
๑ 

 

เกณฑ์การแข่งขันศิลปะ  

๑. การแข่งขันวาดภาพระบายสี(สีน ้า) 

๑.ระดับช้ันของผูเ้ข้าแข่งขัน แบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี ้

   ๑.๑ ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๑-๒  ๑.๒ ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๔-๕ 

   ๑.๓ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๒   ๑.๔ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕ 

๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน : ผูเ้ข้าแข่งขันแต่ละระดับช้ัน เป็นทีมๆละ ๒ คน 

  หัวข้อในการแข่งขัน : 

     ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี่ ๑-๒ “..ศรีสะเกษบ้านเรา...” ใช้สีไม ้

    ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๔-๕ “.....ทอ่งเที่ยวไทย.....” ใช้สชีอล์ค 

     ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๒ “........ไทยแลนด์ 4.0......” ใช้สีน้ า 

     ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๔-๕ “.......วิถีไทย วิถีธรรม....” ใช้สีน้ า 

๓. ใช้เวลาในการแข่งขันไม่เกิน ๓ ช่ัวโมง 

   ๓.๑ ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๑–๒ 

      ๓.๑.๑ ฝ่ายจัดการประกวดจัดเตรียมอปุกรณ์ให้ประกอบด้วย 

         - กระดาษวาดเขียน ๑๐๐ ปอนด์ ขนาด ๑๕ x ๒๒ นิ้ว 

     ๓.๑.๒ใหผู้้แข่งขันจัดเตรียมอปุกรณ์มาเอง ดังนี ้

          - ดินสอ -ยางลบ 

          - สีไม้ ชนิด ๒๔ สี -แผ่นรองวาดภาพ 

   ๓.๒ ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๔–๖ 

      ๓.๒.๑ฝ่ายจัดการประกวดจัดเตรียมอปุกรณ์ให้ ประกอบด้วย 

         - กระดาษวาดเขียน ๑๐๐ปอนด์ ขนาด๑๕ x ๒๒นิ้ว 

      ๓.๒.๒ ให้ผู้เข่งขันจัดเตรียมอปุกรณ์มาเอง ดังนี้ 

          - ดินสอ-ยางลบ 

          - สีชอล์กชนิด ๒๔ ส ี

         -แผ่นรองวาดภาพ 

   ๓.๓ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑–๒ และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔–๕ 

      ๓.๓.๑ ฝ่ายจัดการประกวดจัดเตรียมให้ ประกอบด้วย 

          - กระดาษวาดเขียน ๑๐๐ปอนด์ ขนาด ๑๕ x๒๒ นิ้ว 

      ๓.๓.๒.ใหผู้้แข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์มาเอง ดังนี้ 

          - ดินสอ-ยางลบ 

          - สีน้ า ชนิด ๒๔ สี-แผ่นรองวาดภาพ 



๒ 

 

๔. เกณฑ์การให้คะแนน จ านวน ๑๐๐ คะแนน 

   ๔.๑ วาดภาพตามหัวข้อที่ก าหนดและจัดภาพได้เหมาะสม ๓๐ คะแนน 

   ๔.๒ ความคิดสร้างสรรค์ ๓๐ คะแนน 

   ๔.๓ ความประณีตสวยงาม ๓๐ คะแนน 

   ๔.๔ การเกบ็อปุกรณ์หลงัใช้งาน ๑๐ คะแนน 

๕.รางวัลเกียรติบัตร 

   - รางวัลเกียรตบิัตรทองคะแนนต้ังแต่ ๘๐ คะแนนข้ึนไป 

   - รางวัลเกียรตบิัตรเงินคะแนนต้ังแต่ ๗๐-๗๙ คะแนน 

   - รางวัลเกียรติบัตรทองแดงคะแนนต้ังแต่ ๖๐-๖๙ คะแนน 

   - รางวัลเกียรติบัตรชมเชยคะแนนต้ังแต่ ๕๐-๕๙ คะแนน 

๖. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 

   หมายเหตุ : ไปต่อระดบัภาค/ระดับประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 

 

๒. โครงงานกลุ่มสาระศิลปะ 

๑. ระดับช้ันผูเ้ข้าประกวด นักเรยีนก าลงัศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

     -ระดับประถมศึกษา ๔-๕ 

    -ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ ๑-๒   -ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปทีี่ ๔-๕ 

๒. จ านวนผู้เข้าประกวด 

    -ผู้เข้าประกวดในแต่ละกลุ่มสาระ ทมีๆละ ๓ คน/ระดับ แตล่ะทีมเข้าประกวด ไม่เกิน ๑ โครงงาน 

๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 

    - น าเสนอพร้อมกับคณะกรรมการซักถาม ไม่เกิน ๑๘ นาที / ๑ โครงงาน 

๔. วิธีการเข้าประกวด 

    ๔.๑ โครงงานจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 

   ๔.๒ ให้ผู้เข้าประกวดจัดท ารายงานโครงงานฉบบัสมบรูณ์ มีจ านวนหน้าไม่เกิน ๕๐ หน้า จ านวน 

๓ ชุด (พิมพ์ด้วยกระดาษ A๔) โดยส่งให้ คณะกรรมการ ก่อนการประกวดแข่งขัน ๗ วัน ถ้ามีเอกสาร 

เพิ่มเตมิ สามารถสง่ได้ก่อนการแข่งขันส่ง ภายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม เวลา ๑๖.๐๐น. 

