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กลุ่มปฐมวัย: 6  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech) 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน นกัเรียนชัน้อนบุาล 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน ประเภทเด่ียว 
2.1 ประเภทนกัเรียนหลกัสตูรสามญั คือ นกัเรียนไทยท่ีเรียนภาษาองักฤษจ านวน 3-5 คาบ ตอ่สปัดาห์ใน

หลกัสตูรสามญั หรือหลกัสตูร IEP  

2.2 ประเภทนกัเรียนหลกัสตูรพิเศษ คือ นกัเรียนไทยท่ีเรียนหลกัสตูร English Program หรือนกัเรียนไทยท่ี

เรียนและใช้ภาษาองักฤษมากกวา่ 5 คาบตอ่สปัดาห์ หรือนกัเรียนไทยและตา่งชาติหรือมีผู้ปกครองเป็นชาวตา่งชาติ

หรือใช้ชีวิตอยูต่า่งประเทศติดตอ่กนัมากกวา่ 6  เดือน 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 สง่รายช่ือผ้เูข้าแขง่ขนัและครูผ้ฝึูกซ้อม 

3.2 หวัข้อการพดู  “My ” 

3.3 จบัฉลากล าดบัการแขง่ขนัในวนัแขง่ขนั 

3.4 เวลาท่ีใช้ในการเลา่เร่ือง  

   - นกัเรียนหลกัสตูรสามญั 3 นาท ี

      - นกัเรียนหลกัสตูรพิเศษ 4 นาท ี
หากใช้เวลาในการพดูเกินหรือน้อยกวา่เวลาที่ก าหนด แตไ่ม่เกิน 30 วินาที จะไม่ตดัคะแนน หากเกินกวา่ 30 

วินาที ทกุ 10 วินาทีจะถกูตดั 1 เร่ิมจบัเวลาตัง้แตก่ารแนะน าตวั 
3.5 นกัเรียนต้องสง่บทพดูให้กรรมการ (สง่ในวนัแขง่ขนั ให้กรรมการประจ าห้องแขง่ขนั) จ านวน 5 ชุด 

3.6 การแตง่กายชุดนกัเรียน โดยไม่มีการใช้อุปกรณ์ประกอบการเลา่เร่ือง 

4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน

4.1 เนือ้เร่ือง (Content) 20  คะแนน 

- เนือ้เร่ืองมีความนา่สนใจ เหมาะสมกบัวยั (Interesting Story)  10 คะแนน 

- รูปแบบการเลา่เร่ือง การน าเสนอ (Form & Organizing)  10 คะแนน 
4.2 ความคล่องแคล่วด้านการใช้ภาษา (Language Competency) 60  คะแนน 

- ใช้ภาษาถกูต้อง ค าศพัท์ โครงสร้าง ความเหมาะสมกบัระดบัชัน้ (Grammar) 20  คะแนน 
- ออกเสยีงถกูต้องตามหลกัการออกเสยีง (Pronunciation & Accent)  20 คะแนน 
- การใช้น า้เสยีงสงู-ต ่าในประโยค (Tone)     10 คะแนน 

- ความชดัเจนของเสยีง ฟังงา่ย ฟังรู้เร่ือง (Clearness & Understandable) 10 คะแนน 
4.3 บุคลิกภาพ การแนะน าตัว (Character) 20 คะแนน 

- บุคลกิ ทา่ทาง (Personality)  10 คะแนน 

- การแนะน าตวั (Self-Introduction) 10 คะแนน 
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5. เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน 80-100 คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง 

คะแนน 70-79  คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญเงิน 

คะแนน 60-69  คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
ผลการตดัสนิของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

6. คณะกรรมการในการตัดสิน จ านวนประเภทละ 1 ทีม ทีมละ  3-5 คน

6.1 คณุสมบติัของคณะกรรมการ 

- เจ้าของภาษา (Native Speaker) อยา่งน้อย 1 คน ในคณะกรรมการตดัสิน 
- ครูผู้สอนภาษาองักฤษ  
- ผู้ทรงคณุวฒุิด้านภาษาองักฤษ 

