
 

 

 

 

 
 

หลักเกณฑแ์ละกิจกรรมการแขง่ขันทกัษะวิชาการ 

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 

วันท่ี ๒๑ เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงเรยีนราษีไศล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โรงเรียนโพธ์ิธาตุประชาสรรค์ 

โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา  โรงเรยีนกระดุมทองวิทยา  โรงเรียนบกวิทยาคม 

โรงเรียนด่านอุดมศึกษา  โรงเรียนศิลาลาดวิทยา 

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

 



 

คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ 

๑. คณะกรรมการศูนย์อ านวยการ  ประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการ  กลุ่มศลิปะ 

๑. นายสรศักดิ์  พลประเสริฐ     ผูอ้ านวยการโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์     ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวนุชนาถ จันทพฤกษ์     ครูโรงเรยีนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์           กรรมการ 

๓. นางสาวเพ็ญพักตร ์ หารบุรุษ      ครูโรงเรยีนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์            กรรมการ 

๔. นายวิไล   สุภาพ      ครูโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์                 เลขานุการ 

๕. นายธนวรรธ์  เขตสินบุญ     ครูโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์                ผูช่้วยเลขานุการ 

๒. กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี,  สีโปสเตอร์,  หุ่นน่ิง,  สื่อนวัตกรรม,วาดคนเหมือนคร่ึงตัว 

๑. นายฉลวย  งามแสง      รองผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านเปือยนาสูง   ประธานกรรมการ 

๒. นายถาวร   บุญญ์ตา      ครูโรงเรียนราษีไศล      รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวอุบลวรรณ  ชราศรี     ครูโรงเรียนบ้านสิรขิุนหาญ    กรรมการ  

๔. นายชัยวัฒน์    สิเนฮะ      ครูโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม    กรรมการ 

๕.  นางจรีภา  นนทะบุตร      ครูโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม    กรรมการ 

๖. นางพิมพ์ลภัส  วงศ์วนิัย     ครูโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม    กรรมการ 

๗. นางสาวช่อเพชร  จ าปาทอง     ครูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา    กรรมการ 

๘. นายสุระชัย  กุลบุตร      ครโูรงเรียนดงรักวิทยา    กรรมการ 

๙. นายสมโภช  พิมสอน      ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม    กรรมการ 

๑๐. นายประดิษฐ์  สระทอง     ครูโรงเรียนบ้านปราสาท    กรรมการ 

๑๑. นางสาวกชกร  อัปมาเย     ครูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม   กรรมการ 

๑๒. นางกรรญาภรณ์  กิ่งบู     ครูโรงเรียนหนองถ่มวิทยา    กรรมการ 

๑๓. นายมรกต  จันทะมั่น          ครูโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี   กรรมการ 

๑๔. นายสุกรรณ  บรรทะโก     ครูโรงเรยีนบ้านสิรขิุนหาญ    กรรมการ 

๑๕. นายสมศักดิ์  อุดร          ครูโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา   กรรมการ 

๓. กิจกรรมการแข่งขันออกแบบปกหนังสือ,  ออกแบบโฆษณา,  จติรกรรมประเพณี,  เขียนลายไทย 

๑.         ผูอ้ านวยการโรงเรียนโพธิ์วงศ์วทิยา      ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวสิริวิรัญญา อนิพานิชยุตม์   ครูโรงเรียนราษีไศล      กรรมการ 

๓. นายชนะ  กิตตพิันธ์      ครูโรงเรียนจกิสังขท์องวิทยา    กรรมการ 

๔. นายธเนศพลสิษฐ์  ไชยสวาสดิ์  ครูโรงเรียนนาแก้วพิทยา    กรรมการ 



๕. นายขจรศักดิ์  เครือค า     ครูโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา    กรรมการ 

๖. นายนิรันดร  คุลธิ      ครูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา    กรรมการ 

๗. นายนิรันดร์  อ่อนสังข์     ครูโรงเรียนประชาพัฒนศกึษา   กรรมการ 

๘. นายวินัย  ศรชัย      ครูโรงเรียนไตรมิตร     กรรมการ 

๙. นางสาวนลินรัตน์  อินต๊ะพันธ์   ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   กรรมการ 

๑๐. นายศักดิ์สิทธ์  ดาวเรือง     ครูโรงเรียนศรีแก้วพิทยา    กรรมการ 

๑๑. นางสาวอ าภริา  อินน้อย     ครูโรงเรียนแวงแก้ววิทยา    กรรมการ 

๑๒. นางสาวนันท์นิชา  งามแสง     ครูโรงเรียนโพธิ์วงศว์ิทยา                     กรรมการและเลขานุการ 

๔. กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรมลอยตัว,  ปั้นนูนสูง,  แกะเทยีน 

๑. นายอดิศักดิ์  รัตนวัน     ผูอ้ านวยการโรงเรียนด่านอุดมศึกษา       ประธานกรรมการ 

๒. นายเอกราช  วงศ์ปลั่ง     ครูโรงเรียนปรอืใหญ่วิทยบัลลังก์   กรรมการ 

๓. นายจักรฤกษ์  ศรีอนิทร์     ครูโรงเรียนไตรมิตร     กรรมการ 

๔. นางสาวศิริพันวิศา  ปิยะวงศ์     ครูโรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม   กรรมการ 

๕. นายพงศกร  ตีบกลาง     ครูโรงเรียนราษีไศล     กรรมการ 

๖. นางสาวกชกรร  อัปมาเย     ครูโรเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม   กรรมการ 

๗. นายสยาม  สันโสภา     ครูโรงเรียนด่านอุดมศกึษา             ผูช่้วยกรรมการและเลขานุการ 

๔.๑  กิจกรรมการแข่งขันโครงงานศิลปะ 

๔.๑.๑  นางวิไลรัตน์  ทองลอย      ครูโรงเรยีนขุนหาญวิทยาสรรค์     ประธานกรรมการ 

๔.๑.๒  นายรณชัย   ชัยสิทธิ์      ครูโรงเรยีนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ 

๔.๑.๓  นายราเมศ  เขียวศรี        ครูโรงเรยีนไตรมติร   กรรมการ 

๔.๑.๔  นางบุษกร   พัดบุบผา  ครูโรงเรยีนบ้านสิริขุนหาญ  กรรมการ 

๔.๑.๕  นางชิยา  พรมจันทร์      ครูโรงเรยีนผักแพววิทยา เลขานุการและกรรมการ 

๕. กิจกรรมการแข่งขันโปงลาง,  วงดนตรคีอมโบ้พร้อมแดนเซอร์,  วงดนตรโีฟล์ซอง,  วงสตรงิ 

๑. นายสุรศักดิ ์ ภาคเจริญ     ผูอ้ านวยการโรงเรียนบกวิทยาคม       ประธานกรรมการ 

๒. นายวีรพัฒน์  ในเรอืน     ครูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยา    กรรมการ 

๓. นายประสิทธ์  ศรพีร     ครูโรงเรียนโพธิ์ศรสีุวรรณวิทยาคม   กรรมการ 

๔. นายธวัชชัย  ดาวงษ์      ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   กรรมการ 

๕. นายมานะ  ศิลาวรรณ     ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม    กรรมการ 

๖. นายบุญญพัฒน์  ศรีบาล     ครูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยา    กรรมการ 



๗. นายเดชา  แหวนวง      ครูโรงเรียนปรอืใหญ่วิทยบัลลังค์   กรรมการ 

๘. นายวีระศักดิ์  สีหบุตร     ครูโรงเรียนบกวิทยาคม    กรรมการ 

๙. นายพิสษิฐ์ ศรกีุล      ครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา   กรรมการ 

๑๐. นายภานุวัฒน์  จารัตน์     ครูโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม    กรรมการ 

๑๑. นายไตรรงค์  แท่นประยุทธ์    ครูโรงเรียนดงรักวิทยา    กรรมการ 

๑๒. นายคุนัณญู   พระเนตร     ครูโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา   กรรมการ 

๑๓. นายสาธิต  ขงึภูเขียว     ครูโรงเรียนดงรักวิทยา    กรรมการ 

๑๔. นายสุระชัย  แจ่มศรี     ครูโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี   กรรมการ 

๑๕. นายณรงฤทธิ์  ดาวงษ์     ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   กรรมการ 

๑๖. นายอาทิต  สร่ายหอม     ครูโรงเรียนสายธารวิทยา    กรรมการ 

๑๗. นายชวาลวุฒิ  พิศชาติ     ครูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา    กรรมการ 

๑๘. นายพินจิ  จริตรัมย์      ครูโรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์             กรรมการและเลขานุการ 
 

๖. กิจกรรมแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง,  ร้องเพลงลูกทุ่ง,  ขับร้องเพลงไทยสากล,               

ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจนิตลีลา 

๑. นายศึก  ลูกอินทร์      ผูอ้ านวยการโรงเรียนกระดุมทองวิทยา     ประธานกรรมการ 

๒. นายภาคิน  โนนสูง      ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   กรรมการ 

๓. นายปรีดา  ศิลาโชติ      ครูโรงเรียนราษีไศล     กรรมการ 

๔. นางอาภาพัชร์ ธนทรพงศส์ิริ     ครูโรงเรยีนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม   กรรมการ 

๕. นางอุทัย  จันดาชาติ      ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม    กรรมการ 

๖. นายอลงกรณ์  นิลด า     ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   กรรมการ 

๗. นายศิรศิักดิ์  หีตจันทร์            ครูโรงเรียนบ้านเปือยนาสูง    กรรมการ 

๘. นางจันทรา  สบืทรัพย์            ครูโรงเรียนบ้านเปือยนาสูง    กรรมการ 

๙. นายเทพลักษณ์  โสดา     ครูโรงเรียนบ้านสิรขิุนหาญ    กรรมการ 

๑๐. นายเสรี  แก้วเขียวงาม     ครูโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี   กรรมการ 

๑๑. นายชยกร  ผลรักษ์      ครูโรงเรียนสายธารวิทยา    กรรมการ 

๑๒. นางสาวเบญจมาศ  จันทร์พิทักษ์   ครูโรงเรยีนกุดเสลาวิทยาคม    กรรมการ 

๑๓. นายทนงศักดิ์  สิงห์ตะโคตร     ครูโรงเรยีนแวงแก้ววิทยา    กรรมการ 

๑๔. นางสาวสุพรรษา   สมบาน    ครูโรงเรียนกระดุมทองวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
 

๗. กิจกรรมการแข่งขันการแสดงตลก,  นาฏศิลป์,  เดี่ยวแคน,  นาฏศิลป์พื้นเมือง, ร าวงมาตรฐาน,เดี่ยวพิณ 

๑. นายสิทธ์  สุระโคตร     ผูอ้ านวยการโรงเรียนศลิาลาดวทิยา      ประธานกรรมการ 

๒. ดร.นภาจร ี  ศรีจันทร์    ครูโรงเรียนบ้านเปือยนาสูง    กรรมการ    

๓. นางสาวนวลอนงค์  จัยสิน    ครูโรงเรียนราษีไศล     กรรมการ 



๔. นางสาวตะวันฉาย  รักรัศมเีย็น     ครูโรงเรยีนไตรมิตร     กรรมการ 

๕. นายเดโช  ขนันดูล     ครูโรงเรียนเมอืงจันทร์วิทยา    กรรมการ 

๖. นางสาวศริิวรรณ  จันทะวงษ์        ครูโรงเรยีนตระกาศประชาสามัคคี   กรรมการ 

๗. นางพเยีย  หว้ยจันทร์    ครูโรงเรียนด่านอุดมศกึษา    กรรมการ 

๘. นางสาวศริิประภา  ษรจันทร์ศรี    ครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญ   กรรมการ 

๙. นางนันทนา  นนท์ตา    ครูโรงเรียนศรีแก้วพิทยา    กรรมการ 

๑๐. นางบุษกร  พัดบุบผา    ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ    กรรมการ 

๑๑. นางวิไล  ชลุม     ครูโรงเรียนบ้านปราสาท    กรรมการ 

๑๒. นายศุภชัย  บุญทาทอง    ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม    กรรมการ 

๑๓. นางสาวธนาภรณ์  เวชกุลสันติ    ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ    กรรมการ 

๑๔. นางศิริวรรณ  จันทะวงษ์   ครูโรงเรยีนตระกาศประชาสามัคคี   กรรมการ 

๑๕. นางผกามาศ  ไขยสวาสดิ์     ครูโรงเรยีนขุนหาญวิทยาสรรค์    กรรมการ 

๑๖.  นางอรุณรัตน์  นุชใหม่    ครูโรงเรียนสายธารวิทยา    กรรมการ 

๑๗. นางทิพย์วรรณ์  จันทร์หอม    ครูโรงเรียนราษีไศล     กรรมการ 

๑๘. นายกฤษฏา  แย้มสะอาด    ครูโรงเรียนศลิาลาดวทิยา    กรรมการ 

๑๙. นางสาวจิรานุตม์ ถินค าเชิด     ครูโรงเรียนด่านอุดมศกึษา    กรรมการ 

๒๐. นายภณพงษ์  สังข์วัง    ครูโรงเรียนศลิาลาดวทิยา            กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมการประกวด/แข่งขัน  กลุ่มสาระศลิปะ 

โรงเรยีนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรสีะเกษปีการศึกษา๒๕๕๗ ณ โรงเรียนราษีไศล 

