กลุ่มปฐมวัย: 6 การแข่ งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech)
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน

นักเรี ยนชันอนุ
้ บาล

2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
ประเภทเดี่ยว
2.1 ประเภทนักเรี ยนหลักสูตรสามัญ คือ นักเรี ยนไทยที่เรี ยนภาษาอังกฤษจานวน 3-5 คาบ ต่อสัปดาห์ใน
หลักสูตรสามัญ หรื อหลักสูตร IEP
2.2 ประเภทนักเรี ยนหลักสูตรพิเศษ คือ นักเรี ยนไทยที่เรี ยนหลักสูตร English Program หรื อนักเรี ยนไทยที่
เรี ยนและใช้ ภาษาอังกฤษมากกว่า 5 คาบต่อสัปดาห์ หรื อนักเรี ยนไทยและต่างชาติหรื อมีผ้ ปู กครองเป็ นชาวต่างชาติ
หรื อใช้ ชีวิตอยูต่ า่ งประเทศติดต่อกันมากกว่า 6 เดือน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อผ้ เู ข้ าแข่งขันและครูผ้ฝู ึ กซ้ อม
3.2 หัวข้ อการพูด “My
”
3.3 จับฉลากลาดับการแข่งขันในวันแข่งขัน
3.4 เวลาที่ใช้ ในการเล่าเรื ่อง
- นักเรี ยนหลักสูตรสามัญ 3 นาที
- นักเรี ยนหลักสูตรพิเศษ 4 นาที
หากใช้ เวลาในการพูดเกินหรื อน้ อยกว่าเวลาที่กาหนด แต่ไม่เกิน 30 วินาที จะไม่ตดั คะแนน หากเกินกว่า 30
วินาที ทุก 10 วินาทีจะถูกตัด 1 เริ่ มจับเวลาตังแต่
้ การแนะนาตัว
3.5 นักเรี ยนต้ องส่งบทพูดให้ กรรมการ (ส่งในวันแข่งขัน ให้ กรรมการประจาห้ องแข่งขัน) จานวน 5 ชุด
3.6 การแต่งกายชุดนักเรี ยน โดยไม่มีการใช้ อุปกรณ์ประกอบการเล่าเรื่ อง
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน 100 คะแนน
4.1 เนือ้ เรื่อง (Content)
- เนื ้อเรื่ องมีความน่าสนใจ เหมาะสมกับวัย (Interesting Story)
- รูปแบบการเล่าเรื่ อง การนาเสนอ (Form & Organizing)

20

คะแนน
10
คะแนน
10
คะแนน

4.2 ความคล่ องแคล่ วด้ านการใช้ ภาษา (Language Competency)
60
- ใช้ ภาษาถูกต้ อง คาศัพท์ โครงสร้ าง ความเหมาะสมกับระดับชัน้ (Grammar)
- ออกเสียงถูกต้ องตามหลักการออกเสียง (Pronunciation & Accent)
- การใช้ น ้าเสียงสูง-ต่าในประโยค (Tone)
- ความชัดเจนของเสียง ฟั งง่าย ฟั งรู้เรื่ อง (Clearness & Understandable)

คะแนน
20
คะแนน
20
คะแนน
10
คะแนน
10
คะแนน

4.3 บุคลิกภาพ การแนะนาตัว (Character)
- บุคลิก ท่าทาง (Personality)
- การแนะนาตัว (Self-Introduction)