6.2 ข้อควรค านงึ 

- กรรมการต้องไม่ตดัสนิในกรณีสถานศกึษาของตนเข้าแขง่ขนั 

- กรรมการควรชีแ้จงกติกาการแขง่ขนัและเกณฑ์การให้คะแนน ก่อนท าการแขง่ขนั  
- กรรมการควรมาจากส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาอ่ืน หรือสถาบนัการศกึษาอ่ืนอยา่งหลากหลาย 

- กรรมการควรให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลงัการตดัสนิ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง พฒันา 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน

- ห้องเรียนท่ีไม่มีเสยีงจากภายนอกรบกวน  
- ไม่อนญุาตให้บุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการตดัสินอยูใ่นห้องแขง่ขนั 

8. การเข้าแข่งขันระดับภาค

8.1 ในการแขง่ขนัระดบัภาค แตล่ะจงัหวดัมีสทิธ์ิสง่นกัเรียนเข้าแขง่ขนัรายการละ 2 โรงเรียน โดยคดัเลอืกจาก

โรงเรียนท่ีนกัเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัเหรียญทองล าดบัท่ี 1และ2 จากการแขง่ขนัระดบัจงัหวดั  

8.2 หากโรงเรียนล าดบัท่ี 1 หรือ 2 สละสทิธ์ิขอให้คดัเลอืกโรงเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัล าดบัถดัไป 

8.3 นกัเรียนท่ีเป็นตวัแทนเข้าร่วมแขง่ขนัระดบัภาค ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกบัผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกจาก

ระดบัจงัหวดัเทา่นัน้ 
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ชื่อโรงเรียน 
จังหวัด 

กลุ่มปฐมวัย: 1 การป้ันดนิน า้มัน 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน นกัเรียนชัน้อนบุาล 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน ประเภททีม ทีมละ 3 คน 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
 3.1 สง่รายช่ือผู้เข้าแขง่ขนัและครูผู้ฝึกซ้อม

 3.2 หวัข้อการปัน้ “   
3.3 วสัดอุปุกรณ์ผู้เข้าแข่งขนัน ามาเอง 

- ใช้ดิน ามนัไร้สารชนิดผิวเรียบท่ียงัไม่ผ่านการใช้ น ้าหนกัไม่เกิน 2 กิโลกรัม ไม่จ ากด ี

* ห้าม ใช้ดินน า้มนัชนิดเส้นเข้าแขง่ขนั

* ห้าม แกะกระดาษ/พลาสติกหุ้มหอ่ดินน า้มนั ก่อนให้คณะกรรมการสนามตรวจอุปกรณ์การแขง่ขนั

* ห้าม นวดดินน า้มนัก่อนเข้าแขง่ขนั

* ห้าม ใช้อุปกรณ์ในการยดึ ติด พิมพ์ลาย อุปกรณ์ตกแตง่ เศษ/แทง่ไม้ทกุชนิดและอุปกรณ์ตดัดินน า้มนั

- ฐานรองใช้ไม้อดัขนาด กว้าง 10 นิว้ ยาว 15 นิว้ ไม่มีกรอบและขาตัง้ ไม่มีการตกแตง่ 

- กระเบือ้งยางหรือแผน่รองนวด 

- ป้ายช่ือโรงเรียน (ใช้กระดาษขนาดA4 พบัเป็นสามเหลีย่ม ระบุช่ือโรงเรียนและจงัหวดั) 

- ตะกร้าใสอุ่ปกรณ์ท่ีใช้ในการปัน้  
3.4 ครูผู้ควบคมุแสดงวสัดอุุปกรณ์การแขง่ขนัท่ีเตรียมมาตอ่หน้าคณะกรรมการก่อนการแขง่ขนั 

3.5 เวลาที่ใช้ในการแขง่ขนั 3 ชัว่โมง 

3.6 แตง่กายด้วยชุดนกัเรียน หรือชุดกีฬาประจ าโรงเรียน 

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100  คะแนน

4.1 ความคิดสร้างสรรค์จนิตนาการ 35  คะแนน 

- ความแปลกใหม่ขององค์ประกอบชิน้งาน 10 คะแนน 
- ความเช่ือมโยงของชิน้งานกบัหวัข้อท่ีก าหนด  10 คะแนน 

