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กิจกรรมการประกวด แข่งขันงานมหกรรมทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ ๑๕ 
โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

กลุ่มการศึกษาปฐมวัย 
 

 

ชื่อกิจกรรม ระดับชั้น 
 

ประเภท 
 

หมายเหตุ 

๑. การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ทีม ๓ คน  

๒. การสรา้งภาพดว้ยการฉีก ตดั ปะ 
กระดาษ 

ปฐมวัย ทีม ๓ คน  
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กิจกรรมการประกวด แข่งขันงานมหกรรมทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ ๑๕ 
โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

กลุ่มการศึกษาปฐมวัย 
1.การปั้นดินน้ำมัน 
1. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน  

1.1 เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ 
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน  
           2.1 ประเภททมี ๆ ละ 3 คน 
3. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน  
           3.1 ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ควบคุม  
           3.2 หัวข้อการปั้น (คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดในวันที ่1 ก.ค.65)  
           3.๓ วัสดุอุปกรณ์ใช้ดินน้ำมันไร้สารชนดิก้อน ผิวเรียบที่ยังไม่ผ่านการใช้  
               * หา้ม แกะกระดาษ/พลาสติกหุ้มห่อดินน้ำมัน ก่อนให้คณะกรรมการสนามตรวจอุปกรณ์การแข่งขัน 
                   (กรณีนำนักเรียนมาแข่งขัน) 
                * ห้าม นวดดินน้ำมันก่อนเข้าแข่งขัน  
                * ห้าม ใช้ดนิน้ำมันชนิดเส้นเข้าแข่งขัน  
                * ห้าม ใช้อปุกรณ์ในการยึด ติด พิมพ์ลาย อุปกรณ์ตกแต่ง เศษ/แท่งไม้ทุกชนิดและอุปกรณ์ตัดดิน 
                  น้ำมัน  
            3.4 ฐานรองใช้ไม้อัดขนาดกว้าง 10 นิว้ ยาว 15 นิ้ว ไม่มีกรอบและขาตั้ง ไม่มีการตกแต่ง  
            3.5 ครูผู้ควบคุมแสดงวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันที่เตรียมมาต่อหน้าคณะกรรมการก่อนการแข่งขัน  
            ๓.6 เวลาที่ใชใ้นการแข่งขัน 3 ชั่วโมง  
            3.7 แต่งกายด้วยชุดนกัเรียน หรือชดุกีฬาประจำโรงเรียน  
            3.๘ ผลการตดัสินของคณะกรรมการถอืเป็นที่สิ้นสุด 
4. เกณฑ์การให้คะแนนการปั้นดินน้ำมัน 100 คะแนน  

๔.๑ ความคิดสร้างสรรคจ์ินตนาการ ๓5 คะแนน 
                  - ความแปลกใหม่ขององค์ประกอบชิ้นงาน 10 คะแนน  
                  - ความเชือ่มโยงของชิ้นงานกับหัวข้อที่กำหนด ๑5 คะแนน  
                  - สัมภาษณ์เจ้าของชิ้นงาน (การพดู เล่า อธิบายเกี่ยวกับชิน้งาน) 10 คะแนน 

๔.๒ กระบวนการทำงาน 25 คะแนน  
                  - การเตรยีมอุปกรณ์ 2 คะแนน  
                  - การวางแผนการทำงานร่วมกัน ๕ คะแนน  
                  - การมีสว่นร่วมในการทำงาน ๑๐ คะแนน  
                  - เสร็จตามเวลาที่กำหนด 5 คะแนน  
                  - การจดัเก็บวัสดุอุปกรณ ์3 คะแนน 
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๔.๓ การจดัองค์ประกอบ ความละเอียด ประณตีสวยงาม 25 คะแนน  

                  - ความละเอียด ประณีต สวยงามของชิ้นงาน 10 คะแนน  
                  - การเลือกใช้สีดินน้ำมันหลากหลาย เหมาะสม 10 คะแนน  
                  - ความสมดุลของการจดัองค์ประกอบของชิ้นงาน 5 คะแนน  

๔.๔ เน้ือหา 15 คะแนน 
                    - ความสอดคล้องของชิ้นงานกับหัวข้อที่กำหนด 10 คะแนน 
                    - ความสมบูรณ์ของชิ้นงาน 5 คะแนน  
๕. เกณฑ์การตัดสิน  

ร้อยละ 80 – 100 ได้รบัรางวัลระดับเหรียญทอง  
ร้อยละ 70 – 79  ไดร้บัรางวัลระดับเหรียญเงิน  
ร้อยละ 60 – 69  ไดร้บัรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
ต่ำกว่ารอ้ยละ 60  ได้รบัเกียรติบัตรการเข้าร่วม 
** ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 

๖. คณะกรรมการการแข่งขัน จำนวน  ๕ คน  
- คุณสมบัติของคณะกรรมการ ครูผู้สอนระดับปฐมวัย  
- กรรมการต้องไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 

7. สถานที่จัดแข่งขัน ห้องเรียนที่ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก  
                   

** (การประชุมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นการลงมติในเรื่องต่างๆ ) 
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2. การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ 
๑. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  

