
 

 

 

“SLC Academic Day : Save Energy, Save The Earth, Save Lives” 
 “วันวิชาการ SLC : ประหยัดพลังงาน รักษ์โลก รกัษ์ชีวิต” 

ระเบียบการแข่งขัน การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะภาพ      

ว ันที ่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562    ระดับการศ  กษาปฐมว ัย 
******************************************************************************** 
1.  ค  ณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

นักเรยีนระดับการศ  กษาปฐมว ัย  
2.  ประเภทและจ านวนทีมที่เข้าแข่งขัน 

แข  งขันประเภททีม  ทีมละ 3 คน 
3. ว ิธีดำเน ินการและรายละเอ ียดหลักเกณฑ ์การแข่งขัน 

3.1 ส งรายชื่อผู้ร วมเข้าแข งขันและครฝูึกซอ้มตามวันเวลาที่ก าหนด 
3.2 ห ัวข้อการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ “ โรงเรยีนของฉัน ” 
3.3 ว ัสดุอุปกรณ์ผู้เข้าแข  งขันนามาเอง 

  - กระดาษขาว - เทา อย างหนา  ขนาดกว้าง 10 นิ้ว ยาว 15 นิ้ว ไม มีกรอบ และขาตั้ง   
ไม มีการตกแต งจ านวน 1 แผ น (ด้านสีเทา  เขียนชื่อโรงเรียนและชื่อจังหวัด) 
  - กระดาษที่ใช้ในการฉีก ตัด ปะ ใช้กระดาษมันปูและกระดาษโปสเตอร์สีหน้าเดียวเท านั้น ขนาด 
A4 ไม จ ากัดจ านวน 
  - ผ้าเช็ดมือ 
  - กรรไกรปลายมน 
  - กาวลาเท็กซ์พร้อมที่ทากาว ห้าม ใช้กาวชนิดหลอดและชนิดแท ง 
  - ตะกร้าใส อุปกรณ์ 

3.4 ห้าม ร างภาพด้วยดินสอ หรืออุปกรณ์ใด ๆ ในการขีด หรือท าให้เกิดรอยบนกระดาษขาว - เทา 
กระดาษมันปูและกระดาษโปสเตอร์หน้าเดียว มาก อนหรือระหว างท าการแข งขัน 
3.5 ห้าม ม้วน พับ ขย า บิดและหนุนกระดาษเพ่ือสร้างชิ้นงานเป็น 3 มิติ 
3.6 เวลาที่ใช้ในการแข งขัน 3 ช ั่วโมง 
3.7 แต งกายด้วยช ุดนักเรียนหรือชุดกีฬาประจ าโรงเรียน 
3.8 เข้าแข งขันพร ้อมกันทุกโรงเรียน 
3.9  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

4. เกณฑ ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
4.1 ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ    35     คะแนน 

 - ความแปลกใหม ขององค์ประกอบชิ้นงาน     10 คะแนน 
- ความเช ื่อมโยงของชิ้นงานกับหัวข้อที่ก าหนด    10 คะแนน 
- สัมภาษณ์เจ้าของชิ้นงาน การเล าเรื่องเกี่ยวกับชิ้นงาน    15 คะแนน         



4.2 กระบวนการท างาน             25       คะแนน 
- การเตรียมอุปกรณ์และการวางแผนการทำงาน  10 คะแนน 
- การมีส วนร วมในการท างานและเสร ็จตามเวลาที่กาหนด 10 คะแนน 
- การจัดเก็บวัสดุอ ุปกรณ์     5 คะแนน 

4.3 การจัดองค์ประกอบภาพ  ความละเอียด ประณีตสวยงาม     25 คะแนน 
- ความละเอียด ประณีต  สวยงามของชิ้นงาน    10 คะแนน 
-การเลือกใช้สีของกระดาษท่ีหลากหลาย เหมาะสม 10 คะแนน 
-ความสมดุลของการจัดองค์ประกอบภาพของชิ้นงาน   5 คะแนน 

4.4 เนื้อหา                           15       คะแนน 
- ความสอดคล้องของชิ้นงานกับหัวข้อท่ีก าหนด  10 คะแนน 
- ความสมบูรณ์ของชิ้นงาน     5 คะแนน 

5. เกณฑ ์การตัดสิน 
ร้อยละ  80 - 100 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง  
ร้อยละ 70 - 79  ได้รบัรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน  
ร้อยละ  60 - 69  ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง 

6. คณะกรรมการการแข่งขัน 
6.1 คณะกรรมการจากมหาว ิทยาลัยราชภ ัฏราชนครนิทร์ ฉะเช ิงเทรา 
6.2 กรรมการควบคุมการแข  งขัน ไดแ้ก  คณะกรรมการดาเนินการแข งขัน 

