
การแข่งขนัทกัษะทางวิชาการและส่ิงประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน จ.ปทุมธานี ปีการศึกษา 2557  ระดบัอนุบาล 
 

1. การแข่งขนัเล่านิทานประกอบส่ือ 
 
1. คุณสมบัตผิู้เข้าแข่งขัน    นกัเรียนชั้นอนุบาล 
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน   ประเภทเด่ียว ตวัแทนโรงเรียนละ 1 คน 
3. วธิีด าเนินการและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 

3.1. ส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนัและครูผูฝึ้กซอ้ม 
3.2. การเล่านิทานเป็นรายบุคคลประกอบส่ือ ครูผูค้วบคุมตอ้งจดัเตรียมส่ือประกอบการแข่งขนัมาเอง และนกัเรียน
ตอ้งสามารถด าเนินการเล่าผกูเร่ืองราวเป็นนิทานไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยเล่าเป็นภาษาไทยเท่านั้น 
3.3. ส่ือท่ีใชใ้นการแข่งขนั ตอ้งมีความเหมาะสมกบัเน้ือเร่ือง เช่น หนงัสือนิทาน, หุ่นมือ, ภาพวาด, อุปกรณ์อ่ืน ๆ 
3.4. การเตรียมส่ือประกอบการเล่านิทาน ให้เวลาเตรียมการไม่เกิน 5 นาที 
3.5. ใชเ้วลาในการแข่งขนั 10 นาที  ห้ามใชไ้มโครโฟนหรือเคร่ืองขยายเสียงใดๆ ทั้งส้ิน 
3.6. แต่งกายดว้ยชุดนกัเรียนหรือชุดกีฬาประจ าโรงเรียน 

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
4.1. การน าส่ิงต่าง ๆ จากส่ือท่ีน ามาแสดง โดยสามารถผกูเป็นเร่ืองราวนิทานได ้(มีจุดเร่ิมตน้, จุดวิกฤตของเร่ือง, การ
คล่ีคลายเร่ือง, การแกปั้ญหา หรือมีการอิงดา้นคุณธรรมจนจบเร่ือง)   30 คะแนน 

  - การเตรียม / การใชอุ้ปกรณ์ท่ีเตรียมมา       5 คะแนน 
  - เน้ือเร่ืองเหมาะสมกบัวยั / น่าสนใจ       5 คะแนน 

- การด าเนินเร่ือง (จุดเร่ิมตน้, จุดวิกฤติ, การคล่ีคลายเร่ือง)     5 คะแนน 
  - เร่ืองท่ีเล่าก่อให้เกิดขอ้คิดท่ีมีประโยชน์และไม่ขดัต่อศีลธรรม    5 คะแนน 
  - เล่าเร่ืองไดต้ามเวลาท่ีก าหนด       5 คะแนน 
  - มีการสรุปเร่ืองราวท่ีเป็นคุณธรรมและน าไปใชไ้ด้     5 คะแนน 

4.2. การใชน้ ้ าเสียงท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง / เสียงดงัชดัเจน  25 คะแนน 
  - ชดัเจน ฉะฉานใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย     10 คะแนน 
  - การใชน้ ้ าเสียงสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง     10 คะแนน 
  - ลีลาการเล่าชวนฟัง        5 คะแนน 
4.3. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์/ มีความแปลกใหม่ของเร่ือง  25 คะแนน 
  - เน้ือเร่ืองแปลกใหม่      10 คะแนน 
  - วิธีการน าเสนอมีความแปลกใหม่     15 คะแนน 
4.4. บุคลิกภาพของเด็ก เช่น มีความเช่ือมัน่ในตวัเอง ความพอดีของระดบัเสียง ท่าทาง การกลา้แสดงออก  
การกลา้สบตาผูฟั้ง      20 คะแนน 
  - ปรากฏตวัดว้ยความมัน่ใจ      5 คะแนน 

- พดูทกัทายแนะน าตนเอง / สบตาผูช้มอยา่งทัว่ถึง   5 คะแนน 
  - แสดงส่ือ/ท่าทาง ประกอบไดส้อดคลอ้งกบัการเล่า   5 คะแนน 

  - การกลา้แสดงออก      5 คะแนน 
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5. เกณฑ์การตดัสิน  
  คะแนน 80 - 100 คะแนน   ระดบัเหรียญทอง 
  คะแนน 70 - 79  คะแนน   ระดบัเหรียญเงิน 
  คะแนน 60 - 69  คะแนน   ระดบัเหรียญทองแดง 
  ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 
6. คณะกรรมการการแข่งขัน  จ านวน  5-6   คน 
 6.1. คุณสมบติัของคณะกรรมการ 
  - เป็นครูท่ีท าการสอนระดบัปฐมวยั หรือ 
  - เป็นผูท้รงคุณวุฒิในดา้นปฐมวยั 
 6.2. ขอ้ควรค านึง 
  - กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
  - กรรมการควรเป็นผูแ้ทนจากสถาบนัการศึกษาอ่ืนอยา่งหลากหลาย  

