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บัญชีสรุปการประกวดกิจกรรมทักษะวิชาการในระดับปฐมวัย 

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
คร้ังที่  ๑๑   ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐  (ปีงบประมาณ   ๒๕๖๑) 

 
 

ที ่
 

รายการ 
ประเภท มีการแข่งขันต่อ  

หมายเหตุ 
เดี่ยว ทีม (คน) ระดับภาค ระดับประเทศ 

๑ เริงเล่นเต้น Dancer  √ (๑๐) √   
๒ ฮูลาฮูปประกอบเพลง  √ (๑๐)  √  ทีมผสมชาย-หญิง 

๓ โครงงานปฐมวัย   √ (๓) √ √ ทีมผสมชาย-หญิง 

๔ เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย?   √ (๒) √  ทีมผสมชาย-หญิง 

๕ วาดภาพระบายสี   √ (๒) √ √  
๖ ตัวต่อเสริมทักษะ (เลโก้)   √ (๓) √  ทีมผสมชาย-หญิง 

๗ เดินตัวหนอน  √ (๑๐) √  ทีมผสมชาย-หญิง 

๘ เกมเรือบก  √ (๑๐)   ทีมผสมชาย-หญิง 

๙ มารยาทไทย   √ (๒)   ทีมผสมชาย-หญิง 

๑๐ ทักษะวิทยาศาสตร์   √ (๓)    
๑๑ ปั้นสร้างสรรค์   √ (๓)    
๑๒ เล่านิทาน √      
๑๓ การสร้างภาพจากการฉีก ตัด 

ปะติด 
  √ (๓)    

๑๔ การวาดภาพจากสิ่งเร้า   √ (๒)    
๑๕ บล็อกไม้สร้างสรรค์   √ (๒)    
๑๖ ประกวดสื่อนวัตกรรม(สื่อครู) √     

 
หมายเหตุ  กิจกรรมท่ีแข่งขันต่อในระดับภาค  ยังไม่แน่ชัดอาจเปลี่ยนแปลงได้  อาจ

เพ่ิมเติมหรือลดกิจกรรมลง  ตามจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบว่าต้องการหรือไม่ 
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กิจกรรมการแข่งขัน / ประกวดระดับปฐมวัย 

 
1.  เกณฑ์การประกวด   “เริงเล่นเต้น Dancer”  ระดับปฐมวัย 
 

  1.1  จ านวนทีมที่เข้าร่วมประกวด 
 ระดับโรงเรียน  โรงเรียนละ  1  ทีม 
 ระดับภาครวมทั้งสิ้น  10  ทีม แบ่งเป็น  5  ภาคๆ  ละ  2  ทีม 

  1.2  คุณสมบัติของทีมที่สมัครเข้าประกวด 
   1.  สมัครเป็นทีมๆ ละไม่เกิน  10  คน  โดยต้องเป็นเด็กปฐมวัยเพศชาย / เพศหญิง  หรือทีม 
ผสมอายุระหว่าง  3 -5  ปี  ซึง่เรียนอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โรงเรียน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   ๒.  มีใจรักการเต้น 
   ๓.  เด็กมีสุขภาพแข็งแรง  ไม่มีโรคประจ าตัว 
   ๔.  ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครอง 
   ๕.  ครูผู้ควบคุมทีมเป็นผู้ยื่นใบสมัคร 

 ๑.๓  หลักฐานประกอบการสมัคร 
  ๑. กรอกรายละเอียดใบสมัครให้สมบูรณ์  พร้อมทั้งชื่อทีมและชื่อเพลงที่จะน ามา 

                      ประกวดในใบสมัครได้ชัดเจน 
   2.  ส าเนาทะเบียนของเด็กปฐมวัย 
  1.4  กติกาการแข่งขัน 
   1.  ครูผู้ควบคุมทีมจะต้องมาจับฉลาก  เพื่อจัดล าดับทีมก่อนการเข้าประกวด  15  นาที 
   2.  เวลาที่ใช้ในการประกวด  ทีมละไม่เกิน  15  นาที  รวมการแนะน าตัว 
   3.  ใช้เพลงในการประกวด  1  เพลง  เป็นแนวเพลงเชิงสร้างสรรค์ 
   4.  ครูผู้ควบคุมทีมที่จะมาท าการประกวดจะต้องเตรียมแผ่น  CD  เพลงมา  และให้แจ้ง 
                       รายละเอียดชื่อเพลงก่อนล่วงหน้า  เพื่อกองประกวดจะจัดลงใน  computer   
  1.๕  เกณฑ์การให้คะแนน  ( 100  คะแนน )   
    1.  ความพร้อมเพรียงและความม่ันใจ   10        คะแนน 
    2.  บุคลิกภาพการแสดงออกหน้าเวที   10        คะแนน 
    3.  ไหวพริบปฏิภาณ   10        คะแนน 
    4.  ทักษะความสามารถ 
     -  เทคนิคการเต้น   25        คะแนน 
     -  Step  การเต้น   15        คะแนน 
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     -  ความพร้อมเพรียง   15        คะแนน 
     -  อุปกรณ์ประกอบเพลง   15        คะแนน 
        รวม          100       คะแนน 
หมายเหตุ  -  การตัดสินด้วยคะแนนจากคณะกรรมการตามล าดับผลการตัดสิน 
      -  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดไม่อนุญาตให้มีการประท้วงใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

  1.7  รางวัลเกียรติบัตรส าหรับทีมที่ชนะการแข่งขัน 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง            คะแนนตั้งแต่  80  คะแนนขึ้นไป 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน           คะแนนตั้งแต่  70 - 79  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง            คะแนนตั้งแต่  60 - 69  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรติบัตรชมเชย            คะแนนตั้งแต่  50 - 59  คะแนน 
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ใบสมัครการประกวด 
กิจกรรม “เริงเล่นเต้น Dancer”  

โรงเรียน………………………………………………………………………………………………………………..……………….…..…… 
สังกัดอบจ./ทน./ทม./ทศ./ อบต. …………………………………………………………………………..…………….………..… 
อ าเภอ………………………………………………….……….  จังหวัด …………………………………………….……………………. 
 
ผู้ประกวด 

๑. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ชั้น …………………… 
๒. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ชั้น …………………… 
๓. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ชั้น …………………… 
๔. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ชั้น …………………… 
๕. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ชั้น …………………… 
๖. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ชั้น …………………… 
๗. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ชั้น …………………… 
๘. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ชั้น …………………… 
๙. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ชั้น …………………… 
๑๐. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ชั้น …………………… 

 
 
ครูผู้ควบคุม 
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๑. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอร์มือถือ …………………………… 
๒. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอร์มือถือ …………………………… 

 
 
       ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
       
      (ลงชื่อ)………………………………………………… ผู้รับรอง 
          (………………………………………………………………) 
     ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักฯ/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒.  เกณฑ์การประกวด   “การแข่งขันฮูลาฮูป  ประกอบเพลง”  ระดับปฐมวัย 
 

  ๒.1  ระดับชั้นที่เข้าร่วมประกวด   
   เรียนอยู่ชั้นอนุบาล อายุระหว่าง  ๓ – ๕  ปี (ไม่ถึง  ๖  ปี) โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ   

  ๒.๒  จ านวนทีมที่เข้าร่วมประกวด 
 ระดับโรงเรียน  โรงเรียนละ  1  ทีม 

  ๒.๓  เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 
   ใช้เพลงประกอบท่าทางทีมละไม่เกิน  ๘  นาที     
  ๒.๔  คุณสมบัติของทีมที่สมัครเข้าประกวด 
   1.  สมัครเป็นทีมๆ ละไม่เกิน  10  คน  และเป็นทีมผสม(ชาย – หญิง)อายุระหว่าง  3 -5  ปี    
        ซึ่งเรียนอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / โรงเรียน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   ๒.  มีใจรักการเต้น 
   ๓.  เด็กมีสุขภาพแข็งแรง  ไม่มีโรคประจ าตัว 
   ๔.  ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครอง 
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   ๕.  ครูผู้ควบคุมทีมเป็นผู้ยื่นใบสมัคร 
 ๒.๔  หลักฐานประกอบการสมัคร 
  ๑. กรอกรายละเอียดใบสมัครให้สมบูรณ์  พร้อมทั้งชื่อทีมและชื่อเพลงที่จะน ามาประกวดใน 
                 ใบสมัครได้ชัดเจน 

