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กิจกรรมการประกวด แข่งขันงานมหกรรมทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ ๑๕ 
โรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
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รายละเอียดเกณฑ์การประกวด แข่งขันแข่งขันงานมหกรรมทักษะทางวิชาการ คร้ังที่ ๑๕ 

โรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) 

1. การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” 
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

- เป็นนักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.3 
- เป็นนักเรียนระดับชั้น ป.4 – ป.6 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
2.1 ประเภท เดี่ยว 
2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

- ระดับชั้น ป.1 – ป.3 จ านวน 1 คน 
- ระดับชั้น ป.4 – ป.6 จ านวน 1 คน 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 
3.2 ใช้กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาดกระดาษ 

- ระดับชั้น ป.1- ป.3 และ ป.4-ป. 6 ขนาด 11” x 15 ” 
3.3 หัวข้อการแข่งขัน 

- ระดับชั้น ป.1-ป.3 เนื้อหาเก่ียวกับเรื่อง “........ธรรมชาตแิสนสวย.......” 
- ระดับชั้น ป.4-ป.6 เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง “......วิถีไทย.........” 

3.4 สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคนิคการวาดภาพระบายสี (โดยไม่จ ากัดประเภทของสี) และเทคนิค 
การพิมพ์ภาพอย่างง่าย ดังนี้ 

- ระดับชั้น ป.1– ป.3 การพิมพ์ภาพจากแม่พิมพ์วัสดุธรรมชาติ 
- ระดับชั้น ป.4– ป.6 การพิมพ์ภาพจากแม่พิมพ์วัสดุธรรมชาติ 

3.5 ไม่ต้องเคลือบภาพและไม่ต้องใส่กรอบภาพ 
3.6 ห้ามน าต้นฉบับมาดูในขณะแข่งขัน 
3.7 ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเอง 
3.8 เวลาในการวาดภาพ 3 ชั่วโมง 

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
- ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน 
- เทคนิคการใช้สี 20 คะแนน 
- ความประณีต/ความสวยงามของรูปภาพ 20 คะแนน 
- ความสอดคล้องของภาพกับหัวข้อที่ก าหนด 20 คะแนน 
- ความสมบูรณ์และการจัดองค์ประกอบของภาพ 20 คะแนน 
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5. เกณฑ์การตัดสิน 

ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 - 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 - 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

6. คณะกรรมการการแข่งขัน ระดับชั้นละ 3 หรือ 5 คน 
คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
    - เป็นครูที่ท าการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

              - ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านศิลปะ 

ข้อควรค านึง 
- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
- กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท าการสอน 
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2. การวาดภาพระบายสี 
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

- เป็นนักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.3 
- เป็นนักเรียนระดับชั้น ป.4 – ป.6 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
2.1 ประเภท เดี่ยว 
2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

- ระดับชั้น ป.1 – ป.3 จ านวน 1 คน 
- ระดับชั้น ป.4 – ป.6 จ านวน 1 คน 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 
3.2 ใช้กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาดกระดาษและสีที่ใช้ในการแข่งขัน 

- ระดับชั้น ป.1- ป.3 ขนาด 11” x 15” ใช้สีไม้ 
- ระดับชั้น ป.4- ป.6 ขนาด 11” x 15” ใช้สีชอล์กน้ ามัน 

3.3 หัวข้อการแข่งขัน 
- ระดับชั้น ป.1-ป.3 เนื้อหาเก่ียวกับเรื่อง “......ธรรมชาติแสนสวย......” 
- ระดับชั้น ป.4-ป.6 เนื้อหาเก่ียวกับเรื่อง “......วิถีไทย.........” 

3.4 ไม่ต้องเคลือบภาพและไม่ต้องใส่กรอบภาพ 
3.5 ห้ามน าต้นฉบับมาดูในขณะแข่งขัน 
3.6 ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเอง 
3.7 เวลาในการวาดภาพ 3 ชั่วโมง 

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
- ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน 
- เทคนิคการใช้สี 20 คะแนน 
- ความสวยงาม ความประณีต 20 คะแนน 
- ความสอดคล้องของภาพกับหัวข้อที่กาหนด 20 คะแนน 
- การจัดองค์ประกอบของภาพ 20 คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 - 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 - 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
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6. คณะกรรมการการแข่งขัน ระดับชั้นละ 3 หรือ 5 คน 

คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
- เป็นครูที่ท าการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
- ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านศิลปะ 

ข้อควรค านึง 
- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
- กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท าการสอน 


