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เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมสัมพันธ์ออนไลน์ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 
กลุ่มโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี  

วันพุธที่ 9 - วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  
 

วัน กิจกรรม ประเภท โรงเรียนที่เป็นกรรมการ เวลาที่ใช้แข่งขัน 
วันที่ 
9 

1. Speech  Contest 
ตามเวลาในการจับฉลากเริ่ม
เวลา 9.00น. 

บุคคล โรงเรียนประชาสงเคราะห์  
โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดินแดง    
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว  

3-5 นาที 

2. การพูดภาษาจีน 
ตามเวลาในการจับฉลากเริ่ม
เวลา 9.00น. 

บุคคล โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา 
โรงเรียนดาราจรัส 
โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 

2-5 นาที 

3. หนูน้อยรักการอ่าน 
ตามเวลาในการจับฉลากเริ่ม
เวลา 9.00น. 

บุคคล โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา  
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์  
โรงเรียนเทวรักษ์  

- 

4. การเล่านิทานประกอบ
ท่าทาง 
ตามเวลาในการจับฉลากเริ่ม
เวลา 9.00น. 

บุคคล โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา  
โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ      
โรงเรียนคริสตสงเคราะห์  

6-8 นาที 

5. ว่ิงสลับฟันปลา 
ส่ง Clip Video ภายในวันที่ 
9 พฤศจิกายน 2565 

ทีม 5 คน โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดินแดง 
โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ 
โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ 

- 

6. สมรรถนะด้านร่างกาย 
ส่ง Clip Video ภายในวันที่ 
9 พฤศจิกายน 2565 

ทีม 5 คน โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา 
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 
โรงเรียนปัญจทรัพย์ มีนบุรี  

- 

วันที่ 
10 

7. การวาดภาพระบายสี 
ด้วยสีเทียน 
เปิดห้องออนไลน์ลงทะเบียน
เวลา 8.30 น. และเริ่มจับ 
เวลาในการแข่งขันเวลา  
9.00 – 11.00 น. หลังจากนั้น
จะเป็นการตอบคำถามจาก
คณะกรรมการ 

บุคคล โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา  
โรงเรียนเทวรักษ์  
โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดินแดง  

2 ชั่วโมง 
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วัน กิจกรรม ประเภท โรงเรียนที่เป็นกรรมการ เวลาที่ใช้แข่งขัน 
วันที่  
10 

8. คัดลายมือภาษาไทย 
เปิดห้องออนไลน์ลงทะเบียน
เวลา 8.30 น. และเริ่มจับ 
เวลาในการแข่งขันเวลา  
9.00 – 10.00 น.และคุณครู
ผู้ดูแลเด็กต้องโชว์ผลงานในจอ
ของแต่ละโรงเรียน 

บุคคล โรงเรียนเทวรักษ์ 
โรงเรียนดาราจรัส  
สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านยอแซฟพิทักษ์  

1 ชั่วโมง 

9. คัดลายมือภาษาอังกฤษ 
เปิดห้องออนไลน์ลงทะเบียน
เวลา 8.30 น. และเริ่มจับ 
เวลาในการแข่งขันเวลา  
9.00 – 10.00 น.และคุณครู
ผู้ดูแลเด็กต้องโชว์ผลงานใน
จอของแต่ละโรงเรียน 

บุคคล โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว  
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์  
โรงเรียนประชาสงเคราะห์  

1 ชั่วโมง 

วันที่ 
11 

10. การต่อ LEGO พลาสติก 
เปิดห้องออนไลน์ลงทะเบียน
เวลา 8.30 น. และเริ่มจับ 
เวลาในการแข่งขันเวลา  
9.00 – 9.50 น. หลังจาก
นั้นจะเป็นการตอบคำถาม
จากคณะกรรมการ 

ทีม 2 คน โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ  
โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา  
โรงเรียนเทวรักษ์  

50 นาที 

11. การปั้นดินน้ำมัน 
เปิดห้องออนไลน์ลงทะเบียน
เวลา 8.30 น. และเริ่มจับ 
เวลาในการแข่งขันเวลา  
9.00 – 11.00 น. หลังจาก
นั้นจะเป็นการตอบคำถาม
จากคณะกรรมการ 

ทีม 3 คน โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา  
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว        
โรงเรียนปรีชานุศาสน์  

2 ชั่วโมง 

12. สร้างภาพด้วยการฉีก 

ตัด ปะ 
เปิดห้องออนไลน์ลงทะเบียน
เวลา 8.30 น. และเริ่มจับ 
เวลาในการแขง่ขันเวลา  
9.00 – 11.00 น. หลังจาก
นั้นจะเป็นการตอบคำถาม
จากคณะกรรมการ 

ทีม 3 คน โรงเรียนคริสตสงเคราะห์  
โรงเรียนประชาสงเคราะห์      
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์  

2 ชั่วโมง 
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หมายเหตุ  1) ระดับชั้นที่แข่งขันเป็น นักเรียนปฐมวัยปีที่ 2-3 
     2) อุปกรณ์ในการแข่งขัน วิงสลับฟันปลา กรวยปีเก้ จำนวน 6 อัน  และการแข่งขันสมรรถนะด้าน