   2.  ส าเนาทะเบียนของเด็กปฐมวัย  สูจิบัตรพร้อมรับรองส าเนา 
                  ๓.  รูปถ่ายติดใบสมัครให้เรียบร้อย / แนบมาในวันรายงานตัวนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
  ๒.๕  กติกาการแข่งขัน 
   1.  ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมฮูลาฮูป  แบบยาง  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๖๐  เซนติเมตร  ไม่เกิน   
        ๗๐  เซนติเมตร  โดยกรรมการผู้ตัดสินจะท าการตรวจสอบฮูลาฮูป  ของแต่ละทีมท่ีเข้าร่วม 
        แข่งขัน (ผู้เข้าร่วมแข่งขันน าฮูลาฮูปมาให้กรรมการตรวจสอบก่อนการแข่งขัน) 
   ๒.  ครูผู้ควบคุมทีมจะต้องมาจับฉลาก  เพื่อจัดล าดับทีมก่อนการเข้าประกวด  15  นาที 
   ๓.  การแข่งขันทีละ  ๑  ทีม  โดยให้สมาชิกถือฮูลาฮูป  ไว้ในท่าเตรียมที่จุดแสดง  เมื่อกรรมการ 
        ให้สัญญาณ  ให้เริ่มส่ายฮูลาฮูป  พร้อมเพลงประกอบท่าทาง  (ไม่จ ากัดประเภทของเพลง  ) 
   ๔.  เวลาที่ใช้ในการประกวด  ประกอบท่าทางทีมละไม่เกิน  ๘  นาที   
   ๕.  ครูผู้ควบคุมทีมที่จะมาท าการประกวดจะต้องเตรียมแผ่น  CD  เพลงมา  และให้แจ้ง 
                       รายละเอียดชื่อเพลงก่อนล่วงหน้า  เพื่อกองประกวดจะจัดลงใน  computer   
  2.6  เกณฑ์การตัดสิน  ( 100  คะแนน )   
    1.  ห่วงไม่หลุด/ตก (ถ้าห่วงตกหักคะแนนครั้งละ 1 คะนน)  ๒0        คะแนน 
    2.  การแต่งกายสวยงามเหมาะสม   ๒0        คะแนน 
    3.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   ๒0        คะแนน 
    4.  ความพร้อมเพรียงของทีม   ๒๐   คะแนน 
    ๕.  ท่าทางประกอบเพลงเหมาะสม   2๐        คะแนน 
 
     
หมายเหตุ  -  การตัดสินด้วยคะแนนจากคณะกรรมการตามล าดับผลการตัดสิน 
      -  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดไม่อนุญาตให้มีการประท้วงใด ๆ ทั้งสิ้น 

  ๒.7  รางวัลเกียรติบัตรส าหรับทีมที่ชนะการแข่งขัน 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง            คะแนนตั้งแต่  80  คะแนนขึ้นไป 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน           คะแนนตั้งแต่  70 - 79  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง            คะแนนตั้งแต่  60 - 69  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม           คะแนนต่ ากว่า ๖0 คะแนนลงมา 
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ใบสมัครการประกวด 
กิจกรรม “ฮูลาฮูป ประกอบเพลง”  

โรงเรียน………………………………………………………………………………………………………………..……………….…..…… 
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สังกัดอบจ./ทน./ทม./ทศ./ อบต. …………………………………………………………………………..…………….………..… 
อ าเภอ………………………………………………….……….  จังหวัด …………………………………………….……………………. 
 
ผู้ประกวด 

๑๑. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ชั้น …………………… 
๑๒. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ชั้น …………………… 
๑๓. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ชั้น …………………… 
๑๔. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ชั้น …………………… 
๑๕. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ชั้น …………………… 
๑๖. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ชั้น …………………… 
๑๗. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ชั้น …………………… 
๑๘. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ชั้น …………………… 
๑๙. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ชั้น …………………… 
๒๐. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ชั้น …………………… 

 
 
ครูผู้ควบคุม 

๓. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอร์มือถือ …………………………… 
๔. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอร์มือถือ …………………………… 

 
 
       ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
       
      (ลงชื่อ)………………………………………………… ผู้รับรอง 
      (………………………………………………………………) 
     ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักฯ/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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๓. การประกวดโครงงานระดับปฐมวัย   
 ๓.1 ระดับชั้นผู้เข้าประกวด  นักเรียนระดับปฐมวัย  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ๓.2 จ านวนผู้เข้าประกวด  ทีมละไม่เกิน  3   คน  (ทีมผสมชาย  -  หญิง) 
  ๓.3 วัตถุประสงค์ 
    ๓.3.1 เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ 
    ๓.3.2 เพ่ือให้รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
    ๓.3.3 เพ่ือฝึกจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
    ๓.3.4 เพ่ือให้เกิดความสามัคคีในทีม 
  ๓.4 หลักฐานประกอบการสมัคร 
    ๓.4.1 กรอกใบสมัครให้สมบูรณ์  พร้อมทั้งชื่อเรื่องที่จะน ามาประกวดในการสมัคร 
                                  ให้ชัดเจน 
    ๓.4.๒ นักเรียนอยู่ชั้นอนุบาล  อายุ  ๓ – ๕  ปี (ไม่ถึง 6  ปี)     

   ๓.4.2 ส าเนาทะเบียนบ้านของเด็ก  สูจิบัตร  พร้อมรับรองส าเนา 
    ๓.๔.๔  รูปถ่ายติดใบสมัครให้เรียบร้อย / แนบมาในวันรายงานตัวนักเรียนที่แข่งขัน 

  ๓.5 เวลา ในการแข่งขัน  1   ชั่วโมง  ๓๐  นาที 
  ๓.6 วิธีด าเนินการแข่งขัน 
    ๓.6.1 ขนาดของป้าย  จัดท าป้ายโครงงาน  ขนาดประกอบด้วยวัสดุเป็น  ๓  แผ่น   
      แผ่นกลางมีขนาด  ๖๐ X ๑๒๐  เซนติเมตร  แผ่นข้างมีขนาด  ๖๐ X ๖๐   
      เซนติเมตร  ข้างบนตกแต่งได้ 
 

ไม่เกิน  ๕๐  ซม. 
 
 
 
 
      
 
 
 

โรงเรียน……………………………….. 
ชื่อโครงงาน…………………………… 

   

๖๐ ซม.  

๖๐ ซม.  
๖๐ ซม.  ๖๐ ซม.  

๖๐ ซม.  

๑๒๐ ซม.  ๖๐ ซม.  ๖๐ ซม.  



๑๐ 

 

 
    ๓.6.2 กระบวนการปฏิบัติงาน   20   คะแนน   แยกเป็น 
    ๓.6.3 เนื้อหาควรเป็นภาพมากกว่าตัวหนังสือ 
    ๓.6.4 มีสรุปเป็นเอกสารไว้แจกคณะกรรมการและมีการรายงานของนักเรียน 
    ๓.6.5 ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมอุปกรณ์ในการน าเสนอมาเอง 
    ๓.6.6 เวลาที่ใช้ในการน าเสนอไม่เกิน  10  นาที  และเวลาในการตอบข้อซักถามไม่ 
      เกิน   10    นาที 
 
 
  ๓.7  เกณฑ์การตัดสิน 
    

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 

1.  ชื่อโครงงานน่าสนใจ 10 

2.  เนื้อหาเป็นสิ่งที่เกิดจากความสนใจของนักเรียน 20 
3.  การค้นหาค าตอบด้วยตัวของนักเรียนเอง 20 

4.  เนื้อหาสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 20 
5.  ความคิดสร้างสรรค์/ขนาดป้ายถูกต้องตามเกณฑ์ 20 

6.  การรานงาน  ชัดเจน  คล่องแคล่ว  เป็นไปตามล าดับ 10 

                                                                        รวม  100 
*** หมายเหตุ 

   1.  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
   2.  นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน  
 
  9.8  รางวัลเกียรติบัตร 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง            คะแนนตั้งแต่  80  คะแนนขึ้นไป 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน           คะแนนตั้งแต่  70 - 79  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง            คะแนนตั้งแต่  60 - 69  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม            คะแนนตั้งแต่  ๖0  คะแนนลงมา 
 
 
 
 



๑๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบสมัครการประกวด 
กิจกรรม “โครงงานระดับปฐมวัย”  

โรงเรียน………………………………………………………………………………………………………………..……………….…..…… 
สังกัดอบจ./ทน./ทม./ทศ./ อบต. …………………………………………………………………………..…………….………..… 
อ าเภอ………………………………………………….……….  จังหวัด …………………………………………….……………………. 
 
