
ก ำหนดจัดงำนระหว่ำงวนัที่  ๒๒ - ๒๔  มิถุนำยน  ๒๕๕๙

ณ  เทศบำลนครหำดใหญ่   จังหวดัสงขลำ

รำยละเอยีดกจิกรรมกำรประกวด/  แข่งขันทักษะทำงวชิำกำร

โครงกำรประชำสัมพันธ์กำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ระดบัภำคใต้  คร้ังที่  ๑๒  ประจ ำปี  ๒๕๕๙

“หำดใหญ่วชิำกำร”

กำรประกวดโครงงำน



กำรประกวดโครงงำน

จ ำนวน เวลำท่ีใช้

ผูเ้ขำ้แข่งขนั เขำ้แข่งขนั

1 กำรประกวดโครงงำน ทีมละ 3 คน/ น ำเสนอ 1. ให้ผูเ้ขำ้แข่งขนัส่งรำยงำนโครงงำนฉบบัสมบูรณ์มีจ  ำนวน เกณฑก์ำรให้คะแนน  100 คะแนน คดัเลือกระดบัประเทศ

 (ระดับช้ัน ป.4 - ป.6) 1 โครงกำร คณะกรรมกำร หนำ้ไม่เกิน 50หนำ้ จ  ำนวน 4 ชุด (พิมพด์ว้ยกระดำษ A4) ดงัน้ี ภำคละ 3 ทีม

 - ภำษำไทย 9 นำที และ โดยส่งให้คณะกรรมกำรภำยในวนัที่ 6 มิถุนำยน 2559 1. ควำมคิดสร้ำงสรรค ์ ๑๐ คะแนน

 - คณิตศำสตร์ คณะกรรมกำร ส่งได้ที่ห้องวชิำกำร โรงเรียนเทศบำล ๓ (โศภนพทิยำคุณำนุสรณ์) 2. กำรเขียนรำยงำน  ๒๒ คะแนน

 - วิทยำศำสตร์ ซกัถำม 9 นำที อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวดัสงขลำ  90110 โทร. ๐๗๔-๒๑๑๕๙๙ 3. วิธีกำรด ำเนินงำน ๑๘ คะแนน

 - สงัคมศึกษำ (รวม 18 นำที) 2. ผูเ้ขำ้ประกวดจดัท ำป้ำยแสดงโครงงำนประกอบดว้ย 4. กำรน ำเสนอ จดัแสดงผลงำน

 - ศิลปะ วสัดุเป็น 3 แผ่น  แผ่นกลำงขนำด 60x120 เซนติเมตร                     ๒๐  คะแนน

 - ภำษำต่ำงประเทศ (องักฤษ) แผ่นขำ้งขนำด 60x60 เซนติเมตร ๕. กำรน ำเสนอ กำรบรรยำย  

 - กำรงำนอำชีพฯ                     ๒๐  คะแนน

 - สุขศึกษำฯ ๖. กำรตอบขอ้ซกัถำม  ๑๐  คะแนน

3.ผูเ้ขำ้ประกวดตอ้งจบัฉลำกเพ่ือจดัล ำดบัก่อนกำรประกวด

30 นำที และสำมำรถจดัเตรียมโครงงำนภำยห้องก่อนกำร

ประกวด 15 นำที

4.ผูเ้ขำ้ประกวดตอ้งน ำเสนอโครงงำนต่อคณะกรรมกำร เพ่ือ

"หำดใหญ่วชิำกำร"

หมำยเหตุท่ี ช่ือ - กิจกรรม ชั้นท่ีแข่งขนั แนวทำง/กำรแข่งขนัและอุปกรณ์ เกณฑก์ำรตดัสิน

รำยละเอียดกิจกรรมกำรประกวด/  แข่งขันทักษะทำงวชิำกำร

โครงกำรประชำสัมพนัธ์กำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ระดับภำคใต้  คร้ังที่ ๑๒  ประจ ำปี  ๒๕๕๙

โรงเรียน................... 

ชื่อโครงการ............... 

   (สูงไมเ่กิน 50 ซม.) 

 

60 ซม. 

 

120 ซม. 

 

 

60 ซม. 