- กรรมการควรให้ขอ้เสนอแนะเติมเต็มให้กบันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 
  - กรรมการควรช้ีแจงเกณฑ ์/ กติกาการแข่งขนัแก่ครูผูฝึ้กกิจกรรมหรือครูท่ีน าเด็กมา 
 6.3. สถานท่ีจดัแข่งขนั  
  - ห้องเรียนท่ีไม่มีเสียงจากภายนอกรบกวน 
 

 
 

  



การแข่งขนัทกัษะทางวิชาการและส่ิงประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน จ.ปทุมธานี ปีการศึกษา 2557  ระดบัอนุบาล 
 

2. การประกวดโครงการ (Project Approach) 
 
1. คุณสมบัตผิู้เข้าแข่งขัน    นกัเรียนชั้นอนุบาล 
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน   ประเภททีม 3 คน, ตวัแทนโรงเรียนละ 1 ทีม 
3. วธิีด าเนินการและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 

3.1. ส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนัและครูผูฝึ้กซอ้ม 
3.2. ส่งเล่มเอกสารโครงการ (ส าเนา) ให้คณะกรรมการ จ านวน 5 เล่ม ภายในวนัท่ี 7 พ.ย. 57 ท่ีศนูยว์ิชาการปฐมวยั 
โรงเรียนผอ่งสุวรรณวิทยา 
3.3. ล  าดบัการน าเสนอโครงการ เป็นไปตามล าดบัการรายงานตวัในวนัแข่งขนั 
3.4. ผูเ้ขา้แข่งขนัน าเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ โดยใชเ้วลาในการน าเสนอ 5-10 นาที 

4. เงื่อนไขการส่งโครงการ  ไม่ลอกเลียนแบบโครงการจากบุคคลหรือสถานศึกษาใด 
5. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 

5.1. กระบวนการวางแผน (มีการจดัการเรียนการสอนจริงในห้องเรียน)  40 คะแนน 
  - ประเด็นท่ีศึกษาเกิดจากขอ้สงสัยของนกัเรียน    10 คะแนน 
  - นกัเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน  10 คะแนน 
  - ความเหมาะสมของเน้ือหาโครงการ มีความเป็นไปไดส้ าหรับอนุบาล 10 คะแนน 

- ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคข์องโครงการ    10 คะแนน 
5.2. กระบวนการปฏิบติังาน      30 คะแนน 

  - ทกัษะการใชอุ้ปกรณ์      10 คะแนน 
  - การมีส่วนร่วมของทุกคนในการปฏิบติังาน    10 คะแนน 
  - สุขนิสัยในการปฏิบติังาน      10 คะแนน 

5.3. การน าเสนอโครงการ      30 คะแนน 
  - บุคลิกภาพ การใชภ้าษาในการน าเสนอ (อธิบายชดัเจน เป็นขั้นตอน) 10 คะแนน 
  - การตอบค าถามเก่ียวกบัโครงการและความมีส่วนร่วมในการน าเสนอ 10 คะแนน 

- รูปแบบการน าเสนอน่าสนใจ มีความแปลกใหม่    10 คะแนน 
6. เกณฑ์การตดัสิน  
  คะแนน 80 - 100 คะแนน   ระดบัเหรียญทอง 
  คะแนน 70 - 79  คะแนน   ระดบัเหรียญเงิน 
  คะแนน 60 - 69  คะแนน   ระดบัเหรียญทองแดง 
  ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 
7. คณะกรรมการการแข่งขัน  จ านวน  3 – 5 คน 

7.1 คุณสมบติัของคณะกรรมการ 
  - เป็นศึกษานิเทศกท่ี์รับผดิชอบกลุ่มปฐมวยั หรือเป็นผูท้รงคุณวุฒิในดา้นปฐมวยั 

7.2 ขอ้ควรค านึง 
  - กรรมการควรให้ขอ้เสนอแนะเติมเต็มให้กบันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 
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3. การแข่งขนักายบริหาร 
 
1. คุณสมบัตผิู้เข้าแข่งขัน    นกัเรียนชั้นอนุบาล 
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน   ประเภททีม 10 – 15 คน, ตวัแทนโรงเรียนละ 1 ทีม  
3. วธิีด าเนินการและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 

3.1. ส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนัและครูผูฝึ้กซอ้ม 
3.2. ส่งแผน่ซีดีเพลงท่ีศนูยป์ฐมวยั โรงเรียนผอ่งสุวรรณวิทยา ภายในวนัท่ี 17 พ.ย. 57 
3.3. ล  าดบัการน าแข่งขนักายบริหาร เป็นไปตามล าดบัการรายงานตวัในวนัแข่งขนั 
3.4. เวลาท่ีใชใ้นการแสดง 5 – 7 นาที 
3.5. การแต่งกาย เพลง อุปกรณ์ เลือกไดอ้ยา่งอิสระ  งดแต่งหนา้ 

4. เกณฑ์การให้คะแนน  100 คะแนน 
4.1. ความเหมาะสมของเวลาและท่าทางการแสดง   30 คะแนน 
  - อบอุ่นร่างกาย  ( 5 คะแนน) 
  - ออกก าลงักาย (20 คะแนน) 
  - ผอ่นคลาย (5 คะแนน) 
4.2. ความพร้อมเพรียง (ความพร้อมและความแข็งแรง)  20 คะแนน 
4.3. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์     15 คะแนน 
4.4. ความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองของท่าทาง    15 คะแนน 
4.5. ความสัมพนัธ์ของท่าทางกบัจงัหวะเพลง   10 คะแนน 
4.6. การแต่งกายเหมาะสมตรงตามแบบชุดแข่งขนัแอโรบิก  10 คะแนน 
     (หัก 5 คะแนน หากเดก็แต่งหนา้มา) 

