก 15นาที เมื่อผู้แข่งขันท าปริศนาเสร็จแล้วจะต้องส่งกระดานค าตอบด้วย

ตนเองที่โต๊ะกรรมการหรือกรรมการประจ าสนามแข่งขัน ทางกรรมการจะท าการบันทึกเวลาที่ท่านท าได้  
 และไม่สามารถแก้ไขค าตอบใดๆ ได้ 
   3.3 หลังจากท่ีผู้แข่งขันส่งกระดาษค าตอบแล้ว ขอให้ออกจากบริเวณสนามแข่งขันทันที 
   3.4 อนุญาตให้ใช้ปากกาสีน้ าเงินหรือดินสอในการเติมค าตอบเท่านั้น 
   3.5 การตัดสินโดยคณะกรรมการฯถือเป็นสิ้นสุด 
4. วิธีการนับคะแนน 
    4.1 คะแนนประจ าปริศนา หากผู้แข่งขันสามารถแก้โจทย์ปริศนาซูโดกุได้ภายในเวลาที่ก าหนดและถูกต้อง ท่าน
จะได้รับคะแนนประจ าปริศนาตามท่ีระบุไว้ 
    4.2 คะแนนโบนัสเวลาในแต่ละรอบจะมีการก าหนดเวลาในการแก้โจทย์ปริศนาไว้ หากผู้แข่งขันสามารถแก้โจทย์
ปริศนาทั้งหมดได้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด ท่านจะได้รับคะแนนโบนัสเวลาเพิ่มข้ึนอีก นาทีละ 3 คะแนน โดย
ค านวณจากเวลาที่เหลืออยู่เป็นนาที(เศษของนาทีปัดทิ้ง)คูณด้วย 3 (ถ้าแก้โจทย์ปริศนาไม่ถูกต้อง จะไม่ได้รับคะแนน) 
5. การตัดสิน 
    5.1 รอบคัดเลือก 
หลังจากผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือก ทางคณะกรรมการฯ จะท าการให้คะแนนรอบคัดเลือก ผู้แข่งขันที่มีคะแนนสูง
ที่สุด 5 อันดับแรก จะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป 
    5.2 รอบชิงชนะเลิศ 
1) ผู้แข่งขันที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จะต้องท าการแข่งขันแก้โจทย์ปริศนา โดยให้เวลา15 นาที  
2) ผู้แข่งขันที่แก้โจทย์ปริศนาทุกข้อได้ถูกต้องและเร็วที่สุดจะเป็นผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ส่วนผู้แข่งขันคนอ่ืนๆ จะต้อง
ท าการแข่งขันต่อไปจนกระทั่งทุกคนท าเสร็จ หรือเวลาที่ก าหนดให้หมดลง 
3) ในกรณีที่ไม่มีผู้แข่งขันผู้ใดสามารถแก้โจทย์ปริศนาภายในเวลาที่ก าหนดให้ได้ส าเร็จ ทางคณะกรรมการฯ  
จะตัดสินโดยพจิารณาจากจ านวนต าแหน่งตัวเลขที่ตอบได้ถูกต้อง ใครตอบถูกมากท่ีสุดจะเป็นผู้ชนะเลิศ 
6. สถานที่แข่งขัน   โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ห้อง 125 
 



 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์
งานสีกันฯ SMART TALENT 2014 

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 
การประกวดละครเชิงวิทยาศาสตร์ (Science Drama) 
 ละครเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นการแสดงที่น าแนวคิด หลักการ ทฤษฎีหรือกฎที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์มา
น าเสนอในรูปแบบของการแสดงละคร เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ความตระหนักในประเด็นดังกล่าว ทั้งนี้ การ
แสดงละครเชิงวิทยาศาสตร์เป็นการแสดงให้เห็นถึงความคิด จินตนาการ และการเชื่อมโยงความรู้ของผู้แสดง 
วันเวลาและสถานที่ 

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘  รายงานตัวเวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  ณ หอประชุมโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์
อุปถัมภ์) 
 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 
 ๑. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔ – ๖) 
 ๒. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ๓) 
 

ประเภทและจ านวนผู้เข้าประกวด (ประเภททีม ๕ คน) 
 ๑. ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔ – ๖) จ านวน ๑ ทีม/โรงเรียน 
 ๒. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ๓) จ านวน ๑ ทีม/โรงเรียน 
 

วิธีการด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด 
 ๑. ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าประกวด พร้อมชื่อครูผู้สอนทีมละไม่เกิน ๒ คน ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
 ๒. ให้แต่ละทีมที่เข้าร่วมประกวดส่งรายชื่อพร้อมรายงานการแสดงทั้งหมดต่อกรรมการในวันรายงานตัว 
จ านวน ๓ ชุด 
 ๓. หัวข้อการแสดง “สภาวะน้ าแข็งขั้วโลกในปัจจุบัน” 
 ๔. เวลาที่ใช้ในการแสดง ทีมละ ๑๐ – ๑๒ นาที (มีเวลาให้จัดสถานที่ ๓ นาที) 
สถานที่  หอประชุมโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 ๑. เนื้อหารายงานถูกต้อง เป็นปัจจุบัน (เนื้อหาไม่เกิน ๕ หน้า อ้างอิงไม่เกิน ๑ หน้า) 

- มูลเหตุจูงใจ        ๕  คะแนน 
- เนื้อหาโดยย่อ       ๕  คะแนน 
- การน าหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้  ๒๐  คะแนน 

 ๒. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์     ๑๐  คะแนน 
 ๓. องค์ประกอบ (ฉาก แสง สี เสียง)      ๕ คะแนน 
 ๔. การแต่งกาย (ดัดแปลงจากวัสดุเหลือใช้)    ๑๐ คะแนน 



 ๕. เทคนิค ลีลาการแสดง การใช้ภาษาถูกต้อง เหมาะสม  ๑๕  คะแนน 
 ๖. เวลาในการแสดงอยู่ในช่วงที่พอเหมาะตามก าหนด    ๕  คะแนน 
 ๗. ความปลอดภัยในการแสดง       ๕ คะแนน 
 ๘. ผู้ชมมีส่วนรว่มในการแสดง       ๕  คะแนน 
 ๙. การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้     ๑๕ คะแนน 
เกณฑ์การตัดสิน 
 ร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐  ได้รับรางวัลระดบัเหรียญทอง 
 ร้อยละ ๗๐ – ๗๙  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
 ร้อยละ ๖๐ – ๖๙  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
 ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการประกวด 
 * ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ 
ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดละครเชิงวิทยาศาสตร์ (Science Drama) 

งานสีกันฯ SMART TALENT 2014 
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558  

โรงเรียน................................................................................................................ ................................................ 
 
ชื่อเรื่อง .................................................................................................................. .............................................. 

 
      ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔ – ๖) 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ๓) 
รายชื่อนักเรียน 
 ๑.  ......................................................................................................................... .  
 ๒.  ..........................................................................................................................  
 ๓.  ......................................................................................................................... .  
 ๔.  ..........................................................................................................................  
 ๕.  ......................................................................................................................... .  
 
