
๑ 

 

บัญชีสรุปการประกวดกิจกรรมทกัษะวิชาการในระดับปฐมวัย 
โรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

ครั้งที่  ๑3   ประจ าปกีารศึกษา  ๒๕๖2  (ปีงบประมาณ   ๒๕๖3) 
วันที่  18  มกราคม  ๒๕63  ณ โรงเรียนบ้านสริิขนุหาญ 

 
 

ท่ี 
 

รายการ 
ประเภท มีการแข่งขันต่อ  

หมายเหต ุ
เดี่ยว ทีม (คน) ระดับภาค ระดับประเทศ 

๑ เริงเล่นเต้น Dancer  √ (๑๐) √ √ ทีมผสมชาย-หญงิ 

๒ ฮูลาฮูปประกอบเพลง  √ (๑๐)  √ √ ทีมผสมชาย-หญงิ 

๓ โครงงานปฐมวัย   √ (๓) √ √ ทีมผสมชาย-หญงิ 

๔ เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย?   √ (๒) √ √ ทีมผสมชาย-หญงิ 

๕ วาดภาพระบายส ี   √ (๒) √ √  
๖ ตัวต่อเสริมทักษะ (เลโก้)   √ (๓) √ √ ทีมผสมชาย-หญงิ 

๗ เดินตัวหนอน  √ (๑๐) √ √ ทีมผสมชาย-หญงิ 
(ชาย 5 คน หญิง 5 คน) 

๘ เกมเรือบก  √ (๑๐)   ทีมผสมชาย-หญงิ 
(ชาย 5 คน หญิง 5 คน) 

๙ มารยาทไทย   √ (๒)   ทีมผสมชาย-หญงิ 

๑๐ ทักษะวิทยาศาสตร์   √ (๒)    
๑๑ ปั้นสร้างสรรค์   √ (๓)    
๑๒ เล่านิทาน √      
๑๓ การสร้างภาพจากการฉีก ตัด 

ปะติดด้วยกระดาษและเศษวัสด ุ
  √ (๓)    

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

 
หมายเหตุ  กิจกรรมท่ีแข่งขันต่อในระดับภาค  ยังไม่แน่ชัดอาจเปลี่ยนแปลงได้   
อาจเพิ่มเติมหรือลดกิจกรรมลง  ตามจังหวัดท่ีเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบว่าต้องการหรือไม่ 

 



๒ 

 

 

กิจกรรมการแข่งขัน / ประกวดระดับปฐมวัย 
 

๑.  เกณฑ์การประกวด   “เริงเล่นเต้น Dancer”  ระดับปฐมวัย 
 

  ๑.๑  จ านวนทีมท่ีเข้าร่วมประกวด 
 นักเรียนระดับปฐมวัย  โรงเรียนละ  ๑  ทีม 
  

  ๑.๒  คุณสมบัติของทีมท่ีสมัครเข้าประกวด 
   ๑.  สมัครเป็นทีมๆ ละไมเ่กิน  ๑๐  คน  โดยต้องเป็นเด็กปฐมวัยอายุระหว่าง  ๓ – 6  ปี   
เป็นทมีผสมชาย-หญงิ  ซึ่งเรียนอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   
   ๒.  มีใจรักการเต้น 
   ๓.  เด็กมสีุขภาพแข็งแรง  ไม่มีโรคประจ าตัว 
   ๔.  ต้องได้รบัการอนุญาตจากผูป้กครอง 
   ๕.  ครูผู้ควบคุมทีมเป็นผู้ยื่นใบสมัคร 

 ๑.๓  หลักฐานประกอบการสมัคร 
  ๑. กรอกรายละเอียดใบสมัครใหส้มบูรณ์  พร้อมทั้งช่ือทมีและช่ือเพลงที่จะน ามา 

                      ประกวดในใบสมัครได้ชัดเจน 
   ๒.  ส าเนาทะเบียนบ้านของเด็กปฐมวัย สูติบัตรพร้อมรับรองส าเนา 
  ๑.๔  กติกาการแข่งขัน 
   ๑.  ครูผู้ควบคุมทีมจะต้องมาจบัฉลาก  เพือ่จัดล าดับทมีก่อนการเข้าประกวด  ๑๕  นาที 
   ๒.  เวลาที่ใช้ในการประกวด  ทีมละไม่เกิน  ๑๕  นาที  รวมการแนะน าตัว 
   ๓.  ใช้เพลงในการประกวด  ๑  เพลง  เป็นแนวเพลงเชิงสรา้งสรรค์ 
   ๔.  ครูผู้ควบคุมทีมที่จะมาท าการประกวดจะตอ้งเตรียมแผน่  CD  เพลงมา  และให้แจง้ 
                       รายละเอียดช่ือเพลงก่อนล่วงหน้า  เพื่อกองประกวดจะจัดลงใน  computer   
  ๑.๕  เกณฑ์การให้คะแนน  ( ๑๐๐  คะแนน )   
    ๑.  ความพร้อมเพรียงและความมั่นใจ   ๑๐        คะแนน 
    ๒.  บุคลิกภาพการแสดงออกหน้าเวท ี   ๑๐        คะแนน 
    ๓.  ไหวพริบปฏิภาณ   ๑๐        คะแนน 
    ๔.  ทักษะความสามารถ 
     -  เทคนิคการเต้น   ๒๕        คะแนน 
     -  Step  การเต้น   ๑๕        คะแนน 
     -  ความพร้อมเพรียง   ๑๕         คะแนน 
     -  อุปกรณ์ประกอบเพลง   ๑๕         คะแนน 
        รวม          ๑๐๐       คะแนน 
หมายเหตุ  -  การตัดสินด้วยคะแนนจากคณะกรรมการตามล าดับผลการตัดสิน 
      -  ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
 



๓ 

 

 

  ๑.6  รางวัลเกียรติบัตรส าหรับทีมท่ีชนะการแข่งขัน 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญทอง            คะแนนต้ังแต่  ๘๐  คะแนนข้ึนไป 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญเงิน           คะแนนต้ังแต่  ๗๐ – ๗๙  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญทองแดง            คะแนนต้ังแต่  ๖๐ – ๖๙  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรชมเชย            คะแนนต้ังแต่  ๕๐ – ๕๙  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

 
ใบสมัครการประกวด 

กิจกรรม “เรงิเลน่เต้น Dancer”  
โรงเรียน………………………………………………………………………………………………………………..……………….…..…… 
สังกัดอบจ./ทน./ทม./ทศ./ อบต. …………………………………………………………………………..…………….………..… 
อ าเภอ………………………………………………….……….  จังหวัด …………………………………………….……………………. 
 
ผู้ประกวด 

๑. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
๒. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
๓. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
๔. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
๕. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
๖. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
๗. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
๘. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
๙. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
๑๐. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ช้ัน …………………… 

 
 
ครูผู้ควบคุม 

๑. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอรม์ือถือ …………………………… 
๒. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอรม์ือถือ …………………………… 

 
 
       ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
       
      (ลงช่ือ)………………………………………………… ผู้รับรอง 
          (………………………………………………………………) 
     ต าแหน่งผูอ้ านวยการส านักฯ/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

 
๒.  เกณฑก์ารประกวด   “การแข่งขันฮูลาฮปุ  ประกอบเพลง”  ระดับปฐมวัย 
 

  ๒.๑  ระดับชั้นท่ีเข้าร่วมประกวด   
   นักเรียนระดับปฐมวัย  อายุระหว่าง  ๓ – 6  ปี   
   โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ   
  ๒.๒  จ านวนทีมท่ีเข้าร่วมประกวด 

 ระดับโรงเรียน  โรงเรียนละ  ๑  ทีม 
  ๒.๓  เวลาท่ีใช้ในการแข่งขัน 
   ใช้เพลงประกอบท่าทางทีมละไม่เกิน  ๘  นาที     
  ๒.๔  คุณสมบัติของทีมท่ีสมัครเข้าประกวด 
   ๑.  สมัครเป็นทีมๆ ละไมเ่กิน  ๑๐  คน  และเป็นทีมผสม (ชาย – หญิง) อายุระหว่าง  ๓ – 6  ปี    
        ซึ่งเรียนอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / โรงเรียน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
   ๒.  มีใจรักการเต้น 
   ๓.  เด็กมสีุขภาพแข็งแรง  ไม่มีโรคประจ าตัว 
   ๔.  ต้องได้รบัการอนุญาตจากผูป้กครอง 
   ๕.  ครูผู้ควบคุมทีมเป็นผู้ยื่นใบสมัคร 

 ๒.5  หลักฐานประกอบการสมัคร 
  ๑. กรอกรายละเอียดใบสมัครใหส้มบูรณ์  พร้อมทั้งช่ือทมีและช่ือเพลงที่จะน ามาประกวดใน 
                 ใบสมัครได้ชัดเจน 

