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ฝ่ายการศกึษานอกระบบ สาํนกัการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม องค์การบริหารสว่นจงัหวดัขอนแก่น 

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยจังหวัดขอนแกน 
 
กิจกรรมภายในงาน ประกอบดวย 
1. การประกวดแขงขันทักษะทางวิชาการ โดย แบงเปน 

1) การประกวดแขงขัน พิมพภาพจากวัสดุ (เด่ียว) 
2) การประกวดแขงขัน การระบายสีภาพ (เด่ียว) 
3) การประกวดแขงขัน การปนดินนํ้ามัน (คู) 
4) การประกวดแขงขัน ฉีก ตัด ปะ (คู) 
5) การประกวดแขงขัน เกมการศึกษา (คู) 
6) การประกวดแขงขัน การเลานิทาน (ทีมละไมเกิน 3 คน) 
7) การประกวดแขงขัน การเตนประกอบเพลง (ทีมละ 8 - 10 คน) 
8) การประกวดแขงขัน สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 

 

2. การจัดนิทรรศการใหความรูเก่ียวกับการศึกษาปฐมวัย 
 
กําหนดเวลาในการสงรายช่ือเขารวมงาน และใบสมัคร 

1. รับใบสมัคร  ระหวางวันท่ี 13 – 21 มิถุนายน 2562 
2. ในแตละประเภทการแขงขัน ยกเวน การประกวดแขงขัน สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 
    สามารถสงได ศพด. ละ 2 รุนๆ ละ 1 คน หรือ 1 คู หรือ 1 ทีม  
3. ขอใหนําสงเอกสารใบสมัครพรอมรูปถายผูเขาแขงขัน และหลักฐาน ดังน้ี 

1) หนังสืออนุญาตจากผูปกครองของนักเรียนที่เขารวมการแขงขัน  
2) สําเนาสูติบัตรหรือสําเนาทะเบียนบานนักเรียนที่แขงขัน 
3) สําเนาบัตรประชาชนครูผูสอน  
โดยนําสงไดที่ ฝายการศึกษานอกระบบ สํานักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

4. หากมีความจําเปนตองเปลี่ยนตัวผูเขาแขงขัน ใหมีหนังสือขอเปลี่ยนตัวผูเขาแขงขัน 
    พรอมแนบเอกสารหลักฐานของผูสมัครเขาแขงขันแทน 
5. หากสงหลักฐานไมครบอาจจะหมดสิทธิ์การแขงขัน 
6. รุนการแขงขัน จํานวน 2 รุน  

(นับอายุถึงวันที่เปดเรียนการศึกษา คือวันที่ 16 พฤษภาคม 2562) 

 1) รุนอายุ 2 – 3 ป (เกิดระหวางวันท่ี 18 พ.ค. 58 – 17 พ.ค. 60) 

2) รุนอายุ 4 – 5 ป (เกิดระหวางวันท่ี 18 พ.ค. 56 – 17 พ.ค. 58) 
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ฝ่ายการศกึษานอกระบบ สาํนกัการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม องค์การบริหารสว่นจงัหวดัขอนแก่น 

1. เกณฑการประกวดแขงขันพิมพภาพจากวัสดุ (ประเภท เดี่ยว) 
(ระดับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 

๑. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 

 1) นักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการปกครองทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน  

 2) ตองไดรับอนุญาตจากผูปกครองในการเขารวมแขงขัน  

3) ครูผูควบคุมทีมเปนผูยื่นใบสมัคร 
๒. หลักฐานประกอบการสมัคร 

 1)  สําเนาสูติบัตรเด็กหรือสําเนาทะเบียนบาน  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
2)  หนังสือรับรองการอนุญาตจากผูปกครองในการเขารวมแขงขัน  
3) สําเนาบัตรประชาชนครูผูควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

3. รุนการแขงขัน จํานวน 2 รุน (นับอายุถึงวันท่ีเปดเรียนการศึกษา คือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2562) 

 1) รุนอายุ 2 – 3 ป (เกิดระหวางวันท่ี 18 พ.ค. 58 – 17 พ.ค. 60) 

2) รุนอายุ 4 – 5 ป (เกิดระหวางวันท่ี 18 พ.ค. 56 – 17 พ.ค. 58) 

4. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน 

    ประเภทเดี่ยว   

5. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน 

1)  สงรายชื่อผูเขาแขงขัน  ภายในวันท่ี 21 มิถุนายน 2562 
2)  กําหนดเวลาการแขงขัน 1 ชั่วโมง  

3) วัสดุอุปกรณ (เจาภาพเตรียมให) 

- กระดาษรอยปอนด ขนาด A๓  

- สีโปสเตอร  - พูกันเล็ก ใหญ 

- ผาเช็ดมือ  - แกวน้ํา 

- จานสี   - น้ําเปลา 

 4) วัสดุอุปกรณ (ผูแขงขันนํามาเอง) โดยยังไมไดตัดแตงมากอน 

- วัสดุธรรมชาติ   

- แผนรองไม ขนาดเอ ๓  

- ผายางรองพ้ืน ขนาด ๑ x ๑ เมตร  

- อนุญาตใหตกแตงภาพไดตามความเหมาะสมเพ่ือความสวยงาม 

5) สรางภาพจากการใชวัสดุธรรมชาติ 

6) แตงกายดวยชุดนักเรียน / ชุดกีฬาประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

7) ปายติดชิ้นผลงาน 

8) ปายหอยคอชื่อนักเรียน เบอรโทรอาจารย ชื่อโรงเรียน 
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ฝ่ายการศกึษานอกระบบ สาํนกัการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม องค์การบริหารสว่นจงัหวดัขอนแก่น 

6. เกณฑการใหคะแนนการแขงขันพิมพภาพจากวัสดุ  คะแนนเต็ม 50 คะแนน ดังนี้ 
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
๑.  ความคิดสรางสรรคจินตนาการ                          ๑๐ 
๒.  การนําเสนอผลงาน ( พูดเลาเก่ียวกับภาพได )      ๒๐ 
๓.  ทําเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด                                 ๑๐ 
๔.  ความสวยงาม                        ๑๐ 

รวม ๕๐ 
  
 7. รางวัล  

  รางวัลชนะเลิศ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

 

หมายเหตุ :  หากมีความจําเปนตองเปล่ียนตัวผูเขาแขงขัน ใหมีหนังสือขอเปล่ียนตัวผูเขาแขงขัน  
พรอมแนบเอกสารหลักฐานของผูสมัครเขาแขงขันแทน 
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ฝ่ายการศกึษานอกระบบ สาํนกัการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม องค์การบริหารสว่นจงัหวดัขอนแก่น 

ใบสมัคร 
1. การแขงขันการพิมพภาพจากวัสดุ (ศพด.ละ 1 คน / 1 รุน) 

******************* 
 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก................................................................................................................................................................. 