ครูผู้ฝึกสอน 
 ๑.  ..........................................................................................................................  
 ๒.  ......................................................................................................................... .  
เบอร์โทรศัพท์ ......................................................................................................................................................  
 
 
 

**หมายเหตุ**  กรุณาส่งแบบตอบรับกลับภายในวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ครูประนอม   สิทธิไกร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โทรศัพท์  ๐๘๖-๖๕๕๗๔๖๒  แฟกซ์ ๐๒-๕๖๖-๑๔๕๕ และ ๐๒-๙๒๘๓๘๔๑ 

 
 
 

   
 



 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
งานสีกันฯ SMART TALENT 2014 

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558  
การแข่งขัน “ไข่เหินเวหา”  
กติกาการแข่งขัน “ไข่เหินเวหา”  
1. วัน ระยะ เวลา  วันที่ 9 มกราคม 2558  ห้อง 238 เวลา 09.30 น.  
2. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-6)    - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-3) 
3. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน (ประเภททีม 3 คน) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-6) จ านวน 1 ทีม/โรงเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-3) จ านวน 1 ทีม/โรงเรียน 

4. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน  
4.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนทีมละ 1 คนตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
4.2 อุปกรณ์ (คณะกรรมการจัดเตรียม) 
4.3 ผู้แขง่ขันจะต้องสร้างอุปกรณ์ป้องกันไข่ไก่ไม่ให้แตกจากการตกอิสระที่ท าการโยนหรือขว้างจากตึกสูง 4 

ชั้นลงสู่จุดหมาย โดยลักษณะของวัสดุกันกระแทก ให้แต่ละทีมออกแบบได้ตามอัธยาศัยไม่มีการก าหนดรูปแบบ โดย
ใช้อุปกรณ์ที่ผู้จัดฯเตรียมไว้เท่านั้น ใช้เวลาในการออกแบบในการแข่งขัน 1 ชั่วโมง  

4.4 แต่ละกลุ่มส่งตัวแทน 1 คน ที่จะโยนอุปกรณ์จากที่สูงโดยรอฟังการให้สัญญาณจากกรรมการ 
4.5 ผู้เข้าแข่งขันจะเป็นผู้แกะอุปกรณ์ที่ป้องกันไข่เพ่ือตรวจสอบสภาพไข่ไก่ ภายใต้การควบคุมของ

คณะกรรมการโดยที่ไข่ต้องอยู่ในสภาพที่ไม่แตกหรือร้าว 
4.6 ผู้ที่ผ่านการโยนไข่โดยที่ไข่ไม่แตก ลงสู่เป้าหมายใกล้ที่สุด และผ่านเกณฑ์การตัดสินทุกกรณี จะเป็นผู้ชนะ 
4.7 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อสิ้นสุด  

5.  กฎกติกาและเกณฑ์การตัดสิน   ดังนี้ 
 5.1 ความแม่นย า   

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องโยนหรือขว้างอุปกรณ์ให้ลงสู่เป้าหมาย รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ระยะต่างๆ ซึ่งมีคะแนนดังนี้ 
   - ห่างจากเป้าหมายไม่เกิน  1 เมตร  จะได้คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
   - ห่างจากเป้าหมายไม่เกิน  2 เมตร  จะได้คะแนนเต็ม  6 คะแนน 
   - ห่างจากเป้าหมายไม่เกิน  3 เมตร  จะได้คะแนนเต็ม  2 คะแนน 
   - ห่างจากเป้าหมายเกิน   3 เมตร   จะได้คะแนนเต็ม  0 คะแนน 

หมายเหตุ  ในการปล่อยจะปล่อยทีละทีม ณ จุดปล่อยเดียวกัน เป้าหมายเดียวกัน โดยไข่ท่ีตกต้องไม่แตก 
หากกรณีแตกหรือมีรอยร้าวจะไม่รับพิจารณา 

 
 



5.2 น้ าหนัก 
ผู้เข้าแข่งขันที่มีอุปกรณ์ป้องกันไข่มีน้ าหนักรวมน้อยที่สุดจะได้คะแนนเต็ม 10 คะแนน และผู้เข้า

แข่งขันที่มีน้ าหนักมากขึ้นจะได้คะแนนน้อยลงตามสัดส่วน 
5.3 เวลา 

ผู้เข้าแข่งขันที่ใช้เวลาในการโยนหรือขว้างอุปกรณ์ตั้งแต่จุดปล่อยจนกระทั่งกระทบพ้ืนน้อยที่สุดจะ
ได้คะแนนเต็ม 10 คะแนน และผู้เข้าแข่งขันท่ีมีเวลามากขึ้นจะได้คะแนนน้อยลงตามสัดส่วน 
**กรณีท่ีผู้เข้าแข่งขันมีคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาจากการเลือกวัสดุที่ประหยัดและคุ้มมากท่ีสุด จะต้อง

เหลือวัสดุที่คณะกรรมการได้เตรียมไว้ให้มากท่ีสุด 
6. สถานที่แข่งขัน 

- อาคาร 2 ห้อง 238 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  “ไข่เหินเวหา” 

งานสีกันฯ SMART TALENT 2014 
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558  

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

 
  ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย(ป. 5 – ป. 6) 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม. 1 - ม. 3) 

ชื่อนักเรียน 
1. ............................................................................................................................. 
2. ………………………………………….......................................................................……. 
3. ……………………………………………………………………………………..………………………. 

ชื่อนักเรียน 
1. ............................................................................................................................. 
2. ………………………………………….......................................................................……. 
3. ……………………………………………………………………………………..………………………. 

ครูผู้ฝึกสอน 
1. ..........................................................................เบอร์โทรศัพท์........................ 
 
**หมายเหตุ**  กรุณาส่งแบบตอบรับกลับภายในวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ครูประนอม   สิทธิไกร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โทรศัพท์  ๐๘๖-๖๕๕๗๔๖๒  แฟกซ์ ๐๒-๕๖๖-๑๔๕๕ และ ๐๒-๙๒๘๓๘๔๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
งานสีกันฯ SMART TALENT 2014 

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558  
การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
กติกาการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
1. วัน ระยะ เวลา  วันที่ 9 มกราคม 2558  เวลา  09.30 น. 
2. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-3) 
3. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  ประเภททีม 3 คน 
4. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

4.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนทีมละ 1 คนตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
4.2 การด าเนินการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (เวลาที่ใช้แข่งขัน 60 นาที) 
4.3 อุปกรณ์  (คณะกรรมการจัดเตรียม) 

5. เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี้ 
5.1 กิจกรรมการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

5.1.1 การออกแบบการทดลอง  20  คะแนน 
 - หลักการ เนื้อหา ถูกต้อง   10 คะแนน 
 - ความคิดสร้างสรรค์   10 คะแนน 
5.1.2 การปฏิบัติการทดลอง 30 คะแนน 
 - การใช้เครื่องมือถูกต้อง เหมาะสม   10 คะแนน 
 - ความปลอดภัย    10 คะแนน 
 - การท างานร่วมกันเป็นทีม  5 คะแนน 
 - การท าความสะอาดอุปกรณ์หลังทดลอง 5 คะแนน 
5.1.3 การเขียนรายงานการทดลอง 50 คะแนน แบ่งเป็น 

- ตั้งชื่อเรื่อง     2 คะแนน 
- ก าหนดวัตถุประสงค์    5 คะแนน 
- ตั้งสมมติฐาน     4 คะแนน 
- ก าหนดตัวแปร     4 คะแนน 
- วัสดุอุปกรณ์     3 คะแนน 
- วิธีการทดลอง     12 คะแนน 
- บันทึกผลการทดลอง    10 คะแนน 
- อภิปรายและสรุปผลการทดลอง   10 คะแนน 
 
 
 



 
 

ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับรางวัล  
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 

6. สถานที่แข่งขัน 
- ห้องปฏิบัติการทางเคมี  248 อาคาร 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ใบสมัครเข้าร่วม“การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์”  

งานสีกันฯ SMART TALENT 2014 
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558  

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

 

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-3) 
1. ................................................................................................................... 
2. ……………………………………………………………………………………………………. 
3. ……………………………………………………………………………………………………. 