   ๒.  ส าเนาทะเบียนบ้านของเด็กปฐมวัย  สูตบิัตรพรอ้มรับรองส าเนา 
                  ๓.  รูปถ่ายติดใบสมัครให้เรียบร้อย / แนบมาในวันรายงานตัวนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
  ๒.6  กติกาการแข่งขัน 
   ๑.  ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมฮูลาฮปู  แบบยาง  ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง  ๖๐  เซนติเมตร  ไม่เกิน   
        ๗๐  เซนติเมตร  โดยกรรมการผู้ตัดสินจะท าการตรวจสอบฮูลาฮูป  ของแต่ละทีมทีเ่ข้าร่วม 
        แข่งขัน (ผู้เข้าร่วมแข่งขันน าฮูลาฮูปมาให้กรรมการตรวจสอบก่อนการแข่งขัน) 
   ๒.  ครูผู้ควบคุมทีมจะต้องมาจบัฉลาก  เพือ่จัดล าดับทมีก่อนการเข้าประกวด  ๑๕  นาที 
   ๓.  การแข่งขันทลีะ  ๑  ทีม  โดยให้สมาชิกถือฮลูาฮูป  ไว้ในท่าเตรียมที่จุดแสดง  เมื่อกรรมการ 
        ให้สัญญาณ  ให้เริม่ส่ายฮลูาฮปู  พร้อมเพลงประกอบทา่ทาง  (ไม่จ ากัดประเภทของเพลง  ) 
   ๔.  เวลาที่ใช้ในการประกวด  ประกอบท่าทางทมีละไม่เกิน  ๘  นาที   
   ๕.  ครูผู้ควบคุมทีมที่จะมาท าการประกวดจะตอ้งเตรียมแผน่  CD  เพลงมา  และให้แจง้ 
                       รายละเอียดช่ือเพลงก่อนล่วงหน้า  เพื่อกองประกวดจะจัดลงใน  computer   
  ๒.7  เกณฑ์การตัดสิน  ( ๑๐๐  คะแนน )   
    ๑.  ห่วงไม่หลุด/ตก (ถ้าห่วงตกหักคะแนนครั้งละ ๑ คะนน)  ๒๐        คะแนน 
    ๒.  การแต่งกายสวยงามเหมาะสม   ๒๐        คะแนน 
    ๓.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   ๒๐        คะแนน 
    ๔.  ความพร้อมเพรียงของทีม   ๒๐   คะแนน 
    ๕.  ท่าทางประกอบเพลงเหมาะสม   ๒๐        คะแนน 



๖ 

 

   
หมายเหตุ  -  การตัดสินด้วยคะแนนจากคณะกรรมการตามล าดับผลการตัดสิน 
      -  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสุดไม่อนุญาตให้มีการประท้วงใด ๆ ท้ังสิ้น 

  ๒.8  รางวัลเกียรติบัตรส าหรับทีมท่ีชนะการแข่งขัน 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญทอง            คะแนนต้ังแต่  ๘๐  คะแนนข้ึนไป 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญเงิน           คะแนนต้ังแต่  ๗๐ – ๗๙  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญทองแดง            คะแนนต้ังแต่  ๖๐ – ๖๙  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเข้าร่วมกจิกรรม           คะแนนต่ ากว่า ๖๐ คะแนนลงมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

 
ใบสมัครการประกวด 

กิจกรรม “ฮูลาฮปุ ประกอบเพลง”  
โรงเรียน………………………………………………………………………………………………………………..……………….…..…… 
สังกัดอบจ./ทน./ทม./ทศ./ อบต. …………………………………………………………………………..…………….………..… 
อ าเภอ………………………………………………….……….  จังหวัด …………………………………………….……………………. 
 
ผู้ประกวด 
 ๑. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
 ๒. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
 ๓. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
 ๔. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
 ๕. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
 ๖. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
 ๗. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
 ๘. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
 ๙. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
 ๑๐.ช่ือ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
 
 
ครูผู้ควบคุม 
 ๑.  ช่ือ  - สกุล ……………………………….……………………………………… เบอร์มือถือ …………………………… 
 ๒.  ช่ือ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอร์มือถือ …………………………… 

 
 
       ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
       
      (ลงช่ือ)………………………………………………… ผู้รับรอง 
          (………………………………………………………………) 
     ต าแหน่งผูอ้ านวยการส านักฯ/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

 
๓. การประกวดโครงงานระดับปฐมวัย   
 ๓.๑ ระดับชั้นผู้เข้าประกวด   
  นักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

  ๓.๒ จ านวนผู้เข้าประกวด  ทีมละไม่เกิน  ๓  คน  (ทีมผสมชาย  -  หญิง) 
  ๓.๓ วัตถุประสงค์ 
    ๓.๓.๑ เพื่อพฒันากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร ์
    ๓.๓.๒ เพื่อใหรู้้จกัแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
    ๓.๓.๓ เพื่อฝกึจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
    ๓.๓.๔ เพื่อใหเ้กิดความสามัคคีในทีม 
  ๓.๔ หลักฐานประกอบการสมัคร 
    ๓.๔.๑ กรอกใบสมัครใหส้มบูรณ์  พร้อมทั้งช่ือเรื่องทีจ่ะน ามาประกวดในการสมัคร 
                                  ให้ชัดเจน 
    ๓.๔.๒ นักเรียนระดับปฐมววัย  อายุ  ๓ – 6  ปี    

   ๓.๔ .3  ส าเนาทะเบียนบ้านของเด็กปฐมวัย  สูติบัตร พร้อมรบัรองส าเนา 
    ๓.๔.๔  รูปถ่ายติดใบสมัครใหเ้รยีบร้อย / แนบมาในวันรายงานตัวนักเรียนที่แข่งขัน 

  ๓.๕ เวลา ในการแข่งขัน  ๑   ชั่วโมง  ๓๐  นาที 
  ๓.๖ วิธีด าเนินการแข่งขัน 
    ๓.๖.๑ ขนาดของป้าย  จัดท าป้ายโครงงาน  ขนาดประกอบด้วยวัสดุเป็น  ๓  แผ่น   
      แผ่นกลางมีขนาด  ๖๐ X ๑๒๐  เซนติเมตร  แผ่นข้างมีขนาด  ๖๐ X ๖๐   
      เซนติเมตร  ข้างบนตกแต่งได ้
 

ไม่เกิน  ๕๐  ซม. 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
    ๓.๖.๒ กระบวนการปฏิบัติงาน   ๒๐   คะแนน   แยกเป็น 
    ๓.๖.๓ เนื้อหาควรเป็นภาพมากกว่าตัวหนังสือ 
    ๓.๖.๔ มีสรปุเป็นเอกสารไว้แจกคณะกรรมการและมกีารรายงานของนักเรียน 
    ๓.๖.๕ ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมอุปกรณ์ในการน าเสนอมาเอง 
    ๓.๖.๖ เวลาที่ใช้ในการน าเสนอไมเ่กิน  ๑๐  นาที  และเวลาในการตอบข้อซักถาม 
                                     ไม่เกิน   ๘    นาท ี

โรงเรียน……………………………….. 
ช่ือโครงงาน…………………………… 

   

๖๐ ซม.  

๖๐ ซม.  
๖๐ ซม.  ๖๐ ซม.  

๖๐ ซม.  

๑๒๐ ซม.  ๖๐ ซม.  ๖๐ ซม.  



๙ 

 

 
  ๓.๗  เกณฑ์การตัดสิน 
    

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 
๑.  ช่ือโครงงานน่าสนใจ ๑๐ 
๒.  เนื้อหาเป็นสิง่ที่เกิดจากความสนใจของนักเรียน ๒๐ 
๓.  การค้นหาค าตอบด้วยตัวของนักเรียนเอง    ๒๐ 

๔.  เนื้อหาสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้    ๒๐ 

๕.  ความคิดสร้างสรรค์/ขนาดป้ายถูกต้องตามเกณฑ ์    ๒๐ 

๖.  การรานงาน  ชัดเจน  คล่องแคล่ว  เป็นไปตามล าดับ ๑๐ 
                                                                        รวม  ๑๐๐ 

*** หมายเหต ุ
   ๑.  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
   ๒.  นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน  
 
  3.๘  รางวัลเกียรติบัตร 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญทอง            คะแนนต้ังแต่  ๘๐  คะแนนข้ึนไป 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญเงิน           คะแนนต้ังแต่  ๗๐ – ๗๙  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญทองแดง            คะแนนต้ังแต่  ๖๐ – ๖๙  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเข้าร่วมกจิกรรม            คะแนนต้ังแต่  ๖๐  คะแนนลงมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

 
ใบสมัครการประกวด 

กิจกรรม “โครงงานระดบัปฐมวัย”  
โรงเรียน………………………………………………………………………………………………………………..……………….…..…… 
สังกัดอบจ./ทน./ทม./ทศ./ อบต. …………………………………………………………………………..…………….………..… 
อ าเภอ………………………………………………….……….  จังหวัด …………………………………………….……………………. 
 