5. เกณฑ์การตดัสิน  
  คะแนน 80 - 100 คะแนน   ระดบัเหรียญทอง 
  คะแนน 70 - 79  คะแนน   ระดบัเหรียญเงิน 
  คะแนน 60 - 69  คะแนน   ระดบัเหรียญทองแดง 
  ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 
6. คณะกรรมการการแข่งขัน  คณะกรรมการภายนอก จ านวน  3 – 5 คน 
7. ข้อควรค านึง 

 - คณะกรรมการควรให้ขอ้เสนอแนะเติมเต็มให้กบันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3  
 - กรรมการควรช้ีแจงเกณฑ ์/ กติกาการแข่งขนัแก่ครูผูฝึ้กกิจกรรมหรือครูท่ีน าเด็กมา 

8. การเข้าแข่งขันระดับภาค  
 เด็กปฐมวยัทีมท่ีไดค้ะแนนสูงสุด ล าดบัท่ี 1-3 จากการแข่งขนัระดบัจงัหวดั 
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4. การประกวดมารยาทไทย 
 
1. คุณสมบัตผิู้เข้าแข่งขัน    นกัเรียนชั้นอนุบาล 
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน   ประเภททีม 2 คน (ชาย 1 คน, หญิง 1 คน), ตวัแทนโรงเรียนละ 1 ทีม 
3. วธิีด าเนินการและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 

3.1. ส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนัและครูผูฝึ้กซอ้ม 
3.2. ผูเ้ขา้ประกวดจบัฉลากล าดบัหมายเลขเขา้แข่งขนัในวนัแข่งขนั 
3.3. รายละเอียดการแข่งขนั 
3.3.1. ท่าบงัคบั ผูเ้ขา้ประกวดทุกคนจะตอ้งปฏิบติั คือ ถวายความเคารพแบบพระราชนิยม  กราบเบญจางคประดิษฐ ์
3.3.2. ท่าเลอืก ผูเ้ขา้ประกวดจบัฉลากเลือกประกวด เพียง 1 รายการ ดงัน้ี 

3.3.2.1 กราบผูใ้หญ่ 
3.3.2.2 ไหว ้ระดบั 1 ไหวพ้ระ, ไหวโ้บราณสถาน, โบราณวตัถุทางพระพุทธศาสนา 
3.3.2.3 ไหว ้ระดบั 2 ไหวผู้มี้พระคุณ เช่น พ่อแม่ ปู่ ยา่ตายาย ครูอาจารย ์และบุคคลท่ีเคารพนบัถืออยา่งสูง 
3.3.2.4 ไหว ้ระดบั 3 ไหวผู้ท่ี้เคารพนบัถือโดยทัว่ไปท่ีมีอาวุโสไม่มาก รวมถึงผูเ้สมอกนั 

4. เกณฑ์การให้คะแนน  50  คะแนน 
4.1. ความถูกตอ้ง      60 คะแนน 
4.2. ทกัษะความเป็นธรรมชาติ     20 คะแนน 
4.3. บุคลิกภาพและการแต่งกาย (ความสุภาพเรียบร้อย)  20 คะแนน 

5. เกณฑ์การตดัสิน  
  คะแนน 80 - 100 คะแนน   ระดบัเหรียญทอง 
  คะแนน 70 - 79  คะแนน   ระดบัเหรียญเงิน 
  คะแนน 60 - 69  คะแนน   ระดบัเหรียญทองแดง 
  ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 
6. คณะกรรมการการแข่งขัน     

6.1. คุณสมบติัของกรรมการ 
- ผูท้รงคุณวุฒิจากหน่วยงานอ่ืนท่ีมีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองมารยาท  จ  านวน 3 คน 

6.2. ขอ้ควรค านึง 
- คณะกรรมการควรให้ขอ้เสนอแนะเติมเต็มให้กบันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3  
- กรรมการควรช้ีแจงเกณฑ ์/ กติกาการแข่งขนัแก่ครูผูฝึ้กกิจกรรมหรือครูท่ีน าเด็กมา 

7. สถานทีป่ระกวด   
- ควรเป็นห้องท่ีมีโต๊ะหมู่บชูาพร้อมดว้ยธงชาติและพระบรมฉายาลกัษณ์ พร้อมทั้งอุปกรณ์ในการประกวดส าหรับ
จดัการแข่งขนั 
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5. การแข่งขนัประกอบอาหารจานเดยีว 

 
1. คุณสมบัตผิู้เข้าแข่งขัน    นกัเรียนชั้นอนุบาล 
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน   ประเภททีม 3 คน, ตวัแทนโรงเรียนละ 1 ทีม 
3. วธิีด าเนินการและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 