ผู้ประกวด 

๑. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ชั้น …………………… 
 

 
 
 
 

๒. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ชั้น …………………… 
 
 
 

ภาพถ่าย 

ภาพถ่าย 
 



๑๒ 

 

 
 

๓. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ชั้น …………………… 
 
 
 
 
 
ครูผู้ควบคุม 

๑. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอร์มือถือ ……………………… 
๒. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอร์มือถือ ……………………… 
 

 
       ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
       
      (ลงชื่อ)………………………………………………… ผู้รับรอง 
       (………………………………………………………………) 
     ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักฯ/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
 
 
๔. การประกวด  เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ?  (ระดับปฐมวัย)   
 ๔.1 ระดับชั้นผู้เข้าประกวด  นักเรียนระดับปฐมวัย  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ๔.2 จ านวนผู้เข้าประกวด  ทีมละ  ๒   คน  (ทีมผสมชาย  -  หญิง) 
  ๔.3 วัตถุประสงค์และวิธีการประกวด 
   ๔.๓.๑  วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือให้เด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
    2. เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
    3. เพ่ือให้เด็กเรียนรู้กฎกติกา 
    4. เพ่ือฝึกการปรับตัวเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
    ๕. เพ่ือพัฒนาทักษะการฟังของเด็ก 
   ๔.๓.๒  วิธีการประกวด 

ภาพถ่าย 
 



๑๓ 

 

    1. ผู้จัดการประกวดจะแจกรูปภาพสัตว์ให้นักเรียนแต่ละทีม 
    2. ผู้จัดการประกวดจะเปิดกล่องเสียงให้นักเรียนฟัง 
    3. เมื่อนักเรียนฟังเสียงแล้วให้เลือกภาพรูปสัตว์ที่ตรงกับเสียงมาไว้ที่โต๊ะ  
    4. คณะกรรมการตรวจความถูกต้อง 
    ๕. ภาพและเสียงต้องชัดเจน  ให้ฟัง ๓  ครั้ง  ใช้เวลาในการตอบ  ๒๐  วินาท ี
  ๔.4 หลักฐานประกอบการสมัคร 
    ๔.4.1 กรอกใบสมัครให้สมบูรณ์  พร้อมทั้งชื่อเรื่องที่จะน ามาประกวดในการสมัคร 
                                  ให้ชัดเจน 
    ๔.4.๒ นักเรียนอยู่ชั้นอนุบาล  อายุ  ๓ – ๕  ปี (ไม่ถึง 6  ปี)     

   ๔.4.2 ส าเนาทะเบียนบ้านของเด็ก  สูจิบัตร  พร้อมรับรองส าเนา 
    ๔.๔.๔  รูปถ่ายติดใบสมัครให้เรียบร้อย / แนบมาในวันรายงานตัวนักเรียนที่แข่งขัน 

  ๔.5 เวลา ในการแข่งขัน  ตามที่คณะกรรมการก าหนด  และความเหมาะสม 
  ๔.๖  เกณฑ์การตัดสิน 
    

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 
ความถูกต้องในการทายเสียง 1๐0 

ก าหนดเวลาที่นักเรียนใช้เวลาในการตอบ  เสียงละ  ๒๐  วนิาที  

 
*** หมายเหตุ 

   1.  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
   2.  นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน 
 
  9.8  รางวัลเกียรติบัตร 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง            คะแนนตั้งแต่  80  คะแนนขึ้นไป 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน           คะแนนตั้งแต่  70 - 79  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง            คะแนนตั้งแต่  60 - 69  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม            คะแนนต่ ากว่า  ๖0  คะแนนลงมา 

ใบสมัครการประกวด 
กิจกรรม “เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ?  (ระดับปฐมวัย)  ”  

โรงเรียน………………………………………………………………………………………………………………..……………….…..…… 
สังกัดอบจ./ทน./ทม./ทศ./ อบต. …………………………………………………………………………..…………….………..… 
อ าเภอ………………………………………………….……….  จังหวัด …………………………………………….……………………. 



๑๔ 

 

 
ผู้ประกวด 

๔. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ชั้น …………………… 
 

 
 
 
 

๕. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ชั้น …………………… 
 
 
 
 
 

๖. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ชั้น …………………… 
 
 
 
 
 
ครูผู้ควบคุม 

๓. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอร์มือถือ ……………………… 
๔. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอร์มือถือ ……………………… 
 

 
       ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
       
      (ลงชื่อ)………………………………………………… ผู้รับรอง 
      (………………………………………………………………) 
     ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักฯ/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
 

ภาพถ่าย 

ภาพถ่าย 
 

ภาพถ่าย 
 



๑๕ 

 

 
๕.   การวาดภาพระบายสี 
  ๕.1   ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
     นักเรียนก าลังศึกษาอยู่  ระดับปฐมวัย  อายุระหว่าง ๓ – ๕  ปี (ไม่ถึง ๖  ปี)   
     สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
  ๕.2  จ านวนเข้าประกวด 
     โรงเรียนละ  1  ทีม ๆ ละ  2  คน 
  ๕.3  เวลาที่ใช้ในการประกวด 
     2  ชั่วโมง 
  ๕.4  วิธีการประกวด  และการจัดเตรียมอุปกรณ์ 
    ๕.3.1  วาดภาพในหัวข้อ   สวนสนุกหรรษา 
    ๕.3.2.  ใช้สีเทียน  ๑๒   ส ี
    ๕.3.2.  ใช้กระดาษวาดภาพ  ๑๐๐  ปอนด์  ขนาดเท่ากระดาษ  A ๔  ไม่ตีกรอบ ถ้า 
       ถ้ามีการติดกรอบให้คณะกรรมการติดกรอบกระดาษให้ 
    ๕.3.2.  ผู้ประกวด  จัดเตรียมอุปกรณ์อ านวยความสะดวกมาเอง  
      -  ดินสอ -  ยางลบ 
      -  สีเทียนชนิด  12  ส ี -  แผ่นรองวาดภาพ 
  ๕.5  เกณฑ์การให้คะแนน  เต็ม  100  คะแนน  ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
1.  วาดภาพตามหัวข้อที่ก าหนดและการวางภาพที่เหมาะสม 30 

2.  ความคิดสร้างสรรค์ 30 
3.  ความปราณีตสวยงาม 30 

4.  การเก็บอุปกรณ์หลังใช้งาน 10 

 
หมายเหตุ   การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
   นักเรียนผู้เข้าแข่งต้องเขียนชื่อตัวเองได้   
  3.6  รางวัลเกียรติบัตร 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง            คะแนนตั้งแต่  80  คะแนนขึ้นไป 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน           คะแนนตั้งแต่  70 - 79  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง            คะแนนตั้งแต่  60 - 69  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม            คะแนน ต่ ากว่า  ๖0  คะแนนลงมา 
 



๑๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ใบสมัครการประกวด 
กิจกรรม “การวาดภาพระบายสี”  

โรงเรียน………………………………………………………………………………………………………………..……………….…..…… 
สังกัดอบจ./ทน./ทม./ทศ./ อบต. …………………………………………………………………………..…………….………..… 
อ าเภอ………………………………………………….……….  จังหวัด …………………………………………….……………………. 
 
