
 

๑. การแข่งขันวาดภาพระบายสี(สีน า้) 
๑.ระดับชัน้ของผู้เข้าแข่งขัน แบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี ้

๑.๑ ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๑-๒  ๑.๒ ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๔-๕ 
 ๑.๓ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๒  ๑.๔ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๔-๕ 

๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน : ผู้เข้าแข่งขันแต่ละระดับชัน้ เป็นทมีๆละ ๒ คน 
 หวัข้อในการแข่งขัน :  
 ระดบัชัน้ประถมศึกษาป่ีท่ี ๑-๒ “ประเพณีท้องถิ่น” ใชสี้ไม้ 
           ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๔-๕ “คนไทยหวัใจอาเซียน” ใชช้อล์คสี 
           ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๒ / ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๔-๕ 
           ก าหนดหวัข้อวาดภาพสีน ้า            “ในหลวงของชาวไทย” 

๓. ใช้เวลาในการแข่งขันไม่เกิน ๓ ช่ัวโมง 
๓.๑ ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๑–๒ 

      ๓.๑.๑ ฝ่ายจดัการประกวดจดัเตรียมอปุกรณ์ให้ประกอบด้วย 
         - กระดาษวาดเขียน ๑๐๐ ปอนด์ ขนาด ๑๑ x๑๕ นิว้ 
     ๓.๑.๒ให้ผู้แข่งขนัจดัเตรียมอปุกรณ์มาเอง ดงันี ้ 
       - ดินสอ - ยางลบ 
         - สีไม้ ชนิด ๑๒ สี     - แผน่รองวาดภาพ 
  ๓.๒ ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๔–๖ 
   ๓.๒.๑ฝ่ายจดัการประกวดจดัเตรียมอปุกรณ์ให้ ประกอบด้วย 
        - กระดาษวาดเขียน ๑๐๐ปอนด์ ขนาด๑๕  x ๒๒นิว้ 
   ๓.๒.๒ ให้ผู้ เข่งขนัจดัเตรียมอปุกรณ์มาเอง ดงันี ้
       - ดินสอ- ยางลบ 
           - สีชอล์กชนิด ๒๔ สี 
    - แผน่รองวาดภาพ 
  ๓.๓ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๑–๒ และระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๔–๕ 
     ๓.๓.๑ ฝ่ายจดัการประกวดจดัเตรียมให้ ประกอบด้วย 
         - กระดาษวาดเขียน ๑๐๐ปอนด์ ขนาด ๑๕ x๒๒ นิว้ 
   ๓.๓.๒.ให้ผู้แข่งขนัจดัเตรียมอปุกรณ์มาเอง ดงันี ้
         - ดินสอ- ยางลบ 
         - สีน า้ ชนิด ๒๔ สี- แผน่รองวาดภาพ 



 
 

๔. เกณฑ์การให้คะแนน จ านวน ๑๐๐ คะแนน 
   ๔.๑ วาดภาพตามหวัข้อท่ีก าหนดและจดัภาพได้เหมาะสม  ๓๐ คะแนน 

  ๔.๒ ความคิดสร้างสรรค์     ๓๐ คะแนน 
   ๔.๓ ความประณีตสวยงาม     ๓๐ คะแนน 
   ๔.๔ การเก็บอปุกรณ์หลงัใช้งาน     ๑๐ คะแนน 
๕. รางวัลการประกวดทกุระดับชัน้ 
   - รางวลัชนะเลศิเงินสด.....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
   - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๑ เงินสด.....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
   - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒ เงินสด.....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
    รางวัลเกียรตบิัตร 
   - รางวลัเกียรติบตัรทองคะแนนตัง้แต่  ๘๐    คะแนนขึน้ไป 
   - รางวลัเกียรติบตัรเงินคะแนนตัง้แต่  ๗๐-๗๙ คะแนน 

  - รางวลัเกียรติบตัรทองแดงคะแนนตัง้แต่  ๖๐-๖๙ คะแนน 
   - รางวลัเกียรติบตัรชมเชยคะแนนตัง้แต่  ๕๐-๕๙ คะแนน 
๖. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเดด็ขาด 

หมายเหต ุ: ไปต่อระดบัภาค/ระดบัประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒. การแข่งขันเขียนภาพจากหวัข้อก าหนด(สีโปสเตอร์) 

     ๑.ระดับชัน้ของผู้แข่งขันแบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังนี ้
 ๑.๑ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๒ 
 ๑.๒ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๔-๕ 
  ๒.ประเภทและจ านวนผู้แข่งขัน: ผู้เข้าแข่งขันแต่ละระดับชัน้ จ านวน ๑ คน 
  ๓.หวัข้อในการแข่งขัน : ในหลวงของชาวไทย 
  ๔. เกณฑ์การให้คะแนนจ้านวน ๑๐๐ คะแนน 
 ๔.๑ วาดภาพตามหวัข้อท่ีก าหนดและจดัภาพได้เหมาะสม ๓๐ คะแนน 
 ๔.๒ ความคิดสร้างสรรค์     ๓๐ คะแนน 
 ๔.๓ ความประณีตสวยงาม     ๓๐ คะแนน 
 ๔.๔ การเก็บอปุกรณ์หลงัใช้งาน    ๑๐ คะแนน 
     ๕.เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน ๓ ช่ัวโมง 
   ๖.อปุกรณ์ในการแขง่ขนั 

 

 ๖.๑ กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ ขนาด ๑๕x ๒๒ นิว้ 
 ๖.๒ สีโปสเตอร์ 
 ๖.๓ แผน่รอง 
 ๖.๔ อปุกรณ์อ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในการแข่งขนั 
 ๗.รางวัลการประกวดทกุระดับชัน้ 
 - รางวลัชนะเลศิเงินสด....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
 - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๑ เงินสด....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
 - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒ เงินสด....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
 ๘.รางวัลเกียรตบิัตร 
 -รางวลัเกียรติบตัรทองคะแนนตัง้แต่  ๘๐  คะแนนขึน้ไป 
 - รางวลัเกียรติบตัรเงินคะแนนตัง้แต่   ๗๐-๗๙ คะแนน 
 - รางวลัเกียรติบตัรทองแดงคะแนนตัง้แต่  ๖๐-๖๙ คะแนน 
 - รางวลัเกียรติบตัรชมเชยคะแนนตัง้แต่  ๕๐-๕๙ คะแนน 
     ๙.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเดด็ขาด 

 
 
 



 
๓. การแข่งขันวาดเส้นหุ่นน่ิง 

 
  ๑. ระดับชัน้ของผู้แข่งขัน แบ่งเป็น ๒ ระดับดังนี ้
   ๑.๑ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
   ๑.๒ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 
 ๒. ประเภทและจ านวนผู้แข่งขัน: ผู้เข้าแข่งขันแต่ละระดับชัน้ จ านวน ๑ คน 
 ๓. หวัข้อในการแข่งขัน: คณะกรรมการก าหนดหวัข้ออิสระ 
 ๔. เกณฑ์การให้คะแนนจ านวน ๑๐๐ คะแนน 
   ๔.๑ การจดัภาพ / องค์ประกอบ ๔๐ คะแนน 
   ๔.๒ การใช้แสงเงา   ๔๐ คะแนน 
   ๔.๓ ความประณีต   ๒๐ คะแนน 
 ๕. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน ๓ ช่ัวโมง 
      ๖. อุปกรณ์ในการแข่งขัน 
    ๖.๑ กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ ขนาด ๑๕x ๒๒ นิว้ 
    ๖.๒ ดินสอแรงเงา 
    ๖.๓ แผน่รอง 
      หมายเหตุ: อปุกรณ์ให้ผู้ เข้าแข่งขนัเตรียมมาเอง 
 ๗. รางวัลการประกวดทกุระดับชัน้ 
    - รางวลัชนะเลศิเงินสด....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
    - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั๑เงินสด....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
    - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒เงินสด....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
  รางวลัเกียรติบตัร 
    - รางวลัเกียรติบตัรทองคะแนนตัง้แต่  ๘๐  คะแนนขึน้ไป 
    - รางวลัเกียรติบตัรเงินคะแนนตัง้แต่   ๗๐-๗๙ คะแนน 
    - รางวลัเกียรติบตัรทองแดงคะแนนตัง้แต่  ๖๐-๖๙ คะแนน 
    - รางวลัเกียรติบตัรชมเชยคะแนนตัง้แต่  ๕๐-๕๙ คะแนน 

 ๘. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเดด็ขาด 
 
 
 
 



 
 

๔. การแข่งขันวาดภาพคนเหมือนคร่ึงตัว 

 ๑.ระดับชัน้ของผู้เข้าแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังนี ้
 ๑.๑ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๒ 
 ๑.๒ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๔-๕ 
 ๒.จ านวนผู้เข้าแข่งขัน : ผู้แข่งขันแต่ละระดับชัน้ จ านวน ๑ คน 
 ๓.หวัข้อในการแข่งขัน คณะกรรมการก าหนดหวัข้ออิสระ 
 ๔.เกณฑ์การให้คะแนน จ านวน ๑๐๐ คะแนน 
 ๔.๑ การจดัภาพ/องค์ประกอบ ๔๐ คะแนน 
 ๔.๒ การใช้แสงเงา    ๔๐ คะแนน 
 ๔.๓ ความประณีต    ๒๐ คะแนน 
 ๕. ใช้เวลาในการแข่งขัน ๓ ช่ัวโมง 
 ๖.อุปกรณ์ในการแข่งขัน 
 ๖.๑ กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ ขนาด ๑ สว่น ๒ ของกระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ 
 ๖.๒ ดินสอแรงเงา 
 ๖.๓ แผน่รอง 
   หมายเหตุ : ๑. อปุกรณ์ให้ผู้ เข้าแข่งขนัเตรียมมาเอง 
 ๗.รางวัลการประกวดทกุระดับ 
 - รางวลัชนะเลศิเงินสด.....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
 - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๑เงินสด.....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
 - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒เงินสด.....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
 รางวัลเกียรตบิัตร 
 - รางวลัเกียรติบตัรทองคะแนนตัง้แต่   ๘๐   คะแนนขึน้ไป 
 - รางวลัเกียรติบตัรเงินคะแนนตัง้แต่   ๗๐-๗๙  คะแนน 
 - รางวลัเกียรติบตัรทองแดงคะแนนตัง้แต่  ๖๐-๖๙  คะแนน 
 - รางวลัเกียรติบตัรชมเชยคะแนนตัง้แต่  ๕๐-๕๙  คะแนน 
 ๘.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเดด็ขาด 
 
 
 
 



 
๕. การประกวดส่ือการเรียนการสอนครูศลิปะ 

 ๑. ระดับผู้เข้าประกวด 
   ๑.๑ ครูผู้สอนในโรงเรียนสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
 ๒. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
   ๒.๑ น าเสนอและกรรมการซกัถามไม่เกิน ๑๒ นาที / ๑ ส่ือ 
 ๓. วิธีการประกวด 
   ๓.๑ ผู้ เข้าประกวดจะต้องจดัล าดบั ก่อนการประกวด ๓๐ นาที 
   ๓.๒ ผู้ เข้าประกวดสามารถจดัเตรียมส่ือนวตักรรมภายในห้อง ก่อนการประกวด ๑๕ นาที 
   ๓.๓ ผู้ เข้าประกวดต้องน าเสนอส่ือนวตักรรมต่อคณะกรรมการ เพ่ือให้คณะกรรมการได้ซกั
ถ้ามี 
๔. เกณฑ์การให้คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน ดังนี ้

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. รูปแบบการผลิตส่ือ                
          ๑.๑ ออกแบบส่ืออย่างเป็นระบบ เนือ้หามีความสมัพนัธ์สอดคล้องกบั  
                  แผนการเรียนรู้ 
          ๑.๒ สง่เสริมและพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียน 
          ๑.๓ เป็นส่ือท่ีไม่ลอกเรียนแบบผู้ อ่ืนมาโดยตรง 
          ๑.๔ เป็นส่ือท่ีสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม ให้แก่นกัเรียน 

๒๐ 

๒. คู่มือการผลิตและขัน้ตอนการใช้ส่ือ      
      ๒.๑ มีเทคนิคและกระบวนการผลติท่ีชดัเจน 
  ๒.๒ มีเนือ้หาสอดคล้องกบัสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
   ๒.๓ การน าเสนอส่ือเป็นไปตามล าดบัขัน้ตอนของหลกัวชิาการ 
   ๒.๔ ความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัชัน้ / ช่วงชัน้ 
   ๒.๕ มีคณุค่าและประโยชน์กบัผู้สอน และผู้ เรียน 

๒๐ 

๓.สรุปรายงานผลการน าไปใช้       
 ๓.๑ มีเอกสารรายงานผลการน าไปใช้ท่ีถกูต้องตามหลกัวชิาการ 
       ๓.๒ มีเอกสารเผยแพร่เป็นรูปธรรมเป็นท่ียอมรับและตรวจสอบได้ 
       ๓.๓ มีเอกสารแสดงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเกิดจากการใช้ส่ือ                          
        ๓.๔ รายงานการใช้จดัท าเพ่ือแสดงผล และยืนยนัประโยชน์ของส่ือการเรียน 
                การสอน         *** มใิช่จดัท าเพ่ือการประกวดส่ือเท่านัน้ 

 ๒๐ 

๔. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต       ๒๐ 



   ๔.๑ มีความทนัสมยัแปลกใหม่ 
   ๔.๒ มีความคงทน ประหยดั หาง่ายในท้องถิ่น 
   ๔.๓ ใช้ประกอบการสอนได้ง่ายและสะดวก 
        ๔.๔ การจดัแสดงเรียบง่าย และมีคณุค่า 
๕. การน าเสนอต่อคณะกรรมการ       
 ๕.๑ ความเหมาะสมของเวลาในการน าเสนอ 
 ๕.๒ มีเทคนิคในการน าเสนอท่ีเหมาะสมน่าสนใจ 
 ๕.๓ มีความมัน่ใจชดัเจนในการตอบค าถาม 
 ๕.๔ บคุลกิภาพ ท่วงที วาจาของผู้รายงาน  หมายเหตุ: การตดัสนิของคณะกรรมการถือเป็นที่สิน้สดุ 

๒๐ 

                         
 ๕. รางวัลการประกวดทกุระดับชัน้ 
   - รางวลัชนะเลศิเงินสด....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
   - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๑เงินสด....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
   - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒เงินสด....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
 รางวัลเกียรตบิัตร 
   - รางวลัเกียรติบตัรทองคะแนนตัง้แต่   ๘๐  คะแนนขึน้ไป 
   - รางวลัเกียรติบตัรเงินคะแนนตัง้แต่   ๗๐-๗๙ คะแนน 
   - รางวลัเกียรติบตัรทองแดงคะแนนตัง้แต่  ๖๐-๖๙ คะแนน 
  - รางวลัเกียรติบตัรชมเชยคะแนนตัง้แต่  ๕๐-๕๙ คะแนน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๖. การแข่งขันออกแบบปกหนังสือ 
 

 ๑. ระดับชัน้ของผู้เข้าแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังนี ้
    ๑.๑ ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๑-๒ 
    ๑.๒ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๒ 
    ๑.๒ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๔-๕ 
 ๒. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน : ผู้แข่งขันแต่ละระดับชัน้ จ านวน ๒ คน 
 ๓. หวัข้อในการแข่งขัน คณะกรรมการก าหนดหวัข้ออิสระ 
 ๔. เกณฑ์การให้คะแนน จ านวน ๑๐๐ คะแนน 
   ๔.๑ การจดัภาพ/องค์ประกอบ ๒๐ คะแนน 
   ๔.๒ ความคิดสร้างสรรค์  ๒๐ คะแนน 
   ๔.๓ การใช้สี    ๒๐ คะแนน 
   ๔.๔ การส่ือความหมาย  ๒๐ คะแนน 
   ๔.๕ ความประณีต   ๒๐ คะแนน 
 ๕. ใช้เวลาในการแข่งขัน  ๓ ช่ัวโมง 
  ๖. อุปกรณ์ในการแข่งขัน 
   ๖.๑ กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ขนาด ๑๑ x ๑๕ นิว้ 
   ๖.๒ สีโปสเตอร์ 
   ๖.๓ แผน่รอง 
   ๖.๔ ตวัอกัษรไม่จ ากดัเทคนิค ผู้ เข้าแข่งขนัสามารถเตรียมมาก่อนลว่งหน้าได้ 
   ๖.๕ อปุกรณ์อ่ืนๆท่ีจ าเป็นในการแข่งขนั 
      หมายเหตุ : ๑. อปุกรณ์ให้ผู้ เข้าแข่งขนัเตรียมมาเอง  
    ๒. ห้ามตดัสติ๊กเกอร์และห้ามลอกแบบ 
           ๓. จดัท าบลอ็กตวัหนงัสือได้ 
 ๗. รางวัลการประกวดทกุระดับ 
   - รางวลัชนะเลศิเงินสด.....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
   - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๑เงินสด.....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
   - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒เงินสด.....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
 
 



 
 
   รางวลัเกียรติบตัร 
   - รางวลัเกียรติบตัรทองคะแนนตัง้แต่  ๘๐   คะแนนขึน้ไป 
  - รางวลัเกียรติบตัรเงินคะแนนตัง้แต่  ๗๐-๗๙  คะแนน 
   - รางวลัเกียรติบตัรทองแดงคะแนนตัง้แต่  ๖๐-๖๙  คะแนน 
  - รางวลัเกียรติบตัรชมเชยคะแนนตัง้แต่  ๕๐-๕๙  คะแนน 
  ๘. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเดด็ขาด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๗. การแข่งขันออกแบบโฆษณา 

 
 ๑.ระดับชัน้ของผู้เข้าแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังนี ้
 ๑.๑ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๒ 
 ๑.๒ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๔-๕ 
 ๒.จ านวนผู้เข้าแข่งขัน : ผู้แข่งขันแต่ละระดับชัน้ เป็นทมี ๆละ ๒ คน 
 ๓.หวัข้อในการแข่งขัน คณะกรรมการก าหนดหวัข้ออิสระ โดยผลงานต้องมีส่วน
    ประกอบดังนี ้
 ๓.๑ หวัเร่ือง (ช่ือสนิค้า) 
 ๓.๒ ภาพประกอบ 
 ๓.๓ เนือ้หาสาระ 
 ๔.เกณฑ์การให้คะแนน จ านวน ๑๐๐ คะแนน 
 ๔.๑ การจดัภาพ/องค์ประกอบ ๒๐ คะแนน 
 ๔.๒ ความคิดสร้างสรรค์  ๒๐ คะแนน 
 ๔.๓ การใช้สี    ๒๐ คะแนน 
 ๔.๔ การส่ือความหมาย  ๒๐ คะแนน 
 ๔.๕ ความประณีต   ๒๐ คะแนน 
 ๕.ใช้เวลาในการแข่งขัน ๓ ช่ัวโมง 
 ๖.อุปกรณ์ในการแข่งขัน 
 ๖.๑ กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ขนาด ๑๕ x ๒๒ นิว้ 
 ๖.๒ สีโปสเตอร์ 
 ๖.๓ แผน่รอง 
 ๖.๔ ตวัอกัษรหวัเร่ือง (ช่ือสนิค้า) ผู้ เข้าแข่งขนัต้องเขียนด้วยผีมือของตนเอง สนิค้า   
        โฆษณา ไม่จ ากดัเทคนิคและให้เตรียมมาก่อนลว่งหน้าได้ 
  ๖.๕ ผู้ เข้าแข่งขนัเขียนด้วยฝีมือตนเองหรือจดัท าบลอ็กแบบได้ 
  หมายเหตุ : ๑.อปุกรณ์ให้ผู้ เข้าแข่งขนัเตรียมมาเอง 
    ๒. ท าบล็อกตวัหนงัสือได้ แต่ห้ามตดัตวัหนงัสือเป็นสติ๊กเกอร์และ   
      ลอกเลียนแบบโฆษณา 
 
 
 



 ๗.รางวัลการประกวดทกุระดับ 
 - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒เงินสด....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
 - รางวลัชนะเลศิเงินสด.....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
 - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๑  เงินสด...........บาท พร้อมเกียรติบตัร 
 รางวัลเกียรตบิัตร 
 - รางวลัเกียรติบตัรทองคะแนนตัง้แต ่  ๘๐   คะแนนขึน้ไป 
 - รางวลัเกียรติบตัรเงินคะแนนตัง้แต่  ๗๐-๗๙  คะแนน 
 - รางวลัเกียรติบตัรทองแดงคะแนนตัง้แต่  ๖๐-๖๙  คะแนน 
 - รางวลัเกียรติบตัรชมเชยคะแนนตัง้แต่  ๕๐-๕๙  คะแนน 
 ๘. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเดด็ขาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘. การแข่งขันเขียนลายไทย 
 

๑.ระดับชัน้ของผู้เข้าแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังนี ้
๑.๑ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๒ 
๑.๒ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๔-๕ 
๒.จ านวนผู้เข้าแข่งขัน : ผู้แข่งขันแต่ละระดับชัน้ จ านวน ๑ คน 
๓.หวัข้อในการแข่งขัน คณะกรรมการก าหนดหวัข้ออิสระ 
๔.เกณฑ์การให้คะแนน จ านวน ๑๐๐ คะแนน 
๔.๑ การจดัภาพ/องค์ประกอบ ๔๐ คะแนน 
๔.๒ การใช้สี    ๒๐ คะแนน 
๔.๓ ความถกูต้องของลวดลาย ๒๐ คะแนน 
๔.๔ ความประณีต   ๒๐ คะแนน 
๕.ใช้เวลาในการแข่งขัน ๓ ช่ัวโมง 
๖.อุปกรณ์ในการแข่งขัน 
๖.๑ กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ขนาด ๑๑ x ๑๕ นิว้ 
๖.๒ การใช้สีให้อสิระแก่ผู้ เข้าแข่งขนั (ใช้สีเดียวหรือหลายสีได้) 
๖.๓ แผน่รอง 
๖.๔ ให้ตดัเส้นด้วยพู่กนั (ใช้สีเมจิกตดัเส้น ตดั 2 คะแนน) 
  หมายเหตุ : ๑. อปุกรณ์ให้ผู้ เข้าแข่งขนัเตรียมมาเอง 
๗,รางวัลการประกวดทกุระดับ 
- รางวลัชนะเลศิเงินสด.....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
- รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๑เงินสด.....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
- รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒เงินสด.....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
รางวัลเกียรตบิัตร 
- รางวลัเกียรติบตัรทองคะแนนตัง้แต่   ๘๐   คะแนนขึน้ไป 
- รางวลัเกียรติบตัรเงินคะแนนตัง้แต่   ๗๐-๗๙  คะแนน 
- รางวลัเกียรติบตัรทองแดงคะแนนตัง้แต่  ๖๐-๖๙ คะแนน 
- รางวลัเกียรติบตัรชมเชยคะแนนตัง้แต่  ๕๐-๕๙  คะแนน 
๘.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเดด็ขาด 

 
 
 



 
 

๙. การแข่งขันจิตกรรมไทยประเพณี 
 

๑.ระดับชัน้ของผู้เข้าแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังนี ้
๑.๑ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๒ 
๑.๒ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๔-๕ 
๒.จ านวนผู้เข้าแข่งขัน : ผู้แข่งขันแต่ละระดับชัน้ จ านวน ๑ คน 
๓.วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 ๓.๑ อปุกรณ์ในการแข่งขนั ผู้ เข้าแข่งขนัเตรียมมาเอง 
   - ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ ขนาด ๑๕ x ๒๒ นิว้ ใช้สีน า้ 
   - ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ ขนาด ๑๕ x ๒๒ นิว้ ใช้สีน า้ 
 ๓.๒ หวัข้อในการวาดภาพคณะกรรมการก าหนดให้ในวนัแข่งขนั 
 ๓.๓ ไม่ต้องเคลือบภาพและไม่ต้องใสก่รอบภาพ 
 ๓.๔ ผลงานท่ีแข่งขนัถือเป็นกรรมสทิธ์ิของกรรมการจดัการแข่งขนั 
 ๓.๕ ในเวลาในการแข่งขนั ๓ ชัว่โมง 
๔.เกณฑ์การให้คะแนน จ านวน ๑๐๐ คะแนน 
 ๔.๑ ความถกูต้องของลกัษณะภาพจิตรกรรมไทย ๑๐ คะแนน 
 ๔.๒ ทกัษะการใช้สี     ๒๐ คะแนน 
 ๔.๓ การจดัองค์ประกอบภาพ    ๓๐ คะแนน 
 ๔.๔ ความสวยงามทางรูปแบบจิตกรรมไทย  ๒๐ คะแนน 
 ๔.๕ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์    ๒๐ คะแนน 
๕.รางวัลการประกวดทกุระดับ 
 - รางวลัชนะเลศิเงินสด.....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
 - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๑เงินสด.....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
 - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒เงินสด.....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
รางวลัเกียรติบตัร 
 - รางวลัเกียรติบตัรทองคะแนนตัง้แต่  ๘๐   คะแนนขึน้ไป 
 - รางวลัเกียรติบตัรเงินคะแนนตัง้แต่   ๗๐-๗๙  คะแนน 
 - รางวลัเกียรติบตัรทองแดงคะแนนตัง้แต่  ๖๐-๖๙  คะแนน 
 - รางวลัเกียรติบตัรชมเชยคะแนนตัง้แต่  ๕๐-๕๙  คะแนน 
๖.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเดด็ขาด 



 
 

๑๐. การแข่งขันประตมิากรรมลอยตัว 
 

๑. ระดับชัน้ของผู้เข้าแข่งขัน แบ่งเป็น ๓ ระดับ 
   ๑.๑ ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๑-๒ 
   ๑.๒ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๒ 
   ๑.๓ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๔-๕ 
๒. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
     ประเภททีมๆละ ๒ คน 
๓. หวัข้อในการแข่งขัน หวัข้ออิสระ 
๔. เกณฑ์การให้คะแนน จ านวน ๑๐๐ คะแนน 
   ๔.๑ การจดัภาพ/องค์ประกอบ 
   ๔.๒ ความคิดสร้างสรรค์ 
   ๔.๓ การส่ือความหมาย 
   ๔.๔ ความประณีต 
๕. ใช้เวลาในการแข่งขัน ๓ ช่ัวโมง 
๖. อุปกรณ์ในการแข่งขัน 
   ๖.๑ ดินเหนียว,ดินน า้มนั 
   ๖.๒ แผน่รอง 
 ๖.๓ ผลงานมีขนาดไม่เกิน ๓๐ ซม. 
 หมายเหตุ : อปุกรณ์ให้ผู้ เข้าแข่งขนัเตรียมมาเอง  
๗. รางวัลการประกวดทกุระดับ 
 - รางวลัชนะเลศิ  เงินสด.....................บาท พร้อมเกียรติ  
 - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๑ เงินสด.....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
 - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒ เงินสด.....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
รางวลัเกียรติบตัร 
 - รางวลัเกียรติบตัรทอง คะแนนตัง้แต่  ๘๐   คะแนนขึน้ไป 
 - รางวลัเกียรติบตัรเงิน  คะแนนตัง้แต่  ๗๐-๗๙  คะแนน 
 - รางวลัเกียรติบตัรทองแดง คะแนนตัง้แต่  ๖๐-๖๙  คะแนน 
 - รางวลัเกียรติบตัรชมเชย คะแนนตัง้แต่  ๕๐-๕๙  คะแนน 
๘. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเดด็ขาด 
 



 
๑๑.การแข่งขันประตมิากรรมนูนสูง 

 

๑. ระดับชัน้ของผู้เข้าแข่งขัน แบ่งเป็น ๓ ระดับ 
   ๑.๑ ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๑-๒ 
   ๑.๒ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๒ 
   ๑.๒ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๔-๕ 
๒. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
     ประเภททีมๆละ ๒ คน 
๓. หวัข้อในการแข่งขัน หวัข้ออิสระ 
๔. เกณฑ์การให้คะแนน จ านวน ๑๐๐ คะแนน 
 ๔.๑ การจดัภาพ/องค์ประกอบ  ๓๐ คะแนน 
   ๔.๒ ความคิดสร้างสรรค์   ๓๐ คะแนน 
   ๔.๓ การส่ือความหมาย   ๒๐ คะแนน 
   ๔.๔ ความประณีต    ๒๐ คะแนน 
๕. ใช้เวลาในการแข่งขัน ๓ ช่ัวโมง 
๖. อุปกรณ์ในการแข่งขัน 
๖.๑ ดินเหนียว,ดินน า้มนั 
  ๖.๒ แผน่รอง 
  ๖.๓ ผลงานมีขนาด ๑๑ x ๑๕ นิว้ 
 หมายเหตุ : อปุกรณ์ให้ผู้ เข้าแข่งขนัเตรียมมาเอง 
๗. รางวัลการประกวดทกุระดับ 
 - รางวลัชนะเลศิ  เงินสด.....................บาท พร้อมเกียรติ  
 - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๑ เงินสด.....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
 - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒ เงินสด.....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
 รางวลัเกียรติบตัร 
 - รางวลัเกียรติบตัรทอง คะแนนตัง้แต่  ๘๐   คะแนนขึน้ไป 
 - รางวลัเกียรติบตัรเงิน  คะแนนตัง้แต่  ๗๐-๗๙  คะแนน 
 - รางวลัเกียรติบตัรทองแดง คะแนนตัง้แต่  ๖๐-๖๙  คะแนน 
 - รางวลัเกียรติบตัรชมเชย คะแนนตัง้แต่  ๕๐-๕๙  คะแนน 
๘. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเดด็ขาด 
 

 



 
๑๒. การแข่งขันแกะเทยีน 

 
 

๑.ระดับชัน้ของผู้เข้าแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังนี ้
 ๑.๑ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๒ 
 ๑.๒ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๔-๕ 
๒.จ านวนผู้เข้าแข่งขัน: ผู้แข่งขันแต่ละระดับชัน้ จ้านวน ๒ คน 
๓.หวัข้อในการแข่งขัน คณะกรรมการก าหนดหวัข้ออิสระ 
๔.เกณฑ์การให้คะแนน จ านวน ๑๐๐ คะแนน 
 ๔.๑ การจดัภาพ/องค์ประกอบ ๒๐ คะแนน 
 ๔.๒ ความคิดสร้างสรรค์  ๒๐ คะแนน 
 ๔.๓ การส่ือความหมาย  ๒๐ คะแนน 
 ๔.๔ ความถกูต้องของลวดลาย ๒๐ คะแนน 
 ๔.๕ ความประณีต ๒๐คะแนน 
๕.ใช้เวลาในการแข่งขัน ๓ ช่ัวโมง 
๖.อุปกรณ์ในการแข่งขัน 
๖.๑ แผน่แกะเทียนขนาด ๑๑ x ๑๕ นิว้ การแกะเทียนหลายชัน้เนือ้เทียนต้องเป็นเนือ้เดียวกนั 
๖.๒ อปุกรณ์อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
  หมายเหตุ :  ๑. อปุกรณ์ให้ผู้ เข้าแข่งขนัเตรียมมาเอง 
       ๒. การแกะเทียนหลายชัน้เนือ้เทียนต้องเป็นเนือ้เดียวกนั 
๗.รางวัลการประกวดทกุระดับ 
 - รางวลัชนะเลศิเงินสด.....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
 - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๑เงินสด.....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
 - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒เงินสด.....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
 รางวลัเกียรติบตัร 
 - รางวลัเกียรติบตัรทองคะแนนตัง้แต่   ๘๐   คะแนนขึน้ไป 
 - รางวลัเกียรติบตัรเงินคะแนนตัง้แต่   ๗๐-๗๙  คะแนน 
 - รางวลัเกียรติบตัรทองแดงคะแนนตัง้แต่  ๖๐-๖๙  คะแนน 
 - รางวลัเกียรติบตัรชมเชยคะแนนตัง้แต่  ๕๐-๕๙  คะแนน 
๘. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเดด็ขาด 
 
 



 
๑๓. โครงงานกลุ่มสาระศลิปะ 

๑. ระดับชัน้ผู้เข้าประกวด   นกัเรียนก าลงัศึกษาอยู่ในโรงเรียนสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
    -ระดบัปฐมวยั (อนบุาล ๑-๗) 
   -ระดบัประถมศึกษา ๔-๖ 
   -ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นปีท่ี ๑-๓ 
   -ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายปีท่ี ๔-๖ 
๒. จ านวนผู้เข้าประกวด 
  -ผู้ เข้าประกวดในแต่ละกลุม่สาระ ทีมๆละ ๓ คน/ระดบั แต่ละทีมเข้าประกวด  ไม่เกิน ๑ โครงงาน 
๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
   - น าเสนอพร้อมกบัคณะกรรมการซกัถาม ไม่เกิน ๑๘ นาที / ๑ โครงงาน 
๔. วิธีการเข้าประกวด 
  ๔.๑ โครงงานจากกลุม่สาระการเรียนรู้ ๙ กลุม่สาระ ดงันี ้
    ๔.๑.๑ ปฐมวยั 
    ๔.๑.๒ ภาษาไทย 
    ๔.๑.๓ คณิตศาสตร์ 
    ๔.๑.๔ วทิยาศาสตร์ 
    ๔.๑.๕ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
    ๔.๑.๖ การงานพืน้ฐานอาชีพและเทคโนโลยี 
    ๔.๑.๗ สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
    ๔.๑.๘ สขุศึกษา และพลศึกษา 
    ๔.๑.๙ ศิลปะ 
๔.๒ ให้ผู้ เข้าประกวดจดัท ารายงานโครงงานฉบบัสมบรูณ์ มีจ านวนหน้าไม่เกิน ๕๐ หน้า จ านวน    
 ๓ ชดุ  (พิมพ์ด้วยกระดาษ A๔) โดยสง่ให้ คณะกรรมการ ก่อนการประกวดแข่งขนั ๗ วนั 
 ถ้ามีเอกสารเพิ่มเติม  สามารถสง่ได้ก่อนการแข่งขนั 
๔.๓ ผู้ เข้าประกวดจดัท าป้ายแสดงโครงงาน ประกอบด้วยวสัดเุป็นแผน่ ๓ แผน่ แผน่กลางมีขนาด 
 ๖๐x๑๒๐  เซนติเมตร แผน่กลางมีขนาด ๖๐X๖๐ เซนติเมตร 

 โรงเรียน
............................................ 

 

๖๐ เซนติเมตร 
 

๑๒๐ เซนติเมตร 
 

๖๐ เซนติเมตร 
 

 



 

๔.๔ ผู้ เข้าประกวดต้องจบัฉลากเพ่ือจดัล าดบัก่อนการประกวด ๓๐ นาที 
๔.๕ ผู้ เข้าประกวดสามารถจดัเตรียมโครงงานภายในห้อง ก่อนการประกวด ๑๕ นาที 
๔.๖ ผู้ เข้าประกวดต้องน าเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ เพ่ือให้คณะกรรมการซกัถาม 
๔.๗ โครงงานท่ี สง่เข้าประกวด ต้องไม่ เป็นโครงงานท่ี ลอกเลียนแบบของผู้ อ่ืนและต้องเป็น
 โครงงานท่ี ผา่นการ  คดัเลือกจากระดบัภาคมาแล้ว 

๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี ้
  ตอนที่ ๑ ความคิดสร้างสรรค์ (๑๐ คะแนน) 

เกณฑ์ให้คะแนน คะแนน 
๑. ความแปลกใหม่ของโครงงาน ๕ 
๒. การน าไปใช้ในชีวติประจ าวนั ๕ 
ตอนที่ ๒ การเขียนรายงาน (๒๒) 
      เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. ความถกูต้องตามแบบฟอร์มการเขียนการรายงานการจดัท าโครงงาน (เลอืกให้คะนน ๑ ข้อ)  
- มีครบทกุข้อและจดัล าดบัถกูต้อง ๕ 

- มีครบทกุข้อแต่จดัล าดบัไม่ถกูต้อง ๓ 

- มีไม่ครบทกุข้อ ๑ 

๒. ความสมบูรณ์ของเนือ้หาในการเขียนรายงานการจดัท้าโครงงาน(เลอืกให้คะแนน ๑ ข้อ)  

- โครงงานมีเนือ้หาครอบคลมุประเด็นท่ีศึกษาไม่น้อยกวา่ ๙๕% ๙ 

- โครงงานมีเนือ้หาครอบคลมุประเด็นท่ีศึกษาไม่น้อยกวา่ ๘๕% ๗ 

- โครงงานมีเนือ้หาครอบคลมุประเด็นท่ีศึกษาไม่น้อยกวา่ ๗๕% ๕ 

- โครงงานมีเนือ้หาครอบคลมุประเด็นท่ีศึกษาไม่น้อยกวา่ ๖๕% ๓ 

- โครงงานมีเนือ้หาครอบคลมุประเด็นท่ีศึกษาไม่น้อยกวา่ ๕๕% ๑ 

๓.การใช้ภาษา(เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  

- ใช้ภาษาถกูหลกัไวยากรณ์ ๕ 

- มีการสะกดค าผดิไม่เกิน ๓ ค า ๓ 

- มีการสะกดค าผดิมากกวา่ ๓ ค า ๑ 

๔.เอกสารอ้างองิ (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  

- เอกสารอ้างองิมีความเก่ียวโยงกบัโครงงานไม่น้อยกวา่ ๙๕% ๓ 

- เอกสารอ้างองิมีความเก่ียวโยงกบัโครงงานไม่น้อยกวา่ ๘๕% ๒ 

- เอกสารอ้างองิมีความเก่ียวโยงกบัโครงงานไม่น้อยกวา่ ๗๕% ๑ 



 
***หมายเหตุ 
   ๑. รูปเล่มรายงานท่ีมีจ านวนหน้าเกิน ๕๐ หน้า จะถกูตดัคะแนน ๕ คะแนน 
   ๒. รูปเลม่รายงานท่ีสง่ไม่ทนัตามเวลาท่ีก าหนด ให้น าไปสง่ในวนัประกวด โดยจะถกูตดัคะแนน    
        ๕ คะแนน 
ตอนที่ ๓ วิธีการด าเนินงาน (๑๘ คะแนน) 

เกณฑ์ให้คะแนน คะแนน 
๑.การก าหนดปัญหา (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  

- ประเด็นปัญหามีความเฉพาะเจาะจง และชดัเจนดีมาก ๕ 

- ประเด็นปัญหามีความเฉพาะเจาะจง แต่ยงัไม่ชดัเจน ๓ 

- ประเด็นปัญหาไม่เฉพาะเจาะจง ๑ 

๒.การด าเนินงาน (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  

- ด าเนินงานเป็นล าดบัขัน้ตอน ส่ือความหมายอย่างชดัเจนและเข้าใจง่าย ๗ 

- ด าเนินงานเป็นล าดบัขัน้ตอน ส่ือความหมายอย่างชดัเจน ๕ 

- ด าเนินงานเป็นล าดบัขัน้ตอน ส่ือความหมายไม่ชดัเจน ๓ 

- ด าเนินงานไม่เป็นล าดบัขัน้ตอน ส่ือความหมายไม่ชดัเจน ๑ 

๓.การแปลผลและสรุป (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  

- แปลผลถกู และสรุปผลสอดคล้องกบัข้อมลู ๓ 

- แปลผลบางอย่างถกูต้อง และสรุปผลไม่สอดคล้องกบัข้อมลู ๒ 

- แปลผลบางส่วนไม่ถกูต้อง และสรุปผลสอดคล้องกบัข้อมลู ๑ 

๔.การอภิปราย (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  

- อภิปรายผลได้ถกูต้อง สมบรูณ์ พร้อมมีข้อมลูประกอบ ๓ 

- อภิปรายผลได้ถกูต้อง แต่ไม่มีข้อมลูประกอบ ๒ 

- อภิปรายผลถกูต้องเพียงบางสว่น ๑ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
ตอนที่ ๔ การน าเสนอ : จัดแสดงผลงาน (๒๐ คะแนน) 

เกณฑ์ให้คะแนน คะแนน 
๑.การน าเสนอข้อมลู (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  

- จดัเรียงล าดบัขัน้ตอนในการน าเสนอมีความสมบรูณ์ไม่น้อยกวา่ ๙๕% ๗ 

- จดัเรียงล าดบัขัน้ตอนในการน าเสนอมีความสมบรูณ์ไม่น้อยกวา่ ๘๕% ๕ 

- จดัเรียงล าดบัขัน้ตอนในการน าเสนอมีความสมบรูณ์ไม่น้อยกวา่ ๗๕% ๓ 

- จดัเรียงล าดบัขัน้ตอนในการน าเสนอมีความสมบรูณ์ไม่น้อยกวา่ ๖๕% ๑ 

๒.มีการใช้วสัดอุปุกรณ์ประกอบการแสดงโครงงานท่ีเหมาะสม(เลือกให้คะแนน ๑ 
ข้อ) 

 

- อปุกรณ์การแสดงโครงงานมีความเหมาะสมทัง้หมด ๓ 

- อปุกรณ์การแสดงโครงงานบางส่วนมีความเหมาะสมทัง้หมด ๒ 

- อปุกรณ์การแสดงโครงงานไม่เหมาะสม ๑ 

๓.รูปแบบการน าเสนอน่าสนใจ (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  

- รูปแบบการน าเสนอผลงานน่าสนใจไม่น้อยกวา่ ๙๕% ๕ 

- รูปแบบการน าเสนอผลงานน่าสนใจไม่น้อยกวา่ ๘๕% ๔ 

- รูปแบบการน าเสนอผลงานน่าสนใจไม่น้อยกวา่ ๗๕% ๓ 

- รูปแบบการน าเสนอผลงานน่าสนใจไม่น้อยกวา่ ๖๕% ๒ 

- รูปแบบการน าเสนอผลงานน่าสนใจไม่น้อยกวา่ ๕๕% ๑ 

๔.มีความประณีต สวยงาม (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  

- สะอาด สวยงาม ตวัหนงัสือ และสีท่ีใช้เหมาะสมทัง้หมด ๓ 

- สะอาด สวยงาม ตวัหนงัสือ และสีท่ีใช้เหมาะสมบางสว่น ๒ 

- สะอาด ตวัหนงัสือ และสีท่ีใช้ไม่เหมาะสม ๑ 

๕.การใช้แผงโครงงานตามขนาดท่ีก าหนด (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  

- ใช้แผงโครงงานตามขนาดท่ีก าหนด ๒ 

- ใช้แผงโครงงานแตกต่างจากขนาดท่ีก าหนด ๐ 

 
 
 
 



ตอนที่ ๕ การน าเสนอ : การบรรยาย (๒๐ คะแนน) 
เกณฑ์ให้คะแนน คะแนน 

๑.ความสมบรูณ์ของเนือ้หา (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
- น าเสนอเนือ้หาครอบคลมุประเด็นท่ีศึกษาครบถ้วนไม่น้อยกวา่ ๙๕% ๗ 
- น าเสนอเนือ้หาครอบคลมุประเด็นท่ีศึกษาครบถ้วนไม่น้อยกวา่ ๘๕% ๕ 
- น าเสนอเนือ้หาครอบคลมุประเด็นท่ีศึกษาครบถ้วนไม่น้อยกวา่ ๗๕% ๓ 
- น าเสนอเนือ้หาครอบคลมุประเด็นท่ีศึกษาครบถ้วนไม่น้อยกวา่ ๖๕% ๑ 
๒.ทกัษะการน าเสนอ (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
- มีทกัษะในการน าเสนอครบถ้วนไม่น้อยกวา่ ๙๕% ๑๐ 
- มีทกัษะในการน าเสนอครบถ้วนไม่น้อยกวา่ ๘๕% ๘ 
- มีทกัษะในการน าเสนอครบถ้วนไม่น้อยกวา่ ๗๕% ๖ 
- มีทกัษะในการน าเสนอครบถ้วนไม่น้อยกวา่ ๖๕% ๔ 
- มีทกัษะในการน าเสนอครบถ้วนไม่น้อยกวา่ ๕๕% ๒ 
๓.การมีสว่นร่วมของสมาชิกภายในกลุม่ (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
  - สมาชิกในกลุม่ทกุคนมีสว่นร่วมในการน าเสนอผลงาน ๓ 
- สมาชิกในกลุม่มีการน าเสนอผลงานไม่ครบทกุคน ๑ 
*** หมายเหตุ :สามารถน าเสนอด้วยวธีิการฉายภาพข้ามศีรษะ หรือคอมพิวเตอร์ 
ตอนที่ ๖ การตอบข้อซักถาม (๑๐ คะแนน) 

เกณฑ์ให้คะแนน คะแนน 
๑.การตอบค าถาม (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
- ตอบค าถามได้ตรงประเด็นและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่น้อยกวา่ ๙๕ % ๗ 
- ตอบค าถามได้ตรงประเด็นและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่น้อยกวา่ ๘๕ % ๕ 
- ตอบค าถามได้ตรงประเด็นและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่น้อยกวา่ ๗๕ % ๓ 
- ตอบค าถามได้ตรงประเด็นและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่น้อยกวา่ ๖๕ % ๑ 
๒.การมีสว่นร่วมของสมาชิกภายในกลุม่ (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
- สมาชิกในกลุม่ทกุคนมีสว่นร่วมในการตอบค าถาม ๓ 
- สมาชิกในกลุม่ร่วมกนัตอบค าถามไม่ครบทกุคน ๑ 
***หมายเหตุ : เวลาท่ีใช้ในการน าเสนอไม่เกิน ๙ นาที และเวลาตอบข้อซกัถามไม่เกิน ๙ นาที 
๖.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สินสุด ไปต่อระดับภาค/ระดับประเทศ 

 
 



 
 

๑๔. การประกวด วงโปงลาง 

๑. ระดับชัน้ของผู้เข้าแข่งขัน 
   ๑.๑ ระดบัชัน้มธัยมศึกษา 
๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน: ผู้เข้าแข่งขันแต่ละระดับชัน้ เป็นทีมไม่เกิน ๓๕ คน 
๓. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
    จะพิจารณาจากลกัษณะของวงโปงลางอีสาน อนัมี แคนพิณ โหวด โปงลาง เป็นดนตรีหลกั
ในการแสดงโดยมีการฟ้อนร าหรือการแสดงประกอบอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมโดยเน้นการอนรุักษ์
ศิลปวฒันธรรมท้องถิ่นอีสานเป็นส าคญั 
   ๓.๑ การแสดงให้เลน่ลายบงัคบั ๑ ลาย คือ ลายล าเพลนิ 
   ๓.๒ ให้เลน่ลายตามถนดัแสดงความสามารถอีกอย่างน้อย ๑ ลาย 
   ๓.๓ แต่ละวงใช้เวลาไม่เกิน ๓๐ นาที 
๔. เกณฑ์การให้คะแนนและตัดสิน รวม ๑๐๐ คะแนน 
   ๔.๑ ความคิดสร้างสรรค์ในการแสดง ๓๐ คะแนน 
   ๔.๒ ความสอดคล้องกลมกลืน ๒๐ คะแนน 
   ๔.๓ ท านองและความไพเราะ  ๒๐ คะแนน 
   ๔.๔ การแต่งกาย   ๒๐ คะแนน 
   ๔.๕ ความโดดเด่นและมีเอกลกัษณ์ ๑๐ คะแนน 
            
๕. รางวัลการประกวดทกุระดับชัน 
    - รางวลัชนะเลศิเงินสด....................บาทพร้อมเกียรติบตัร 
    - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๑เงินสด....................บาทพร้อมเกียรติบตัร 
    - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั๒เงินสด....................บาทพร้อมเกียรติบตัร 
 รางวัลเกียรตบิัตร 
    - รางวลัเกียรติบตัรทองคะแนนตัง้แต่  ๘๐   คะแนนขึน้ไป 
    - รางวลัเกียรติบตัรเงินคะแนนตัง้แต่   ๗๐-๗๙ คะแนน 
    -รางวลัเกียรติบตัรทองแดงคะแนนตัง้แต่  ๖๐-๖๙ คะแนน 
    - รางวลัเกียรติบตัรชมเชยคะแนนตัง้แต่  ๕๐-๕๙ คะแนน 
๖. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเดด็ขาด 
     หมายเหตุ : ไปต่อระดบัภาค/ระดบัประเทศ 

 



 
 

๑๕. การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งคอมโบพร้อมแดนเซอร์ 
๑. ระดับชัน้และจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   ๑.๑ ระดบัชัน้มธัยมศึกษา เป็นทีม 
         - นกัดนตรีไม่เกิน ๒๐ คน 
         - นกัร้องไม่เกิน ๒ คน 
         - แดนเซอร์ ๑ หรือ ๒ ชดุ ไม่เกิน ๑๖ คน 
๒. เพลงที่ใช้ประกวด ๒ เพลง: เพลงช้า,เพลงเร็ว 
๓. การแต่งกาย : ผู้เข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสม 
๔. ประเภทของเพลงที่ส่งเข้าประกวด 
   เพลงไทยลกูทุ่ง จ านวน ๒ เพลงๆ ละไม่เกิน ๑๐ นาที ผู้ เข้าประกวดในรอบสองและรอบตดัสนิ
ต้องเปล่ียนเพลงในรอบต่อไป โดยแจ้งให้คณะกรรมการทราบลว่งหน้า 
๕. วิธีการด าเนินการแข่งขัน 
   ๕.๑ ผู้ เข้าประกวดทกุทีมรายงานตวัพร้อม โดยแจ้งเพลงท่ีจะใช้แต่ละรอบให้คณะกรรมการ
        ทราบลว่งหน้า 
   ๕.๒ ผู้ เข้าประกวดขึน้ประกวดร้องเพลงตามล าดบั คณะกรรมการประกาศรายช่ือผู้ เข้ารอบ
        สองโดยไม่แจ้งคะแนน 
   ๕.๓ การประกวดรอบสองจะด าเนินการ เช่นเดียวกบัรอบแรก 
   ๕.๔ การประกวดในรอบชิงชนะเลศิจะด าเนินการโดยให้ผู้ เข้ารอบจบัสลากขึน้แสดง   
        ตามล าดบัและประกาศ รายช่ือผู้ชนะเลศิ รองชนะเลศิ และชมเชย 
   ๕.๕ ผู้ ร้องเพลงประกวดในรอบแรกจะต้องร้องแข่งในรอบต่อไปจนสิน้สดุการประกวด 
   ๕.๖ หากมีการเปล่ียนแปลงกติกาข้อหนึ่งข้อใด คณะกรรมการผู้จดัการแข่งขนัสงวนสิทธ์ิ
        ในการแจ้งให้ผู้   เข้าประกวดทราบบนเวทีเท่านัน้ 
 หมายเหตุ การตดัสนิของคณะกรรมการให้ถือเป็นท่ีสดุ 
๖. เกณฑ์การให้คะแนน รวม ๑๐๐ คะแนน ดังนี ้

เกณฑ์ให้คะแนน คะแนน 
๑. ดนตรี (ความสมดลุ โดดเดน่ และภาพรวมการบรรเลง) ๔๐ 
๒. นกัร้อง ท่วงท านอง อกัขระ ควบกล า้ ตรงจงัหวะ ให้ความรู้สกึตรง กบับทเพลง) ๓๐ 
๓. หางเคร่ือง (ความพร้อมเพรียง ท่าเต้น การสร้างสรรค์) ๒๐ 
๔. เคร่ืองแต่งกาย (สวยงาม สร้างสรรค์) ๑๐ 
 



 
 
๗. รางวัลการประกวดทกุระดับชัน้ 
   - รางวลัชนะเลศิเงินสด....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
   - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒เงินสด....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
   - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒เงินสด....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
 รางวัลเกียรตบิัตร 
   - รางวลัเกียรติบตัรทองคะแนนตัง้แต่  ๘๐  คะแนนขึน้ไป 
   - รางวลัเกียรติบตัรเงินคะแนนตัง้แต่  ๗๐-๗๙ คะแนน 
   - รางวลัเกียรติบตัรทองแดงคะแนนตัง้แต่  ๖๐-๖๙ คะแนน 
   - รางวลัเกียรติบตัรชมเชยคะแนนตัง้แต่  ๕๐-๕๙ คะแนน 
๘. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเดด็ขาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๖. การประกวดโฟล์คซอง 
๑. ระดับชัน้และจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   ๑.๑ ระดบัชัน้มธัยมศึกษา เป็นทีม ไม่เกิน ๓-๕ คน 
๒. เพลงที่ใช้ประกวด ๒ เพลง : เพลงช้า เพลงเร็ว 
๓. เกณฑ์การให้คะแนน 
   ๓.๑ ความพร้อมเพรียง ๒๐ คะแนน 
   ๓.๒ เทคนิคการบรรเลง ๓๐ คะแนน 
   ๓.๓. ความกลมกลืน  ๓๐ คะแนน 
   ๓.๔ ความคิดสร้างสรรค์ ๑๐ คะแนน 
   ๓.๕ ท านอง จงัหวะ  ๑๐ คะแนน 
๔. รางวัลการประกวดทกุระดับชัน้ 
    -รางวลัชนะเลศิเงินสด....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
    - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั๑เงินสด....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
    - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั๒เงินสด....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
 รางวัลเกียรตบิัตร 
    - รางวลัเกียรติบตัรทองคะแนนตัง้แต่  ๘๐  คะแนนขึน้ไป 
    - รางวลัเกียรติบตัรเงินคะแนนตัง้แต่   ๗๐-๗๙ คะแนน 
    - รางวลัเกียรติบตัรทองแดงคะแนนตัง้แต่  ๖๐-๖๙ คะแนน 
    - รางวลัเกียรติบตัรชมเชยคะแนนตัง้แต่  ๕๐-๕๙ คะแนน 
๕. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเดด็ขาด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๗. การประกวด วงสตริง 

 

๑. ระดับชัน้และจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   ๑.๑ ระดบัชัน้มธัยมศึกษา เป็นทีม ไม่เกิน ๘ คน 
๒. เพลงที่ใช้ประกวด ๒ เพลง : เพลงช้า เพลงเร็ว (ไม่มีเพลงวอร์ม) 
๓. เกณฑ์การให้คะแนน 
   ๓.๑ ความพร้อมเพรียง ๒๐ คะแนน 
   ๓.๒ เทคนิคการบรรเลง ๓๐ คะแนน 
   ๓.๓ ความกลมกลืน  ๓๐ คะแนน 
   ๓.๔ ความคิดสร้างสรรค์ ๑๐ คะแนน 
   ๓.๕ ท านอง จงัหวะ  ๑๐ คะแนน 
๔. เวลาที่ใช้ในการแสดง: ใช้เวลาไม่เกนิ ๒๐ นาท ีรวมตัง้เคร่ืองด้วย 
๕. รางวัลการประกวดทกุระดับชัน้ 
    - รางวลัชนะเลศิเงินสด....................บาทพร้อมเกียรติบตัร 
    - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๑เงินสด....................บาทพร้อมเกียรติบตัร 
    - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒เงินสด....................บาทพร้อมเกียรติบตัร 
 รางวัลเกียรตบิัตร 
    - รางวลัเกียรติบตัรทองคะแนนตัง้แต่   ๘๐  คะแนนขึน้ไป 
    - รางวลัเกียรติบตัรเงินคะแนนตัง้แต่   ๗๐-๗๙ คะแนน 
    - รางวลัเกียรติบตัรทองแดงคะแนนตัง้แต่  ๖๐-๖๙ คะแนน 
    - รางวลัเกียรติบตัรชมเชยคะแนนตัง้แต่  ๕๐-๕๙ คะแนน 
 ๖. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเดด็ขาด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๑๘. การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเคร่ือง 
๑. ระดับชัน้และจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   ๑.๑ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๒ 
    ๑.๒ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๔- ๕ 
    หมายเหตุ ผู้ เข้าแข่งขนัแต่ละระดบัชัน้ เป็นทีมๆ ละ ๖-๙ คน (รวมนกัร้อง) 
๒. ประเภทของเพลงและเวลาที่ใช้ในการประกวด 
    เพลงไทยลกูทุ่ง จ านวน ๑ เพลง ไม่เกิน ๑๐ นาที ผู้ เข้าประกวดในรอบแรก เม่ือเข้ารอบ
ตดัสนิต้องเปล่ียนเพลง โดยแจ้งให้คณะกรรมการ และผู้จดัการประกวดทราบลว่งหน้า 
๓. วิธีการประกวด 
  ๓.๑ ผู้ เข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสม 
  ๓.๒ ผู้ เข้าประกวดทกุทีมรายงานตวัพร้อมมอบแผน่ CD (sound เพลง) ท่ีจะใช้ในการประกวด 
         ทัง้ ๒ รอบ  โดยแจ้งเพลงท่ีจะใช้ในแต่ละรอบให้ผู้จดัการประกวดทราบลว่งหน้า พร้อมทัง้จบั       
          สลากเพ่ือจดัล าดบัก่อนการ  ประกวด ๑๕ นาที 
  ๓.๓ ผู้ เข้าประกวดขึน้ร้องเพลงตามล าดบั คณะกรรมการประกาศรายช่ือผู้ เข้ารอบชิงชนะเลศิ ๑๐    
         ทีม โดยไม่แจ้งคะแนน 
  ๓.๔ การประกวดในรอบชิงชนะเลศิจะด าเนินการโดยให้ผู้ เข้ารอบจบัสลากขึน้แสดงตามล าดบั 
         และประกาศ รายช่ือผู้ชนะเลศิ รองชนะเลศิ และชมเชย 
  ๓.๕ หากมีการเปล่ียนแปลงกติกาข้อหนึ่งข้อใด ผู้จดัการประกวดจะแจ้งให้ผู้ เข้าประกวดทราบ 
          ก่อนการแสดง 
๔. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน รวม ๑๐๐ คะแนน ดังนี ้

เกณฑ์ให้คะแนน คะแนน 
๑. ความพร้อมเพรียง ๓๐ 
๒. น า้เสียง ๒๐ 
๓. ลีลา บคุลกิ ๒๐ 
๔. การแต่งกาย ๒๐ 
๕. จงัหวะท านอง ๑๐ 
 
 
 



 
 
๕. รางวัลการประกวดทกุระดับชัน้ 
    - รางวลัชนะเลศิเงินสด....................บาทพร้อมเกียรติบตัร 
    - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๑เงินสด....................บาทพร้อมเกียรติบตัร 
    - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒เงินสด....................บาทพร้อมเกียรติบตัร 
 รางวัลเกียรตบิัตร 
   - รางวลัเกียรติบตัรทองคะแนนตัง้แต่  ๘๐   คะแนนขึน้ไป 
  - รางวลัเกียรติบตัรเงินคะแนนตัง้แต่  ๗๐ – ๗๙  คะแนน 
   - รางวลัเกียรติบตัรทองแดงคะแนนตัง้แต่ ๖๐ – ๖๙  คะแนน 
  - รางวลัเกียรติบตัรชมเชยคะแนนตัง้แต่ ๕๐ –๕๙   คะแนน 
๖. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิน้สุด 

***หมายเหตุ : ไปต่อระดับภาค/ระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๙. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
๑.ระดับชัน้และจ านวนผู้เข้าแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ 
 ๑.๑ ระดบัชัน้มธัยมศึกษา ๑-๒ จ านวน ๑ คน 
 ๑.๒ ระดบัชัน้มธัยมศึกษา ๔-๕ จ านวน ๑ คน 
๒.วิธีด าเนินการแข่งขัน 
 ๒.๑ เพลงท่ีใช้ในการประกวดเป็นเพลงลกูทุ่ง ๑ เพลง (เพลงช้าหรือเร็วก็ได้) 
 ๒.๒ ดนตรีประกอบผู้ เข้าแข่งขนัน ามาเอง 
 ๒.๓ การแต่งกายชดุนกัเรียน / ชดุสวยงาม (ไม่น ามาตดัสนิ) 
๓.เกณฑ์การให้คะแนนและตัดสิน 
 ๓.๑ น า้เสียง   ๓๐  คะแนน 
 ๓.๒ ท านอง / จงัหวะ ถกูต้อง ๓๐  คะแนน 
 ๓.๓ บคุลกิท่าทาง   ๒๐  คะแนน 
 ๓.๔ อกัขระ    ๒๐  คะแนน 
๔.รางวัลการประกวดทกุระดับชัน้ 
 - รางวลัชนะเลศิเงินสด....................บาทพร้อมเกียรติบตัร 
 - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั๑เงินสด....................บาทพร้อมเกียรติบตัร 
 - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒เงินสด....................บาทพร้อมเกียรติบตัร 
 
 รางวัลเกียรตบิัตร 
 - รางวลัเกียรติบตัรทองคะแนนตัง้แต่   ๘๐  คะแนนขึน้ไป 
 - รางวลัเกียรติบตัรเงินคะแนนตัง้แต่   ๗๐-๗๙ คะแนน 
 - รางวลัเกียรติบตัรทองแดงคะแนนตัง้แต่  ๖๐-๖๙ คะแนน 
 - รางวลัเกียรติบตัรชมเชยคะแนนตัง้แต่  ๕๐-๕๙ คะแนน 
๕.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเดด็ขาด 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๐. การประกวดร้องเพลงไทยสากล 
 

๑.ระดับชัน้และจ านวนผู้เข้าแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ 
 ๑.๑ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๒ (ชาย ๑ คน หรือ หญิง ๑ คน) 
 ๑.๒ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๔-๕ (ชาย ๑ คน หรือ หญิง ๑ คน) 
๒.ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
  ๒.๑ ประเภทบคุคล 
  ๒.๒ แยกเป็นประเภทชาย และประเภทหญิง ทกุระดบัชัน้ 
๓.วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
   - เพลงท่ีใช้ประกวด ๑ เพลง 
   - เป็นเพลงไทยสากล (เพลงลกูกรุง) เท่านัน้ โดยผู้เข้าประกวดเลือกมาเอง 
   - ไม่ให้มีรีววิ / หางเคร่ือง / แดนเซอร์ ประกอบเพลง 
   - ต้องน าแถบบนัทึกเสียง / ซีดี / เสียงดนตรี ส าหรับประกอบการร้องเพลงมาเอง 
   - จบัฉลากเพ่ือเรียงล าดบัก่อนการแข่งขนั ๓๐ นาที 
   - สง่เนือ้ร้องให้คณะกรรมการในวนัประกวด จ านวน ๓ ชดุ 
   - แต่งกายด้วยชดุนกัเรียนเท่านัน้ 
๔.เกณฑ์การให้คะแนนและตัดสิน 
 ๔.๑ น า้เสียง และความไพเราะของเสียง ๔๐  คะแนน 
 ๔.๒ อกัขรวธีิถกูต้อง    ๒๐  คะแนน 
 ๔.๓ จงัหวะและท านองถกูต้อง  ๒๐  คะแนน 
 ๔.๔ บคุลกิ ลีลา และอารมณ์   ๒๐  คะแนน 
๕.รางวัลการประกวดทกุระดับชัน้ 
 - รางวลัชนะเลศิเงินสด....................บาทพร้อมเกียรติบตัร 
 - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๑เงินสด....................บาทพร้อมเกียรติบตัร 
 - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒เงินสด....................บาทพร้อมเกียรติบตัร 
 รางวัลเกียรตบิัตร 
 - รางวลัเกียรติบตัรทองคะแนนตัง้แต่   ๘๐  คะแนนขึน้ไป 
 - รางวลัเกียรติบตัรเงินคะแนนตัง้แต่   ๗๐-๗๙ คะแนน 
 - รางวลัเกียรติบตัรทองแดงคะแนนตัง้แต่  ๖๐-๖๙ คะแนน 
 - รางวลัเกียรติบตัรชมเชยคะแนนตัง้แต่  ๕๐-๕๙ คะแนน 
๖.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเดด็ขาด 



 
 

๒๑. การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา 
 

๑. ระดับชัน้และจ านวนผู้เข้าแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ 
    ๑.๑ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๒ 
    ๑.๒ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๔-๕ 
     หมายเหตุ: ผู้ เข้าแข่งขนัแต่ละระดบัชัน้ เป็นทีมๆ ละ ๖-๙ คน (รวมนกัร้อง) 
๒. ประเภทของเพลงและเวลาที่ใช้ในการประกวด 
     เพลงไทยพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภมูพลอดลุยเดช จ านวน ๒ เพลง
 ไม่เกิน ๑๐ นาทีผู้ เข้าประกวดในรอบแรก เม่ือเข้ารอบตดัสนิต้องเปล่ียนเพลง โดยแจ้งให้
 คณะกรรมการ และผู้จดัการประกวดทราบลว่งหน้า 
๓. วิธีการประกวด 
   ๓.๑ ผู้ เข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสม 
   ๓.๒ ผู้ เข้าประกวดทกุทีมรายงานตวัพร้อมมอบแผน่CD(sound เพลง) ท่ีจะใช้ในการ
         ประกวดทัง้ ๒ รอบ โดยแจ้งเพลงท่ีจะใช้ในแต่ละรอบให้ผู้จดัการประกวดทราบ
         ลว่งหน้า พร้อมทัง้จบัสลากเพ่ือจดัล าดบัก่อนการ    ประกวด ๑๕ นาที 
   ๓.๓ ผู้ เข้าประกวดขึน้ร้องเพลงตามล าดบั คณะกรรมการประกาศรายช่ือผู้ เข้ารอบ      
                  ชิงชนะเลศิ ๑๐ ทีมโดยไม่แจ้งคะแนน 
   ๓.๔ การประกวดในรอบชิงชนะเลศิจะด าเนินการโดยให้ผู้ เข้ารอบจบัสลากขึน้แสดง     
         ตามล าดบัและประกาศรายช่ือผู้ชนะเลศิ รองชนะเลศิ และชมเชย 
 ๓.๕ หากมีการเปล่ียนแปลงกติกาข้อหนึ่งข้อใด ผู้จดัการประกวดจะแจ้งให้ผู้ เข้าประกวด 
        ทราบก่อนการประกวด 
๔. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน รวม ๑๐๐ คะแนน ดังนี ้

เกณฑ์ให้คะแนน คะแนน 
๑. ความพร้อมเพรียง ๓๐ 
๒. น า้เสียง ๓๐ 
๓. บคุลกิภาพ การแต่งกาย ๒๐ 
๔. จงัหวะ ท านอง อกัขระ เทคนิค ๒๐ 
 

 

 

 

 

 



๕. รางวัลการประกวดทกุระดับชัน้ 
   - รางวลัชนะเลศิเงินสด....................บาทพร้อมเกียรติบตัร 
   - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั๑เงินสด....................บาทพร้อมเกียรติบตัร 
   - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒เงินสด....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
 รางวัลเกียรตบิัตร 
 - รางวลัเกียรติบตัรทองคะแนนตัง้แต่   ๘๐  คะแนนขึน้ไป 
 - รางวลัเกียรติบตัรเงินคะแนนตัง้แต่   ๗๐-๗๙ คะแนน 
 - รางวลัเกียรติบตัรทองแดงคะแนนตัง้แต่  ๖๐-๖๙ คะแนน 
 - รางวลัเกียรติบตัรชมเชยคะแนนตัง้แต่  ๕๐-๕๙ คะแนน 
 ***หมายเหตุ : ไปต่อระดบัภาค/ระดบัประเทศ 
๖.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเดด็ขาด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๒. การประกวดนาฏศลิป์ไทยอนุรักษ์ 

(ร าตามท านองและเนือ้เพลงเดมิ) 
 

๑. ระดับชัน้ของผู้เข้าแข่งขัน 
   ๑.๑ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๒ และ ๔-๕ 
๒. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน : แข่งขันประเภททมีๆ ละ ๖ – ๑๒ คน 
๓. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
   ๓.๑ แต่งกายตามแบบศิลปากร 
  ๓.๒ เพลงไทยอนรุักษ์ ๑ เพลง 
  ๓.๓ ผู้แสดงเป็นหญิงล้วน ชายล้วน หรือชายหญิงก็ได้ 
   ๓.๔ เคร่ืองดนตรีแสดงสดหรือเทปบนัทึกเสียง 
๔. เกณฑ์การให้คะแนน จ านวน ๑๐๐ คะแนน 
   ๔.๑ การแต่งกาย  ๑๐  คะแนน 
   ๔.๒ ความถกูต้องท่าร า ๒๐  คะแนน 
   ๔.๓ จงัหวะการผสมกลมกลืนระหวา่งการร าและดนตรีเหมาะสมกบัเวลา ๓๐ คะแนน 
   ๔.๔ การวางรูปแบบแถวและความพร้อมเพรียง ๒๐  คะแนน 
   ๔.๕ ลีลาความสวยงาม ๒๐  คะแนน 
๕. รางวัลการประกวดทกุระดับ 
   - รางวลัชนะเลศิเงินสด.....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
   - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๑เงินสด.....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
  - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒เงินสด.....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
   รางวัลเกียรตบิัตร 
   - รางวลัเกียรติบตัรทองคะแนนตัง้แต่   ๘๐   คะแนนขึน้ไป 
   - รางวลัเกียรติบตัรเงินคะแนนตัง้แต่   ๗๐-๗๙  คะแนน 
   - รางวลัเกียรติบตัรทองแดงคะแนนตัง้แต่  ๖๐-๖๙  คะแนน 
   - รางวลัเกียรติบตัรชมเชยคะแนนตัง้แต่  ๕๐-๕๙  คะแนน 
๖. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเดด็ขาด 

 
 
 
 
 



 
 

๒๓. การประกวดนาฏศลิป์พืน้เมืองสร้างสรรค์ 
 

๑. ระดับชัน้ของผู้เข้าแข่งขัน 
   ๑.๑ ระดบัชัน้มธัยมศึกษา 
๒. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน : ผู้เข้าแข่งขันแต่ละระดับชัน้ ประเภททมีๆ ละ ๖-๒๐ คน 
๓. เกณฑ์การให้คะแนน จ านวน ๑๐๐ คะแนน 
   ๓.๑ ความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์ท่าร าและความเหมาะสมกบัเนือ้เร่ืองเน้นการสง่เสริม  
                   ศิลปวฒันธรรมและการเผยแพร่  ๓๐ คะแนน 
   ๓.๒ ลีลาท่าร า และการเช่ือมท่าร า  ๒๐ คะแนน 
  ๓.๓ จงัหวะและการผสมกลมกลืนระหวา่งการร าและดนตรี ๑๐ คะแนน 
  ๓.๔ ความพร้อมเพรียงและการวางรูปแบบแถว ๒๐ คะแนน 
   ๓.๕ การแต่งกายสวยงามเหมาะสมกบัชดุการแสดง การรักษาเวลา ๒๐ คะแนน 
     หมายเหตุ :ห้ามใช้เคร่ืองดนตรีสากลเข้ามาบรรเลง ยกเว้น เบส 
๔. เวลาการแสดง : การแสดงชุดละ ๕-๑๕ นาที เกินเวลาหกั ๕ คะแนน 
๕. รางวัลการประกวดทกุระดับ 
   - รางวลัชนะเลศิเงินสด.....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
   - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๑เงินสด.....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
   - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒เงินสด.....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
 รางวัลเกียรตบิัตร 
   - รางวลัเกียรติบตัรทองคะแนนตัง้แต่   ๘๐   คะแนนขึน้ไป 
  - รางวลัเกียรติบตัรเงินคะแนนตัง้แต่   ๗๐-๗๙  คะแนน 
   - รางวลัเกียรติบตัรทองแดงคะแนนตัง้แต่  ๖๐-๖๙  คะแนน 
   - รางวลัเกียรติบตัรชมเชยคะแนนตัง้แต่  ๕๐-๕๙  คะแนน 
๖. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเดด็ขาด 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๔. การประกวดนาฏศลิป์ไทยสร้างสรรค์ 
 

นิยามศัพท์   นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ คือ การแสดงท่ีนอกเหนือจากนาฏศิลป์ไทยอนรุักษ์ เป็น
การแสดงนาฏศิลป์ไทยท่ีคิดประดษิฐ์ สร้างขึน้ใหม่ทัง้เพลงดนตรีเนือ้หาการแต่งกายและลีลาท่าร า 
สอดคล้องตามกรอบความคิดท่ีก าหนด และไม่เก่ียวข้องกบัการแสดงนาฏศิลป์พืน้เมืองและ
นาฏศิลป์ไทยสากล 
๑. คุณสมบัตผู้ิเข้าแข่งขัน 
   ๑.๑ เป็นนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษา ( ป.๑-ป.๖) 
   ๑.๒ เป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษา ( ม.๑-ม.๖) 
   ๑.๓ ก าลงัศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   ๒.๑ แข่งขนัเป็นทีมๆ ละ ๘ -๑๖ คน 
   ๒.๒ จ านวนผู้ เข้าแข่งขนั 
         ๒.๒.๑ ระดบัชัน้ประถมศึกษา (ป.๑-ป.๖) จ านวนภาคละ ๓ ทีม 
         ๒.๒.๒ ระดบัชัน้มธัยมศึกษา (ม.๑-ม.๖) จ านวนภาคละ ๓ ทีม 
๓. วิธีการด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
   ๓.๑ เพลงท่ี ใช้ประกอบท่าร า มีหรือไม่มี เนือ้ ร้องก็ได้ โดยยึดหลกัเกณฑ์ ให้ ความหมาย
        ในการสง่เสริมศิลปวฒันธรรมไทย 
   ๓.๒ การแต่งกาย แต่งกายตามความเหมาะสมกบัเพลงท่ีน าเสนอ โดยไม่ใช้ชดุยืนเคร่ือง
        พระ-นาง 
   ๓.๓ จดัท าข้อมลูรายละเอียดของการแสดงอย่างน้อย ๓ ฉบบั สง่ให้คณะกรรมการพร้อม
        กบัรายงานตวัเข้าแข่งขนั 
   ๓.๔ ผู้แสดงจะเป็นหญิงล้วน ชายล้วน หรือชายหญิงก็ได้ 
   ๓.๕ ใช้แผน่ซีดีหรือเทปบนัทึกเสียง 
   ๓.๖ ใช้เวลาแสดงชดุละไม่เกิน ๑๒ นาที เกินเวลาหกั ๑ คะแนน/นาที 
๔. วธีิการแข่งขัน 
   ๔.๑ กรณีผู้ เข้าแข่งขนัไปรายงานตวัไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนดในหลกัเกณฑ์การแข่งขนั
        ให้กรรมการฯ พิจารณาตดัสทิธ์ิการเข้าแข่งขนั 
   ๔.๒ ผู้ เข้าแข่งขนัต้องมารายงานตวัก่อนการประกวดแข่งขนั ๓๐ นาที (หากมารายงานตวั
        พ้นจากเวลาท่ีก าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตดัสทิธ์ิการเข้าแข่งขนั) 



   ๔.๓ กรณีผู้ เข้าแข่งขนัเป็นคนซึง่ไม่มีสญัชาติไทยให้แสดงหลกัฐานทางราชการท่ีแสดงให้
         เห็นวา่อยู่ในประเทศไทยอย่างถกูต้องตามกฎหมาย ดงันี ้
    (๑) ส าเนาบตัรประจ้าตวัคนซึง่ไม่มีสญัชาติไทยหรือส าเนาสตูิบตัรหรือหนงัสือ
                 รับรองการเกิด (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 
              (๒) หนงัสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
๕. เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 
   ๕.๑ การประดิษฐ์ท่าร า /การออกแบบการแสดง  ๓๐  คะแนน 
   ๕.๒ ลีลาท่าร า       ๒๐  คะแนน 
   ๕.๓ จงัหวะการผสมกลมกลืนระหวา่งการร าและดนตรี ๑๐  คะแนน 
   ๕.๔ การวางรูปแบบแถวและความพร้อมเพรียง  ๒๐  คะแนน 
   ๕.๕ การแต่งกายเหมาะสมกบัชดุการแสดง   ๒๐  คะแนน 
๖. รางวัลการประกวดทกุระดับ 
   - รางวลัชนะเลศิเงินสด.....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
   - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๑เงินสด.....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
   - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒เงินสด.....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
   รางวัลเกียรตบิัตร 
   - รางวลัเกียรติบตัรทองคะแนนตัง้แต่   ๘๐   คะแนนขึน้ไป 
   - รางวลัเกียรติบตัรเงินคะแนนตัง้แต่   ๗๐-๗๙  คะแนน 
   - รางวลัเกียรติบตัรทองแดงคะแนนตัง้แต่  ๖๐-๖๙  คะแนน 
   - รางวลัเกียรติบตัรชมเชยคะแนนตัง้แต่  ๕๐-๕๙  คะแนน 
๗. ผลการตดัสนิของคณะกรรมการถือเป็นเดด็ขาด 

 หมายเหตุ 
  *** ไปต่อระดับภาค/ระดับประเทศ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๕. การแสดงตลก 
 

๑. ระดับชัน้ของผู้เข้าแข่งขัน 
   ๑.๑ ระดบัชัน้มธัยมศึกษา 
๒. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน : แข่งขันประเภททมี ๓-๕ คน (ไม่รวมคนเล่นดนตรีประกอบการ   
     แสดง) 
๓. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
   ๓.๑ เนือ้หาท่ีแสดงไม่เสียดสี / ล้อเลียนสงัคมและกระทบสทิธิของบคุคลอ่ืน 
   ๓.๒ ไม่แยก ชาย-หญิง 
   ๓.๓ เวลาในการแสดงไม่เกิน ๑๐ นาที 
   ๓.๔ อนญุาตให้ใช้เคร่ืองดนตรีประกอบได้ 
   ๓.๕ แต่งกายตามความเหมาะสม ไม่กระทบต่อวฒันธรรมและประเพณีไทย 
๔. เกณฑ์การให้คะแนน จ านวน ๑๐๐ คะแนน 
   ๔.๑ ภาษาท่ีใช้ในการแสดงเหมาะสม  ๑๕  คะแนน 
   ๔.๒ ปฏิภาณไหวพริบ    ๒๐  คะแนน 
   ๔.๓ ลีลา – ท่าทาง    ๒๐  คะแนน 
   ๔.๔ ความคิดสร้างสรรค์   ๒๕  คะแนน 
   ๔.๕ การแต่งกายและอปุกรณ์   ๑๐  คะแนน 
   ๔.๖ เวลาท่ีใช้ในการแสดง   ๑๐  คะแนน 
๕. รางวัลการประกวดทกุระดับ 
   - รางวลัชนะเลศิเงินสด.....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
   - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๑เงินสด.....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
   - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒เงินสด.....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
   รางวัลเกียรตบิัตร 
   - รางวลัเกียรติบตัรทองคะแนนตัง้แต่   ๘๐   คะแนนขึน้ไป 
   - รางวลัเกียรติบตัรเงินคะแนนตัง้แต่   ๗๐-๗๙  คะแนน 
   - รางวลัเกียรติบตัรทองแดงคะแนนตัง้แต่  ๖๐-๖๙  คะแนน 
   - รางวลัเกียรติบตัรชมเชยคะแนนตัง้แต่  ๕๐-๕๙  คะแนน 
๖. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเดด็ขาด 
 

 



 
 
 

๒๖. การประกวดเดี่ยวแคน 
 

๑. ระดับชัน้ของผู้เข้าแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังนี ้
   ๑.๑ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๒ 
   ๑.๒ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๔-๕ 
๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน : ผู้เข้าแข่งขันแต่ละระดับชัน้ จ านวน ๑ คน 
๓. หวัข้อในการแข่งขัน 
  ๓.๑ ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ ลายบงัคบั ๑ ลาย ลายเพลงเต้ย และลายอสิระ ๑ ลาย 
  ๓.๒ ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ ลายบงัคบั ๑ ลาย ลายเพลงสุดสะแนน และลายอิสระ ๑ ลาย 
๔. เกณฑ์การให้คะแนน จ านวน ๑๐๐ คะแนน 
   ๔.๑ เทคนิคการบรรเลง  ๓๐  คะแนน 
   ๔.๒ ความคิดสร้างสรรค์  ๒๐  คะแนน 
   ๔.๓ ความถกูต้องจงัหวะและท านอง ๒๐  คะแนน 
   ๔.๔ ความกลมกลืน   ๓๐  คะแนน 
๕. ใช้เวลาในการแข่งขันไม่เกิน ๑๐ นาท ี
๖. อุปกรณ์ในการแข่งขัน : ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง คือ แคน ๑ เต้า 
๗. รางวัลการประกวดทกุระดับชัน้ 
   - รางวลัชนะเลศิเงินสด.....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
   - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๑เงินสด.....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
   - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒เงินสด.....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
   รางวัลเกียรตบิัตร 
   - รางวลัเกียรติบตัรทองคะแนนตัง้แต่   ๘๐   คะแนนขึน้ไป 
   - รางวลัเกียรติบตัรเงินคะแนนตัง้แต่   ๗๐-๗๙  คะแนน 
   - รางวลัเกียรติบตัรทองแดงคะแนนตัง้แต่  ๖๐-๖๙  คะแนน 
   - รางวลัเกียรติบตัรชมเชยคะแนนตัง้แต่  ๕๐-๕๙  คะแนน 
๘. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเดด็ขาด 
 

 
 
 



 
 
 

๒๗. การประกวดเดี่ยวพณิ 
 

๑. ระดับชัน้ของผู้เข้าแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังนี ้
   ๑.๑ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๒ 
   ๑.๒ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๔-๕ 
๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน : ผู้เข้าแข่งขันแต่ละระดับชัน้ จ านวน ๑ คน 
๓. หวัข้อในการแข่งขัน 
  ๓.๑ ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ ลายบงัคบั ๑ ลาย ลายเพลงเต้ย และลายอสิระ ๑ ลาย 
  ๓.๒ ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ ลายบงัคบั ๑ ลาย ลายเพลงปู่ ปะหลาน และลายอิสระ ๑ ลาย 
๔. เกณฑ์การให้คะแนน จ านวน ๑๐๐ คะแนน 
   ๔.๑ เทคนิคการบรรเลง  ๓๐  คะแนน 
   ๔.๒ ความคิดสร้างสรรค์  ๒๐  คะแนน 
   ๔.๓ ความถกูต้องจงัหวะและท้านอง ๒๐  คะแนน 
   ๔.๔ ความกลมกลืน   ๓๐  คะแนน 
๕. ใช้เวลาในการแข่งขันไม่เกิน ๑๐ นาท ี
๖. อุปกรณ์ในการแข่งขัน : ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมพณิมาเอง 
๗. รางวัลการประกวดทกุระดับชัน้ 
   - รางวลัชนะเลศิเงินสด.....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
   - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๑เงินสด.....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
   - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒เงินสด.....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
   รางวัลเกียรตบิัตร 
   - รางวลัเกียรติบตัรทองคะแนนตัง้แต่   ๘๐   คะแนนขึน้ไป 
   - รางวลัเกียรติบตัรเงินคะแนนตัง้แต่   ๗๐-๗๙  คะแนน 
   - รางวลัเกียรติบตัรทองแดงคะแนนตัง้แต่  ๖๐-๖๙  คะแนน 
   - รางวลัเกียรติบตัรชมเชยคะแนนตัง้แต่  ๕๐-๕๙  คะแนน 
๘. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเดด็ขาด 
 
 
 
 



 
 
 

๒๘. การประกวดร าวงมาตรฐาน 
  ๑. คุณสมบัตผู้ิเข้าแข่งขัน 
   - เป็นนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษา (ป.๑-ป.๖) 
   - เป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๖) 
   - ก าลงัศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
๒. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   ๒.๑ แข่งขนัเป็นทีมๆละ ๘-๑๐ คน (๔ – ๕ คู่) 
   ๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขนั 
        ๒.๑.๑ ระดบัชัน้ประถมศึกษา (ป.๑-ป.๖)จ านวนภาคละ ๓ ทีม 
        ๒.๒.๒ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๖)จ านวนภาคละ ๓ ทีม 
๓. วิธีการด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
   ๓.๑ เพลงบงัคบั ๑ เพลงๆ ละ ๑ รอบ ดงันี ้
        ๓.๑.๑ ระดบัชัน้ประถมศึกษา (ป.๑-ป.๖)คือ เพลงคืนเดือนหงาย 
        ๓.๑.๒ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๖)คือ เพลงร ามาชิมาร า 
   ๓.๒ เพลงเลือกเสรี ๑ เพลงๆละ ๑ รอบ เพลงเลือกเสรีต้องไม่ซ า้กบัเพลงบงัคบั 
   ๓.๓ จบัสลากเลือกเพลง ๑ เพลงๆละ ๑ รอบ ถ้าซ า้กบัเพลงเลือกเสรีหรือเพลงบงัคบัให้จบั
         สลากใหม่ 
   ๓.๔ ทีมผู้เข้าแข่งขนัสง่แผน่ซีดีเพลง พร้อมรายช่ือผู้เข้าประกวดแข่งขนัในวนัรายงานตวั 
   ๓.๕ การแต่งกายตามแบบร าวงมาตรฐาน 
   ๓.๖ ใช้ผู้แสดงชายจริง หญิงแท้ (ยกเว้นโรงเรียนท่ีเป็นสตรีล้วน หรือชายล้วน) 
   ๓.๗ ใช้ท่าร าของกรมศิลปากร 
๔. วธีิการแข่งขัน 
   ๔.๑ กรณีผู้เข้าแข่งขนัไปรายงานตวัไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนดในหลกัเกณฑ์การแข่งขนั
        ให้ กรรมการฯ พิจารณาตดัสทิธ์ิการเข้าแข่งขนั 
 ๔.๒ ผู้ เข้าแข่งขนัต้องมารายงานตวัก่อนการประกวดแข่งขนั ๓๐ นาที (หากมารายงานตวั
        พ้นจากเวลาท่ีก าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตดัสทิธ์ิการเข้าแข่งขนั) 
   ๔.๓ กรณีผู้เข้าแข่งขนัเป็นคนซึง่ไม่มีสญัชาติไทยให้แสดงหลกัฐานทางราชการท่ีแสดงให้
        เห็นวา่อยู่ในประเทศไทยอย่างถกูต้องตามกฎหมาย ดงันี ้
  (๑) ส าเนาบตัรประจาตวัคนซึง่ไม่มีสญัชาติไทยหรือส าเนาสตูิบตัรหรือหนงัสือ



        รับรองการเกิด (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 
    (๒) หนงัสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

๕. เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 
   ๕.๑ ความถกูต้องท่าร า  ๒๐ คะแนน 
   ๕.๒ จงัหวะการร า   ๒๐ คะแนน 
   ๕.๓ ลีลาความสวยงาม  ๒๐ คะแนน 
   ๕.๔ ความพร้อมเพรียง  ๒๐ คะแนน 
   ๕.๕ การแต่งกาย   ๒๐ คะแนน 
๖. รางวัลการประกวดทกุระดับชัน้ 
   - รางวลัชนะเลศิเงินสด.....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
   - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๑เงินสด.....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
   - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒เงินสด.....................บาท พร้อมเกียรติบตัร 
   รางวัลเกียรตบิัตร 
   - รางวลัเกียรติบตัรทองคะแนนตัง้แต่   ๘๐   คะแนนขึน้ไป 
   - รางวลัเกียรติบตัรเงินคะแนนตัง้แต่   ๗๐-๗๙  คะแนน 
   - รางวลัเกียรติบตัรทองแดงคะแนนตัง้แต่  ๖๐-๖๙  คะแนน 
   - รางวลัเกียรติบตัรชมเชยคะแนนตัง้แต่  ๕๐-๕๙  คะแนน 
๗. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเดด็ขาด 
หมายเหตุ 
  *** ไปต่อระดบัภาค/ระดบัประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
เอกสารหมายเลข ๑. 

ใบสมัครแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวัดศรีสะเกษ  

ปีการศึกษา  2559 
วันที่ ๒๑ มกราคม  ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 

***************************************************** 
โรงเรียน.................................................................................อ าเภอ...............................จงัหวดัศรีสะเกษ 
เบอร์โทรศัพท์.....................................................................โทรสาร......................................................... 
กิจกรรมที่สง่สมคัรแขง่ขนัระดบัการศกึษา      ประถมศกึษา ป..............      มธัยมศกึษา ม.......................... 
๑. แขง่ขนัวาดภาพระบายส(ีสนี า้) (๒ คน)                        ๙. แขง่ขนัประติมากรรมลอยตวั (๒ คน) 
๒. แขง่ขนัวาดภาพหวัข้อก าหนด(สโีปสเตอร์) (๑ คน)        ๑๐. แขง่ขนัประติมากรรมนนูสงู (๒ คน) 
๓. แขง่ขนัวาดเส้นหุน่น่ิง (๑ คน)                                      ๑๑. แขง่ขนัแกะเทียน (๒ คน) 
๔. แขง่ขนัออกแบบปกหนงัสอื (๒ คน)                             ๑๒. แขง่ขนัวาดภาพคนเหมือนคร่ึงตวั(๑ คน) 
๕. แขง่ขนัออกแบบโฆษณา (๒ คน)                                 ๑๓. ประกวดร้องเพลงไทยลกูทงุ (๑ คน) 
๖. แขง่ขนัเขียนลายไทย (๑ คน)                                       ๑๔. ประกวดร้องเพลงไทยสากล (๑ คน) 
๗. แขง่ขนัจิตรกรรมไทยประเพณี (๑ คน)                          ๑๕. ประกวดเด่ียวแคน (๑ คน) 
๘. ประกวดเด่ียวพิณ (๑ คน) 
ช่ือเพลง / ช่ือผลงาน / ช่ือกิจกรรม ......................................................................................................... 
  รายช่ือผู้สมัคร 
 ๑)......................................................ชัน้.........๒).........................................................ชัน้......... 
๓).......................................................ชัน้.........๔).........................................................ชัน้......... 
๕).......................................................ชัน้.........๖)..........................................................ชัน้......... 
๗).......................................................ชัน้.........๘).........................................................ชัน้......... 
๙).......................................................ชัน้.........๑๐).......................................................ชัน้......... 
๑๑).....................................................ชัน้.........๑๒).......................................................ชัน้........
๑๓).....................................................ชัน้.........๑๔).......................................................ชัน้......... 
๑๕).....................................................ชัน้.........๑๖).......................................................ชัน้......... 
ช่ือผู้ควบคมุ ๑)..............................................................เบอร์ติดตอ่............................... 
                 ๒)..............................................................เบอร์ติดตอ่................................ 
 
    ขอรับรองวา่ข้อความดงักลา่วถกูต้อง 
      ลงช่ือ.....................................................ผู้ รับรอง 
    (......................................................) 



    ต าแหนง่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการโรงเรียน...................................... 
 

 
เอกสารหมายเลข ๒. 

ใบสมัครแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวัดศรีสะเกษ  

ปีการศึกษา  2559 
วันที่ ๒๑ มกราคม  ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 

***************************************************** 
โรงเรียน.................................................................................อ าเภอ...............................จงัหวดัศรีสะเกษ 
เบอร์โทรศัพท์.....................................................................โทรสาร......................................................... 
กิจกรรมที่สง่สมคัรแขง่ขนัระดบัการศกึษา      ประถมศกึษา ป..............      มธัยมศกึษา ม.......................... 
๑. ประกวดวงโปงลาง (๓๕ คน)                                        ๗. ประกวดวงดนตรีลกูทุ่งคอมโบพร้อมแดนเซอร์(๒๐-๓๘ คน)  
๒. ประกวดโฟล์คซอง (๓-๕ คน)                                       ๘. ประกวดวงสตริง (๘ คน) 
๓. ประกวดร้องเพลงลกูทุง่พร้อมหางเคร่ือง (๖-๙ คน)        ๙. ประกวดนาฏศิลป์ไทยอนรัุกษ์ (๖ คน) 
๔. ประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา (๖-๙ คน)        ๑๐. การแสดงตลก (๓-๕ คน) 
๕. ประกวดนาฏศิลป์พืนเมืองสร้างสรรค์ (๖-๒๐ คน)          ๑๑.การประกวดร าวงมาตรฐาน  (๘-๑๐ คน) 
๖.การประกวดนาฏศิลป์พืน้เมืองสร้างสรรค์(๖-๒๐ คน) 
    ช่ือเพลง / ช่ือผลงาน / ช่ือกิจกรรม ......................................................................................................... 
  รายช่ือผู้สมัคร 
 ๑)......................................................ชัน้.........๒).........................................................ชัน้......... 
๓).......................................................ชัน้.........๔).........................................................ชัน้......... 
๕).......................................................ชัน้.........๖)..........................................................ชัน้......... 
๗).......................................................ชัน้.........๘).........................................................ชัน้......... 
๙).......................................................ชัน้.........๑๐).......................................................ชัน้......... 
๑๑).....................................................ชัน้.........๑๒).......................................................ชัน้........
๑๓).....................................................ชัน้.........๑๔).......................................................ชัน้......... 
๑๕).....................................................ชัน้.........๑๖).......................................................ชัน้......... 
๑๗).....................................................ชัน้.........๑๘).......................................................ชัน้........
๑๙).....................................................ชัน้.........๒๐).......................................................ชัน้......... 
๒๑).....................................................ชัน้.........๒๒).......................................................ชัน้......... 
๒๓).....................................................ชัน้.........๒๔).......................................................ชัน้......... 
ช่ือผู้ควบคมุ ๑)..............................................................เบอร์ติดตอ่............................... 
                 ๒)..............................................................เบอร์ติดตอ่................................ 
    ขอรับรองวา่ข้อความดงักลา่วถกูต้อง 
      ลงช่ือ.....................................................ผู้ รับรอง 



    (......................................................) 
    ต าแหนง่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการโรงเรียน...................................... 
 

เอกสารหมายเลข ๓. 
ใบสมัครแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  
ปีการศึกษา  2559 

วันที่ ๒๑ มกราคม  ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 
***************************************************** 

 
การประกวดส่ือการเรียนการสอนครูศิลปะ 

 
 

โรงเรียน.................................................................................อ าเภอ...............................จงัหวดัศรีสะเกษ 
เบอร์โทรศัพท์.....................................................................โทรสาร......................................................... 
  
๑.) ช่ือ– สกลุ...........................................................................ต าแหนง่............................................ 
    เบอร์ติดตอ่......................................................................... 
๒.) ช่ือ– สกลุ...........................................................................ต าแหนง่............................................ 
    เบอร์ติดตอ่......................................................................... 
๓.) ช่ือ– สกลุ...........................................................................ต าแหนง่............................................ 
    เบอร์ติดตอ่......................................................................... 
๔.) ช่ือ– สกลุ...........................................................................ต าแหนง่............................................ 
    เบอร์ติดตอ่......................................................................... 
 
 
 
    ขอรับรองวา่ข้อความดงักลา่วถกูต้อง 
      ลงช่ือ.....................................................ผู้ รับรอง 
    (......................................................) 
     ต าแหนง่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการโรงเรียน...................................... 
 
 
 
 
 



 
 
 

เอกสารหมายเลข ๔. 
ใบสมัครแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวัดศรีสะเกษ  
ปีการศึกษา  2559 

วันที่ ๒๑ มกราคม  ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 
***************************************************** 

 
การประกวดโครงงาน 

 
โรงเรียน.................................................................................อ าเภอ...............................จงัหวดัศรีสะเกษ 
เบอร์โทรศัพท์.....................................................................โทรสาร......................................................... 
  
๑.) ช่ือ– สกลุ...........................................................................ชัน้............................................ 
๒.) ช่ือ– สกลุ...........................................................................ชัน้............................................ 
๓.) ช่ือ– สกลุ...........................................................................ชัน้............................................ 
๔.) ช่ือ– สกลุ...........................................................................ชัน้............................................ 
 
 
ช่ือผู้ควบคมุ ๑)..............................................................เบอร์ติดตอ่............................... 
                 ๒)..............................................................เบอร์ติดตอ่................................ 
 
 
 
    ขอรับรองวา่ข้อความดงักลา่วถกูต้อง 
      ลงช่ือ.....................................................ผู้ รับรอง 
    (......................................................) 
     ต าแหนง่ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการโรงเรียน...................................... 
 
 
 
 


 
 



 