คะแนน
10
คะแนน
10
คะแนน
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5. เกณฑ์ การตัดสิน
คะแนน 80-100 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนน 70-79 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนน 60-69 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ ้นสุด
6. คณะกรรมการในการตัดสิน จานวนประเภทละ 1 ทีม ทีมละ 3-5 คน
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ
- เจ้ าของภาษา (Native Speaker) อย่างน้ อย 1 คน ในคณะกรรมการตัดสิน
- ครูผ้ สู อนภาษาอังกฤษ
- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ
6.2 ข้ อควรคานึง
- กรรมการต้ องไม่ตดั สินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้ าแข่งขัน
- กรรมการควรชี ้แจงกติกาการแข่งขันและเกณฑ์การให้ คะแนน ก่อนทาการแข่งขัน
- กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาอื่น หรื อสถาบันการศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย
- กรรมการควรให้ ข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลังการตัดสิน เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนา
7. สถานที่ทาการแข่ งขัน
- ห้ องเรี ยนที่ไม่มีเสียงจากภายนอกรบกวน
- ไม่อนุญาตให้ บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินอยูใ่ นห้ องแข่งขัน
8. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
8.1 ในการแข่งขันระดับภาค แต่ละจังหวัดมีสทิ ธิ์ สง่ นักเรี ยนเข้ าแข่งขันรายการละ 2 โรงเรี ยน โดยคัดเลือกจาก
โรงเรี ยนที่นกั เรี ยนที่มีผลการแข่งขันเหรี ยญทองลาดับที่ 1และ2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด
8.2 หากโรงเรี ยนลาดับที่ 1 หรื อ 2 สละสิทธิ์ขอให้ คดั เลือกโรงเรี ยนที่มีผลการแข่งขันลาดับถัดไป
8.3 นักเรี ยนที่เป็ นตัวแทนเข้ าร่วมแข่งขันระดับภาค ต้ องเป็ นบุคคลคนเดียวกับผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกจาก
ระดับจังหวัดเท่านัน้
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กลุ่มปฐมวัย: 1 การปั ้นดินนา้ มัน
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน

นักเรี ยนชันอนุ
้ บาล

2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน

ประเภททีม ทีมละ 3 คน

3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกซ้อม
3.2 หัวข้อการปั น้ “
3.3 วัสดุอปุ กรณ์ผู้เข้าแข่งขันนามาเอง
- ใช้ดิน ามันไร้สารชนิดผิวเรี ยบที่ยงั ไม่ผ่านการใช้ น้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม ไม่จากด ี
* ห้ าม ใช้ ดินน ้ามันชนิดเส้ นเข้ าแข่งขัน
* ห้ าม แกะกระดาษ/พลาสติกหุ้มห่อดินน ้ามัน ก่อนให้ คณะกรรมการสนามตรวจอุปกรณ์การแข่งขัน
* ห้ าม นวดดินน ้ามันก่อนเข้ าแข่งขัน
* ห้ าม ใช้ อุปกรณ์ในการยึด ติด พิมพ์ลาย อุปกรณ์ตกแต่ง เศษ/แท่งไม้ ทกุ ชนิดและอุปกรณ์ตดั ดินน ้ามัน
- ฐานรองใช้ ไม้ อดั ขนาด กว้ าง 10 นิ ้ว ยาว 15 นิ ้ว ไม่มีกรอบและขาตัง้ ไม่มีการตกแต่ง
- กระเบื ้องยางหรื อแผ่นรองนวด
ชื่อโรงเรี ยน
- ป้ายชื่อโรงเรี ยน (ใช้ กระดาษขนาดA4 พับเป็ นสามเหลีย่ ม ระบุชื่อโรงเรี ยนและจังหวัด)
จังหวัด
- ตะกร้ าใส่อุปกรณ์ที่ใช้ ในการปั น้
3.4 ครูผ้ คู วบคุมแสดงวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันที่เตรี ยมมาต่อหน้ าคณะกรรมการก่อนการแข่งขัน
3.5 เวลาที่ใช้ ในการแข่งขัน 3 ชัว่ โมง
3.6 แต่งกายด้ วยชุดนักเรี ยน หรื อชุดกีฬาประจาโรงเรี ยน
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน 100 คะแนน
4.1 ความคิดสร้ างสรรค์ จนิ ตนาการ
35
- ความแปลกใหม่ขององค์ประกอบชิ ้นงาน
- ความเชื่อมโยงของชิ ้นงานกับหัวข้ อที่กาหนด
- สัมภาษณ์เจ้ าของชิ ้นงาน (การพูด เล่า อธิบายเกี่ยวกับชิ ้นงาน)
4.2. กระบวนการทางาน
25
- การเตรี ยมอุปกรณ์
- การวางแผนการทางาน
- การมีสว่ นร่วมในการทางาน
- เสร็ จตามเวลาที่กาหนด
- การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์
4.3 การจัดองค์ ประกอบ ความละเอียด ประณีตสวยงาม
25
- ความละเอียด ประณีต สวยงามของชิ ้นงาน
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คะแนน
10
คะแนน
10
คะแนน
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คะแนน
คะแนน
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- การเลือกใช้ สดี ินน ้ามันหลากหลาย เหมาะสม และใช้ ดินน ้ามันหมด 10
คะแนน
- ความสมดุลของการจัดองค์ประกอบของชิ ้นงาน
5
คะแนน
4.4 เนือ้ หา
15
คะแนน
- ความสอดคล้ องของชิ ้นงานกับหัวข้ อที่กาหนด
10
คะแนน
- ความสมบูรณ์ของชิ ้นงาน
5
คะแนน
5. เกณฑ์ การตัดสิน
คะแนน 80-100 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนน 70-79 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนน 60-69 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ ้นสุด
6. คณะกรรมการในการตัดสิน
จานวน 3-5 คน
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ
- เป็ นศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบงานการศึกษาปฐมวัย
- เป็ นครูที่ทาการสอนระดับปฐมวัย
- ผู้ทรงคุณวุฒิในด้ านปฐมวัยหรื อศิลปะ
6.2 ข้ อควรคานึง
- กรรมการต้ องไม่ตดั สินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้ าแข่งขัน
- กรรมการควรชี ้แจงกติกาการแข่งขันและเกณฑ์การให้ คะแนน ก่อนทาการแข่งขัน
- กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาอื่น หรื อสถาบันการศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย
- กรรมการควรให้ ข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลังการตัดสิน เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนา
7. สถานที่ทาการแข่ งขัน
- ห้ องเรี ยนที่ไม่มีเสียงจากภายนอกรบกวน
- ไม่อนุญาตให้ บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินอยูใ่ นห้ องแข่งขัน
8. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
8.1 ในการแข่งขันระดับภาค แต่ละจังหวัดมีสทิ ธิ์ สง่ นักเรี ยนเข้ าแข่งขันรายการละ 2 โรงเรี ยน โดยคัดเลือกจาก
โรงเรี ยนที่นกั เรี ยนที่มีผลการแข่งขันเหรี ยญทองลาดับที่ 1และ2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด
8.2 หากโรงเรี ยนลาดับที่ 1 หรื อ 2 สละสิทธิ์ขอให้ คดั เลือกโรงเรี ยนที่มีผลการแข่งขันลาดับถัดไปเข้ าแข่งขัน
8.3 นักเรี ยนที่เป็ นตัวแทนเข้ าร่วมแข่งขันระดับภาค ต้ องเป็ นบุคคลคนเดียวกับผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกจาก
ระดับจังหวัดเท่านัน้
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กลุ่มปฐมวัย: 4 การแข่ งขันเล่ านิทานประกอบสื่อ
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน

นักเรี ยนชันอนุ
้ บาล

2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน

ประเภทเดี่ยว

3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อผู้เข้ าแข่งขันและครูผ้ ฝู ึ กซ้ อม
3.2 การเล่านิทานเป็ นรายบุคคลประกอบสือ่ ครูผ้ คู วบคุมต้ องจัดเตรี ยมสือ่ ประกอบการแข่งขันมาเอง และ
นักเรี ยนต้ องสามารถดาเนินการเล่าผูกเรื่ องราวเป็ นนิทานได้ อย่างเหมาะสม โดยแนะนาตัวและเล่าเป็ น
ภาษาไทยเท่านัน้
3.3 สือ่ ที่ใช้ ในการแข่งขัน ต้ องมีความเหมาะสมกับเนื ้อเรื่ อง เช่น หนังสือนิทาน, หุน่ มือ, ภาพวาด, อุปกรณ์อื่น ๆ
3.4 การเตรี ยมสือ่ ประกอบการเล่านิทาน ให้ เวลาเตรี ยมการไม่เกิน 5 นาที
3.5 ใช้ เวลาในการแข่งขัน 10 นาที ห้ ามใช้ ไมโครโฟนหรื อเครื่ องขยายเสียงใดๆ ทังสิ
้ ้น
3.6 แต่งกายด้ วยชุดนักเรี ยนหรื อชุดกีฬาประจาโรงเรี ยน
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน 100 คะแนน
4.1 การนาสิ่งต่ าง ๆ จากสื่อที่นามาแสดง โดยสามารถผูกเป็ นเรื่องราวนิทานได้ (มีจุดเริ่มต้ น, จุด
วิกฤตของเรื่อง, การคลี่คลายเรื่อง, การแก้ ปัญหา หรือมีการอิงด้ านคุณธรรมจนจบเรื่อง)
30 คะแนน
- การเตรี ยม / การใช้ อุปกรณ์ที่เตรี ยมมา
5
คะแนน
- เนื ้อเรื่ องเหมาะสมกับวัย / น่าสนใจ
5
คะแนน
- การดาเนินเรื่ อง (จุดเริ่ มต้ น, จุดวิกฤติ, การคลีค่ ลายเรื่ อง)
5
คะแนน
- เรื่ องที่เล่าก่อให้ เกิดข้ อคิดที่มีประโยชน์และไม่ขดั ต่อศีลธรรม
5
คะแนน
- เล่าเรื่ องได้ ตามเวลาที่กาหนด
5
คะแนน
- มีการสรุปเรื่ องราวที่เป็ นคุณธรรมและนาไปใช้ ได้
5
คะแนน
4.2 การใช้ นา้ เสียงที่สอดคล้ องกับเนือ้ เรื่อง / เสียงดังชัดเจน
25 คะแนน
- ชัดเจน ฉะฉานใช้ ภาษาที่เข้ าใจง่าย
10
คะแนน
- การใช้ น ้าเสียงสอดคล้ องกับเนื ้อเรื่ อง
10
คะแนน
- ลีลาการเล่าชวนฟั ง
5
คะแนน
4.3 มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ / มีความแปลกใหม่ ของเรื่อง
25 คะแนน
- เนื ้อเรื่ องแปลกใหม่
10
คะแนน
- วิธีการนาเสนอมีความแปลกใหม่
15
คะแนน
4.4 บุคลิกภาพของเด็ก เช่ น มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ความพอดีของระดับเสียง ท่ าทาง การกล้ า
แสดงออก การกล้ าสบตาผู้ฟัง
20 คะแนน
- ปรากฏตัวด้ วยความมัน่ ใจ
5
คะแนน
- พูดทักทายแนะนาตนเอง / สบตาผู้ชมอย่างทัว่ ถึง
5
คะแนน
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- แสดงสือ่ /ท่าทาง ประกอบได้ สอดคล้ องกับการเล่า
- การกล้ าแสดงออก