   ๔.๓ ผู้เข้าประกวดจัดท าป้ายแสดงโครงงาน ประกอบด้วยวัสดุเป็นแผ่น ๓ แผ่น แผ่นกลางม ี

ขนาด ๖๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร แผ่นกลางมีขนาด ๖๐X๖๐ เซนติเมตร 

 

 

                       

 

 

 

                      

 

 

 

๔.๔ ผู้เข้าประกวดต้องจับฉลากเพ่ือจัดล้าดับก่อนการประกวด ๓๐ นาที 

๔.๕ ผู้เข้าประกวดสามารถจัดเตรียมโครงงานภายในห้อง กอ่นการประกวด ๑๕ นาท ี

๔.๖ ผู้เข้าประกวดต้องน าเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการซกัถาม 

๔.๗ โครงงานที่ ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เป็น โครงงานที่ ลอกเลียนแบบของผู้อื่น  

 

 
โรงเรียน 

................................ 

๖๐ เซนติเมตร                        ๑๒๐ เซนติเมตร                         ๖๐ เซนติเมตร 



๔ 

 

๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ ความคิดสร้างสรรค์ (๑๐ คะแนน) 

เกณฑ์ให้คะแนน คะแนน 
๑. ความแปลกใหม่ของโครงงาน ๕ 
๒. การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ๕ 

 

ตอนที่ ๒ การเขียนรายงาน(๒๒คะแนน) 

เกณฑ์ให้คะแนน คะแนน 
๑.ความถูกต้องตามแบบฟอร์มการเขียนการรายงานการจัดท าโครงงาน(เลือกให้คะแนน ๑ 
ข้อ) 
-มีครบทุกข้อและจัดล าดับถกูต้อง 
-มีครบทุกข้อแต่จัดล าดบัไม่ถูกต้อง 
-มีไม่ครบทุกข้อ 

 
 

๕ 
๓ 
๑ 

๒.ความสมบรูณ์ของเนื้อหาในการเขียนรายงานการจัดท าโครงงาน(เลือกให้คะแนน๑ข้อ) 
-โครงงานมเีนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า ๙๕% 
-โครงงานมเีนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า ๘๕% 
-โครงงานมเีนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า ๗๕% 
-โครงงานมเีนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า ๖๕% 
-โครงงานมเีนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า ๕๕% 

 
๙ 
๗ 
๕ 
๓ 
๑ 
 

๓.การใช้ภาษา(เลอืกให้คะแนน๑ข้อ) 
-ใช้ภาษาถูกหลักไวยากรณ์ 
-มีการสะกดค าผิดไมเ่กิน ๓ ค า 
-มีการสะกดค าผิดมากกว่า ๓ ค า 

 
๕ 
๓ 
๑ 

๔.เอกสารอ้างอิง(เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ) 
-เอกสารอ้างองิมีความเกี่ยวโยงกบัโครงงานไม่น้อยกว่า ๙๕% 
-เอกสารอ้างองิมีความเกี่ยวโยงกบัโครงงานไม่น้อยกว่า ๘๕% 
-เอกสารอ้างองิมีความเกี่ยวโยงกบัโครงงานไม่น้อยกว่า ๗๕% 

 
๕ 
๓ 
๑ 

หมายเหต ุ๑.รปูเล่มรายงานทีม่ีจ านวนหน้าเกิน ๕๐ หน้า จะถูกตัดคะแนน ๕ คะแนน 
 

 

 



๕ 

 

ตอนที่ ๓ วิธีการด าเนินงาน (๑๘ คะแนน) 

เกณฑ์ให้คะแนน คะแนน 
๑.การก าหนดปญัหา(เลอืกให้คะแนน ๑ ข้อ) 
-ประเด็นปัญหามีความเฉพาะเจาะจง และชัดเจนดีมาก 
-ประเด็นปัญหามีความเฉพาะเจาะจง แต่ยังไม่ชัดเจน 
-ประเด็นปัญหาไม่เฉพาะเจาะจง 

 
๕ 

๓ 

๑ 

๒.การด าเนินงาน(เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ) 
-ด าเนินงานเป็นล าดับขั้นตอน สือ่ความหมายอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย 
-ด าเนินงานเป็นล าดับข้ันตอน สือ่ความหมายอย่างชัดเจน 
-ด าเนินงานเป็นล าดับขั้นตอน สือ่ความหมายไม่ชัดเจน 
-ด าเนินงานไม่เป็นล าดับขั้นตอน สือ่ความหมายไม่ชัดเจน 

 
๗ 

๕ 

๓ 

๑ 

๓.การแปลผลและสรุป (เลอืกให้คะแนน ๑ ข้อ) 
-แปลผลถูก และสรปุผลสอดคล้องกับข้อมูล 
-แปลผลบางอย่างถูกต้อง และสรปุผลไมส่อดคล้องกับข้อมูล 
-แปลผลบางส่วนไม่ถูกต้อง และสรุปผลสอดคล้องกับข้อมูล 