สังกัด  ทต./อบต. ................................................................................................................................................................. 

อําเภอ................................................................................  จังหวัด...................................................................................... 

รุนอายุ  …………………………… ป 

รายชื่อผูเขารวมแขงขัน พรอมแนบรูปถาย 

 

 

 

ประเภทเดี่ยว 

1. ชื่อ – สกุล  .................................................................เลขประจําตัวประชาชน.....................................................    

อาย.ุ..............................ป.......................เดือน 

 

ครูผูควบคุม 

1. ชื่อ – สกุล  ..............................................................  เลขประจําตัวประชาชน.....................................................  

เบอรโทรศัพท.......................................................................... 

2. ชื่อ – สกุล  ..............................................................  เลขประจําตัวประชาชน.....................................................  

เบอรโทรศัพท.......................................................................... 

 

 
 ขอรับรองวาขอความดังกลาวถูกตอง  

 
 

            (ลงชื่อ).................................................................ผูรับรอง 
       ตําแหนง  นายก เทศบาล/นายก อบต. 

 
 

 
รูปนักเรียนท่ีเขา

แขงขัน 
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ฝ่ายการศกึษานอกระบบ สาํนกัการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม องค์การบริหารสว่นจงัหวดัขอนแก่น 

2. เกณฑการประกวดแขงขันการระบายสีภาพ (ประเภท เดี่ยว) 

(ระดับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 
๑. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 

 1) นักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการปกครองทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน  

 2) ตองไดรับอนุญาตจากผูปกครองในการเขารวมแขงขัน  

3) ครูผูควบคุมทีมเปนผูยื่นใบสมัคร 
๒.  หลักฐานประกอบการสมัคร 

 1)  สําเนาสูติบัตรเด็ก  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
2)  หนังสือรับรองการอนุญาตจากผูปกครองในการเขารวมแขงขัน  

3) สําเนาบัตรประชาชนครูผูควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
3. รุนการแขงขัน จํานวน 2 รุน (นับอายุถึงวันท่ีเปดเรียนการศึกษา คือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2562) 

 1) รุนอายุ 2 – 3 ป (เกิดระหวางวันท่ี 18 พ.ค. 58 – 17 พ.ค. 60) 

2) รุนอายุ 4 – 5 ป (เกิดระหวางวันท่ี 18 พ.ค. 56 – 17 พ.ค. 58) 

4. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน 

ประเภทเดี่ยว   

5. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน 

1) สงรายชื่อผูเขาแขงขัน  ภายในวันท่ี 21 มิถุนายน 2562 
2) เวลาท่ีใชในการแขงขัน 1 ชั่วโมง 

3) วาดภาพในหัวขอ“...ครอบครัวของฉัน...”   

4) ผูจัดการประกวดแขงขัน จัดเตรียมอุปกรณให ประกอบดวย 

- รูปภาพตามหัวขอท่ีประกวด  “ครอบครัวของฉัน” 

- สีเทียนชนิด 12 ส ี

5) ใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กนําโตะญี่ปุนมาเอง 

 ๖) ใหผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจากเวลา  

    ท่ีกําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 

 

6. เกณฑการใหคะแนนการแขงขันการระบายสีภาพ  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

๑. การระบายสีภาพท่ีเหมาะสม ๓๐ 

๒. ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการลงสี ๓๐ 

๓. ความประณีตสวยงาม ๓๐ 

๔. การเก็บอุปกรณหลังการใชงาน ๑๐ 

รวม 100 
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ฝ่ายการศกึษานอกระบบ สาํนกัการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม องค์การบริหารสว่นจงัหวดัขอนแก่น 

7. รางวัล 
 รางวัลชนะเลิศ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
 
 

หมายเหตุ :  หากมีความจําเปนตองเปล่ียนตัวผูเขาแขงขัน ใหมีหนังสือขอเปล่ียนตัวผูเขาแขงขัน  
พรอมแนบเอกสารหลักฐานของผูสมัครเขาแขงขันแทน 
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ฝ่ายการศกึษานอกระบบ สาํนกัการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม องค์การบริหารสว่นจงัหวดัขอนแก่น 

ใบสมัคร 
2. การแขงขัน การระบายสีภาพ (ศพด.ละ 1 คน / 1 รุน) 

******************* 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก................................................................................................................................................................. 

สังกัด  ทต./อบต. ................................................................................................................................................................. 

อําเภอ................................................................................  จังหวัด...................................................................................... 

รุนอายุ  …………………………… ป 

รายชื่อผูเขารวมแขงขัน พรอมแนบรูปถาย 

 

 

 

ประเภทเดี่ยว 

1. ชื่อ – สกุล  .................................................................เลขประจําตัวประชาชน.....................................................    

    อายุ...............................ป.......................เดือน 

ครูผูควบคุม 

1. ชื่อ – สกุล  ..............................................................  เลขประจําตัวประชาชน.....................................................   

    เบอร โทรศัพท.......................................................................... 

2. ชื่อ – สกุล  ..............................................................  เลขประจําตัวประชาชน.....................................................    

    เบอรโทรศัพท.......................................................................... 

 

 

 ขอรับรองวาขอความดังกลาวถูกตอง  

 

            (ลงชื่อ).................................................................ผูรับรอง 

       ตําแหนง  นายก เทศบาล/นายก อบต. 

