
กิจกรรมการประกวดออกแบบชุดประจ าชาติรีไซเคลิ 
Young Designer Recycle National Costume 2017 
งานวนั Multi Languages Day ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๐ 

๑.  ประเภทการประกวด 
ประกวดออกแบบชุดประจ ำชำตริีไซเคิล ระดับมัธยมศึกษำ  

๒.  วัน เวลา และสถานทีป่ระกวด 
      ลงทะเบียนระหว่ำงวันที่ ๘ – ๑๒ มกรำคม ๒๕๖๑ 
 แข่งขันและตัดสินวันที่ ๒๖ มกรำคม ๒๕๖๑ 
๓.  คณุสมบัติของผูเ้ข้าประกวด 

๑. นักเรียนช้ัน ม.ต้นหรือ ม.ปลำย ไม่จ ำกัดเพศ  
๒. แข่งขันประเภททีม ทมีละ  ๓ คน  (ผู้สวมชุด ๑ คน และผู้ออกแบบและประดิษฐ์ชดุ ๒ คน) 

๔.  วิธีการประกวด 
๑. ออกแบบตำมหวัข้อ “ชุดประจ าชาติรีไซเคิล” ภำยใต้แนวคิด “เทคโนโลยีก้ำวล้ ำ วัฒนธรรม ๔ ชำติ” 
๒. ทีมละ ๓ คน (ผู้ออกแบบ บรรยำยบนเวทีเป็นภำษำใดๆก็ได้เวลำ ๓ นำที และผู้สวมชุด) 
๓. ออกแบบชุดให้เสร็จก่อนวันประกวด 
๔. ใช้วัสดเุหลอืใชต้่ำง ๆ มำออกแบบชุดเครื่องแต่งกำยที่สวมใส่ได้จริง 
๕. ชุดที่ออกแบบต้องเป็นวัสดุรีไซเคิลจริง อย่ำงน้อย ๖๐% 
๖. วันแข่งขันต้องมีกำรสวมชุดมำแสดงพร้อมเดินโชว์บนเวที  

๕.  เกณฑก์ารตดัสิน 
 เกณฑ์กำรให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 

๑. มีควำมคิดรเิริ่มสร้ำงสรรค ์รู้จักกำรน ำวัสดุเหลือใช้ มำใช้ใหม่   ๓๐  คะแนน 
๓. กำรท ำงำนเป็นทีมสำมำรถน ำเสนอได้อย่ำงเหมำะสม  Mix and Match ๓๐  คะแนน 
๔. ใช้ประโยชน์ได้จริงและสวยงำม      ๒๐  คะแนน 

 ๔. ตรงตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว ้      ๒๐  คะแนน 
๖.  รางวัลการแข่งขัน 

๑. รำงวัลชนะเลิศ           เกียรติบัตรและรำงวัล 
๒. รองชนะเลิศอันดับ ๑     เกียรติบัตรและรำงวัล 
๓. รองชนะเลิศอันดับ ๒     เกียรติบัตรและรำงวัล 
๔. ชมเชย ๒ รำงวัล  เกียรติบัตร 

๗. วิธีการรับสมัคร  (สมัครระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑) 
๑. สมัครทำง Google form จำกเว็บไซต์ www.swpk.ac.th ระหว่ำงวันที่ ๘ – ๑๒ มกรำคม ๒๕๖๑ 

ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิม่เติมได้ที ่ครูอลักตำ สิทธำคม หรือ ครูรัศติญำ โก๊ยดุล ได้ที่ห้อง ๓๑๑  
๒. ผู้เข้ำแข่งขนัต้องมีใบรำยช่ือตำมใบสมัครเท่ำนั้น  

๘.  วัน / เวลา / สถานที่แข่งขัน 
๑. ลงทะเบียนเวลำ  ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. วันศุกรท์ี่ ๒๖ มกรำคม ๒๕๖๑   
๒. ประกำศผลหลงักำรแข่งขนัเสร็จสิ้น 

 
 
 
 
 
 

http://www.swpk.ac.th/


กิจกรรมการประกวดวาดภาพ ภายใต้แนวคิด 
“เทคโนโลยีกา้วล  า  วัฒนธรรม ๔ ชาต”ิ 

งานวัน Multi Languages Day ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๐ 