- สมัภาษณ์เจ้าของชิน้งาน (การพดู เลา่ อธิบายเก่ียวกบัชิน้งาน) 15 คะแนน 
4.2. กระบวนการท างาน 25  คะแนน 

- การเตรียมอุปกรณ์   2 คะแนน 

- การวางแผนการท างาน    5 คะแนน 

- การมีสว่นร่วมในการท างาน 10 คะแนน 

- เสร็จตามเวลาที่ก าหนด    5 คะแนน 

- การจดัเก็บวสัดอุุปกรณ์    3 คะแนน 

4.3 การจัดองค์ประกอบ ความละเอียด  ประณีตสวยงาม 25 คะแนน 

- ความละเอียด ประณีต สวยงามของชิน้งาน 10 คะแนน 
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- การเลอืกใช้สดิีนน า้มนัหลากหลาย เหมาะสม และใช้ดินน า้มนัหมด 10 คะแนน 
- ความสมดลุของการจดัองค์ประกอบของชิน้งาน   5 คะแนน 

4.4 เนือ้หา 15 คะแนน 

- ความสอดคล้องของชิน้งานกบัหวัข้อท่ีก าหนด 10 คะแนน 

- ความสมบูรณ์ของชิน้งาน    5 คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน 80-100 คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง 

คะแนน 70-79  คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญเงิน 

คะแนน 60-69  คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 

ผลการตดัสนิของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

6. คณะกรรมการในการตัดสิน จ านวน  3-5 คน 

6.1 คณุสมบติัของคณะกรรมการ 

- เป็นศกึษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบงานการศกึษาปฐมวยั 

- เป็นครูท่ีท าการสอนระดบัปฐมวยั 
- ผู้ทรงคณุวฒุิในด้านปฐมวยัหรือศิลปะ 

6.2 ข้อควรค านงึ 

- กรรมการต้องไม่ตดัสนิในกรณีสถานศกึษาของตนเข้าแขง่ขนั 

- กรรมการควรชีแ้จงกติกาการแขง่ขนัและเกณฑ์การให้คะแนน ก่อนท าการแขง่ขนั  
- กรรมการควรมาจากส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาอ่ืน หรือสถาบนัการศกึษาอ่ืนอยา่งหลากหลาย 

- กรรมการควรให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลงัการตดัสนิ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง พฒันา 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน

- ห้องเรียนท่ีไม่มีเสยีงจากภายนอกรบกวน 

- ไม่อนญุาตให้บุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการตดัสินอยูใ่นห้องแขง่ขนั 

8. การเข้าแข่งขันระดับภาค

8.1 ในการแขง่ขนัระดบัภาค แตล่ะจงัหวดัมีสทิธ์ิสง่นกัเรียนเข้าแขง่ขนัรายการละ 2 โรงเรียน โดยคดัเลอืกจาก

โรงเรียนท่ีนกัเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัเหรียญทองล าดบัท่ี 1และ2 จากการแขง่ขนัระดบัจงัหวดั  

8.2 หากโรงเรียนล าดบัท่ี 1 หรือ 2 สละสทิธ์ิขอให้คดัเลอืกโรงเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัล าดบัถดัไปเข้าแขง่ขนั 

8.3 นกัเรียนท่ีเป็นตวัแทนเข้าร่วมแขง่ขนัระดบัภาค ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกบัผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกจาก

ระดบัจงัหวดัเทา่นัน้ 
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กลุ่มปฐมวัย: 4 การแข่งขันเล่านิทานประกอบส่ือ 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน นกัเรียนชัน้อนบุาล 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน ประเภทเด่ียว 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

3.1 สง่รายช่ือผู้ เข้าแขง่ขนัและครูผู้ ฝึกซ้อม 

3.2 การเลา่นิทานเป็นรายบุคคลประกอบสือ่ ครูผู้ควบคมุต้องจดัเตรียมสือ่ประกอบการแขง่ขนัมาเอง และ

นกัเรียนต้องสามารถด าเนินการเลา่ผกูเร่ืองราวเป็นนิทานได้อยา่งเหมาะสม โดยแนะน าตวัและเลา่เป็น

