การแข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่ งประดิษฐ์นกั เรี ยนโรงเรี ยนเอกชน
ภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 2

ปี การศึกษา 2560

ระดับปฐมวัย
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่จดั การแข่งขัน: โรงเรี ยนดรุ ณาราชบุรี จังหวัดราชบุรี
จัดโดยสมาคมคณะกรรมการประสานและส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน

*************************************************************************

กลุ่ม
1.ปฐมวัย

ลําดับ รายการแข่งขัน

ประเภท

ปฐมวัย

1

การปั้นดินนํ้ามัน

ทีม 3 คน



2

การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะภาพ

ทีม 3 คน



3

การแข่งขันกายบริ หาร

ไม่เกิน 15 คน



4

การเล่านิทานประกอบสื่ อ

เดี่ยว



5.

การวาดภาพระบายสี ดว้ ยสี เทียน

เดี่ยว



6.

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech)

เดี่ยว



สมาคมคณะกรรมการประสานและส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน

ระดับปฐมวัย

1. การแข่ งขันการปั้นดินนํา้ มัน
1. คุณสมบัตผิ ้เู ข้ าแข่ งขัน

นักเรี ยนชั้นอนุบาล

2. ประเภทและจํานวนผู้เข้ าแข่ งขัน

ประเภททีม 3 คน, ตัวแทนโรงเรี ยนละ 1 ทีม

3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1. ส่ งรายชื่อผูเ้ ข้าแข่งขันและครู ผฝู ้ ึ กซ้อม
3.2. หัวข้อการปั้น “สวนสัตว์”
3.3. วัสดุอุปกรณ์ผเู ้ ข้าแข่งขันนํามาเอง
- ใช้ดินนํ้ามันไร้สารชนิดผิวเรี ยบที่ยงั ไม่ผา่ นการใช้ นํ้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม ไม่จาํ กัดสี (ห้ามนวดดินนํ้ามันก่อน
เข้าแข่งขัน)
- ฐานรองใช้ไม้อดั ขนาด กว้าง 10 นิ้ว ยาว 15 นิ้ว ไม่มีกรอบและขาตั้ง ไม่มีการตกแต่ง
- กระเบื้องยางหรื อแผ่นรองนวด
3.4. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3 ชัว่ โมง
3.5. ห้ามใช้อุปกรณ์ในการยึดติด พิมพ์ลาย อุปกรณ์ตกแต่ง
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน 100 คะแนน
4.1. ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ
- ความแปลกใหม่ของผลงานทั้งชิ้น
- ความแปลกใหม่ขององค์ประกอบชิ้นงาน
- ความหลากหลายของชิ้นงาน
4.2. กระบวนการทํางาน
- การเตรี ยมอุปกรณ์
- การวางแผนการทํางาน
- การมีส่วนร่ วมในการทํางาน
- เสร็ จตามเวลาที่กาํ หนด
- การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์
4.3. การจัดองค์ประกอบ / ความละเอียดประณีต / สวยงาม
- ความละเอียด ประณีตของชิ้นงาน
- การจัดองค์ประกอบของชิ้นงาน
- ผลงานมีความเหมาะสม
- ความสวยงาม
4.4. เนื้อหา
- ความสอดคล้องกับเนื้อเรื่ อง
สมาคมคณะกรรมการประสานและส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน
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- องค์ประกอบสอดคล้องกับหัวข้อที่กาํ หนด
5. เกณฑ์ การตัดสิน

10

คะแนน

คะแนน 80 - 100 คะแนน
ระดับเหรี ยญทอง
คะแนน 70 - 79 คะแนน
ระดับเหรี ยญเงิน
คะแนน 60 - 69 คะแนน
ระดับเหรี ยญทองแดง
ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นที่ส้ิ นสุ ด

6. คณะกรรมการการแข่ งขัน
จํานวน 3 – 5 คน
6.1. คุณสมบัติของคณะกรรมการ
- เป็ นครู ที่ทาํ การสอนระดับปฐมวัย หรื อ
- ผูท้ รงคุณวุฒิในด้านปฐมวัยหรื อศิลปะ
6.2. ข้อควรคํานึง
- กรรมการควรเป็ นผูแ้ ทนจากสถาบันการศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย
- กรรมการควรชี้แจงเกณฑ์ / กติกาการแข่งขันแก่ครู ผฝู ้ ึ กกิจกรรมหรื อครู ที่นาํ เด็กมา
6.3. สถานที่จดั แข่งขัน
- ห้องเรี ยนที่ไม่มีเสี ยงจากภายนอกรบกวน
7. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
ทีมที่ได้คะแนนระดับเหรี ยญทอง ลําดับที่ 1-2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด

สมาคมคณะกรรมการประสานและส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน

ระดับปฐมวัย

2. การสร้ างภาพด้ วยการฉีก ตัด ปะภาพ
1. คุณสมบัตผิ ้เู ข้ าแข่ งขัน
2. ประเภทและจํานวนผู้เข้ าแข่ งขัน

นักเรี ยนชั้นอนุบาล
ประเภททีม 3 คน, ตัวแทนโรงเรี ยนละ 1 ทีม

3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1. ส่ งรายชื่อผูเ้ ข้าแข่งขันและครู ผฝู ้ ึ กซ้อม
3.2. หัวข้อการฉีก ตัด ปะภาพ “ธรรมชาติแสนสวย”
3.3. วัสดุอุปกรณ์ผเู ้ ข้าแข่งขันนํามาเอง การนําเสนอผลงานไม่มีกรอบและขาตั้ง ไม่มีการตกแต่ง และอุปกรณ์ที่
อนุญาตให้นาํ เข้าห้องแข่งขัน มีดงั นี้
3.3.1. กระดาษขาว-เทา อย่างหนา ขนาดกว้าง 10 นิ้ว ยาว 15 นิ้ว ไม่มีกรอบ จํานวน 1 แผ่น
3.3.2. กระดาษที่ใช้ในการฉีก ตัด ปะ คือ กระดาษโปสเตอร์สีหน้าเดียวเท่านั้น ขนาด A4 ไม่จาํ กัดจํานวน
3.3.3. กาวลาเท็กซ์
จํานวน 1 ขวด
3.4. ครู ผคู ้ วบคุมแสดงวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการแข่งขันที่เตรี ยมมาต่อกรรมการ
3.5. ห้ามตัดกระดาษเป็ นรู ปร่ างหรื อเป็ นเส้น เป็ นแถบมาล่วงหน้า
3.6. ห้ามร่ างภาพด้วยดินสอ หรื ออุปกรณ์ใดๆ บนกระดาษก่อนฉีกหรื อบนกระดาษขาว-เทา
3.7. ห้ามใช้การม้วน การพับ การขยํา หรื อการหนุนเพื่อสร้างชิ้นงานให้มีมิติ
3.8. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3 ชัว่ โมง
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน 100 คะแนน
4.1. ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ
- ผลงานมีความแปลกใหม่
- ความแปลกใหม่ขององค์ประกอบชิ้นงาน
- ความเชื่อมโยงของภาพ
4.2. กระบวนการทํางาน
- การวางแผนการทํางาน
- การมีส่วนร่ วมในการทํางาน
- การทํางานอย่างมีความสุ ข / เสร็ จตามเวลาที่กาํ หนด
- การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์
4.3. การจัดภาพ / ความละเอียดประณีตสวยงาม
- ความละเอียดของชิ้นงาน
- การใช้สี / กระดาษที่หลากหลาย เหมาะสม
4.4. เนื้อหา
- ความสอดคล้องกับเนื้อเรื่ อง
สมาคมคณะกรรมการประสานและส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน
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- องค์ประกอบของงานเหมาะสมกับเรื่ อง

4.5. หลักการจัดภาพ
- ความสมดุลของการจัดภาพ
- ความสมบูรณ์ของผลงาน
5. เกณฑ์ การตัดสิน
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คะแนน 80 - 100 คะแนน
ระดับเหรี ยญทอง
คะแนน 70 - 79 คะแนน
ระดับเหรี ยญเงิน
คะแนน 60 - 69 คะแนน
ระดับเหรี ยญทองแดง
ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุ ด