 
๓ 

๒ 

๑ 

๔.การอภิปราย(เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ) 
-อภิปรายผลได้ถูกต้อง สมบูรณ์ พร้อมมีข้อมูลประกอบ 
-อภิปรายผลได้ถูกต้อง แต่ไม่มีข้อมลูประกอบ 
-อภิปรายผลถูกต้องเพียงบางส่วน 

 
๓ 

๒ 

๑ 

 

ตอนที่ ๔ การน าเสนอ : จัดแสดงผลงาน (๒๐ คะแนน) 

เกณฑ์ให้คะแนน คะแนน 
๑.การน าเสนอข้อมูล (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ) 
-จัดเรียงล าดับขั้นตอนในการน าเสนอมีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า ๙๕% 
-จัดเรียงล าดับขั้นตอนในการน าเสนอมีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า ๙๕% 
-จัดเรียงล าดับขั้นตอนในการน าเสนอมีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า ๙๕% 
-จัดเรียงล าดับขั้นตอนในการน าเสนอมีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า ๙๕% 

 
๗ 

๕ 

๓ 

๑ 

๒.มีการใช้วัสดุอปุกรณ์ประกอบการแสดงโครงงานที่เหมาะสม (เลือกให้คะแนน๑ ข้อ) 
-อุปกรณ์การแสดงโครงงานมีความเหมาะสมทั้งหมด 
-อุปกรณ์การแสดงโครงงานบางส่วนมีความเหมาะสมทั้งหมด 
-อุปกรณ์การแสดงโครงงานไม่เหมาะสม 

 
๓ 

๒ 

๑ 

 

 



๖ 

 

 

 

 

เกณฑ์ให้คะแนน คะแนน 
๓.รูปแบบการน าเสนอน่าสนใจ (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ) 
-รูปแบบการน าเสนอผลงานน่าสนใจไม่น้อยกว่า ๙๕% 
-รูปแบบการน าเสนอผลงานน่าสนใจไม่น้อยกว่า ๘๕% 
-รูปแบบการน าเสนอผลงานน่าสนใจไม่น้อยกว่า ๗๕% 
-รูปแบบการน าเสนอผลงานน่าสนใจไม่น้อยกว่า ๖๕% 
-รูปแบบการน าเสนอผลงานน่าสนใจไม่น้อยกว่า ๕๕% 

 
๕ 

๔ 

๓ 

๒ 

๑ 

๔.มีความประณีต สวยงาม (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ) 
-สะอาด สวยงาม ตัวหนังสือ และสีที่ใช้เหมาะสมทั้งหมด 
-สะอาด สวยงาม ตังหนังสือ และสีที่ใช้เหมาะสมบางส่วน 
-สะอาด ตัวหนังสือ และสทีี่ใช้ไม่เหมาะสม 

 
๓ 

๒ 

๑ 

๕.การใช้แผงโครงงานตามขนาดที่ก าหนด(เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ) 
-ใช้แผงโครงงานตามขนาดที่ก าหนด 
-ใช้แผงโครงงานแตกต่างจากขนาดทีก่ าหนด 

 
๒ 

๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

 

ตอนที่ ๕ การน าเสนอ : การบรรยาย (๒๐ คะแนน) 

เกณฑ์ให้คะแนน คะแนน 
๑.ความสมบรูณ์ของเนื้อหา (เลอืกให้คะแนน ๑ ข้อ) 
-น้าเสนอเนือ้หาครอบคลมุประเด็นที่ศึกษาครบถ้วนไม่น้อยกว่า ๙๕% 
-น้าเสนอเนือ้หาครอบคลมุประเด็นที่ศึกษาครบถ้วนไม่น้อยกว่า ๘๕% 
-น้าเสนอเนือ้หาครอบคลมุประเด็นที่ศึกษาครบถ้วนไม่น้อยกว่า ๗๕% 
-น้าเสนอเนือ้หาครอบคลมุประเด็นที่ศึกษาครบถ้วนไม่น้อยกว่า ๖๕% 

 
๗ 

๕ 

๓ 

๑ 

๒.ทักษะการน าเสนอ (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ) 
-มีทักษะในการน าเสนอครบถ้วนไม่น้อยกว่า ๙๕% 
-มีทักษะในการน าเสนอครบถ้วนไม่น้อยกว่า ๘๕% 
-มีทักษะในการน าเสนอครบถ้วนไม่น้อยกว่า ๗๕% 
-มีทักษะในการน าเสนอครบถ้วนไม่น้อยกว่า ๖๕% 
-มีทักษะในการน าเสนอครบถ้วนไม่น้อยกว่า ๕๕% 

 
๑๐ 

๘ 

๖ 

๔ 

๒ 

๓.การมสี่วนร่วมของสมาชิกภายในกลุ่ม (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ) 
-สมาชิกในกลุม่ทุกคนมสี่วนร่วมในการน้าเสนอผลงาน 
-สมาชิกในกลุม่มีการน้าเสนอผลงานไม่ครบทุกคน 