ภาษาไทยเทา่นัน้ 

3.3 สือ่ท่ีใช้ในการแขง่ขนั ต้องมีความเหมาะสมกบัเนือ้เร่ือง เช่น หนงัสอืนิทาน, หุน่มือ, ภาพวาด, อุปกรณ์อ่ืน ๆ 

3.4 การเตรียมสือ่ประกอบการเลา่นิทาน ให้เวลาเตรียมการไม่เกิน 5 นาที 

3.5 ใช้เวลาในการแขง่ขนั 10 นาที  ห้ามใช้ไมโครโฟนหรือเคร่ืองขยายเสยีงใดๆ ทัง้สิน้ 

3.6 แตง่กายด้วยชุดนกัเรียนหรือชุดกีฬาประจ าโรงเรียน 

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100  คะแนน

4.1 การน าส่ิงต่าง ๆ จากส่ือที่น ามาแสดง โดยสามารถผูกเป็นเร่ืองราวนิทานได้ (มีจุดเร่ิมต้น, จุด

วิกฤตของเร่ือง, การคล่ีคลายเร่ือง, การแก้ปัญหา หรือมีการอิงด้านคุณธรรมจนจบเร่ือง)   

30  คะแนน 

- การเตรียม / การใช้อุปกรณ์ท่ีเตรียมมา    5 คะแนน 

- เนือ้เร่ืองเหมาะสมกบัวยั / นา่สนใจ    5 คะแนน 

- การด าเนินเร่ือง (จุดเร่ิมต้น, จุดวิกฤติ, การคลีค่ลายเร่ือง)    5 คะแนน 

- เร่ืองท่ีเลา่ก่อให้เกิดข้อคิดท่ีมีประโยชน์และไม่ขดัตอ่ศีลธรรม   5 คะแนน 

- เลา่เร่ืองได้ตามเวลาที่ก าหนด    5 คะแนน 

- มีการสรุปเร่ืองราวท่ีเป็นคณุธรรมและน าไปใช้ได้    5 คะแนน 

4.2 การใช้น า้เสียงที่สอดคล้องกับเนือ้เร่ือง / เสียงดังชัดเจน 25  คะแนน 

- ชดัเจน ฉะฉานใช้ภาษาท่ีเข้าใจงา่ย 10 คะแนน 

- การใช้น า้เสยีงสอดคล้องกบัเนือ้เร่ือง 10 คะแนน 

- ลลีาการเลา่ชวนฟัง    5 คะแนน 

4.3 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ / มีความแปลกใหม่ของเร่ือง 25  คะแนน 

- เนือ้เร่ืองแปลกใหม่  10 คะแนน 

- วิธีการน าเสนอมีความแปลกใหม่ 15 คะแนน 

4.4 บุคลิกภาพของเด็ก เช่น มีความเช่ือมั่นในตัวเอง ความพอดีของระดับเสียง ท่าทาง การกล้า

แสดงออก การกล้าสบตาผู้ฟัง      20 คะแนน 

- ปรากฏตวัด้วยความมัน่ใจ 5 คะแนน 

- พดูทกัทายแนะน าตนเอง / สบตาผู้ชมอยา่งทัว่ถึง 5 คะแนน 
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- แสดงสือ่/ทา่ทาง ประกอบได้สอดคล้องกบัการเลา่ 5 คะแนน 

- การกล้าแสดงออก  5 คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน 80-100 คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง 

คะแนน 70-79  คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญเงิน 

คะแนน 60-69  คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
ผลการตดัสนิของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

6. คณะกรรมการในการตัดสิน จ านวน  3-5 คน 

6.1 คณุสมบติัของคณะกรรมการ 

- เป็นศกึษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบงานการศกึษาปฐมวยั 

- ผู้ทรงคณุวฒุิในด้านปฐมวยัหรือการพดู 
6.2 ข้อควรค านงึ 

- กรรมการต้องไม่ตดัสนิในกรณีสถานศกึษาของตนเข้าแขง่ขนั 

- กรรมการควรชีแ้จงกติกาการแขง่ขนัและเกณฑ์การให้คะแนน ก่อนท าการแขง่ขนั  
- กรรมการควรมาจากส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาอ่ืน หรือสถาบนัการศกึษาอ่ืนอยา่งหลากหลาย 