ที่ รายการ 

ระดับ รายการที่ไป

ต่อระดับ

ภาค/

ประเทศ 

หมาย

เหตุ 
ประถม มัธยม 

ป.๑-๓ ป.๔-๖ ม.๑-๓ ม.๔-๖ 

๑. การแขง่ขันวาดภาพระบายสี  (สีน้ า) / / / / / 

การเขียน

ภาพ

ระบายสี 

๒. การแขง่ขันวาดภาพหัวข้อที่ก าหนด (สีโปสเตอร์) - - / / - 

๓. การแขง่ขันวาดเส้นหุน่นิ่ง - - / / - 

๔. การวาดภาพคนเหมอืนครึ่งตัว - - / / - 

๕. การแข่งขันประกวดส่ือนวัตกรรมการเรียนการสอนศิลปะ ครูศิลปะ - 

๖. การแขง่ขันออกแบบปกหนังสือ - - / / - 
ศลิปะ

การ

ออกแบบ 

๗. การแขง่ขันออกแบบโฆษณา - - / / - 

๘. การแขง่ขันเขียนลายไทย - - / / - 

๙. การแขง่ขันจติรกรรมประเพณี - - / / - 

๑๐. การแขง่ขันประติมากรรมลอยตัว - - / / - 
ศลิปะ

ประติมา

กรรม 

๑๑. การแขง่ขันประติมากรรมนูนสูง - - / / - 

๑๒. การแขง่ขันแกะเทียน - - / / - 

๑๓. โครงงานกลุ่มสาระศลิปะ - / / / / 

๑๔. การประกวดวงโปงลาง / / / 

ศลิปะ

ดนตรี 

๑๕. การประกวดแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งคอมโบ้ - - / - 

๑๖. การประกวดโพล์คซอง - - / - 

๑๗. การประกวดวงสตรงิ - - / - 

๑๘. การประกวดเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง / / / 
ศลิปะ

การขับ

ร้อง 

๑๙. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง / / - 

๒๐. การประกวดร้องเพลงไทยสากล - - / / - 

๒๑. การประกวดเพลงพระราชนิพนธ์พรอ้มจนิตลีลา / / / / 

๒๒. การประกวดนาฏศลิป์ไทยอนุรักษ์ - - / / - 

ศลิปะ

นาฏศลิป์ 

๒๓. การประกวดนาฏศลิป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ - - / - 

๒๔. การประกวดตลก - - / - 

๒๕. การประกวดเดี่ยวแคน - -  / - 

๒๖. การประกวดเดี่ยวพิณ - - / / - 

๒๗. การประกวดร าวงมาตรฐาน / / / 
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หลักเกณฑแ์ละกิจกรรมการประกวด/แข่งขันทกัษะวิชาการ 

โรงเรียนสังกัดองค์การบรหิารสว่นจังหวัดศรสีะเกษ 

 

 

 

 

 

 การแข่งขันวาดภาพระบายส ี(สีน้ า) 

 การแข่งขันวาดภาพหัวข้อก าหนด(สโีปสเตอร์) 

 การแข่งขันวาดเส้นหุ่นนิ่ง 

 การวาดภาพคนเหมือนครึ่งตัว 

 การประกวดส่ือการเรยีนการสอนครูศลิปะ 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที ่๑ 

ศูนย์กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ/การวาดภาพระบายส ี

โรงเรียนโพธิธ์าตุประชาสรรค ์
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๑. การแข่งขันวาดภาพระบายสี 

๑. ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน  แบ่งเป็น  ๒  ระดับ  ดังน้ี 

๑.๑  ระดับช้ันประถมศึกษาปี่ที่  ๑-๒  ๑.๒  ระดับช้ันประถมศกึษาปีที่ ๔-๕ 

๑.๓  ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๑-๒  ๑.๔  ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๔-๕ 

๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  :  ผูเ้ข้าแขง่ขันแต่ละระดับช้ัน  เป็นทีม ๆ ละ ๒ คน 

หัวข้อในการแข่งขัน  :  ระดับช้ันประถมศึกษาปี่ที่  ๑-๒    “ครอบครัวของฉัน”  ใชส้ีไม ้

     ระดับช้ันประถมศกึษาปีที่ ๔-๕   “ประเพณีไทย”  ใช้สีชอล์ค 

  ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๑-๒  , ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๔-๕ 

 ก าหนดหัวข้อวาดภาพสีน้ า  

1. วิถีชีวติสู่อาเซียน 

2. ค่านิยม  12  ประการ 

3. พระเทพของชาวไทย 

๓. ใช้เวลาในการแข่งขันไม่เกิน  ๓  ชั่วโมง 

๓.๑ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑–๒ 

 ๓.๑.๑ฝา่ยจัดการประกวดจัดเตรียมอุปกรณ์ใหป้ระกอบด้วย 

  - กระดาษวาดเขียน ๑๐๐  ปอนด์ ขนาด ๑๑ x๑๕ นิว้ 

 ๓.๑.๒ให้ผูแ้ข่งขันจัดเตรยีมอุปกรณ์มาเอง ดังนี้ 

  - ดินสอ   - ยางลบ 

  - สีไม้ ชนิด ๑๒ สี   - แผน่รองวาดภาพ 

๓.๒ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  ๔–๖ 

 ๓.๒.๑ฝา่ยจัดการประกวดจัดเตรียมอุปกรณ์ให ้ประกอบด้วย 

  - กระดาษวาดเขียน ๑๐๐ปอนด์ ขนาด๑๕ x๒๒นิว้ 

 ๓.๒.๒ ให้ผู้เข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์มาเอง ดังนี้ 

  - ดินสอ   - ยางลบ 

  - สีชอล์กชนิด ๒๔  สี   - แผน่รองวาดภาพ 

๓.๓  ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๑–๒ และระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๔–๕ 

๓.๓.๑ ฝ่ายจัดการประกวดจัดเตรียมให้ ประกอบด้วย 

- กระดาษวาดเขียน ๑๐๐ปอนด์ ขนาด ๑๕ x๒๒  นิว้ 

๓.๓.๒.ให้ผู้แขง่ขันจัดเตรียมอุปกรณ์มาเอง ดังนี้ 

- ดินสอ   - ยางลบ 

- สีน้ า ชนิด ๒๔ สี   - แผน่รองวาดภาพ 
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๔. เกณฑ์การให้คะแนน  จ านวน  ๑๐๐  คะแนน 

๕.๑วาดภาพตามหัวข้อที่ก าหนดและจัดภาพได้เหมาะสม  ๓๐ คะแนน 

 ๕.๒  ความคิดสร้างสรรค์      ๓๐ คะแนน 

 ๕.๓  ความประณีตสวยงาม      ๓๐ คะแนน 

 ๕.๔  การเก็บอุปกรณ์หลังใชง้าน     ๑๐ คะแนน 

๕. รางวัลการประกวดทุกระดับชั้น 

- รางวัลชนะเลิศ    เงินสด.....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑   เงินสด.....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒   เงินสด.....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลเกียรติบัตร 

- รางวัลเกียรตบิัตรทอง   คะแนนตั้งแต่     ๘๐    คะแนนขึน้ไป 

- รางวัลเกียรตบิัตรเงิน   คะแนนตั้งแต่  ๗๐-๗๙  คะแนน 

- รางวัลเกียรตบิัตรทองแดง   คะแนนตั้งแต่  ๖๐-๖๙   คะแนน 

- รางวลัเกียรตบิัตรชมเชย   คะแนนตั้งแต่  ๕๐-๕๙  คะแนน 

๖. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 

 

หมายเหตุ  :  ไปต่อระดับภาค/ระดับประเทศ 
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๒.  การแข่งขันเขียนภาพจากหัวข้อก าหนดสีโปสเตอร์ 

๑.  ระดับชั้นของผู้แข่งขันแบ่งเป็น  ๒  ระดับ  ดังน้ี 

๑.๑  ระดับช้ันมัธยมศกึษาปี่ที่  ๑-๒ 

๑.๒  ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่๔-๕ 

๒.  ประเภทและจ านวนผู้แข่งขัน:  ผูเ้ข้าแข่งขันแต่ละระดับชั้น จ านวน ๑  คน 

๔.  หัวข้อในการแข่งขัน  :  ประชาคมอาเซียนและเศรษฐกิจพอเพียง 

๕.  เกณฑ์การให้คะแนน  จ านวน ๑๐๐   คะแนน 

๕.๑  วาดภาพตามหัวข้อที่ก าหนดและจัดภาพได้เหมาะสม  ๓๐ คะแนน 

๕.๒  ความคิดสร้างสรรค์      ๓๐ คะแนน 

๔.๔  ความประณีตสวยงาม     ๓๐ คะแนน 

๔.๔  การเก็บอุปกรณ์หลังใชง้าน     ๑๐ คะแนน 

๖.  เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน ๓   ชั่วโมง 

๗.  อุปกรณ์ในการแข่งขัน 

๗.๑  กระดาษ  ๑๐๐  ปอนด์  ขนาด  ๑๕x ๒๒ นิว้ 

๗.๒  สโีปสเตอร์ 

๗.๓  แผ่นรอง 

๗.๔  อุปกรณ์อื่นๆ ที่จ าเป็นในการแขง่ขัน 

๘.  รางวัลการประกวดทุกระดับชั้น 

-รางวัลชนะเลิศ    เงินสด....................บาท พร้อมเกียรติบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑  เงินสด....................บาท พร้อมเกียรติบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  เงินสด....................บาท พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลเกียรติบัตร 

-รางวัลเกียรตบิัตรทอง   คะแนนตั้งแต่ ๘๐  คะแนนขึ้นไป 

- รางวัลเกียรตบิัตรเงนิ   คะแนนตั้งแต่ ๗๐-๗๙ คะแนนขึ้นไป 

- รางวัลเกียรตบิัตรทองแดง  คะแนนตั้งแต่ ๖๐-๖๙  คะแนนขึ้นไป 

- รางวัลเกียรติบัตรชมเชย   คะแนนตั้งแต่ ๕๐-๕๙ คะแนนขึ้นไป 

๙.  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
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๓.  การแข่งขันวาดเส้นหุ่นน่ิง 

๑.  ระดับชั้นของผู้แข่งขัน แบ่งเป็น  ๒  ระดับดังน้ี 

๑.๑  ระดับช้ันมัธยมศกึษาปี่ที่๑-๒ 

๑.๒  ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๔-๕ 

๒.  ประเภทและจ านวนผู้แข่งขัน:  ผูเ้ข้าแข่งขันแต่ละระดับชั้น จ านวน ๑ คน 

๓.  หัวข้อในการแข่งขัน:  คณะกรรมการก าหนดหัวข้ออิสระ 

๔.  เกณฑ์การให้คะแนน จ านวน๑๐๐คะแนน 

๔.๑  การจัดภาพ / องค์ประกอบ     ๔๐ คะแนน 

๔.๒  การใช้แสงเงา      ๔๐ คะแนน 

๔.๓  ความประณีต      ๒๐ คะแนน 

๕.  เวลาท่ีใช้ในการแข่งขัน ๓   ชั่วโมง 

๖.  อุปกรณ์ในการแข่งขัน 

 ๖.๑  กระดาษ  ๑๐๐  ปอนด์  ขนาด  ๑๕x ๒๒ นิว้ 

 ๖.๒  ดินสอแรเงา 

 ๖.๓  แผน่รอง 

  หมายเหตุ:  อุปกรณ์ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรยีมมาเอง 

๗.  รางวัลการประกวดทุกระดับชั้น 

 - รางวัลชนะเลิศ   เงินสด....................บาท พร้อมเกียรติบัตร 

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑  เงินสด....................บาท พร้อมเกียรติบัตร 

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  เงินสด....................บาท พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลเกียรติบัตร 

 - รางวัลเกียรตบิัตรทอง   คะแนนตั้งแต่ ๘๐  คะแนนขึ้นไป 

 - รางวัลเกียรตบิัตรเงนิ   คะแนนตั้งแต่ ๗๐-๗๙ คะแนนขึ้นไป 

 - รางวัลเกียรตบิัตรทองแดง  คะแนนตั้งแต่ ๖๐-๖๙  คะแนนขึ้นไป 

 - รางวัลเกียรตบิัตรชมเชย  คะแนนตั้งแต่ ๕๐-๕๙ คะแนนขึ้นไป 

๘.  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
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๔. การแข่งขันวาดภาพคนเหมือนครึ่งตัว 

๑. ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน  แบ่งเป็น  ๒  ระดับ  ดังน้ี 

๑.๑  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๒    

๑.๒  ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๔-๕ 

๒. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน  :  ผู้แขง่ขันแต่ละระดับช้ัน  จ านวน  ๑  คน 

๓. หัวข้อในการแข่งขัน  คณะกรรมการก าหนดหัวข้ออสิระ 

๔. เกณฑ์การให้คะแนน  จ านวน  ๑๐๐  คะแนน 

๔.๑  การจัดภาพ/องคป์ระกอบ    ๔๐  คะแนน 

๔.๒  การใช้แสงเงา     ๔๐  คะแนน 

๔.๓  ความประณีต     ๒๐  คะแนน 

๕. ใช้เวลาในการแข่งขัน  ๓  ชั่วโมง 

๖. อุปกรณ์ในการแข่งขัน 

๖.๑  กระดาษ  ๑๐๐  ปอนด์  ขนาด  ๑  ส่วน  ๒  ของกระดาษ  ๑๐๐  ปอนด์  

๖.๒  ดินสอแรเงา 

๖.๓  แผน่รอง 

 หมายเหตุ  :  ๑.  อุปกรณ์ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง 

๗. รางวัลการประกวดทุกระดับ 

- รางวัลชนะเลิศ    เงินสด.....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑   เงินสด.....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒   เงินสด.....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลเกียรติบัตร 

- รางวัลเกียรตบิัตรทอง   คะแนนตั้งแต่     ๘๐    คะแนนขึน้ไป 

- รางวัลเกียรตบิัตรเงิน   คะแนนตั้งแต่  ๗๐-๗๙  คะแนน 

- รางวัลเกียรตบิัตรทองแดง   คะแนนตั้งแต่  ๖๐-๖๙   คะแนน 

- รางวัลเกียรตบิัตรชมเชย   คะแนนตั้งแต่  ๕๐-๕๙  คะแนน 

๘. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
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๕. การประกวดสื่อการเรียนการสอนครูศิลปะ 

๑.  ระดับผู้เข้าประกวด 

๑.๑  ครูผูส้อนในโรงเรยีนสังกัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

๒.  เวลาที่ใช้ในการประกวด 

๒.๑  น าเสนอและกรรมการซักถามไม่เกิน  ๑๒  นาที / ๑  สื่อ 

๓.  วิธีการประกวด 

๓.๑  ผูเ้ข้าประกวดจะต้องจับล าดับ  ก่อนการประกวด  ๓๐  นาที 

๓.๒  ผูเ้ข้าประกวดสามารถจัดเตรยีมสื่อนวัตกรรมภายในหอ้ง  ก่อนการประกวด  ๑๕  นาที 

๓.๓  ผูเ้ข้าประกวดต้องน าเสนอสื่อนวัตกรรมตอ่คณะกรรมการ  เพื่อให้คณะกรรมการได้ซักถาม 