6. คณะกรรมการการแข่ งขัน
จํานวน 3 – 5 คน
6.1. คุณสมบัติของคณะกรรมการ
- เป็ นครู ที่ทาํ การสอนระดับปฐมวัย หรื อ
- ผูท้ รงคุณวุฒิในด้านปฐมวัยหรื อศิลปะ
6.2. ข้อควรคํานึง
- กรรมการควรเป็ นผูแ้ ทนจากสถาบันการศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย
- กรรมการควรชี้แจงเกณฑ์ / กติกาการแข่งขันแก่ครู ผฝู ้ ึ กกิจกรรมหรื อครู ที่นาํ เด็กมา
6.3. สถานที่จดั แข่งขัน
- ห้องเรี ยนที่ไม่มีเสี ยงจากภายนอกรบกวน
7. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
ทีมที่ได้คะแนนระดับเหรี ยญทอง ลําดับที่ 1-2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด

สมาคมคณะกรรมการประสานและส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน

ระดับปฐมวัย

3. การแข่ งขันกายบริหาร
1. คุณสมบัตผิ ้เู ข้ าแข่ งขัน

นักเรี ยนชั้นอนุบาล

2. ประเภทและจํานวนผู้เข้ าแข่ งขัน

ประเภททีม 10 – 15 คน, ตัวแทนโรงเรี ยนละ 1 ทีม

3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1. ส่ งรายชื่อผูเ้ ข้าแข่งขันและครู ผฝู ้ ึ กซ้อม
3.2. ส่ งแผ่นซีดีเพลงที่ศูนย์จดั การแข่งขัน
3.3. ลําดับการนําแข่งขันกายบริ หาร เป็ นไปตามลําดับการรายงานตัวในวันแข่งขัน
3.4. เวลาที่ใช้ในการแสดง 5 – 7 นาที
3.5. การแต่งกาย เพลง อุปกรณ์ เลือกได้อย่างอิสระ งดแต่งหน้า
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน 100 คะแนน
4.1. ความเหมาะสมของเวลาและท่าทางการแสดง
- อบอุ่นร่ างกาย ( 5 คะแนน)
- ออกกําลังกาย (20 คะแนน)
- ผ่อนคลาย
(5 คะแนน)
4.2. ความพร้อมเพรี ยง (ความพร้อมและความแข็งแรง)
4.3. ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
4.4. ความสัมพันธ์ต่อเนื่องของท่าทาง
4.5. ความสัมพันธ์ของท่าทางกับจังหวะเพลง
4.6. การแต่งกายเหมาะสมตรงตามแบบชุดแข่งขันแอโรบิก
(หัก 5 คะแนน หากเด็กแต่งหน้ามา)
5. เกณฑ์ การตัดสิน
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คะแนน 80 - 100 คะแนน
ระดับเหรี ยญทอง
คะแนน 70 - 79 คะแนน
ระดับเหรี ยญเงิน
คะแนน 60 - 69 คะแนน
ระดับเหรี ยญทองแดง
ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นที่ส้ิ นสุ ด

6. คณะกรรมการการแข่ งขัน
จํานวน 3 – 5 คน
6.1. คุณสมบัติของคณะกรรมการ
- เป็ นกรรมการภายนอกที่มีความรู ้ ความสามารถทางด้านกายบริ หารสําหรับเด็กปฐมวัย
6.2. ข้อควรคํานึง
สมาคมคณะกรรมการประสานและส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน
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- กรรมการควรชี้แจงเกณฑ์ / กติกาการแข่งขันแก่ครู ผฝู ้ ึ กกิจกรรมหรื อครู ที่นาํ เด็กมา
6.3. สถานที่จดั แข่งขัน
- สถานที่กว้างและไม่มีเสี ยงจากภายนอกรบกวน
7. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
ทีมที่ได้คะแนนระดับเหรี ยญทอง ลําดับที่ 1-2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด

สมาคมคณะกรรมการประสานและส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน
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4. การแข่ งขันการเล่านิทานประกอบสื่ อ
1. คุณสมบัตผิ ้เู ข้ าแข่ งขัน