ร่างกาย สิ่งกีดขวาง สูง 30 เซนติเมตร ลูกแชร์บอล   
              3) ทุกรายการแข่งขัน แต่ละโรงเรียนต้องตั้งชื่อในระบบ ZOOM เป็นชื่อโรงเรียน 
     4) กลุ่มท่ีมีการแข่งขันตามเวลาโดยกำหนดตารางเวลาในการเข้าห้อง ZOOM ดังนี้ 
  4.1 Speech  Contest 
   เริ่มแข่งขัน รร.ที่จับฉลากได้  รร.ลำดับที่ 1 เวลา 09.00-09.05 น. 
       รร.ลำดับที่ 2 เวลา 09.10-09.15 น. 
       รร.ลำดับที่ 3 เวลา 09.20-09.25 น. 
       รร.ลำดับที่ 4 เวลา 09.30-09.35 น. 
       รร.ลำดับที่ 5 เวลา 09.40-09.45 น. 
       รร.ลำดับที่ 6 เวลา 09.50-09.55 น. 
       รร.ลำดับที่ 7 เวลา 10.00-10.05 น. 
       รร.ลำดับที่ 8 เวลา 10.10-10.15 น. 
       รร.ลำดับที่ 9 เวลา 10.20-10.25 น. 
       รร.ลำดับที่ 10 เวลา 10.30-10.35 น. 
       รร.ลำดับที่ 11 เวลา 10.40-10.45 น. 
       รร.ลำดับที่ 12 เวลา 10.50-10.55 น. 
       รร.ลำดับที่ 13 เวลา 11.00-11.05 น. 
       รร.ลำดับที่ 14 เวลา 11.10-11.15 น. 
       รร.ลำดับที่ 15 เวลา 11.20-11.25 น. 
 

4.2 การพูดภาษาจีน 
   เริ่มแข่งขัน รร.ที่จับฉลากได้  รร.ลำดับที่ 1 เวลา 09.00-09.05 น. 
       รร.ลำดับที่ 2 เวลา 09.10-09.15 น. 
       รร.ลำดับที่ 3 เวลา 09.20-09.25 น. 
       รร.ลำดับที่ 4 เวลา 09.30-09.35 น. 
       รร.ลำดับที่ 5 เวลา 09.40-09.45 น. 
       รร.ลำดับที่ 6 เวลา 09.50-09.55 น. 
       รร.ลำดับที่ 7 เวลา 10.00-10.05 น. 
       รร.ลำดับที่ 8 เวลา 10.10-10.15 น. 
       รร.ลำดับที่ 9 เวลา 10.20-10.25 น. 
       รร.ลำดับที่ 10 เวลา 10.30-10.35 น. 
       รร.ลำดับที่ 11 เวลา 10.40-10.45 น. 
       รร.ลำดับที่ 12 เวลา 10.50-10.55 น. 
       รร.ลำดับที่ 13 เวลา 11.00-11.05 น. 
       รร.ลำดับที่ 14 เวลา 11.10-11.15 น. 
       รร.ลำดับที่ 15 เวลา 11.20-11.25 น. 
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4.3 หนูน้อยรักการอ่าน 
   เริ่มแข่งขัน รร.ที่จับฉลากได้  รร.ลำดับที่ 1 เวลา 09.00-09.05 น. 
       รร.ลำดับที่ 2 เวลา 09.10-09.15 น. 
       รร.ลำดับที่ 3 เวลา 09.20-09.25 น. 
       รร.ลำดับที่ 4 เวลา 09.30-09.35 น. 
       รร.ลำดับที่ 5 เวลา 09.40-09.45 น. 
       รร.ลำดับที่ 6 เวลา 09.50-09.55 น. 
       รร.ลำดับที่ 7 เวลา 10.00-10.05 น. 
       รร.ลำดับที่ 8 เวลา 10.10-10.15 น. 
       รร.ลำดับที่ 9 เวลา 10.20-10.25 น. 
       รร.ลำดับที่ 10 เวลา 10.30-10.35 น. 
       รร.ลำดับที่ 11 เวลา 10.40-10.45 น. 
       รร.ลำดับที่ 12 เวลา 10.50-10.55 น. 
       รร.ลำดับที่ 13 เวลา 11.00-11.05 น. 
       รร.ลำดับที่ 14 เวลา 11.10-11.15 น. 
       รร.ลำดับที่ 15 เวลา 11.20-11.25 น. 
        
  4.4 การเล่านิทานประกอบท่าทาง 
   เริ่มแข่งขัน รร.ที่จับฉลากได้  รร.ลำดับที่ 1 เวลา 09.00-09.08 น. 
       รร.ลำดับที่ 2 เวลา 09.10-09.18 น. 
       รร.ลำดับที่ 3 เวลา 09.20-09.28 น. 
       รร.ลำดับที่ 4 เวลา 09.30-09.38 น. 
       รร.ลำดับที่ 5 เวลา 09.40-09.48 น. 
       รร.ลำดับที่ 6 เวลา 09.50-10.58 น. 
       รร.ลำดับที่ 7 เวลา 10.00-10.08 น. 
       รร.ลำดับที่ 8 เวลา 10.10-10.18 น. 
       รร.ลำดับที่ 9 เวลา 10.20-10.28 น. 
       รร.ลำดับที่ 10 เวลา 10.30-10.38 น. 
       รร.ลำดับที่ 11 เวลา 10.40-10.48 น. 
       รร.ลำดับที่ 12 เวลา 10.50-10.58 น. 
       รร.ลำดับที่ 13 เวลา 11.00-11.08 น. 
       รร.ลำดับที่ 14 เวลา 11.10-11.18 น. 
       รร.ลำดับที่ 15 เวลา 11.20-11.28 น. 
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การแข่งขัน Speech  Contest 
 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน     เป็นนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2 - 3  
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน  ประเภทบุคคล 
3. วิธีดำเนินการ และรายละเอียดการแข่งขัน 