5
5

คะแนน
คะแนน

5. เกณฑ์ การตัดสิน
คะแนน 80-100 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนน 70-79 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนน 60-69 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ ้นสุด
6. คณะกรรมการในการตัดสิน
จานวน 3-5 คน
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ
- เป็ นศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบงานการศึกษาปฐมวัย
- ผู้ทรงคุณวุฒิในด้ านปฐมวัยหรื อการพูด
6.2 ข้ อควรคานึง
- กรรมการต้ องไม่ตดั สินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้ าแข่งขัน
- กรรมการควรชี ้แจงกติกาการแข่งขันและเกณฑ์การให้ คะแนน ก่อนทาการแข่งขัน
- กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาอื่น หรื อสถาบันการศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย
- กรรมการควรให้ ข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลังการตัดสิน เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนา
7. สถานที่ทาการแข่ งขัน
- ห้ องเรี ยนที่ไม่มีเสียงจากภายนอกรบกวน
- ไม่อนุญาตให้ บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินอยูใ่ นห้ องแข่งขัน
8. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
8.1 ในการแข่งขันระดับภาค แต่ละจังหวัดมีสทิ ธิ์ สง่ นักเรี ยนเข้ าแข่งขันรายการละ 2 โรงเรี ยน โดยคัดเลือกจาก
โรงเรี ยนที่นกั เรี ยนที่มีผลการแข่งขันเหรี ยญทองลาดับที่ 1และ2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด
8.2 หากโรงเรี ยนลาดับที่ 1 หรื อ 2 สละสิทธิ์ขอให้ คดั เลือกโรงเรี ยนที่มีผลการแข่งขันลาดับถัดไป
8.3 นักเรี ยนที่เป็ นตัวแทนเข้ าร่วมแข่งขันระดับภาค ต้ องเป็ นบุคคลคนเดียวกับผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกจาก
ระดับจังหวัดเท่านัน้
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กลุ่มปฐมวัย: 5 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน

นักเรี ยนชันอนุ
้ บาล

2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน

ประเภทเดี่ยว

3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อผ้ เู ข้ าแข่งขันและครูผ้ฝู ึ กซ้ อม
3.2 หัวข้ อการวาดภาพระบายสี “
”
3.3 ครูผ้คู วบคุมแสดงวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการแข่งขันที่เตรี ยมมากับกรรมการสนามก่อนการแข่งขัน
3.4 วัสดุอุปกรณ์ผ้เู ข้ าแข่งขันนามาเอง
- กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ หน้ าเรี ยบ ขนาดกว้ าง 10 นิ ้ว ยาว 15 นิ ้ว ไม่มีกรอบและขาตัง้ ไม่มีการตกแต่ง
(ด้ านหลัง/ด้ านขรุขระ เขียนชื่อโรงเรี ยน และจังหวัด)
- สีเทียน 12 สี (โดยเลือกขนาดสีเทียน: ใหญ่, กลาง, เล็ก ได้ เพียง 1 ขนาด ห้ ามคละขนาดของสีเทียน)
- กระดานรองวาด
3.5 ใช้ สเี ทียนเท่านัน้ ห้ าม ใช้ สไี ม้ สีชอล์ก สีเมจิก ปากกา ดินสอ
3.6 ห้ าม ร่างภาพด้ วยดินสอหรื ออุปกรณ์ใดๆ บนกระดาษวาดเขียน