 

 

 
รูปนักเรียนท่ีเขา

แขงขัน 
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ฝ่ายการศกึษานอกระบบ สาํนกัการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม องค์การบริหารสว่นจงัหวดัขอนแก่น 

3. เกณฑการประกวดแขงขันการปนดินน้ํามัน (ประเภท คู) 
(ระดับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 

๑. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 

  1) นักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการปกครองทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน  

  2) ตองไดรับอนุญาตจากผูปกครองในการเขารวมแขงขัน 

3) ครูผูควบคุมทีมเปนผูยื่นใบสมัคร 
 ๒.  หลักฐานประกอบการสมัคร 

  1)  สําเนาสูติบัตรเด็กหรือสําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
2)  หนังสือรับรองการอนุญาตจากผูปกครองในการเขารวมแขงขัน 

3) สําเนาบัตรประชาชนครูผูควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

3. รุนการแขงขัน จํานวน 2 รุน (นับอายุถึงวันท่ีเปดเรียนการศึกษา คือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2562) 

  1) รุนอายุ 2 – 3 ป (เกิดระหวางวันท่ี 18 พ.ค. 58 – 17 พ.ค. 60) 

2) รุนอายุ 4 – 5 ป (เกิดระหวางวันท่ี 18 พ.ค. 56 – 17 พ.ค. 58) 

4. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน 

ประเภทคู 

 5. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน 

  1) สงรายชื่อผูเขาแขงขัน  พรอมแนบรูปถาย ภายในวันท่ี 21 มิถุนายน 2562 

2) เวลาท่ีใชในการแขงขัน - รุนอายุ 2 – 3 ป     ใชเวลา ๑ ชั่วโมง 

- รุนอายุ 4 – 5 ป     ใชเวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที 

3) หัวขอปนดินน้ํามัน 

   - ธรรมชาติสวยงาม 

  4) วัสดุอุปกรณ  

- ใชดินน้ํามันไรสารท่ียังไมผานการใชงาน (หามใชดินน้ํามันแบบแทงและสีสะทอนแสง)  

  ตองเปนกอนสี่เหลี่ยมท่ีไมผานการนวดหรือใชงาน และหามแกะถุงดินน้ํามัน 

   - กระเบื้องยางหรือแผนรองนวด จํานวน ๒ แผน 

 - ไมอัดขนาด ๑๐ x ๑๕ นิ้ว จํานวน ๑ แผน (ใชสําหรับวางชิ้นงาน)  

  (กรณีไมอัดมีขนาดเล็กหรือใหญกวา จะถูกตัดสิทธิ์การแขงขัน) 

- ปายสามเหลี่ยมชื่อติดฐานผลงาน  

  5) ปายหอยคอชื่อนักเรียน เบอรโทรอาจารย ชื่อโรงเรียน  

6) หามใชอุปกรณยึดติดหรือพิมพลาย  

7) หามใชโตะญี่ปุน ใชเสื่อปูรองนั่งได 

  8) แตงกายดวยชุดนักเรียน / ชุดกีฬาประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

  9) ผูปกครองและครู อยูดานนอกเขตการแขงขัน หากเขาไปชวงระหวางการแขงขันจะถูกตัดสิทธิ์ 

 

 



10 
 

ฝ่ายการศกึษานอกระบบ สาํนกัการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม องค์การบริหารสว่นจงัหวดัขอนแก่น 

6. เกณฑการใหคะแนนการแขงขันการปนดินน้ํามัน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
๑. ความคิดสรางสรรค ๒๐ 
๒. การวางแผน ความรวมมือในการทํางาน ๒๐ 
๓. เสร็จตามเวลาท่ีกําหนด ๒๕ 
๔. ความสวยงามของชิ้นงาน ๒๕ 
๕. สามารถอธิบายชิ้นงานของตนเองได ๑0 

รวม 100 
 

  7. รางวัล  
  รางวัลชนะเลิศ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

   

หมายเหตุ :  หากมีความจําเปนตองเปล่ียนตัวผูเขาแขงขัน ใหมีหนังสือขอเปล่ียนตัวผูเขาแขงขัน  
พรอมแนบเอกสารหลักฐานของผูสมัครเขาแขงขันแทน 
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ฝ่ายการศกึษานอกระบบ สาํนกัการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม องค์การบริหารสว่นจงัหวดัขอนแก่น 

ใบสมัคร 
3. การแขงขันการปนดินน้ํามัน (ศพด.ละ 1 คู/1 รุน) 

******************* 
 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก................................................................................................................................................................. 

สังกัด  ทต./อบต. ................................................................................................................................................................. 

อําเภอ................................................................................  จังหวัด...................................................................................... 

รุนอายุ  …………………………… ป 

รายชื่อผูเขารวมแขงขัน พรอมรูปถาย 

 

 

 

ประเภทคู 

1. ชื่อ – สกุล  .................................................................เลขประจําตัวประชาชน.....................................................   

   อายุ...............................ป.......................เดือน 

2. ชื่อ – สกุล  .................................................................เลขประจําตัวประชาชน.....................................................     

    อายุ...............................ป.......................เดือน 

ครูผูควบคุม 

1. ชื่อ – สกุล  ..............................................................  เลขประจําตัวประชาชน.....................................................   

เบอรโทรศัพท.......................................................................... 

2. ชื่อ – สกุล  ..............................................................  เลขประจําตัวประชาชน.....................................................   

เบอรโทรศัพท.......................................................................... 

 ขอรับรองวาขอความดังกลาวถูกตอง  

 

            (ลงชื่อ).................................................................ผูรับรอง 

       ตําแหนง  นายก เทศบาล/นายก อบต. 

 

 
รูปนักเรียนท่ีเขา

แขงขัน 
 

 
รูปนักเรียนท่ีเขา

แขงขัน 
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ฝ่ายการศกึษานอกระบบ สาํนกัการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม องค์การบริหารสว่นจงัหวดัขอนแก่น 

4. เกณฑการประกวดแขงขันฉีก ตัด ปะ (ประเภท คู) 
(ระดับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 

๑. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 

 1) นักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการปกครองทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน  

 2) ตองไดรับอนุญาตจากผูปกครองในการเขารวมแขงขัน  

3) ครูผูควบคุมทีมเปนผูยื่นใบสมัคร 
๒.  หลักฐานประกอบการสมัคร 

 1)  สําเนาสูติบัตรเด็ก  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
2)  หนังสือรับรองการอนุญาตจากผูปกครองในการเขารวมแขงขัน  

3) สําเนาบัตรประชาชนครูผูควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
3. รุนการแขงขัน จํานวน 2 รุน (นับอายุถึงวันท่ีเปดเรียนการศึกษา คือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2562) 

 1) รุนอายุ 2 – 3 ป (เกิดระหวางวันท่ี 18 พ.ค. 58 – 17 พ.ค. 60) 

2) รุนอายุ 4 – 5 ป (เกิดระหวางวันท่ี 18 พ.ค. 56 – 17 พ.ค. 58) 

4. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน 

ประเภทคู  
5. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน 

1) สงรายชื่อผูเขาแขงขัน  ภายในวันท่ี 21 มิถุนายน 2562 
2) กําหนดเวลาการแขงขัน 1 ชั่วโมง 

 3) เด็กนักเรียนชวยกันทํา  ฉีก ตัด ปะ (รูปภาพแตงโม) จนเสร็จ  
   (1) รุนอายุ 2 – 3 ป   รูปแตงโมผาซีก 

   (2) รุนอายุ 4 – 5 ป   รูปมังคุดเต็มใบ 
 4) วัสดุอุปกรณ (อุปกรณรับจากสวนกลาง) 

   - กระดาษมันปู (สีเขียวออน สีเขียวแก สีดํา สีเหลือง สีแดง  สีมวง) 
   - กาวลาเท็กซ - ผาเช็ดมือ - ตระกรา   
   - ไมไอศกรีม - ถวย 
 5) ไมใชโตะญี่ปุน 
 6) ปายหอยคอชื่อนักเรียน เบอรโทรอาจารย ชื่อโรงเรียน 
 
6. เกณฑการใหคะแนนการแขงขัน ฉีก ตัด ปะ คะแนนเต็ม 50 คะแนนดังนี้ 
 

เกณฑการตัดสิน คะแนน 
1. ความคิดสรางสรรค 10 
2. การวางแผนการทํางานเปนทีม. 10 
3. ความสวยงาม 20 
4. เสร็จทันเวลา 10 

รวม 50 
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ฝ่ายการศกึษานอกระบบ สาํนกัการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม องค์การบริหารสว่นจงัหวดัขอนแก่น 

 
7. รางวัล 

 รางวัลชนะเลิศ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

 
หมายเหตุ :  หากมีความจําเปนตองเปล่ียนตัวผูเขาแขงขัน ใหมีหนังสือขอเปล่ียนตัวผูเขาแขงขัน  

พรอมแนบเอกสารหลักฐานของผูสมัครเขาแขงขันแทน 
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ฝ่ายการศกึษานอกระบบ สาํนกัการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม องค์การบริหารสว่นจงัหวดัขอนแก่น 

ใบสมัคร 
4. การแขงขัน ฉีด ตัด ปะ (ศพด.ละ 1 คู/1 รุน) 

******************* 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก................................................................................................................................................................. 

สังกัด  ทต./อบต. ................................................................................................................................................................. 

อําเภอ................................................................................  จังหวัด...................................................................................... 

รุนอายุ  …………………………… ป 

รายชื่อผูเขารวมแขงขัน พรอมแนบรูปถาย 

 

 

 

ประเภทคู 

1. ชื่อ – สกุล  .................................................................เลขประจําตัวประชาชน.....................................................   

อาย.ุ..............................ป.......................เดือน 

2. ชื่อ – สกุล  .................................................................เลขประจําตัวประชาชน.....................................................  

 อาย.ุ..............................ป.......................เดือน 

 

ครูผูควบคุม 

1. ชื่อ – สกุล  ..............................................................  เลขประจําตัวประชาชน.....................................................   

    เบอร โทรศัพท.......................................................................... 

2. ชื่อ – สกุล  ..............................................................  เลขประจําตัวประชาชน.....................................................    

    เบอรโทรศัพท.......................................................................... 

 

 ขอรับรองวาขอความดังกลาวถูกตอง  

 

            (ลงชื่อ).................................................................ผูรับรอง 

       ตําแหนง  นายก เทศบาล/นายก อบต. 
 

 
รูปนักเรียนท่ีเขา

แขงขัน 
 

 
รูปนักเรียนท่ีเขา

แขงขัน 
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ฝ่ายการศกึษานอกระบบ สาํนกัการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม องค์การบริหารสว่นจงัหวดัขอนแก่น 

5. เกณฑการประกวดแขงขันเกมการศึกษา (ประเภท คู) 
(ระดับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 

๑. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 

 1) นักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการปกครองทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน  

 2) ตองไดรับอนุญาตจากผูปกครองในการเขารวมแขงขัน  

3) ครูผูควบคุมทีมเปนผูยื่นใบสมัคร 
๒.  หลักฐานประกอบการสมัคร 

 1)  สําเนาสูติบัตรเด็ก  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
2)  หนังสือรับรองการอนุญาตจากผูปกครองในการเขารวมแขงขัน  

3) สําเนาบัตรประชาชนครูผูควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
3. รุนการแขงขัน จํานวน 2 รุน (นับอายุถึงวันท่ีเปดเรียนการศึกษา คือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2562) 

 1) รุนอายุ 2 – 3 ป (เกิดระหวางวันท่ี 18 พ.ค. 58 – 17 พ.ค. 60) 

2) รุนอายุ 4 – 5 ป (เกิดระหวางวันท่ี 18 พ.ค. 56 – 17 พ.ค. 58) 

4. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน 

ประเภทคู  
5. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน 

1) สงรายชื่อผูเขาแขงขัน  ภายในวันท่ี 21 มิถุนายน 2562 
 2) กําหนดเวลาการแขงขัน  

1) รุนอายุ 2 – 3 ป ใชเวลา 5 นาที  

2) รุนอายุ 4 – 5 ป ใชเวลา 3 นาที  

 3) เด็กนักเรียนจะชวยกันเลน หรือ เลนคนละเกมก็ได    

 4) เด็กนักเรียนจะตองคนหาภาพท่ีเหมือนกันจับเขาคูกัน  เรียงในแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได 

 5) เด็กนักเรียนเลือกบัตรภาพท่ีมีภาพของจริงกับภาพเงาจับเขาคูกัน เรียงในแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได 

 6) เด็กนักเรียนเลือกบัตรภาพท่ีมีความสัมพันธกัน เรียงในแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได 

   1) รุนอายุ 2 – 3 ป 

- จับคูภาพเหมือน  

- จับคูภาพกับเงา 

2) รุนอายุ 4 – 5 ป 

- จับคูภาพเหมือน  

- จับคูภาพท่ีมีความสัมพันธกัน (เชน ชอน – สอม  , เส้ือ – กางเกง  , โตะ – เกาอ้ี) 
 7) ผูสอนจัดทําปายหอยคอชื่อนักเรียน เบอรโทรอาจารย ชื่อโรงเรียน 