3.1 ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียนที่ห้อง ZOOM แข่งขัน  
3.2 ผู้เข้าแข่งขันเข้าห้องตามเวลาที่จับฉลากทีละคนตามลำดับ 
3.3 ผู้เข้าแข่งขันแนะนำตนเอง และพูดหัวข้อในการแข่งขันเก่ียวกับ  ครอบครัว  โรงเรียน และ 

ความประทับใจ ใช้เวลาในการแข่งขัน 3 - 5 นาที 
3.4 แต่งกายด้วยชุดนักเรียนของโรงเรียน   
3.5 เริ่มแข่งขันเวลา 9.00 น. และขอให้เข้าห้อง ZOOM ตามลำดับการจับฉลาก ถ้ามาไม่ทันตามเวลาที่

กำหนด ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสิน 
4. เกณฑ์การให้คะแนน 

4.1 ด้านเนื้อหา       
- มีความถูกต้องตามหัวเรื่องที่กำหนด    20 คะแนน 
- ความถูกต้องของภาษา      20 คะแนน 

4.2 ด้านความคล่องแคล่วในทักษะภาษา    
- ความสามารถด้านการออกเสียง การเน้นคำ    30 คะแนน 

4.3 ความสำเร็จในการถ่ายทอด     
- ความสามารถในการสื่อถึงผู้ฟัง     20 คะแนน 
- บุคลิก ท่าทาง       10 คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด 

6. คณะกรรมการดำเนินการแขง่ขันและตัดสิน    
โรงเรียนประชาสงเคราะห์  
โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดินแดง    
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 

7. ครูรับผิดชอบกิจกรรม    โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 
หมายเหตุ คุณครูที่เป็นคณะกรรมการตัดสิน  ไม่สามารถตัดสินผลงานของโรงเรียนตนเอง 
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การแข่งขันพูดภาษาจีน 
 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน     เป็นนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2 - 3  
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน  ประเภทบุคคล 
3. วิธีดำเนินการ และรายละเอียดการแข่งขัน 

3.1 ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียนที่ห้อง ZOOM แข่งขัน  
3.2 ผู้เข้าแข่งขันเข้าห้องตามเวลาที่จับฉลากทีละคนตามลำดับ 
3.3 ผู้เข้าแข่งขันแนะนำตนเอง และพูดหัวข้อในการแข่งขันเก่ียวกับ  ครอบครัว  โรงเรียน และ 

ความประทับใจ ใช้เวลาในการแข่งขัน 2 - 5 นาที 
3.4 แต่งกายด้วยชุดนักเรียนของโรงเรียน   
3.5 เริ่มแข่งขันเวลา 9.00 น. และขอให้เข้าห้อง ZOOM ตามลำดับการจับฉลาก ถ้ามาไม่ทันตามเวลาที่

กำหนด ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสิน 
4. เกณฑ์การให้คะแนน 

4.1 ด้านเนื้อหา       
- มีความถูกต้องตามหัวเรื่องที่กำหนด    20 คะแนน 
- ความถูกต้องของภาษา      20 คะแนน 

4.2 ด้านความคล่องแคล่วในทักษะภาษา    
- ความสามารถด้านการออกเสียง การเน้นคำ    30 คะแนน 

4.3 ความสำเร็จในการถ่ายทอด     
- ความสามารถในการสื่อถึงผู้ฟัง     20 คะแนน 
- บุคลิก ท่าทาง       10 คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด 

6. คณะกรรมการดำเนินการแขง่ขันและตัดสิน    
โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา 
โรงเรียนดาราจรัส 
โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 

7. ครูรับผิดชอบกิจกรรม    โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา 
หมายเหตุ คุณครูที่เป็นคณะกรรมการตัดสิน  ไม่สามารถตัดสินผลงานของโรงเรียนตนเอง 
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การแข่งขันหนูน้อยรักการอ่าน 
 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน     เป็นนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2 - 3 
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน ประเภทบุคคล 
3. วิธีดำเนินการ และรายละเอียดการแข่งขัน 

3.1 ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียนที่ห้อง ZOOM แข่งขัน  
3.2 ผู้เข้าแข่งขันเข้าห้องตามเวลาที่จับฉลากทีละคนตามลำดับ และให้เลือกหมายเลขในการอ่านนิทาน  

เนื้อเรื่องที่อ่าน ได้แก่   ชาวนากับงูเห่า  สุนัขจิ้งจอกกับไก่  กบกับหนู   
3.3 ผู้เข้าแข่งขันแนะนำตนเอง และอ่านเนื้อเรื่องที่ได้รับ  
3.4 แต่งกายด้วยชุดนักเรียนของโรงเรียน 
3.5 เริ่มแข่งขันเวลา 9.00 น. และขอให้เข้าห้อง ZOOM ตามลำดับการจับฉลาก ถ้ามาไม่ทันตามเวลาที่

กำหนด ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสิน 
4. อุปกรณ์ 

4.1 เนื้อเรื่องที่อ่าน ไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4  
4.2 กระดานรองเนื้อเรื่องที่อ่าน 

5. เกณฑ์การให้คะแนน 
5.1 บุคลิก ท่าทาง 
     -  การแนะนำตนเอง     10 คะแนน 

-  ลักษณะท่าทางในการอ่าน     10 คะแนน 
5.2 ด้านการอ่านออกเสียง       

- อักขรวิธี ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์การออกเสียง  25 คะแนน 
- ออกเสียง ร ล และคำควบกล้ำ ชัดเจน   30 คะแนน 
- การเว้นวรรคตอน  จังหวะ  และน้ำหนักค่า   25 คะแนน 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด 

7. คณะกรรมการดำเนินการแขง่ขันและตัดสิน  
โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา  
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์  
โรงเรียนเทวรักษ์      