 
๓ 

๑ 

หมายเหตุ : สามารถน าเสนอด้วยวิธีการฉายภาพข้ามศีรษะหรือคอมพิวเตอร์  

 

ตอนที่ ๖ การตอบข้อซักถาม (๑๐ คะแนน) 

เกณฑ์ให้คะแนน คะแนน 
๑.การตอบค าถาม(เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ) 
-ตอบค าถามได้ตรงประเด็นและสามารถแกป้ัญหาเฉพาะหนา้ได้ไม่น้อยกว่า ๙๕% 
-ตอบค าถามได้ตรงประเด็นและสามารถแกป้ัญหาเฉพาะหนา้ได้ไม่น้อยกว่า ๘๕% 
-ตอบค าถามได้ตรงประเด็นและสามารถแกป้ัญหาเฉพาะหนา้ได้ไม่น้อยกว่า ๗๕% 
-ตอบค าถามได้ตรงประเด็นและสามารถแกป้ัญหาเฉพาะหนา้ได้ไม่น้อยกว่า ๖๕% 

 
๗ 
๕ 
๓ 
๑ 

๒.การมสี่วนร่วมของสมาชิกภายในกลุ่ม(เลือกให้คะแนน ๑ข้อ) 
-สมาชิกในกลุม่ทุกคนมสี่วนร่วมในการค้าถาม 
-สมาชิกในกลุม่ร่วมกันตอบค าถามไม่ครบทุกคน 

 
๓ 
๑ 

หมายเหตุ เวลาที่ใช้ในการน าเสนอไม่เกิน ๙ นาที และเวลาตอบข้อซักถามไมเ่กิน ๙ นาท ี  
 

๖. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ินสุด ไปต่อระดับภาค/ระดับประเทศ 

 



๘ 

 

๓. การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง 

๑. ระดับช้ันและจ านวนผูเ้ข้าแข่งขัน (ม.๑-ม.๕) จ านวน ๑ ทีม ได้เฉพาะ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ และช้ัน

มัธยมศึกษา ๔-๕ 

  หมายเหตุผูเ้ข้าแข่งขันแต่ละระดับช้ันเป็นทมีๆละ๖-๙คน (รวมนักร้อง) 

๒. ประเภทของเพลงและเวลาที่ใช้ในการประกวด 

 เพลงไทยลกูทุ่งจ านวน๑เพลงไมเ่กิน๑๐นาทีโดยแจ้งให้คณะกรรมการและผู้จัดการประกวดทราบ 

 ล่วงหน้า 

๓. วิธีการประกวด 

   ๓.๑ผู้เข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสม 

   ๓.๒ผู้เข้าประกวดทุกทมีรายงานตัวพร้อมมอบแผ่น CD (sound เพลงโดยแจง้เพลงที่จะใช้ 

ให้ผูจ้ัดการประกวดทราบล่วงหน้าพร้อมทัง้จับสลากเพ่ือจัดลาดับก่อนการประกวด ๑๕ นาที 

   ๓.๓หากมกีารเปลี่ยนแปลงกตกิาข้อหนึ่งข้อใดผู้จัดการประกวดจะแจ้งให้ผูเ้ข้าประกวด 

ทราบก่อนการแสดง 

๔. เกณฑ์การให้คะแนนคะแนนรวม๑๐๐คะแนนดังนี้เกณฑใ์ห้คะแนน 

รายการ คะแนน 
๑. ความพร้อมเพรียง 
๒. น้ าเสียง 
๓. บุคลิกภาพการแต่งกาย 
๔. จังหวะทานองอกัขระเทคนิค 
*หมายเหต-ุอุปกรณ์ประกอบ ฉาก ไม่มีผลต่อการให้
คะแนน 

๓๐ คะแนน 
๓๐ คะแนน 
๒๐ คะแนน 
๒๐ คะแนน 

*หมายเหตุ – ฉากและอุปกรณ์ประกอบการแสดงไม่มีผลต่อการให้คะแนน (ช้า ๕ นาที ตัด ๑๐คะแนน 

หากเกิน ๑๕ นาที ตัดสิทธิ์การแข่งขัน) 

๕. รางวัลการประกวดทุกระดบัช้ัน 

รางวัลเกียรตบิัตร 

   - รางวัลเกียรตบิัตรทองคะแนนต้ังแต่๘๐คะแนนข้ึนไป 

   - รางวัลเกียรตบิัตรเงินคะแนนต้ังแต่๗๐ – ๗๙ คะแนน 

   - รางวัลเกียรตบิัตรทองแดงคะแนนต้ังแต่๖๐ – ๖๙ คะแนน 

   - รางวัลเกียรตบิัตรชมเชยคะแนนต้ังแต่๕๐ –๕๙คะแนน 

๖. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ิ้นสุด 

***หมายเหตุ :ไปต่อระดับภาค/ระดับประเทศ  



๙ 

 

๔. การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา 

๑. ระดับช้ันและจ านวนผูเ้ข้าแข่งขันแบ่งเป็น๒ระดับคือ 

 ๑.๑ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่๑-๒ 

 ๑.๒ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่๔-๕ 

 หมายเหตุ: ผูเ้ข้าแข่งขันแต่ละระดับช้ันเป็นทีมๆละ๖-๙คน (รวมนักรอ้ง) 