๑.  ประเภทการประกวด 
ประกวดวำดภำพ ระบำยสี ภำยใต้แนวคิด “เทคโนโลยีก้ำวล้ ำ  วัฒนธรรม ๔ ชำติ” ระดบัมัธยมศึกษำ  

๒.  วัน เวลา และสถานทีป่ระกวด 
      ลงทะเบียนระหว่ำงวันที่ ๘ – ๑๒ มกรำคม ๒๕๖๑ 
 แข่งขันวันที่ ๑๕ มกรำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ลำนอเนกประสงค์ ใต้อำคำรสร้อยฟ้ำ 

ตัดสินและประกำศผลวันที่ ๒๓ มกรำคม ๒๕๖๑ 
๓.  คณุสมบัติของผูเ้ข้าประกวด 

๑. นักเรียนช้ัน ม.ต้นหรอื ม.ปลำย ไม่จ ำกัดเพศ  
๔.  วิธีการประกวด 

๑. วำดภำพลงในกระดำษ ๑๐๐ ปอนด์ ขนำด A3 ภำยใต้แนวคิด “เทคโนโลยีก้ำวล้ ำ วัฒนธรรม ๔ ชำติ” 
๒. ระบำยสี โดยเลือกใช้สีที่ถนัด โดยนักเรียนจ ำเป็นต้องเตรียมสีมำเอง 
๓. ก ำหนดเส้นขอบของกระดำษ ทั้ง ๔ ด้ำน ข้ำงละ ๑ เซนติเมตร 
๔. ใชเ้วลำในกำรวำดภำพและระบำยสีให้เสร็จสมบูรณ ์ภำยในเวลำ ๒ ชัว่โมง 
๕. ภำพที่ผ่ำนกำรคัดเลือกที่ดีที่สุด ๕ อันดับจะน ำเสนอบนเวทีเพ่ือรับรำงวัลในวันที่ ๒๖ มกรำคม ๒๕๖๑ 

๕.  เกณฑก์ารตดัสิน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 

๑. ควำมคิดสร้ำงสรรค์      ๒๐ คะแนน 

๒. เทคนิคกำรใชส้ี      ๒๐ คะแนน 

๓. ควำมประณีต / ควำมสวยงำมของรูปภำพ   ๒๐ คะแนน 

๔. ควำมสอดคล้องของภำพกับหัวข้อที่ก ำหนด   ๒๐ คะแนน 

๕. ควำมสมบูรณแ์ละกำรจัดองค์ประกอบของภำพ  ๒๐ คะแนน 

๖.  รางวัลการแข่งขัน 
๑. รำงวัลชนะเลิศ           เกียรติบัตรและรำงวัล 
๒. รองชนะเลิศอันดับ ๑     เกียรติบัตรและรำงวัล 
๓. รองชนะเลิศอันดับ ๒     เกียรติบัตรและรำงวัล 
๔. ชมเชย ๒ รำงวัล  เกียรติบัตร 

๗. วิธีการรับสมัคร  (สมัครระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑) 
๑. สมัครทำง Google form จำกเว็บไซต์ www.swpk.ac.th ระหว่ำงวันที่ ๘ – ๑๒ มกรำคม ๒๕๖๑ 

ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิม่เติมได้ที ่ครูสุนิศำ ได้ที่ห้อง ๓๒๓ หรือ โทร ๐๘๖-๕๙๘๓๗๖๑ 
๒. ผู้เข้ำแข่งขนัต้องมีใบรำยช่ือตำมใบสมัครเท่ำนั้น  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.swpk.ac.th/


กิจกรรมการประกวดร้องเพลงสากล ๔ ภาษา 
งานวัน Multi Languages Day ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๐ 

๑.  ประเภทการประกวด 
ประกวดร้องเพลงสำกลระดับมัธยมศึกษำตอนต้น และตอนปลำย 

๒.  วัน เวลา และสถานทีป่ระกวด 
      ลงทะเบียนระหว่ำงวันที่ ๘ – ๑๒ มกรำคม ๒๕๖๑ 
 กำรประกวดรอบออดิช่ัน (audition) วันที่ ๑๕ มกรำคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลำ ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป                                   
ณ ห้องอำเซียนศึกษำ อำคำรสร้อยฟ้ำ 
 กำรประกวดรอบตัดสินและประกำศผล วนัที่ ๒๖ มกรำคม ๒๕๖๑ 
๓.  คณุสมบัติของผูเ้ข้าประกวด 