ผู้ประกวด 

๑. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ชั้น …………………… 
 

 
 
 
 

๒. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ชั้น …………………… 
 
 
 
 
 
 
ครูผู้ควบคุม 

 
ชื่อ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอร์มือถือ ……………………… 

 
 

ภาพถ่าย 

ภาพถ่าย 
 



๑๗ 

 

 
       ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
       
      (ลงชื่อ)………………………………………………… ผู้รับรอง 
        (………………………………………………………………) 
     ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักฯ/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
๖. การประกวด  การแข่งขันตัวต่อเสริมทักษะ  ( เลโก้  ระดับปฐมวัย)   
 ๖.1 ระดับชั้นผู้เข้าประกวด  นักเรียนระดับปฐมวัย  อายุ  ๓ – ๕  ปี (ไม่ถึง  ๖  ปี) โรงเรียน 
  ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ๖.2 จ านวนผู้เข้าประกวด  ทีมละไม่เกิน  3   คน  (ทีมผสมชาย  -  หญิง) 
  ๖.3 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 
   เวลา   ๑   ชั่วโมง 
  ๖.๔  วัตถุประสงค์และวิธีการประกวด 
   ๖.๔.1  เพ่ือพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
   ๖.๔.2  เพ่ือพัฒนาการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อมือและตา 
   ๖.๔.3  เพ่ือฝึกจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
   ๖.๔.๔  เพ่ือให้รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
   ๖.๔.๕  เพ่ือให้เกิดความสามัคคีในทีม 
  ๖.๕  วิธีการประกวด 
   ๖.๕.๑  ผู้จัดการประกวด  แจกอุปกรณ์ตัวต่อเสริมทักษะ ให้ทีมละ  ๑  ชุด (ตัวต่อแบบสี 
      เหลี่ยมมาตรฐาน ไม่มีรูปทรง  ประมาณ  ๓๐๐  ชิ้น  ให้กับผู้เข้าประกวด 
   ๖.๕.๒  กรรมการให้ผู้เข้าประกวดนั่งประจ าที่  ก่อนการแข่งขันประมาณ  ๕ – ๑๐ นาที    
   ๖.๕.๓  กรรมการจับเวลา  และให้สัญญาณผู้เข้าประกวด  เริ่มลงมือต่ออุปกรณ์ตัวต่อเสริม 
      ทักษะตามความคิดและจินตนาการ 
  ๖.๖ หลักฐานประกอบการสมัคร 



๑๘ 

 

   ๖.๖.๑  กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้สมบูรณ์  พร้อมทั้งชื่อทีมท่ีจะประกวดในการสมัคร 
      ให้ชัดเจน 
   ๖.๖.๒  ส าเนาทะเบียนบ้านของเด็ก  สูจิบัตร  พร้อมรับรองส าเนา 
   ๖.๖.๓  รูปถ่ายติดใบสมัครให้เรียบร้อย / แนบมาในวันรายงานตัวนักเรียนที่แข่งขัน 

  ๖.๗  เกณฑ์การตัดสิน 
    

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 

  ๑.  การวางแผนการท างานเป็นทีม ๒0 
  ๒.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๒0 

  ๓.  ความสวยงามเหมาะสมกับอุปกรณ์ท่ีให้ ๒0 
  ๔.  เล่าเรื่องจากผลงานได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ๒0 

  ๕.  ท าได้ตามเวลาที่ก าหนด ๒0 

รวมคะแนน ๑๐0 
 
*** หมายเหตุ 

   1.  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
   2.  นักเรียนแต่งกายด้วยชุดกีฬาให้เรียบร้อย 
 
 
  ๖.8  รางวัลเกียรติบัตร 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง            คะแนนตั้งแต่  80  คะแนนขึ้นไป 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน           คะแนนตั้งแต่  70 - 79  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง            คะแนนตั้งแต่  60 - 69  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม            คะแนนต่ ากว่า  ๖0  คะแนนลงมา 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบสมัครการประกวด 
กิจกรรม “ตัวต่อเสริมทกัษะ (เลโก้)”  

โรงเรียน………………………………………………………………………………………………………………..……………….…..…… 
สังกัดอบจ./ทน./ทม./ทศ./ อบต. …………………………………………………………………………..…………….………..… 
อ าเภอ………………………………………………….……….  จังหวัด …………………………………………….……………………. 
 
ผู้ประกวด 



๒๐ 

 

๗. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ชั้น …………………… 
 

 
 
 
 

๘. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ชั้น …………………… 
 
 
 
 
 

๙. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ชั้น …………………… 
 
 
 
 
 
ครูผู้ควบคุม 

๕. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอร์มือถือ ……………………… 
๖. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอร์มือถือ ……………………… 
 

 
       ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
       
      (ลงชื่อ)………………………………………………… ผู้รับรอง 
        (………………………………………………………………) 
     ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักฯ/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
 
 
๗.  การประกวด  เดินตัวหนอน  (ระดับปฐมวัย)   

ภาพถ่าย 

ภาพถ่าย 
 

ภาพถ่าย 
 



๒๑ 

 

 ๗.1 ระดับชั้นผู้เข้าประกวด   
  นักเรียนระดับปฐมวัย  โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อายุ  ๓ – ๕  ปี  
  (ไม่ถึง ๖ ปี) 

  ๗.2 จ านวนผู้เข้าประกวด   
   ทีมละไม่เกิน  ๑๐   คน  (ทีมผสมชาย  -  หญิง) 

  ๗.๓ เวลา ในการแข่งขัน   
   ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด  และความเหมาะสม 

  ๗.๔ วัตถุประสงค์และวิธีการประกวด 
   ๗.๔.๑  วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อทุกส่วนให้แข็งแรง 
    2. เพ่ือให้ผู้เล่นเกิดความสามัคคีในทีม 
    3. เพ่ือให้ผู้เล่นรู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
   ๗.๔.๒  วิธีการประกวด 
    1. กรรมการแจ้งกติกาในการประกวดให้ผู้เข้าประกวดในแต่ละทีมเข้าใจ  โดยให้แต่ 
     ละทีมนั่งลงต่อกันเป็นแถว  และใช้มือจับเอวเพ่ือนคนที่อยู่ข้างหน้า  โดยมือต้อง 
     ไม่หลุดจากเพ่ือน  .ใช้ระยะทางในการเดินตัวหนอน 50 เมตร 
    2. เมื่อกรรมการให้สัญญาณการปล่อยตัว  ให้ผู้ประกวดแต่ละทีมใช้เท้าเดินในท่านั่ง 
     ยองๆ  โดยไม่ลุกขึ้นยืน เดินจนถึงเส้นชัยจนครบทุกคน ตั้งแต่คนแรกจนถึงคน 
         สุดท้ายจึงถือว่าชนะ 
    3. ถ้าทีมใดท าผิดกติกาในขณะที่ประกวด  โดยยกก้นขึ้นสูงขณะเดินจะถูกปรับให้แพ้ 
  ๗.๕ หลักฐานประกอบการสมัคร 
    ๔.4.1 กรอกใบสมัครให้สมบูรณ์  พร้อมทั้งชื่อเรื่องที่จะน ามาประกวดในการสมัคร 
                                  ให้ชัดเจน 
    ๔.4.๒ นักเรียนอยู่ชั้นอนุบาล  อายุ  ๓ – ๕  ปี (ไม่ถึง 6  ปี)     

   ๔.4.2 ส าเนาทะเบียนบ้านของเด็ก  สูจิบัตร  พร้อมรับรองส าเนา 
    ๔.๔.๔  รูปถ่ายติดใบสมัครให้เรียบร้อย / แนบมาในวันรายงานตัวนักเรียนที่แข่งขัน 

  ๗.๖  เกณฑ์การตัดสิน 
    

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 

  ๑.  ทักษะในการทรงตัว ๒๐ 
  ๒.  การท างานเป็นทีม ๒๐ 

  ๓.  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ๒๐ 



๒๒ 

 

  ๔.  ความส าเร็จในงาน  (การถึงเส้นชัย) ๒๐ 

  ๕.  การรู้จักควบคุมอารมณ์ ๒๐ 
รวมคะแนน ๑๐๐ 

 
 
*** หมายเหตุ 

   1.  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
   2.  นักเรียนแต่งกายด้วยชุดกีฬาให้เรียบร้อย+สวมรองเท้าผ้าใบ 
        โดยรองเท้าต้องไม่ใช่รองเท้าสตั๊ด 
  ๗.๗  รางวัลเกียรติบัตร 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง            คะแนนตั้งแต่  80  คะแนนขึ้นไป 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน           คะแนนตั้งแต่  70 - 79  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง            คะแนนตั้งแต่  60 - 69  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม            คะแนนต่ ากว่า  ๖0  คะแนนลงมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบสมัครการประกวด 
กิจกรรม “เดินตัวหนอน”  

โรงเรียน………………………………………………………………………………………………………………..……………….…..…… 
สังกัดอบจ./ทน./ทม./ทศ./ อบต. …………………………………………………………………………..…………….………..… 
อ าเภอ………………………………………………….……….  จังหวัด …………………………………………….……………………. 
 