 8) ผูจัดงานตรียมภาพสําหรับการแขงขัน  
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ฝ่ายการศกึษานอกระบบ สาํนกัการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม องค์การบริหารสว่นจงัหวดัขอนแก่น 

6. เกณฑการใหคะแนนการแขงขันการเลนเกมการศึกษา คะแนนเต็ม ๑๐0 คะแนน ดังนี้ 

 

เกณฑการตัดสิน คะแนน 
1. การวางแผนการทํางานเปนทีม 30 
2. จับเวลาใครเสร็จกอน 10 
3. ความถูกตอง 40 
4. ความเปนระเบียบ เรียบรอย   20 

รวม 100 
หมายเหตุ  
         การแขงขัน เสร็จกอน หรือเสร็จ ทันตามเวลา ท่ีกําหนดได  10 คะแนนเต็ม  เกินเวลา ท่ีกําหนดตัด  1-3 คะแนน
ท้ังนี้ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสิน  การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 
 

********ผูจัดงานเตรียมภาพสําหรับการแขงขัน************ 
7. รางวัล 

 รางวัลชนะเลิศ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

 

หมายเหตุ :  หากมีความจําเปนตองเปล่ียนตัวผูเขาแขงขัน ใหมีหนังสือขอเปล่ียนตัวผูเขาแขงขัน  
พรอมแนบเอกสารหลักฐานของผูสมัครเขาแขงขันแทน 
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ฝ่ายการศกึษานอกระบบ สาํนกัการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม องค์การบริหารสว่นจงัหวดัขอนแก่น 

ใบสมัคร 
5. การแขงขันเกมการศึกษา (ศพด.ละ 1 คู/1 รุน) 

******************* 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก................................................................................................................................................................. 

สังกัด  ทต./อบต. ................................................................................................................................................................. 

อําเภอ................................................................................  จังหวัด...................................................................................... 

รุนอายุ  …………………………… ป 

รายชื่อผูเขารวมแขงขัน พรอมแนบรูปถาย 

 

 

 

ประเภทคู 

1. ชื่อ – สกุล  .................................................................เลขประจําตัวประชาชน.....................................................   

    อายุ...............................ป.......................เดือน 

2. ชื่อ – สกุล  .................................................................เลขประจําตัวประชาชน.....................................................   

    อายุ...............................ป.......................เดือน 

ครูผูควบคุม 

1. ชื่อ – สกุล  ..............................................................  เลขประจําตัวประชาชน.....................................................   

    เบอร โทรศัพท.......................................................................... 

2. ชื่อ – สกุล  ..............................................................  เลขประจําตัวประชาชน.....................................................    

    เบอรโทรศัพท.......................................................................... 

 

 ขอรับรองวาขอความดังกลาวถูกตอง  

 

            (ลงชื่อ).................................................................ผูรับรอง 

       ตําแหนง  นายก เทศบาล/นายก อบต. 

 

 
รูปนักเรียนท่ีเขา

แขงขัน 
 

 
รูปนักเรียนท่ีเขา

แขงขัน 
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ฝ่ายการศกึษานอกระบบ สาํนกัการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม องค์การบริหารสว่นจงัหวดัขอนแก่น 

6. เกณฑการประกวดแขงขันเลานิทาน (ทีมไมเกิน 3 คน) 
(ระดับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 

๑. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 

 1) นักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการปกครองทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน  

 2) นักเรียนตองไดรับอนุญาตจากผูปกครองในการเขารวมแขงขัน 

3) ครูผูควบคุมทีมเปนผูยื่นใบสมัคร 
๒.  หลักฐานประกอบการสมัคร 

 1)  สําเนาสูติบัตรเด็กหรือสําเนาทะเบียนบาน  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
2)  หนังสือรับรองการอนุญาตจากผูปกครองในการเขารวมแขงขัน  

3) สําเนาบัตรประชาชนครูผูควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
3. รุนการแขงขัน จํานวน 2 รุน (นับอายุถึงวันท่ีเปดเรียนการศึกษา คือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2562) 

 1) รุนอายุ 2 – 3 ป (เกิดระหวางวันท่ี 18 พ.ค. 58 – 17 พ.ค. 60) 

2) รุนอายุ 4 – 5 ป (เกิดระหวางวันท่ี 18 พ.ค. 56 – 17 พ.ค. 58) 

4. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน 

1) แขงขันประเภททีม ทีมละไมเกิน ๓ คน 
5. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน 

1) สงรายชื่อผูเขาแขงขัน  ภายในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม 256๑ 
2) เวลาท่ีใชในการประกวด - รุนอายุ 2 – 3 ป  ไมเกิน ๕ นาที 
    - รุนอายุ 4 – 5 ป  ไมเกิน ๗ นาที 
3) นิทานท่ีใชประกวดจะตองมีเนื้อหาสาระเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมและมีคติสอนใจ  
4) ผูเขาประกวดสามารถใชอุปกรณประกอบขณะเลานิทาน (ผูประกวดจัดหามาเอง) 
5) ผูประกวดสามารถแตงกายประกอบการเลานิทานไดตามความเหมาะสม สอดคลองกับนิทานท่ีเลา  
6) ผูสอนจัดทําปายหอยคอชื่อนักเรียน เบอรโทรอาจารย ชื่อโรงเรียน 
7) จับฉลากเพ่ือลําดับการเลานิทาน ตั้งแตเวลา 8.30 น. 
8) ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 

6. เกณฑการใหคะแนน การประกวดแขงขันเลานิทาน คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

๑. เนื้อหาสาระเนนคุณธรรมจริยธรรมมีขอคิดคติเตือนใจ ๓๐ 
๒. ใชภาษาถูกตองตามอักขระและความตอเนื่องในการเลา ๒๐ 
๓. น้ําเสียงลีลําทาทางประกอบ ๒๐ 
๔. ความคิดริเริ่มสรางสรรคการใชสื่ออุปกรณประกอบเหมาะสม 10 
๕. บุคลิกภาพและการแตงกาย ๑๐ 
๖. ใชเวลาตามกําหนด 10 

รวม 100 
หมายเหตุ   - เลานิทานเกินเวลาท่ีกําหนด 2 นาที ไมเกิน 3 นาที   ตัด 1 คะแนน 

