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เกณฑการประกวดแขงขันการกลาวสุนทรพจน 
(ระดบัประถมศึกษาตอนปลาย) 

การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62 
 

๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด 
 1.1 นกัเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรยีนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

1.2 ระดับประถมศึกษาปที่ 4 – 6 
 

๒. จํานวนผูเขาประกวด  
แบงเปน ๓ กลุมสาระ 
๒.๑ กลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย    จํานวน  1  คน 
๒.๒ กลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  จํานวน  1  คน 
๒.๓ กลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน)  จํานวน  1  คน 
 

๓. เวลาที่ใชในการประกวด 
ผูเขาประกวดกลาวสุนทรพจนภายใน ๕ นาที  เทานั้น 

๔. วิธีการประกวด 
 ๔.๑ ผูเขาประกวดแตงกายดวยชุดนักเรียนตามระเบียบของตนสังกัด 

๔.๒ ใหผูเขาประกวดจับฉลากเพื่อจัดลําดับกอนการประกวด ๑๕ นาที 
 ๔.๓ หากมีความจําเปนตองประกวดรอบที่ ๒ เพื่อตัดสินใหเปนการประกวดการกลาวสุนทรพจนแบบ
ฉับพลัน 
 4.4 กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการประกวด
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน 
 4.5 ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
 4.6 กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อยางใดอยางหน่ึง) และ 
       (2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นซึ ่งเปนเจาภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกลาวสงไปยังอปท.
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีกําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
 4.7 กรณีแขงขันเปนทีม (ผูที่ชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณ ีปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 

 ***กรณีแขงขันเดี่ยว (ระดับภาค) สามารถเปลี่ยนตัวผู เขาประกวดได แตตองแสดงหลักฐาน           
ใหกรรมการพิจารณาดวย  โดยใชแบบฟอรมการเปลี่ยนตัวจากเจาภาพจัดการแขงขัน 

๕. หัวขอระดับประถมศึกษา 
หัวขอการประกวดการกลาวสุนทรพจน “จะประกาศใหทราบลวงหนากอนการแขงขัน 15 วัน” 
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๖. เกณฑการใหคะแนน  เต็ม 100 คะแนน  ดังนี้ 

 ๖.๑ โครงสรางการพูด  (36 คะแนน) 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

- คํานาํ  (การแนะนาํตนเอง  นําเขาสูเนื้อเรื่อง) 6 

- เนื้อเรื่องผูเขาแขงขันพูดไดตรงกับเรื่องที่กําหนดให 6 

- การดาํเนินเรื่องพูดเรียงลําดบัความสําคัญของเรื่องที่เลา และสอดคลองสัมพันธกัน 12 
ตลอดเรื่อง  

- การสรุปของเรื่องท่ีเลา 8 
- ตรงตามเวลาท่ีกําหนด 4 

๖.๒ ศิลปะการนําเสนอ  (30 คะแนน)   

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

- ลีลาวาทศิลปชวนฟง 6 
- น้ําเสียงชัดเจน ไมตะกุกตะกัก  เวนจังหวะการพูดไดถูกตองหนักเบา สอดคลอง 6 
กับเร่ือง  
- ภาษาท่ีใชเขาใจงาย  เหมาะสมกับระดับชั้น  และกาลเทศะ 6 
- ออกเสียงอักขระที่ถูกตอง 6 
- สามารถสรางบรรยากาศที่ดึงดูดใจผูฟงไดดี 6 

๖.๓ ความคิด  (24 คะแนน)   

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

- มีความคิดรเิริ่มสรางสรรค 6 
- มีเหตผุลนาเชื่อถือสอดคลองกับเรื่องที่เลา 6 
- มีไหวพริบในการแกปญหา 6 
- ขอเสนอแนะเปนรูปธรรมสามารถทําตามได 6 

๖.๔ บุคลิกภาพ  (10 คะแนน)   

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

- ปรากฏตัวดวยความเชื่อมั่น  ไมแสดงอาการประหมา 4 
- กริยาทาทางขณะพูดเหมาะสมสอดคลองกับเรื่องที่พูด หรือเนื้อหา 4 
- ขณะพูดมองผูฟงไดอยางเปนธรรมชาต ิ 2 

 

หมายเหตุ 

*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 
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๗. รางวัลการประกวด 
 - รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง     ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม 
 - รางวัลเหรียญทอง ไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 - รางวัลเหรียญเงนิ ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป    ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงนิ 
 - รางวัลเหรียญทองแดง ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป    ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

8. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเด่ียวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
    ในระดับประเทศตอไป 
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เกณฑการประกวดแขงขันการกลาวสุนทรพจน 
(ระดับมัธยมศึกษาตอนตน) 

การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62 
 
๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด 
 1. นกัเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 2. ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 
 

๒. จํานวนผูเขาประกวด 
 แบงเปน ๓ กลุมสาระ 

๒.๑ กลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย    จํานวน  1  คน 
๒.๒ กลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  จํานวน  1  คน 
๒.๓ กลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน) จํานวน  1  คน 

๓. เวลาที่ใชในการประกวด 
 ผูเขาประกวดกลาวสุนทรพจนภายใน  ๕  นาที  เทานั้น 

๔. วิธีการประกวด 
๔.๑ ผูเขาประกวดแตงกายดวยชุดนักเรียนตามแบบของตนสังกัด 

 ๔.๒ ใหผูเขาประกวดจับฉลากเพื่อจัดลําดับกอนการประกวด ๑๕ นาที 
 ๔.๓ หากมีความจําเปนตองประกวดรอบที่ ๒ เพื่อตัดสินใหเปนการประกวดการกลาวสุนทรพจนแบบ
ฉับพลัน 
 4.4 กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการประกวด          
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน 
 4.5 ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
 4.6 กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
       (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ 
       (2)  หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศกึษา 
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นซึ ่งเปนเจาภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกลาวสงไปยังอปท.
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีกําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ 
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
 4.7 กรณีแขงขันเปนทีม (ผูที่ชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณ ีปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 

 ***กรณีแขงขันเดี่ยว (ระดับภาค) สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดได แตตองแสดงหลักฐาน
ใหกรรมการพิจารณาดวย  โดยใชแบบฟอรมการเปลี่ยนตัวจากเจาภาพจัดการแขงขัน 

๕. หัวขอระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
หัวขอการประกวดการกลาวสุนทรพจน “จะประกาศใหทราบลวงหนากอนการแขงขัน 15 วัน” 
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๖. เกณฑการใหคะแนน  เต็ม 100 คะแนน  ดังนี้ 

 ๖.๑ โครงสรางการพูด  (36 คะแนน) 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

- คํานาํ  (การแนะนาํตนเอง  นําเขาสูเนื้อเรื่อง) 6 

- เนื้อเรื่องผูเขาแขงขันพูดไดตรงกับเรื่องที่กําหนดให 6 

- การดาํเนินเรื่องพูดเรียงลําดบัความสําคัญของเรื่องที่เลา และสอดคลองสัมพันธกัน 12 
ตลอดเรื่อง  

- การสรุปของเรื่องท่ีเลา 8 
- ตรงตามเวลาท่ีกําหนด 4 

๖.๒ ศิลปะการนําเสนอ  (30 คะแนน)   

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

- ลีลาวาทศิลปชวนฟง 6 
- น้ําเสียงชัดเจน ไมตะกุกตะกัก  เวนจังหวะการพูดไดถูกตองหนักเบา สอดคลอง 6 
กับเร่ือง  
- ภาษาท่ีใชเขาใจงาย  เหมาะสมกับระดับชั้น  และกาลเทศะ 6 
- ออกเสียงอักขระที่ถูกตอง 6 
- สามารถสรางบรรยากาศที่ดึงดูดใจผูฟงไดดี 6 

๖.๓ ความคิด  (24 คะแนน)   

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

- มีความคิดรเิริ่มสรางสรรค 6 
- มีเหตผุลนาเชื่อถือสอดคลองกับเรื่องที่เลา 6 
- มีไหวพริบในการแกปญหา 6 
- ขอเสนอแนะเปนรูปธรรมสามารถทําตามได 6 

๖.๔ บุคลิกภาพ (10 คะแนน)   

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

- ปรากฏตัวดวยความเชื่อมั่น  ไมแสดงอาการประหมา 4 
- กริยาทาทางขณะพูดเหมาะสมสอดคลองกับเรื่องที่พูด หรือเนื้อหา 4 
- ขณะพูดมองผูฟงไดอยางเปนธรรมชาต ิ 2 

 

หมายเหตุ 
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 
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๗. รางวัลการประกวด 
 - รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง     ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม 
 - รางวัลเหรียญทอง ไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 - รางวัลเหรียญเงนิ ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป    ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
 - รางวัลเหรียญทองแดง ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป    ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

8. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน   
    ในระดับประเทศตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62  |  7 
 

เกณฑการประกวดแขงขันการกลาวสุนทรพจน 
(ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย) 

การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62 
 
๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด 
 1. นกัเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 
 