ผู้ประกวด 

๑. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
 

 
 
 
 

๒. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
 
 
 
 
 

๓. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
 
 
 
 
 
ครูผู้ควบคุม 

๑. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอรม์ือถือ ……………………… 
๒. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอรม์ือถือ ……………………… 
 

 
       ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
       
      (ลงช่ือ)………………………………………………… ผู้รับรอง 
       (………………………………………………………………) 
     ต าแหน่งผูอ้ านวยการส านักฯ/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
 

ภาพถ่าย 

ภาพถ่าย 
 

ภาพถ่าย 
 



๑๑ 

 

 
๔. การประกวด  เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ?  (ระดับปฐมวัย)   
 ๔.๑ ระดับชั้นผู้เข้าประกวด   
                  นักเรียนระดับปฐมวัย  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  ๔.๒ จ านวนผู้เข้าประกวด  ทีมละ  ๒   คน  (ทีมผสมชาย  -  หญิง) 
  ๔.๓ วัตถุประสงค์และวิธีการประกวด 
   ๔.๓.๑  วัตถุประสงค์ 
    ๑. เพื่อใหเ้ด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
    ๒. เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค์ 
    ๓. เพื่อใหเ้ด็กเรียนรู้กฎกติกา 
    ๔. เพื่อฝกึการปรับตัวเมือ่อยู่ร่วมกับผู้อื่น 
    ๕. เพื่อพฒันาทักษะการฟงัของเดก็ 
   ๔.๓.๒  วิธีการประกวด 
    ๑. ผู้จัดการประกวดจะแจกรูปภาพสัตว์ให้นักเรียนแต่ละทีม 
    ๒. ผู้จัดการประกวดจะเปิดกลอ่งเสียงให้นักเรียนฟงั 
    ๓. เมื่อนักเรียนฟังเสียงแล้วให้เลือกภาพรูปสัตว์ที่ตรงกับเสียงมาไว้ที่โต๊ะ  
    ๔. คณะกรรมการตรวจความถูกต้อง 
    ๕. ภาพและเสียงต้องชัดเจน  ให้ฟัง ๓  ครั้ง  ใช้เวลาในการตอบ  ๒๐  วินาที 
  ๔.๔ หลักฐานประกอบการสมัคร 
    ๔.๔.๑ กรอกใบสมัครใหส้มบูรณ์  พร้อมทั้งช่ือเรื่องทีจ่ะน ามาประกวดในการสมัคร 
                                  ให้ชัดเจน 
    ๔.๔.๒ นักเรียนอยู่ช้ันอนุบาล  อายุ  ๓ – 6  ป ี    

   ๔.๔.๓ ส าเนาทะเบียนบ้านของเด็กปฐมวัย  สูติบัตร พร้อมรับรองส าเนา 
    ๔.๔.๔  รูปถ่ายติดใบสมัครใหเ้รยีบร้อย / แนบมาในวันรายงานตัวนักเรียนที่แข่งขัน 

  ๔.๕ เวลา ในการแข่งขัน  ตามที่คณะกรรมการก าหนด  และความเหมาะสม 
  ๔.๖  เกณฑ์การตัดสิน 
    

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 
ความถูกต้องในการทายเสียง ๑๐๐ 
ก าหนดเวลาที่นักเรียนใช้เวลาในการตอบ  เสียงละ  ๒๐  วินาที  

 
*** หมายเหต ุ

   ๑.  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
   ๒.  นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน 
 
 
 
 



๑๒ 

 

 
  4.7  รางวัลเกียรติบัตร 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญทอง            คะแนนต้ังแต่  ๘๐  คะแนนข้ึนไป 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญเงิน           คะแนนต้ังแต่  ๗๐ – ๗๙  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญทองแดง            คะแนนต้ังแต่  ๖๐ – ๖๙  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเข้าร่วมกจิกรรม            คะแนนต่ ากว่า  ๖๐  คะแนนลงมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

 
ใบสมัครการประกวด 

กิจกรรม “เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ?  (ระดบัปฐมวัย)  ”  
โรงเรียน………………………………………………………………………………………………………………..……………….…..…… 
สังกัดอบจ./ทน./ทม./ทศ./ อบต. …………………………………………………………………………..…………….………..… 
อ าเภอ………………………………………………….……….  จังหวัด …………………………………………….……………………. 
 
ผู้ประกวด 
 ๑.ช่ือ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ช้ัน …………………… 

 
 

 
 
 

 ๒.ช่ือ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
 
 
 
 
 
 ๓.ช่ือ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
 
 
 
 
 
ครูผู้ควบคุม 
  ๑.ช่ือ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอร์มือถือ ……………………… 
  ๒.ช่ือ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอร์มือถือ ……………………… 

 
 
       ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
       
      (ลงช่ือ)………………………………………………… ผู้รับรอง 
      (………………………………………………………………) 
     ต าแหน่งผูอ้ านวยการส านักฯ/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
 

ภาพถ่าย 

ภาพถ่าย 
 

ภาพถ่าย 
 



๑๔ 

 

 
๕.   การวาดภาพระบายส ี
  ๕.๑   ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
     นักเรียนระดบัปฐมวัย  อายุระหว่าง ๓ – 6  ปี  
     สังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวัดศรสีะเกษ 
  ๕.๒  จ านวนเข้าประกวด 
     โรงเรียนละ  ๑  ทีม ๆ ละ  ๒  คน 
  ๕.๓  เวลาท่ีใช้ในการประกวด 
     ๒  ช่ัวโมง 
  ๕.๔  วิธีการประกวด  และการจัดเตรียมอุปกรณ์ 
    ๕.4.๑  วาดภาพในหัวข้อ   หนูน้อยจิตอาสา  (ปี ๒๕๖1 ช่ือสวนสนุกหรรษา ) 
    ๕.4.๒.  ใช้สีเทียน  ๑๒   ส ี
    ๕.4.๓.  ใช้กระดาษวาดภาพ  ๑๐๐  ปอนด์  ขนาดเท่ากระดาษ  A ๔  ไม่ตีกรอบ  
       ถ้ามีการติดกรอบให้คณะกรรมการติดกรอบกระดาษให้ 
    ๕.4.๔.  ผู้ประกวด  จัดเตรียมอุปกรณ์อ านวยความสะดวกมาเอง  
      -  ดินสอ -  ยางลบ 
      -  สีเทียนชนิด  ๑๒  ส ี -  แผ่นรองวาดภาพ 
  ๕.๕  เกณฑ์การให้คะแนน  เต็ม  ๑๐๐  คะแนน  ดังน้ี 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑.  วาดภาพตามหัวข้อที่ก าหนดและการวางภาพที่เหมาะสม ๓๐ 
๒.  ความคิดสร้างสรรค์ ๓๐ 

๓.  ความปราณีตสวยงาม ๓๐ 

๔.  การเก็บอุปกรณ์หลังใช้งาน ๑๐ 
 
หมายเหต ุ  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
   นักเรียนผู้เข้าแข่งต้องเขียนชื่อตัวเองได้   
  5.๖  รางวัลเกียรติบัตร 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญทอง            คะแนนต้ังแต่  ๘๐  คะแนนข้ึนไป 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญเงิน           คะแนนต้ังแต่  ๗๐ – ๗๙  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญทองแดง            คะแนนต้ังแต่  ๖๐ – ๖๙  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเข้าร่วม            คะแนน ต่ ากว่า  ๖๐  คะแนนลงมา 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

 
ใบสมัครการประกวด 

กิจกรรม “การวาดภาพระบายสี”  
โรงเรียน………………………………………………………………………………………………………………..……………….…..…… 
สังกดัอบจ./ทน./ทม./ทศ./ อบต. …………………………………………………………………………..…………….………..… 
อ าเภอ………………………………………………….……….  จังหวัด …………………………………………….……………………. 
 