กำรประกวดโครงงำน

จ ำนวน เวลำท่ีใช้

ผูเ้ขำ้แข่งขนั เขำ้แข่งขนั

ให้คณะกรรมกำรซกัถำม

5.โครงงำนท่ีส่งเขำ้ประกวดตอ้งไม่เป็นโครงงำนท่ีลอกเลียน

แบบของผูอ่ื้นและตอ้งเป็นโครงงำนท่ีผ่ำนกำรคดัเลือกจำก

ระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมำแลว้

และไม่เป็นโครงงำนเดิมท่ีไดรั้บรำงวลัระดบัประเทศ

6. เล่มรำยงำนโครงงำนจะไม่ส่งคืนให้ผูเ้ขำ้ประกวด

7.กำรตดัสินของคณะกรรมกำรถือเป็นท่ีส้ินสุด

2 กำรประกวดโครงงำน ทีมละ 3 คน/ น ำเสนอ 1. ให้ผูเ้ขำ้แข่งขนัส่งรำยงำนโครงงำนฉบบัสมบูรณ์มีจ  ำนวน เกณฑก์ำรให้คะแนน  100 คะแนน คดัเลือกระดบัประเทศ

 (ระดับช้ัน ม.1 - ม.3) 1 โครงกำร คณะกรรมกำร หนำ้ไม่เกิน 50หนำ้ จ  ำนวน 4 ชุด (พิมพด์ว้ยกระดำษ A4) ดงัน้ี ภำคละ 3 ทีม

 - ภำษำไทย 9 นำที และ โดยส่งให้คณะกรรมกำรภำยในวนัที่ 6 มิถุนำยน 2559 1. ควำมคิดสร้ำงสรรค ์ ๑๐ คะแนน

 - คณิตศำสตร์ คณะกรรมกำร ส่งได้ที่ห้องวชิำกำร โรงเรียนเทศบำล ๓ (โศภนพทิยำคุณำนุสรณ์) 2. กำรเขียนรำยงำน  ๒๒ คะแนน

 - วิทยำศำสตร์ ซกัถำม 9 นำที อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวดัสงขลำ  90110 โทร. ๐๗๔-๒๑๑๕๙๙ 3. วิธีกำรด ำเนินงำน ๑๘ คะแนน

 - สงัคมศึกษำ (รวม 18 นำที) 2. ผูเ้ขำ้ประกวดจดัท ำป้ำยแสดงโครงงำนประกอบดว้ย 4. กำรน ำเสนอ จดัแสดงผลงำน

 - ศิลปะ วสัดุเป็น 3 แผ่น  แผ่นกลำงขนำด 60x120 เซนติเมตร                      ๒๐  คะแนน

 - ภำษำต่ำงประเทศ (องักฤษ) แผ่นขำ้งขนำด 60x60 เซนติเมตร ๕. กำรน ำเสนอ กำรบรรยำย  

 - กำรงำนอำชีพฯ                       ๒๐  คะแนน

 - สุขศึกษำฯ ๖. กำรตอบขอ้ซกัถำม  ๑๐  คะแนน

3.ผูเ้ขำ้ประกวดตอ้งจบัฉลำกเพ่ือจดัล ำดบัก่อนกำรประกวด

30 นำที และสำมำรถจดัเตรียมโครงงำนภำยห้องก่อนกำร

ประกวด 15 นำที

ท่ี ช่ือ - กิจกรรม ชั้นท่ีแข่งขนั แนวทำง/กำรแข่งขนัและอุปกรณ์ เกณฑก์ำรตดัสิน หมำยเหตุ

โรงเรียน................... 

ชื่อโครงการ............... 

   (สูงไมเ่กิน 50 ซม.) 

 

60 ซม. 

 

120 ซม. 

 

 

60 ซม. 