นักเรี ยนชั้นอนุบาล

2. ประเภทและจํานวนผู้เข้ าแข่ งขัน

ประเภทเดี่ยว ตัวแทนโรงเรี ยนละ 1 คน

3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1. ส่ งรายชื่อผูเ้ ข้าแข่งขันและครู ผฝู ้ ึ กซ้อม
3.2. การเล่านิทานเป็ นรายบุคคลประกอบสื่ อ ครู ผคู ้ วบคุมต้องจัดเตรี ยมสื่ อประกอบการแข่งขันมาเอง และนักเรี ยน
ต้องสามารถดําเนินการเล่าผูกเรื่ องราวเป็ นนิทานได้อย่างเหมาะสม โดยเล่าเป็ นภาษาไทยเท่านั้น
3.3. สื่อที่ใช้ในการแข่งขัน ต้องมีความเหมาะสมกับเนื้อเรื่ อง เช่น หนังสื อนิทาน, หุ่ นมือ, ภาพวาด, อุปกรณ์อื่น ๆ
3.4. การเตรี ยมสื่ อประกอบการเล่านิทาน ให้เวลาเตรี ยมการไม่เกิน 5 นาที
3.5. ใช้เวลาในการแข่งขัน 10 นาที ห้ามใช้ไมโครโฟนหรื อเครื่ องขยายเสี ยงใดๆ ทั้งสิ้ น
3.6. แต่งกายด้วยชุดนักเรี ยนหรื อชุดกีฬาประจําโรงเรี ยน
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน 100 คะแนน
4.1. การนําสิ่ งต่าง ๆ จากสื่อที่นาํ มาแสดง โดยสามารถผูกเป็ นเรื่ องราวนิทานได้ (มีจุดเริ่ มต้น, จุดวิกฤตของเรื่ อง, การ
คลี่คลายเรื่ อง, การแก้ปัญหา หรื อมีการอิงด้านคุณธรรมจนจบเรื่ อง) 30 คะแนน
- การเตรี ยม / การใช้อุปกรณ์ที่เตรี ยมมา
5
คะแนน
- เนื้อเรื่ องเหมาะสมกับวัย / น่าสนใจ
5
คะแนน
- การดําเนินเรื่ อง (จุดเริ่ มต้น, จุดวิกฤติ, การคลี่คลายเรื่ อง)
5
คะแนน
- เรื่ องที่เล่าก่อให้เกิดข้อคิดที่มีประโยชน์และไม่ขดั ต่อศีลธรรม
5
คะแนน
- เล่าเรื่ องได้ตามเวลาที่กาํ หนด
5
คะแนน
- มีการสรุ ปเรื่ องราวทีเ่ ป็ นคุณธรรมและนําไปใช้ได้
5
คะแนน
4.2. การใช้น้ าํ เสี ยงที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่ อง / เสี ยงดังชัดเจน
25 คะแนน
- ชัดเจน ฉะฉานใช้ภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย
10
คะแนน
- การใช้น้ าํ เสี ยงสอดคล้องกับเนื้อเรื่ อง
10
คะแนน
- ลีลาการเล่าชวนฟัง
5
คะแนน
4.3. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ / มีความแปลกใหม่ของเรื่ อง
25 คะแนน
- เนื้อเรื่ องแปลกใหม่
10
คะแนน
- วิธีการนําเสนอมีความแปลกใหม่
15
คะแนน
4.4. บุคลิกภาพของเด็ก เช่น มีความเชื่อมัน่ ในตัวเอง ความพอดีของระดับเสี ยง ท่าทาง การกล้าแสดงออก
การกล้าสบตาผูฟ้ ัง
20 คะแนน
- ปรากฏตัวด้วยความมัน่ ใจ
5
คะแนน
- พูดทักทายแนะนําตนเอง / สบตาผูช้ มอย่างทัว่ ถึง
5
คะแนน
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- แสดงสื่ อ/ท่าทาง ประกอบได้สอดคล้องกับการเล่า
- การกล้าแสดงออก
5. เกณฑ์ การตัดสิน

5
5

คะแนน
คะแนน

คะแนน 80 - 100 คะแนน
ระดับเหรี ยญทอง
คะแนน 70 - 79 คะแนน
ระดับเหรี ยญเงิน
คะแนน 60 - 69 คะแนน
ระดับเหรี ยญทองแดง
ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นที่ส้ิ นสุ ด