3.1. ส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนัและครูผูฝึ้กซอ้ม 
3.2. วสัดุท่ีน ามาประกอบอาหารเป็นอาหารท่ีสามารถน าไปประกอบไดใ้นชีวิตประจ าวนั 
3.3. โรงเรียนเตรียมอุปกรณ์ในการท าอาหารมาเอง (ส าหรับแข่งขนัและชิมรสชาติเพ่ือการตดัสิน หากตอ้งใชไ้ฟให้
เตรียมเตาแก๊สมาเอง งดใชไ้ฟฟ้า เช่น เตาไฟฟ้า หรือกระทะไฟฟ้า (หากใชต้ดัคะแนน) 
3.4. เวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนั 1 ชัว่โมง 
3.5. ผลงานไม่เสร็จภายใน 1 ชัว่โมง ไม่ตดัสิน 

4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน 
4.1. การแต่งกาย อนามยั ตวัและเล็บ        10  คะแนน 
4.2. ความสะอาดเป็นระเบียบในการท างานและใชอุ้ปกรณ์อยา่งคล่องแคล่ว  20  คะแนน 
4.3. คุณค่าทางโภชนาการและรสชาติ (คุณค่าครบ 5 หมู/่รสชาติเหมาะกบัวยัเด็ก)  20  คะแนน 
4.4. ความคิดสร้างสรรค ์/ ความสวยงามของการจดัจาน    10 คะแนน 
4.5. บอกขั้นตอนของการประกอบอาหารได ้     20  คะแนน 
4.6. ตอบค าถามเก่ียวกบัคุณค่าทางโภชนาการเก่ียวกบัอาหารท่ีตนเองท า  20  คะแนน 

5. เกณฑ์การตดัสิน  
  คะแนน 80 - 100 คะแนน   ระดบัเหรียญทอง 
  คะแนน 70 - 79  คะแนน   ระดบัเหรียญเงิน 
  คะแนน 60 - 69  คะแนน   ระดบัเหรียญทองแดง 
  ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 
6. คณะกรรมการการแข่งขัน  จ านวน  3 – 6 คน 

6.1. คุณสมบติัของคณะกรรมการ 
  - เป็นครูท่ีท าการสอนระดบัปฐมวยั 

6.2. ขอ้ควรค านึง 
  - กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
  - กรรมการควรเป็นผูแ้ทนจากสถาบนัการศึกษาอ่ืนอยา่งหลากหลาย  

- กรรมการควรให้ขอ้เสนอแนะเติมเต็มให้กบันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 
  - กรรมการควรช้ีแจงเกณฑ ์/ กติกาการแข่งขนัแก่ครูผูฝึ้กกิจกรรมหรือครูท่ีน าเด็กมา 
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6. การป้ันดินน า้มนั 

 
1. คุณสมบัตผิู้เข้าแข่งขัน    นกัเรียนชั้นอนุบาล 
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน   ประเภททีม 3 คน, ตวัแทนโรงเรียนละ 1 ทีม 
3. วธิีด าเนินการและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 

3.1. ส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนัและครูผูฝึ้กซอ้ม 
3.2. หวัขอ้การป้ัน “สวนสัตว”์ 
3.3. วสัดุอุปกรณ์ผูเ้ขา้แข่งขนัน ามาเอง 
- ใชดิ้นน ้ามนัไร้สารชนิดผวิเรียบท่ียงัไม่ผา่นการใช ้น ้ าหนกัไม่เกิน 2 กิโลกรัม ไม่จ ากดัสี (ห้ามนวดดินน ้ามนัก่อน
เขา้แข่งขนั) 
- ฐานรองใชไ้มอ้ดัขนาด กวา้ง 10 น้ิว ยาว 15 น้ิว ไม่มีกรอบและขาตั้ง ไม่มีการตกแต่ง 
- กระเบ้ืองยางหรือแผน่รองนวด 
3.4. เวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนั 3 ชัว่โมง 
3.5. ห้ามใชอุ้ปกรณ์ในการยดึติด พิมพล์าย อุปกรณ์ตกแต่ง 

4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน 
4.1. ความคิดสร้างสรรคจิ์นตนาการ      30  คะแนน 

- ความแปลกใหม่ของผลงานทั้งช้ิน     10 คะแนน 
- ความแปลกใหม่ขององคป์ระกอบช้ินงาน    10 คะแนน 
- ความหลากหลายของช้ินงาน     10 คะแนน 

4.2. กระบวนการท างาน     20  คะแนน 
- การเตรียมอุปกรณ์      4 คะแนน 
- การวางแผนการท างาน      4 คะแนน 
- การมีส่วนร่วมในการท างาน     4 คะแนน 
- เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด      4 คะแนน 
- การจดัเก็บวสัดุอุปกรณ์      4 คะแนน 

4.3. การจดัองคป์ระกอบ / ความละเอียดประณีต / สวยงาม  30 คะแนน 
- ความละเอียด ประณีตของช้ินงาน     5 คะแนน 
- การจดัองคป์ระกอบของช้ินงาน     15 คะแนน  
- ผลงานมีความเหมาะสม      5 คะแนน 
- ความสวยงาม       5 คะแนน 

4.4. เน้ือหา       20 คะแนน 
- ความสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง      10 คะแนน 
- องคป์ระกอบสอดคลอ้งกบัหัวขอ้ท่ีก  าหนด    10 คะแนน 