๔.  เกณฑ์การให้คะแนนเต็ม   ๑๐๐  คะแนน  ดังน้ี 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. รูปแบบการผลิตสื่อ 

๑.๑  ออกแบบสื่ออย่างเป็นระบบ  เนือ้หามีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนการเรียนรู้ 

๑.๒  ส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 

 ๑.๓  เป็นสื่อที่ไม่ลอกเรียนแบบผูอ้ื่นมาโดยตรง 

๑.๔  เป็นสื่อที่สง่เสริมคุณธรรม  จรยิธรรม  ให้แก่นักเรียน 

๒๐ 

 

๒.  คู่มือการผลิตและขั้นตอนการใช้สื่อ 

๒.๑  มีเทคนิคและกระบวนการผลิตที่ชัดเจน 

     ๒.๒  มีเนื้อหาสอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

     ๒.๓  การน าเสนอสื่อเป็นไปตามล าดับขั้นตอนของหลักวิชาการ 

     ๒.๔  ความยากง่ายเหมาะสมกับระดับช้ัน / ช่วงช้ัน 

     ๒.๕  มีคุณค่าและประโยชน์กับผูส้อน  และผูเ้รียน 

๒๐ 

 

๓.  สรุปรายงานผลการน าไปใช้ 

๓.๑  มีเอกสารรายงานผลการน าไปใช้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

๓.๒  มีเอกสารเผยแพร่เป็นรูปธรรมเป็นที่ยอมรับและตรวจสอบได้ 

๓.๓  มีเอกสารแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนที่เกิดจากการใช้สื่อ 

๓.๔  รายงานการใช้จัดท าเพื่อแสดงผล  และยืนยันประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอน 
 

                *** มิใช่จัดท าเพื่อการประกวดสื่อเท่านั้น 

๒๐ 
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๔.  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 

๔.๑  มีความทันสมัยแปลกใหม่ 

๔.๒  มีความคงทน  ประหยัด  หาง่ายในท้องถิ่น 

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:  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

๕.  รางวัลการประกวดทุกระดับชั้น 

 - รางวัลชนะเลิศ   เงินสด....................บาท พร้อมเกียรติบัตร 

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑  เงินสด....................บาท พร้อมเกียรติบัตร 

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  เงินสด....................บาท พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลเกียรติบัตร 

 - รางวัลเกียรตบิัตรทอง   คะแนนตั้งแต่ ๘๐  คะแนนขึ้นไป 

 - รางวัลเกียรตบิัตรเงนิ   คะแนนตั้งแต่ ๗๐-๗๙ คะแนนขึ้นไป 

 - รางวัลเกียรติบัตรทองแดง  คะแนนตั้งแต่ ๖๐-๖๙  คะแนนขึ้นไป 

 - รางวัลเกียรตบิัตรชมเชย  คะแนนตั้งแต่ ๕๐-๕๙ คะแนนขึ้นไป 
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หลักเกณฑแ์ละกิจกรรมการประกวด/แข่งขันทกัษะวิชาการ 

โรงเรียนสังกัดองค์การบรหิารสว่นจังหวัดศรสีะเกษ 

 

 

 

 

 

 การแข่งขันออกแบบปกหนงัสอื 

 การแข่งขนัออกแบบโฆษณา 

 การแข่งขันเขยีนลายไทย 

 การแข่งขันจติรกรรมประเพณ ี

 

 

 

 

 

กิจกรรมที ่ ๒ 

ศูนย์กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ/การออกแบบ 

โรงเรียนโพธิ์วงศ์วทิยา 
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๖. การแข่งขันออกแบบปกหนังสือ 

๑. ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน  แบ่งเป็น  ๒  ระดับ  ดังน้ี 

๑.๑  ระดับช้ันประถมศกึษาปีที่  ๑-๒  

๑.๒  ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๑-๒    

๑.๒  ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๔-๕ 

๒. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน  :  ผู้แข่งขันแต่ละระดับช้ัน  จ านวน  ๒  คน 

๓. หัวข้อในการแข่งขัน  คณะกรรมการก าหนดหัวข้ออสิระ 

๔. เกณฑ์การให้คะแนน  จ านวน  ๑๐๐  คะแนน 

๔.๑  การจัดภาพ/องคป์ระกอบ    ๒๐  คะแนน 

๔.๒  ความคิดสร้างสรรค์    ๒๐  คะแนน 

๔.๓  การใช้สี      ๒๐  คะแนน 

๔.๔  การสื่อความหมาย    ๒๐  คะแนน 

๔.๕  ความประณีต     ๒๐  คะแนน 

๕. ใช้เวลาในการแข่งขัน  ๓  ชั่วโมง 

๖. อุปกรณ์ในการแข่งขัน 

๖.๑  กระดาษ  ๑๐๐  ปอนด์ขนาด  ๑๑ x  ๑๕  นิว้     

๖.๒  สีโปสเตอร์ 

๖.๓  แผน่รอง 

๖.๔  ตัวอักษรไม่จ ากัดเทคนิค  ผูเ้ข้าแข่งขันสามารถเตรียมมาก่อนล่วงหน้าได้ 

๖.๕  อุปกรณ์อื่นๆที่จ าเป็นในการแข่งขัน 

 หมายเหตุ  :  ๑.  อุปกรณ์ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง 

๗. รางวัลการประกวดทุกระดับ 

- รางวัลชนะเลิศ    เงินสด.....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑   เงินสด.....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒   เงินสด.....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลเกียรติบัตร 

- รางวัลเกียรตบิัตรทอง   คะแนนตั้งแต่     ๘๐    คะแนนขึน้ไป 

- รางวัลเกียรตบิัตรเงิน   คะแนนตั้งแต่  ๗๐-๗๙  คะแนน 

- รางวัลเกียรตบิัตรทองแดง   คะแนนตั้งแต่  ๖๐-๖๙   คะแนน 

- รางวัลเกียรตบิัตรชมเชย   คะแนนตั้งแต่  ๕๐-๕๙  คะแนน 

๘. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
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๗. การแข่งขันออกแบบโฆษณา 

๑. ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน  แบ่งเป็น  ๒  ระดับ  ดังน้ี 

๑.๑  ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๑-๒   ๑.๒  ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๔-๕ 

๒. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน  :  ผู้แข่งขันแต่ละระดับช้ัน  เป็นทีมๆละ  ๒  คน 

๓. หัวข้อในการแข่งขัน  คณะกรรมการก าหนดหัวข้ออสิระ  โดยผลงานต้องมีสว่นประกอบดังนี้ 

๓.๑  หัวเรื่อง  (ชื่อสินค้า)  ๓.๒  ภาพประกอบ  ๓.๓  เนือ้หาสาระ 

๔. เกณฑ์การให้คะแนน  จ านวน  ๑๐๐  คะแนน 

๔.๑  การจัดภาพ/องคป์ระกอบ    ๒๐  คะแนน 

๔.๒  ความคิดสร้างสรรค์    ๒๐  คะแนน 

๔.๓  การใช้สี      ๒๐  คะแนน 

๔.๔  การสื่อความหมาย    ๒๐  คะแนน 

๔.๕  ความประณีต     ๒๐  คะแนน 

๕. ใช้เวลาในการแข่งขัน  ๓  ชั่วโมง 

๖. อุปกรณ์ในการแข่งขัน 

๖.๑  กระดาษ  ๑๐๐  ปอนด์ขนาด  ๑๕ x  ๒๒  นิว้     

๖.๒  สีโปสเตอร์ 

๖.๓  แผน่รอง 

๖.๔  ตัวอักษรหัวเรื่อง (ชื่อสินค้า)  ผูเ้ข้าแขง่ขันต้องเขียนด้วยผมีอืของตนเอง  ค าโฆษณาไม่จ ากัด 

       เทคนิคและใหเ้ตรียมมาก่อนล่วงหน้าได้ 

๖.๕  ผูเ้ข้าแข่งขันเขียนด้วยฝมีอืตนเองหรอืจัดท าบล็อกแบบได้   

       (ห้ามตัดตัวหนังสอืเป็นสติ๊กเกอร์และลอกเลียนแบบโฆษณา) 

 หมายเหตุ  :    ๑.  อุปกรณ์ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง   

๗. รางวัลการประกวดทุกระดับ 

- รางวัลชนะเลิศ    เงินสด.....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑   เงินสด.....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒   เงินสด.....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลเกียรติบัตร 

- รางวัลเกียรตบิัตรทอง   คะแนนตั้งแต่     ๘๐    คะแนนขึน้ไป 

- รางวัลเกียรตบิัตรเงิน   คะแนนตั้งแต่  ๗๐-๗๙  คะแนน 

- รางวัลเกียรตบิัตรทองแดง   คะแนนตั้งแต่  ๖๐-๖๙   คะแนน 

- รางวัลเกียรตบิัตรชมเชย   คะแนนตั้งแต่  ๕๐-๕๙  คะแนน 

๘. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
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๘. การแข่งขันเขียนลายไทย 

๑. ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน  แบ่งเป็น  ๒  ระดับ  ดังน้ี 

๑.๑  ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๑-๒    

๑.๒  ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๔-๕ 

๒. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน  :  ผู้แข่งขันแต่ละระดับช้ัน  จ านวน  ๑  คน 

๓. หัวข้อในการแข่งขัน  คณะกรรมการก าหนดหัวข้ออสิระ 

๔. เกณฑ์การให้คะแนน  จ านวน  ๑๐๐  คะแนน 

๔.๑  การจัดภาพ/องคป์ระกอบ     ๔๐  คะแนน 

๔.๒  การใชส้ี       ๒๐  คะแนน 

๔.๓  ความถูกต้องของลวดลาย     ๒๐  คะแนน 

๔.๔  ความประณีต      ๒๐  คะแนน 

๕. ใช้เวลาในการแข่งขัน  ๓  ชั่วโมง 

๖. อุปกรณ์ในการแข่งขัน 

๖.๑  กระดาษ  ๑๐๐  ปอนด์ขนาด  ๑๑ x  ๑๕  นิว้     

๖.๒  การใชส้ีให้อิสระแก่ผูเ้ข้าแขง่ขัน (ใช้สเีดียวหรอืหลายสีได้) 

๖.๓  แผน่รอง 

๖.๔  ให้ตัดเส้นด้วยภูก่ัน  (ใช้สีเมจิกตัดเส้น  ตัด  2  คะแนน) 

 หมายเหตุ  :  ๑.  อุปกรณ์ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง 

๗. รางวัลการประกวดทุกระดับ 

- รางวัลชนะเลิศ    เงินสด.....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑   เงินสด.....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒   เงินสด.....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลเกียรติบัตร 

- รางวัลเกียรตบิัตรทอง   คะแนนตั้งแต่     ๘๐    คะแนนขึน้ไป 

- รางวัลเกียรตบิัตรเงิน   คะแนนตั้งแต่  ๗๐-๗๙  คะแนน 

- รางวัลเกียรตบิัตรทองแดง   คะแนนตั้งแต่  ๖๐-๖๙   คะแนน 

- รางวลัเกียรตบิัตรชมเชย   คะแนนตั้งแต่  ๕๐-๕๙  คะแนน 

๘. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
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๙. การแข่งขันจติกรรมไทยประเพณี 

๑. ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน  แบ่งเป็น  ๒  ระดับ  ดังน้ี 

๑.๑  ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๑-๒    

๑.๒  ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๔-๕ 

๒. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน  :  ผู้แข่งขันแต่ละระดับช้ัน  จ านวน  ๑  คน 

๓. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

๓.๑  อุปกรณ์ในการแข่งขัน  ผูเ้ข้าแข่งขันเตรยีมมาเอง 

 -  ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๑-๓  กระดาษ  ๑๐๐  ปอนด์  ขนาด  ๑๕ x  ๒๒  นิว้  ใช้สนี้ า  

 -  ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๔-๖  กระดาษ  ๑๐๐  ปอนด์  ขนาด  ๑๕ x  ๒๒  นิว้  ใช้สนี้ า 

๓.๒  หัวข้อในการวาดภาพคณะกรรมการก าหนดให้ในวันแขง่ขัน 

๓.๓  ไม่ต้องเคลือบภาพและไม่ต้องใส่กรอบภาพ 

๓.๔  ผลงานที่แข่งขันถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกรรมการจัดการแขง่ขัน 

๓.๕  ในเวลาในการแข่งขัน  ๓  ช่ัวโมง 

๔. เกณฑ์การให้คะแนน  จ านวน  ๑๐๐  คะแนน 

๔.๑  ความถูกต้องของลักษณะภาพจิตรกรรมไทย  ๑๐  คะแนน 

๔.๒  ทักษะการใชส้ี      ๒๐  คะแนน 

๔.๓  การจัดองคป์ระกอบภาพ     ๓๐  คะแนน 

๔.๔  ความสวยงามทางรูปแบบจติกรรมไทย   ๒๐  คะแนน 

๔.๕  ความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์     ๒๐  คะแนน 

๕. รางวัลการประกวดทุกระดับ 

- รางวัลชนะเลิศ    เงินสด.....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑   เงินสด.....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒   เงินสด.....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลเกียรติบัตร 

- รางวัลเกียรตบิัตรทอง   คะแนนตั้งแต่     ๘๐    คะแนนขึน้ไป 

- รางวัลเกียรตบิัตรเงิน   คะแนนตั้งแต่  ๗๐-๗๙  คะแนน 

- รางวัลเกียรตบิัตรทองแดง   คะแนนตั้งแต่  ๖๐-๖๙   คะแนน 

- รางวัลเกียรตบิัตรชมเชย   คะแนนตั้งแต่  ๕๐-๕๙  คะแนน 

๖. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 

 

 



14 

หลักเกณฑแ์ละกิจกรรมการประกวด/แข่งขันทกัษะวิชาการ 

โรงเรียนสังกัดองค์การบรหิารสว่นจังหวัดศรสีะเกษ 

 

 

 

 

 

 การแข่งขันประตมิากรรมลอยตัว 

 การแข่งขันประตมิากรรมนูนสงู 

 การแข่งขันแกะเทียน 

 การแข่งขันโครงงาน 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรมที ่ ๓ 

ศูนย์กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ/การประติมากรรม 

โรงเรียนดา่นอดุมศกึษา 
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๑๐. การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว 

๑. ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน  แบ่งเป็น  ๒  ระดับ 

๑.๑  ระดับช้ันประถมศกึษาปีที่  ๑-๒  

๑.๒  ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๑-๒    

๑.๒  ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๔-๕ 

๒. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

ประเภททีมๆละ  ๒  คน 

๓. หัวข้อในการแข่งขัน  หัวข้ออิสระ 

๔. เกณฑ์การให้คะแนน  จ านวน  ๑๐๐  คะแนน 

๔.๑  การจัดภาพ/องคป์ระกอบ    ๓๐  คะแนน 

๔.๒  ความคิดสร้างสรรค์    ๓๐  คะแนน 

๔.๓  การสื่อความหมาย    ๒๐  คะแนน 

๔.๔  ความประณีต     ๒๐  คะแนน 

๕. ใช้เวลาในการแข่งขัน  ๓  ชั่วโมง 

๖. อุปกรณ์ในการแข่งขัน 

๖.๑  ดินเหนียว,ดินน้ ามัน   

๖.๒  แผ่นรอง 

๖.๓ผลงานมขีนาดไม่เกิน  ๓๐  ซม. 