กำรประกวดโครงงำน

จ ำนวน เวลำท่ีใช้

ผูเ้ขำ้แข่งขนั เขำ้แข่งขนั

4.ผูเ้ขำ้ประกวดตอ้งน ำเสนอโครงงำนต่อคณะกรรมกำร เพ่ือ

ให้คณะกรรมกำรซกัถำม

5.โครงงำนท่ีส่งเขำ้ประกวดตอ้งไม่เป็นโครงงำนท่ีลอกเลียน

แบบของผูอ่ื้นและตอ้งเป็นโครงงำนท่ีผ่ำนกำรคดัเลือกจำก

ระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมำแลว้

และไม่เป็นโครงงำนเดิมท่ีไดรั้บรำงวลัระดบัประเทศ

6. เล่มรำยงำนโครงงำนจะไม่ส่งคืนให้ผูเ้ขำ้ประกวด

7.กำรตดัสินของคณะกรรมกำรถือเป็นท่ีส้ินสุด

3 กำรประกวดโครงงำน ทีมละ 3 คน/ น ำเสนอ 1. ให้ผูเ้ขำ้แข่งขนัส่งรำยงำนโครงงำนฉบบัสมบูรณ์มีจ  ำนวน เกณฑก์ำรให้คะแนน  100 คะแนน คดัเลือกระดบัประเทศ

 (ระดับช้ัน ม.4 - ม.6) 1 โครงกำร คณะกรรมกำร หนำ้ไม่เกิน 50หนำ้ จ  ำนวน 4 ชุด (พิมพด์ว้ยกระดำษ A4) ดงัน้ี ภำคละ 3 ทีม

 - ภำษำไทย 9 นำที และ โดยส่งให้คณะกรรมกำรภำยในวนัที่ 6 มิถุนำยน 2559 1. ควำมคิดสร้ำงสรรค ์ ๑๐ คะแนน

 - คณิตศำสตร์ คณะกรรมกำร ส่งได้ที่ห้องวชิำกำร โรงเรียนเทศบำล ๓ (โศภนพทิยำคุณำนุสรณ์) 2. กำรเขียนรำยงำน  ๒๒ คะแนน

 - วิทยำศำสตร์ ซกัถำม 9 นำที อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวดัสงขลำ  90110 โทร. ๐๗๔-๒๑๑๕๙๙ 3. วิธีกำรด ำเนินงำน ๑๘ คะแนน

 - สงัคมศึกษำ (รวม 18 นำที) 2. ผูเ้ขำ้ประกวดจดัท ำป้ำยแสดงโครงงำนประกอบดว้ย 4. กำรน ำเสนอ จดัแสดงผลงำน

 - ศิลปะ วสัดุเป็น 3 แผ่น  แผ่นกลำงขนำด 60x120 เซนติเมตร                      ๒๐  คะแนน

 - ภำษำต่ำงประเทศ (องักฤษ) แผ่นขำ้งขนำด 60x60 เซนติเมตร ๕. กำรน ำเสนอ กำรบรรยำย  

 - กำรงำนอำชีพฯ                       ๒๐  คะแนน

 - สุขศึกษำฯ ๖. กำรตอบขอ้ซกัถำม  ๑๐  คะแนน

ท่ี ช่ือ - กิจกรรม ชั้นท่ีแข่งขนั แนวทำง/กำรแข่งขนัและอุปกรณ์ เกณฑก์ำรตดัสิน หมำยเหตุ

โรงเรียน................... 

ชื่อโครงการ............... 

   (สูงไมเ่กิน 50 ซม.) 

 

60 ซม. 

 

120 ซม. 

 

 

60 ซม. 