8. ครูรับผิดชอบกิจกรรม   โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา  

หมายเหตุ คุณครูที่เป็นคณะกรรมการตัดสิน  ไม่สามารถตัดสินผลงานของโรงเรียนตนเอง 
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ชาวนากบังูเห่า 

เชา้วนัหนึ่งท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บ ชาวนา

เดนิออกจากบา้น ระหว่างทางพบงูเห่าตวัหนึ่งนอนขด

ตวัแขง็ใกลต้ายอยู่บนคนันา เพราะความหนาวมนัไม่

กระดุกกระดิกเลย ชาวนาเฝ้ามองดูมนัอยู่นานดว้ย

ความรูส้กึสงสารอย่างจบัใจ  จงึกม้ลงประคองแลว้อุม้

มนัไวใ้นออ้มแขน เพือ่ใหม้นัหายหนาว เมือ่งูเห่าไดร้บั

ความอบอุ่นก็ เริ่มมีก าลงัมากขึ้น  มนัจึงก ัดชาวนา 

ก่อนที่จะเลื้อยหนีไป ชาวนาทนพษิบาดแผลไม่ไหว ก็

สิ้นใจตายในเวลาต่อมา 

เรื่องนี้สอนใหรู้ว้า่ “ท าคุณกบัคนชัว่ มแีต่จะไดร้บั

ความเดอืดรอ้น” 
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สุนขัจิ้งจอกกบัไก่ 

ครัง้หนึ่งไดม้สีุนขัจิ้งจอกตวัหนึ่งจบัไก่ได ้และคิด

ว่าจะหาขอ้อา้งที่มเีหตุผลอะไรดี ในการกินไก่ตวันี้ซะ 

มนัจงึกลา่วหาวา่ ไก่รบกวนผูค้นจากการส่งเสยีงขนัใน

ตอนเชา้มดื ซึง่ท าใหผู้ค้นนอนไม่หลบั ไก่จงึไดป้กป้อง

ตนเองดว้ยการพูดว่า  ที่มนัท าแบบนัน้เพื่อประโยชน์

ของผูค้นพวกนัน้ จะไดต้ื่นทนัไปท างาน สุนขัจิ้งจอก

จึงตอบว่า  แมว้่าค าแกต้วัของเจา้จะฟงัดูสวยหรู แต่

ขา้ก็ไม่ยอมอดอาหารหรอก แลว้สุนขัจิ้งจอกก็กินไก่

ตวันัน้เป็นอาหาร 

เรื่องนี้สอนใหรู้ว้่า คนพาลย่อมมขีอ้อา้งในการท า

รา้ยและเบยีดเบยีนผูอ้ืน่เสมอ 

 



หน้า 10 
 

กบกบัหนู 

  หนูตวัหนึ่งออกเดินทางท่องเที่ยวจนมาถงึล  าธาร

เพื่อหาอาหาร มนัเหน็ว่าอกีฝัง่ของล  าธารมอีาหารอุดม

สมบูรณ์ จงึคิดจะขา้มฝัง่ไป มนัเดนิไปหากบทีอ่ยู่แถว

นัน้ แลว้บอกใหพ้ามนัว่ายน า้ขา้มไป แต่กบปฏเิสธ “ขา้

ก็ต ัวพอๆ กับท่ าน แลว้ข า้จะพาท่ านข า้มไปได ้

อย่างไร” หนูไม่ยอมและยืนย ันที่จะไปใหไ้ด ้ดว้ย

ความร าคาญกบจึงยอม โดยใหห้นูเอาเทา้ผูกติดกบั

เทา้ของมนัแลว้ว่ายน า้พาไป เมื่อมาถงึกลางล  าธารกบ

ว่ายน า้ต่อไปไม่ไหวจึงหยุด ก็มนีกเหยี่ยวตวัหนึ่งบิน

ผ่านมาเห็นเขา้ จึงบินโฉบลงมาคาบท ัง้สองไปกิน

พรอ้มๆ กนั 

เรื่องนี้สอนใหรู้ว้่า คิดประโยชนจ์ากผูท้ีไ่ม่สามารถ

ใหไ้ด ้ย่อมมเีเต่เสยีหาย 
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การแข่งขันเล่านิทานประกอบท่าทาง 
 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน     เป็นนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2 - 3   
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน ประเภทบุคคล 
3. วิธีดำเนินการ และรายละเอียดการแข่งขัน 

3.1 ผู้เข้าแข่งขันเข้าห้องตามเวลาที่จับฉลากทีละคนตามลำดับ 
3.2 ผู้เข้าแข่งขันแนะนำตนเอง  และเล่านิทานประกอบท่าทาง โดยผูกเรื่องราวเป็นนิทานได้อย่าง

เหมาะสม 
3.3 ใช้เวลาในการแข่งขัน 6-8 นาท ี
3.4 แต่งกายด้วยชุดนักเรียนของโรงเรียน 
3.5 เริ่มแข่งขันเวลา 9.00 น. และขอให้เข้าห้อง ZOOM ตามลำดับการจับฉลาก ถ้ามาไม่ทันตามเวลาที่

กำหนด ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสิน 
4. อุปกรณ์  

4.1 เครื่องเสียง  
4.2 ห้าม นำฉากหลังและสื่อมาประกอบการเล่านิทาน 

5. เกณฑ์การให้คะแนน 
5.1 กระบวนการเล่านิทาน    
- เนื้อเรือ่งเหมาะสมกับวัย/น่าสนใจ     5 คะแนน 
- การดำเนินเรื่อง (จุดเริ่มต้น,จุดวิกฤต,การคลี่คลายเรื่อง)  5 คะแนน 
- เรื่องท่ีเล่าก่อให้เกิดข้อคิดที่มีประโยชน์และไม่ขัดต่อศีลธรรม  5 คะแนน 
- เล่าเรื่องได้ตามเวลาที่กำหนด     5 คะแนน 
- มีการสรุปเรื่องราวที่เป็นคุณธรรมและนำไปใช้ได้   5 คะแนน 