 หมายเหตุ  :  อุปกรณ์ให้ผู้เข้าแขง่ขันเตรียมมาเอง 

๗. รางวัลการประกวดทุกระดับ 

- รางวัลชนะเลิศ    เงินสด.....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑   เงินสด.....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒   เงินสด.....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลเกียรติบัตร 

- รางวัลเกียรตบิัตรทอง   คะแนนตั้งแต่     ๘๐    คะแนนขึน้ไป 

- รางวัลเกียรตบิัตรเงิน   คะแนนตั้งแต่  ๗๐-๗๙  คะแนน 

- รางวัลเกียรตบิัตรทองแดง   คะแนนตั้งแต่  ๖๐-๖๙   คะแนน 

- รางวัลเกียรตบิัตรชมเชย   คะแนนตั้งแต่  ๕๐-๕๙  คะแนน 

๘. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
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๑๑.การแข่งขันประติมากรรมนูนสูง 

๑. ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน  แบ่งเป็น  ๒  ระดับ 

๑.๑  ระดับช้ันประถมศกึษาปีที่  ๑-๒  

๑.๒  ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๑-๒    

๑.๒  ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๔-๕ 

๒. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

ประเภททีมๆละ  ๒  คน 

๓. หัวข้อในการแข่งขัน  หัวข้ออิสระ 

๔. เกณฑ์การให้คะแนน  จ านวน  ๑๐๐  คะแนน 

๔.๑  การจัดภาพ/องคป์ระกอบ    ๓๐  คะแนน 

๔.๒  ความคิดสร้างสรรค์    ๓๐  คะแนน 

๔.๓  การสื่อความหมาย    ๒๐  คะแนน 

๔.๔  ความประณีต     ๒๐  คะแนน 

๕. ใช้เวลาในการแข่งขัน  ๓  ชั่วโมง 

๖. อุปกรณ์ในการแข่งขัน 

๖.๑  ดินเหนียว,ดินน้ ามัน   

๖.๒  แผ่นรอง 

๖.๓  ผลงานมีขนาด  ๑๑ x  ๑๕  นิว้ 

 หมายเหตุ  :  อุปกรณ์ให้ผู้เข้าแขง่ขันเตรียมมาเอง 

๗. รางวัลการประกวดทุกระดับ 

- รางวัลชนะเลิศ    เงินสด.....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑   เงินสด.....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒   เงินสด.....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลเกียรติบัตร 

- รางวัลเกียรตบิัตรทอง   คะแนนตั้งแต่     ๘๐    คะแนนขึน้ไป 

- รางวัลเกียรตบิัตรเงิน   คะแนนตั้งแต่  ๗๐-๗๙  คะแนน 

- รางวัลเกียรตบิัตรทองแดง   คะแนนตั้งแต่  ๖๐-๖๙   คะแนน 

- รางวัลเกียรตบิัตรชมเชย   คะแนนตั้งแต่  ๕๐-๕๙  คะแนน 

๘. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 

 



17 

๑๒. การแข่งขันแกะเทยีน 

๑. ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน  แบ่งเป็น  ๒  ระดับ  ดังน้ี 

๑.๑  ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๑-๒    

๑.๒  ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๔-๕ 

๒. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน:  ผูแ้ข่งขันแตล่ะระดับช้ัน  จ านวน  ๒  คน 

๓. หัวข้อในการแข่งขัน  คณะกรรมการก าหนดหัวข้ออสิระ 

๔. เกณฑ์การให้คะแนน  จ านวน  ๑๐๐  คะแนน 

๔.๑  การจัดภาพ/องคป์ระกอบ    ๒๐  คะแนน 

๔.๒  ความคิดสร้างสรรค์    ๒๐  คะแนน 

๔.๓  การสื่อความหมาย    ๒๐  คะแนน 

๔.๔  ความถูกต้องของลวดลาย    ๒๐  คะแนน 

๔.๕  ความประณีต     ๒๐  คะแนน 

๕. ใช้เวลาในการแข่งขัน  ๓  ชั่วโมง 

๖. อุปกรณ์ในการแข่งขัน 

๖.๑  แผ่นแกะเทียนขนาด  ๑๑ x  ๑๕  นิว้  การแกะเทียนหลายช้ันเนือ้เทียนต้องเป็นเนือ้เดียวกัน  

๖.๒  อุปกรณ์อื่นๆ  ตามความเหมาะสม 

 หมายเหตุ  :  ๑.  อุปกรณ์ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง 

          ๒.  การแกะเทียนหลายชัน้เนือ้เทียนต้องเป็นเนื้อเดียวกัน  

๗. รางวัลการประกวดทุกระดับ 

- รางวัลชนะเลิศ    เงินสด.....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑   เงินสด.....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒   เงินสด.....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลเกียรติบัตร 

- รางวัลเกียรตบิัตรทอง   คะแนนตั้งแต่     ๘๐    คะแนนขึน้ไป 

- รางวัลเกียรตบิัตรเงิน   คะแนนตั้งแต่  ๗๐-๗๙  คะแนน 

- รางวัลเกียรตบิัตรทองแดง   คะแนนตั้งแต่  ๖๐-๖๙   คะแนน 

- รางวัลเกียรติบัตรชมเชย   คะแนนตั้งแต่  ๕๐-๕๙  คะแนน 

๘. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
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๑๓. โครงงานกลุ่มสาระศิลปะ 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 

นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 ระดับปฐมวัย  (อนุบาล ๑-๗) 

 ระดับประถมศึกษา  ๔-๖ 

 ระดับมัธยมศกึษาตอนต้นปีที่  ๑-๓ 

 ระดับมัธยมศกึษาตอนปลายปีที่  ๔-๖ 

๒. จ านวนผู้เข้าประกวด 

 ผูเ้ข้าประกวดในแตล่ะกลุ่มสาระ  ทีมๆละ ๓ คน/ระดับ แตล่ะทีมเข้าประกวด 

       ไม่เกิน  ๑  โครงงาน 

๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 

 น าเสนอพร้อมกับคณะกรรมการซักถาม  ไม่เกิน ๑๘  นาที / ๑  โครงงาน 

๔. วิธีการเข้าประกวด 

๔.๑  โครงงานจากกลุ่มสาระการเรยีนรู้  ๙  กลุ่มสาระ  ดังนี้ 

๔.๑.๑  ปฐมวัย 

๔.๑.๒  ภาษาไทย 

๔.๑.๓  คณิตศาสตร์ 

๔.๑.๔  วิทยาศาสตร์ 

๔.๑.๕  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

๔.๑.๖  การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี 

๔.๑.๗  สังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

๔.๑.๘  สุขศกึษา  และพลศกึษา 

 ๔.๑.๙  ศลิปะ 

๔.๒  ให้ผู้เข้าประกวดจัดท ารายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์  มจี านวนหน้าไม่เกิน  ๕๐  หน้า  จ านวน  ๓  ชุด  

        (พิมพ์ด้วยกระดาษ  A๔)  โดยส่งให้คณะกรรมการก่อนการประกวดแข่งขัน  ๗  วัน  ถ้ามีเอกสารเพิ่มเติม

สามารถส่งได้ก่อนการแขง่ขนั 

๔.๓  ผู้เข้าประกวดจัดท าป้ายแสดงโครงงาน  ประกอบด้วยวัสดุเป็นแผ่น  ๓  แผ่น  แผ่นกลางมีขนาด      ๖๐x๑๒๐  

เซนติเมตร  แผน่กลางมีขนาด  ๖๐X๖๐  เซนติเมตร 
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๔.๔  ผูเ้ข้าประกวดต้องจับฉลากเพื่อจัดล าดับก่อนการประกวด  ๓๐  นาที 

๔.๕  ผูเ้ข้าประกวดสามารถจัดเตรียมโครงงานภายในหอ้ง  ก่อนการประกวด  ๑๕  นาที 

๔.๖  ผูเ้ข้าประกวดต้องน าเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ  เพื่อให้คณะกรรมการซักถาม 

๔.๗  โครงงานที่ส่งเข้าประกวด  ต้องไม่เป็นโครงงานที่ลอกเลียนแบบของผู้อื่นและต้องเป็นโครงงานที่ผ่านการ

คัดเลือกจากระดับภาคมาแล้ว 

 

 

๕.  เกณฑ์การให้คะแนน  เต็ม  ๑๐๐  คะแนน  ดังน้ี 

 ตอนที่  ๑  ความคิดสร้างสรรค์  (๑๐  คะแนน) 

เกณฑ์ให้คะแนน คะแนน 

๑.  ความแปลกใหม่ของโครงงาน ๕ 

๒. การน าไปใช้ในชีวติประจ าวัน ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ชื่อโครงงาน..................................... 

 

(สูงไม่เกิน  ๕๐  เซนติเมตร) 

 

๖๐  เซนติเมตร 

 

 

๑๒๐  เซนติเมตร 

 

 

๖๐  เซนติเมตร 
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ตอนที่ ๒  การเขียนรายงาน  (๒๒) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. ความถูกต้องตามแบบฟอร์มการเขียนการรายงานการจัดท าโครงงาน (เลือกใหค้ะนน ๑  ข้อ)  

- มีครบทุกข้อและจัดล าดับถูกต้อง ๕ 

- มีครบทุกข้อแตจ่ัดล าดับไม่ถูกต้อง ๓ 

- มีไมค่รบทุกข้อ ๑ 

๒. ความสมบูรณ์ของเนือ้หาในการเขียนรายงานการจัดท าโครงงาน(เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  

- โครงงานมเีนือ้หาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า ๙๕% ๙ 

- โครงงานมเีนือ้หาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า ๘๕% ๗ 

- โครงงานมเีนือ้หาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า ๗๕% ๕ 

- โครงงานมเีนือ้หาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า ๖๕% ๓ 

- โครงงานมเีนือ้หาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า ๕๕% ๑ 

๓.การใชภ้าษา(เลือกใหค้ะแนน ๑ ข้อ)  

- ใช้ภาษาถูกหลักไวยากรณ์ ๕ 

- มีการสะกดค าผิดไม่เกิน ๓ ค า ๓ 

- มีการสะกดค าผิดมากกว่า ๓ ค า ๑ 

๔.เอกสารอ้างองิ (เลือกใหค้ะแนน ๑ ข้อ)  

- เอกสารอ้างองิมคีวามเกี่ยวโยงกับโครงงานไม่นอ้ยกว่า ๙๕% ๓ 

- เอกสารอ้างองิมคีวามเกี่ยวโยงกับโครงงานไม่นอ้ยกว่า ๘๕% ๒ 

- เอกสารอ้างองิมคีวามเกี่ยวโยงกับโครงงานไม่นอ้ยกว่า ๗๕% ๑ 
 

***หมายเหตุ 

๑. รูปเล่มรายงานที่มจี านวนหนา้เกิน  ๕๐  หนา้  จะถูกตัดคะแนน ๕ คะแนน 

๒. รูปเล่มรายงานที่สง่ไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด  ให้น าไปส่งในวันประกวด  โดยจะถูกตัดคะแนน ๕ คะแนน 
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ตอนที่  ๓  วิธีการด าเนินงาน (๑๘  คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑.การก าหนดปัญหา (เลือกใหค้ะแนน ๑ ข้อ)  

- ประเด็นปัญหามีความเฉพาะเจาะจง  และชัดเจนดีมาก ๕ 

- ประเด็นปัญหามีความเฉพาะเจาะจง  แตย่ังไม่ชัดเจน ๓ 

- ประเด็นปัญหาไมเ่ฉพาะเจาะจง   ๑ 

๒.การด าเนินงาน (เลือกใหค้ะแนน ๑ ข้อ)  

- ด าเนนิงานเป็นล าดับขั้นตอน  สื่อความหมายอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย ๗ 

- ด าเนนิงานเป็นล าดับขั้นตอน  สื่อความหมายอย่างชัดเจน ๕ 

- ด าเนนิงานเป็นล าดับขั้นตอน  สื่อความหมายไม่ชัดเจน ๓ 

- ด าเนนิงานไม่เป็นล าดับขั้นตอน  สื่อความหมายไม่ชัดเจน ๑ 

๓.การแปลผลและสรุป (เลือกใหค้ะแนน ๑ ข้อ)  

- แปลผลถูก  และสรุปผลสอดคล้องกับข้อมูล ๓ 

- แปลผลบางอย่างถูกต้อง  และสรุปผลไม่สอดคล้องกับข้อมูล ๒ 

- แปลผลบางสว่นไม่ถูกต้อง  และสรุปผลสอดคล้องกับข้อมูล ๑ 

๔.การอภิปราย (เลือกใหค้ะแนน ๑ ข้อ)  