- เลานิทานเกินเวลาท่ีกําหนด 3 นาที ไมเกิน 4 นาที   ตัด 2 คะแนน 
- เลานิทานเกินเวลาท่ีกําหนด 4 นาที ไมเกิน 5 นาที   ตัด 3 คะแนน 
- เลานิทานเกินเวลาท่ีกําหนดตั้งแต 5 นาทีข้ึนไป   ตัด 4 คะแนน 
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ฝ่ายการศกึษานอกระบบ สาํนกัการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม องค์การบริหารสว่นจงัหวดัขอนแก่น 

7. รางวัล 
 รางวัลชนะเลิศ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

 
 

หมายเหตุ :  หากมีความจําเปนตองเปล่ียนตัวผูเขาแขงขัน ใหมีหนังสือขอเปล่ียนตัวผูเขาแขงขัน  
พรอมแนบเอกสารหลักฐานของผูสมัครเขาแขงขันแทน 
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ฝ่ายการศกึษานอกระบบ สาํนกัการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม องค์การบริหารสว่นจงัหวดัขอนแก่น 

ใบสมัคร 
6. การประกวดแขงขันเลานิทาน (ศพด.ละ 1 ทีม/1รุน) 

******************* 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก................................................................................................................................................................. 

สังกัด  ทต./อบต. ................................................................................................................................................................. 

อําเภอ................................................................................  จังหวัด...................................................................................... 

รุนอายุ  …………………………… ป 

รายชื่อผูเขารวมแขงขัน พรอมแนบรูปถาย 

 

 

 

ประเภททีม 

1. ชื่อ – สกุล  .................................................................เลขประจําตัวประชาชน.....................................................  

อาย.ุ..............................ป.......................เดือน 

2. ชื่อ – สกุล  .................................................................เลขประจําตัวประชาชน.....................................................  

อาย.ุ..............................ป.......................เดือน 

3. ชื่อ – สกุล  .................................................................เลขประจําตัวประชาชน.....................................................  

อาย.ุ..............................ป.......................เดือน 

ครูผูควบคุม 

1. ชื่อ – สกุล  ..............................................................  เลขประจําตัวประชาชน.....................................................   

        เบอร โทรศัพท.......................................................................... 

2. ชื่อ – สกุล  ..............................................................  เลขประจําตัวประชาชน.....................................................    

        เบอรโทรศัพท.......................................................................... 

          ขอรับรองวาขอความดังกลาวถูกตอง 

 

            (ลงชื่อ).................................................................ผูรับรอง 

       ตําแหนง  นายก เทศบาล/นายก อบต. 

 
รูปนักเรียนท่ีเขา

แขงขัน 
 

 
รูปนักเรียนท่ีเขา

แขงขัน 
 

 
รูปนักเรียนท่ีเขา

แขงขัน 
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ฝ่ายการศกึษานอกระบบ สาํนกัการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม องค์การบริหารสว่นจงัหวดัขอนแก่น 

7. เกณฑการประกวดแขงขันการเตนประกอบเพลง (ประเภททีม) 
(ระดับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 

๑.  คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 
 1)  นักเรียนท่ีเรียนอยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในเขตจังหวัดขอนแกน 
  จํานวนทีมละ  8 - ๑๐  คน   
 2)  มีใจรักการเตน 
 3)  นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง  ไมมีโรคประจําตัว 

4)  ตองไดรับการอนุญาตจากผูปกครองในการเขารวมแขงขัน  
 5)  ครูผูควบคุมทีมเปนผูยื่นใบสมัคร 
๒.  หลักฐานประกอบการสมัคร 
 1)  สําเนาสูติบัตรเด็ก หรือสําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

2)  หนังสือรับรองการอนุญาตจากผูปกครองในการเขารวมแขงขัน 
3) สําเนาบัตรประชาชนครูผูควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

3. รุนการแขงขัน จํานวน 2 รุน (นับอายุถึงวันท่ีเปดเรียนการศึกษา คือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2562) 
 1) รุนอายุ 2 – 3 ป (เกิดระหวางวันท่ี 18 พ.ค. 58 – 17 พ.ค. 60) 

2) รุนอายุ 4 – 5 ป (เกิดระหวางวันท่ี 18 พ.ค. 56 – 17 พ.ค. 58) 
4. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน 

ประเภททีม  ทีมละ  8 - ๑๐  คน  เปน ทีมชาย ทีมหญิง หรือทีมผสม ก็ได  
5. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน 

1)  สงรายชื่อผูเขาแขงขัน พรอมรูปถาย ภายในวันท่ี 21 มิถุนายน 2562 
2)  ครูผูควบคุมทีมจะตองมาจับฉลาก  เพ่ือจัดลําดับทีมกอนการแขงขัน  ๑๕  นาที 

 3)  เวลาท่ีใชในการแขงขัน  ทีมละ ๔ – ๖ นาที 
 4)  เพลงท่ีใชในการแขงขัน  ใหเลือกเพลงมาเอง โดยนําไฟลสงใหเจาหนาท่ีกอนเริ่มการแขงขัน 

๕) ใหแตละทีมรายงานตัว เวลา ๐๘.๐๐ น. และจับสลากแขงขัน เวลา ๐๘.๓๐ น. 
6.  เกณฑการใหคะแนนการแขงขันเตนประกอบเพลง  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  ดังนี้ 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
๑. ความพรอมเพรียงและความม่ันใจ 30 
๒. บุคลิกและการแสดงออกหนาเวที 20 
3. การแตงกายเหมาะสมกับเพลง 20 
4. ความคิดสรางสรรคในการนําเสนอ 20 
5. เวลาในการนําเสนอ 10 

รวม 100 
7. รางวัล 

 รางวัลชนะเลิศ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

 
หมายเหตุ :  หากมีความจําเปนตองเปล่ียนตัวผูเขาแขงขัน ใหมีหนังสือขอเปล่ียนตัวผูเขาแขงขัน  

พรอมแนบเอกสารหลักฐานของผูสมัครเขาแขงขันแทน 
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ฝ่ายการศกึษานอกระบบ สาํนกัการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม องค์การบริหารสว่นจงัหวดัขอนแก่น 

ใบสมัคร 
7. การแขงขันเตนประกอบเพลง   

******************* 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก................................................................................................................................................................. 

สังกัด  ทต./อบต. ................................................................................................................................................................. 

อําเภอ................................................................................  จังหวัด...................................................................................... 

รุนอายุ  …………………………… ป 

รายชื่อผูเขารวมแขงขัน (พรอมแนบรูปถาย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อ – สกุล  .................................................................เลขประจําตัวประชาชน.....................................................   