5.2 การใช้น้ำเสียงที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง/เสียงดังชัดเจน    
- ชัดเจน ฉะฉาน ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย    10 คะแนน 
- การใช้น้ำเสียงสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง    10 คะแนน 
- ลีลาการเล่าชวนฟัง      10 คะแนน 

5.3 มีความคิดสร้างสรรค์ / มีความแปลกใหม่ของเรื่อง  
- เนื้อเรื่องแปลกใหม่      10 คะแนน 
- วิธีการนำเสนอมีความแปลกใหม่     10 คะแนน 

5.4 บุคลิกภาพของเด็ก   
- ปรากฏตัวด้วยความมั่นใจ      5 คะแนน 
- พูดทักทายแนะนำตนเอง/สบตาผู้ชมอย่างทั่วถึง   5 คะแนน 
- แสดงท่าทางประกอบได้สอดคล้องกับการเล่า   10 คะแนน 
- การกล้าแสดงออก      5 คะแนน 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด 
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7. คณะกรรมการดำเนินการแขง่ขันและตัดสิน   
โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา 
โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ  
โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ 

8. ครูรับผิดชอบกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา 
 

หมายเหตุ คุณครูที่เป็นคณะกรรมการตัดสิน  ไม่สามารถตัดสินผลงานของโรงเรียนตนเอง 
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การแข่งขันวิ่งสลับฟันปลา 
 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน     เป็นนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2-3  
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน ประเภททีม 5 คน 
3. วิธีดำเนินการ และรายละเอียดการแข่งขัน  โรงเรียนบันทึก Clip Video วิ่งสลับฟันปลา   

3.1 ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายด้วยชุดกีฬาของโรงเรียน 
3.2 ผู้เข้าแข่งขันเข้าแถวตอน วิ่งสลับฟันปลาทีละคน  

• จุดเริ่มต้น นักเรียนยืนอยู่หลังปีเก้อันที่ 1 และวิ่งสลับซ้าย – ขวา ของปีเก้ท้ังไปและกลับ 
ระยะทาง 10 เมตร และกับมาแตะมือเพ่ือน  

• ตั้งปีเก้ห่างกัน  1 เมตร  
3.3 ส่ง Clip Video วิ่งสลับฟันปลา ให้คณะกรรมการตัดสินตรวจ 

4. อุปกรณ์ 
4.1 ปีเก้  6 อัน 
4.2 นาฬิกาจับเวลา 

5. เกณฑ์การให้คะแนน   
1) เวลา 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
ใช้เวลา  1.00 นาที   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ใช้เวลา  1.30 นาที   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ใช้เวลา  2.00 นาที   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด 

7. คณะกรรมการดำเนินการแขง่ขันและตัดสิน  
โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดินแดง 
โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ 
โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ 

8. ครูรับผิดชอบกิจกรรม   โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดินแดง 
 

หมายเหตุ คุณครูที่เป็นคณะกรรมการตัดสิน  ไม่สามารถตัดสินผลงานของโรงเรียนตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 14 
 

การแข่งขันสมรรถนะด้านร่างกาย 
 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน     เป็นนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2-3  
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน ประเภททีม 5 คน 
3. วิธีดำเนินการ และรายละเอียดการแข่งขัน  โรงเรียนบันทึก Clip Video สมรรถนะด้านร่างกาย   

3.1 ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายด้วยชุดกีฬาของโรงเรียน 
3.2 ให้ผู้เข้าแข่งขันเข้าแถวตอน  

• กระโดดสองขาคู่ข้ามสิ่งกีดขวาง 1 ครั้ง จากนั้น กระโดดขาเดียวระยะทาง 2 เมตร และ
โยนลูกบอลให้กระดอนลงพ้ืนกรอบสี่เหลี่ยมที่กำหนดให้ (ขนาด 20*20 นิ้ว) ให้นักเรียนยืน
ห่าง 1 เมตร จากจุดที่ลูกบอลกระดอนลงพ้ืน วิ่งกลับไปแตะเพ่ือนคนต่อไป 

3.3 ส่ง Clip Video สมรรถนะด้านร่างกาย ให้คณะกรรมการตัดสินตรวจ 
4. อุปกรณ์ 

4.1 สิ่งกีดขวาง สูง 30 เซนติเมตร 
4.2 ลูกแชร์บอล 1 ลูก 

5. เกณฑ์การให้คะแนน  คือ  
5.1  กระโดดข้ามสิ่งกีดขวางได้อย่างคล่องแคล่ว คนละ  5 คะแนน 
5.2  กระโดดขาเดียวโดยไม่เสียการทรงตัว คนละ           10 คะแนน 
5.3  โยนลูกบอลลงในช่องสี่เหลี่ยมได้ คนละ              5  คะแนน  

6. เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ  70 – 79  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด 

7. คณะกรรมการดำเนินการแขง่ขันและตัดสิน  
โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา 
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 
โรงเรียนปัญจทรัพย์ มีนบุรี 

8. ครูรับผิดชอบกิจกรรม   โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา 

 
หมายเหตุ คุณครูที่เป็นคณะกรรมการตัดสิน  ไม่สามารถตัดสินผลงานของโรงเรียนตนเอง 
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การแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน 
 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน      เป็นนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2 - 3 
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน ประเภทบุคคล 
3. วิธีดำเนินการ และรายละเอียดการแข่งขัน 