- อภปิรายผลได้ถูกต้อง  สมบูรณ์  พรอ้มมขี้อมูลประกอบ ๓ 

- อภปิรายผลได้ถูกต้อง  แต่ไม่มีขอ้มูลประกอบ ๒ 

- อภปิรายผลถูกต้องเพียงบางสว่น ๑ 
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ตอนที่ ๔  การน าเสนอ : จัดแสดงผลงาน (๒๐ คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑.การน าเสนอข้อมูล (เลือกใหค้ะแนน ๑ ข้อ)  

- จัดเรียงล าดับขั้นตอนในการน าเสนอมีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า  ๙๕% ๗ 

- จัดเรียงล าดับขั้นตอนในการน าเสนอมีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า  ๘๕% ๕ 

- จัดเรียงล าดับขั้นตอนในการน าเสนอมีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า  ๗๕% ๓ 

- จัดเรียงล าดับขั้นตอนในการน าเสนอมีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า  ๖๕% ๑ 

๒.มีการใชว้ัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดงโครงงานที่เหมาะสม (เลือกใหค้ะแนน ๑ ข้อ)  

- อุปกรณ์การแสดงโครงงานมคีวามเหมาะสมทั้งหมด ๓ 

- อุปกรณ์การแสดงโครงงานบางสว่นมีความเหมาะสมทั้งหมด ๒ 

- อุปกรณ์การแสดงโครงงานไม่เหมาะสม ๑ 

๓.รูปแบบการน าเสนอน่าสนใจ  (เลือกใหค้ะแนน ๑ ข้อ)  

- รูปแบบการน าเสนอผลงานน่าสนใจไม่น้อยกว่า  ๙๕% ๕ 

- รูปแบบการน าเสนอผลงานน่าสนใจไม่น้อยกว่า  ๘๕% ๔ 

- รูปแบบการน าเสนอผลงานน่าสนใจไม่น้อยกว่า  ๗๕% ๓ 

- รูปแบบการน าเสนอผลงานน่าสนใจไม่น้อยกว่า  ๖๕% ๒ 

- รูปแบบการน าเสนอผลงานน่าสนใจไม่น้อยกว่า  ๕๕% ๑ 

๔.มีความประณตี  สวยงาม  (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  

- สะอาด สวยงาม ตัวหนังสือ และสีที่ใช้เหมาะสมทั้งหมด ๓ 

- สะอาด สวยงาม ตัวหนังสือ และสีที่ใช้เหมาะสมบางสว่น ๒ 

- สะอาด ตัวหนังสือ  และสีที่ใช้ไม่เหมาะสม ๑ 

๕.การใชแ้ผงโครงงานตามขนาดที่ก าหนด (เลือกใหค้ะแนน  ๑ ข้อ)  

- ใช้แผงโครงงานตามขนาดที่ก าหนด ๒ 

- ใช้แผงโครงงานแตกต่างจากขนาดที่ก าหนด ๐ 
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ตอนที่  ๕  การน าเสนอ : การบรรยาย  (๒๐  คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑.ความสมบูรณ์ของเนือ้หา  (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  

- น าเสนอเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาครบถ้วนไม่น้อยกว่า  ๙๕% ๗ 

- น าเสนอเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศกึษาครบถ้วนไม่น้อยกว่า  ๘๕% ๕ 

- น าเสนอเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาครบถ้วนไม่น้อยกว่า  ๗๕% ๓ 

- น าเสนอเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาครบถ้วนไม่น้อยกว่า  ๖๕% ๑ 

๒.ทักษะการน าเสนอ  (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  

- มีทักษะในการน าเสนอครบถ้วนไม่น้อยกว่า  ๙๕% ๑๐ 

- มีทักษะในการน าเสนอครบถ้วนไม่น้อยกว่า  ๘๕% ๘ 

- มีทักษะในการน าเสนอครบถ้วนไม่น้อยกว่า  ๗๕% ๖ 

- มีทักษะในการน าเสนอครบถ้วนไม่น้อยกว่า  ๖๕% ๔ 

- มีทักษะในการน าเสนอครบถ้วนไม่น้อยกว่า  ๕๕% ๒ 

๓.การมสี่วนรว่มของสมาชิกภายในกลุ่ม  (เลือกใหค้ะแนน ๑ ข้อ)  

- สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีสว่นร่วมในการน าเสนอผลงาน ๓ 

- สมาชิกในกลุ่มมกีารน าเสนอผลงานไม่ครบทุกคน ๑ 

*** หมายเหตุ :สามารถน าเสนอด้วยวิธีการฉายภาพข้ามศรีษะ  หรอืคอมพิวเตอร์ 

 ตอนที่  ๖  การตอบข้อซักถาม  (๑๐ คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑.การตอบค าถาม  (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  

- ตอบค าถามได้ตรงประเด็น  และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่นอ้ยกว่า  ๙๕% ๗ 

- ตอบค าถามได้ตรงประเด็น  และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่นอ้ยกว่า  ๘๕% ๕ 

- ตอบค าถามได้ตรงประเด็น  และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่นอ้ยกว่า  ๗๕% ๓ 

- ตอบค าถามได้ตรงประเด็น  และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่น้อยกว่า  ๖๕% ๑ 

๒.การมสี่วนร่วมของสมาชิกภายในกลุ่ม  (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  

- สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีสว่นร่วมในการตอบค าถาม ๓ 

- สมาชิกในกลุ่มร่วมกันตอบค าถามไม่ครบทุกคน ๑ 

***หมายเหตุ  :  เวลาที่ใช้ในการน าเสนอไม่เกิน  ๙  นาท ี และเวลาตอบข้อซักถามไม่เกิน  ๙  นาที 

  :  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

    ไปต่อระดับภาค/ระดับประเทศ 
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หลักเกณฑแ์ละกิจกรรมการประกวด/แข่งขันทกัษะวิชาการ 

โรงเรียนสังกัดองค์การบรหิารสว่นจังหวัดศรสีะเกษ 

 

 

 

 

 

 การประกวดวงโปงลาง 

 การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งคอมโบพร้อมแดนเซอร ์

 การประกวดโฟล์คซอง 

 การประกวดวงสตริง 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที ่ ๔ 

ศูนย์กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ/การดนตร ี

โรงเรียนบกวทิยาคม 
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๑๔.  การประกวดวงโปงลาง 

๑.  ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน  

๑.๑  ระดับช้ันมัธยมศกึษา  

๒.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน:  ผูเ้ข้าแขง่ขันแต่ละระดับช้ัน   เป็นทีมไม่เกิน  ๓๕  คน 

๓.  วิธีด าเนินการและรายละเอยีดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

 จะพิจารณาจากลักษณะของวงโปงลางอีสาน  อันมี แคนพิณ โหวด โปงลาง เป็นดนตรหีลักในการแสดงโดยมีการ

ฟ้อนร าหรอืการแสดงประกอบอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

โดยเน้นการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมท้องถ่ินอีสานเป็นส าคัญ 

๓.๑  การแสดงให้เล่นลายบังคับ  ๑  ลาย  คอื  ลายล าเพลิน 

๓.๒  ให้เล่นลายตามถนัดแสดงความสามารถอีกอย่างน้อย  ๑  ลาย 

๓.๓  แตล่ะวงใช้เวลาไม่เกิน  ๓๐  นาที 

๔.  เกณฑ์การให้คะแนนและตัดสิน 

๔.๑  ความคิดสร้างสรรค์ในการแสดง   ๓๐  คะแนน 

๔.๒  ความสอดคล้องกลมกลืน    ๒๐  คะแนน 

๔.๓  ท านองและความไพเราะ    ๒๐  คะแนน 

๔.๔  การแตง่กาย      ๒๐  คะแนน 

๔.๕  ความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์    ๑๐  คะแนน 

       รวม ๑๐๐ คะแนน   

๕.  รางวัลการประกวดทุกระดับชั้น 

 - รางวัลชนะเลิศ   เงินสด....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑  เงินสด....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒  เงินสด....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลเกียรติบัตร 

 - รางวัลเกียรตบิัตรทอง   คะแนนตั้งแต่ ๘๐  คะแนนขึ้นไป 

 - รางวัลเกียรตบิัตรเงนิ   คะแนนตั้งแต่ ๗๐-๗๙ คะแนนขึ้นไป 

 -รางวัลเกียรตบิัตรทองแดง  คะแนนตั้งแต่ ๖๐-๖๙  คะแนนขึ้นไป 

 - รางวัลเกียรตบิัตรชมเชย  คะแนนตั้งแต่ ๕๐-๕๙ คะแนนขึ้นไป 

๖.  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 

  หมายเหตุ :  ไปต่อระดับภาค/ระดับประเทศ 
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๑๕.  การประกวดวงดนตรลีูกทุ่งคอมโบพร้อมแดนเซอร์ 

๑.  ระดับชั้นและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน   

     ๑.๑  ระดับช้ันมัธยมศกึษา  เป็นทมี 

  -  นักดนตรไีม่เกิน  ๒๐ คน 

  -  นักร้องไม่เกิน  ๒  คน 

  -  แดนเซอร์๑  หรอื  ๒  ชุด ไม่เกิน  ๑๖  คน  

๒.  เพลงท่ีใช้ประกวด  ๒  เพลง:  เพลงช้า,เพลงเร็ว 

๓.  การแต่งกาย  :  ผูเ้ข้าประกวดแตง่กายตามความเหมาะสม 

๔.  ประเภทของเพลงที่ส่งเข้าประกวด 

 เพลงไทยลูกทุ่ง  จ านวน  ๒  เพลงๆ ละไม่เกิน  ๑๐  นาที  ผูเ้ข้าประกวดในรอบสองและรอบตัดสินตอ้ง 

เปลี่ยนเพลงในรอบต่อไป  โดยแจง้ให้คณะกรรมการทราบล่วงหนา้ 

๕.  วิธีการด าเนินการแข่งขัน 

๕.๑  ผูเ้ข้าประกวดทุกทีมรายงานตัวพร้อม  โดยแจ้งเพลงที่จะใช้แตล่ะรอบใหค้ณะกรรมการทราบล่วงหน้า 

๕.๒  ผูเ้ข้าประกวดขึน้ประกวดร้องเพลงตามล าดับ  คณะกรรมการประกาศรายชื่อผูเ้ข้ารอบสองโดยไม่แจ้ง 

คะแนน 

๕.๓  การประกวดรอบสองจะด าเนินการ  เช่นเดียวกับรอบแรก 

๕.๔  การประกวดในรอบชิงชนะเลิศจะด าเนนิการโดยให้ผูเ้ข้ารอบจับสลากขึ้นแสดงตามล าดับและประกาศ 

รายชื่อผูช้นะเลิศ  รองชนะเลิศ  และชมเชย 

๕.๕  ผู้ร้องเพลงประกวดในรอบแรกจะต้องรอ้งแข่งในรอบต่อไปจนสิ้นสุดการประกวด 

๕.๖  หากมีการเปลี่ยนแปลงกติกาข้อหนึ่งข้อใด  คณะกรรมการผู้จัดการแขง่ขันสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ผู้ 

เข้าประกวดทราบบนเวทีเท่านัน้ 

  หมายเหตุการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด 

๖.  เกณฑ์การให้คะแนน  คะแนนรวม  ๑๐๐  คะแนน  ดังน้ี 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑.  ดนตรี  (ความสมดุล  โดดเด่น  และภาพรวมการบรรเลง) ๔๐ 

๒.  นักร้อง   ท่วงท านอง  อักขระ  ควบกล้ า  ตรงจังหวะ  ให้ความรูส้ึกตรง

กับบทเพลง) 

๓๐ 

๓.  หางเครื่อง  (ความพร้อมเพรียง  ท่าเต้น  การสร้างสรรค์) ๒๐ 

๔.  เครื่องแต่งกาย  (สวยงาม  สร้างสรรค์) ๑๐ 
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๗.  รางวัลการประกวดทุกระดับชั้น 

 - รางวัลชนะเลิศ   เงินสด....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  เงินสด....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  เงินสด....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลเกียรติบัตร 

 - รางวัลเกียรตบิัตรทอง   คะแนนตั้งแต่ ๘๐  คะแนนขึ้นไป 

 - รางวัลเกียรตบิัตรเงนิ   คะแนนตั้งแต่ ๗๐-๗๙ คะแนนขึ้นไป 

 - รางวัลเกียรตบิัตรทองแดง  คะแนนตั้งแต่ ๖๐-๖๙  คะแนนขึ้นไป 

 - รางวัลเกียรติบัตรชมเชย  คะแนนตั้งแต่ ๕๐-๕๙ คะแนนขึ้นไป 

๘.  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

๑๖.  การประกวดโฟล์คซอง 

๑.  ระดับชั้นและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน   

๑.๑  ระดับช้ันมัธยมศกึษา  เป็นทีม  ไม่เกิน  ๓-๕  คน 

๒.  เพลงท่ีใช้ประกวด  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  จังหวะ     ๑๐  คะแนน 

๔.  รางวัลการประกวดทุกระดับชั้น 

 -รางวัลชนะเลิศ    เงนิสด....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑  เงินสด....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒  เงินสด....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลเกียรติบัตร 

 - รางวัลเกียรตบิัตรทอง   คะแนนตั้งแต่ ๘๐  คะแนนขึ้นไป 

 - รางวัลเกียรตบิัตรเงนิ   คะแนนตั้งแต่ ๗๐-๗๙ คะแนนขึ้นไป 

 - รางวัลเกียรตบิัตรทองแดง  คะแนนตั้งแต่ ๖๐-๖๙  คะแนนขึ้นไป 

 - รางวัลเกียรตบิัตรชมเชย  คะแนนตั้งแต่ ๕๐-๕๙ คะแนนขึ้นไป 

๖.  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
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๑๗.  การประกวดวงสตริง 

๑.  ระดับชั้นและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน   

๑.๑  ระดับช้ันมัธยมศกึษา  เป็นทีม  ไม่เกิน  ๘  คน 

๒.  เพลงท่ีใช้ประกวด  ๒  เพลง  :  เพลงช้า   เพลงเร็ว (ไม่มเีพลงวอรม์) 