ผู้ประกวด 

๑. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ชั้น …………………… 
๒. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ชั้น …………………… 
๓. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ชั้น …………………… 
๔. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ชั้น …………………… 
๕. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ชั้น …………………… 
๖. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ชั้น …………………… 
๗. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ชั้น …………………… 
๘. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ชั้น …………………… 
๙. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ชั้น …………………… 
๑๐. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ชั้น …………………… 

 
 
ครูผู้ควบคุม 
 ๑,  ชื่อ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอร์มือถือ …………………………… 



๒๔ 

 

 ๒.  ชื่อ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอร์มือถือ …………………………… 
 ๓.  ชื่อ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอร์มือถือ …………………………… 

 
 

 
       ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
       
      (ลงชื่อ)………………………………………………… ผู้รับรอง 
         (………………………………………………………………) 
     ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักฯ/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
๘.  การประกวด  เกมเรือบก  (ระดับปฐมวัย)   
 ๘.1 ระดับชั้นผู้เข้าประกวด   
  นักเรียนระดับปฐมวัย  โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อายุ  ๓ – ๕  ปี  
  (ไม่ถึง ๖ ปี) 

  ๘.2 จ านวนผู้เข้าประกวด   
   ทีมละไม่เกิน  ๑๐   คน  (ทีมผสมชาย  -  หญิง) 

  ๘.๓ เวลา ในการแข่งขัน   
   ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด  โดยค านึงถึง ความเหมาะสม  

  ๘.๔ วัตถุประสงค์และวิธีการประกวด 
   ๘.๔.๑  วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อทุกส่วนให้แข็งแรง 
    2. เพ่ือให้ผู้เล่นเกิดความสามัคคีในทีม 
    3. เพ่ือให้ผู้เล่นรู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
   ๘.๔.๒  วิธีการประกวด 
    1. กรรมการแจ้งกติกาในการประกวดให้ผู้เข้าประกวดในแต่ละทีมเข้าใจ  โดยให้แต่ 



๒๕ 

 

     ละทีมขี่คร่อมบนท่อพีวีซีความยาว 4 เมตร กว้าง 2 นิ้ว  และใช้มือจับท่อพีวีซี   
                            ไว้ไม่ให้หล่น  วิ่งระยะทาง  ๕๐  เมตร 
    2. เมื่อกรรมการให้สัญญาณการปล่อยตัว  ให้ผู้ประกวดแต่ละทีมวิ่งหรือเดินจากจุด 
                           ที่เริ่มต้น  ให้ไปถึงจุดหมายที่ก าหนดไว้หรือเส้นชัย   
    3. ถ้าทีมใดท าผิดกติกาในขณะที่ประกวด   โดยท่อพีวีซีหล่น  หรือผู้เล่นทีมใดล้ม  
                            จะถูกปรับให้แพ้ 
    ๔.  ผู้เล่นทีมใดถึงจุดหมายหรือเส้นชัย  จนครบทุกคนตั้งแต่คนแรก 
                             จนถึงคนสุดท้ายจึงถือว่าชนะ 
  ๘.๕ หลักฐานประกอบการสมัคร 
   ๘.๕.1  กรอกใบสมัครให้สมบูรณ์  พร้อมทั้งชื่อเรื่องที่จะน ามาประกวดในการสมัครให้ชัดเจน 
   ๘.๕.๒  นักเรียนอยู่ชั้นอนุบาล  อายุ  ๓ – ๕  ปี (ไม่ถึง 6  ปี)      

  ๘.๕.๓  ส าเนาทะเบียนบ้านของเด็ก  สูจิบัตร  พร้อมรับรองส าเนา 
   ๘.๕.๔  รูปถ่ายติดใบสมัครให้เรียบร้อย / แนบมาในวันรายงานตัวนักเรียนที่แข่งขัน 

  ๘.๖  เกณฑ์การตัดสิน 
    

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 

  ๑.  ทักษะในการทรงตัว ๒๐ 
  ๒.  การท างานเป็นทีม ๒๐ 

  ๓.  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ๒๐ 

  ๔.  ความส าเร็จในงาน  (การถึงเส้นชัย) ๒๐ 
  ๕.  การเรียนรู้ระเบียบวินัย ๒๐ 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

 
*** หมายเหตุ 

   1.  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
   2.  นักเรียนแต่งกายด้วยชุดกีฬาให้เรียบร้อย+รองเท้าผ้าใบ 
                       โดยรองเท้าต้องไม่ใช่รองเท้าสตั๊ด 
  ๘.8  รางวัลเกียรติบัตร 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง            คะแนนตั้งแต่  80  คะแนนขึ้นไป 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน           คะแนนตั้งแต่  70 - 79  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง            คะแนนตั้งแต่  60 - 69  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม            คะแนนต่ ากว่า  ๖0  คะแนนลงมา 



๒๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบสมัครการประกวด 
กิจกรรม “เกมเรือบก”  

โรงเรียน………………………………………………………………………………………………………………..……………….…..…… 



๒๗ 

 

สังกัดอบจ./ทน./ทม./ทศ./ อบต. …………………………………………………………………………..…………….………..… 
อ าเภอ………………………………………………….……….  จังหวัด …………………………………………….……………………. 
 
ผู้ประกวด 

๑. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ชั้น …………………… 
๒. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ชั้น …………………… 
๓. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ชั้น …………………… 
๔. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ชั้น …………………… 
๕. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ชั้น …………………… 
๖. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ชั้น …………………… 
๗. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ชั้น …………………… 
๘. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ชั้น …………………… 
๙. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ชั้น …………………… 
๑๐. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ชั้น …………………… 

 
 
ครูผู้ควบคุม 
 ๑,  ชื่อ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอร์มือถือ …………………………… 
 ๒.  ชื่อ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอร์มือถือ …………………………… 
 ๓.  ชื่อ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอร์มือถือ …………………………… 

 
 

 
       ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
       
      (ลงชื่อ)………………………………………………… ผู้รับรอง 
        (………………………………………………………………) 
     ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักฯ/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
 
 
 



๒๘ 

 

 
 
 
๙.  การประกวดมารยาทไทย 
 ๙.๑  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
        จ านวนผู้เข้าแข่งขันโรงเรียนละ  1  ทีม   จ านวน   2   คน   เป็นชาย  1  คน  หญงิ   1  คน 
 ๙.๒  วิธีด าเนินการ 
    ๙.2.1   กิจกรรมการแข่งขันมี   4  รายการ 

 - การกราบพระ  ( แบบเบญจางคประดิษฐ์) 
 - การกราบบุคคล 
 - การไหว้ผู้ใหญ่ 
 -     การเดินผ่านผู้ใหญ่ 

    ๙.2.2 การด าเนินการแข่งขัน 
 - การแต่งกาย  แต่งชุดนักเรียน / สวมถุงเท้าสีขาว / รองเท้าหนังสีด า  ให้เรียบร้อย 
 - การแข่งขันแบ่งเป็น   4   ฐาน 

 ๙.3  เกณฑ์การตัดสิน 
    

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 

  ๑.  การแต่งกาย ๒๐ 
  ๒.  บุคลิกท่าทาง ๒๐ 

  ๓.  ปฏิบัติได้ถูกต้อง ๒๐ 

  ๔.  ความพร้อมเพรียง ๒๐ 
  ๕.  ความสวยงาม ๒๐ 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

*** หมายเหตุ 
   1.  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
   2.  นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน สวมถุงเท้าให้เรียบร้อย 
 ๙.๔  รางวัลเกียรติบัตร 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง            คะแนนตั้งแต่  80  คะแนนขึ้นไป 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน           คะแนนตั้งแต่  70 - 79  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง            คะแนนตั้งแต่  60 - 69  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม            คะแนนต่ ากว่า  ๖0  คะแนนลงมา 



๒๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใบสมัครการประกวด 
กิจกรรม “มารยาทไทย”  

โรงเรียน………………………………………………………………………………………………………………..……………….…..…… 
สังกัดอบจ./ทน./ทม./ทศ./ อบต. …………………………………………………………………………..…………….………..… 
อ าเภอ………………………………………………….……….  จังหวัด …………………………………………….……………………. 
 