3.1 ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียนที่ห้อง ZOOM แข่งขันเวลา 8.30 น. เพื่อลงทะเบียนและชี้แจงรายละเอียด
ในการแข่งขัน 

3.2 คณะกรรมการบอกหัวข้อการระบายสี “ธรรมชาติรอบตัว” 
3.3 ห้ามร่างภาพด้วยดินสอหรืออุปกรณ์ใดๆ บนกระดาษวาดเขียน 
3.4 ใช้เวลาในการแข่งขัน 2 ชั่วโมง  
3.5 แต่งกายด้วยชุดนักเรียนของโรงเรียน 
3.6 เริ่มแข่งขันเวลา 9.00 น. ถ้าเข้าไม่ทันตามเวลาที่กำหนด ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสิน 

4. อุปกรณ์ 
4.1  ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียม 

- กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ หน้าเรียบ ขนาด กว้าง 7.5 นิ้ว ยาว 10.5 นิ้ว ไม่มีกรอบและขา
ตั้งไม่มีการตกแต่ง 

- กระดานรองวาด 
- สีเทียน (ขนาดใดก็ได้) 

5. เกณฑ์การให้คะแนน 
5.1 ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ  
- ผลงานมีความแปลกใหม่      10 คะแนน 
- ความแปลกใหม่ขององค์ประกอบชิ้นงาน(สังเกตและสัมภาษณ์) 10 คะแนน 
- ความเชื่อมโยงของภาพ      10 คะแนน 

5.2 กระบวนการทำงาน    
- การวางแผนการทำงาน       5 คะแนน 
- การทำงานอย่างมีความสุข/เสร็จตามเวลาที่กำหนด     5 คะแนน 
- การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์       5 คะแนน 

5.3 เนื้อหา       
- ความสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง     20 คะแนน 
- ความหลากหลายของเนื้อเรื่อง     20 คะแนน 

5.4 หลักการจัดภาพ     
- ความสมดุลของการจัดภาพ      5 คะแนน 
- ความสมบูรณ์ของผลงาน      10 คะแนน 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด 
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7. คณะกรรมการดำเนินการแขง่ขันและตัดสิน   
โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา 
โรงเรียนเทวรักษ์  
โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดินแดง 

8. ครูรับผิดชอบกิจกรรม  โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา 
 

หมายเหตุ คุณครูที่เป็นคณะกรรมการตัดสิน  ไม่สามารถตัดสินผลงานของโรงเรียนตนเอง 
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การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย 
 

1. คุณสมบตัิผู้เข้าแข่งขัน      เป็นนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2 – 3 
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน ประเภทบุคคล  
3. วิธีดำเนินการ และรายละเอียดการแข่งขัน 

3.1 ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียนที่ห้อง ZOOM แข่งขันเวลา 8.30 น. เพื่อลงทะเบียนและชี้แจง
รายละเอียดในการแข่งขัน 

3.2 ใช้แบบคัดลายมือที่กำหนด ตัวอักษร Dillenia UPC เวลาในการแข่งขัน 1 ชั่วโมง 
3.3 แต่งกายด้วยชุดนักเรียนของโรงเรียน   
3.4 เริ่มแข่งขันเวลา 9.00 น. ถ้ามาไม่ทันตามเวลาที่กำหนด ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสิน 

4. อุปกรณ์ 
4.1 โต๊ะ เก้าอ้ี สำหรับนักเรียนทำกิจกรรม   
4.2 กระดาษและเนื้อหาในการแข่งขันคัดลายมือ  
4.3 ผู้เข้าแข่งขันนำมาเอง  ได้แก่ ดินสอ ยางลบ ตามความเหมาะสม 

5.  เกณฑ์การให้คะแนน 
5.1 ตัวอักษรตรงเรียบ การวางสระ วรรณยุกต์    20 คะแนน 
5.2 การเว้นช่องไฟและสะกดคำถูกต้อง    20 คะแนน 
5.3 ความสะอาดและความสวยงาม    20 คะแนน  
5.4 คุณภาพของเส้น      20 คะแนน 
5.5 อ่านง่าย เป็นระเบียบ     10 คะแนน 
5.6 เสร็จทันเวลาที่กำหนด     10 คะแนน 
หมายเหตุ ถ้าทำผิดตามรายละเอียดของเกณฑ์  1 จุด หัก 2 คะแนน 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ  70 – 79  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด 

7. คณะกรรมการดำเนินการแขง่ขันและตัดสิน  
โรงเรียนเทวรักษ์ 
โรงเรียนดาราจรัส 
สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านยอแซฟพิทักษ์ 

8. ครูรับผิดชอบกิจกรรม   โรงเรียนเทวรักษ์ 

 
หมายเหตุ คุณครูที่เป็นคณะกรรมการตัดสิน  ไม่สามารถตัดสินผลงานของโรงเรียนตนเอง 
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การแข่งขันคัดลายมือภาษาอังกฤษ 
 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน      เป็นนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2 – 3 
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน ประเภทบุคคล  
3. วิธีดำเนินการ และรายละเอียดการแข่งขัน 

3.1 ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียนที่ห้อง ZOOM แข่งขันเวลา 8.30 น. เพื่อลงทะเบียนและชี้แจง
รายละเอียดในการแข่งขัน 

3.2 ใช้แบบคัดลายมือที่กำหนด  ตัวอักษร Century Gothic  เวลาในการแข่งขัน 1 ชั่วโมง 
3.3 แต่งกายด้วยชุดนักเรียนของโรงเรียน 
3.4 เริ่มแข่งขันเวลา 9.00 น. ถ้ามาไม่ทันตามเวลาที่กำหนด ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสิน 