6. คณะกรรมการการแข่ งขัน
จํานวน 5-6 คน
6.1. คุณสมบัติของคณะกรรมการ
- เป็ นครู ที่ทาํ การสอนระดับปฐมวัย หรื อ
- เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิในด้านปฐมวัย
6.2. ข้อควรคํานึง
- กรรมการควรเป็ นผูแ้ ทนจากสถาบันการศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย
- กรรมการควรชี้แจงเกณฑ์ / กติกาการแข่งขันแก่ครู ผฝู ้ ึ กกิจกรรมหรื อครู ที่นาํ เด็กมา
6.3. สถานที่จดั แข่งขัน
- ห้องเรี ยนที่ไม่มีเสี ยงจากภายนอกรบกวน
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5. การวาดภาพระบายสี ด้วยสี เทียน
1. คุณสมบัตผิ ้เู ข้ าแข่ งขัน
นักเรี ยนชั้นอนุบาล
2. ประเภทและจํานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
ประเภทเดี่ยว โรงเรี ยนละ 1 คน
3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1. ส่ งรายชื่อผูเ้ ข้าแข่งขันและครู ผฝู ้ ึ กซ้อม
3.2. หัวข้อการวาดภาพ “โรงเรียนของฉัน”
3.3. ครู ผคู ้ วบคุมแสดงวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการแข่งขันที่เตรี ยมมา
3.4. วัสดุอุปกรณ์ผเู ้ ข้าแข่งขันนํามาเอง
- กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ หน้าเรี ยบ ขนาดกว้าง 10 นิ้ว ยาว 15 นิ้ว ไม่มีกรอบและขาตั้ง ไม่มีการตกแต่ง
- สี เทียน
- กระดานรองวาด
3.5. ใช้สีเทียนเท่านั้น ห้ามใช้สีไม้ สี ชอล์ก สี เมจิก ปากกา ดินสอ
3.6. ห้ามร่ างภาพด้วยดินสอหรื ออุปกรณ์ใดๆ บนกระดาษวาดเขียน
3.7. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 2 ชัว่ โมง
3.8. แต่งกายด้วยชุดนักเรี ยนหรื อชุดกีฬาประจําโรงเรี ยน
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน 100 คะแนน
4.1. ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ
30
คะแนน
- ผลงานมีความแปลกใหม่
10
คะแนน
- ความแปลกใหม่ขององค์ประกอบชิ้นงาน
10
คะแนน
- ความเชื่อมโยงของภาพ
10
คะแนน
4.2. กระบวนการทํางาน
15
คะแนน
- การวางแผนการทํางาน
5
คะแนน
- การทํางานอย่างมีความสุ ข/เสร็ จตามเวลาที่กาํ หนด
5
คะแนน
- การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์
5
คะแนน
4.3. เนื้อหา
40
คะแนน
- ความสอดคล้องกับเนื้อเรื่ อง
20
คะแนน
- ความหลากหลายในเนื้อเรื่ อง
20
คะแนน
4.4. หลักการจัดภาพ
15
คะแนน
- ความสมดุลของการจัดภาพ
5
คะแนน
- ความสมบูรณ์ของผลงาน
10
คะแนน
5. เกณฑ์ การตัดสิน