ผู้ประกวด 

๑. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
 

 
 
 
 

๒. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
 
 
 
 
 
 
ครูผู้ควบคุม 

 
ช่ือ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอรม์ือถือ ……………………… 

 
 
 
       ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
       
      (ลงช่ือ)………………………………………………… ผู้รับรอง 
        (………………………………………………………………) 
     ต าแหน่งผูอ้ านวยการส านักฯ/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 

ภาพถ่าย 

ภาพถ่าย 
 



๑๖ 

 

 
๖. การประกวด  การแข่งขันตัวต่อเสริมทักษะ  ( เลโก้  ระดับปฐมวัย)   
 ๖.๑ ระดับชั้นผู้เข้าประกวด   
  นักเรียนระดับปฐมวัย  อายุ  ๓ – 6  ปี  
                  โรงเรียนในสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  ๖.๒ จ านวนผู้เข้าประกวด  ทีมละไม่เกิน  ๓   คน  (ทีมผสมชาย  -  หญิง) 
  ๖.๓ เวลาท่ีใช้ในการแข่งขัน 
   เวลา   ๑   ช่ัวโมง 
  ๖.๔  วัตถุประสงค์และวิธีการประกวด 
   ๖.๔.๑  เพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
   ๖.๔.๒  เพื่อพัฒนาการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อมอืและตา 
   ๖.๔.๓  เพื่อฝกึจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
   ๖.๔.๔  เพื่อใหรู้้จักการแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้า 
   ๖.๔.๕  เพื่อใหเ้กิดความสามัคคีในทมี 
  ๖.๕  วิธีการประกวด 
   ๖.๕.๑  ผู้จัดการประกวด  แจกอุปกรณ์ตัวต่อเสรมิทักษะ ให้ทีมละ  ๑  ชุด (ตัวต่อแบบสี 
      เหลี่ยมมาตรฐาน ไม่มรีูปทรง  จ านวน  ๓๐๐  ชิ้น  ให้กับผู้เข้าประกวด 
   ๖.๕.๒  กรรมการให้ผูเ้ข้าประกวดน่ังประจ าที่  ก่อนการแข่งขันประมาณ  ๕ – ๑๐ นาที    
   ๖.๕.๓  กรรมการจับเวลา  และใหส้ัญญาณผู้เข้าประกวด  เริ่มลงมือตอ่อุปกรณ์ตัวต่อเสรมิ 
      ทักษะตามความคิดและจินตนาการ 
  ๖.๖ หลักฐานประกอบการสมัคร 
   ๖.๖.๑  กรอกรายละเอียดในใบสมัครใหส้มบรูณ์  พร้อมทั้งช่ือทีมทีจ่ะประกวดในการสมัคร 
      ให้ชัดเจน 
   ๖.๖.๒  ส าเนาทะเบียนบ้านของเด็กปฐมวัย  สติูบัตร พรอ้มรับรองส าเนา 
   ๖.๖.๓  รูปถ่ายติดใบสมัครใหเ้รยีบร้อย / แนบมาในวันรายงานตัวนักเรียนที่แข่งขัน 

  ๖.๗  เกณฑ์การตัดสิน 
    

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 
  ๑.  การวางแผนการท างานเป็นทีม ๒๐ 
  ๒.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๒๐ 
  ๓.  ความสวยงามเหมาะสมกบัอุปกรณ์ที่ให ้ ๒๐ 
  ๔.  เล่าเรื่องจากผลงานได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ๒๐ 
  ๕.  ท าได้ตามเวลาที่ก าหนด ๒๐ 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
*** หมายเหต ุ

   ๑.  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
   ๒.  นักเรียนแต่งกายด้วยชุดกีฬาให้เรียบร้อย 



๑๗ 

 

 
  ๖.๘  รางวัลเกียรติบัตร 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญทอง            คะแนนต้ังแต่  ๘๐  คะแนนข้ึนไป 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญเงิน           คะแนนต้ังแต่  ๗๐ – ๗๙  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญทองแดง            คะแนนต้ังแต่  ๖๐ – ๖๙  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเข้าร่วมกจิกรรม            คะแนนต่ ากว่า  ๖๐  คะแนนลงมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

 
ใบสมัครการประกวด 

กิจกรรม “ตัวต่อเสริมทักษะ (เลโก้)”  
โรงเรียน………………………………………………………………………………………………………………..……………….…..…… 
สังกัดอบจ./ทน./ทม./ทศ./ อบต. …………………………………………………………………………..…………….………..… 
อ าเภอ………………………………………………….……….  จังหวัด …………………………………………….……………………. 
 
ผู้ประกวด 
 ๑. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ช้ัน …………………… 

 
 

 
 
 

 ๒. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
 
 
 
 
 
 ๓. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
 
 
 
 
 
ครูผู้ควบคุม 
  ๑. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอร์มือถือ ……………………… 
  ๒. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอร์มือถือ ……………………… 

 
 
       ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
       
      (ลงช่ือ)………………………………………………… ผู้รับรอง 
        (………………………………………………………………) 
     ต าแหน่งผูอ้ านวยการส านักฯ/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
 

ภาพถ่าย 

ภาพถ่าย 
 

ภาพถ่าย 
 



๑๙ 

 

 
๗.  การประกวด  เดินตัวหนอน  (ระดับปฐมวัย)   
 ๗.๑ ระดับชั้นผู้เข้าประกวด   
  นักเรียนระดับปฐมวัย   
  โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  อายุ  ๓ – 6  ปี  
 ๗.๒ จ านวนผู้เข้าประกวด   

   ทีมละไม่เกิน  ๑๐   คน  โดยใช้ทีมผสมชายและหญิง  
                (ชายจ านวน 5 คน / หญิงจ านวน  5  คน) 

  ๗.๓ เวลา ในการแข่งขัน   
   ตามที่คณะกรรมการก าหนด  และความเหมาะสม 

  ๗.๔ วัตถุประสงค์และวิธีการประกวด 
   ๗.๔.๑  วัตถุประสงค์ 
    ๑. เพื่อพฒันากล้ามเนื้อทุกส่วนให้แข็งแรง 
    ๒. เพื่อใหผู้้เล่นเกิดความสามัคคีในทีม 
    ๓. เพื่อใหผู้้เล่นรู้จักการแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้า 
   ๗.๔.๒  วิธีการประกวด 
    ๑. กรรมการแจ้งกติกาในการประกวดให้ผูเ้ข้าประกวดในแต่ละทีมเข้าใจ  โดยให้แต่ 
     ละทีมนัง่ลงต่อกันเป็นแถว  และใช้มือจบัเอวเพื่อนคนที่อยู่ข้างหน้า  โดยมือต้อง 
     ไม่หลุดจากเพื่อน  .ใช้ระยะทางในการเดินตัวหนอน ๕๐ เมตร 
    ๒. เมื่อกรรมการให้สญัญาณการปล่อยตัว  ให้ผู้ประกวดแต่ละทมีใช้เท้าเดินในท่าน่ัง 
     ยองๆ  โดยไม่ลุกขึ้นยืน เดินจนถึงเส้นชัยจนครบทกุคน ตั้งแต่คนแรกจนถึงคน 
         สุดท้ายจึงถือว่าชนะ 
    ๓. ถ้าทีมใดท าผิดกติกาในขณะที่ประกวด  โดยยกก้นข้ึนสูงขณะเดินจะถูกปรบัให้แพ ้
  ๗.๕ หลักฐานประกอบการสมัคร 
    7.5.๑ กรอกใบสมัครใหส้มบูรณ์  พร้อมทั้งช่ือเรื่องทีจ่ะน ามาประกวดในการสมัคร 
                                  ให้ชัดเจน 
    7.5.๒ นักเรียนระดับปฐมวัย  อายุ  ๓ – 6  ปี       

          7.5.๓   ส าเนาทะเบียนบ้านของเด็กปฐมวัย  สูติบัตร พร้อมรบัรองส าเนา 
    7.5.๔  รูปถ่ายติดใบสมัครใหเ้รยีบร้อย / แนบมาในวันรายงานตัวนักเรียนที่แข่งขัน 

  ๗.๖  เกณฑ์การตัดสิน 
    

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 
  ๑.  ทักษะในการทรงตัว ๒๐ 
  ๒.  การท างานเป็นทมี ๒๐ 
  ๓.  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ๒๐ 
  ๔.  ความส าเรจ็ในงาน  (การถึงเส้นชัย) ๒๐ 
  ๕.  การรู้จักควบคุมอารมณ ์ ๒๐ 

รวมคะแนน ๑๐๐ 



๒๐ 

 

 
*** หมายเหต ุ

   ๑.  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
   ๒.  นักเรียนแต่งกายด้วยชุดกีฬาให้เรียบร้อย+สวมรองเท้าผา้ใบ 
        โดยรองเท้าต้องไม่ใช่รองเท้าสตั๊ด 
  ๗.๗  รางวัลเกียรติบัตร 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญทอง            คะแนนต้ังแต่  ๘๐  คะแนนข้ึนไป 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญเงิน           คะแนนต้ังแต่  ๗๐ – ๗๙  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญทองแดง            คะแนนต้ังแต่  ๖๐ – ๖๙  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเข้าร่วมกจิกรรม            คะแนนต่ ากว่า  ๖๐  คะแนนลงมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

 
ใบสมัครการประกวด 

กิจกรรม “เดินตัวหนอน”  
โรงเรียน………………………………………………………………………………………………………………..……………….…..…… 
สังกัดอบจ./ทน./ทม./ทศ./ อบต. …………………………………………………………………………..…………….………..… 
อ าเภอ………………………………………………….……….  จังหวัด …………………………………………….……………………. 
 