- กรรมการควรให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลงัการตดัสนิ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง พฒันา 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน

- ห้องเรียนท่ีไม่มีเสยีงจากภายนอกรบกวน 

- ไม่อนญุาตให้บุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการตดัสินอยูใ่นห้องแขง่ขนั 

8. การเข้าแข่งขันระดับภาค

8.1 ในการแขง่ขนัระดบัภาค แตล่ะจงัหวดัมีสทิธ์ิสง่นกัเรียนเข้าแขง่ขนัรายการละ 2 โรงเรียน โดยคดัเลอืกจาก

โรงเรียนท่ีนกัเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัเหรียญทองล าดบัท่ี 1และ2 จากการแขง่ขนัระดบัจงัหวดั  

8.2 หากโรงเรียนล าดบัท่ี 1 หรือ 2 สละสทิธ์ิขอให้คดัเลอืกโรงเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัล าดบัถดัไป 

8.3 นกัเรียนท่ีเป็นตวัแทนเข้าร่วมแขง่ขนัระดบัภาค ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกบัผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกจาก

ระดบัจงัหวดัเทา่นัน้ 
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กลุ่มปฐมวัย: 5  การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทยีน 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน นกัเรียนชัน้อนบุาล 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน ประเภทเด่ียว  

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 สง่รายช่ือผ้เูข้าแขง่ขนัและครูผ้ฝึูกซ้อม 

3.2 หวัข้อการวาดภาพระบายส ี “  ” 
3.3 ครูผ้คูวบคมุแสดงวสัดุ อุปกรณ์ประกอบการแขง่ขนัท่ีเตรียมมากบักรรมการสนามก่อนการแขง่ขนั 
3.4 วสัดอุุปกรณ์ผ้เูข้าแขง่ขนัน ามาเอง 

   - กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ หน้าเรียบ ขนาดกว้าง 10 นิว้ ยาว 15 นิว้ ไม่มีกรอบและขาตัง้ ไม่มีการตกแตง่ 

 (ด้านหลงั/ด้านขรุขระ เขียนช่ือโรงเรียน และจงัหวดั) 
   - สเีทียน 12 ส ี(โดยเลอืกขนาดสเีทียน: ใหญ่, กลาง, เลก็ ได้เพียง 1 ขนาด ห้ามคละขนาดของสเีทียน) 

    - กระดานรองวาด 

3.5 ใช้สเีทียนเทา่นัน้ ห้าม ใช้สไีม้ สชีอล์ก สเีมจิก ปากกา ดินสอ 

3.6 ห้าม ร่างภาพด้วยดินสอหรืออุปกรณ์ใดๆ บนกระดาษวาดเขียน 

3.7 เวลาที่ใช้ในการแขง่ขนั 2 ชัว่โมง 

3.8 แตง่กายด้วยชุดนกัเรียน หรือชุดกีฬาประจ าโรงเรียน 

4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน

4.1 ความคิดสร้างสรรค์จนิตนาการ 35  คะแนน 

- ความแปลกใหม่ขององค์ประกอบชิน้งาน  10 คะแนน 

- ความเช่ือมโยงของชิน้งานกบัหวัข้อท่ีก าหนด 10 คะแนน 

- สมัภาษณ์เจ้าของชิน้งาน(การพดู การเลา่ การอธิบายเก่ียวกบัชิน้งาน) 15 คะแนน 

4.2 กระบวนการท างาน 15  คะแนน 

- การเตรียมอุปกรณ์/ การวางแผนการท างาน   5  คะแนน 
- เสร็จตามเวลาที่ก าหนด   5 คะแนน 
- การจดัเก็บวสัดอุุปกรณ์    5 คะแนน 

4.3  การจัดองค์ประกอบภาพ ความละเอียด  ประณีตสวยงาม 35  คะแนน 

- ความละเอียด ประณีต สวยงามของชิน้งาน 15 คะแนน 

- การเลอืกใช้สท่ีีหลากหลาย เหมาะสม  10 คะแนน 

- ความสมดลุของการจดัองค์ประกอบภาพของชิน้งาน 10  คะแนน 

4.4 เนือ้หา 15 คะแนน 

- ความสอดคล้องของชิน้งานกบัหวัข้อท่ีก าหนด 10 คะแนน 

- ความสมบูรณ์ของชิน้งาน   5 คะแนน 
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5. เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน 80-100 คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง 