๒. จํานวนผูเขาประกวด 
 แบงเปน ๓ กลุมสาระ 

๒.๑ กลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย    จํานวน  1  คน 
๒.๒ กลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  จํานวน  1  คน 
๒.๓ กลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน) จํานวน  1  คน 
 

๓. เวลาที่ใชในการประกวด 
 ผูเขาประกวดกลาวสุนทรพจนภายใน ๕ นาที เทานั้น 
 

๔. วิธีการประกวด 
๔.๑ ผูเขาประกวดแตงกายดวยชุดนักเรียนตามแบบของตนสังกัด 
๔.๒ ใหผูเขาประกวดจับฉลากเพื่อจัดลําดับกอนการประกวด ๑๕ นาที 
๔.๓ หากมีความจําเปนตองประกวดรอบที่ ๒ เพื่อตัดสินใหเปนการประกวดการกลาวสุนทรพจนแบบ

ฉับพลัน 
 4.4 กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการประกวด          
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน 
 4.5 ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
 4.6 กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมใชสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
       (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ 
       (2) หนังสอืรับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นซึ ่งเปนเจาภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกลาวสงไปยังอปท.
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีกําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ 
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
 4.7 กรณแีขงขันเปนทีม (ผูแขงขันชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณ ีปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 

***กรณีแขงขันเดี่ยว (ระดับภาค) สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดได แตตองแสดงหลักฐาน            
ใหกรรมการพิจารณาดวย โดยใชแบบฟอรมการเปลี่ยนตัวจากเจาภาพจัดการแขงขัน 

๕. หัวขอระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หัวขอการประกวดการกลาวสุนทรพจน “จะประกาศใหทราบลวงหนากอนการแขงขัน 15 วัน” 
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๖.  เกณฑการใหคะแนน  เต็ม 100 คะแนน  ดังนี้ 

 ๖.๑ โครงสรางการพูด  (36 คะแนน) 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

- คํานาํ  (การแนะนาํตนเอง  นําเขาสูเนื้อเรื่อง) 6 

- เนื้อเรื่องผูเขาแขงขันพูดไดตรงกับเรื่องที่กําหนดให 6 

- การดาํเนินเรื่องพูดเรียงลําดบัความสําคัญของเรื่องที่เลา และสอดคลองสัมพันธกัน 12 
ตลอดเรื่อง  

- การสรุปของเรื่องท่ีเลา 8 
- ตรงตามเวลาท่ีกําหนด 4 

๖.๒ ศิลปะการนําเสนอ  (30 คะแนน)   

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

- ลีลาวาทศิลปชวนฟง 6 
- น้ําเสียงชัดเจน ไมตะกุกตะกัก  เวนจังหวะการพูดไดถูกตองหนักเบา สอดคลอง 6 
กับเร่ือง  
- ภาษาท่ีใชเขาใจงาย  เหมาะสมกับระดับชั้น  และกาลเทศะ 6 
- ออกเสียงอักขระที่ถูกตอง 6 
- สามารถสรางบรรยากาศที่ดึงดูดใจผูฟงไดดี 6 

๖.๓ ความคิด  (24 คะแนน)   

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

- มีความคิดรเิริ่มสรางสรรค 6 
- มีเหตผุลนาเชื่อถือสอดคลองกับเรื่องที่เลา 6 
- มีไหวพริบในการแกปญหา 6 
- ขอเสนอแนะเปนรูปธรรมสามารถทําตามได 6 

๖.๔ บุคลิกภาพ  (10 คะแนน)   

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

- ปรากฏตัวดวยความเชื่อมั่น  ไมแสดงอาการประหมา 4 
- กริยาทาทางขณะพูดเหมาะสมสอดคลองกับเรื่องที่พูด หรือเนื้อหา 4 
- ขณะพูดมองผูฟงไดอยางเปนธรรมชาต ิ 2 

 

หมายเหตุ 
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 
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7. รางวัลการประกวด 
 - รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง     ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม 
 - รางวัลเหรียญทอง ไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 - รางวัลเหรียญเงนิ ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป    ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงนิ 
 - รางวัลเหรียญทองแดง ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป    ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

8. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน   
    ในระดับประเทศตอไป 
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เกณฑการประกวดแขงขันการประดิษฐสิ่งของจากวัสดุเหลือใช 
การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62 

 
๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด 

นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ๑.๑ ระดับประถมศึกษาปท่ี ๔ – ๖   ประดิษฐของเลน 
 ๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๓     ประดิษฐของใช 
 ๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๔ – ๖     ประดิษฐของประดับตกแตงบาน 