๒. ประเภทของเพลงและเวลาที่ใช้ในการประกวด 

   เพลงไทยพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัภูมพลอดุลยเดชจ านวน๑เพลง 

ไม่เกิน๑๐นาทผีู้เข้าประกวดในรอบแรกเมื่อเข้ารอบตัดสินต้องเปลี่ยนเพลงโดยแจง้ให้ 

คณะกรรมการและผู้จัดการประกวดทราบล่วงหน้า 

๓. วิธีการประกวด 

    ๓.๑ผู้เข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสม 

    ๓.๒ผู้เข้าประกวดทุกทมีรายงานตัวพร้อมมอบแผ่น CD (sound เพลง) ที่จะใช้ในการโดย 

แจ้งเพลงที่จะใช้ให้ผูจ้ัดการประกวดทราบล่วงหน้าพร้อมทั้งจับสลากเพื่อจัดลาดับก่อนการประกวด 

๑๕นาที 

    ๓.๓หากมกีารเปลี่ยนแปลงกตกิาข้อหนึ่งข้อใดผู้จัดการประกวดจะแจ้งให้ผูเ้ข้าประกวด 

ทราบก่อนการประกวด 

๔. เกณฑ์การให้คะแนนคะแนนรวม ๑๐๐ คะแนนดังนี้เกณฑ์ให้คะแนน 

รายการ คะแนน 
๑. ความพร้อมเพรียง 
๒. น้ าเสียง 
๓. บุคลิกภาพการแต่งกาย 
๔. จังหวะทานองอกัขระเทคนิค 
*หมายเหต-ุอุปกรณ์ประกอบ ฉาก ไม่มีผลต่อการให้
คะแนน 

๓๐ คะแนน 
๓๐ คะแนน 
๒๐ คะแนน 
๒๐ คะแนน 

๕. รางวัลการประกวดทุกระดบัช้ัน รางวัลเกียรตบิัตร 

   - รางวัลเกียรตบิัตรทองคะแนนต้ังแต่  ๘๐คะแนนข้ึนไป 

   - รางวัลเกียรตบิัตรเงินคะแนนต้ังแต่  ๗๐-๗๙คะแนน 

   - รางวัลเกียรตบิัตรทองแดงคะแนนต้ังแต่ ๖๐-๖๙คะแนน 

   - รางวัลเกียรตบิัตรชมเชยคะแนนต้ังแต่  ๕๐-๕๙คะแนน 

***หมายเหตุ: ไปต่อระดับภาค/ระดบัประเทศ 

๖.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 



๑๐ 

 

๕. การประกวดเด่ียวแคน 

๑. ระดับช้ันของผู้เข้าแข่งขัน แบ่งเป็น ๓ ระดบั ดังนี้ 

 ๑.๑ ระดับประถมศกึษาปีที่ ๔- ๖       ๑.๒ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

 ๑.๓ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๔-๖ 

๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน : ผูเ้ข้าแข่งขันแต่ละระดับช้ัน จ านวน ๑ คน 

๓. หัวข้อในการแข่งขัน 

 ๓.๑ ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๔-๖ ลายบังคับ ๑ ลาย ลายเพลงเต้ย และลายอสิระ ๑ เพลง  

 ๓.๑ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๓ ลายบังคับ ๑ ลาย ลายเพลงเต้ย และลายอิสระ ๑ เพลง 

 ๓.๒ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๔-๖ ลายบังคับ ๑ ลาย ลายเพลงสุดสะแนน และลายอสิระ ๑ เพลง 

๔. เกณฑ์การให้คะแนน จ านวน ๑๐๐ คะแนน 

 ๔.๑ เทคนิคการบรรเลง   ๓๐ คะแนน 

 ๔.๒ ความคิดสร้างสรรค์   ๒๐ คะแนน 

 ๔.๓ ความถูกต้องจังหวะและท านอง ๒๐ คะแนน 

 ๔.๔ ความกลมกลืน   ๒๐ คะแนน 

 ๔.๕.การแตง่กาย    ๑๐ คะแนน 

๕. ใช้เวลาในการแข่งขันไม่เกิน ๑๐ นาท ี

๖. อุปกรณ์ในการแข่งขัน : ให้ผูเ้ข้าแข่งขันเตรียมมาเอง คือ แคน ๑ เต้า 

๗. รางวัลการประกวดทุกระดบัช้ัน 

รางวัลเกียรตบิัตร 

   - รางวัลเกียรตบิัตรทองคะแนนต้ังแต่  ๘๐คะแนนข้ึนไป 

   - รางวัลเกียรตบิัตรเงินคะแนนต้ังแต่  ๗๐-๗๙คะแนน 

   - รางวัลเกียรตบิัตรทองแดงคะแนนต้ังแต่ ๖๐-๖๙คะแนน 

   - รางวัลเกียรตบิัตรชมเชยคะแนนต้ังแต่  ๕๐-๕๙คะแนน 

๘. ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 

๖. การประกวดเด่ียวพิณ 

๑. ระดับช้ันของผู้เข้าแข่งขัน แบ่งเป็น ๓ ระดบั ดังนี้ 

 ๑.๑ ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๔-๖ ๑.๒ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๓ 