4. อุปกรณ์ 
4.1 โต๊ะ เก้าอ้ี สำหรับนักเรียนทำกิจกรรม   
4.2 กระดาษและเนื้อหาในการแข่งขันคัดลายมือ  
4.3 ผู้เข้าแข่งขันนำมาเอง  ได้แก่ ดินสอ ยางลบ ตามความเหมาะสม 

5. เกณฑ์การให้คะแนน 
5.1 ขนาดตัวอักษรทั้งความสูงและความกว้าง    20  คะแนน 
5.2  การเว้นช่องไฟและสะกดคำถูกต้อง   20 คะแนน  
5.3  ความสะอาดและความสวยงาม    20 คะแนน  
5.4  คุณภาพของเส้น      20 คะแนน 
5.5  อ่านง่าย เป็นระเบียบ     10 คะแนน 
5.6  เสร็จทันเวลาที่กำหนด     10 คะแนน 
หมายเหตุ ถ้าทำผิดตามรายละเอียดของเกณฑ์  1 จุด หัก 2 คะแนน 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ  70 – 79  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด 

7. คณะกรรมการดำเนินการแขง่ขันและตัดสิน  
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 
โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 

8. ครูรับผิดชอบกิจกรรม   โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 

 
หมายเหตุ คุณครูที่เป็นคณะกรรมการตัดสิน  ไม่สามารถตัดสินผลงานของโรงเรียนตนเอง 
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การแข่งขัน ต่อ LEGO พลาสติก  
 
1. คุณสมบัตขิองผู้เข้าแข่งขัน  เป็นนักเรียนในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 - 3 
2.  ประเภทและจำนวนที่เข้าแข่งขัน ประเภททีม  2  คน  
3.  วิธีดำเนินการ และรายละเอียดการแข่งขัน 

3.1 ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียนที่ห้อง ZOOM แข่งขันเวลา 8.30 น. เพื่อลงทะเบียนและชี้แจงรายละเอียดใน
การแข่งขนั 

3.2 คณะกรรมการให้นักเรียนต่อ LEGO ตามจินตนาการของตนเอง 
3.3 ใช้เวลาในการต่อเลโก้  50 นาท ี 
3.4  เมื่อครบ 50 นาท ีคณะกรรมการให้นักเรียนนำเสนอผลงานทีละโรงเรียน  
3.5  นักเรียนเก็บอุปกรณ์หลังจากการนำเสนอ 
3.6  แต่งกายด้วยชุดพละของโรงเรียน 
3.1 เริ่มแข่งขันเวลา 9.00 น. ถ้าเข้าไม่ทันตามเวลาที่กำหนด ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสิน  

4. อุปกรณ์ 
3.1 LEGO จำนวน 1 ชุด (LEGO ขนาดกลาง จำนวน 150 ชิ้นขึ้นไป ไม่ให้มีอุปกรณ์เสริม เช่น ล้อรถ  

       ตัวคน หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ตัวต่อ ฯลฯ)    
3.2 นาฬิกาจับเวลา  

5.  เกณฑ์การให้คะแนน   
5.1  ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ      

- ผลงานมีความแปลกใหม่      20 คะแนน 
5.2  การนำเสนอผลงานด้านภาษา สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ   

- เนื้อเรื่องที่เล่ามีความสอดคล้องกับผลงาน    20 คะแนน 
- ลีลาการเล่าชวนฟัง      10 คะแนน 

5.3  กระบวนการทำงาน       
- การวางแผนการทำงาน      5 คะแนน 
- การมีส่วนร่วมในการทำงาน     5 คะแนน 
- เสร็จตามเวลาที่กำหนด      5 คะแนน 
- การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์      5 คะแนน 

5.4 การจัดองค์ประกอบ/ความละเอียด ประณีต ของชิ้นงาน 
- การจัดองค์ประกอบของชิ้นงาน     10 คะแนน 
- ความละเอียด ประณีต ของชิ้นงาน     10 คะแนน 
- ความสมบูรณ์ของผลงาน      10 คะแนน 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ  70 – 79  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด 
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7. คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและตัดสิน  เป็นครูระดับชั้นปฐมวัยของโรงเรียน  
โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ 
โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา 
โรงเรียนเทวรักษ์ 

9. ครูรับผิดชอบกิจกรรม   โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ 
 

หมายเหตุ คุณครูที่เป็นคณะกรรมการตัดสิน  ไม่สามารถตัดสินผลงานของโรงเรียนตนเอง 
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การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน 
 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน      เป็นนักเรียนชั้นปฐมวัยปีท่ี 2 – 3 
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน ประเภททีม 3 คน 
3. วิธีดำเนินการ และรายละเอียดการแข่งขัน 

3.2 ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียนที่ห้อง ZOOM แข่งขนัเวลา 8.30 น. เพื่อลงทะเบียนและชี้แจงรายละเอียด
ในการแข่งขัน 

3.3 คณะกรรมการบอกหัวข้อการปั้น “ธรรมชาติรอบตัว” 
3.4 ใช้เวลาในการแข่งขัน  2 ชั่วโมง 
3.5 แต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือชุดกีฬาของโรงเรียน 
3.6 เริ่มแข่งขันเวลา 9.00 น. ถ้ามาไม่ทันตามเวลาที่กำหนด ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสิน 

4. อุปกรณ์ 
4.1  โต๊ะ เก้าอ้ี สำหรับนักเรียนทำกิจกรรม   
4.2  ผู้เข้าแข่งขันนำมาเอง 
- ดินน้ำมันไร้สารชนิดก้อนผิวเรียบที่ไม่ผ่านการใช้ ให้แกะพลาสติกท่ีหุ้มดินน้ำมันออกได้ (ห้าม