๒. จํานวนผูเขาประกวด 
 แตละชวงชั้น ชวงชั้นละ ๑ ทมีๆ ละ  ๓  คน 

๓. เวลาที่ใชในการประกวด 
 ๓  ชั่วโมง 

๔. วิธีการประกวด 
 ๔.๑ จะตองเปนวัสดุที่เหลือใชไมจํากัดรูปราง ชนิดและแบบ 
 ๔.๒ สามารถนํามาใชไดจริงมีความคงทนตามลักษณะของงาน 
 ๔.๓ สามารถนําวัสดุอื่นมาประกอบตกแตงไดเลก็นอย 
 ๔.๔ ผูเขาประกวดตองเตรียมวัสดุอุปกรณท้ังหมดมาเอง 
 ๔.๕ สวนประกอบของชิ้นงานทุกชิ้นจําตองทําในเวลาที่เขาประกวดเทานั้น 
 4.6 กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการประกวด          
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน 
 4.7 ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
 4.8 กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ 
       (2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นซึ ่งเปนเจาภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกลาวสงไปยังอปท.
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีกําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ 
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
 4.9 กรณแีขงขันเปนทีม (ผูแขงขันชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณ ีปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 

***กรณีแขงขันเปนทีม (ระดับภาค) สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดได แตตองแสดงหลักฐาน
ใหกรรมการพิจารณาดวย โดยใชแบบฟอรมการเปลี่ยนตัวจากเจาภาพจัดการแขงขัน 
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๕. เกณฑการใหคะแนน  เต็ม ๑๐๐ คะแนน  ดังนี้ 
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

๑. กระบวนการทํางาน  (เปนทีม  เปนข้ันตอน) ๒๐ 

๒. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ๒๕ 

๓. ประโยชนใชสอย ๒๕ 

๔. มีความประณีตสวยงาม ๒๐ 

๕. เก็บวัสดุอุปกรณและพื้นที่ใชงานเรียบรอย ๑๐ 
 

หมายเหตุ 
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 

๖. รางวัลการประกวด 
 - รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง     ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม 
 - รางวัลเหรียญทอง ไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 - รางวัลเหรียญเงนิ ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป    ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงนิ 
 - รางวัลเหรียญทองแดง ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป    ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเด่ียวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
    ในระดับประเทศตอไป 
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เกณฑการประกวดแขงขันการรองเพลงพระราชนพินธพรอมจินตลีลา 
(ระดบัประถมศึกษาตอนปลาย) 

การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62 
 

๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด 
1. นกัเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. ระดับประถมศึกษาปที่ 4 – 6  

 

๒. จํานวนผูเขาประกวด  
อปท.ละ ๑ ทีมๆ ละ ๖ – ๙  คน (รวมนักรอง) 
 

๓. ประเภทของเพลงและเวลาที่ใชในการประกวด 
 เพลงไทยพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช จํานวน ๑ เพลง ไมเกิน  
๑๐ นาที ผูเขาประกวดในรอบแรกเมื่อเขารอบตัดสินตองเปลี่ยนเพลง โดยแจงใหคณะกรรมการและผูจัดการ
ประกวดทราบลวงหนา 
 

๔. วิธีการประกวด 
๔.๑ ผูเขาประกวดแตงกายตามความเหมาะสม 
๔.๒ ผูเขาประกวดทุกทีมรายงานตัวพรอมมอบแผน CD (Sound เพลง) ท่ีจะใชในการประกวดท้ัง 2 รอบ 

โดยแจงเพลงที่จะใชในแตละรอบใหผูจัดการประกวดทราบลวงหนา พรอมทั้งจับฉลากเพื่อจัดลําดับกอน      
การประกวด ๑๕ นาที 

๔.๓ ผูเขาประกวดขึ้นรองเพลงตามลําดับ คณะกรรมการประกาศรายชื่อผูเขารอบชิงชนะเลิศ ๑๐ ทีม  
โดยไมแจงคะแนน   

๔.๔ การประกวดในรอบชิงชนะเลิศจะดําเนินการโดยใหผูที่เขารอบจับฉลากขึ้นแสดงตามลําดับ          
และประกาศรายชื่อผูชนะเลิศ รองชนะเลิศและชมเชย 

๔.๕ หากมีการเปลี่ยนแปลงกติกาขอใดขอหนึ่ง ผูจัดการประกวดจะแจงใหผูเขาประกวดทราบกอน
การประกวด 
 4.6 กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการประกวด           
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน 
 4.7 ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
 4.๘ กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ 
 (2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นซึ ่งเปนเจาภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกลาวสงไปยังอปท.
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีกําหนด ท้ังน้ี กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ 
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
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4.9 กรณีแขงขันเปนทีม  (ผูชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณ ีปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 