คะแนน 80 - 100 คะแนน
ระดับเหรี ยญทอง
คะแนน 70 - 79 คะแนน
ระดับเหรี ยญเงิน
คะแนน 60 - 69 คะแนน
ระดับเหรี ยญทองแดง
ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นที่ส้ิ นสุ ด
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6. การแข่ งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech)
1. คุณสมบัตผิ ้เู ข้ าแข่ งขัน
นักเรี ยนชั้นอนุบาล
2. ประเภทและจํานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
ประเภทเดี่ยว โรงเรี ยนละ 1 คน
2.1 ประเภทนักเรี ยนในโรงเรี ยนสามัญ, IEP
2.2 ประเภทนักเรี ยนในโรงเรี ยนที่สอน English Program / นักเรี ยนที่มีบิดา - มารดา หรื อผูป้ กครองเป็ นชาวต่างชาติ
3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1. ส่ งรายชื่อผูเ้ ข้าแข่งขันและครู ผฝู ้ ึ กซ้อม
3.2. หัวข้อ “My Family”
3.3. จับฉลากลําดับการแข่งขันในวันแข่งขัน
3.4. เวลาที่ใช้ในการเล่าเรื่ อง 3 – 5 นาที
3.5. นักเรี ยนต้องส่ งพูดให้กรรมการ(ส่ งในเวลารายงานตัว) จํานวน 5 ชุด
3.6. การแต่งกายชุดนักเรี ยน โดยไม่มีการใช้อุปกรณ์ประกอบการเล่าเรื่ อง
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน 100 คะแนน
4.1. เนื้อเรื่ อง (Content)
20
คะแนน
- เนื้อเรื่ องมีความน่าสนใจ เหมาะสมกับวัย (Interesting Story)
10
คะแนน
- รู ปแบบการเล่าเรื่ อง การนําเสนอ (Form & Organizing)
10
คะแนน
4.2. ความคล่องแคล่วด้านการใช้ภาษา (Language Competency)
60
คะแนน
- ใช้ภาษาถูกต้อง คําศัพท์ โครงสร้าง ความเหมาะสมกับระดับชั้น (Grammar) 20
คะแนน
- ออกเสี ยงถูกต้องตามหลักการออกเสี ยง (Pronunciation & Accent)
20
คะแนน
- การใช้น้ าํ เสี ยงสู ง-ตํ่าในประโยค (Tone)
10
คะแนน
- ความชัดเจนของเสี ยง ฟังง่าย ฟังรู ้เรื่ อง (Clearness & Understandable)
10
คะแนน
4.3. บุคลิกภาพ การแนะนําตัว (Character)
20
คะแนน
- บุคลิก ท่าทาง (Personality)
10
คะแนน
- การแนะนําตัว (Self-Introduction)
10
คะแนน
5. เกณฑ์ การตัดสิน
คะแนน 80 - 100 คะแนน
ระดับเหรี ยญทอง
คะแนน 70 - 79 คะแนน
ระดับเหรี ยญเงิน
คะแนน 60 - 69 คะแนน
ระดับเหรี ยญทองแดง
ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นที่ส้ิ นสุ ด
6. คณะกรรมการการแข่ งขัน
จํานวน 3 – 5 คน
6.1. คุณสมบัติของคณะกรรมการ
- เจ้าของภาษา 1 คน (Native Speaker) และ ครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษ /
ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นภาษาอังกฤษ
6.2. ข้อควรคํานึง
- กรรมการต้องไม่ตดั สิ นในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
- กรรมการควรให้ขอ้ เสนอแนะเติมเต็มให้กบั นักเรี ยนที่ชนะในลําดับที่ 1-3
6.3. สถานที่จดั แข่งขัน
- ห้องเรี ยนที่ไม่มีเสี ยงจากภายนอกรบกวน
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6. คณะกรรมการการแข่ งขัน
จํานวน 3 – 5 คน
6.1. คุณสมบัติของคณะกรรมการ
- เป็ นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานกลุ่มปฐมวัย
- เป็ นครู ที่ทาํ การสอนระดับชั้นปฐมวัย
- ผูท้ รงคุณวุฒิในด้านปฐมวัย
6.2. ข้อควรคํานึง
- กรรมการต้องไม่ตดั สิ นในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
- กรรมการควรให้ขอ้ เสนอแนะเติมเต็มให้กบั นักเรี ยนที่ชนะในลําดับที่ 1-3
6.3. สถานที่จดั แข่งขัน
- ห้องเรี ยนที่ไม่มีเสี ยงจากภายนอกรบกวน
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6. English Speech Contest
1. Competitor : Single contest
• Group1: kindergarten students of normal program , IEP( Intensive English Program)
• Group2: kindergarten students of English Program or students who have foreign
parents
2. Competition Detail :
• Submit name list of the competitor and trainer
• Speech topic is “ My holiday”
• Draw lots to arrange order of competitors
• Timing: within 3-5 minutes
• Competitors dressed in school uniform
3. Scoring :
• Content/ 20 points; interesting story 10 pts , form and organizing 10 pts
• Language Competency/60 points; grammar 20 pts , pronunciation and accent 20 pts
Tone 10 pts , clearness and understandable 10 pts
• Character/ 20 points; personality 10 pts , self-introduction 10 pts
4. Judging : Gold medal 80-100 pts, Silver medal 70-79 pts, Bronze medal 60-69 pts.
5. Referees : one native speaker and the other four should be English experts or English
teachers
6. Referees should give suggestions to first three students who received highest score in
order to prepare for the next competition.
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