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  จังหวะ    ๑๐  คะแนน 

๔.  เวลาที่ใช้ในการแสดง:  ใช้เวลาไม่เกิน  ๒๐  นาที  รวมต้ังเครื่องดว้ย 

๕.  รางวัลการประกวดทุกระดับชั้น 

 - รางวัลชนะเลิศ   เงินสด....................บาท  พร้อมเกียรตบิัตร 

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑  เงินสด....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ   ๒  เงินสด....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลเกียรติบัตร 

 - รางวัลเกียรตบิัตรทอง   คะแนนตั้งแต่ ๘๐  คะแนนขึ้นไป 

 - รางวัลเกียรติบัตรเงนิ   คะแนนตั้งแต่ ๗๐-๗๙ คะแนนขึ้นไป 

 - รางวัลเกียรตบิัตรทองแดง  คะแนนตั้งแต่ ๖๐-๖๙  คะแนนขึ้นไป 

 - รางวัลเกียรตบิัตรชมเชย  คะแนนตั้งแต่ ๕๐-๕๙ คะแนนขึ้นไป 

๖.  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
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หลักเกณฑแ์ละกิจกรรมการประกวด/แข่งขันทกัษะวิชาการ 

โรงเรียนสังกัดองค์การบรหิารสว่นจังหวัดศรสีะเกษ 

 

 

 

 

 

 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครือ่ง 

 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุง่ 

 การประกวดร้องเพลงไทยสากล 

 การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจนิตลลีา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที ่ ๕ 

ศูนย์กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ/การขับรอ้ง 

โรงเรียนกระดุมทองวิทยา 
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๑๘.  การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง 

๑.  ระดับชั้นและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน   

๑.๑  ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๑-๕ 

 หมายเหตุผู้เข้าแข่งขันแต่ละระดับชั้น  เป็นทีมๆ ละ  ๖-๙  คน (รวมนักร้อง)  

๒.  ประเภทของเพลงและเวลาที่ใช้ในการประกวด   

 เพลงไทยลูกทุ่ง  จ านวน  ๑  เพลง ไม่เกิน  ๑๐  นาที  ผู้เข้าประกวดในรอบแรก เมื่อเข้ารอบตัดสินตอ้ง 

เปลี่ยนเพลง  โดยแจง้ให้คณะกรรมการ  และผูจ้ัดการประกวดทราบล่วงหน้า 

๓.  วิธีการประกวด 

๓.๑  ผูเ้ข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสม 

๓.๒  ผูเ้ข้าประกวดทุกทีมรายงานตัวพร้อมมอบแผ่น CD (sound  เพลง)  ที่จะใช้ในการประกวดทั้ง  ๒ รอบ   

โดยแจง้เพลงที่จะใช้ในแตล่ะรอบให้ผู้จัดการประกวดทราบล่วงหนา้   พร้อมทั้งจับสลากเพื่อจัดล าดับก่อนการ 

ประกวด  ๑๕  นาที 

๓.๓  ผูเ้ข้าประกวดขึน้รอ้งเพลงตามล าดับ  คณะกรรมการประกาศรายชื่อผูเ้ข้ารอบชิงชนะเลิศ  ๑๐  ทีม   

โดยไม่แจ้งคะแนน 

๓.๔  การประกวดในรอบชิงชนะเลิศจะด าเนนิการโดยให้ผูเ้ข้ารอบจับสลากขึ้นแสดงตามล าดับและประกาศ 

รายชื่อผูช้นะเลิศ  รองชนะเลิศ  และชมเชย 

๓.๕  หากมีการเปลี่ยนแปลงกติกาข้อหนึ่งข้อใด  ผูจ้ัดการประกวดจะแจ้งให้ผู้เข้าประกวดทราบก่อนการแสดง 

๔.  เกณฑ์การให้คะแนน  คะแนนรวม  ๑๐๐  คะแนน  ดังน้ี 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑.  ความพร้อมเพรียง ๓๐ 

๒.  น้ าเสียง ๒๐ 

๓.  ลีลา  บุคลิก ๒๐ 

๔.  การแต่งกาย ๒๐ 

๕.  จังหวะท านอง ๑๐ 

๕.  รางวัลการประกวดทุกระดับชั้น 

 - รางวัลชนะเลิศ   เงินสด....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑  เงินสด....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  เงินสด....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
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รางวัลเกียรติบัตร 

 - รางวัลเกียรตบิัตรทอง   คะแนนตั้งแต่ ๘๐  คะแนนขึ้นไป 

 - รางวัลเกียรตบิัตรเงนิ   คะแนนตั้งแต่ ๗๐-๗๙ คะแนนขึ้นไป 

 - รางวัลเกียรตบิัตรทองแดง  คะแนนตั้งแต่ ๖๐-๖๙  คะแนนขึ้นไป 

 - รางวัลเกียรตบิัตรชมเชย  คะแนนตั้งแต่ ๕๐-๕๙ คะแนนขึ้นไป 

๖.  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

***หมายเหตุ  :  ไปต่อระดับภาค/ระดับประเทศ 
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๑๙.  การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

๑.  ระดับชั้นและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  แบ่งเป็น   ๒   ระดับ   คือ 

๑.๑  ระดับช้ันมัธยมศกึษา  ๑-๒      จ านวน   ๑   คน 

๑.๒  ระดับช้ันมัธยมศกึษา  ๔-๕   จ านวน    ๑   คน  

๒.  วิธีด าเนินการแข่งขัน 

๒.๑  เพลงที่ใช้ในการประกวดเป็นเพลงลูกทุ่ง  ๑  เพลง  (เพลงช้าหรอืเร็วก็ได้) 

๒.๒  ดนตรปีระกอบผูเ้ข้าแข่งขันน ามาเอง 

๒.๓  การแต่งกายชุดนักเรียน / ชุดสวยงาม (ไม่น ามาตัดสิน) 

๓.  เกณฑ์การให้คะแนนและตัดสิน 

๓.๑  น้ าเสียง       ๓๐ คะแนน 

๓.๒  ท านอง / จังหวะ ถูกต้อง     ๓๐ คะแนน 

๓.๓  บุคลิกท่าทาง       ๒๐ คะแนน 

๓.๔  อักขระ       ๒๐ คะแนน 

๔.  รางวัลการประกวดทุกระดับชั้น 

- รางวัลชนะเลิศ    เงินสด....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑  เงินสด....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  เงินสด....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลเกียรติบัตร 

- รางวัลเกียรตบิัตรทอง   คะแนนตั้งแต่ ๘๐  คะแนนขึ้นไป 

- รางวัลเกียรตบิัตรเงนิ   คะแนนตั้งแต่ ๗๐-๗๙ คะแนนขึ้นไป 

- รางวัลเกียรตบิัตรทองแดง  คะแนนตั้งแต่ ๖๐-๖๙  คะแนนขึ้นไป 

- รางวัลเกียรตบิัตรชมเชย   คะแนนตั้งแต่ ๕๐-๕๙ คะแนนขึ้นไป 

๕.  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
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๒๐.  การประกวดร้องเพลงไทยสากล 

๑.  ระดับชั้นและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  แบ่งเป็น   ๒   ระดับ   คือ 

๑.๑  ระดับช้ันมัธยมศกึษาปี่ที่๑-๒    (ชาย  ๑  คน , หญิง  ๑  คน) 

๑.๒  ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่๔-๕    (ชาย  ๑  คน , หญิง  ๑  คน) 

๒.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

๒.๑  ประเภทบุคคล 

๒.๒  แยกเป็นประเภทชาย  และประเภทหญิง  ทุกระดับช้ัน 

๓.  วิธีด าเนินการและระละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

 -  เพลงที่ใช้ประกวด  ๑  เพลง 

 -  เป็นเพลงไทยสากล (เพลงลูกกรุง) เท่านั้น  โดยผู้เข้าประกวดเลือกมาเอง 

 -  ไม่ให้มีรีววิ / หางเครื่อง / แดนเซอร์  ประกอบเพลง 

 -  ต้องน าแถบบันทึกเสียง / ซีดี / เสียงดนตร ี ส าหรับประกอบการรอ้งเพลงมาเอง 

 -  จับฉลากเพื่อเรียงล าดับก่อนการแขง่ขัน  ๓๐  นาที 

 -  ส่งเนื้อรอ้งให้คณะกรรมการในวันประกวด  จ านวน  ๓  ชุด 

 -  แต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น 

๔.  เกณฑ์การให้คะแนนและตัดสิน 

๔.๑  น้ าเสียง และความไพเราะของเสียง    ๔๐ คะแนน 

๔.๒  อักขรวิธีถูกต้อง      ๒๐ คะแนน 

๔.๓  จังหวะและท านองถูกต้อง     ๒๐ คะแนน 

๔.๔  บุคลิก  ลลีา  และอารมณ์     ๒๐ คะแนน 

๕.  รางวัลการประกวดทุกระดับชั้น 

- รางวัลชนะเลิศ    เงินสด....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑  เงินสด....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  เงินสด....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลเกียรติบัตร 

- รางวัลเกียรตบิัตรทอง   คะแนนตั้งแต่ ๘๐  คะแนนขึ้นไป 

- รางวัลเกียรตบิัตรเงนิ   คะแนนตั้งแต่ ๗๐-๗๙ คะแนนขึ้นไป 

- รางวัลเกียรตบิัตรทองแดง   คะแนนตั้งแต่ ๖๐-๖๙  คะแนนขึ้นไป 

- รางวัลเกียรตบิัตรชมเชย   คะแนนตั้งแต่ ๕๐-๕๙ คะแนนขึ้นไป 

๖.  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
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๒๑.  การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา 

๑.  ระดับชั้นและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน      แบ่งเป็น  ๒  ระดับ  คอื 

๑.๑  ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๑-๒ 

๑.๒  ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๔-๕ 

 หมายเหตุ: ผูเ้ข้าแข่งขนัแต่ละระดับช้ัน  เป็นทีมๆ ละ  ๖-๙  คน (รวมนักร้อง)  

๒.  ประเภทของเพลงและเวลาที่ใช้ในการประกวด   

เพลงไทยพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมพิลอดุลยเดช  จ านวน  ๒  เพลงไม่เกิน  ๑๐  นาที   

ผูเ้ข้าประกวดในรอบแรก เมื่อเข้ารอบตัดสินตอ้งเปลี่ยนเพลง  โดยแจง้ให้คณะกรรมการ  และผูจ้ัดการประกวดทราบ 

ล่วงหน้า 

๓.  วิธีการประกวด 

๓.๑  ผูเ้ข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสม 

๓.๒  ผูเ้ข้าประกวดทุกทีมรายงานตัวพร้อมมอบแผ่นCD(sound เพลง) ที่จะใช้ในการประกวดทั้ง  ๒ รอบ   

โดยแจง้เพลงที่จะใช้ในแตล่ะรอบใหผู้้จัดการประกวดทราบล่วงหน้า   พร้อมทั้งจับสลากเพื่อจัดล าดับก่อนการ 

ประกวด  ๑๕  นาที 

๓.๓  ผูเ้ข้าประกวดขึน้รอ้งเพลงตามล าดับ คณะกรรมการประกาศรายชื่อผูเ้ข้ารอบชิงชนะเลิศ ๑๐  ทีมโดยไม่แจง้ 

คะแนน 

๓.๔  การประกวดในรอบชิงชนะเลิศจะด าเนนิการโดยให้ผูเ้ข้ารอบจับสลากขึ้นแสดงตามล าดับและประกาศรายชื่อผู้ 

ชนะเลิศ  รองชนะเลิศ  และชมเชย 

๓.๕  หากมีการเปลี่ยนแปลงกติกาขอ้หนึ่งขอ้ใด  ผู้จัดการประกวดจะแจง้ให้ผูเ้ข้าประกวดทราบก่อนการประกวด 

๔.  เกณฑ์การให้คะแนน  คะแนนรวม  ๑๐๐  คะแนน  ดังน้ี 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑.  ความพร้อมเพรียง  ลีลา ๓๐ 

๒.  น้ าเสียง ๓๐ 

๓.  บุคลิกภาพ  การแต่งกาย ๒๐ 

๔.  จังหวะ  ท านอง  อักขระ  เทคนิค ๒๐ 

 

 หมายเหตุ ***  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
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๕.  รางวัลการประกวดทุกระดับชั้น 

- รางวัลชนะเลิศ    เงินสด....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑  เงินสด....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  เงินสด....................บาท พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลเกียรติบัตร  

- รางวัลเกียรตบิัตรทอง   คะแนนตั้งแต่ ๘๐  คะแนนขึ้นไป 

- รางวัลเกียรตบิัตรเงนิ   คะแนนตั้งแต่ ๗๐-๗๙ คะแนนขึ้นไป 

- รางวัลเกียรติบัตรทองแดง   คะแนนตั้งแต่ ๖๐-๖๙  คะแนนขึ้นไป 

- รางวัลเกียรตบิัตรชมเชย   คะแนนตั้งแต่ ๕๐-๕๙ คะแนนขึ้นไป 

 

***หมายเหตุ  :  ไปต่อระดับภาค/ระดับประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

หลักเกณฑแ์ละกิจกรรมการประกวด/แข่งขันทกัษะวิชาการ 

โรงเรียนสังกัดองค์การบรหิารสว่นจังหวัดศรสีะเกษ 

 

 

 

 

 

 การประกวดนาฏศลิป์ไทยอนุรกัษ์ 

 การประกวดนาฏศลิป์พื้นเมืองสร้างสรรค ์

 การประกวดนาฎศลิป์ไทยสร้างสรรค์ 

 การแสดงตลก 

 การประกวดเด่ียวพณิ 

 ร าวงมาตรฐาน 

 

 

 

 

กิจกรรมที ่ ๖ 

ศูนย์กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ/นาฏศลิป ์

โรงเรียนศลิาลาดวทิยา 
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๒๒. การประกวดนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 

(ร าตามท านองและเน้ือเพลงเดิม) 

๑. ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน   

๑.๑  ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๑-๒  และ  ๔-๕      

๒. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน  :  แข่งขันประเภททีมๆ ละ  ๖ – ๑๒  คน 