ผู้ประกวด 

๑. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ชั้น …………………… 
 

๒. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ชั้น …………………… 
 
 
ครูผู้ควบคุม 

 
ชื่อ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอร์มือถือ ……………………… 

 
 
 
       ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
       
      (ลงชื่อ)………………………………………………… ผู้รับรอง 
        (………………………………………………………………) 
     ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักฯ/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 



๓๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐.  การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร ์  
 ๑๐.1 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน   
  นักเรียนระดับชั้นอนุบาล  โรงเรียนละ  2  คน   ( ไม่ระบุเพศ )  
 ๑๐.2 วิธีการด าเนินการ 
  ๑๐.2.1  คณะกรรมการเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และจัดเตรียมการแข่งขัน 
  ๑๐.๒.๒   อุปกรณ์แล้วแต่ดุลยพินิจ  และเงื่อนไขข้อตกลงของคณะกรรมการ  
  ๑๐.2.๓   จัดการแข่งขันออกเป็นฐาน  ใช้เวลา  ฐานละ   2   นาที 
     -   ฐานที่   1   ตอบค าถามจากการดู 
     -   ฐานที่   2   ตอบค าถามจากการฟัง 
     -   ฐานที่   3   ตอบค าถามจากการชิม 
        -  ฐานที่    4   ตอบค าถามจากการดม 
     -   ฐานที่   5   ตอบค าถามจากการสัมผัส 
 ๑๐.3  เกณฑ์การให้คะแนน    100   คะแนน  ตอบถูกต้องทุกข้อได้คะแนนเต็ม  ตอง
ผิดพลาดตามส่วนแยกเป็น 
  2.3.1  ฐานที่  1  ตอบค าถามจากการดู  20  คะแนน 
  2.3.2  ฐานที่  2  ตอบค าถามจากการฟัง  20  คะแนน 
  2.3.3  ฐานที่  3  ตอบค าถามจากการชิม  20  คะแนน 



๓๑ 

 

  2.3.4  ฐานที่  4  ตอบค าถามจากการดม  20  คะแนน 
  2.3.5  ฐานที่  5  ตอบค าถามจากการสัมผัส  20  คะแนน 

  

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 
  ๑.  ตอบค าถามจากการดู  ๒๐ 

  ๒.  ตอบค าถามจากการฟัง  ๒๐ 
  ๓.  ตอบค าถามจากการชิม ๒๐ 

  ๔.  ตอบค าถามจากการดม ๒๐ 

  ๕.  ตอบค าถามจากการสัมผัส ๒๐ 
รวมคะแนน ๑๐๐ 

*** หมายเหตุ 
   1.  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
   2.  นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน 
   ๓.  ให้แต่ละทีมเตรียมวัสดุแข่งมาเองคนละ ๑๐ ชนิด น ามารวมกันแล้วให้คณะกรรมการ 
                       ร่วมกันคัดเลือกวัสดุที่จะใช้ในการแข่งขันตามความเหมาะสม 

 
         2.4  รางวัลเกียรติบัตร 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง            คะแนนตั้งแต่  80  คะแนนขึ้นไป 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน           คะแนนตั้งแต่  70 - 79  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง            คะแนนตั้งแต่  60 - 69  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรติบัตรชมเชย            คะแนนตั้งแต่  50 - 59  คะแนน 

ใบสมัครการประกวด 
กิจกรรม “ทักษะวิทยาศาสตร”์  

โรงเรียน………………………………………………………………………………………………………………..……………….…..…… 
สังกัดอบจ./ทน./ทม./ทศ./ อบต. …………………………………………………………………………..…………….………..… 
อ าเภอ………………………………………………….……….  จังหวัด …………………………………………….……………………. 
 
ผู้ประกวด 

๑. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ชั้น …………………… 
 

๒. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ชั้น …………………… 
 



๓๒ 

 

๓. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ชั้น …………………… 
 
 
ครูผู้ควบคุม 

 
๑. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอร์มือถือ ……………………… 
 
๒. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอร์มือถือ ……………………… 

 
 
       ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
       
      (ลงชื่อ)………………………………………………… ผู้รับรอง 
        (………………………………………………………………) 
     ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักฯ/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๑.  การปั้นสร้างสรรค์ 
  ๑๑.1  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน   
       นักเรียนระดับชั้นอนุบาล  โรงเรียนละ   1  ทีม   ทีมละ  ๓  คน  เป็นนักเรียนปฐมวัย 
                    เพศชาย/ เพศหญิง หรือทีมผสม 
  ๑๑.2  วิธีด าเนินการ 



๓๓ 

 

       ๑๑.2.1  วัสดุ / อุปกรณ์  (ดินน้ ามันไร้สาร  ที่จัดแสดงผลงาน) ผู้เข้าประกวดเตรียม 
                                วัสดุ-อุปกรณ์มาเอง โดยดินน้ ามันต้องยังเป็นของใหม่ไม่ผ่านการใช้งาน  
                                หรอืตัดแบ่งใดๆ ทั้งสิ้น  กระดานที่ใช้เป็นไม้อัดขนาด ๔๐x๔๔ ซม. 
       ๑๑.2.2  ให้นักเรียนแต่ละทีมเข้านั่งประจ าที่ตรงจุดที่ก าหนดก่อนการแข่งขัน  ประมาณ   
         ๕ – ๑๐  นาที   
       ๑๑.๒.๓  กรรมการให้สัญญาณ  นักเรียนแต่ละทีมลงมือปั้นดินน้ ามันตามจินตนาการ 
       ๑๑.2.๔  เสร็จแลว้แต่ละทีมจัดแสดงผลงาน 
       ๑๑.2.๕ นักเรียนเล่าเรื่องจากผลงานจากผลงานให้กรรมการรับฟัง 
       ๑๑.2.๖ เวลาในการประกวด  ใช้เวลา   2  ชั่วโมง 
  ๑๑.3  เกณฑ์ในการให้คะแนน  100  คะแนน  แยกเป็นดังนี้ 
 

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 

  ๑.  ความพร้อมของวัสดุ / อุปกรณ์(การเตรียมพร้อม)  ๕ 

  ๒.  ขั้นตอนการปั้น ๑๐ 
  ๓.  ความร่วมมือ ๑๐ 

  ๔.  ความส าเร็จของผลงาน 
          -  ความสวยงาม                        10  คะแนน 
  -  สร้างสรรค ์                       10  คะแนน 
  -  ความสมดุลในการจัดแสดงผลงาน    10  คะแนน 
  -  ความสมบูรณ์ของผลงาน               10  คะแนน 

๔๐ 

  ๕.  การน าเสนอผลงาน 
          -  เนื้อหาความสอดคล้องกับผลงาน      10  คะแนน 
  -  ความมั่นใจในการพูด                 10  คะแนน                  

๒๐ 

  ๖.  เสร็จทันเวลาที่ก าหนด ๑๐ 

   ๗.  ความสะอาดเรียบร้อย / การจัดเก็บอุปกรณ์ ๕ 
รวมคะแนน ๑๐๐ 

 
*** หมายเหตุ …..  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

  ๑๑.4  รางวัลเกียรติบัตร 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง            คะแนนตั้งแต่  80  คะแนนขึ้นไป 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน           คะแนนตั้งแต่  70 - 79  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง            คะแนนตั้งแต่  60 - 69  คะแนน 



๓๔ 

 

    -  รางวัลเกียรติบัตรชมเชย            คะแนนตั้งแต่  50 - 59  คะแนน 

ใบสมัครการประกวด 
กิจกรรม “การปั้นสร้างสรรค”์  

โรงเรียน………………………………………………………………………………………………………………..……………….…..…… 
สังกัดอบจ./ทน./ทม./ทศ./ อบต. …………………………………………………………………………..…………….………..… 
อ าเภอ………………………………………………….……….  จังหวัด …………………………………………….……………………. 
 
ผู้ประกวด 

๔. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ชั้น …………………… 
 

๕. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ชั้น …………………… 
 

๖. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ชั้น …………………… 
 
 
ครูผู้ควบคุม 

 
๓. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอร์มือถือ ……………………… 
 
๔. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอร์มือถือ ……………………… 

 
 
       ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
       
      (ลงชื่อ)………………………………………………… ผู้รับรอง 
        (………………………………………………………………) 
     ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักฯ/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
๑๒.   การเล่านิทาน 
  ๑๒.1  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน    
       นักเรียนระดับปฐมวัย  โรงเรียนละ  1  คน  (ไม่ระบุเพศ) 
  ๑๒.2  วิธีด าเนินการ 
       ๑๒.2.1  นักเรียนผู้เล่าเรื่องจ านวน  1  คน  ใช้เวลาในการเล่าไม่เกิน  10  นาที 
       ๑๒.2.2  สื่อที่ใช้ประกอบการเล่านิทาน เช่น  หุ่นถุงมือ  หุ่นนิ้วมือ  หุ่นเชิด      
  ๑๒.3  เกณฑ์การให้คะแนน    100    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 