 ๑.๓ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๔-๖ 

๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน : ผูเ้ข้าแข่งขันแต่ละระดับช้ัน จ านวน ๑ คน 

๓. หัวข้อในการแข่งขัน 

 ๓.๑ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๓ ลายบังคับ ๑ ลาย ลายเพลงเต้ย และลายอิสระ ๑ เพลง 

 ๓.๒ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๓ ลายบังคับ ๑ ลาย ลายเพลงเต้ย และลายอิสระ ๑ เพลง 

 ๓.๓ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๔-๖ ลายบังคับ ๑ ลาย ลายเพลงปู่ปะหลาน และลายอสิระ ๑ เพลง 

๔. เกณฑ์การให้คะแนน จ านวน ๑๐๐ คะแนน 

 ๔.๑ เทคนิคการบรรเลง     ๓๐ คะแนน 

 ๔.๒ ความคิดสร้างสรรค์     ๒๐ คะแนน 

 ๔.๓ ความถูกต้องจังหวะและท านอง    ๒๐ คะแนน 

 ๔.๔ ความกลมกลืน      ๒๐ คะแนน 

 ๔.๕ การแต่งกาย    ๑๐ คะแนน 

๕. ใช้เวลาในการแข่งขันไม่เกิน ๑๐ นาท ี

๖. อุปกรณ์ในการแข่งขัน : ให้ผูเ้ข้าแข่งขันเตรียมพิณมาเอง คือ พิณ ๓ สาย 

๗. รางวัลการประกวดทุกระดบัช้ัน 

รางวัลเกียรตบิัตร 

   - รางวัลเกียรตบิัตรทองคะแนนต้ังแต่  ๘๐คะแนนข้ึนไป 

   - รางวัลเกียรตบิัตรเงินคะแนนต้ังแต่  ๗๐-๗๙คะแนน 

   - รางวัลเกียรตบิัตรทองแดงคะแนนต้ังแต่ ๖๐-๖๙คะแนน 

   - รางวัลเกียรตบิัตรชมเชยคะแนนต้ังแต่  ๕๐-๕๙คะแนน 

๘. ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 

๗. การประกวดร้าวงมาตรฐาน 

๑. คุณสมบัติผูเ้ข้าแข่งขัน 

 ๑.๑ เป็นนักเรียนช้ันระดับประถมศึกษา (ป.๑-๕) 

 ๑.๒ เป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา (ม.๑-๖) ยกเว้น ม.๓, ม.๖ 

 ๑.๓ กาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๒. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

 ๒.๑ แข่งขันเป็นทีมๆละ ๘-๑๐ คน ( ๔-๕ คู่ ) 

 ๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

  ๒.๒.๑ เป็นนักเรียนช้ันระดับประถมศึกษา (ป.๑-๕) 

  ๒.๒.๒ เป็นนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษา (ม.๑-๖) ยกเว้น ม.๓, ม.๖ 

๓. วิธีการด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

 ๓.๑ เพลงบงัคับ ๑ เพลงๆละ ๑ รอบ ดังนี ้

  ๓.๑.๑ เป็นนักเรียนช้ันระดับประถมศึกษา (ป.๑-๕) คือ เพลงคืนเดือนหงาย 

  ๓.๑.๒ นักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษา (ม.๑-๖) ยกเว้น ม.๓, ม.๖ คือ เพลงร ามาสิมาร า 

 ๓.๒ เพลงเลือกเสรี ๑ เพลงๆละ ๑ รอบ เพลงเลือกเสรีต้องไม่ซ้ ากับเพลงบังคับ 

 ๓.๓ จับสลากเลอืกเพลง ๑ เพลงๆละ ๑ รอบ ถ้าซ้ ากบัเพลงเลือกเสรหีรือเพลงบังคับให้จบัสลากใหม่ 

 ๓.๔ ทีมผูเ้ข้าแข่งขันส่งแผ่นซีดี พร้อมรายช่ือผู้เข้าประกวดแข่งขันในวันรายงานตัว 

 ๓.๕ การแต่งกายตามแบบราวงมาตรฐาน 

 ๓.๖ ใช้ผู้แสดงชายจริง หญิงแท้ (ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นสตรลีว้น หรือชายล้วน) 

 ๓.๗ ใช้ท่าร าของกรมศิลปากร 

๔. วิธีการแข่งขัน 

 ๔.๑ กรณีผู้กรณีผูเ้ข้าแข่งขันไปรายงานตัวไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนดในหลักเกณฑ์การแข่งขันให ้

กรรมการฯพิจารณาตัดสิทธ์ิการเข้าแข่งขัน 

 ๔.๒ ผู้เข้าแข่งขันต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๓๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจ ากัด 

เวลาที่ก าหนด ให้กรรมการฯพจิารณาตัดสิทธ์ิการเข้าร่วมแข่งขัน) 