7. กาหนดการแข่งขัน 
7.1 รายงานตัวแข  งขนั ว ันศุกร์ที ่6  กันยายน  2562  เวลา 08.00 – 08.30 น 
                               ณ บริเวณด้านหน้าของห้อง English room ช ั้น 3 อาคารว ันทามารี 
7.2 สถานทีแ่ข  งขัน English room & Science room ช ั้น 3 อาคารว ันทามารี 
7.3 เริ่มแข  งขันเวลา 08.30 – 11.30 น. 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

“SLC Academic Day : Save Energy, Save The Earth, Save Lives” 
 “วันวิชาการ SLC : ประหยัดพลังงาน รักษ์โลก รกัษ์ชีวิต” 

แบบตอบรับการแข่งขัน การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะภาพ   

ว ันที ่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562     ระดับการศ  กษาปฐมว ัย 

  
 
 

ชือ่โรงเร ียน...................................................................................................................................................  
 

เบอรโ์ทรศัพท์ที่ติดต ่อได้สะดวก................................................................................................................ 
 
 

ผู้แข่งขัน 
 
 

ล าดับ ชือ่ – นามสก ล สังกัดระดบัชั้น 
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2   

3   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ส งใบตอบรับเพ่ือเข้าร วมแข งขันภายในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 ก อนเวลา 12.00 น. 

ติดต อสอบถามข้อมูลเพิม่เติมที่ห้องวิชาการ 0–3853 – 5481 ต อ 340 
โทรสาร 0-3853-5487 หรือทาง e-mail : poom_10170@hotmail.com 

 

ติดต อสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบจัดการแข งข ัน  
     มิสขวัญหทัย  โตสุขเจริญ  089-0455364   
     มิสมลฤดี   รอดเงิน        086-0814723 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

“SLC Academic Day : Save Energy, Save The Earth, Save Lives” 
 “วันวิชาการ SLC : ประหยัดพลังงาน รักษ์โลก รกัษ์ชีวิต” 

ระเบียบการแข่งขัน วาดภาพ ระบายสี   ว ันที ่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 
                              ระดับการศ  กษาปฐมว ัย 

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

1. ค  ณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน         
นกัเรียนระดับการศ  กษาปฐมว ัย  

2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 แข  งขันประเภทเดี่ยว  แต ละโรงเรียนส งได ้1 คน 

3. ว ิธีดาเน ินการและรายละเอ ียดหลักเกณฑ ์การแข่งขัน 
3.1 ส งรายชื่อผู้ร วมเข้าแข งขันและครูฝึกซ้อมตามวันเวลาที่ก าหนด 
3.2 ห ัวข้อการวาดภาพระบายส ี “ทะเลแสนงาม” 
3.3 ว ัสดุอุปกรณ์ผู้เข้าแข  งขันน ามาเอง 

- กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ หน้าเรียบ ขนาดกว้าง 10 นิ้ว ยาว 15 นิว้ ไม ม ีกรอบ 
และขาตั้ง ไม  ม ีการตกแต ง 

- สีเทียน 12 สี 
- กระดานรองวาด 

3.4 ใช ้สีเทียนในการวาดและระบายส ีเท านัน้  ห้าม ใช้ส ีไม้ ส ีชอล์ก สีเมจิก ปากกา ดินสอ ระบายสี 
3.5 ห ้ามร างภาพด้วยดินสอหรืออ ุปกรณใ์ด ๆ บนกระดาษวาดเขยีน 
3.6 เวลาที่ใช้ในการแข งขัน 3 ช ั่วโมง 
3.7 แต งกายด้วยช ุดนักเรียนหรือชุดกีฬาประจ าโรงเรียน 
3.8 เข้าแข งขันพร ้อมกันทุกโรงเรียน 
3.9 ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

4. เกณฑ ์การใหค้ะแนน 100 คะแนน 
4.1 ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ 35   คะแนน 

- ผลงานมีความแปลกใหม  10   คะแนน 
- ความแปลกใหม  ขององค์ประกอบช ิ้นงาน 10   คะแนน 

(สังเกตจากชิ้นงาน 5  คะแนน) 
(สัมภาษณ ์เจ้าของชิ้นงาน  5  คะแนน) 

- ความเช ื่อมโยงของภาพ 15   คะแนน 



4.2 การจัดองค์ประกอบภาพ  ความละเอียด ประณีตสวยงาม 35  คะแนน 
-  ความละเอียด  ประณีต สวยงาม 15       คะแนน 
- การเลือกใช้สีหลากหลาย เหมาะสม   10      คะแนน 
 - ความสมดุลของการจัดองค์ประกอบ         10      คะแนน 