กำรประกวดโครงงำน

จ ำนวน เวลำท่ีใช้

ผูเ้ขำ้แข่งขนั เขำ้แข่งขนั

3.ผูเ้ขำ้ประกวดตอ้งจบัฉลำกเพ่ือจดัล ำดบัก่อนกำรประกวด

30 นำที และสำมำรถจดัเตรียมโครงงำนภำยห้องก่อนกำร

ประกวด 15 นำที

4.ผูเ้ขำ้ประกวดตอ้งน ำเสนอโครงงำนต่อคณะกรรมกำร เพ่ือ

ให้คณะกรรมกำรซกัถำม

5.โครงงำนท่ีส่งเขำ้ประกวดตอ้งไม่เป็นโครงงำนท่ีลอกเลียน

แบบของผูอ่ื้นและตอ้งเป็นโครงงำนท่ีผ่ำนกำรคดัเลือกจำก

ระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมำแลว้

และไม่เป็นโครงงำนเดิมท่ีไดรั้บรำงวลัระดบัประเทศ

6. เล่มรำยงำนโครงงำนจะไม่ส่งคืนให้ผูเ้ขำ้ประกวด

7.กำรตดัสินของคณะกรรมกำรถือเป็นท่ีส้ินสุด

4 โครงงำนปฐมวยั ทีมละ 3 คน/ น ำเสนอ 1. ให้ผูเ้ขำ้แข่งขนัส่งรำยงำนโครงงำนฉบบัสมบูรณ์มีจ  ำนวน เกณฑก์ำรให้คะแนน  100 คะแนน คดัเลือกระดบัประเทศ

1 โครงกำร คณะกรรมกำร หนำ้ไม่เกิน 50หนำ้ จ  ำนวน 4 ชุด (พิมพด์ว้ยกระดำษ A4) ดงัน้ี ภำคละ 3 ทีม

9 นำที และ โดยส่งให้คณะกรรมกำรภำยในวนัที่ 6 มิถุนำยน 2559 1. ควำมคิดสร้ำงสรรค ์ ๑๐ คะแนน

คณะกรรมกำร ส่งได้ที่ห้องวชิำกำร โรงเรียนเทศบำล ๓ (โศภนพทิยำคุณำนุสรณ์) 2. กำรเขียนรำยงำน  ๒๒ คะแนน

ซกัถำม 9 นำที อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวดัสงขลำ  90110 โทร. ๐๗๔-๒๑๑๕๙๙ 3. วิธีกำรด ำเนินงำน ๑๘ คะแนน

(รวม 18 นำที) 2. ผูเ้ขำ้ประกวดจดัท ำป้ำยแสดงโครงงำนประกอบดว้ย 4. กำรน ำเสนอ จดัแสดงผลงำน

วสัดุเป็น 3 แผ่น  แผ่นกลำงขนำด 60x120 เซนติเมตร                      ๒๐  คะแนน

แผ่นขำ้งขนำด 60x60 เซนติเมตร ๕. กำรน ำเสนอ กำรบรรยำย  

                      ๒๐  คะแนน

๖. กำรตอบขอ้ซกัถำม  ๑๐  คะแนน

ท่ี ช่ือ - กิจกรรม ชั้นท่ีแข่งขนั แนวทำง/กำรแข่งขนัและอุปกรณ์ เกณฑก์ำรตดัสิน หมำยเหตุ



กำรประกวดโครงงำน

จ ำนวน เวลำท่ีใช้

ผูเ้ขำ้แข่งขนั เขำ้แข่งขนั

3.ผูเ้ขำ้ประกวดตอ้งจบัฉลำกเพ่ือจดัล ำดบัก่อนกำรประกวด

30 นำที และสำมำรถจดัเตรียมโครงงำนภำยห้องก่อนกำร

ประกวด 15 นำที

4.ผูเ้ขำ้ประกวดตอ้งน ำเสนอโครงงำนต่อคณะกรรมกำร เพ่ือ

ให้คณะกรรมกำรซกัถำม

5.โครงงำนท่ีส่งเขำ้ประกวดตอ้งไม่เป็นโครงงำนท่ีลอกเลียน

แบบของผูอ่ื้นและตอ้งเป็นโครงงำนท่ีผ่ำนกำรคดัเลือกจำก

ระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมำแลว้

และไม่เป็นโครงงำนเดิมท่ีไดรั้บรำงวลัระดบัประเทศ

6. เล่มรำยงำนโครงงำนจะไม่ส่งคืนให้ผูเ้ขำ้ประกวด

7.กำรตดัสินของคณะกรรมกำรถือเป็นท่ีส้ินสุด

ท่ี ช่ือ - กิจกรรม ชั้นท่ีแข่งขนั แนวทำง/กำรแข่งขนัและอุปกรณ์ เกณฑก์ำรตดัสิน หมำยเหตุ

โรงเรียน................... 

ชื่อโครงการ............... 

   (สูงไมเ่กิน 50 ซม.) 

 

60 ซม. 

 

120 ซม. 

 

60 ซม. 