ผู้ประกวด 

๑. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
๒. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
๓. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
๔. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
๕. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
๖. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
๗. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
๘. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
๙. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
๑๐. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ช้ัน …………………… 

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

 
 

 
       ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
       
      (ลงช่ือ)………………………………………………… ผู้รับรอง 
         (………………………………………………………………) 
     ต าแหน่งผูอ้ านวยการส านักฯ/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

 
๘.  การประกวด  เกมเรือบก  (ระดับปฐมวัย)   
 ๘.๑ ระดับชั้นผู้เข้าประกวด   
  นักเรียนระดับปฐมวัย    

  ๘.๒ จ านวนผู้เข้าประกวด   
   ทีมละไม่เกิน  ๑๐   คน  โดยใช้ทีมผสมชายและหญิง  
                (ชายจ านวน 5 คน / หญิงจ านวน  5  คน) 

  ๘.๓ เวลา ในการแข่งขัน   
   ตามที่คณะกรรมการก าหนด  โดยค านึงถึง ความเหมาะสม  

  ๘.๔ วัตถุประสงค์และวิธีการประกวด 
   ๘.๔.๑  วัตถุประสงค์ 
    ๑. เพื่อพฒันากล้ามเนื้อทุกส่วนให้แข็งแรง 
    ๒. เพื่อใหผู้้เล่นเกิดความสามัคคีในทีม 
    ๓. เพื่อใหผู้้เล่นรู้จักการแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้า 
   ๘.๔.๒  วิธีการประกวด 
    ๑. กรรมการแจ้งกติกาในการประกวดให้ผูเ้ข้าประกวดในแต่ละทีมเข้าใจ  โดยให้แต่ 
     ละทีมขี่คร่อมบนท่อพีวีซีความยาว ๔ เมตร กว้าง ๒ นิ้ว  และใช้มือจับท่อพีวีซี   
                            ไว้ไม่ให้หล่น  ว่ิงระยะทาง  ๕๐  เมตร 
    ๒. เมื่อกรรมการให้สญัญาณการปล่อยตัว  ให้ผู้ประกวดแต่ละทมีว่ิงหรอืเดินจากจุด 
                           ที่เริ่มต้น  ให้ไปถึงจุดหมายที่ก าหนดไว้หรือเส้นชัย   
    ๓. ถ้าทีมใดท าผิดกติกาในขณะที่ประกวด   โดยท่อพีวีซีหล่น  หรือผู้เล่นทมีใดล้ม  
                            จะถูกปรับให้แพ ้
    ๔.  ผู้เล่นทีมใดถึงจุดหมายหรือเส้นชัย  จนครบทุกคนต้ังแต่คนแรก 
                             จนถึงคนสุดท้ายจงึถือว่าชนะ 
  ๘.๕ หลักฐานประกอบการสมัคร 
   ๘.๕.๑  กรอกใบสมัครใหส้มบูรณ์  พร้อมทั้งช่ือเรื่องทีจ่ะน ามาประกวดในการสมัครให้ชัดเจน 
   ๘.๕.๒  นักเรียนระดับปฐมวัย  อายุ  ๓ – 6  ปี        

         ๘.๕.๓  ส าเนาทะเบียนบ้านของเดก็  สูติบัตร  พร้อมรับรองส าเนา 
   ๘.๕.๔  รูปถ่ายติดใบสมัครใหเ้รยีบร้อย / แนบมาในวันรายงานตัวนักเรียนที่แข่งขัน 

  ๘.๖  เกณฑ์การตัดสิน  
เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 

  ๑.  ทักษะในการทรงตัว ๒๐ 
  ๒.  การท างานเป็นทมี ๒๐ 
  ๓.  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ๒๐ 
  ๔.  ความส าเรจ็ในงาน  (การถึงเส้นชัย) ๒๐ 
  ๕.  การเรียนรูร้ะเบียบวินัย ๒๐ 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
   



๒๓ 

 

 
  *** หมายเหต ุ
   ๑.  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
   ๒.  นักเรียนแต่งกายด้วยชุดกีฬาให้เรียบร้อย+รองเท้าผ้าใบ 
                       โดยรองเท้าต้องไม่ใช่รองเท้าสตั๊ด 
  ๘.7  รางวัลเกียรติบัตร 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญทอง            คะแนนต้ังแต่  ๘๐  คะแนนข้ึนไป 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญเงิน           คะแนนต้ังแต่  ๗๐ – ๗๙  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญทองแดง            คะแนนต้ังแต่  ๖๐ – ๖๙  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเข้าร่วมกจิกรรม            คะแนนต่ ากว่า  ๖๐  คะแนนลงมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

 
ใบสมัครการประกวด 

กิจกรรม “เกมเรอืบก”  
โรงเรียน………………………………………………………………………………………………………………..……………….…..…… 
สังกัดอบจ./ทน./ทม./ทศ./ อบต. …………………………………………………………………………..…………….………..… 
อ าเภอ………………………………………………….……….  จังหวัด …………………………………………….……………………. 
 
ผู้ประกวด 

๑. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
๒. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
๓. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
๔. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
๕. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
๖. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
๗. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
๘. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
๙. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
๑๐. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….………………………………………………………….. ช้ัน …………………… 

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

 
 

 
       ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
       
      (ลงช่ือ)………………………………………………… ผู้รับรอง 
        (………………………………………………………………) 
     ต าแหน่งผูอ้ านวยการส านักฯ/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

 
๙.  การประกวดมารยาทไทย 
 ๙.๑  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
        นักเรียนระดับปฐมวัย  โรงเรียนละ  ๑  ทีม    
        จ านวน   ๒   คน  เป็นชาย  ๑  คน  หญิง   ๑  คน 
 ๙.๒  วิธีด าเนินการ 
    ๙.๒.๑   กิจกรรมการแข่งขันมี   ๔  รายการ 

 - การกราบพระ  ( แบบเบญจางคประดิษฐ์) 
 - การกราบบุคคล 
 - การไหว้ผู้ใหญ ่
 -     การเดินผ่านผู้ใหญ ่

    ๙.๒.๒    การด าเนินการแข่งขัน 
 - การแต่งกาย  แต่งชุดนักเรียน / สวมถงุเท้าสีขาว / รองเท้าหนังสีด า  ให้เรียบร้อย 
 - การแข่งขันแบ่งเป็น   ๔   ฐาน 

 ๙.๓  เกณฑ์การตัดสิน 
    

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 
  ๑.  การแตง่กาย ๒๐ 
  ๒.  บุคลิกท่าทาง ๒๐ 
  ๓.  ปฏิบัติได้ถูกต้อง ๒๐ 
  ๔.  ความพร้อมเพรียง ๒๐ 
  ๕.  ความสวยงาม ๒๐ 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
*** หมายเหต ุ

   ๑.  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
   ๒.  นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน สวมถุงเท้าใหเ้รียบรอ้ย 
 ๙.๔  รางวัลเกียรติบัตร 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญทอง            คะแนนต้ังแต่  ๘๐  คะแนนข้ึนไป 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญเงิน           คะแนนต้ังแต่  ๗๐ – ๗๙  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญทองแดง            คะแนนต้ังแต่  ๖๐ – ๖๙  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเข้าร่วมกจิกรรม            คะแนนต่ ากว่า  ๖๐  คะแนนลงมา 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

 
ใบสมัครการประกวด 

กิจกรรม “มารยาทไทย”  
โรงเรียน………………………………………………………………………………………………………………..……………….…..…… 
สังกัดอบจ./ทน./ทม./ทศ./ อบต. …………………………………………………………………………..…………….………..… 
อ าเภอ………………………………………………….……….  จังหวัด …………………………………………….……………………. 
 