  
5. เกณฑ์การตดัสิน  
  คะแนน 80 - 100 คะแนน   ระดบัเหรียญทอง 
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  คะแนน 70 - 79  คะแนน   ระดบัเหรียญเงิน 
  คะแนน 60 - 69  คะแนน   ระดบัเหรียญทองแดง 
  ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 
6. คณะกรรมการการแข่งขัน  จ านวน  3 – 5 คน 

6.1. คุณสมบติัของคณะกรรมการ 
  - เป็นครูท่ีท าการสอนระดบัปฐมวยั หรือ 
  - ผูท้รงคุณวุฒิในดา้นปฐมวยัหรือศิลปะ 

6.2. ขอ้ควรค านึง 
  - กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
  - กรรมการควรเป็นผูแ้ทนจากสถาบนัการศึกษาอ่ืนอยา่งหลากหลาย  

- กรรมการควรให้ขอ้เสนอแนะเติมเต็มให้กบันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 
  - กรรมการควรช้ีแจงเกณฑ ์/ กติกาการแข่งขนัแก่ครูผูฝึ้กกิจกรรมหรือครูท่ีน าเด็กมา 

6.3. สถานท่ีจดัแข่งขนั 
  - ห้องเรียนท่ีไม่มีเสียงจากภายนอกรบกวน 
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7. การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ 

 
1. คุณสมบัตผิู้เข้าแข่งขัน    นกัเรียนชั้นอนุบาล 
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน   ประเภททีม 3 คน, ตวัแทนโรงเรียนละ 1 ทีม 
3. วธิีด าเนินการและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 

3.1. ส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนัและครูผูฝึ้กซอ้ม 
3.2. หวัขอ้การฉีก ตดั ปะภาพ “วนัหยดุแสนสนุก” 
3.3. วสัดุอุปกรณ์ผูเ้ขา้แข่งขนัน ามาเอง การน าเสนอผลงานไม่มีกรอบและขาตั้ง ไม่มีการตกแต่ง และอุปกรณ์ท่ี
อนุญาตให้น าเขา้หอ้งแข่งขนั มีดงัน้ี 

3.3.1. กระดาษขาว-เทา อยา่งหนา ขนาดกวา้ง 10 น้ิว ยาว 15 น้ิว ไม่มีกรอบ   จ านวน  1     แผน่ 
3.3.2. กระดาษท่ีใชใ้นการฉีก ตดั ปะ คือ กระดาษโปสเตอร์สีหนา้เดียวเท่านั้น ขนาด A4       ไม่จ ากดัจ านวน 
3.3.3. กาวลาเทก็ซ์         จ านวน  1     ขวด 

3.4. ครูผูค้วบคุมแสดงวสัดุ อุปกรณ์ประกอบการแข่งขนัท่ีเตรียมมาต่อกรรมการ 
3.5. ห้ามตดักระดาษเป็นรูปร่างหรือเป็นเส้น เป็นแถบมาล่วงหนา้ 
3.6. ห้ามร่างภาพดว้ยดินสอ หรืออุปกรณ์ใดๆ บนกระดาษก่อนฉีกหรือบนกระดาษขาว-เทา 
3.7. ห้ามใชก้ารมว้น การพบั การขย  า หรือการหนุนเพ่ือสร้างช้ินงานให้มีมิติ 
3.8. เวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนั 3 ชัว่โมง 

4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน 
4.1. ความคิดสร้างสรรคจิ์นตนาการ      30  คะแนน 

- ผลงานมีความแปลกใหม่      10 คะแนน 
- ความแปลกใหม่ขององคป์ระกอบช้ินงาน    10 คะแนน 
- ความเช่ือมโยงของภาพ      10 คะแนน 

4.2. กระบวนการท างาน     20  คะแนน 
- การวางแผนการท างาน      5 คะแนน 
- การมีส่วนร่วมในการท างาน     5 คะแนน 
- การท างานอยา่งมีความสุข / เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด   5 คะแนน 
- การจดัเก็บวสัดุอุปกรณ์      5 คะแนน 

4.3. การจดัภาพ / ความละเอียดประณีตสวยงาม   20 คะแนน 
- ความละเอียดของช้ินงาน      10 คะแนน 
- การใชสี้ / กระดาษท่ีหลากหลาย เหมาะสม    10 คะแนน 

4.4. เน้ือหา       20 คะแนน 
- ความสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง      10 คะแนน 
- องคป์ระกอบของงานเหมาะสมกบัเร่ือง    10 คะแนน 

4.5. หลกัการจดัภาพ      10 คะแนน 
  - ความสมดุลของการจดัภาพ      5 คะแนน 
  - ความสมบรูณ์ของผลงาน      5 คะแนน  
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5. เกณฑ์การตดัสิน  
  คะแนน 80 - 100 คะแนน   ระดบัเหรียญทอง 
  คะแนน 70 - 79  คะแนน   ระดบัเหรียญเงิน 
  คะแนน 60 - 69  คะแนน   ระดบัเหรียญทองแดง 
  ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 
6. คณะกรรมการการแข่งขัน  จ านวน  3 – 5 คน 

6.1. คุณสมบติัของคณะกรรมการ 
  - เป็นครูท่ีท าการสอนระดบัปฐมวยั หรือ 
  - ผูท้รงคุณวุฒิในดา้นปฐมวยัหรือศิลปะ 