4.3 เนื้อหา   30  คะแนน 
-  ความสอดคล้องก ับหัวข้อที่ก าหนด   20   คะแนน 

           -  ความหลากหลายในเนื้อเรื  อง    10    คะแนน 
5. เกณฑ ์การตัดสิน 

ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง  
ร้อยละ 70 - 79  ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน  
ร้อยละ  60 - 69  ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง 

6. คณะกรรมการการแข่งขัน 
6.1 คณะกรรมการจากมหาว ิทยาลัยราชภ ัฏราชนครนิทร์ ฉะเช ิงเทรา 
6.2 กรรมการควบคุมการแข  งขัน ไดแ้ก  คณะกรรมการด าเนินการแข งขัน 

7. ก าหนดการแข่งขัน 
7.1 รายงานตัวแข  งขนั ว ันศุกร์ที ่6  กันยายน  2562  เวลา 08.00 – 08.30 น 
. ณ หน้าห้อง Self  Learning ชั้น 3 อาคารวันทามารี 
7.2 สถานที่แข  งขัน ห้อง Self Learning ชั้น 3 อาคารวันทามารี 
7.3 เริ่มแข  งขันเวลา 08.30 – 11.30 น. 



 

 
 
 

“SLC Academic Day : Save Energy, Save The Earth, Save Lives” 
 “วันวิชาการ SLC : ประหยัดพลังงาน รักษ์โลก รกัษ์ชีวิต” 

แบบตอบรับการแข่งขันวาดภาพ ระบาสี      ว ันที ่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 
                              ระดับการศ  กษาปฐมว ัย 
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เบอรโ์ทรศัพท์ที่ติดต ่อได้สะดวก................................................................................................................... 
 
 

ผู้แข่งขัน 
 
 

ล าดับ ชือ่ – นามสก ล สังกดัระดับชัน้ 

1    ปฐมวัยป ีท่ี ………. 
   

 
 
 

• ส งใบตอบรับเพ่ือเข้าร วมแข งขันภายในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 ก อนเวลา 12.00 น. 
ติดต อสอบถามข้อมูลเพิม่เติมที่ห้องวิชาการ 0–3853 – 5481 ต อ 340 
ติดต อสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบจัดการแข งข ัน   
มิสขวัญหทัย  โตสุขเจรญิ  089-0455364  มิสมลฤดี   รอดเงิน  086-0814723 

                โทรสาร 0-3853-5487 หรือทาง e-mail : poom_10170@hotmail.com 
 
 
 
                    



  
 

 

“SLC Academic Day : Save Energy, Save The Earth, Save Lives” 
 “วันวิชาการ SLC : ประหยัดพลังงาน รักษ์โลก รกัษ์ชีวิต” 
ระเบียบการแข่งขัน ปั้นดินน้ ามัน   ว ันที ่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 

การศ กษาปฐมว ัย 
***************************************************************************************** 

1.  ค  ณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
นักเรียนระดับการศ กษาปฐมว ัย  

2.  ประเภทและจ านวนทีมที่เข้าแข่งขัน 
แข  งขันประเภททีม  ทีมละ 3 คน 

3.  ว ิธีดำเน ินการและรายละเอ ียดหลักเกณฑ ์การแข่งขัน 
3.1 ส งรายชื่อผู้ร วมเข้าแข งขันและครูฝึกซ้อมตามวันเวลาที่ก าหนด 
3.2 หัวข้อการปั้น “ธรรมชาติแสนสวย” 

 3.3 วัสดุอุปกรณ์ผู้ เข้าแข งขันน ามาเอง 
- ใช้ดินน้ ามันไร้สารชนิดผิวเรียบที่ยังไม ผ านการใช้  น้ าหนักไม เกิน 2 กิโลกรัม ไม จ ากัดสี 
  ห้ามใช้ดินน้ ามันแบบเส้นเข้าแข งข้น  
- ห้ามแกะกระดาษ/พลาสติกหุ้มห อดินน้ ามัน ก อนให้คณะกรรมการสนามตรวจอุปกรณ์การแข งขัน  
- ห้ามนวดดินน้ ามันก อนเข้าแข งขัน  
- ห้ามใช้อุปกรณ์ย ดติด พิมพ์ลาย อุปกรณ์ตกแต ง เศษ/แท งไม้ทุกชนิดและอุปกรณ์ตัดดินน้ ามัน 
- ฐานรองใช้ไม้อัด กว้าง 10 นิ้ว ยาว 15 นิ้ว ไม มีรอบและขาตั้งไม มีการตกแต ง  
- แผ นรองปั้นหรือกระเบื้องยาง 
- ป้ายชื่อโรงเรียน (ใช้กระดาษ A4 พับเป็นสามเหลี่ยมระบุชื่อโรงเรียน) 
- ตะกร้าใส อุปกรณ์ที่ใช้ ในการปั้น 

     3.4 ครูผู้ควบคุมแสดงวัสดุอุปกรณ์การแข งขันที่เตรียมมาต อหน้าคณะกรรมการก อนการแข งขัน  
     3.5 เวลาที่ใช้ในการแข งขัน 3 ชั่วโมง 
     3.6 แต งกายด้วยชุดนักเรียน หรือชุดกีฬาประจ าโรงเรียน 
      3.7 เข้าแข งขันพร ้อมกันทุกโรงเรียน 
      3.8  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
4. เกณฑ ์การให้คะแนน 100 คะแนน 

4.1 ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ      35     คะแนน 
- ความแปลกใหม ขององค์ประกอบชิ้นงาน     10  คะแนน 
- ความเช ื่อมโยงของชิ้นงานกับหัวข้อที่ก าหนด   10   คะแนน 
- สัมภาษณ์เจ้าของชิ้นงาน การเล าเรื่องเกี่ยวกับชิ้นงาน   15   คะแนน 
 

 



 
 

           4.2 กระบวนการทางาน      25       คะแนน 
- การเตรียมอปุกรณ์และการวางแผนการทำงาน  10 คะแนน 
- การมีส วนร วมในการท างานและเสร ็จตามเวลาที่กาหนด 10 คะแนน 
- การจัดเก็บวัสดุอ ุปกรณ์     5 คะแนน 

           4.3 การจัดองค์ประกอบ  ความละเอียด ประณีตสวยงาม       25 คะแนน 
-  ความละเอียด ประณีต  สวยงามของชิ้นงาน    10 คะแนน 
- การเลือกใช้สีดินน้ ามันที่หลากหลาย เหมาะสม  10 คะแนน 
- ความสมดุลของการจัดองค์ประกอบภาพของชิ้นงาน    5  คะแนน 

           4.4 เนื้อหา                   15       คะแนน 
- ความสอดคล้องของชิ้นงานกับหัวข้อท่ีก าหนด  10  คะแนน 
- ความสมบูรณ์ของชิ้นงาน      5 คะแนน 

5. เกณฑ ์การตัดสิน 
ร้อยละ  80 - 100 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 - 79  ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ  60 - 69  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตร ระดับเหรียญทองแดง 

6. คณะกรรมการการแข่งขัน 
6.1 คณะกรรมการจากมหาว ิทยาลัยราชภ ัฏราชนครินทร์ ฉะเช ิงเทรา 
6.2 กรรมการควบคุมการแข  งขัน ไดแ้ก  คณะกรรมการดาเนินการแข งขัน 

7. ก าหนดการแข่งขัน 
7.1 รายงานตัวแข  งขนั ว ันศุกร์ที ่6  กันยายน  2562  เวลา 08.00 – 08.30 น 
                                ณ หน้าห ้องศิลปะ  ชั้น 3 อาคารวันทามารี 
7.2 สถานที่แข  งขัน ห้องศิลปะ และห้องดนตรี ชั้น 3 อาคารวันทามารี 
7.3 เริ่มแข  งขันเวลา 08.30 – 11.30 น. 
 
 
 

 
 
 



 

 

“SLC Academic Day : Save Energy, Save The Earth, Save Lives” 
 “วันวิชาการ SLC : ประหยัดพลังงาน รักษ์โลก รกัษ์ชีวิต” 

    แบบตอบรับการแข่งขัน ปั้นดินน้ ามัน   ว ันที ่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 
การศ กษาปฐมว ัย 

 
 
 
 

ชือ่โรงเร ียน...................................................................................................................................................  
 

เบอรโ์ทรศัพท์ที่ติดต ่อได้สะดวก................................................................................................................ 
 
 

ผู้แข่งขัน 
 
 

ล าดับ ชือ่ – นามสก ล สังกัดระดบัชั้น 
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• ส งใบตอบรับเพ่ือเข้าร วมแข งขันภายในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 ก อนเวลา 12.00 น. 
 

            ติดต อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ห้องวิชาการ 0–3853 – 5481 ต อ 340 
            ติดต อสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบจัดการแข งข ัน  
            มิสขวัญหทัย  โตสุขเจริญ  089-0455364  มิสมลฤดี   รอดเงิน  086-0814723 
            โทรสาร 0-3853-5487 หรือทาง e-mail : poom_10170@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