ผู้ประกวด 

๑. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
 

๒. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
 
 
ครูผู้ควบคุม 

 
ช่ือ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอรม์ือถือ ……………………… 

 
 
 
       ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
       
      (ลงช่ือ)………………………………………………… ผู้รับรอง 
        (………………………………………………………………) 
     ต าแหน่งผูอ้ านวยการส านักฯ/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

 
๑๐.  การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร ์  

 ๑๐.๑ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน   
  นักเรียนระดับปฐมวัย  โรงเรียนละ  ๒  คน   ( ไม่ระบุเพศ )  
 ๑๐.๒ วิธีการด าเนินการ 
  ๑๐.๒.๑  คณะกรรมการเป็นผูจ้ัดหาอุปกรณ์และจัดเตรียมการแข่งขัน 
  ๑๐.๒.๒   อุปกรณ์แล้วแต่ดุลยพนิิจ  และเงื่อนไขข้อตกลงของคณะกรรมการ  
  ๑๐.๒.๓   จัดการแข่งขันออกเป็นฐาน  ใช้เวลา  ฐานละ   ๒   นาที 
     -   ฐานที่   ๑   ตอบค าถามจากการด ู
     -   ฐานที่   ๒   ตอบค าถามจากการฟัง 
     -   ฐานที่   ๓   ตอบค าถามจากการชิม 
        -  ฐานที่    ๔   ตอบค าถามจากการดม 
     -   ฐานที่   ๕   ตอบค าถามจากการสัมผสั 
 ๑๐.๓  เกณฑ์การให้คะแนน    ๑๐๐   คะแนน  ตอบถูกต้องทุกข้อได้คะแนนเต็ม      
             ตอบผิดพลาดตามส่วนแยกเป็น 
  ๑๐.๓.๑  ฐานที่  ๑  ตอบค าถามจากการด ู  ๒๐  คะแนน 
  ๑๐.๓.๒  ฐานที่  ๒  ตอบค าถามจากการฟัง  ๒๐  คะแนน 
  ๑๐.๓.๓  ฐานที่  ๓  ตอบค าถามจากการชิม  ๒๐  คะแนน 
  ๑๐.๓.๔  ฐานที่  ๔  ตอบค าถามจากการดม  ๒๐  คะแนน 
  ๑๐.๓.๕  ฐานที่  ๕  ตอบค าถามจากการสมัผสั  ๒๐  คะแนน 

  
เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 

  ๑.  ตอบค าถามจากการด ู  ๒๐ 
  ๒.  ตอบค าถามจากการฟัง  ๒๐ 
  ๓.  ตอบค าถามจากการชิม ๒๐ 
  ๔.  ตอบค าถามจากการดม ๒๐ 
  ๕.  ตอบค าถามจากการสมัผสั ๒๐ 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
*** หมายเหต ุ

   ๑.  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
   ๒.  นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน 
   ๓.  ให้แต่ละทีมเตรียมวัสดุแข่งมาเองคนละ ๑๐ ชนิด น ามารวมกันแล้วให้คณะกรรมการ 
                       ร่วมกันคัดเลือกวัสดทุี่จะใช้ในการแข่งขันตามความเหมาะสม 
         10.๔  รางวัลเกียรติบัตร 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญทอง            คะแนนต้ังแต่  ๘๐  คะแนนข้ึนไป 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญเงิน           คะแนนต้ังแต่  ๗๐ ๗๙    คะแนน 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญทองแดง            คะแนนต้ังแต่  ๖๐ – ๖๙  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรชมเชย            คะแนนต้ังแต่  ๕๐ – ๕๙  คะแนน 



๒๘ 

 

 
ใบสมัครการประกวด 

กิจกรรม “ทกัษะวิทยาศาสตร์”  
โรงเรียน………………………………………………………………………………………………………………..……………….…..…… 
สังกัดอบจ./ทน./ทม./ทศ./ อบต. …………………………………………………………………………..…………….………..… 
อ าเภอ………………………………………………….……….  จังหวัด …………………………………………….……………………. 
 
ผู้ประกวด 

๑. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
 

๒. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
 

๓. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
 
 
ครูผู้ควบคุม 

 
๑. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอรม์ือถือ ……………………… 
 
๒. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอรม์ือถือ ……………………… 

 
 
       ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
       
      (ลงช่ือ)………………………………………………… ผู้รับรอง 
        (………………………………………………………………) 
     ต าแหน่งผูอ้ านวยการส านักฯ/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

 
๑๑.  การป้ันสร้างสรรค์ 
  ๑๑.๑  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน   

นักเรียนระดับปฐมวัย  โรงเรียนละ   ๑  ทีม   ทีมละ  ๓  คน   
เป็นนักเรียนปฐมวัย เพศชาย/ เพศหญิง หรือทมีผสม 

  ๑๑.๒  วิธีด าเนินการ 
       ๑๑.๒.๑  วัสดุ / อุปกรณ์  (ดินน้ ามันไรส้าร  ที่จัดแสดงผลงาน) ผูเ้ข้าประกวดเตรียม 
                                วัสด-ุอุปกรณ์มาเอง โดยดินน้ ามนัต้องยังเป็นของใหม่ไมผ่่านการใช้งาน  
                                หรือตัดแบ่งใดๆ ทัง้สิ้น  กระดานที่ใช้เป็นไม้อัดขนาด ๔๐x๔๔ ซม. 
       ๑๑.๒.๒  ให้นักเรียนแต่ละทีมเข้าน่ังประจ าที่ตรงจุดที่ก าหนดก่อนการแข่งขัน  ประมาณ   
         ๕ – ๑๐  นาที   
       ๑๑.๒.๓  กรรมการใหส้ัญญาณ  นักเรียนแต่ละทีมลงมือปั้นดินน้ ามันตามจินตนาการ 
       ๑๑.๒.๔  เสร็จแล้วแต่ละทีมจัดแสดงผลงาน 
       ๑๑.๒.๕ นักเรียนเล่าเรือ่งจากผลงานจากผลงานให้กรรมการรับฟัง 
       ๑๑.๒.๖ เวลาในการประกวด  ใช้เวลา   ๒  ช่ัวโมง 
  ๑๑.๓  เกณฑ์ในการให้คะแนน  ๑๐๐  คะแนน  แยกเป็นดังน้ี 

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 
  ๑.  ความพร้อมของวัสดุ / อุปกรณ์(การเตรียมพร้อม)  ๕ 
  ๒.  ข้ันตอนการปั้น ๑๐ 
  ๓.  ความร่วมมือ ๑๐ 
  ๔.  ความส าเรจ็ของผลงาน 
          -  ความสวยงาม                        ๑๐  คะแนน 
  -  สร้างสรรค์                       ๑๐  คะแนน 
  -  ความสมดุลในการจัดแสดงผลงาน    ๑๐  คะแนน 
  -  ความสมบรูณ์ของผลงาน               ๑๐  คะแนน 

๔๐ 

  ๕.  การน าเสนอผลงาน 
          -  เนื้อหาความสอดคล้องกับผลงาน     ๑๐  คะแนน 
  -  ความมั่นใจในการพูด                 ๑๐  คะแนน                  

๒๐ 

  ๖.  เสร็จทันเวลาที่ก าหนด ๑๐ 
   ๗.  ความสะอาดเรียบร้อย / การจัดเกบ็อุปกรณ์ ๕ 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
*** หมายเหตุ …..  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิน้สุด 

  ๑๑.๔  รางวัลเกียรติบัตร 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญทอง            คะแนนต้ังแต่  ๘๐  คะแนนข้ึนไป 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญเงิน           คะแนนต้ังแต่  ๗๐ – ๗๙  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญทองแดง            คะแนนต้ังแต่  ๖๐ – ๖๙  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรชมเชย            คะแนนต้ังแต่  ๕๐ – ๕๙  คะแนน 



๓๐ 

 

 
ใบสมัครการประกวด 

กิจกรรม “การปัน้สร้างสรรค์”  
โรงเรียน………………………………………………………………………………………………………………..……………….…..…… 
สังกัดอบจ./ทน./ทม./ทศ./ อบต. …………………………………………………………………………..…………….………..… 
อ าเภอ………………………………………………….……….  จังหวัด …………………………………………….……………………. 
 
ผู้ประกวด 
 ๑.ช่ือ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ช้ัน …………………… 

 
 ๒.ช่ือ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
 
 ๓.ช่ือ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
 
 
ครูผู้ควบคุม 

 
 ๑.ช่ือ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอร์มือถือ ……………………… 

 
 ๒.ช่ือ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอร์มือถือ ……………………… 
 
 
       ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
       
      (ลงช่ือ)………………………………………………… ผู้รับรอง 
        (………………………………………………………………) 
     ต าแหน่งผูอ้ านวยการส านักฯ/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

 
๑๒.   การเลา่นิทาน 
  ๑๒.๑  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน    
       นักเรียนระดับปฐมวัย  โรงเรียนละ  ๑  คน  (ไม่ระบุเพศ) 
  ๑๒.๒  วิธีด าเนินการ 
       ๑๒.๒.๑  นักเรียนผูเ้ล่าเรื่องจ านวน  ๑  คน  ใช้เวลาในการเล่าไม่เกิน  ๑๐  นาที 
       ๑๒.๒.๒  สื่อที่ใช้ประกอบการเล่านิทาน เช่น  หุ่นถุงมือ  หุ่นน้ิวมือ  หุ่นเชิด      
  ๑๒.๓  เกณฑ์การให้คะแนน    ๑๐๐    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 
*** หมายเหต ุ

   ๑.  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
   ๒.  นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน / ชุดที่ใช้ประกอบการเล่าได ้
 
  ๑๒.๔  รางวัลเกียรติบัตร 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญทอง            คะแนนต้ังแต่  ๘๐  คะแนนข้ึนไป 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญเงิน           คะแนนต้ังแต่  ๗๐ – ๗๙  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญทองแดง            คะแนนต้ังแต่  ๖๐ – ๖๙  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเข้าร่วมกจิกรรม           คะแนนต่ ากว่า   ๖๐  คะแนนลงมา   
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

 
ใบสมัครการประกวด 

กิจกรรม “การเล่านทิาน”  
โรงเรียน………………………………………………………………………………………………………………..……………….…..…… 
สังกัดอบจ./ทน./ทม./ทศ./ อบต. …………………………………………………………………………..…………….………..… 
อ าเภอ………………………………………………….……….  จังหวัด …………………………………………….……………………. 
 