อาย.ุ..............................ป.......................เดือน 

2. ชื่อ – สกุล  .................................................................เลขประจําตัวประชาชน.....................................................  

อาย.ุ..............................ป.......................เดือน 

3. ชื่อ – สกุล  .................................................................เลขประจําตัวประชาชน.....................................................  

อาย.ุ..............................ป.......................เดือน 

4. ชื่อ – สกุล  .................................................................เลขประจําตัวประชาชน.....................................................  

อาย.ุ..............................ป.......................เดือน 

 
รูปนักเรียนท่ีเขา

แขงขัน 
 

 
รูปนักเรียนท่ีเขา

แขงขัน 
 

 
รูปนักเรียนท่ีเขา

แขงขัน 
 

 
รูปนักเรียนท่ีเขา

แขงขัน 
 

 
รูปนักเรียนท่ีเขา

แขงขัน 
 

 
รูปนักเรียนท่ีเขา

แขงขัน 
 

 
รูปนักเรียนท่ีเขา

แขงขัน 
 

 
รูปนักเรียนท่ีเขา

แขงขัน 
 

 
รูปนักเรียนท่ีเขา

แขงขัน 
 

 
รูปนักเรียนท่ีเขา

แขงขัน 
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ฝ่ายการศกึษานอกระบบ สาํนกัการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม องค์การบริหารสว่นจงัหวดัขอนแก่น 

5. ชื่อ – สกุล  .................................................................เลขประจําตัวประชาชน.....................................................  

อาย.ุ..............................ป.......................เดือน 

6. ชื่อ – สกุล  .................................................................เลขประจําตัวประชาชน.....................................................  

อาย.ุ..............................ป.......................เดือน 

7. ชื่อ – สกุล  .................................................................เลขประจําตัวประชาชน.....................................................  

อาย.ุ..............................ป.......................เดือน 

8. ชื่อ – สกุล  .................................................................เลขประจําตัวประชาชน.....................................................  

อาย.ุ..............................ป.......................เดือน 

9. ชื่อ – สกุล  .................................................................เลขประจําตัวประชาชน.....................................................  

อาย.ุ..............................ป.......................เดือน 

10. ชื่อ – สกุล  .................................................................เลขประจําตัวประชาชน.....................................................  

อาย.ุ..............................ป.......................เดือน 

ครูผูควบคุม 

1. ชื่อ – สกุล  ..............................................................  เลขประจําตัวประชาชน.....................................................  

เบอรโทรศัพท.......................................................................... 

2. ชื่อ – สกุล  ..............................................................  เลขประจําตัวประชาชน.....................................................  

เบอรโทรศัพท.......................................................................... 

 
 

 ขอรับรองวาขอความดังกลาวถูกตอง  
 
 

            (ลงชื่อ).................................................................ผูรับรอง 
       ตําแหนง  นายก เทศบาล/นายก อบต. 
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8. เกณฑการประกวดแขงขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 
(ระดับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 

 
๑. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน 

ครูผูดูแลเด็กหรือผูดูแลเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการปกครองทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน  

๒. จํานวนผูเขาประกวด 
หนวยงานละ ๑ ชิ้นงาน 

๓. เวลาท่ีใชในการประกวด 
นําเสนอและตอบขอซักถามของคณะกรรมการ  10 นาที 

4. วิธีการประกวด  
 1) ใหผูเขารวมประกวดจัดทําเอกสารใหสําหรับคณะกรรมการ จํานวน 7 ชุด โดยใหนําสงกอนการประกวด 
ไดตั้งแตวันท่ี 13 - 21 มิถุนายน 2562 
 ๒) ผูเขาประกวดไมตองจับฉลากเพ่ือจัดลําดับกอนหลัง  ใหผูเขารวมการประกวดมีความพรอมในการนําเสนอ
ผลงานเม่ือคณะกรรมการไดเริ่มทําการประกวดแขงขัน 

๓) ผูเขาประกวดสามารถจัดเตรียมสื่อนวัตกรรมภายในสถานท่ีกําหนดกอนการประกวด  
๔) ผูเขาประกวดตองนําเสนอสื่อนวัตกรรมตอคณะกรรมการเพ่ือใหคณะกรรมการไดซักถาม  
5) เปนสื่อท่ีไมเคยไดรับรางวัลขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนมากอน  

๕. เกณฑการใหคะแนน การประกวดแขงขันส่ือนวัตกรรม คะแนนเต็ม ๑๐0 คะแนน ดังนี้ 
 เกณฑการตัดสิน  คะแนน 

๑. รูปแบบการผลิตส่ือ 
๑.๑ ออกแบบสื่ออยางเปนระบบเนื้อหามีความสัมพันธสอดคลองกับการสงเสริมพัฒนาการ
ของเด็กเล็ก 
๑.๒ สงเสริมและพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กเล็ก 
๑.๓ เปนสื่อท่ีไมลอกเลียนแบบผูอ่ืนมาโดยตรง 
๑.๔ เปนสื่อท่ีสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกเด็กเล็ก 
 

๒๐ 

๒. คูมือการผลิตและข้ันตอนการใชส่ือ  
๒.๑ มีเทคนิคและกระบวนการผลิตท่ีชัดเจน 
๒.๒ มีเนื้อหาสอดคลองกับสาระและมาตรฐานการเรียนรูของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
๒.๓ การนาเสนอสื่อเปนไปตามลําดับข้ันตอนของหลักวิชาการ 
๒.๔ ความยากงายเหมาะสมกับเด็กเล็ก  
 

๒๐ 

๓. สรุปรายงานผลการนําไปใช  
๓.๑ มีเอกสารรายงานผลการนําไปใชท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ  
๓.๒ มีเอกสารเผยแพรเปนรูปธรรมเปนท่ียอมรับและตรวจสอบได  
๓.๓ มีเอกสารแสดงพัฒนาการของนักเรียนท่ีเกิดจาการใชสื่อ 
๓.๔ รายงานการใชจัดทําเพ่ือแสดงผล และมีคุณคาและประโยชนกับนักเรียน  
*** มิใชจัดทําเพ่ือการประกวดสื่อเทานั้น 

๒๐ 



25 
 

ฝ่ายการศกึษานอกระบบ สาํนกัการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม องค์การบริหารสว่นจงัหวดัขอนแก่น 