๓. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

๓.๑  แตง่กายตามแบบศลิปากร 

๓.๒  เพลงไทยอนุรักษ์  ๑  เพลง 

๓.๓  ผู้แสดงเป็นหญิงลว้น  ชายล้วน  หรอืชายหญิงก็ได้ 

๓.๔  เครื่องดนตรแีสดงสดหรอืเทปบันทึกเสียง 

๔. เกณฑ์การให้คะแนน  จ านวน  ๑๐๐  คะแนน 

๔.๑  การแต่งกาย        ๑๐ คะแนน 

๔.๒  ความถูกต้องท่าร า        ๒๐ คะแนน 

๔.๓  จังหวะการผสมกลมกลืนระหว่างการร าและดนตรีเหมาะสมกับเวลา        ๓๐ คะแนน 

๔.๔  การวางรูปแบบแถวและความพร้อมเพรียง     ๒๐ คะแนน 

๔.๕  ลีลาความสวยงาม        ๒๐ คะแนน 

๕. รางวัลการประกวดทุกระดับ 

- รางวัลชนะเลิศ    เงินสด.....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑   เงินสด.....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒   เงินสด.....................บาท  พร้อมเกียรตบิัตร 

รางวัลเกียรติบัตร 

- รางวัลเกียรตบิัตรทอง   คะแนนตั้งแต่     ๘๐    คะแนนขึน้ไป 

- รางวัลเกียรตบิัตรเงิน   คะแนนตั้งแต่  ๗๐-๗๙  คะแนน 

- รางวัลเกียรตบิัตรทองแดง   คะแนนตั้งแต่  ๖๐-๖๙   คะแนน 

- รางวัลเกียรตบิัตรชมเชย   คะแนนตั้งแต่  ๕๐-๕๙  คะแนน 

๖. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
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๒๓. การประกวดนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ 

๑. ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน   

๑.๑  ระดับช้ันมัธยมศกึษา 

๒. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน  :  ผูเ้ข้าแขง่ขันแตล่ะระดับช้ัน    ประเภททีมๆ ละ  ๖-๒๐  คน 

๓. เกณฑ์การให้คะแนน  จ านวน  ๑๐๐  คะแนน 

๓.๑  ความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์ท่าร าและความเหมาะสมกับเนือ้เรื่อง 

        เน้นการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมและการเผยแพร่    ๒๕ คะแนน 

๓.๒  ลีลาท่าร า  และการเชื่อมท่าร า      ๒๕ คะแนน 

๓.๓  จังหวะและการผสมกลมกลืนระหว่างการร าและดนตรี   ๑๐ คะแนน 

๓.๔  ความพร้อมเพรียงและการวางรูปแบบแถว     ๑๐ คะแนน 

๓.๕  การแตง่กายสวยงามเหมาะสมกับชุดการแสดง  การรักษาเวลา  ๑๐ คะแนน 

๓.๖  ข้อมูลรายละเอียดการแสดง      ๑๐ คะแนน 

๓.๗  ความยากง่ายของท่าร า       ๑๐ คะแนน 

 หมายเหตุ  :ห้ามไม่ให้ใช้เครื่องดนตรสีากลเข้ามาบรรเลง  ยกเว้นเบส 

๔. เวลาการแสดง :  การแสดงชุดละ  ๕-๑๕  นาที  เกินเวลาหัก  ๕  คะแนน 

๕. รางวัลการประกวดทุกระดับ 

- รางวัลชนะเลิศ    เงินสด.....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑   เงินสด.....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒   เงินสด.....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลเกียรติบัตร 

- รางวัลเกียรตบิัตรทอง   คะแนนตั้งแต่     ๘๐    คะแนนขึน้ไป 

- รางวัลเกียรตบิัตรเงิน   คะแนนตั้งแต่  ๗๐-๗๙  คะแนน 

- รางวัลเกียรตบิัตรทองแดง   คะแนนตั้งแต่  ๖๐-๖๙   คะแนน 

- รางวัลเกียรตบิัตรชมเชย   คะแนนตั้งแต่  ๕๐-๕๙  คะแนน 

๖. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
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๒๔. การแสดงตลก 

๑. ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน   

๑.๑  ระดับช้ันมัธยมศกึษา    

๒. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน  :  แข่งขันประเภททีม๓-๕  คน  (ไม่รวมคนเล่นดนตรีประกอบการแสดง) 

๓. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

๓.๑  เนือ้หาที่แสดงไม่เสียดสี  /  ลอ้เลียนสังคมและกระทบสิทธิของบุคคลอื่น 

๓.๒  ไม่แยก ชาย-หญิง 

๓.๓  เวลาในการแสดงไม่เกิน  ๑๐  นาที 

๓.๔  อนุญาตให้ใชเ้ครื่องดนตรปีระกอบได้ 

๓.๕  แต่งกายตามความเหมาะสม  ไม่กระทบต่อวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

๔. เกณฑ์การให้คะแนน  จ านวน  ๑๐๐  คะแนน 

๔.๑  ภาษาที่ใชใ้นการแสดงเหมาะสม    ๑๕ คะแนน 

๔.๒  ปฏิภาณไหวพริบ      ๒๐ คะแนน 

๔.๓  ลีลา – ท่าทาง      ๒๐ คะแนน 

๔.๔  ความคิดสร้างสรรค์     ๒๕ คะแนน 

๔.๕  การแตง่กายและอุปกรณ์     ๑๐ คะแนน 

๔.๖  เวลาที่ใชใ้นการแสดง     ๑๐ คะแนน 

๕. รางวัลการประกวดทุกระดับ 

- รางวัลชนะเลิศ    เงินสด.....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑   เงินสด.....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒   เงินสด.....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลเกียรติบัตร 

- รางวัลเกียรตบิัตรทอง   คะแนนตั้งแต่     ๘๐    คะแนนขึน้ไป 

- รางวัลเกียรตบิัตรเงิน   คะแนนตั้งแต่  ๗๐-๗๙  คะแนน 

- รางวัลเกียรตบิัตรทองแดง   คะแนนตั้งแต่  ๖๐-๖๙   คะแนน 

- รางวัลเกียรตบิัตรชมเชย   คะแนนตั้งแต่  ๕๐-๕๙  คะแนน 

๖. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
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๒๕. การประกวดเดีย่วแคน 

๑. ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน  แบ่งเป็น  ๒  ระดับ  ดังน้ี 

๑.๑  ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๑-๒ 

๑.๒  ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๔-๕    

๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  :  ผูเ้ข้าแขง่ขันแต่ละระดับช้ัน  จ านวน  ๑  คน 

๓. หัวข้อในการแข่งขัน 

๓.๑  ระดับมัธยมศกึษาปีที่  ๑-๓  ลายบังคับ  ๑  ลาย  ลายเพลงเต้ย  และลายอิสระ  ๑  ลาย 

๓.๒  ระดับมัธยมศกึษาปีที่  ๔-๖  ลายบังคับ  ๑  ลาย  ลายเพลงสุดสะแนน และลายอิสระ  ๑  ลาย 

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      ๓๐ คะแนน 

๕. ใช้เวลาในการแข่งขันไม่เกิน  ๑๐ นาที 

๖. อุปกรณ์ในการแข่งขัน  :  ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง  คือ  แคน  ๑  เต้า 

๗. รางวัลการประกวดทุกระดับชั้น 

- รางวัลชนะเลิศ    เงินสด.....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑   เงินสด.....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒   เงินสด.....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลเกียรติบัตร 

- รางวัลเกียรตบิัตรทอง   คะแนนตั้งแต่     ๘๐    คะแนนขึน้ไป 

- รางวัลเกียรติบัตรเงิน   คะแนนตั้งแต่  ๗๐-๗๙  คะแนน 

- รางวัลเกียรตบิัตรทองแดง   คะแนนตั้งแต่  ๖๐-๖๙   คะแนน 

- รางวัลเกียรตบิัตรชมเชย   คะแนนตั้งแต่  ๕๐-๕๙  คะแนน 

๘. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
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๒๖. การประกวดเดี่ยวพิณ 

๑. ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน  แบ่งเป็น  ๒  ระดับ  ดังน้ี 

๑.๑  ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๑-๒ 

๑.๒  ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๔-๕    

๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  :  ผูเ้ข้าแขง่ขันแต่ละระดับช้ัน  จ านวน  ๑  คน 

๓. หัวข้อในการแข่งขัน 

๓.๑  ระดับมัธยมศกึษาปีที่  ๑-๓  ลายบังคับ  ๑  ลาย  ลายเพลงเต้ย  และลายอิสระ  ๑  ลาย 

๓.๒  ระดับมัธยมศกึษาปีที่  ๔-๖  ลายบังคับ  ๑  ลาย  ลายเพลงปู่ปะหลาน  และลายอิสระ  ๑  ลาย 

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      ๓๐ คะแนน 

๕. ใช้เวลาในการแข่งขันไม่เกิน  ๑๐ นาที 

๖. อุปกรณ์ในการแข่งขัน  :  ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมพิณมาเอง   

๗. รางวัลการประกวดทุกระดับชั้น 

- รางวัลชนะเลิศ    เงินสด.....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑   เงินสด.....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒   เงินสด.....................บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลเกียรติบัตร 

- รางวัลเกียรตบิัตรทอง   คะแนนตั้งแต่     ๘๐    คะแนนขึน้ไป 

- รางวัลเกียรตบิัตรเงิน   คะแนนตั้งแต่  ๗๐-๗๙  คะแนน 

- รางวัลเกียรตบิัตรทองแดง   คะแนนตั้งแต่  ๖๐-๖๙   คะแนน 

- รางวัลเกียรตบิัตรชมเชย   คะแนนตั้งแต่  ๕๐-๕๙  คะแนน 

๘. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
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๒๗.  การประกวดร าวงมาตรฐาน 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

 - เป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา (ป.4-ป.5) 

 - เป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนต้น (ม.1-ม.2) 

 - ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

 2.1 แข่งขันเป็นทีมๆละ 8-12 คน  ครั้งละไม่เกิน 6 คู่  ใช้ผู้แสดงชายจริงหญิงแท้  

3. วิธีการด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

 3.1 เพลงบังคับ 1 เพลง  ดังนี้ 

  ระดับช้ันประถมศึกษา (ป.4-ป.5)  คือ เพลง..........งามแสงเดอืน................................. 

  ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนต้น (ม.1-ม.2)  คือ เพลง...........หญิงไทยใจงาม............................. 

 3.2 เพลงเลือกเสรี 1 เพลง (ให้ผู้เข้าแข่งขันเลอืกเพลงเสรีมาเอง) 

 3.3 จับสลากเลือกเพลง 1 เพลง ถ้าซ้ ากับเพลงเลือกเสรีใหจ้ับสลากใหม่ (เจ้าภาพเตรยีมชื่อเพลงส าหรับจับสลาก

ให้  9  เพลง) 

 3.4 ทีมผู้เข้าแข่งขันสง่แผ่นซีดเีพลง  พรอ้มรายชื่อผูเ้ข้าประกวดแข่งขันในวันรายงานตัว 

 3.5 การแต่งกายตามแบบร าวงมาตรฐาน 

 3.6 ใชท้่าร าของกรมศลิปากร 

4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน 

 4.1 ความถูกต้องท่าร า  20  คะแนน 

 4.2 จังหวะการร า  20  คะแนน 

 4.3 ลีลาความสวยงาม  20  คะแนน 

 4.4 ความพร้อมเพรียง  20  คะแนน 

 4.5 การแตง่กาย  20  คะแนน 

 หมายเหตุ  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

5. การตัดสินผลการแข่งขัน 

 - รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุ่มเหรยีญทอง 

 - รางวัลเหรียญทอง   ได้คะแนน  80  คะแนนขึน้ไป 

 - รางวัลเหรียญเงิน   ได้คะแนน  70 - 79  คะแนน 

 - รางวัลเหรียญทองแดง  ได้คะแนน  60 - 69  คะแนน 

 

***หมายเหตุ  :  ไปต่อระดับภาค/ระดับประเทศ 



เอกสารหมายเลข 1. 

ใบสมัครแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

การแข่งขันทักษะวิชาการ  โรงเรยีนสังกัดองค์การบรหิารส่วนจังหวัดศรสีะเกษ  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗    

วันท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ณ โรงเรยีนราษีไศล 

***************************************************** 
โรงเรียน.....................................................................อ าเภอ.......................................จังหวัดศรีสะเกษ.............................. 

เบอร์โทรศัพท์...........................................................โทรสาร.............................................................................................. 

กจิกรรมที่ส่งสมัครแข่งขัน 

ระดับการศกึษา                 ประถมศึกษา  ป.........                   มัธยมศกึษา ม.......... 

๑.      แข่งขันวาดภาพระบายสี(สีน้ า)  (๒ คน)   ๘.    แขง่ขันประติมากรรมลอยตัว (๒ คน) 

๒.      แข่งขันวาดภาพหัวขอ้ก าหนด(สีโปสเตอร์)   (๑ คน) ๙.     แข่งขันประติมากรรมนูนสูง (๒ คน) 

๓.      แข่งขันวาดเส้นหุ่นนิ่ง  (๑  คน)   ๑๐.    แข่งขันแกะเทียน  (๒  คน) 

๔.      แข่งขันออกแบบปกหนังสอื (๒  คน)             ๑๑.      แข่งขันวาดภาพคนเหมอืนครึ่งตัว(๑ คน)  

๕.      แข่งขันออกแบบโฆษณา  (๒  คน)   ๑๒.    ประกวดรอ้งเพลงไทยลกูทุง่  (๑ คน)  

๖.      แข่งขันเขียนลายไทย  (๑  คน)    ๑๓.    ประกวดรอ้งเพลงไทยสากล  (๑ คน)  

๗.     แข่งขันจิตรกรรมไทยประเพณี (๑  คน)             ๑๔.    ประกวดเด่ียวแคน  (๑  คน) 

                 ๑๕.    ประกวดเด่ียวพณิ   (๑  คน) 

ชื่อเพลง / ชื่อผลงาน / ชื่อกิจกรรม ......................................................................................................... 