ผู้ประกวด 

ช่ือ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
 

 
ครูผู้ควบคุม 

 
ช่ือ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอรม์ือถือ ……………………… 

 
 
 
       ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
       
      (ลงช่ือ)………………………………………………… ผู้รับรอง 
       (………………………………………………………………) 
     ต าแหน่งผูอ้ านวยการส านักฯ/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

 
๑๓.   การแข่งขันการสร้างภาพจากการฉีก ตัด ปะติดด้วยกระดาษและเศษวัสดุ 

 ๑๓.๑  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน    
 นักเรียนระดับปฐมวัย  โรงเรียนละ  ๑  ทีม  ทีมละ  ๓   คน (ไม่ระบเุพศ)  
 เป็นนักเรียน ปฐมวัยชาย/หญิง หรือทีมผสม 

 ๑๓.๒  ชื่อภาพ โรงเรียนของเรา (ปี ๒๕๖1 ชื่อ  โรงเรียนของเรา) 
 ๑๓.๓  วิธีด าเนินการ 
    ๑๓.๓.๑  นักเรียนสร้างภาพจากกระดาษมันปู  ไม่น้อยกว่า  ๕  สี      
               ๑๓.๓.๒  นักเรียนมสี่วนร่วมในการปฏิบัตงิาน 
    ๑๓.๓.๓  ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมวัสดุ / อุปกรณ์มาเอง 
     - กระดาษเทา-ขาว   ขนาด  ๔๐ x ๕๕  เซนติเมตร   
     - กระดาษมันปูไม่น้อยกว่า  ๕  สี  ตกแต่ง / ประกอบภาพและใช้เศษวัสดุ

ประกอบการสร้างภาพได้ เช่น เมล็ดพืช ส าลี กิ่งไม้ หรืออื่นๆ ได้ตาม  
                                     ความเหมาะสม 
     -     กาว  กรรไกรชนิดต่างๆ    
 ๑๓.๔  เวลาท่ีใช้ในการแข่งขัน 
   ใช้เวลาในการด าเนินการสร้างภาพภายในเวลา  ๑ ช่ัวโมง  ๓๐  นาที 
 ๑๓.๕  เกณฑ์การให้คะแนน  ๑๐๐  คะแนน  แยกเป็นดังน้ี 

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 
   ๑.  กระบวนการปฏิบัติงาน  
         -   นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน            ๑๐    คะแนน 

    -   นักเรียนมีความมั่นใจในการท างาน             ๑๐    คะแนน 
    -   นักเรียนมีความเพลิดเพลินในการแสดงออก   ๑๐    คะแนน 

๓๐    

  ๒.  ลักษณะของภาพ     
    -   ภาพสอดคล้องกบัช่ือเรือ่งทีก่ าหนด               ๕    คะแนน 
    -   ใช้กระดาษมันปูไม่น้อยกว่า  ๕  สี                 ๕    คะแนน 
    -   ความประณีต   สวยงาม                           ๑๐    คะแนน  
    -  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                           ๑๐    คะแนน 

        -  องค์ประกอบของภาพ                           ๓๐    คะแนน 

๖๐ 

  ๓.  สุขนิสัยในการปฏิบัติงาน ๕ 
  ๔.  เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ๕ 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
  
  ๑๓.๖  รางวัลเกียรติบัตร 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญทอง            คะแนนต้ังแต่  ๘๐  คะแนนข้ึนไป 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญเงิน           คะแนนต้ังแต่  ๗๐ – ๗๙  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญทองแดง            คะแนนต้ังแต่  ๖๐ – ๖๙  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรชมเชย            คะแนนต้ังแต่  ๕๐ – ๕๙  คะแนน 



๓๔ 

 

 
ใบสมัครการประกวด 

กิจกรรม “การฉีก ตัด ปะติด”  
โรงเรียน………………………………………………………………………………………………………………..……………….…..…… 
สังกัดอบจ./ทน./ทม./ทศ./ อบต. …………………………………………………………………………..…………….………..… 
อ าเภอ………………………………………………….……….  จังหวัด …………………………………………….……………………. 
 
ผู้ประกวด 

๑. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
 

๒. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
 

๓. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
 
 
ครูผู้ควบคุม 

 
๑. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอรม์ือถือ ……………………… 
 
๒. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอรม์ือถือ ……………………… 

 
 
       ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
       
      (ลงช่ือ)………………………………………………… ผู้รับรอง 
       (………………………………………………………………) 
     ต าแหน่งผูอ้ านวยการส านักฯ/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

 
๑๔.   การวาดภาพจากสิ่งเร้า  

 ๑๔.๑  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน    
   นักเรียนระดับปฐมวัย  โรงเรียนละ  ๑  ทีม  ทีมละ  ๒   คน (ไม่ระบเุพศ) 
               เป็นนักเรียน  ปฐมวัยชาย/หญิง หรือทมีผสม 
 ๑๔.๒  หัวข้อ/สิ่งเร้าท่ีใช้ก าหนดในการวาดต่อเติม   
   แล้วแต่ข้อตกลงของคณะกรรมการผู้ด าเนินการประกวด 
 ๑๔.๓  เวลาท่ีใช้ในการประกวด  
   ใช้เวลาทั้งหมด   ๒   ช่ัวโมง   

๑๔.๔  วัสดุ / อุปกรณ์  ในการแข่งขัน 
     คณะกรรมการเตรียมให้  (กระดาษ  /สี /ดินสอ /ยางลบ)  หรือผูเ้ข้าประกวดเตรียม 
     วัสดุอุปกรณ์มาเองได้  (ยกเว้นกระดาษส าหรบัวาดภาพใช้กระดาษกองกลาง)  
     กระดาษที่ใช้ในการประกวดเป็นกระดาษ ๑๐๐ ปอนด์  ขนาด  ๒๗.๕ x ๓๘  ซม. 
๑4.๕  วิธีการด าเนินการ 
      ๑๔.๕.๑  คณะกรรมการช้ีแจงหลักเกณฑ์ในการประกวดให้นักเรียนเข้าใจ 
      ๑๔.๕.๒  ผู้เข้าประกวดน่ังประจ าที่  ก่อนการเริ่มประกวด  ๕ – ๑๐  นาที 
      ๑๔.๕.๓  คณะกรรมการเตรียมภาพสิ่งเร้า  หรือกระดาษสีที่ใช้เป็นสิง่เร้า   และแจกกระดาษ 
                      ให้นักเรียนแต่ละทีม   
      ๑๔.๕.๔  ผู้แข่งขันทุกทีมพร้อมแล้ว  กรรมการก าหนดเวลา  และใหส้ัญญาณการเริ่ม  
                      ประกวดการวาดภาพพร้อมกัน   
      ๑๔.๕.๕  เสร็จแล้วให้นักเรียนแสดงผลงาน  และตัง้ช่ือภาพที่วาด 
   
๑4.6   การการตัดสิน  แยกเป็นคะแนนดังน้ี   

 
เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 

    ๑.  การใช้เวลา ( ไม่เกินเวลาทีก่ าหนด )  ๒๐    
    ๒.  มีส่วนร่วมในการสร้างภาพทัง้  ๒  คน ๒๐ 
    ๓.  ความมั่นใจในเวลาท างาน  มีการวางแผนร่วมกัน ๒๐ 
    ๔.  ความสวยงาม ๒๐ 
    ๕.  ความสอดคล้องในการตั้งช่ือภาพ  ๒๐ 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
    ๑4.7  รางวัลเกียรติบัตร 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญทอง            คะแนนต้ังแต่  ๘๐  คะแนนข้ึนไป 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญเงิน           คะแนนต้ังแต่  ๗๐ – ๗๙  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญทองแดง            คะแนนต้ังแต่  ๖๐ – ๖๙  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรชมเชย            คะแนนต้ังแต่  ๕๐ – ๕๙  คะแนน 

 



๓๖ 

 

 
ใบสมัครการประกวด 

กิจกรรม “การวาดภาพจากสิ่งเร้า”  
โรงเรียน………………………………………………………………………………………………………………..……………….…..…… 
สังกัดอบจ./ทน./ทม./ทศ./ อบต. …………………………………………………………………………..…………….………..… 
อ าเภอ………………………………………………….……….  จังหวัด …………………………………………….……………………. 
 