นวดดินน้ำมันมาก่อนเข้าแข่งขัน) ไม่ให้ใช้ดินน้ำมันที่เป็นเส้น 
- ฐานรองใช้ไม้อัด ขนาด A4  ไม่มีกรอบ ขาตั้ง ไม่มีการตกแต่งกระเบื้องยางหรือแผ่นรองนวด 
- ห้ามใช้อุปกรณ์ในการยึดติด พิมพ์ลาย อุปกรณ์ตกแต่ง 

5. เกณฑ์การให้คะแนน 
5.1 ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ    
- ความแปลกใหม่ของผลงานทั้งชิ้น     10 คะแนน 
- ความแปลกใหม่ขององค์ประกอบชิ้นงาน    10 คะแนน 
- ความหลากหลายของชิ้นงาน     10 คะแนน 

5.2 กระบวนการทำงาน    
- การวางแผนการทำงาน  การเตรียมอุปกรณ์    5 คะแนน 
- การมีส่วนร่วมในการทำงาน     5 คะแนน 
- เสร็จตามเวลาที่กำหนด      5 คะแนน 
- การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์      5 คะแนน 

5.3 การจัดองค์ประกอบ/ความละเอียดประณีต/สวยงาม 
- ความละเอียด ประณีต ของชิ้นงาน     5 คะแนน 
- การจัดองค์ประกอบของชิ้นงาน              15 คะแนน 
- ผลงานมีความเหมาะสม      5 คะแนน 
- ความสวยงาม       5 คะแนน 

5.4 เนื้อหา         
- ความสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง     10 คะแนน 
- องค์ประกอบสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด    10 คะแนน 
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6 เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด 

7 คณะกรรมการดำเนินการแขง่ขันและตัดสิน   
โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา 
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 

8 ครูรับผิดชอบกิจกรรม   โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา 
 
หมายเหตุ คุณครูที่เป็นคณะกรรมการตัดสิน  ไม่สามารถตัดสินผลงานของโรงเรียนตนเอง 
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การแข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ 
 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  เป็นนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2 - 3  
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน ประเภททีม  3  คน 
3. วิธีดำเนินการ และรายละเอียดการแข่งขัน 

3.1 ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียนที่ห้อง ZOOM แข่งขันเวลา 8.30 น. เพื่อลงทะเบียนและชี้แจงรายละเอียด
ในการแข่งขัน 

3.2 คณะกรรมการบอก หัวข้อการฉีก ตัด ปะ ภาพ คือ “ธรรมชาติรอบตัว” 
3.3 ห้ามร่างภาพด้วยดินสอ หรืออุปกรณ์ใดๆ บนกระดาษก่อนฉีกหรือ บนกระดาษเทา ขาว 
3.4 ห้ามตัดกระดาษเป็นรูปร่างหรือเป็นเส้นมาล่วงหน้า 
3.5 ห้ามใช้การม้วน การพับ การขยำ และการหนุนเพื่อสร้างชิ้นงานให้มีมิติ 
3.6 ใช้เวลาในการแขง่ขัน  2 ชั่วโมง  
3.7 แต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือชุดกีฬาของโรงเรียน 
3.8 เริ่มแข่งขันเวลา 9.00 น. ถ้ามาไม่ทันตามเวลาที่กำหนด ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสิน 

4. อุปกรณ์ 
4.1 วัสดุอุปกรณ์ผู้เข้าแข่งขัน นำมาเอง 
     -  กระดาษเทา-ขาว อย่างหนา ขนาด กว้าง 7.5 นิ้ว ยาว 10.5 นิ้ว ไม่มีกรอบ 
     -  กระดาษท่ีใช้ในการฉีก ตัด ปะ ใช้กระดาษมันปู กระดาษโปสเตอร์สีหน้าเดียว มีขนาดไม่เล็กกว่า
กระดาษ A4 

-  กรรไกร  กาว/ที่ป้ายกาว   ผ้าเช็ดมือ  ที่ใส่ขยะ 
5. เกณฑ์การให้คะแนน 

5.1 ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ    
- ผลงานมีความแปลกใหม่      10 คะแนน 
- ความแปลกใหม่ขององค์ประกอบชิ้นงาน(สังเกตชิ้นงานและสัมภาษณ์) 10 คะแนน 
- ความเชื่อมโยงของภาพ      10 คะแนน 

5.2 กระบวนการทำงาน    
- การวางแผนการทำงาน      5 คะแนน 
- การมีส่วนร่วมในการทำงาน     5 คะแนน 
- การทำงานอย่างมีความสุข/เสร็จตามเวลาที่กำหนด   5 คะแนน 
- การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์      5 คะแนน 

5.3 การจัดภาพ/ความละเอียดประณีต/สวยงาม/การใช้กระดาษสี  
- ความละเอียดของชิ้นงาน      10 คะแนน 
- การใช้สี/กระดาษท่ีหลากหลาย เหมาะสม    10 คะแนน 

5.4 เนื้อหา         
- ความสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง     10 คะแนน 
- องค์ประกอบของเรื่องเหมาะสมกับเรื่อง    10 คะแนน 

5.5 หลักการจัดภาพ    
- ความสมดุลของการจัดภาพ     5 คะแนน 
- ความสมบูรณ์ของผลงาน      5 คะแนน 
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6. เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด 

7. คณะกรรมการดำเนินการแขง่ขันและตัดสิน    
โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ 
โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 

8. ครูรับผิดชอบกิจกรรม   โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ 
 
หมายเหตุ คุณครูที่เป็นคณะกรรมการตัดสิน  ไม่สามารถตัดสินผลงานของโรงเรียนตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


