ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก
เรื่อง การจัดกิจกรรมโครงการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น
ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๗ และ ๑๘ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕
………………………
ตามหนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ ว ๒๓๙๙ ลงวั น ที่ ๑๓
กันยายน ๒๕๕๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งแผนงาน/ โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงาน
วิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๗ และ ๑๘ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มอบหมายให้เทศบาลเมืองสวรรคโลกเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมตามโครงการสอบแข่งขันคนเก่ง
ในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๗ และ ๑๘ นั้น
เทศบาลเมื อ งสวรรคโลก จึ ง กํ า หนดจั ด กิ จ กรรมตามโครงการฯ ดั ง กล่ า ว ในระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ ๔ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
คุณภาพงานวิชาการของเทศบาล ในกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๗ และ ๑๘ ให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน
ยิ่งขึ้น โดยได้กําหนดรายละเอียดของกิจกรรม ดังนี้
๑. คุณสมบัติผู้เข้าสอบแข่งขัน
ต้องเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สังกัดโรงเรียนเทศบาล
/องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือองค์การบริหารส่วนตําบล ในกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๗ และ ๑๘ ตาม
จํานวน ดังนี้
๑.๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ ๑ คน
๑.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ ๑ คน
๒. รายวิชาที่จัดสอบ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เนื้อหาครอบคลุมตลอดปีการศึกษา ดังนี้
๒.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จํานวน ๑๐๐ ข้อ
๑๐๐ คะแนน
๒.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จํานวน ๑๐๐ ข้อ
๑๐๐ คะแนน
๒.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จํานวน ๑๐๐ ข้อ
๑๐๐ คะแนน
๒.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
จํานวน ๑๐๐ ข้อ
๑๐๐ คะแนน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑..............

๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เนื้อหาครอบคลุมตลอดปีการศึกษา ดังนี้
๒.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จํานวน ๑๐๐ ข้อ
๑๐๐ คะแนน
๒.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จํานวน ๑๐๐ ข้อ
๑๐๐ คะแนน
๒.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จํานวน ๑๐๐ ข้อ
๑๐๐ คะแนน
๒.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
จํานวน ๑๐๐ ข้อ
๑๐๐ คะแนน
๓. การจัดทําข้อสอบ
ใช้ข้อสอบกลางโดยเทศบาลเมืองสวรรคโลกเป็นผู้จัดสร้าง ซึ่งลักษณะข้อสอบเป็นข้อสอบ
ปรนัย ชนิดเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก โดยมีเนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๔. เกณฑ์การตัดสิน
๔.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, สังคมศึกษาฯ, วิทยาศาสตร์, และ ภาษาอังกฤษ
๔.๑.๑ ผู้ที่ได้คะแนนการสอบ ๘๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติบัตร
๔.๑.๒ ผู้ที่ได้คะแนนการสอบ ๗๕-๗๙ คะแนน ได้รับรางวัลเหรียญเงินเกียรติบัตร
๔.๑.๓ ผู้ที่ได้คะแนนการสอบ ๖๕-๗๔ คะแนน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงเกียรติบัตร
๔.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๔.๒.๑ ผู้ที่ได้คะแนนการสอบ ๗๕ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติบัตร
๔.๒.๒ ผู้ที่ได้คะแนนการสอบ ๗๐-๗๔ คะแนน ได้รับรางวัลเหรียญเงินเกียรติบัตร
๔.๒.๓ ผู้ที่ได้คะแนนการสอบ ๖๕-๖๙ คะแนน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงเกียรติบัตร
ผู้ทําคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุม่ สาระการเรียนรูจ้ ะได้รับโล่เกียรติยศ ระดับชั้นละ ๕ โล่
รวมทั้งสิ้น ๑๐ โล่
๕. กําหนดการสอบ
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก
อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
๖. คณะกรรมการควบคุมห้องสอบและตรวจข้อสอบ
๖.๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ประกอบด้วย
๖.๑.๑ ศึกษานิเทศก์หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่
เทศบาลเมืองสุโขทัย
๖.๑.๒ ศึกษานิเทศก์หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
๖.๑.๓ ศึกษานิเทศก์หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่
เทศบาลเมืองกําแพงเพชร
๖.๑.๔ ศึกษานิเทศก์หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่
เทศบาลเมืองอุทัยธานี
๖.๑.๕ ศึกษานิเทศก์หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่
เทศบาลตําบลศรีพนมมาศ
๖.๑.๖ ศึกษานิเทศก์……………..

๓
๖.๑.๖ ศึกษานิเทศก์หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่
๖.๑.๗ ศึกษานิเทศก์หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่
๖.๑.๘ ศึกษานิเทศก์หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่
๖.๑.๙ ศึกษานิเทศก์หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่
๖.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๖.๒.๑ ศึกษานิเทศก์หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่
๖.๒.๒ ศึกษานิเทศก์หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่
๖.๒.๓ ศึกษานิเทศก์หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่
๖.๒.๔ ศึกษานิเทศก์หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่
๖.๒.๕ ศึกษานิเทศก์หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่
๖.๒.๖ ศึกษานิเทศก์หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่
๖.๒.๗ ศึกษานิเทศก์หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่
๖.๒.๘ ศึกษานิเทศก์หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่
๖.๒.๙ ศึกษานิเทศก์หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่
๗. คณะกรรมการประมวลผล จัดลําดับ ประกอบด้วย
๗.๑ ศึกษานิเทศก์เทศบาลนครพิษณุโลก
๗.๒ ศึกษานิเทศก์เทศบาลนครนครสวรรค์
๗.๓ ศึกษานิเทศก์เทศบาลเมืองตาก
๗.๔ ศึกษานิเทศก์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
๗.๕ ศึกษานิเทศก์เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
๗.๖ ศึกษานิเทศก์เทศบาลเมืองกําแพงเพชร
๗.๗ ศึกษานิเทศก์เทศบาลเมืองสุโขทัย
๗.๘ ศึกษานิเทศก์เทศบาลเมืองหล่มสัก

เทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลตําบลหัวดง
เทศบาลเมืองตาคลี
เทศบาลตําบลพรหมพิราม
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
เทศบาลนครนครสวรรค์
เทศบาลนครพิษณุโลก
เทศบาลนครแม่สอด
เทศบาลเมืองตาก
เทศบาลเมืองชุมแสง
เทศบาลเมืองตะพานหิน
เทศบาลเมืองบางมูลนาก
เทศบาลตําบลวงฆ้อง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายสมชาติ ลิปะพันธุ)์
นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก

