
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการและเปิดบ้านสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนปรางค์กู่  
กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 

เกณฑ์การแข่งขันหนังสือเล่มเลก็ 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป.4-6   แต่ละโรงเรียนส่งได้ไม่จ ากัดจ านวนทีม 
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3   แต่ละโรงเรียนส่งได้ไม่จ ากัดจ านวนทีม 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
2.1 แข่งขันเป็นทีม ๆ ละ 3  คน 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 กรอบเรื่องเป็นหนังสือบันเทิงคดีที่ คณะกรรมการจะแจ้งกรอบเรื่องให้ ทราบในวันแข่งขัน 

โดยกรอบเรื่องต้องค านึงถึงความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
3.2 รูปแบบของหนังสือเล่มเล็ก 

1) นักเรียนระดับชั้น  ป.4 -6  
-  ใช้กระดาษ  100  ปอนด์ ขนาด A4 พับครึ่ง 
-  รูปเล่มประกอบด้วยหน้าปก  ปกใน ปกหลัง  หน้าค าน า  บอกถึงที่มาของเรื่องหรือแรงบันดาลใจและ
วัตถุประสงค์ของหนังสือ  มีเนื้อเรื่อง ** 4-6  หน้า และให้ก าหนดเลขหน้าให้ชัดเจน 
-  เรื่องท่ีแต่งขึ้นเองหรือดัดแปลงมาจากเรื่องที่มีอยู่เดิมก็ได้  เป็นร้อยแก้ว ร้อยกรอง  ค าคล้องจองหรือกลอน
เปล่า อย่างใดอย่างหนึ่งตลอดเนื้อเรื่อง 
-  เนื้อหาเหมาะสมกับวัยให้แนวคิดในเชิงสร้างสรรค์ 
-  ภาพประกอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหา และจัดวางได้เหมาะสม 
-  ขนาดและรูปแบบของตัวอักษรมีขนาดเหมาะสมส าหรับเด็กชั้น ป.4 - 6 
-  มีภาพประกอบระบายสีด้วยสีไม้ 

2) นักเรียนระดับชั้น  ม .1 -3    
-  ใช้กระดาษ  100    ปอนด์ ขนาด A4 พับครึ่ง 
-  รูปเล่มประกอบด้วยหน้าปก ปกใน ปกหลัง  หน้าค าน า  บอกถึงที่  มาของเรื่องหรือ  
แรงบันดาลใจและวัตถุประสงค์ของหนังสือ มีเนื้อเรื่อง  **6-8  หน้า และให้ก าหนดเลขหน้าให้ชัดเจน 
-  เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเอง  หรือดัดแปลงมาจากเรื่องที่มีอยู่เดิมก็ได้   แต่งเป็นบทร้อยแก้ว 
หรือร้อยกรอง อย่างใดอย่างหนึ่งตลอดเนื้อเรื่อง 
- เนื้อหาเหมาะสมกับวัยให้แนวคิดในเชิงสร้างสรรค์ 
- ภาพประกอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหา และจัดวางได้เหมาะสม 
-  ขนาดและรูปแบบตัวอักษรมีขนาดเหมาะสมส าหรับเด็กชั้น ม. 1 - 3 



**-  มีภาพประกอบระบายสีด้วยสีไม้ / สีเทียน / สีชอร์ค หรือสีไม้ระบายน้ า  
4.  ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะไม่ส่งคืน 
**4.1  ก าหนดเวลา   4   ชั่วโมง (8.30-12.30 น.) ลงทะเบียน 8.00-8.30 น. 
**4.2  อุปกรณ์ในการจัดท าให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง รวมถึงโต๊ะญี่ปุ่น ทีมละ 1 ตัวเท่านั้น 
4.3  เกินเวลาตัดคะแนน นาทีละ 1 คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน   100    คะแนน   

หัวข้อ คะแนน หมายเหตุ 
เนื้อหาสาระ               30  
ภาพประกอบ   15  
ภาษา และฉันทลักษณ์            15  
ความคิดสร้างสรรค์                        15  
ชื่อเรื่อง                    5  
ขนาดและรูปแบบตัวอักษร          5  
ความสวยงามของรูปเล่ม             10  
การวางแผน จัดท ากรอบความคิดแสดงเรื่องราวจากโครง
เรื่องเขียนบอกเรื่องและภาพให้ สัมพันธ์กันตลอดทั้งเล่ม     

5  

 
สถานที่ท าการแข่งขัน 
-  ห้องสมุดโรงเรียนปรางค์กู่ (อาคาร 3 ชั้น1)   
 
5. ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับรางวัล ดังนี้ 
               ล าดับที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
               ล าดับที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  
               ล าดับที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2   
               ได้ล าดับที่ 4-5 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย อันดับ 1-2 ตามล าดับ เว้นแต่กรรมการมีความเห็น
เป็นอย่างอ่ืน 
หมายเหตุ    1) ห้ามผู้เข้าแข่งขันน าเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องแข่งขัน 
หมายเหตุ    สมัครได้ตั้งแต่วันนี้  จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 

รายละเอียดการสมัคร และหลักเกณฑ์การแข่งขันสามารถดาวโหลดได้ที่  
http://www.prangku.ac.th  โทร 045-697-088 
ส่งใบสมัครด้วยตนเองท่ีฝ่ายวิชาการโรงเรียนปรางค์กู่ หรือทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล์ 
admin@prangku.ac.th หรือ โทร 095-1944-999 (ผู้ดูแลระบบ) 

 



 
 
 

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนปรางค์กู่ 
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการและเปิดบ้านสถานศึกษาพอเพียง 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  
กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก 
สถานที่แข่งขัน ห้องสมุดโรงเรียนปรางค์กู่ (อาคาร 3 ชั้น1) 

                                                                               
ระดับชั้น      นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
 
โรงเรียน.................................................... ต าบล ......................... อ าเภอ ...................... จังหวัด ...................... 
สังกัด ................................................................................................. .......... 
 

1. ชื่อ – สกุล .................................................................................................. ชั้น .............. อายุ ................ ป ี
2. ชื่อ – สกุล .................................................................................................. ชั้น .............. อายุ ................ ป ี
3. ชื่อ – สกุล .................................................................................................. ชั้น .............. อายุ ................ ป ี
ครูผู้ควบคุม............................................................................................................................... ............................ 

โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้............................................................................ ....................................................... 

ครูผู้ควบคุม................................................................................................................. .......................................... 

โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้...................................................................................................................................  

                                              
ลงชื่อ........................................................... 

                                                (.........................................................) 
                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียน 
หมายเหตุ    สมัครได้ตั้งแต่วันนี้  จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 

รายละเอียดการสมัคร และหลักเกณฑ์การแข่งขันสามารถดาวโหลดได้ที่  
http://www.prangku.ac.th  โทร 045-697-088 
ส่งใบสมัครด้วยตนเองท่ีฝ่ายวิชาการโรงเรียนปรางค์กู่ หรือทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล์ 
admin@prangku.ac.th หรือ โทร 095-1944-999 (ผู้ดูแลระบบ) 