คะแนน 70-79  คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญเงิน 

คะแนน 60-69  คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
ผลการตดัสนิของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

6. คณะกรรมการในการตัดสิน จ านวน  3-5 คน 

6.1 คณุสมบติัของคณะกรรมการ 

- เป็นศกึษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบงานการศกึษาปฐมวยั 

- ผู้ทรงคณุวฒุิในด้านปฐมวยัหรือศิลปะ 
6.2 ข้อควรค านงึ 

- กรรมการต้องไม่ตดัสนิในกรณีสถานศกึษาของตนเข้าแขง่ขนั 

- กรรมการควรชีแ้จงกติกาการแขง่ขนัและเกณฑ์การให้คะแนน ก่อนท าการแขง่ขนั  
- กรรมการควรมาจากส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาอ่ืน หรือสถาบนัการศกึษาอ่ืนอยา่งหลากหลาย 

- กรรมการควรให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลงัการตดัสนิ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง พฒันา 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน

- ห้องเรียนท่ีไม่มีเสยีงจากภายนอกรบกวน  
- ไม่อนญุาตให้บุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการตดัสินอยูใ่นห้องแขง่ขนั 

8. การเข้าแข่งขันระดับภาค

8.1 ในการแขง่ขนัระดบัภาค แตล่ะจงัหวดัมีสทิธ์ิสง่นกัเรียนเข้าแขง่ขนัรายการละ 2 โรงเรียน โดยคดัเลอืกจาก

โรงเรียนท่ีนกัเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัเหรียญทองล าดบัท่ี 1และ2 จากการแขง่ขนัระดบัจงัหวดั  

8.2 หากโรงเรียนล าดบัท่ี 1 หรือ 2 สละสทิธ์ิขอให้คดัเลอืกโรงเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัล าดบัถดัไป 

8.3 นกัเรียนท่ีเป็นตวัแทนเข้าร่วมแขง่ขนัระดบัภาค ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกบัผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกจาก

ระดบัจงัหวดัเทา่นัน้ 
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กลุ่มปฐมวัย: 2 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน นกัเรียนชัน้อนบุาล 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน ประเภททีม ทีมละ 3 คน 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 สง่รายช่ือผ้เูข้าแขง่ขนัและครูผ้ฝึูกซ้อม 

3.2 หวัข้อการฉีก ตดั ปะ ภาพ   

3.3 วสัดอุปุ กรณ์ผ้เูข้าแขง่ขนัน ามาเอง  

- กระดาษขาว–เทา อยา่งหนา ขนาดกว้าง 10 นิว้ ยาว 15 นิว้ ไม่มีกรอบ และขาตัง้ ไมมี่การตกแตง่ จ านวน 1 แผน่ 

(ด้านสเีทา เขียนช่ือโรงเรียนและช่ือจงัหวดั) 
 - กระดาษท่ีใช้ในการฉีก ตดั ปะ ใช้กระดาษมนัปแูละกระดาษโปสเตอร์สหีน้าเดียวเทา่นัน้ ขนาด A4 ไม่จ ากดัจ านวน 

- ผ้าเช็ดมือ 

- กรรไกรปลายมน 

- กาวลาเท็กซ์พร้อมท่ีทากาว ห้าม ใช้กาวน า้ชนิดหลอด และชนิดแทง่ 

- ตะกร้าใสอุ่ปกรณ์ 
3.4 ครูผู้ควบคมุแสดงวสัด ุอุปกรณ์ประกอบการแขง่ขนัท่ีเตรียมมาตอ่กรรมการ 

3.6 ห้าม ร่างภาพด้วยดินสอ หรืออุปกรณ์ใดๆ ในการขีด หรือท าให้เกิดรอยบนกระดาษเทา-ขาว กระดาษ
มนัปแูละกระดาษโปสเตอร์หน้าเดียว ก่อนการแขง่ขนั 