 รายช่ือผูส้มัคร 

 ๑).....................................................................................................ชั้น................................... 

 ๒)....................................................................................................ชัน้...................................  

 ๓)....................................................................................................ชั้น...................................   

 ๔)....................................................................................................ช้ัน................................... 

 ๕)....................................................................................................ชั้น................................... 

 ๖)....................................................................................................ช้ัน................................... 

ชื่อผู้ควบคุม  ๑).....................................................................................เบอร์ติดต่อ................................. 

        ๒)....................................................................................เบอร์ติดต่อ.................................. 

 

   ขอรับรองว่าข้อความดังกลา่วถูกต้อง 

                                                 ลงชื่อ.....................................................ผู้รับรอง 

                                                       (......................................................)  

ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงเรยีน........................................../รองผู้อ านวยการโรงเรียน.......................................     

 

 

 



เอกสารหมายเลข 2. 

ใบสมัครแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

การแข่งขันทักษะวิชาการ  โรงเรียนสังกัดองค์การบรหิารสว่นจังหวัดศรสีะเกษปีการศกึษา  ๒๕๕๗   

 วันที่  ๒๑  กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนราษีไศล 

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

โรงเรียน.....................................................................อ าเภอ.......................................จังหวัดศรีสะเกษ........................... 

เบอร์โทรศัพท์...........................................................โทรสาร................................................................ 

กจิกรรมที่ส่งสมัครแข่งขัน 

ระดับการศกึษา                ประถมศึกษา  ป.........                         มัธยมศกึษา ม.......... 

๑.      ประกวดวงโปงลาง (๓๕  คน)        ๒.      ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งคอมโบพร้อมแดนเซอร์  (๒๐-๓๘ คน) 

๓.      ประกวดโฟล์คซอง  (๓-๕ คน)       ๔.      ประกวดวงสตริง  (๘  คน)    

๕.      ประกวดรอ้งเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง (๖-๙ คน)     ๖.      ประกวดรอ้งเพลงพระราชนพินธ์พร้อมจินตลลีา  (๖-๙  คน) 

๗.     ประกวดนาฏศลิป์ไทยอนุรักษ ์ (๖  คน)       ๘.     ประกวดนาฏศลิป์พืน้เมอืงสร้างสรรค์  (๖-๒๐ คน) 

๙.      การแสดงตลก  (๓-๕  คน)  

ชื่อเพลง / ชื่อผลงาน / ชื่อกิจกรรม ......................................................................................................... 

รายช่ือผู้สมัคร 

๑)...................................................ช้ัน.............  ๑๔)..................................................ชั้น............. 

๒) ..................................................ช้ัน.............  ๑๕)...................................................ช้ัน............ 

๓) ..................................................ช้ัน.............        ๑๖)...................................................ชั้น............. 

๔) ..................................................ช้ัน..............  ๑๗)...................................................ช้ัน............. 

๕) ................................................. ชั้น..............  ๑๘)...................................................ชั้น............. 

๖) ...................................................ชั้น.............  ๑๙)...................................................ชั้น............. 

๗)...................................................ชั้น.............  ๒๐)...................................................ชั้น............. 

๘)...................................................ช้ัน.............  ๒๑)...................................................ชั้น............. 

๙)...................................................ชั้น.............  ๒๒)...................................................ชัน้............. 

๑๐).................................................ชั้น.............  ๒๓)...................................................ชั้น............. 

๑๑).................................................ชั้น.............  ๒๔)...................................................ช้ัน............. 

๑๒)...................................................ชั้น............. ๒๕)...................................................ชั้น............. 

๑๓)...................................................ชั้น............. ๒๖)...................................................ชั้น............. 

๒๗)...................................................ชั้น............. ๓๔)...................................................ชั้น............. 

๒๘)...................................................ช้ัน............. ๓๕)...................................................ชั้น............. 

๒๙)...................................................ชั้น............. ๓๖)...................................................ชั้น............. 

๓๐)...................................................ชั้น............. ๓๗)...................................................ชั้น............. 

๓๑)...................................................ชั้น............. ๓๘)...................................................ช้ัน............. 

๓๒)...................................................ชั้น............. ๓๙)...................................................ชั้น............. 

๓๓)...................................................ชั้น............. ๔๐)...................................................ช้ัน............. 



 

เอกสารหมายเลข 2 (ต่อ) 

 

ชื่อผู้ควบคุม  ๑).....................................................................................เบอร์ติดต่อ................................... 

        ๒)....................................................................................เบอร์ติดต่อ....................................   

                                                                 ขอรับรองว่าข้อความดงักลา่วถูกต้อง 

                                                          ลงชื่อ.....................................................ผู้รับรอง 

                                                                (......................................................)  

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรยีน........................................../รองผู้อ านวยการโรงเรียน.......................................    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารหมายเลข 3. 
 

ใบสมัครแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

การแข่งขันทักษะวิชาการ  โรงเรยีนสังกัดองค์การบรหิารส่วนจังหวัดศรสีะเกษ  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗    

วันท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ ณ โรงเรยีนราษีไศล 

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

การประกวดสื่อการเรียนการสอนครูศิลปะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชื่อสื่อ............................................................................................ 

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

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

อ าเภอ......................................................................จังหวัดศรสีะเกษ.................................................. 

๑.) ชื่อ– สกุล...........................................................................ต าแหน่ง............................................ 

      เบอร์ตดิต่อ......................................................................... 

๒.)  ชื่อ – สกุล...........................................................................ต าแหน่ง............................................ 

 เบอร์ตดิต่อ........................................................................ 

๓.)  ชื่อ – สกุล...........................................................................ต าแหน่ง............................................. 

เบอร์ตดิต่อ.......................................................................... 

 

 

                                                                 ขอรับรองว่าข้อความดงักลา่วถูกต้อง 

                                                          ลงชื่อ.....................................................ผู้รับรอง 

                                                                (......................................................)  

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรยีน........................................../รองผู้อ านวยการโรงเรียน...........................................     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารหมายเลข 4. 

 

ใบสมัครแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

การแข่งขันทักษะวิชาการ  โรงเรยีนสังกัดองค์การบรหิารส่วนจังหวัดศรสีะเกษ  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗    

วันท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ ณ โรงเรยีนราษีไศล 

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

การประกวดโครงงาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชื่อโครงงาน............................................................................................ 

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

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

อ าเภอ......................................................................จังหวัดศรสีะเกษ.................................................. 

๑.) ชื่อ– สกุล...........................................................................ช้ัน............................................ 

๒.) ชื่อ – สกุล...........................................................................ช้ัน............................................ 

๓.) ชื่อ – สกุล...........................................................................ช้ัน............................................. 

 

ชือ่ผู้ควบคุม  ๑).....................................................................................เบอร์ติดต่อ................................... 

        ๒)....................................................................................เบอร์ติดต่อ....................................  

 

 

 

                                                                 ขอรับรองว่าข้อความดงักลา่วถูกต้อง 

                                                          ลงชื่อ.....................................................ผู้รับรอง 

                                                                (......................................................)  

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรยีน........................................../รองผู้อ านวยการโรงเรียน...........................................     

 

 
 

 

 

 

 



 

เอกสารหมายเลข 5. 
 

แบบลงชื่อคณะกรรมการ  การจัดการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ 

โรงเรยีนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรสีะเกษ  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗    

วันท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ณ โรงเรยีนราษีไศล 

ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ........................................................ 

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

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง โรงเรยีน เวลามา เวลากลับ ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

ลงช่ือ………………………………………………………….เลขากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ...................กิจกรรม..................... 

       (………………………………………………………..) 

ลงช่ือ........................................................ประธานกลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ........................กิจกรรม...................... 

   (.....................................................) 



เอกสารหมายเลข 6. 
 

แบบรายงานตัวเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ  ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ 

โรงเรยีนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรสีะเกษ 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๗   วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ ณ โรงเรยีนราษีไศล 

กลุ่มศลิปะ...............................  กิจกรรม...............................................ระดับชั้น.................. 

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

ที่ ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรยีน ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ลงช่ือ………………………………………………………….เลขากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ...................กิจกรรม..................... 

       (………………………………………………………..) 

ลงช่ือ........................................................ประธานกลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ........................กิจกรรม...................... 

   (.....................................................) 

 



เอกสารหมายเลข 7. 
 

แบบรายงานตัวเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ  ประเภททมี  ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ 

โรงเรยีนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรสีะเกษ  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗    

วันท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ณ โรงเรยีนราษีไศล 

กลุ่มศลิปะ.......................  กิจกรรม............................โรงเรียน.............................. 

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

๑)...................................................ชั้น.............  ๑๔)..................................................ช้ัน............. 

๒) ..................................................ช้ัน.............  ๑๕)...................................................ชั้น............ 

๓) ..................................................ช้ัน.............        ๑๖)...................................................ช้ัน............. 

๔) ..................................................ช้ัน..............  ๑๗)...................................................ชั้น............. 

๕) ................................................. ชั้น..............  ๑๘)...................................................ชั้น............. 

๖) ...................................................ช้ัน.............  ๑๙)...................................................ชั้น............. 

๗)...................................................ช้ัน.............  ๒๐)...................................................ชั้น............. 

๘)...................................................ชั้น.............  ๒๑)...................................................ชั้น............. 

๙)...................................................ชั้น.............  ๒๒)...................................................ชั้น............. 

๑๐).................................................ชั้น.............  ๒๓)...................................................ช้ัน............. 

๑๑).................................................ชั้น.............  ๒๔)...................................................ชั้น............. 

๑๒)...................................................ชั้น............. ๒๕)...................................................ชั้น............. 

๑๓)...................................................ชั้น............. ๒๖)...................................................ชั้น............. 

๒๗)...................................................ชั้น............. ๓๔)...................................................ชั้น............. 

๒๘)...................................................ชั้น............. ๓๕)...................................................ชั้น............. 

๒๙)...................................................ช้ัน............. ๓๖)...................................................ชั้น............. 

๓๐)...................................................ชั้น............. ๓๗)...................................................ช้ัน............. 

๓๑)...................................................ชั้น............. ๓๘)...................................................ชั้น............. 

๓๒)...................................................ชั้น............. ๓๙)...................................................ช้ัน............. 

๓๓)...................................................ชั้น............. ๔๐)...................................................ชั้น............. 

 

ชื่อผู้ควบคุม  ๑).....................................................................................เบอร์ติดต่อ................................... 

         ๒).....................................................................................เบอร์ติดต่อ.................................... 

ลงช่ือ........................................................กรรมการรับรายงานตัว 

    (.....................................................) 

 



เอกสารหมายเลข 8. 
 

แบบการให้คะแนนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ 

โรงเรยีนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรสีะเกษ  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗    

วันท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ณ โรงเรยีนราษีไศล 

กลุ่มศลิปะ..........................  กิจกรรม....................................ระดับชั้น.............................. 

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

ที่ โรงเรยีน 

เกณฑ์การให้คะเเนน 

รวม 

๑๐๐  

คะแนน 

หมายเหตุ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

ลงช่ือ........................................................กรรมการ 

            (.....................................................) 

 



เอกสารหมายเลข 9. 

แบบรายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์การเรยีนรู้ศิลปะ 

โรงเรยีนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรสีะเกษ ปีการศึกษา  ๒๕๕๗    

วันท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ณ โรงเรยีนราษีไศล 

กลุ่มศลิปะ..........................  กิจกรรม....................................ระดับชั้น.............................. 

ที่ โรงเรยีน คะแนน ล าดับที่ 
ระดับเหรยีญรางวัล 

หมายเหตุ 
ทอง เงนิ ทองแดง 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

หมายเหตุ : แบบรายงานผลการแข่งขันส่ง ณ ห้องอ านวยการศูนย์ศลิปะ 

ลงช่ือ........................................................กรรมการ 

            (.....................................................) 

ลงช่ือ........................................................กรรมการ  ลงช่ือ........................................................กรรมการ 

  (.....................................................)                     (.....................................................) 

 

 



รายการกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศกึษาที่  ๒๘ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 

(กิจกรรมที่ศูนย์ศิลปะ อบจ.ศรสีะเกษไม่ได้จัดแข่งขัน  ๒๓  รายการ) 

ล าดับ รายการกิจกรรมแข่งขัน/ประกวด 
ระดับการศึกษา ประเภท 

เข้าแข่งขัน 

หมาย

เหตุ ม.ต้น ม.ปลาย 

๑. รวมศลิปะสร้างสรรค์  (พ.ธ.ส.) / / ทีม  ๓  คน  

๒. สร้างสรรค์ภาพปะติด / / ทีม  ๒  คน  

๓. ระนาดเอก  (ศลิาลาดฯ) / / เดี่ยว  

๔. ระนาดทุ้ม / / เดี่ยว  

๕. ฆ้องวงใหญ่ / / เดี่ยว  

๖. ฆ้องวงเล็ก / / เดี่ยว  

๗. ซอด้วง / / เดี่ยว  

๘. ซอดู้ / / เดี่ยว  

๙. จะเข้ / / เดี่ยว  

๑๐. ขิม  ๗  ย่อง / / เดี่ยว  

๑๑. ขลุ่ยเพียงออ / / เดี่ยว  

๑๒. เดี่ยวโหวด / / เดี่ยว  

๑๓. เดีย่วโปงลาง / / เดี่ยว  

๑๔. ร าวงมาตรฐาน / / ทีม ๘-๑๐ คน  

๑๕. มายากล / / ทีม  ๒  คน  

๑๖. ระบ ามาตรฐาน / / ทีม ๘-๑๐ คน  

๑๗. ขับร้องเพลงไทย (เดิม) / / เดี่ยว  

๑๘. ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ / / เดี่ยว  

๑๙. วงเครื่องสาววงเล็ก / / ทีม ๘-๙ คน  

๒๐. วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว / / ทีม  ๑๕  คน  

๒๑. วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องดู่ / / ทีม  ๑๒  คน  

๒๒. ขับร้องประสานเสียง / / ทีมไม่เกิน  ๔๐  คน  

๒๓. วงอังกะลุง / / ทีมไม่เกิน  ๒๐  คน  

๒๔. โครงงานศลิปะ     

๒๕. วาดเส้นตามจินตนาการ     

 

 