 เกณฑการตัดสิน  คะแนน 
๔. วัสดุอุปกรณท่ีใชในการผลิต  
๔.๑ มีความทันสมัยแปลกใหม 
๔.๒ มีความคงทน ประหยัด หางายในทองถ่ิน 
๔.๓ ใชประกอบการสอนไดงายและสะดวก  
๔.๔ การจัดแสดงเรียบงาย และมีคุณคํา 

20 

๕. การนําเสนอตอคณะกรรมการ 
๕.๑ ความเหมาะสมของเวลาในการนําเสนอ 
๕.๒ มีเทคนิคในการนําเสนอท่ีเหมาะสมนาสนใจ 
๕.๓ มีความม่ันใจชัดเจนในการตอบคําถาม  
๕.๔ บุคลิกภาพ ทวงที วาจาของผูรายงาน 

๒๐ 

รวม 100 
 

7. รางวัล 
 รางวัลชนะเลิศ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
เกียรติบัตรรางวัลชมเชย (จัดสงใหท่ีหนวยงานภายหลัง) 
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ใบสมัคร 
8. การประกวดแขงขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 

ระดับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
******************* 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก................................................................................................................................................................. 

สังกัด  ทต./อบต. ................................................................................................................................................................. 

อําเภอ................................................................................  จังหวัด...................................................................................... 

ชื่อผลงานสื่อนวัตกรรม.......................................................................................................................................................... 

รายชื่อผูเขารวมแขงขัน  

1.  ชื่อ – สกุล  .................................................................เลขประจําตัวประชาชน.....................................................    

ตําแหนง .......................................................เบอรโทร.......................................................................................... 

2.  ชื่อ – สกุล  .................................................................เลขประจําตัวประชาชน.....................................................    

ตําแหนง .......................................................เบอรโทร.......................................................................................... 

3.  ชื่อ – สกุล  .................................................................เลขประจําตัวประชาชน.....................................................    

ตําแหนง .......................................................เบอรโทร.......................................................................................... 

 

 

 ขอรับรองวาขอความดังกลาวถูกตอง  

 

 

            (ลงชื่อ).................................................................ผูรับรอง 

       ตําแหนง  นายก เทศบาล/นายก อบต. 
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        ตัวอยางแบบฟอรมขออนุญาตผูปกครอง 
 
 
ท่ี  ขก  .............../…………                                                               องคการบริหารสวนตําบล............ 
                                                                                              ตําบล.............  อําเภอ............... 
                   จังหวัด........................................  

                                                                วัน      เดือน             ๒๕62 

เรื่อง    ขออนุญาตนํานักเรียนเขารวมกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยจังหวัดขอนแกน  
 

เรียน    ผูปกครองนักเรียน........................................................................................................................................... 
 

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
จังหวัดขอนแกน  เพ่ือเตรียมความพรอมใหเด็กมีการพัฒนาทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา          
ท่ีเหมาะสมกับวัย มีสุขภาพจิตท่ีดีและมีความสุขในการแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักการออกกําลังกาย  
โดย.......................(หนวยงาน).................. ไดสงนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เขารวมกิจกรรมตามโครงการดังกลาว 
ในวันศุกรท่ี 28 มิถุนายน 2562 ณ  ขอนแกน  ฮอลล  ชั้น 5  เซ็นทรัลพลาซาขอนแกน  อําเภอเมือง ขอนแกน  
จังหวัดขอนแกน   โดยมีครูผูควบคุม จํานวน .......... คน หากผูปกครองมีขอสงสัยสามารถติดตอสอบถามไดท่ี 
คุณครู .............................................................โทรศัพท......................................หนวยงาน.............................................    
จึงเรียนมาเพ่ือขออนุญาตนํา.....................................................................เขารวมกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
เด็กปฐมวัยจังหวัดขอนแกน ในครั้งนี้           

                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                                                                 ขอแสดงความนับถือ                                      
 
 
 
องคการบริหารสวนตําบล........ 
โทรศัพท  ............................... 
โทรสาร  ..................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
โปรดกรอกขอมูลขางลางน้ีแลวสงกลับคืนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 ขาพเจานาย/นาง/นางสาว......................................................................................................เปนผูปกครองของ  
(เด็กชาย/เด็กหญิง).....................................................................ชั้น................................       อนุญาต         ไมอนุญาต 
ใหเขารวมกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยจังหวัดขอนแกน  ในวันศุกรท่ี 28 มิถุนายน 2562  
ณ ขอนแกน ฮอลล ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซา ขอนแกน  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  
 
       (ลงชื่อ)...................................................ผูปกครอง 
               (...................................................)  
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ท่ี  ขก  .............../…………                                                               องคการบริหารสวนตําบล............ 
                                                                                              ตําบล.............  อําเภอ............... 
                   จังหวัด........................................  

                                                                วัน      เดือน    ๒๕62 

             
เรื่อง    การขอเปลี่ยนตัวผูเขาแขงขันโครงการพัฒนาศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กจังหวัดขอนแกน  

 
เรียน   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 
 ตามท่ี  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก .............................................สังกัด .....................(หนวยงาน)...................................
ไดลงทะเบียนนักเรียนและครูผูสอนในรายการแขงขัน …………………………..……….……..ในการแขงขันทักษะทางวิชาการ 
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2562 ในวันศุกรท่ี 28 มิถุนายน 2562     
ณ  ขอนแกน ฮอลล ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซา ขอนแกน  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  นั้น 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ................................................สังกัด ……………………...(หนวยงาน)................................... 
มีความประสงคขอเปลี่ยนตัวผูเขาแขงขัน  ดังนี้ 
 
ลําดับท่ี ช่ือ-สกุลผูเขาแขงขัน(คนเดิม) ช่ือ-สกุลผูเขาแขงขัน(คนใหม) สาเหตุการเปล่ียน 

    
    
    
    
    
    

ท้ังนี้ไดแนบเอกสารหลักฐานของผูเขาแขงขันใหมมาพรอมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
        

(……………………………………………..) 
ตําแหนง  นายก เทศบาล/นายก อบต. 

 
 

แบบฟอร์มหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน 


	หลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันเด็กปฐมวัย
	4)  เพลงที่ใช้ในการแข่งขัน  ให้เลือกเพลงมาเอง โดยนำไฟล์ส่งให้เจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มการแข่งขัน
	๕) ให้แต่ละทีมรายงานตัว เวลา ๐๘.๐๐ น. และจับสลากแข่งขัน เวลา ๐๘.๓๐ น.