ครูผู้ฝึกสอน 
1. ..........................................................................เบอร์โทรศัพท์....................................... 
 
 
**หมายเหตุ**  กรุณาส่งแบบตอบรับกลับภายในวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ครูประนอม   สิทธิไกร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โทรศัพท์  ๐๘๖-๖๕๕๗๔๖๒  แฟกซ์ ๐๒-๕๖๖-๑๔๕๕ และ ๐๒-๙๒๘๓๘๔๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
งานสีกันฯ SMART TALENT 2014 

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558  
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษาฯ 
กติกาการแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษาฯ   
คุณสมบัติผู้แข่งขัน 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

1. นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  (ไม่จ ากัดแผนการเรียน) 

2. รับสมัครทีมละ 2 คน (คละระดับชั้นได้ จ านวน 1 ทีมต่อโรงเรียน) 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1. นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ไม่จ ากัดแผนการเรียน) 

2. รับสมัครทีมละ 2 คน (คละระดับชั้นได้ จ านวน 1 ทีมต่อโรงเรียน) 

กติกา 
1. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละทีมจะท าข้อสอบแบบเลือกตอบ 80 ข้อ ภายในเวลา 1 ชั่วโมง  

2. ในกรณีที่มีผู้ท าคะแนนสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน จะตัดสินด้วยการแข่งขันตอบปัญหาร่วมกัน โดยจะมี

ค าถามปรากฏอยู่บนจอคอมพิวเตอร์จ านวน 10 ข้อ 

เนื้อหาการแข่งขัน 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 ความรู้พื้นฐานสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ความรู้พื้นฐานสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

สถานที่แข่งขัน    ห้องราชพฤกษ์  โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) เวลา  11.00 – 12.00 น. 
รางวัลการแข่งขัน 

1. เกียรติบัตรส าหรับผู้ชนะเลิศ 

2. เกียรติบัตรส าหรับรองชนะเลิศอันดับที่ 1 

3. เกียรติบัตรส าหรับรองชนะเลิศอันดับที่ 2 

4. เกียรติบัตรส าหรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน 



 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
งานสีกันฯ SMART TALENT 2014 

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 
การประกวดมารยาทไทย 
 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน นักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.3  และ  นักเรียนระดับชั้น ม.4 –ม.6 
  

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  
2.1 แข่งขันประเภททีม 2 คน  
2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน  
-ระดับชั้น ม.1 –ม.3    จ านวน 1 ทีม    ทีมละ 2 คน  
-ระดับชั้น ม.4 –ม.6    จ านวน 1 ทีม    ทีมละ 2 คน  
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นทีมชาย 1 หญิง 1 และชายจริง หญิงแท้ 

 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน  
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 2 คน ต่อ 1 ทีม  
3.2 รายละเอียดการแข่งขัน (ใช้หนงัสือมารยาทไทย ประกอบในการประกวด ของกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
กระทรวงวัฒนธรรม upload ไว้ในเว็บไซต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64  

      3.2.1 ท่าบังคับผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องปฏิบัติ  
             1.1 กราบเบญจางคประดิษฐ์ (ระดับชั้น ม.1- 3)  

  1.2 ถวายความเคารพแบบพระราชนิยม (ระดับชั้น ม.4 – ม.6)  
      3.2.2 ท่าเลือกผู้เข้าประกวดจะจับฉลากเลือกประกวด ดังนี้  

                   ท่าเลือกจ านวน 2 ท่า ส าหรับระดับชั้น  ม.1 –ม.6  
1) ไหว้ 3 ระดับ  
-ระดับ 1 ไหว้พระ, ไหว้โบราณสถาน โบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนา  
-ระดับ 2 ไหว้ผู้มีพระคุณ เช่น พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ครูอาจารย์ และบุคคล ที่เคารพนับถืออย่างสูง 
-ระดับ 3 ไหว้ผู้ที่เคารพนับถือโดยทั่วไปที่มีอาวุโสไม่มาก   
2) รับของจากผู้ใหญ่ (ผู้ใหญ่ยืน, ผู้ใหญ่นั่งพ้ืน, ผู้ใหญ่นั่งเก้าอ้ี) 

3) ส่งของให้ผู้ใหญ่ (ผู้ใหญ่ยืน, ผู้ใหญ่นั่งพื้น, ผู้ใหญ่น่ังเก้าอี้)  
3.3 ผู้เข้าประกวดจะต้องเข้าประกวดพร้อมกันทั้งชายหญิง  
3.4 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

4. สถานที่ใช้ในการแข่งขัน  ห้องราชพฤกษ์ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)  
5.  เวลา   09.30-11.00  น.  



6. เกณฑ์การให้คะแนน 60 คะแนน  
4.1 ระดับชั้น  ม.1 –ม.3  

4.1.1 ความถูกต้อง    40 คะแนน  
4.1.2 ทักษะความเป็นธรรมชาติ   10 คะแนน  
4.1.3 บุคลิกภาพ     10 คะแนน 
 

4.2 ระดับชั้น ม.4 –ม.6  
4.2.1 ความถูกต้อง    40 คะแนน  
4.2.2 ทักษะความเป็นธรรมชาติ   10 คะแนน  
4.2.3 บุคลิกภาพ    10 คะแนน  
 

หมายเหตุ การแต่งกายให้ใช้ชุดนักเรียนเท่านั้น (จะเปิด ให้เข้าชมการประกวด) 
 
  

7. เกณฑ์การตัดสิน 
 ชนะเลิศ      1 รางวัล 
 รองชนะเลิศอันดับ 1    1 รางวัล 

รองชนะเลิศอันดับ 2    1 รางวัล  
  รางวัลชมเชย     3 รางวัล 
    หมายเหตุ  ทุกรายการจะได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 2 

 
 

8. คณะกรรมการในการตัดสิน  
8.1 ระดับชั้นละ 3 คน   
8.2 คุณสมบัติ ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ที่มีความรู้เรื่องมารยาทไทย 

  

ข้อควรค านึง  
- กรรมการควรบันทึกข้อคิดเห็นการตัดสินผู้ประกวดประกอบการพิจารณา  
- ถ้าคะแนนเท่ากันให้ดูคะแนนในท่าบังคับ หรือถ้าเท่ากันอีกให้รับรางวัลร่วมกัน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา 

งานสีกันฯ SMART TALENT 2014 
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558  

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

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา(ทีมละ 2 คน) 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
     1. ชื่อ................................................................................................................. 
     2. ชื่อ................................................................................................................. 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
     1. ชื่อ................................................................................................................. 
     2. ชื่อ................................................................................................................. 
ชื่อครูผู้ควบคุม..............................................................................โทร...................................................... 
 