6.2. ขอ้ควรค านึง 
  - กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
  - กรรมการควรเป็นผูแ้ทนจากสถาบนัการศึกษาอ่ืนอยา่งหลากหลาย  

- กรรมการควรให้ขอ้เสนอแนะเติมเต็มให้กบันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 
  - กรรมการควรช้ีแจงเกณฑ ์/ กติกาการแข่งขนัแก่ครูผูฝึ้กกิจกรรมหรือครูท่ีน าเด็กมา 

6.3. สถานท่ีจดัแข่งขนั 
  - ห้องเรียนท่ีไม่มีเสียงจากภายนอกรบกวน 
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8. การประกวดร้องเพลงไทยลกูทุ่ง  

 
1. คุณสมบัตผิู้เข้าแข่งขัน    นกัเรียนชั้นอนุบาล 
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน ประเภทเด่ียว 1 คน   
3. วธิีด าเนินการและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 

3.1. ส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนัและครูผูฝึ้กซอ้ม 
3.2. เพลงท่ีใชป้ระกวด 1 เพลง โดยผูร้้องเลือกมาเอง เป็นเพลงไทยลูกทุ่งตามตน้ฉบบัเท่านั้น  
3.3. ไม่มีรีวิว / หางเคร่ือง / แดนเซอร์ ประกอบเพลง  แต่งกายดว้ยชุดนกัเรียน งดแต่งหนา้ 
3.4. เพลงส าหรับประกอบการร้องเพลงตอ้งตดั Guide Melody ออก (หากไม่สามารถตดัได ้กรรมการจะไม่พิจารณา
คะแนนให้)   
3.5. ส่งเน้ือร้อง จ  านวน 3 ชุด พร้อมแผน่ซีดีเพลง(ท่ีตดั Guide Melodyออกแลว้) ท่ีศนูยป์ฐมวยั โรงเรียนผอ่งสุวรรณ
วิทยา ภายในวนัท่ี 17 พ.ย. 57 
3.6. จบัฉลากเพ่ือเรียงล าดบัการแข่งขนัในวนัท่ีแข่งขนั 
3.7. กรณีเกิดการผดิพลาดอนุญาตให้เร่ิมตน้ใหม่ได ้ทั้งน้ีไม่เกินวรรคท่ี 2 ของเน้ือร้องท่อนท่ี 1 หากเกินจากน้ีถือว่า
ผดิพลาด กรรมการจะหักคะแนนตามกรณีท่ีผดิ 

4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน 
4.1. น ้ าเสียง ความไพเราะของเสียง      30  คะแนน 
4.2. เทคนิคการขบัร้อง     20  คะแนน 
4.3. จงัหวะ ท านอง ถูกตอ้ง     20 คะแนน 
4.4. อกัขระวธีิถูกตอ้ง      10 คะแนน 
4.5. บุคลิก ลีลา อารมณ์      10 คะแนน 
4.6. ความยากง่ายของเพลง     10 คะแนน 

5. เกณฑ์การตดัสิน  คะแนน 80 - 100 คะแนน   ระดบัเหรียญทอง 
   คะแนน 70 - 79  คะแนน   ระดบัเหรียญเงิน 
   คะแนน 60 - 69  คะแนน   ระดบัเหรียญทองแดง 
   ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 
6. คณะกรรมการการแข่งขัน  จ านวน  3 – 5 คน 

6.1. คุณสมบติัของคณะกรรมการ  
- เป็นครูท่ีท าการสอนดนตรี หรือ ขบัร้องเพลง หรือ ผูท้รงคุณวุฒิในดา้นดนตรี หรือ ขบัร้องเพลง 

6.2. ขอ้ควรค านึง 
  - กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 

- กรรมการควรให้ขอ้เสนอแนะเติมเต็มให้กบันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 
7. การเข้าแข่งขันระดับภาค  
 เด็กปฐมวยัทีมท่ีไดค้ะแนนสูงสุด ล าดบัท่ี 1-3 จากการแข่งขนัระดบัจงัหวดั 
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9. การแข่งขนัพดูภาษาองักฤษ (Speech) 

1. คุณสมบัตผิู้เข้าแข่งขัน    นกัเรียนชั้นอนุบาล 
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน   ประเภทเด่ียว โรงเรียนละ 1 คน    

2.1 ประเภทนกัเรียนในโรงเรียนสามญั, IEP  
2.2 ประเภทนกัเรียนในโรงเรียนท่ีสอน English Program / นกัเรียนท่ีมีบิดา - มารดา หรือผูป้กครองเป็นชาวต่างชาติ 

3. วธิีด าเนินการและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1. ส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนัและครูผูฝึ้กซอ้ม 
3.2. หวัขอ้ “My Holiday”  (เร่ืองราวเก่ียวกบัวนัหยดุของนกัเรียนท่ีประทบัใจ) 
3.3. จบัฉลากล าดบัการแข่งขนัในวนัแข่งขนั 
3.4. เวลาท่ีใชใ้นการเล่าเร่ือง 3 – 5 นาที 
3.5. นกัเรียนตอ้งส่งบทนิทานให้กรรมการ(ส่งในเวลารายงานตวั) จ  านวน 3 ชุด 
3.6. การแต่งกายชุดนกัเรียน โดยไม่มีการใชอุ้ปกรณ์ประกอบการเล่าเร่ือง 