  ๑.  น้ าเสียง ชัดเจน ๒๐ 
  ๒.  บุคลิกภาพ ๒๐ 

  ๓.  เทคนิคการเล่า / ลีลาท่าทางการเล่า ๒๐ 

  ๔.  สื่อประกอบการเล่าเหมาะสม ๑๐ 
  ๕.  การตรงต่อเวลา                   คะแนนเต็ม  ๑๐ คะแนน 

เวลาในการเล่า ๘ - ๑๐ นาที ได้ ๑๐ คะแนน 
เวลาในการเล่า ๕ -  ๗  นาที ได้   ๙ คะแนน 
เวลาในการเล่า ๒ – ๔   นาที ได้  ๘ คะแนน 

  ๖.  เนื้อหาเหมาะสมกับวัย ๑๐ 

   ๗.  สรุปข้อคิด / บทเรียน ๑๐ 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
*** หมายเหตุ 

   1.  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
   2.  นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน / ชุดที่ใช้ประกอบการเล่าได้ 
 
  ๑๒.4  รางวัลเกียรติบัตร 



๓๖ 

 

    -  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง            คะแนนตั้งแต่  80  คะแนนขึ้นไป 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน           คะแนนตั้งแต่  70 - 79  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง            คะแนนตั้งแต่  60 - 69  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม           คะแนนต่ ากว่า   ๖๐  คะแนนลงมา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบสมัครการประกวด 
กิจกรรม “การเล่านิทาน”  

โรงเรียน………………………………………………………………………………………………………………..……………….…..…… 
สังกัดอบจ./ทน./ทม./ทศ./ อบต. …………………………………………………………………………..…………….………..… 
อ าเภอ………………………………………………….……….  จังหวัด …………………………………………….……………………. 
 
ผู้ประกวด 

ชื่อ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ชั้น …………………… 
 

 
ครูผู้ควบคุม 

 
ชื่อ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอร์มือถือ ……………………… 

 
 
 
       ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
       
      (ลงชื่อ)………………………………………………… ผู้รับรอง 



๓๗ 

 

       (………………………………………………………………) 
     ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักฯ/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๓.   การแข่งขันการสร้างภาพจากการฉีก ตัด ปะติด 

 ๑๓.1  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน    
  นักเรียนระดับชั้นอนุบาล  โรงเรียนละ  1  ทีม  ทีมละ  3   คน (ไม่ระบุเพศ)เป็นนักเรียน
ปฐมวัยชาย/หญิง หรือทีมผสม 
 ๑๓.2  ชื่อภาพ   โรงเรียนของเรา 
 ๑๓.3  วิธีด าเนินการ 
    ๑๓.3.1  นักเรียนสร้างภาพจากกระดาษมันปู  ไม่น้อยกว่า  5  สี      
               ๑๓.3.2  นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
    ๑๓.3.3  ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมวัสดุ / อุปกรณ์มาเอง 
     - กระดาษเทา-ขาว   ขนาด  40 x 55  เซนติเมตร   
     - กระดาษมันปูไม่น้อยกว่า  5  สี  ตกแต่ง / ประกอบภาพได้ 
     - กาว 
     - กรรไกรชนิดต่างๆ 



๓๘ 

 

     - อุปกรณ์อ่ืนๆ  ที่อ านวยความสะดวกในการท างาน  ยกเว้นอุปกรณ์ตกแต่ง 
 ๑๓.4  เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 
   ใช้เวลาในการด าเนินการสร้างภาพภายในเวลา  1 ชั่วโมง  30  นาที 
 ๑๓.5  เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน  แยกเป็นดังนี้ 

 
เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 

   ๑.  กระบวนการปฏิบัติงาน  
         -   นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน            10    คะแนน 

    -   นักเรียนมีความมั่นใจในการท างาน             1๐    คะแนน 
    -   นักเรียนมีความเพลิดเพลินในการแสดงออก   10    คะแนน 

30    

  ๒.  ลักษณะของภาพ     
    -   ภาพสอดคล้องกับชื่อเรื่องที่ก าหนด               5    คะแนน 
    -   ใช้กระดาษมันปูไม่น้อยกว่า  5  สี                 5    คะแนน 
    -   ความประณีต   สวยงาม                           10    คะแนน  
    -  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                           10    คะแนน 

        -  องค์ประกอบของภาพ                           30    คะแนน 

๖๐ 

  ๓.  สุขนิสัยในการปฏิบัติงาน ๕ 

  ๔.  เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ๕ 
รวมคะแนน ๑๐๐ 

  
  ๑๓.6  รางวัลเกียรติบัตร 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง            คะแนนตั้งแต่  80  คะแนนขึ้นไป 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน           คะแนนตั้งแต่  70 - 79  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง            คะแนนตั้งแต่  60 - 69  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรติบัตรชมเชย            คะแนนตั้งแต่  50 - 59  คะแนน 

ใบสมัครการประกวด 
กิจกรรม “การฉีก ตัด ปะติด”  

โรงเรียน………………………………………………………………………………………………………………..……………….…..…… 
สังกัดอบจ./ทน./ทม./ทศ./ อบต. …………………………………………………………………………..…………….………..… 
อ าเภอ………………………………………………….……….  จังหวัด …………………………………………….……………………. 
 
ผู้ประกวด 



๓๙ 

 

๑. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ชั้น …………………… 
 

๒. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ชั้น …………………… 
 

๓. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ชั้น …………………… 
 
 
ครูผู้ควบคุม 

 
๑. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอร์มือถือ ……………………… 
 
๒. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอร์มือถือ ……………………… 

 
 
       ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
       
      (ลงชื่อ)………………………………………………… ผู้รับรอง 
       (………………………………………………………………) 
     ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักฯ/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.   การวาดภาพจากสิ่งเร้า  



๔๐ 

 

 ๑๔.1  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน    
  นักเรียนระดับชั้นอนุบาล  โรงเรียนละ  1  ทีม  ทีมละ  ๒   คน (ไม่ระบุเพศ) 
             เป็นนักเรียน  ปฐมวัยชาย/หญิง หรือทีมผสม 
 ๑๔.2  หัวข้อ/สิ่งเร้าที่ใช้ก าหนดในการวาดต่อเติม   
   แล้วแต่ข้อตกลงของคณะกรรมการผู้ด าเนินการประกวด 
 ๑๔.๓  เวลาที่ใช้ในการประกวด  
  ใช้เวลาทั้งหมด   ๒   ชั่วโมง   

14.๔  วัสดุ / อุปกรณ์  ในการแข่งขัน 
     คณะกรรมการเตรียมให้  (กระดาษ  /สี /ดินสอ /ยางลบ)  หรือผู้เข้าประกวดเตรียม 
     วัสดุอุปกรณ์มาเองได้  (ยกเว้นกระดาษส าหรับวาดภาพใช้กระดาษกองกลาง)  
     กระดาษท่ีใช้ในการประกวดเป็นกระดาษ ๑๐๐ ปอนด์  ขนาด  ๒๗.๕ x ๓๘  ซม. 
14.๕  วิธีการด าเนินการ 
      14.๕.1  คณะกรรมการชี้แจงหลักเกณฑ์ในการประกวดให้นักเรียนเข้าใจ 
      ๑๔.๕.๒  ผู้เข้าประกวดนั่งประจ าที่  ก่อนการเริ่มประกวด  ๕ – ๑๐  นาท ี
      14.๕.๓  คณะกรรมการเตรียมภาพสิ่งเร้า  หรือกระดาษสีที่ใช้เป็นสิ่งเร้า   และแจกกระดาษ 
                      ให้นักเรียนแต่ละทีม   
      14.๕.๔  ผู้แข่งขันทุกทีมพร้อมแล้ว  กรรมการก าหนดเวลา  และให้สัญญาณการเริ่ม  
                      ประกวดการวาดภาพพร้อมกัน   
      14.2.๕  เสร็จแล้วให้นักเรียนแสดงผลงาน  และตั้งชื่อภาพที่วาด 
   
 14.4   การการตัดสิน  แยกเป็นคะแนนดังนี้   

 
เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 

    ๑.  การใช้เวลา ( ไม่เกินเวลาที่ก าหนด )  ๒0    

    ๒.  มีส่วนร่วมในการสร้างภาพทั้ง  2  คน ๒๐ 
    ๓.  ความมั่นใจในเวลาท างาน  มีการวางแผนร่วมกัน ๒๐ 

    ๔.  ความสวยงาม ๒๐ 

    ๕.  ความสอดคล้องในการตั้งชื่อภาพ  ๒๐ 
รวมคะแนน ๑๐๐ 

 
         14.5  รางวัลเกียรติบัตร 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง            คะแนนตั้งแต่  80  คะแนนขึ้นไป 



๔๑ 

 

    -  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน           คะแนนตั้งแต่  70 - 79  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง            คะแนนตั้งแต่  60 - 69  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรติบัตรชมเชย            คะแนนตั้งแต่  50 - 59  คะแนน 
 
 

ใบสมัครการประกวด 
กิจกรรม “การวาดภาพจากส่ิงเร้า”  

โรงเรียน………………………………………………………………………………………………………………..……………….…..…… 
สังกัดอบจ./ทน./ทม./ทศ./ อบต. …………………………………………………………………………..…………….………..… 
อ าเภอ………………………………………………….……….  จังหวัด …………………………………………….……………………. 
 