3.7 ห้าม ม้วน พบั ขย า บิดและหนนุกระดาษเพื่อสร้างชิน้งานเป็น 3 มิติ 

3.8 เวลาที่ใช้ในการแขง่ขนั 3 ชัว่โมง 

3.9 แตง่กายด้วยชุดนกัเรียน หรือชุดกีฬาประจ าโรงเรียน 

4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน

4.1 ความคิดสร้างสรรค์จนิตนาการ      35  คะแนน 

- ความแปลกใหม่ขององค์ประกอบชิน้งาน     10 คะแนน 

- ความเช่ือมโยงของชิน้งานกบัหวัข้อท่ีก าหนด    10 คะแนน 
- สมัภาษณ์เจ้าของชิน้งาน(การพดู การเลา่ การอธิบายเก่ียวกบัชิน้งาน) 15 คะแนน 

4.2 กระบวนการท างาน 25  คะแนน 
- การเตรียมอุปกรณ์    2 คะแนน 

- การวางแผนการท างานร่วมกนั   5 คะแนน 

- การมีสว่นร่วมในการท างาน 10 คะแนน 

- เสร็จตามเวลาที่ก าหนด    5 คะแนน 

- การจดัเก็บวสัดอุุปกรณ์    3 คะแนน 
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4.3 การจัดองค์ประกอบภาพ ความละเอียด  ประณีตสวยงาม 25  คะแนน 

- ความละเอียด ประณีต สวยงามของชิน้งาน 10 คะแนน 

- การเลอืกใช้สขีองกระดาษท่ีหลากหลาย เหมาะสม 10 คะแนน 

- ความสมดลุของการจดัองค์ประกอบภาพของชิน้งาน   5 คะแนน 

4.4 เนือ้หา 15 คะแนน 

- ความสอดคล้องของชิน้งานกบัหวัข้อท่ีก าหนด 10 คะแนน 

- ความสมบูรณ์ของชิน้งาน   5 คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน 80-100 คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง 

คะแนน 70-79  คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญเงิน 

คะแนน 60-69  คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
ผลการตดัสนิของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

6. คณะกรรมการในการตัดสิน จ านวน  3 – 5 คน 

6.1 คณุสมบติัของคณะกรรมการ 

- เป็นศกึษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบงานการศกึษาปฐมวยั 

- เป็นครูท่ีท าการสอนระดบัปฐมวยั 
- ผู้ทรงคณุวฒุิในด้านปฐมวยัหรือศิลปะ 

6.2 ข้อควรค านงึ 

- กรรมการต้องไม่ตดัสนิในกรณีสถานศกึษาของตนเข้าแขง่ขนั 

- กรรมการควรชีแ้จงกติกาการแขง่ขนัและเกณฑ์การให้คะแนน ก่อนท าการแขง่ขนั  
- กรรมการควรมาจากส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาอ่ืน หรือสถาบนัการศกึษาอ่ืนอยา่งหลากหลาย 

- กรรมการควรให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลงัการตดัสนิ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง พฒันา 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน

- ห้องเรียนท่ีไม่มีเสยีงจากภายนอกรบกวน 

- ไม่อนญุาตให้บุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการตดัสินอยูใ่นห้องแขง่ขนั 

8. การเข้าแข่งขันระดับภาค

8.1 ในการแขง่ขนัระดบัภาค แตล่ะจงัหวดัมีสทิธ์ิสง่นกัเรียนเข้าแขง่ขนัรายการละ 2 โรงเรียน โดยคดัเลอืกจาก

โรงเรียนท่ีนกัเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัเหรียญทองล าดบัท่ี 1และ2 จากการแขง่ขนัระดบัจงัหวดั  

8.2 หากโรงเรียนล าดบัท่ี 1 หรือ 2 สละสทิธ์ิขอให้คดัเลอืกโรงเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัล าดบัถดัไปเข้าแขง่ขนั 

8.3 นกัเรียนท่ีเป็นตวัแทนเข้าร่วมแขง่ขนัระดบัภาค ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกบัผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกจาก

ระดบัจงัหวดัเทา่นัน้ 
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