4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน 
4.1. เน้ือเร่ือง (Content)       20  คะแนน 

- เน้ือเร่ืองมีความน่าสนใจ เหมาะสมกบัวยั (Interesting Story)  10 คะแนน 
- รูปแบบการเล่าเร่ือง การน าเสนอ (Form & Organizing)   10 คะแนน 

4.2. ความคล่องแคล่วดา้นการใชภ้าษา (Language Competency) 60  คะแนน 
- ใชภ้าษาถูกตอ้ง ค าศพัท ์โครงสร้าง ความเหมาะสมกบัระดบัชั้น (Grammar) 20  คะแนน  
- ออกเสียงถูกตอ้งตามหลกัการออกเสียง (Pronunciation & Accent)  20 คะแนน 
- การใชน้ ้ าเสียงสูง-ต ่าในประโยค (Tone)    10 คะแนน 
- ความชดัเจนของเสียง ฟังง่าย ฟังรู้เร่ือง (Clearness & Understandable) 10 คะแนน 

4.3. บุคลิกภาพ การแนะน าตวั (Character)   20 คะแนน 
- บุคลิก ท่าทาง (Personality)      10 คะแนน 
- การแนะน าตวั (Self-Introduction)     10 คะแนน 

5. เกณฑ์การตดัสิน  คะแนน 80 - 100 คะแนน   ระดบัเหรียญทอง 
   คะแนน 70 - 79  คะแนน   ระดบัเหรียญเงิน 
   คะแนน 60 - 69  คะแนน   ระดบัเหรียญทองแดง 
   ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 
6. คณะกรรมการการแข่งขัน  จ านวน  3 – 5 คน 

6.1. คุณสมบติัของคณะกรรมการ - เจา้ของภาษา 1 คน (Native Speaker) และ ครูผูส้อนภาษาองักฤษ / 
ผูท้รงคุณวุฒิดา้นภาษาองักฤษ 

6.2. ขอ้ควรค านึง   - กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั  
- กรรมการควรให้ขอ้เสนอแนะเติมเต็มให้กบันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 

6.3. สถานท่ีจดัแข่งขนั  - ห้องเรียนท่ีไม่มีเสียงจากภายนอกรบกวน 
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9. English Speech Contest 

1. Competitor :   Single contest 

 Group1: kindergarten students of normal program , IEP( Intensive English Program) 

 Group2: kindergarten students of English Program or students who have foreign 

parents 

 

2. Competition Detail :  

 Submit name list of the competitor and trainer 

 Speech topic is “ My holiday” 

 Draw lots to arrange order of competitors 

 Timing: within 3-5 minutes 

 Competitors dressed in school uniform 

 

3.  Scoring : 

 Content/ 20 points; interesting story 10 pts , form and organizing 10 pts   

 Language Competency/60 points; grammar 20 pts , pronunciation and accent 20 pts 

             Tone 10 pts , clearness and understandable 10 pts 

 Character/ 20 points; personality 10 pts , self-introduction 10 pts 

                 

4.  Judging : Gold medal 80-100 pts,  Silver medal 70-79 pts,  Bronze medal 60-69 pts. 

 

5. Referees : one native speaker and the other four should be English experts or English 

teachers 

 

6. Referees should give suggestions to first three students who received highest score in 

order to prepare for the next competition.  
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10. การแข่งขนัพดูภาษาจนี (Speech) 

1. คุณสมบัตผิู้เข้าแข่งขัน    นกัเรียนชั้นอนุบาล 
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน   ประเภทเด่ียว โรงเรียนละ 1 คน    

2.1 ประเภทนกัเรียนในโรงเรียนประเภทสามญั (ท่ีสอนภาษาจีนเป็นวิชาเพ่ิมเติม) 
2.2 ประเภทนกัเรียนโรงเรียนจีน หรือนกัเรียนท่ีมีบิดา/มารดา/ผูป้กครองเป็นชาวจีน หรือ อาศยัในประเทศจีนนาน
เกิน 4 เดือน ในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา 

3. วธิีด าเนินการและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1. ส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนัและครูผูฝึ้กซอ้ม 
3.2. หวัขอ้  “เพ่ือนของฉนั”  (เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัเพ่ือนของตวัเด็กท่ีเขา้แข่งขนั) 
3.3. จบัฉลากล าดบัการแข่งขนัในวนัแข่งขนั 
3.4. เวลาท่ีใชใ้นการเล่าเร่ือง 1-2 นาที 
3.5. การแต่งกายชุดนกัเรียน โดยไม่มีการใชอุ้ปกรณ์ประกอบการเล่าเร่ือง 

4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน 
4.1. ดา้นเน้ือหา (Content)        30  คะแนน 

- เน้ือหาตรงตามหัวเร่ืองท่ีก  าหนด (Accuracy and Consistency)  10 คะแนน 
- ความถูกตอ้งของภาษาในรูปแบบการพดู (Form & Organizing of Speech) 10 คะแนน 
- ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์(Creativity)     10 คะแนน  