ผู้ประกวด 

๑. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ชั้น …………………… 
 

๒. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ชั้น …………………… 
 
 
ครูผู้ควบคุม 

 
๑. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอร์มือถือ ……………………… 
 
๒. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอร์มือถือ ……………………… 

 
 
       ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
       
      (ลงชื่อ)………………………………………………… ผู้รับรอง 
        (………………………………………………………………) 
     ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักฯ/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
 
 



๔๒ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
15.  บล็อกไม้สร้างสรรค์ 

15.1  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน   
  นักเรียนระดับอนุบาล  โรงเรียนละ   ๒   คน    ( ไม่ระบุเพศ) 
             เป็นนักเรียนปฐมวัยชาย/หญิง หรือทีมผสม 
 ๑๕.2  หัวข้อที่ใช้ก าหนดการประกวด    
    แล้วแต่ผู้เข้าประกวดจะด าเนินการต่อบล็อกเองตามต้องการโดยอิสระ 
 ๑๕.๓  เวลาที่ใช้ในการประกวด  
    ใช้เวลาทั้งหมด   ๑   ชัว่โมง   

1๕.๔  วัสดุ / อุปกรณ์  ในการแข่งขัน 
     ผู้เข้าประกวดเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเองได้  จ านวน ๒๐๐ ชิ้น 
1๕.๕  วิธีการด าเนินการ 
      14.๕.1  คณะกรรมการชี้แจงหลักเกณฑ์ในการประกวดให้นักเรียนเข้าใจ 
      ๑๔.๕.๒  ผู้เข้าประกวดนั่งประจ าที่  ก่อนการเริ่มประกวด  ๕ – ๑๐  นาท ี
      14.๕.๓  คณะกรรมการตรวจความเรียบร้อยในแต่ละทีม    
      14.๕.๔  ผู้แข่งขันทุกทีมพร้อมแล้ว  กรรมการก าหนดเวลา  และให้สัญญาณการเริ่ม 
    ประกวดการต่อบล็อกไม้พร้อมกัน   
      14.2.๕  เสร็จแล้ว  ให้นักเรียนแต่ละทีม  อธิบายผลงานที่สร้างข้ึน 
   
 1๕.๖   การการตัดสิน  แยกเป็นคะแนนดังนี้   

 

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 



๔๓ 

 

    ๑.  ความร่วมมือในการท างาน  ๒0    

    ๒.  การถ่ายทอดเรื่องราวที่สร้าง ๒๐ 
    ๓.  ความคิดสร้างสรรค์ ๒๐ 

    ๔.  ความสมบูรณ์ของงาน ๒๐ 

    ๕.  ความสอดคล้องในการตั้งชื่อภาพ  ๒๐ 
รวมคะแนน ๑๐๐ 

 
         1๕.๗  รางวัลเกียรติบัตร 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง            คะแนนตั้งแต่  80  คะแนนขึ้นไป 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน           คะแนนตั้งแต่  70 - 79  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง            คะแนนตั้งแต่  60 - 69  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรติบัตรชมเชย            คะแนนตั้งแต่  50 - 59  คะแนน 
 

 
 
 

 
  

ใบสมัครการประกวด 
กิจกรรม “การต่อบล็อกไม้สร้างสรรค์”  

โรงเรียน………………………………………………………………………………………………………………..……………….…..…… 
สังกดัอบจ./ทน./ทม./ทศ./ อบต. …………………………………………………………………………..…………….………..… 
อ าเภอ………………………………………………….……….  จังหวัด …………………………………………….……………………. 
 
ผู้ประกวด 

๑. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ชั้น …………………… 
 

๒. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ชั้น …………………… 
 
 
ครูผู้ควบคุม 

 



๔๔ 

 

๑. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอร์มือถือ ……………………… 
 
๒. ชื่อ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอร์มือถือ ……………………… 

 
 
       ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
       
      (ลงชื่อ)………………………………………………… ผู้รับรอง 
      (………………………………………………………………) 
     ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักฯ/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1๖.  การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาระดับปฐมวัย 
1๖.1  ผู้เข้าประกวด 

           ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1๖.2  เวลาที่ใช้ในการประกวด 

           น าเสนอและกรรมการซักถามไม่เกิน 12 นาที / 1 สื่อ 
1๖.3  วิธีการประกวด 

  16.3.1  ผู้เข้าประกวดจะต้องจับล าดับ ก่อนการประกวด 30 นาที 
16.3.2  ผู้เข้าประกวดสามารถจัดเตรียมสื่อนวัตกรรมภายในห้อง ก่อนการประกวด  
            15 นาท ี



๔๕ 

 

                     16.3.3  ผู้เข้าประกวดต้องน าเสนอสื่อนวัตกรรมต่อคณะกรรมการเพ่ือให้คณะกรรมการ 
 ซักถาม 

1๗.4  เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม  100  คะแนน  ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
1. รูปแบบการผลิตสื่อ    
          1.1  ออกแบบสื่ออย่างเป็นระบบ  เนื้อหามีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนการเรียนรู้ 
 1.2  ส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 
 1.3  เป็นสื่อที่ไม่ลอกเลียนแบบผู้อ่ืนมาโดยตรง 
           1.4  เป็นสื่อที่ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ให้แก่นักเรียน 

20 

2. คู่มือการผลิตและข้ันตอนการใช้สื่อ   
 2.1  มีเทคนิคและกระบวนการผลิตที่ชัดเจน 
 2.2  มีเนื้อหาสอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 2.3  การน าเสนอสื่อเป็นไปตามล าดับขั้นตอนของหลักวิชาการ 
 2.4  ความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้น / ช่วงชั้น 
 2.5  มีคุณค่าและประโยชน์กับผู้สอน  และผู้เรียน  

20 

3. สรุปรายงานผลการน าไปใช้    
 3.1  มีเอกสารรายงานผลการน าไปใช้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 3.2  มีเอกสารเผยแพร่เป็นรูปธรรมเป็นที่ยอมรับและตรวจสอบได้ 
 3.3  มีเอกสารแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เกิดจาการใช้สื่อ 
 3.4  รายงานการใช้จัดท าเพ่ือแสดงผล  และยืนยันประโยชน์ของสื่อต่อ 
การเรียนการสอน 
              ***มิใช่จัดท าเพ่ือการประกวดสื่อเท่านั้น 

20 

4. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต  
 4.1  มีความทันสมัยแปลกใหม่ 
 4.2  มีความคงทน  ประหยัด  หาง่ายในท้องถิ่น 
 4.3  ใช้ประกอบการสอนได้ง่ายและสะดวก 
 4.4  การจัดแสดงเรียบง่าย  และมีคุณค่า 

20 
 

5. การน าเสนอต่อคณะกรรมการ    
 5.1  ความเหมาะสมของเวลาในการน าเสนอ 
 5.2  มีเทคนิคในการน าเสนอที่เหมาะสมน่าสนใจ 
 5.3  มีความมั่นใจชัดเจนในการตอบค าถาม 
 5.4  บุคลิกภาพ  ท่วงที  วาจาของผู้รายงาน 

20 



๔๖ 

 

 
หมายเหตุ   การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

1๗.5  รางวัลการประกวด  
  - รางวัลชนะเลิศ   เงินสด            บาท พร้อมเกียรติบัตร 
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด    บาท พร้อมเกียรติบัตร 
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด    บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 1๗.6  รางวัลเกียรติบัตร 
               - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง  คะแนนตั้งแต่  80  คะแนนขึ้นไป 
  - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน  คะแนนตั้งแต่    70-79   คะแนน 
  - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง  คะแนนตั้งแต่    60-69 คะแนน 
  - เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม               คะแนนต่ ากว่า  ๖๐  คะแนนลงมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