การประกวดมารยาทไทย(ทีมละ 2 คน) 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
     1. ชื่อ................................................................................................................. 
     2. ชื่อ................................................................................................................. 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
     1. ชื่อ................................................................................................................. 
     2. ชื่อ................................................................................................................. 
 ชื่อครูผู้ควบคุม..............................................................................โทร...................................................... 
  
หมายเหตุ  - กรุณาน าใบสมัครส่งภายในวันที่ 5 มกราคม 2558 ทางโทรสาร 025661455 และ 029283841 

- สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ ครูพรพิมล  ติบรรณ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
  โทร 0866002284 

 
 
 
 
 



 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
งานสีกันฯ SMART TALENT 2014 

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 
การแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ 
กติกาการแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ 
๑.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  นักเรียนระดับชั้น ป.๔ – ๖ และนักเรียนระดับชั้น ม.๑ – ๓ 
๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

๒.๑ แข่งขันแบบเดี่ยว 
๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน ต่อ ๑ โรงเรียน 

ระดับชั้น ป.๔ – ๖ จ านวน ๑ คน 
ระดับชั้น ม.๑ – ๓ จ านวน ๑ คน 

๓. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
๓.๑ กรรมการเตรียมขอบข่ายเนื้อหา ให้ผู้เข้าแข่งขันเขียนเรียงความ ๑ ประเด็น จาก ๓ ประเด็น ดังนี้ 

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

อาชีพในฝัน 
หนงัสือท่ีฉันรัก 
คุณธรรมน าชีวิต 

ปัญหาของคนไทย 
ภาษาไทย ภาษาชาติ 

สิ่งประดิษฐ์ในยุคอนาคต 

๓.๒ ตัวแทนผู้เข้าแข่งขันจับฉลากเพียง ๑ ประเด็นจากประเด็นที่ก าหนดให้ 
๓.๓ กรรมการชี้แจงให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนเขียนเรียงความตามประเด็นที่ตัวแทนผู้เข้าแข่งขันจับฉลากได้ โดย

ตั้งชื่อเรื่องเอง ก าหนดเวลาในการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ๑.๓๐ ชั่วโมง 
๓.๔ ผู้เข้าแข่งขันเขียนเรียงความตามประเด็นในข้อ ๓.๒ โดยมีรายละเอียดการเขียนเรียงความ ดังนี้ 

- ชั้น ป.๔ – ๖ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ บรรทัด แต่ไม่เกิน ๒๐ บรรทัด คัดลายมือตัวบรรจง ครึ่งบรรทัด
ด้วยปากกาโดยใช้ตัวอักษรอ่านง่าย ถูกต้องตามลักษณะวิธีเขียนอักษรไทย 

- ชั้น ม.๑ – ๓ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๕ บรรทัด แต่ไม่เกิน ๓๐ บรรทัด คัดลายมือตัวบรรจง ครึ่ง
บรรทัดด้วยปากกาโดยใช้ตัวอักษรอ่านง่าย ถูกต้องตามลักษณะวิธีเขียนอักษรไทย 

๓.๕ เมื่อหมดเวลาตามที่ก าหนด ถือว่าเสร็จสิ้นการแข่งขัน 
๔. การเตรียมตัวของผู้แข่งขัน 

๔.๑ คณะกรรมการจัดเตรียมกระดาษขนาดเอสี่ แบบมีเส้นบรรทัดส าหรับผู้เข้าแข่งขัน 

๔.๒ เข้าแข่งขันต้องเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนที่จ าเป็นด้วยตนเอง 

 

 

 



๕.  เกณฑ์การให้คะแนน  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แบ่งเป็นดังนี้ 

หัวข้อ / เกณฑ์การให้คะแนน น้ าหนักคะแนน 

๑. การเขียนเรียงความ 
- การตั้งชื่อเรื่องสอดคล้องกับเรื่องที่เขียน 
- ล าดับข้อความและความคิดต่อเนื่องสอดคล้องกันตลอดเรื่อง 

- แสดงเหตุผลอย่างสมเหตุสมผล 

- ยกตัวอย่าง อ้างอิงประกอบ ใช้ส านวน สุภาษิต ค าคม ตัวเลข สถิติ ฯลฯ ได้อย่างเหมาะสม 

- รูปแบบประกอบด้วยส่วนน า เนื้อเรื่อง และสรุป 

- เขียนถูกต้องตามอักขรวิธี (การสะกดค า เว้นวรรคตอน เครื่องหมายวรรคตอน) 
- ความยาวของเรื่องตามท่ีก าหนด 

 
๑๐ 
๑๕ 
๑๕ 
๑๐ 
๕ 

๑๕ 
๕ 

รวม ๗๕ 

๒. การคัดลายมือ 
- ใช้ตัวอักษรอ่านง่าย ถูกต้องตามลักษณะวิธีเขียนอักษรไทย และเป็นระเบียบเรียบร้อย 
- สะอาดเรียบร้อย 

 
๑๕ 
๑๐ 

รวม ๒๕ 

๖. สถานที่จัดแข่งขัน   ห้องเรียน ๑๒๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 
๗.   เวลา  ๐๙.๓๐-๑๑.๐๐ น. 
๘. ผู้ประสานงานกิจกรรม 
 นางสาวนิดา นิ่มวงษ์ นายสิทธิพล พฤทธิพงศ์กุล 
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูผู้ดูแลและประสานงานการแข่งขัน 
 หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๙๒๔๓ ๗๕๒๑ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๗๗๐๗ ๔๕๙๐ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
งานสีกันฯ SMART TALENT 2014 

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 
การแข่งขันอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) 
๑.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน   นักเรียนระดับชั้น ม.๑ – ๓ 

๒.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน แข่งขันแบบเดี่ยว   จ านวนผู้เข้าแข่งขัน ๑ คน ต่อ ๑ โรงเรียน 
๓. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

๓.๑ คณะกรรมการเตรียมบทอ่านและข้อค าถามให้ผู้เข้าแข่งขัน 
๓.๒ ผู้เข้าแข่งขันอ่านและตอบค าถามลงในกระดาษค าตอบ ใช้เวลา ๑.๓๐ ชั่วโมง 
๓.๓ เมื่อหมดเวลาตามที่ก าหนด ถือว่าเสร็จสิ้นการแข่งขัน 

๔. การเตรียมตัวของผู้แข่งขัน 
๔.๑ คณะกรรมการจัดเตรียมข้อค าถามและกระดาษค าตอบส าหรับผู้เข้าแข่งขัน 
๔.๒ ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนที่จ าเป็นด้วยตนเอง 