ผู้ประกวด 

๑. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
 

๒. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
 
 
ครูผู้ควบคุม 

 
๑. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอรม์ือถือ ……………………… 
 
๒. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอรม์ือถือ ……………………… 

 
 
       ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
       
      (ลงช่ือ)………………………………………………… ผู้รับรอง 
        (………………………………………………………………) 
     ต าแหน่งผูอ้ านวยการส านักฯ/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๓๗ 

 

 
๑๕.  บล็อกไม้สร้างสรรค์ 

๑๕.๑  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน   
   นักเรียนระดับปฐมวัย  โรงเรียนละ   ๒  คน  ( ไม่ระบุเพศ) 
             เป็นนักเรียนปฐมวัยชาย/หญิง หรือทมีผสม 
 ๑๕.๒  หัวข้อท่ีใช้ก าหนดการประกวด    
    แล้วแต่ผู้เข้าประกวดจะด าเนินการต่อบล็อกเองตามต้องการโดยอิสระ 
 ๑๕.๓  เวลาท่ีใช้ในการประกวด  
    ใช้เวลาทั้งหมด   ๑   ช่ัวโมง   

๑๕.๔  วัสดุ / อุปกรณ์  ในการแข่งขัน 
     ผู้เข้าประกวดเตรียมวัสดุอปุกรณ์มาเองได้  จ านวน ๒๐๐ ช้ิน 
๑๕.๕  วิธีการด าเนินการ 
      ๑๕.๕.๑  คณะกรรมการช้ีแจงหลักเกณฑ์ในการประกวดให้นักเรียนเข้าใจ 
      ๑๕.๕.๒  ผู้เข้าประกวดน่ังประจ าที่  ก่อนการเริ่มประกวด  ๕ – ๑๐  นาที 
      ๑๕.๕.๓  คณะกรรมการตรวจความเรียบรอ้ยในแต่ละทมี    
      ๑๕.๕.๔  ผู้แข่งขันทุกทีมพร้อมแล้ว  กรรมการก าหนดเวลา  และใหส้ัญญาณการเริ่ม 
    ประกวดการตอ่บล็อกไม้พร้อมกัน   
      ๑๕.๕.๕  เสร็จแล้ว  ให้นักเรียนแตล่ะทีม  อธิบายผลงานที่สร้างข้ึน 
   
๑๕.๖   การการตัดสิน  แยกเป็นคะแนนดังน้ี   

 
เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 

    ๑.  ความร่วมมือในการท างาน  ๒๐    
    ๒.  การถ่ายทอดเรื่องราวทีส่ร้าง ๒๐ 
    ๓.  ความคิดสร้างสรรค์ ๒๐ 
    ๔.  ความสมบรูณ์ของงาน ๒๐ 
    ๕.  ความสอดคล้องในการตั้งช่ือภาพ  ๒๐ 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
   ๑๕.๗  รางวัลเกียรติบัตร 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญทอง            คะแนนต้ังแต่  ๘๐  คะแนนข้ึนไป 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญเงิน           คะแนนต้ังแต่  ๗๐ – ๗๙  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรเหรียญทองแดง            คะแนนต้ังแต่  ๖๐ – ๖๙  คะแนน 
    -  รางวัลเกียรตบิัตรชมเชย            คะแนนต้ังแต่  ๕๐ – ๕๙  คะแนน 
 
 
 
 



๓๘ 

 

 
ใบสมัครการประกวด 

กิจกรรม “การต่อบล็อกไม้สรา้งสรรค์”  
โรงเรียน………………………………………………………………………………………………………………..……………….…..…… 
สังกัดอบจ./ทน./ทม./ทศ./ อบต. …………………………………………………………………………..…………….………..… 
อ าเภอ………………………………………………….……….  จังหวัด …………………………………………….……………………. 
 
ผู้ประกวด 

๑. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
 

๒. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….…………………………………………………….. ช้ัน …………………… 
 
 
ครูผู้ควบคุม 

 
๑. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอรม์ือถือ ……………………… 
 
๒. ช่ือ  -  สกุล ……………………………….……………………………………… เบอรม์ือถือ ……………………… 

 
 
       ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
       
      (ลงช่ือ)………………………………………………… ผู้รับรอง 
      (………………………………………………………………) 
     ต าแหน่งผูอ้ านวยการส านักฯ/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๓๙ 

 

 
๑๖.  การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาระดับปฐมวัย 

๑๖.๑  ผู้เข้าประกวด 
           ครูผูส้อนในโรงเรียนสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๑๖.๒  เวลาท่ีใช้ในการประกวด 
           น าเสนอและกรรมการซักถามไมเ่กิน ๑๒ นาที / ๑ สื่อ 

๑๖.๓  วิธีการประกวด 
  ๑๖.๓.๑  ผู้เข้าประกวดจะต้องจับล าดับ ก่อนการประกวด ๓๐ นาที 

๑๖.๓.๒  ผู้เข้าประกวดสามารถจัดเตรียมสือ่นวัตกรรมภายในห้อง ก่อนการประกวด  
            ๑๕ นาที 

                     ๑๖.๓.๓  ผู้เข้าประกวดต้องน าเสนอสื่อนวัตกรรมต่อคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการ 
 ซักถาม 

๑๖.๔  เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม  ๑๐๐  คะแนน  ดังน้ี 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. รูปแบบการผลิตสื่อ    
          ๑.๑  ออกแบบสื่ออย่างเป็นระบบ  เนื้อหามีความสมัพันธ์สอดคลอ้งกบัแผนการเรียนรู้ 
 ๑.๒  ส่งเสรมิและพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 
 ๑.๓  เป็นสื่อที่ไม่ลอกเลียนแบบผูอ้ื่นมาโดยตรง 
           ๑.๔  เป็นสื่อทีส่่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ให้แกน่ักเรียน 

๒๐ 

๒. คู่มือการผลิตและขั้นตอนการใช้สื่อ   
 ๒.๑  มีเทคนิคและกระบวนการผลิตที่ชัดเจน 
 ๒.๒  มีเนื้อหาสอดคล้องกบัสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 ๒.๓  การน าเสนอสื่อเป็นไปตามล าดับข้ันตอนของหลักวิชาการ 
 ๒.๔  ความยากง่ายเหมาะสมกับระดับช้ัน / ช่วงช้ัน 
 ๒.๕  มีคุณค่าและประโยชน์กบัผูส้อน  และผู้เรียน  

๒๐ 

๓. สรุปรายงานผลการน าไปใช้    
 ๓.๑  มีเอกสารรายงานผลการน าไปใช้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 ๓.๒  มีเอกสารเผยแพร่เป็นรปูธรรมเป็นที่ยอมรับและตรวจสอบได้ 
 ๓.๓  มีเอกสารแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทีเ่กิดจาการใช้สื่อ 
 ๓.๔  รายงานการใช้จัดท าเพื่อแสดงผล  และยืนยันประโยชน์ของสื่อต่อ 
การเรียนการสอน 
              ***มิใช่จัดท าเพื่อการประกวดสือ่เท่านั้น 

๒๐ 



๔๐ 

 

๔. วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต  
 ๔.๑  มีความทันสมัยแปลกใหม ่
 ๔.๒  มีความคงทน  ประหยัด  หาง่ายในทอ้งถ่ิน 
 ๔.๓  ใช้ประกอบการสอนได้ง่ายและสะดวก 
 ๔.๔  การจัดแสดงเรียบง่าย  และมีคุณค่า 

๒๐ 
 

๕. การน าเสนอต่อคณะกรรมการ    
 ๕.๑  ความเหมาะสมของเวลาในการน าเสนอ 
 ๕.๒  มีเทคนิคในการน าเสนอทีเ่หมาะสมน่าสนใจ 
 ๕.๓  มีความมั่นใจชัดเจนในการตอบค าถาม 
 ๕.๔  บุคลิกภาพ  ท่วงที  วาจาของผู้รายงาน 

๒๐ 

 
หมายเหต ุ  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด 

๑๖.๕  รางวัลการประกวด  
  - รางวัลชนะเลิศ   เงินสด            บาท พร้อมเกียรติบัตร 
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินสด    บาท พร้อมเกียรติบัตร 
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินสด    บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 ๑๖.๖  รางวัลเกียรติบัตร 
               - เกียรติบัตรระดบัคุณภาพเหรียญทอง  คะแนนต้ังแต่  ๘๐  คะแนนข้ึนไป 
  - เกียรติบัตรระดบัคุณภาพเหรียญเงิน  คะแนนต้ังแต่ ๗๐ – ๗๙   คะแนน 
  - เกียรติบัตรระดบัคุณภาพเหรียญทองแดง  คะแนนต้ังแต่  ๖๐ – ๖๙ คะแนน 
  - เกียรติบัตรเข้าร่วมกจิกรรม               คะแนนต่ ากว่า  ๖๐  คะแนนลงมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