3.7 เวลาที่ใช้ ในการแข่งขัน 2 ชัว่ โมง
3.8 แต่งกายด้ วยชุดนักเรี ยน หรื อชุดกีฬาประจาโรงเรี ยน
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน 100 คะแนน
4.1 ความคิดสร้ างสรรค์ จนิ ตนาการ
35
- ความแปลกใหม่ขององค์ประกอบชิ ้นงาน
- ความเชื่อมโยงของชิ ้นงานกับหัวข้ อที่กาหนด
- สัมภาษณ์เจ้ าของชิ ้นงาน(การพูด การเล่า การอธิบายเกี่ยวกับชิ ้นงาน)
4.2 กระบวนการทางาน
15
- การเตรี ยมอุปกรณ์/ การวางแผนการทางาน
- เสร็ จตามเวลาที่กาหนด
- การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์
4.3 การจัดองค์ ประกอบภาพ ความละเอียด ประณีตสวยงาม
35
- ความละเอียด ประณีต สวยงามของชิ ้นงาน
- การเลือกใช้ สที ี่หลากหลาย เหมาะสม
- ความสมดุลของการจัดองค์ประกอบภาพของชิ ้นงาน
4.4 เนือ้ หา
15
- ความสอดคล้ องของชิ ้นงานกับหัวข้ อที่กาหนด
- ความสมบูรณ์ของชิ ้นงาน
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5. เกณฑ์ การตัดสิน
คะแนน 80-100 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนน 70-79 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนน 60-69 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ ้นสุด
6. คณะกรรมการในการตัดสิน
จานวน 3-5 คน
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ
- เป็ นศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบงานการศึกษาปฐมวัย
- ผู้ทรงคุณวุฒิในด้ านปฐมวัยหรื อศิลปะ
6.2 ข้ อควรคานึง
- กรรมการต้ องไม่ตดั สินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้ าแข่งขัน
- กรรมการควรชี ้แจงกติกาการแข่งขันและเกณฑ์การให้ คะแนน ก่อนทาการแข่งขัน
- กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาอื่น หรื อสถาบันการศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย
- กรรมการควรให้ ข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลังการตัดสิน เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนา
7. สถานที่ทาการแข่ งขัน
- ห้ องเรี ยนที่ไม่มีเสียงจากภายนอกรบกวน
- ไม่อนุญาตให้ บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินอยูใ่ นห้ องแข่งขัน
8. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
8.1 ในการแข่งขันระดับภาค แต่ละจังหวัดมีสทิ ธิ์ สง่ นักเรี ยนเข้ าแข่งขันรายการละ 2 โรงเรี ยน โดยคัดเลือกจาก
โรงเรี ยนที่นกั เรี ยนที่มีผลการแข่งขันเหรี ยญทองลาดับที่ 1และ2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด
8.2 หากโรงเรี ยนลาดับที่ 1 หรื อ 2 สละสิทธิ์ขอให้ คดั เลือกโรงเรี ยนที่มีผลการแข่งขันลาดับถัดไป
8.3 นักเรี ยนที่เป็ นตัวแทนเข้ าร่วมแข่งขันระดับภาค ต้ องเป็ นบุคคลคนเดียวกับผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกจาก
ระดับจังหวัดเท่านัน้
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กลุ่มปฐมวัย: 2 การสร้ างภาพด้ วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน

นักเรี ยนชันอนุ
้ บาล

2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน

ประเภททีม ทีมละ 3 คน

3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อผ้ เู ข้ าแข่งขันและครูผ้ฝู ึ กซ้ อม
3.2 หัวข้ อการฉีก ตัด ปะ ภาพ
3.3 วัสดุอปุ กรณ์ผ้เู ข้ าแข่งขันนามาเอง
- กระดาษขาว–เทา อย่างหนา ขนาดกว้ าง 10 นิ ้ว ยาว 15 นิ ้ว ไม่มีกรอบ และขาตัง้ ไม่มีการตกแต่ง จานวน 1 แผ่น
(ด้ านสีเทา เขียนชื่อโรงเรี ยนและชื่อจังหวัด)
- กระดาษที่ใช้ ในการฉีก ตัด ปะ ใช้ กระดาษมันปูและกระดาษโปสเตอร์ สหี น้ าเดียวเท่านัน้ ขนาด A4 ไม่จากัดจานวน
- ผ้ าเช็ดมือ
- กรรไกรปลายมน
- กาวลาเท็กซ์พร้ อมที่ทากาว ห้ าม ใช้ กาวน ้าชนิดหลอด และชนิดแท่ง
- ตะกร้ าใส่อุปกรณ์
3.4 ครูผ้ คู วบคุมแสดงวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการแข่งขันที่เตรี ยมมาต่อกรรมการ
3.6 ห้ าม ร่างภาพด้ วยดินสอ หรื ออุปกรณ์ใดๆ ในการขีด หรื อทาให้ เกิดรอยบนกระดาษเทา-ขาว กระดาษ
มันปูและกระดาษโปสเตอร์ หน้ าเดียว ก่อนการแข่งขัน
3.7 ห้ าม ม้ วน พับ ขยา บิดและหนุนกระดาษเพื่อสร้ างชิ ้นงานเป็ น 3 มิติ
3.8 เวลาที่ใช้ ในการแข่งขัน 3 ชัว่ โมง
3.9 แต่งกายด้ วยชุดนักเรี ยน หรื อชุดกีฬาประจาโรงเรี ยน
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน 100 คะแนน
4.1 ความคิดสร้ างสรรค์ จนิ ตนาการ
35
คะแนน
- ความแปลกใหม่ขององค์ประกอบชิ ้นงาน
10
- ความเชื่อมโยงของชิ ้นงานกับหัวข้ อที่กาหนด
10
- สัมภาษณ์เจ้ าของชิ ้นงาน(การพูด การเล่า การอธิบายเกี่ยวกับชิ ้นงาน) 15
4.2 กระบวนการทางาน
- การเตรี ยมอุปกรณ์
- การวางแผนการทางานร่วมกัน
- การมีสว่ นร่วมในการทางาน
- เสร็ จตามเวลาที่กาหนด
- การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์
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4.3 การจัดองค์ ประกอบภาพ ความละเอียด ประณีตสวยงาม
- ความละเอียด ประณีต สวยงามของชิ ้นงาน
- การเลือกใช้ สขี องกระดาษที่หลากหลาย เหมาะสม
- ความสมดุลของการจัดองค์ประกอบภาพของชิ ้นงาน
4.4 เนือ้ หา
15
- ความสอดคล้ องของชิ ้นงานกับหัวข้ อที่กาหนด
- ความสมบูรณ์ของชิ ้นงาน
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5. เกณฑ์ การตัดสิน
คะแนน 80-100 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนน 70-79 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนน 60-69 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ ้นสุด
6. คณะกรรมการในการตัดสิน
จานวน 3 – 5 คน
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ
- เป็ นศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบงานการศึกษาปฐมวัย
- เป็ นครูที่ทาการสอนระดับปฐมวัย
- ผู้ทรงคุณวุฒิในด้ านปฐมวัยหรื อศิลปะ
6.2 ข้ อควรคานึง
- กรรมการต้ องไม่ตดั สินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้ าแข่งขัน
- กรรมการควรชี ้แจงกติกาการแข่งขันและเกณฑ์การให้ คะแนน ก่อนทาการแข่งขัน
- กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาอื่น หรื อสถาบันการศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย
- กรรมการควรให้ ข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลังการตัดสิน เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนา
7. สถานที่ทาการแข่ งขัน
- ห้ องเรี ยนที่ไม่มีเสียงจากภายนอกรบกวน
- ไม่อนุญาตให้ บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินอยูใ่ นห้ องแข่งขัน
8. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
8.1 ในการแข่งขันระดับภาค แต่ละจังหวัดมีสทิ ธิ์ สง่ นักเรี ยนเข้ าแข่งขันรายการละ 2 โรงเรี ยน โดยคัดเลือกจาก
โรงเรี ยนที่นกั เรี ยนที่มีผลการแข่งขันเหรี ยญทองลาดับที่ 1และ2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด
8.2 หากโรงเรี ยนลาดับที่ 1 หรื อ 2 สละสิทธิ์ขอให้ คดั เลือกโรงเรี ยนที่มีผลการแข่งขันลาดับถัดไปเข้ าแข่งขัน
8.3 นักเรี ยนที่เป็ นตัวแทนเข้ าร่วมแข่งขันระดับภาค ต้ องเป็ นบุคคลคนเดียวกับผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกจาก
ระดับจังหวัดเท่านัน้

เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์ นกั เรี ยนโรงเรี ยนเอกชน ครัง้ ที่ ปี 2563

หน้ า 7