๕. เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แบ่งเป็นดังนี้ 

หัวข้อ / เกณฑ์การให้คะแนน น้ าหนักคะแนน 

วิธีการตอบครอบคลุมกลยุทธ์การอ่านทั้ง ๓ ด้านตามแนวข้อสอบ PISA ดังนี้ 
๑. กลยุทธ์การเข้าถึงและค้นคืนสาระ 
๒. กลยุทธ์การบูรณาการและตีความ 

๓. กลยุทธ์การสะท้อนและประเมิน 

 
๓๐ 
๓๕ 
๓๕ 

รวม ๑๐๐ 

รูปแบบการตอบ มี ๓ รูปแบบ ได้แก่ 
- แบบเลือกตอบจากหลายตัวเลือก 
- แบบเขียนค าตอบแบบสั้น หรือแบบปิด 
- แบบเขียนค าตอบแบบอิสระ หรือแบบเปิด 

ลักษณะของถ้อยความ ถ้อยความที่ก าหนดให้อ่านมีมากกว่า ๑ ถ้อยความ แต่ละถ้อยความมีลักษณะดังนี้ 
- รูปแบบของถ้อยความ อาจจะมีรูปแบบเดียวหรือหลายรูปแบบ 
- วิธีการตอบจะใช้กลยุทธ์มากกว่า ๑ กลยุทธ์ 
- รูปแบบการตอบ สามารถใช้รูปแบบการตอบได้มากกว่า ๑ รูปแบบ 

๖. สถานที่จัดแข่งขัน  ห้อง ๑๒๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 
๗.   เวลา  ๐๙.๓๐-๑๑.๐๐ น. 
๘. ผู้ประสานงานกิจกรรม นางสาววรรษมล อาจเจริญ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๗-๙๙๐๑๙๓๖ 



 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทย 
งานสีกันฯ SMART TALENT 2014 

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558  
  

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

1. การแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ 
  ระดับชั้นประถมศึกษา 
     1. ชื่อ................................................................................................................. 
     2. ชื่อ................................................................................................................. 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
     1. ชื่อ................................................................................................................. 
     2. ชื่อ................................................................................................................. 
ชื่อครูผู้ควบคุม..............................................................................โทร...................................................... 
 

2. การแข่งขันอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) 
  ระดับชั้นประถมศึกษา 
     1. ชื่อ................................................................................................................. 
     2. ชื่อ................................................................................................................. 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
     1. ชื่อ................................................................................................................. 
     2. ชื่อ................................................................................................................. 
 ชื่อครูผู้ควบคุม..............................................................................โทร...................................................... 
  
หมายเหตุ  - กรุณาน าใบสมัครส่งภายในวันที่  5 มกราคม 2558 ทางโทรสาร 025661455 และ 029283841 

- สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ ครูนิดา   นิ่มวงษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  โทร 0892437521 
 
 
 
 
 



 
 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
งานสีกันฯ SMART TALENT 2014 

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 
การแข่งขันเครื่องบินพลังยางในร่ม(บินนาน) ใช้กติกาของศูนยก์ารเรียนรู้เครื่องบินเล็ก 
กติกาการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือในร่ม(บินนาน) ใช้กติกาของศูนยก์ารเรียนรู้เครื่องบินเล็ก  
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และการเตรียมเครื่องบินเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน 

1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ทีมละ 2 คน 
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  ทีมละ 2 คน 
3. ให้ทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จัดเตรียมเครื่องบินพลังยางของตนมาให้เรียบร้อย  ไม่ต้องมาสร้างขึ้นใหม่ใน

ที่แข่งขัน  ยกเว้นเครื่องบินที่มีการถอดชิ้นส่วนเพื่อความสะดวกในการขนย้าย ในแต่ละทีมจะต้องมีเครื่องบินเป็นของ
ทีมตัวเองที่พร้อมจะท าการแข่งขัน ที่มีลักษณะถูกต้องตามข้อก าหนด อย่างน้อยทีมละ  2  ล า  
สถานที่ท าการแข่งขัน  บริเวณหอประชุม หรือสนามฟุตบอล เวลา 12.00 – 14.00 น. 
วิธีการแข่งขัน และการให้คะแนน 
กรรมการ ใช้กรรมการหลักในการแข่งขัน ดังนี้ 

กรรมการจัดผู้เข้าแข่งขัน 1-2 ท่าน ท าหน้าที่ ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน จัดล าดับการแข่งขัน และประกาศ

เรียกชื่อทีมเพ่ือท าการแข่งขัน 

กรรมการตรวจคุณลักษณะเครื่องบินที่เข้าแข่งขัน 1 ท่าน 

กรรมการจับเวลา 1-2 ท่าน  ท าหน้าที่ในการจับเวลาการบินของเครื่องบินที่เข้าท าการแข่งขัน  โดย

กรรมการจับเวลา 1 ท่านท าหน้าที่ในการให้สัญญาณปล่อยเครื่องบิน 

กรรมการบันทึกเวลา ท าหน้าที่ในการบันทึกเวลาบิน ที่ได้รับรายงานจากกรรมการจับเวลาทั้ง 2 ท่าน 

 กรรมการทุกท่านเป็นผู้ร่วมกันพิจารณา ตัดสินล าดับผู้ชนะ 

วิธีการแข่งขัน 
 1. ทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องจัดเตรียมเครื่องบินพลังยางของตนมาให้เรียบร้อย  ไม่ต้องมาสร้างขึ้น

ใหม่ในทีแข่งขัน  ยกเว้นเครื่องบินที่มีการถอดชิ้นส่วนเพื่อความสะดวกในการขนย้าย ในแต่ละทีมจะต้องมีเครื่องบิน

เป็นของทีมตัวเองที่พร้อมจะท าการแข่งขัน ที่มีลักษณะถูกต้องตามข้อก าหนด อย่างน้อยทีมละ  2  ล า   

 2. ทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขัน สามารถท าการทดสอบบินในสถานที่แข่งขันจริงเพ่ือการปรับแต่งเครื่องบินของ

ตนก่อนท าการแข่งขันจริงได้ เฉพาะในเวลาที่ไม่ใช่เวลาที่มีการแข่งขันใดๆ โดยกรรมการผู้จัดการแข่งขันจะเป็นผู้แจ้ง

ช่วงเวลาที่อนุญาตให้ทดสอบบินให้ทราบอีกครั้ง   ห้ามท าการทดลองบินในสถานที่แข่งขันจริงนอกเหนือจาก

ช่วงเวลาที่กรรมการอนุญาตโดยเด็ดขาด โดยเฉพาะในขณะที่ด าเนินการแข่งขันอยู่ แต่การทดสอบบินเพ่ือการ

ปรับแต่งเพียงเล็กน้อย ที่ไม่เป็นการรบกวนการแข่งขัน ยังคงสามารถท าได้      



 3. เมื่อมาถึงสถานท่ีแข่งขัน ให้ผู้เข้าแข่งขันมาลงทะเบียน และส่งเครื่องบินให้คณะกรรมการตรวจสอบ

คุณลักษณะของเครื่องบินเล็กพลังยางที่จะใช้ในการแข่งขัน กรรมการจะลงลายมือชื่อ หรือท าสัญลักษณ์บนเครื่องบิน