4.2. ความคล่องแคล่วในทกัษะภาษา (Language Competency and Fluency) 50  คะแนน 
- โครงสร้างการใชภ้าษาและค าศพัท ์(Structure & Vocabulary)  10  คะแนน  
- ออกเสียงถูกตอ้งตามหลกัการออกเสียง (Pronunciation & Accent)  20 คะแนน 
- การใชน้ ้ าเสียงสูง-ต ่าในประโยค (Tone)    10 คะแนน 
- ความชดัเจนของเสียง ฟังง่าย ฟังรู้เร่ือง (Clearness & Understandable) 10 คะแนน 

4.3. บุคลิกภาพ การแนะน าตวั (Character)     20 คะแนน 
- บุคลิก ท่าทาง (Personality)      10 คะแนน 
- การแนะน าตวั (Self-Introduction)     10 คะแนน 

5. เกณฑ์การตดัสิน  คะแนน 80 - 100 คะแนน   ระดบัเหรียญทอง 
   คะแนน 70 - 79  คะแนน   ระดบัเหรียญเงิน 
   คะแนน 60 - 69  คะแนน   ระดบัเหรียญทองแดง 
   ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 
6. คณะกรรมการการแข่งขัน  จ านวน  3 – 5 คน 

6.1. คุณสมบติัของคณะกรรมการ 
  - เจา้ของภาษา 1 คน (Native Speaker)   - ครูผูส้อนภาษาจีน / ผูท้รงคุณวุฒิดา้นภาษาจีน 

6.2. ขอ้ควรค านึง  - กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั  
- กรรมการควรให้ขอ้เสนอแนะเติมเต็มให้กบันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 

6.3. สถานท่ีจดัแข่งขนั - ห้องเรียนท่ีไม่มีเสียงจากภายนอกรบกวน 
7. การเข้าแข่งขันระดับภาค   เด็กปฐมวยัท่ีไดค้ะแนนสูงสุด ล าดบัท่ี 1-3 จากการแข่งขนัระดบัจงัหวดั 
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11. การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทยีน 

1. คุณสมบัตผิู้เข้าแข่งขัน    นกัเรียนชั้นอนุบาล 
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน   ประเภทเด่ียว โรงเรียนละ 1 คน    
3. วธิีด าเนินการและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 

3.1. ส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนัและครูผูฝึ้กซอ้ม 
3.2. หวัขอ้การวาดภาพ  “สวนสัตว”์ 
3.3. ครูผูค้วบคุมแสดงวสัดุ อุปกรณ์ประกอบการแข่งขนัท่ีเตรียมมา 
3.4. วสัดุอุปกรณ์ผูเ้ขา้แข่งขนัน ามาเอง 
  - กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด ์หนา้เรียบ ขนาดกวา้ง 10 น้ิว ยาว 15 น้ิว ไม่มีกรอบและขาตั้ง ไม่มีการตกแต่ง 
  - สีเทียน 
  - กระดานรองวาด 
3.5. ใชสี้เทียนเท่านั้น ห้ามใชสี้ไม ้สีชอลก์ สีเมจิก ปากกา ดินสอ 
3.6. ห้ามร่างภาพดว้ยดินสอหรืออุปกรณ์ใดๆ บนกระดาษวาดเขียน 
3.7. เวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนั 2 ชัว่โมง 
3.8. แต่งกายดว้ยชุดนกัเรียนหรือชุดกีฬาประจ าโรงเรียน 

4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน 
4.1. ความคิดสร้างสรรคจิ์นตนาการ       30  คะแนน 

- ผลงานมีความแปลกใหม่      10 คะแนน 
- ความแปลกใหม่ขององคป์ระกอบช้ินงาน    10 คะแนน 
- ความเช่ือมโยงของภาพ      10 คะแนน  

4.2. กระบวนการท างาน      15  คะแนน 
- การวางแผนการท างาน        5  คะแนน  
- การท างานอยา่งมีความสุข/เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด     5 คะแนน 
- การจดัเก็บวสัดุอุปกรณ์        5 คะแนน 

4.3. เน้ือหา        40 คะแนน 
- ความสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง      20 คะแนน 
- ความหลากหลายในเน้ือเร่ือง     20 คะแนน 

4.4. หลกัการจดัภาพ       15 คะแนน 
- ความสมดุลของการจดัภาพ        5 คะแนน 
- ความสมบรูณ์ของผลงาน      10 คะแนน 
 

5. เกณฑ์การตดัสิน  คะแนน 80 - 100 คะแนน   ระดบัเหรียญทอง 
   คะแนน 70 - 79  คะแนน   ระดบัเหรียญเงิน 
   คะแนน 60 - 69  คะแนน   ระดบัเหรียญทองแดง 
   ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 
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6. คณะกรรมการการแข่งขัน  จ านวน  3 – 5 คน 
6.1. คุณสมบติัของคณะกรรมการ 

  - เป็นศึกษานิเทศกท่ี์รับผดิชอบงานกลุ่มปฐมวยั 
  - เป็นครูท่ีท  าการสอนระดบัชั้นปฐมวยั 
  - ผูท้รงคุณวุฒิในดา้นปฐมวยั 

6.2. ขอ้ควรค านึง  - กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั  
- กรรมการควรให้ขอ้เสนอแนะเติมเต็มให้กบันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 

6.3. สถานท่ีจดัแข่งขนั - ห้องเรียนท่ีไม่มีเสียงจากภายนอกรบกวน 
 