๑. นักเรียนช้ัน ม.ต้นหรือ ม.ปลำย ไม่จ ำกัดเพศ  
๔.  วิธีการประกวด 

๑. เลือกเพลงสำกลที่ใช้ในกำรประกวดที่มีเนื้อเพลงเป็นภำษำอังกฤษ ฝรั่งเศส จีน หรือ ญี่ปุ่น จ ำนวน  ๑ เพลง 

๒. เตรียมแถบบันทึกเสียง/ซีดี/เสียงดนตรี (backing tract) ส ำหรับประกอบกำรร้องเพลง 

๓. ไม่มีรีวิว / หำงเครื่อง ประกอบเพลง 

๔. ส่งเนื้อร้องให้คณะกรรมกำรในวันประกวดเพลงละ ๕ ชุด 

๕. จับฉลำกเพื่อเรียงล ำดับก่อนกำรประกวด ๓๐ นำท ี

๖. กำรตัดสินในล ำดับสุดทำ้ยจะน ำบันทึกกำรประกวดร้องเพลงของนักเรียนที่ผ่ำนกำรคดัเลือก ๕ อันดับสูงสุด
ในระดับมัธยมศึกษำตอนต้นและตอนปลำย โพสต์ลงในเว็บไซต์ของสภำนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วน
ร่วมในกำรตัดสิน และน ำคะแนนกำรกดไลค์และกดแชร์มำเป็นคะแนนส่วนหนึ่งในกำรตัดสิน 

๗. ในกำรประกวดรอบตัดสินวันที่ ๒๖ มกรำคม ๒๕๖๑ นกัเรียนที่ผ่ำนกำรคัดเลือก ๕ อนัดับสูงสุดในแต่ละ
ระดับชั้น จะท ำกำรร้องเพลงอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้คณะกรรมกำรและนักเรยีนที่เข้ำร่วมกิจกรรมโหวตคะแนน
เสียงนักร้องที่ตนชื่นชอบมำกที่สุด และท ำกำรตัดสินคะแนนโดยใช้หลักเกณฑ์ คะแนนจำกคณะกรรมกำร
รวม ๕๐ คะแนน คะแนนจำกกำรโหวตรวม ๓๐ คะแนน และคะแนนจำกกำรกดไลค์และกดแชร์รวม ๒๐ 
คะแนน รวมทัง้สิ้น ๑๐๐ คะแนน 

๕.  เกณฑก์ารตดัสิน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 

๑. น้ ำเสียง ควำมไพเรำะของเสียง     ๓๐ คะแนน 

๒. เทคนิคกำรขับร้อง     ๒๐ คะแนน 

๓. อักขระวิธีถูกต้อง      ๑๐ คะแนน 

๔. จังหวะ ท ำนอง ถูกต้อง     ๒๐ คะแนน 

๕. บุคลิก ลีลำ อำรมณ ์     ๑๐ คะแนน 

๖. ควำมยำกง่ำยของเพลง     ๑๐ คะแนน 

๖.  รางวัลการแข่งขัน 
๑. รำงวัลชนะเลิศ           เกียรติบัตรและรำงวัล 
๒. รองชนะเลิศอันดับ ๑     เกียรติบัตรและรำงวัล 
๓. รองชนะเลิศอันดับ ๒     เกียรติบัตรและรำงวลั 
๔. ชมเชย ๒ รำงวัล  เกียรติบัตร 
 



๗. วิธีการรับสมัคร  (สมัครระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑) 
๑. สมัครทำง Google form จำกเว็บไซต์ www.swpk.ac.th ระหว่ำงวันที่ ๘ – ๑๒ มกรำคม ๒๕๖๑ 

ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิม่เติมได้ที ่ครูกติติชัย และครูรัตนำภรณ์ ได้ที่ห้อง ๓๑๑ และ ๓๒๓  
๒. ผู้เข้ำแข่งขนัต้องมีใบรำยช่ือตำมใบสมัครเท่ำนั้น  

๘.  วัน / เวลา / สถานที่แข่งขัน 
๑. กำรประกวดรอบตัดสินนักเรียนลงทะเบียนเวลำ  ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. วันศุกรท์ี่ ๒๖ มกรำคม ๒๕๖๑   
๒. ประกำศผลหลังกำรแข่งขนัเสร็จสิ้น 
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