ที่มีคุณลักษณะถูกต้องตามที่ก าหนด ซึ่งสามารถใช้ในการแข่งขันได้ 

 4. เมื่อถึงเวลาแข่งขัน กรรมการจะประกาศเรียกชื่อทีมเพ่ือน าเครื่องบินมาท าการบินทีมละ 1 เที่ยวบินเป็น

เที่ยวบินที่ 1 ตามล าดับการลงทะเบียน  ตั้งแต่ทีมที่แรก เรื่อยไปจนครบทุกทีมท่ีลงทะเบียนเข้าแข่งขัน  จากนั้น จะ

เริ่มวนเรียกชื่อทีม เพ่ือท าการบินบินเที่ยวบินที่ 2 จนครบแล้วจึงเรียกเที่ยวบินที่ 3  ทั้งนี้ เพื่อให้ทีมที่เข้าแข่งขันได้มี

โอกาสปรับแต่งเครื่องบินให้พร้อมที่จะท าการบินแข่งขันในเที่ยวบินต่อไป 

 5. ทีมท่ีถูกประกาศเรียกให้มาเข้าท าการบิน ต้องแสดงตัวนักบิน พร้อมน าเครื่องบินเล็กท่ีหมุนขึ้นเกลียวยาง

มาแล้วเรียบร้อย เดินเข้ามาท่ีกรรมการปล่อยตัว/จับเวลา ซึ่งอยู่กลางพ้ืนที่แข่งขัน พร้อมที่จะปล่อยเครื่องบินขึ้น

ภายใน 30วินาที หลังจากกรรการประกาศเรียก  

 6. ให้ปล่อยเครื่องบินขึ้นจากมือผู้ปล่อยเมื่อกรรมการให้สัญญาณนกหวีดให้ปล่อย  กรรมการจับเวลาจะ

เริ่มกดจับเวลาเมื่อเครื่องบินหลุด พ้นจากมือผู้ปล่อย และจะกดหยุดเวลาเมื่อส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องบินสัมผัสพ้ืน, 

เครื่องบินตกถึงพ้ืน  หรือเมื่อเครื่องบินสิ้นสภาพการบิน  หน่วยการจับเวลาเป็นชั่วโมง- นาท-ีวินาที- 1/100 วินาที 

เช่น นาฬิกาจับเวลา แสดงตัวเลข  00.01.25.39  ให้ขานเวลาเป็น “หนึ่งนาที  ยี่สิบห้า จุดสามเก้า วินาที” 

 7. การปล่อยเครื่องบิน ให้ผู้ปล่อยท าการปล่อยเครื่องบินในท่ายืนเท่านั้น  และปล่อยเครื่องบินออกจาก

มือในระดับที่เครื่องบินอยู่สูงกว่าระดับหัวไหล่ขึ้นไป (ห้ามวิ่งขึ้นจากพ้ืน)  โดยผู้ปล่อย สามารถเลือกต าแหน่งจุด

ปล่อยที่เหมาะสมกับเครื่องบินของทีมตนได้ แต่ต้องอยู่ภายในกรอบพ้ืนที่ท าการแข่งขัน 

 8. การสิ้นสภาพการบิน  

     8.1 เครื่องบิน บินไปติดหรือค้างกับโครงสร้าง หรือส่วนประกอบของอาคารสถานที่จัดการแข่งขัน หรือ

สิ่งกีดขวางใด ๆ ที่ตั้งอยู่ตรงจุดนั้น ซึ่งผู้เข้าแข่งขันได้ล่วงรู้แล้ว มิอาจเลี่ยงท าให้ไม่เครื่องบินสามารถบินไปต่อได้  

ภายในเวลา 3 วินาที  เมื่อครบ 3 วินาที กรรมการจะกดหยุดเวลาทันทีเวลาที่ได้จะถือว่าเป็นคะแนนของผู้เข้าแข่ง 

ขันเที่ยวบินนั้นไปเลย 

     8.2 เครื่องบิน บินไปชนสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่มิอาจเลี่ยงได้ แล้วตกลงสู่พื้นในสภาพที่สมบูรณ์  โดยไม่มี

ชิ้นส่วนใดๆของเครื่องบินหลุดแยกออก  กรรมการจะกดหยุดเวลาเมื่อเครื่องบินร่วงสัมผัสถึงพ้ืน 

 9. เครื่องบิน บินไปชนคน (ผู้เข้าแข่งขัน, กรรมการ, ผู้ชมการแข่งขัน, ผู้สังเกตการณ์ และผู้สื่อข่าว ฯลฯ) 

กรรมการจับเวลาจะกดหยุดเวลาทันทีที่เครื่องบินชน 

 10. กรณีที่เครื่องบิน เฉี่ยวชนเข้ากับสิ่งกีดขวางอื่นๆ (ข้อ 8.1) แล้วกระดอนออกมาและยังคงสามารถบิน

ต่อไปได้อีกภายในเวลา 3 วินาที กรรมการจะยังคงจับเวลาต่อไปจนเครื่องบินสิ้นสภาพการบินโดยสมบูรณ์  ยกเว้น

การชนพ้ืน ซึ่งถือว่าเป็นการบินตก  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องบินสัมผัสพ้ืน กรรมการจะหยุดเวลาทันที 

 11. ในกรณีที่เมื่อปล่อยเครื่องบินออกไปแล้ว ปรากฏว่ามีชิ้นส่วนของเครื่องบินหลุดแยกออก จากกันใน

ขณะที่ท าการบิน กรรมการจะกดหยุดเวลาทันทีที่ชิ้นส่วนของเครื่องบินหลุดออก   



ยกเว้นเป็นเทคนิคในการออกแบบ และเทคนิคในการบิน ทั้งนี้ ต้องแจ้งให้กรรมการทราบตั้งแต่ข้ันตอนการส่ง
เครื่องบินเข้าตรวจคุณลักษณะ 

 12. ในการแข่งขัน หลังจากกรรมการให้สัญญาณปล่อยเครื่องบิน ถ้าผู้เข้าแข่งขันปล่อยเครื่องบินให้บินหลุด
พ้นมือออกไปไม่ว่ากรณีใด (ตั้งใจ หรือไม่ได้ตั้งใจก็ตาม) กรรมการจะถือว่าเป็นเที่ยวบินอย่างเป็นทางการ 
 13. ในกรณีทีส่่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องบินสัมผัสพื้น หลังจากปล่อยออกจากมือผู้ปล่อย กรรมการจะ

หยุดเวลา และบันทึกเวลาที่ได้ ณ เวลาที่ชิ้นส่วนของเครื่องบินสัมผัสพ้ืน  ซึ่งเครื่องบินยังคงอาจบินต่อไปได้ ให้ถือ

เป็นการหยุดพักการแข่งขันชั่วคราว จนกว่าเครื่องบินล าดังกล่าวจะสิ้นสภาพการบิน  แล้วจึงด าเนินการแข่งขันต่อไป 

โดยไม่มีการจับเวลาที่เครื่องบินล านั้นบินอยู่ 

 

