
       1. ผูเขารวมโครงการไดรับการปลูกนิสัยรักการ
อานและสามารถใชภาษาในการส่ือสารไดอยางถูก
ตอง
       2. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มีสวนสงเสริม
พัฒนาการดานการพูด การส่ือสาร การเลาเร่ือง
สามารถสรางความเขาใจระหวางบุคคล เกิดการ
ส่ือสารท่ีเขากับผูอ่ืนไดอยางถูกตองและประสบผล
สําเร็จ

1. ช่ือโครงการ

โครงการแขงขันเลานิทาน 
สรรคสรางจินตนาการ

กับเร่ืองราวแหงความดี

       โครงการแขงขันเลานิทาน สรรคสราง
จินตนาการกับเร่ืองราวแหงความดี

2. หลักการและเหตุผล
       การเลานิทาน ชวยสงเสริมทักษะการฟงและ
การพูด ซ่ึงจะชวยสงเสริมทักษะการอานและการ
เขียน รวมถึงการเรียนรูโครงสรางไวยากรณทาง
ภาษา นอกจากความบันเทิงแลวนิทานยังสอดแทรก
วัฒนธรรมของเจาของภาษาและขอคิดคุณธรรมไว
ดวย จึงสามารถปลูกฝงพฤติกรรมท่ีดีงามผานการ
ซึมซับเขาไปในจิตใจดวยนิทาน เสริมสราง
ประสบการณตาง ๆ ในโลกแหงจินตนาการน้ัน ๆ
เช่ือมสูโลกแหงความจริงไดในท่ีสุด

3. วัตถุประสงค
       1. เพ่ือสงเสริมการใชภาษาในการส่ือสารได
อยางถูกตอง
       2. เพ่ือสงเสริมการกลาแสดงออกผานการเลา
นิทาน

4. การแบงระดับการแขงขัน
       การแขงขันประเภทเด่ียว แบงเปน 3 ระดับ
ไดแก
       1. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-3
       2. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6
       3. ครูหรือบุคลากร ไมจํากัดอายุ

5. การเลือกนิทาน
       ผูเขารวมแขงขันสามารถเลือกนิทานไดเอง ท่ี
ใหขอคิดดี ๆ เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม โดย
เลือกเลานิทานเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ใช
เทคนิคและศิลปะการเลานิทาน อุปกรณ เสียงดนตรี
เคร่ืองแตงกาย ฯลฯ ประกอบตามความเหมาะสม
กับประเภทของเร่ืองท่ีอาน โดยอัดเปนคลิปวิดีโอ
และกําหนดใหใชเวลาในการเลานิทานคนละ 5-7
นาที

6. คณะกรรมการตัดสินและเกณฑการพิจารณา
       คณะกรรมการตัดสินเปนผูทรงคุณวุฒิจาก
คณะและหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต โดยจะพิจารณาในดานการเลือกใชเทคนิค
และลีลาในการเลานิทาน การออกเสียงอักขระควบ
กล้ํา รวมถึงความถูกตองของไวยากรณ

7. กําหนดการรับสมัคร
       ผูสนใจสามารถสมัครและสงคลิปวิดีโอไดต้ังแต
บัดน้ีจนถึงวันท่ี 2 มิถุนายน 2565
       สมัครและสงคลิปวิดีโอไดท่ี สํานักงานอํานวย
การโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โทร. 0 2244 5590-1
Line official: @laorutis หรือสแกนคิวอารโคด

8. กําหนดการแขงขัน

10. รางวัลและเกียรติบัตร

       ผูผานการแขงขันจะไดรับรางวัลพรอมเกียรติ
บัตร ดังน้ี
       1. เลานิทานดวยภาษาอังกฤษ
       - รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท
       - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1
          เงินรางวัล 2,000 บาท
       - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2
          เงินรางวัล 1,000 บาท
       2. เลานิทานดวยภาษาไทย
        - รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 2,000 บาท
        - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1
           เงินรางวัล 1,500 บาท
        - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2
           เงินรางวัล 1,000 บาท

**ผูผานรอบคัดเลือกทุกคนจะไดรับเกียรติบัตร
การเขาประกวด**

11. การเผยแพรผลงานท่ีชนะการแขงขัน

       1. เว็บไซตโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
       2. Line official: @laorutis

การประชาสัมพันธ และการรับสมัครผูเขาแขงขัน
วันท่ี 12 เมษายน ถึง 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 
ประกาศผลรอบคัดเลือก

วันท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565
*คณะกรรมการตัดสินรอบคัดเลือกจากคลิปวิดีโอ*

 
ผูเขาแขงขันฝกซอมการเลานิทาน 

โดยมีพ่ีเล้ียง (Mentor) ดูแลใหคําแนะนํา 
เตรียมความพรอมสูการแขงขันรอบชิงชนะเลิศ
วันท่ี 21 มิถุนายน ถึง 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

 
การแขงขันรอบชิงชนะเลิศ

วันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 
 

12. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
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9. สถานท่ีประกวด (รอบชิงชนะเลิศ)
      หอง 332 ช้ัน 3 วิจิตรอาคาร โรงเรียนสาธิตละ
อออุทิศ

เวลา 08.30 – 09.00 น.   ลงทะเบียน
เวลา 09.00 – 12.00 น.    การแขงขันเลานิทาน
เวลา 12.00 – 13.00 น.     พักกลางวัน
เวลา 13.00 – 15.00 น.     ตัดสินการแขงขัน ประกาศผล 
                                   และมอบของรางวัล



ถึง 
สํานักงานอํานวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โทร. 0 2244 5590-1
Line official: @laorutis
หรือสแกนคิวอารโคด

ใบสมัคร

แขงขันเลานิทาน 
สรรคสรางจินตนาการ
กับเร่ืองราวแหงความดี

โครงการแขงขันเลานิทาน 
สรรคสรางจินตนาการ
กับเร่ืองราวแหงความดี

คํานําหนาชื่อ............................................................

ชื่อ.................................................................................

นามสกุล.....................................................................

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
ขอเชิญเขารวมโครงการ

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 1-3

นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 4-6

ครูหรือบุคลากร

เบอรโทรศัพท..........................................................

อีเมล............................................................................

ลงชื่อ...........................................................................
ผูสมัคร

https://la-orutis.dusit.ac.th/

0 2244 5590-1

295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ

@laorutis

CONTACT US

สม
ัคร

แล
ะส

งค
ลิป

       ขาพเจาไดแนบคลิปวิดีโอการเลานิทานมา
พรอมนี้แลว