 ๔.๓ กรณีผูเ้ข้าแข่งขันเป็นคนซึง้ไม่มสีัญชาติไทยให้แสดงหลกัฐานทางราชการที่แสดงใหเ้ห็นว่าอยู่ใน 

ประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี ้

 (๑) สาเนาบัตรประจ าตัวคนซึ้งไมม่ีสญัชาติไทยหรือสาเนาสตูิบัตรหรือหนังสือรบัรองการเกิด 

(อย่างใดอย่างหนึ่ง) 

 (๒) หนังสือรับรองของผูบ้รหิารสถานศึกษา 

 



๑๓ 

 

๕. รางวัลการประกวดทุกระดบัช้ัน 

รางวัลเกียรตบิัตร 

   - รางวัลเกียรตบิัตรทองคะแนนต้ังแต่๘๐คะแนนข้ึนไป 

   - รางวัลเกียรตบิัตรเงินคะแนนต้ังแต่๗๐-๗๙คะแนน 

   - รางวัลเกียรตบิัตรทองแดงคะแนนต้ังแต่๖๐-๖๙คะแนน 

   - รางวัลเกียรตบิัตรชมเชยคะแนนต้ังแต่๕๐-๕๙คะแนน 

***หมายเหตุ: ไปต่อระดับภาค/ระดบัประเทศ 

๖.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 

 

๘ . การประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 

 นิยามศัพท์ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ คือ การแสดงที่นอกเหนือจากนาฏศิลป์ไทยอนุรกัษ์ เป็นการ

แสดงนาฏศิลป์ไทยที่คิดประดิษฐ์สร้างขึ้นใหม่ทั้งเพลงดนตรี เนื้อหาการแต่งกายและลีลาท่าราสอดคล้องตาม 

กรอบความคิดทีก่ าหนด และไมเ่กี่ยวข้องกบัการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองและนาฏศิลป์ไทยสากล 

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 

 ๑.๑ เป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา (ป.๑-ป.๕) 

 ๑.๒ เป็นนักเรียนช้ันระดับช้ันมัธยมศึกษา (ม.๑-ม.๖) (ยกเว้น ม. ๓ และ ม.๖) 

 ๑.๓ กาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

 ๒.๑ แข่งขันเป็นทีมๆละ ๘-๑๖ คน 

 ๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน  ๒.๒.๑ ระดับช้ันมัธยมศึกษา (ป.๑-ป.๕) 

     ๒.๒.๒ ระดับช้ันมัธยมศึกษา (ม.๑-ม.๖) (ยกเว้น ม. ๓ และ ม.๖) 

๓. วิธีการด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

 ๓.๑ เพลงที่ใช้ประกอบท่าร า มหีรอืไม่มเีนื้อร้องก็ได้ โดยยึดหลักเกณฑ์ให้ความหมายในการสง่เสรมิ 

ศิลปวัฒนธรรมไทย 

 ๓.๒ การแต่งกาย แต่งกายตามความเหมาะสมกับเพลงที่น ามาเสนอ โดยไม่ใช้ชุดยืนเครื่องพระ-นาง 

 ๓.๓ จัดท าข้อมลูรายละเอียดของการแสดงอย่างน้อย ๓ ฉบบั ส่งให้คณะกรรมการพรอ้มกบั 

รายงานตัวเข้าแข่งขัน 

 ๓.๔ ผู้แสดงจะเป็นหญิงล้วน ชายล้วน หรือชายหญิงก็ได้ 

 ๓.๕ ใช้แผ่นซีดีหรอืเทปบันทึกเสียง 

 ๓.๖ใช้เวลาแสดงชุดละไม่เกิน ๑๒ นาที เกินเวลาหัก ๑ คะแนน/นาที 

๔. วิธีแข่งขัน 

 ๔.๑ กรณีผู้กรณีผูเ้ข้าแข่งขันไปรายงานตัวไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนดในหลักเกณฑ์การแข่งขันให ้

กรรมการฯพิจารณาตัดสิทธ์ิการเข้าแข่งขัน 

 ๔.๒ ผู้เข้าแข่งขันต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๓๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจ ากัด 

เวลาที่ก าหนด ให้กรรมการฯพจิารณาตัดสิทธ์ิการเข้าร่วมแข่งขัน) 

 ๔.๓ กรณีผูเ้ข้าแข่งขันเป็นคนซึง้ไม่มสีัญชาติไทยให้แสดงหลกัฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ใน 

ประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี ้

 (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวคนซึ้งไมม่ีสญัชาติไทยหรือสาเนาสตูิบัตรหรือหนังสือรบัรองการเกิด 

(อย่างใดอย่างหนึ่ง) 

 (๒) หนังสือรับรองของผูบ้รหิารสถานศึกษา 



๑๕ 

 

๕. เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 

 ๕.๑ การประดิษฐ์ท่าร า/การออกแบบท่าร า   ๓๐ คะแนน 

 ๕.๒ ลีลาท่าร า      ๒๐ คะแนน 

 ๕.๓ จังหวะการผสมกลมกลืนระหว่างการร าและดนตร ี ๑๐ คะแนน 

 ๕.๔ การวางรปูแบบแถวและความพร้อมเพรียง  ๒๐ คะแนน 

 ๕.๕ การแต่งกายเหมาะสมกับชุดการแสดง   ๒๐ คะแนน 

 

๖. รางวัลการประกวดทุกระดบั 

รางวัลเกียรตบิัตร 

   - รางวัลเกียรตบิัตรทองคะแนนต้ังแต่๘๐คะแนนข้ึนไป 

   - รางวัลเกียรตบิัตรเงินคะแนนต้ังแต่๗๐-๗๙คะแนน 

   - รางวัลเกียรตบิัตรทองแดงคะแนนต้ังแต่๖๐-๖๙คะแนน 

   - รางวัลเกียรตบิัตรชมเชยคะแนนต้ังแต่๕๐-๕๙คะแนน 

๗. ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 

หมายเหตุ : ไปต่อระดบัประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

 

๙. การประกวดสื่อการเรียนการสอนครูศิลปะ 

๑. ระดับผู้เข้าประกวด 

   ๑.๑ ครูผู้สอนในโรงเรียนสงักัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

๒. เวลาที่ใช้ในการประกวด 

   ๒.๑ น าเสนอและกรรมการซกัถามไม่เกิน ๑๒ นาที / ๑ สื่อ 

๓. วิธีการประกวด 

   ๓.๑ ผู้เข้าประกวดจะตอ้งจัดล าดับ ก่อนการประกวด ๓๐ นาที 

   ๓.๒ ผู้เข้าประกวดสามารถจัดเตรียมสื่อนวัตกรรมภายในห้อง ก่อนการประกวด ๑๕ นาท ี

   ๓.๓ ผู้เข้าประกวดต้องน าเสนอสื่อนวัตกรรมต่อคณะกรรมการ เพือ่ให้คณะกรรมการได้ซกัถ้ามี 

๔. เกณฑ์การให้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี ้

     เกณฑ์การให้คะแนนคะแนน 

รายการเกณฑ์ คะแนน 
  ๑.๑ ออกแบบสื่ออย่างเป็นระบบ เนื้อหามีความสัมพันธ์สอดคล้องกบั 
แผนการเรียนรู ้
  ๑.๒ ส่งเสริมและพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียน 
  ๑.๓ เป็นสื่อที่ไมล่อกเรียนแบบผู้อื่นมาโดยตรง 
  ๑.๔ เป็นสื่อทีส่่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน 

๒๐ 

๒. คู่มือการผลิตและข้ันตอนการใช้สื่อ 
  ๒.๑ มีเทคนิคและกระบวนการผลิตที่ชัดเจน 
  ๒.๒ มีเนื้อหาสอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
  ๒.๓ การน าเสนอสื่อเป็นไปตามลาดับข้ันตอนของหลักวิชาการ 
  ๒.๔ ความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัช้ัน / ช่วงช้ัน 
  ๒.๕ มีคุณค่าและประโยชน์กับผูส้อน และผู้เรียน 

๒๐ 

๓.สรปุรายงานผลการน าไปใช้  
๓.๑ มีเอกสารรายงานผลการน าไปใช้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
๓.๒ มีเอกสารเผยแพร่เป็นรปูธรรมเป็นที่ยอมรบัและตรวจสอบได้ 
๓.๓ มีเอกสารแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เกิดจากการใช้สื่อ 
๓.๔ รายงานการใช้จัดท าเพือ่แสดงผล และยืนยันประโยชนข์องสื่อการเรียน 
การสอน *** มิใช่จัดท าเพื่อการประกวดสื่อเท่านั้น 

๒๐ 

 

 

 



๑๗ 

 

รายการเกณฑ์ คะแนน 
๔.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 
๔.๑ มีความทันสมัยแปลกใหม ่
๔.๒ มีความคงทน ประหยัด หาง่ายในท้องถ่ิน 
๔.๓ ใช้ประกอบการสอนได้ง่ายและสะดวก 
๔.๔ การจัดแสดงเรียบง่าย และมีคุณค่า 

๒๐ 

๕. การน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
๕.๑ ความเหมาะสมของเวลาในการน าเสนอ 
๕.๒ มีเทคนิคในการน าเสนอที่เหมาะสมน่าสนใจ 
๕.๓ มีความมั่นใจชัดเจนในการตอบค าถาม 
๕.๔ บุคลิกภาพ ท่วงที วาจาของผูร้ายงาน  
 

๒๐ 

หมายเหตุ: การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ นสุด 

๕. รางวัลการประกวดทุกระดบั 

รางวัลเกียรตบิัตร 

   - รางวัลเกียรตบิัตรทองคะแนนต้ังแต่๘๐คะแนนข้ึนไป 

   - รางวัลเกียรตบิัตรเงินคะแนนต้ังแต่๗๐-๗๙คะแนน 

   - รางวัลเกียรตบิัตรทองแดงคะแนนต้ังแต่๖๐-๖๙คะแนน 

   - รางวัลเกียรตบิัตรชมเชยคะแนนต้ังแต่๕๐-๕๙คะแนน 

๖. ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 

หมายเหตุ : ไปต่อระดบัประเทศ 

 