ข้อยุต ิ 
กติกา เกณฑ์การตัดสิน  ข้อบังคับ และวิธีการแข่งขันนี้ ใช้เป็นข้อบังคับในเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันในการ

แข่งขันทุกระดับ  ซึ่งทีมผู้เข้าแข่งขันและอาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้รับทราบ  ท าความเข้าใจ และยอมรับในกติกา 
เกณฑ์การตัดสิน ข้อบังคับ และวิธีการแข่งขันการแข่งขันนี้แล้วการตัดสินของคณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน ใน
การชี้ขาดกรณีต่างๆ เป็นเอกสิทธิ์ และถือเป็นที่สิ้นสุด ใช้กติกาของศูนยก์ารเรียนรู้เครื่องบินเล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางในร่มและเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือในร่ม 

งานสีกันฯ SMART TALENT 2014 
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 

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

1. การแข่งขันเครื่องบินพลังยางในร่ม 
  ระดับชั้นประถมศึกษา 
     1. ชื่อ................................................................................................................. 
     2. ชื่อ................................................................................................................. 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
     1. ชื่อ................................................................................................................. 
     2. ชื่อ................................................................................................................. 
ชื่อครูผู้ควบคุม..............................................................................โทร...................................................... 
 

2. การแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือในร่ม 
  ระดับชั้นประถมศึกษา 
     1. ชื่อ................................................................................................................. 
     2. ชื่อ................................................................................................................. 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
     1. ชื่อ................................................................................................................. 
     2. ชื่อ................................................................................................................. 
ชื่อครูผู้ควบคุม..............................................................................โทร...................................................... 
หมายเหตุ  - กรุณาน าใบสมัครส่งภายในวันที่  5 มกราคม 2558 ทางโทรสาร 025661455 และ 029283841 
  - ในวันพุธที่ 7 มกราคม 2558 เวลา 12.30-16.00 น. จะมีการจัดสอนวิธีการท าเครื่องร่อนทั้ง 2  
                       ประเภท โดยศูนย์การเรียนรู้เครื่องบินเล็ก ณ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)  โรงเรียนที่สนใจ  
                       เข้าร่วมการท าเครื่องร่อนกรุณาติดต่อสอบถามที่ครูธีรยุทธ  รื่นวุฒิ 
       - ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมการจัดสอนวิธีการท าเครื่องร่อน 

- สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ ครูธีรยุทธ  รื่นวุฒิ โทร 0840554644 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
งานสีกันฯ SMART TALENT 2014 

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558  
 

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน(ASEAN QUIZ) 
กติกาการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน(ASEAN QUIZ) 
1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน   

- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

3.  วิธีการแข่งขัน  
รอบท่ี 1  ทุกทีมเข้าประจ าที ฟังค าถามทีละค าถาม และช่วยกับตอบลงในกระดาษที่ครูแจกให้ จ านวน  

10 ค าถาม 
 รอบท่ี 2  คัดผู้แข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุดจ านวน 5 ทีม ท าการแข่งขันตามวิธีเดิม 
4.  ข้อยุต ิ ผลการแข่งขัน ทีมที่มีคะแนนสูงสุดเป็นทีมชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 
5.  เริ่มท าการแข่งขัน   เวลา 10.00 – 12.00 น. 
6.  สถานที่ในการแข่งขัน  หอ้ง 121 อาคาร 1 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ) 
 
หมายเหตุ  - กรุณาน าใบสมัครส่งภายในวันที่  5 มกราคม 2558 ทางโทรสาร 025661455 และ 029283841 

- สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ ครอัูปสรศรี  คล่องอักขระ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  โทร 02-5661456 ต่อ 118 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน(ASEAN QUIZ) 

งานสีกันฯ SMART TALENT 2014 
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558  

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

 

1. การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน(ASEAN QUIZ) 
  ระดับชั้นประถมศึกษา 
     1. ชื่อ................................................................................................................. 
     2. ชื่อ................................................................................................................. 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
     1. ชื่อ................................................................................................................. 
     2. ชื่อ................................................................................................................. 
ชื่อครูผู้ควบคุม..............................................................................โทร...................................................... 
 

 
หมายเหตุ  - กรุณาน าใบสมัครส่งภายในวันที่  5 มกราคม 2558 ทางโทรสาร 025661455 และ 029283841 

- สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ ครูอัปสรศรี  คล่องอักขระ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  โทร 02-5661456 ต่อ 118 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
งานสีกันฯ SMART TALENT 2014 

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 
การแข่งขันฟุตบอล 7 คน 
กติกาแข่งขันฟุตบอล 7 คน 
1.  ระเบียบการแข่งขันครั้งนี้  มีชื่อว่า ระเบียบการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน   
2.  จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
 2.1  ให้ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ทีมละไม่น้อยกว่า  12  คน และไม่เกิน  15  คน 
 2.2  ในวันแข่งขันส่งรายชื่อผู้เล่นได้ไม่เกิน  12  คน 
 2.3  ให้มีเจ้าหน้าที่ได้  5  คน  ประกอบด้วย 

- ผู้จัดการทีม  1  คน 

- ผู้ฝึกสอน  1  คน 

- ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  2  คน 

- เจ้าหน้าที่ทีม  1  คน 
3.  คุณสมบัติของนักกีฬา 
 ผู้สมัครเข้าแข่งขัน  ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
 3.1  ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้น ๆ  
 3.2  ต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  
4.   เอกสารประกอบการสมัครเข้าแข่งขัน 
 4.1  ใบสมัครขอเข้าร่วมการแข่งขันของทีม 
 4.2  ทะเบียนติดรูปถ่ายนักกีฬาและเจ้าหน้าที่   (รูปถ่ายจริงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ) 
 4.3  ส าเนาบัตรประชาชน  หรือใบแทน  ( ใบเหลืองต้องติดรูปถ่ายหน่วยงานราชการ ผู้ออกบัตรรับรอง ) 
 4.4  ใบรับรองสถานศึกษา  ติดรูปถ่าย  ประทับตราสถานศึกษาและผู้มีอ านาจลงนามรับรอง 
 4.5  เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่ยื่นสมัครไว้แล้วจะใช้เป็นหลักฐานจนกว่าจะเสร็จสิ้นการแข่งขันรอบ     
                สุดท้าย 
5. การด าเนินการจัดการแข่งขัน 
 5.1  การแข่งขัน     จับฉลากหาคู่ในการแข่งขันทีมที่ชนะเข้าชิงชนะเลิศ ส่วนทีมแพ้ชิงชนะเลิศอันดับสาม   

5.2  กติกาการแข่งขัน 
 5.2.1  การแข่งขัน   จะแข่งครึ่งละ  20  นาที    พักระหว่างครึ่ง  5  นาที 
          หากเสมอกัน จะตัดสินด้วยการยิงลูกโทษที่จุดโทษ  จ านวน  3  คน 
 
 



   

 5.2.2  กติกาการแข่งขัน  นอกจากที่ระบุในระเบียบนี้ ให้ใช้กติกาของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ 

           (FIFA) ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์     
           ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน  ( ยกเว้น  การล้ าหน้า ) 
5.3  นักกีฬาที่เข้าแข่งขันต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกัน  ตามแบบและสีที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร 

        ในกรณีที่สีเสื้อเหมือนกัน  ให้ทีมที่มีชื่อตามหลัง  เปลี่ยนสีเสื้อส ารอง 
 5.4  นักกีฬาต้องน าบัตรประชาชนตัวจริง  หรือใบแทนมาแสดงด้วย  ก่อนการลงแข่งขัน 
 5.5  สนามและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน 
  1.  ขนาดสนามแข่งขัน  กว้าง  50  เมตร  ยาว  75  เมตร 
  2.  ขนาดลูกฟุตบอล  มาตรฐาน เบอร์  5   
  3.  หัวหน้าทีมจะต้องมีปลอกแขนแสดงสัญญาลักษณ์ทุกครั้งที่ลงท าการแข่งขัน  ซึ่งทีมจะต้อง 

     เตรียมพร้อมมาเอง 
4.  นักกีฬาทุกคนต้องสวมสนับแข้งที่ได้มาตรฐาน  เหมาะสมและปลอดภัย ลงท าการแข่งขัน 
     ยกเว้น สนับแข้งที่เล็ก , ตัด , ดัดแปลง  ฝ่ายจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ลงท าการแข่งขัน 

 5.6  การเปลี่ยนตัวผู้เล่นระหว่างการแข่งขัน  อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้  4  คน จากผู้เล่นส ารองที่ส่ง 
          รายชื่อก่อนการแข่งขัน  และจะเปลี่ยนได้เมื่อผู้ตัดสินอนุญาตเท่านั้น 
6.  เริ่มแข่งขัน  เวลา 09.30 – 16.00 น. 
7.  สถานที่แข่งขัน   ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 
6.  รางวัลการแข่งขัน 
  -  ทีมชนะเลิศอันดับ1  ได้รับ  1,500  บาท 
  -  ทีมรองชนะเลิศอันดับ1  ได้รับ  1,000   บาท 
  -  ทีมรองชนะเลิศอันดับ2  ได้รับ    800   บาท 

-  ทีมรองชนะเลิศอันดับ3  ได้รับ    500   บาท 
 
หมายเหตุ  - กรุณาน าใบสมัครส่งภายในวันที่  5 มกราคม 2558 ทางโทรสาร 025661455 และ 029283841 

- สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ ครูอภิสิทธิ์  แว่นแก้ว  ผู้จัดการแข่งขันฟุตบอล 
  โทร 02-5661456 ต่อ 122 และ โทร 087-3597600 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

  ใบสมัครการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน 
 

  
           

 
        โรงเรียน....................................................... 
        ถนน.................................แขวง.................... 
              เขต................................จังหวดั.................... 
 
      วันที่.............เดือน..................................พ.ศ. ................. 
 
เรื่อง ขอสมัครส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล  7  คน  
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

  ข้าพเจ้า..........................................................................................ต าแหน่ง................................. 
สถานศึกษา............................................................................................เลขที่..........................ถนน............................. 
แขวง......................................เขต......................................จงัหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์
................................ 
โทรศัพท์.................................................... .........................โทรสาร..................................................................  
ขอส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน     รุ่นอายุไม่เกิน  12  ปี   
1.  นาย,นางสาว,นาง.....................................................................เป็นผู้จัดการทีม   โทรศัพท์................................ 
2.  นาย,นางสาว,นาง....................................................................เป็นผู้ควบคุมทีม   โทรศัพท์...............................  
3.  นาย,นางสาว,นาง....................................................................เป็นผู้ฝึกสอน       โทรศพัท์............................... 
4.  นาย,นางสาว,นาง.................................................... ................เป็นผูช้่วยผู้ฝึกสอน โทรศัพท์............................... 
5.  นาย,นางสาว,นาง....................................................................เป็นผูช้่วยผู้ฝึกสอน โทรศัพท์............................... 
 
       

              ขอแสดงความนับถือ 
 
 
               (                                ) 
         ผู้อ านวยการ / อาจารย์ใหญ่ / ครูใหญ่ 
             (กรุณาประทับตราโรงเรียนด้วย) 
 
 

  
 

 
 

  



แบบฟอร์มส่งรายชื่อนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ 
การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน 

 
 

ทีม   วัน………….ที…่…….เดอืน………….พ.ศ….. 

เสื้อ กางเกง ถุงเท้า  เวลา                      น. 

สี   สี   สี    ณ  สนาม  
 

หมายเลขเสื้อ รายชื่อ - นามสกลุ  นักฟุตบอล P S N หมายเหต ุ

           1.        

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

          15.         
 

 
 
ผู้จัดการทีม 

    

ผู้ชว่ยผู้จัดการทีม    ผู้ส่งชื่อ 

ผู้ฝึกสอน    ผู้จัดการทีม / ผู้ฝึกสอน 

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

ทะเบียนรูปและรายช่ือผู้เล่น – เจ้าหน้าที่ทีม 

การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน  7  คน   

    
 

  
 
 
 

         
 
 
 

 
 

 
 

 

ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอน  ผู้ช่วยผูฝ้ึกสอน ผู้ช่วยผูฝ้ึกสอน  
        เจ้าหน้าที ่

ชื่อ…………………….. 
สกุล…………………. 
ลายเซ็น……………….. 
โทร…………………... 

 ชื่อ…………………....  
สกุล…………………. 
ลายเซ็น……………….. 
โทร………………….. 

 ชื่อ……………….…… 
สกุล…………………. 
ลายเซ็น………………. 
โทร………………….. 

ชื่อ……………….…… 
สกุล………………….. 
ลายเซ็น………………. 
โทร…………………… 

 ชื่อ…………………. 
สกุล………………… 
ลายเซ็น……………... 
โทร…………………. 

 

นักกีฬา 
 

 
 
 
 
 

       
 
 
 

 

ชื่อ……………………….... 
สกุล……………………… 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

……….………………….. 

ชื่อ……………………….... 
สกุล……………………… 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

……….………………….. 

ชื่อ……………………….... 
สกุล……………………… 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

……….………………….. 

ชื่อ……………………….... 
สกุล……………………… 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

……….………………….. 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 

 

ชื่อ……………………….... 
สกุล……………………… 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

……….………………….. 

ชื่อ……………………….... 
สกุล……………………… 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

……….………………….. 

ชื่อ……………………….... 
สกุล……………………… 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

……….………………….. 

ชื่อ……………………….... 
สกุล……………………… 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

……….………………….. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

       
 
 
 

 

ชื่อ……………………….... 
สกุล……………………… 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

……….………………….. 

ชื่อ……………………….... 
สกุล……………………… 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

……….………………….. 

ชื่อ……………………….... 
สกุล……………………… 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

……….………………….. 

ชื่อ……………………….... 
สกุล……………………… 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

……….………………….. 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 

 

ชื่อ……………………….... 
สกุล……………………… 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

……….………………….. 

ชื่อ……………………….... 
สกุล……………………… 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

……….………………….. 

ชื่อ……………………….... 
สกุล……………………… 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

……….………………….. 

ชื่อ……………………….... 
สกุล……………………… 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

……….………………….. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