๑.๑ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓  
๒. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน ประเภททีม ๆ ละ ๓ คน 
3.วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน  

3.1 ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ควบคุม (2 คน) 
3.2 หัวข้อการภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ (คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดในวันที่ 1 ก.ค.65)  
๓.๓ วัสดุอุปกรณ์ผู้เข้าแข่งขันนำมาเอง  (กรณีนำนักเรียนมาแข่งขัน) 

                - กระดาษขาว–เทา อยา่งหนา ขนาดกว้าง ๑๐ นิ้ว ยาว ๑๕ นิ้ว ไม่มีกรอบ และขาตั้งไม่มีการตกแต่ง  
                 - กระดาษที่ใช้ในการฉีก ตัด ปะ ใชก้ระดาษมันปูและกระดาษโปสเตอร์สีหน้าเดียวเท่านั้น  
                 - ผา้เช็ดมอื - กรรไกรปลายมน - กาวลาเท็กซ์พร้อมที่ทากาว  

๓.๔ ครูผูค้วบคุมแสดงวสัดุอุปกรณ์การแข่งขันที่เตรียมมาต่อหน้าคณะกรรมการก่อนการแข่งขัน 
๓.๕ ห้าม ฉีก ตดักระดาษที่ใช้ในการแข่งขัน ให้มีขนาดเล็กกว่าขนาดกระดาษ A ๔ หรอื ขนาด ๒๑  
      ซม. X ๓๐ ซม.  
๓.๖ ห้าม ตัด พับ กระดาษเป็นรูปร่าง เส้น หรือเป็นแถบ มาล่วงหน้า  
๓.๗ ห้าม ร่างภาพด้วยดนิสอ หรือใช้อุปกรณ์ใดๆ ในการขีด หรือทำให้เกดิรอย บนกระดาษเทา –ขาว 

                 กระดาษมนัปูและกระดาษโปสเตอร์สีหน้าเดียว กอ่นการแข่งขัน  
๓.๘ ห้าม มว้น พับ ขยำ บิด และหนุนกระดาษ เพื่อสรา้งชิ้นงานเป็น ๓ มติิ  

 ๓.๙ เวลาทีใ่ช้ในการแข่งขัน ๓ ชั่วโมง  
 ๓.๑๐ แต่งกายดว้ยชุดนกัเรียนหรือชุดกฬีาประจำโรงเรียน  
 ๓.๑๑ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
๔. เกณฑ์การให้คะแนนการสร้างภาพดว้ยการฉกี ตัด ปะ กระดาษ ๑๐๐ คะแนน  
 ๔.๑ ความคิดสร้างสรรคจ์ินตนาการ ๓๕ คะแนน 
                 - ความแปลกใหม่ขององค์ประกอบชิ้นงาน 10 คะแนน  
                 - ความเชือ่มโยงของชิ้นงานกับหัวข้อที่กำหนด ๑5 คะแนน  
                 - สัมภาษณ์เจ้าของชิ้นงาน(การพดู การเล่า การอธิบายเกี่ยวกับชิ้นงาน) 10 คะแนน 
 ๔.๒ กระบวนการทำงาน 2๕ คะแนน  
                 - การเตรยีมอุปกรณ์ 2 คะแนน  
                 - การวางแผนการทำงานร่วมกัน 5 คะแนน 
                 - การมีส่วนร่วมในการทำงาน ๑๐ คะแนน  
                 - เสรจ็ตามเวลาที่กำหนด 5 คะแนน  
                 - การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ ์3 คะแนน  
 ๔.๓ การจดัองค์ประกอบภาพ ความละเอียด ประณีตสวยงาม 2๕ คะแนน  
                 - ความละเอียด ประณีต สวยงามของชิ้นงาน 10  คะแนน  
                 - การเลือกใช้สีของกระดาษที่หลากหลาย เหมาะสม 10  คะแนน 
                 - ความสมดุลของการจดัองค์ประกอบภาพของชิ้นงาน ๕ คะแนน   
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 ๔.๔ เน้ือหา ๑๕ คะแนน  
                 - ความสอดคล้องของชิ้นงานกับหัวข้อที่กำหนด 10 คะแนน  
                 - ความสมบูรณ์ของชิ้นงาน ๕ คะแนน  
๕. เกณฑ์การตัดสิน  
 ร้อยละ 80 - 100 ได้รบัรางวัลระดับเหรียญทอง  
 ร้อยละ 70 – 79  ไดร้บัรางวัลระดับเหรียญเงิน  
 ร้อยละ 60 – 69  ไดร้บัรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
 ต่ำกว่ารอ้ยละ 60  ได้รบัเกียรติบัตรเข้าร่วม 
 ** ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
๖. คณะกรรมการการแข่งขัน จำนวน  ๕ คน  
 - คุณสมบัติของคณะกรรมการ ครูผู้สอนระดับปฐมวัย  
 - กรรมการต้องไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
7. สถานที่จัดแข่งขัน ห้องเรียนที่ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก  
               

                   ** (การประชุมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นการลงมติในเรื่องต่างๆ ) 

 