***กรณีแขงขันเปนทีม (ระดับภาค) สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดได แตตองแสดงหลักฐาน
ใหกรรมการพิจารณาดวย โดยใชแบบฟอรมการเปลี่ยนตัวจากเจาภาพจัดการแขงขัน 
 

๕. เกณฑการใหคะแนน  เต็ม ๑๐๐ คะแนน  ดังนี้ 
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
๑. ความพรอมเพรียง   ๓๐ 
๒. น้ําเสียง    2๐ 
๓. ลีลา บุคลิกภาพ  ๒๐ 
4. การแตงกาย 20 
5. จังหวะ  ทํานอง อักขระ เทคนิค 1๐ 

 

หมายเหตุ 
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 

6.  การตัดสินยึดตามเกณฑดังนี้ 
 - รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง  ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม 
 - รางวัลเหรียญทอง ไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 - รางวัลเหรียญเงนิ ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป    ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงนิ 
 - รางวัลเหรียญทองแดง ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป    ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเด่ียวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
    ในระดับประเทศตอไป 
 
หมายเหตุ  1. กรณีทีมประกวดแขงขันนอยกวา 10 ทีม จะทําการแขงขันและตัดสินในรอบเดียว (1 เพลง) 

2. ฉากอุปกรณประกอบการแสดงจะตองไมเปนอุปสรรคตอการแสดงและตองสอดคลองกับ      
    การแสดงเทานั้น 
3. นักเรียนที่สงประกวดแขงขันของกลุมสาระการเรียนรูศลิปะ (ดนตรี/นาฏศลิป) สามารถ 
    แขงขันไดมากกวา 1 กิจกรรม 
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เกณฑการประกวดแขงขันการรองเพลงพระราชนพินธพรอมจินตลีลา 

(ระดับมัธยมศึกษาตอนตน) 
การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62 

 
๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด 

1. นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรยีนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3  
 

๒. จํานวนผูเขาประกวด 
อปท.ละ ๑ ทีมๆ ละ ๖ – ๙ คน (รวมนักรอง)  
 

๓. ประเภทของเพลงและเวลาที่ใชในการประกวด 
 เพลงไทยพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช จํานวน ๑ เพลง ไมเกิน  
๑๐ นาที ผูเขาประกวดในรอบแรกเมื่อเขารอบตัดสินตองเปลี่ยนเพลง โดยแจงใหคณะกรรมการและผูจัดการ
ประกวดทราบลวงหนา 
 

๔. วิธีการประกวด 
๔.๑ ผูเขาประกวดแตงกายตามความเหมาะสม 
๔.๒ ผูเขาประกวดทุกทีมรายงานตัวพรอมมอบแผน CD (Sound เพลง) ที่จะใชในการประกวด              

ทั ้ง  ๒ รอบ โดยแจงเพลงที่จะใชในแตละรอบใหผูจัดการประกวดทราบลวงหนาพรอมท้ังจับฉลาก                     
เพื่อจัดลําดับกอนการประกวด ๑๕ นาที 

๔.๓ ผูเขาประกวดขึ้นรองเพลงตามลําดับ คณะกรรมการประกาศรายชื่อผูเขารอบชิงชนะเลิศ ๑๐ ทีม 
โดยไมแจงคะแนน   

๔.๔ การประกวดในรอบชิงชนะเลิศจะดําเนินการโดยใหผูที่เขารอบจับฉลากขึ้นแสดงตามลําดับ            
และประกาศรายชื่อผูชนะเลิศ  รองชนะเลิศและชมเชย 

๔.๕ หากมีการเปลี่ยนแปลงกติกาขอใดขอหนึ่ง ผูจัดการประกวดจะแจงใหผูเขาประกวดทราบกอน 
การประกวด 
 4.6 กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการประกวด
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน 
 4.7 ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
 4.๘ กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ 
 (2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศกึษา 
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นซึ ่งเปนเจาภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกลาวสงไปยังอปท.
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีกําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ 
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
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๔.9 กรณีแขงขันเปนทีม  (ผูชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณ ีปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 

***กรณีแขงขันเปนทีม (ระดับภาค) สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดได แตตองแสดงหลักฐาน
ใหกรรมการพิจารณาดวย โดยใชแบบฟอรมการเปลี่ยนตัวจากเจาภาพจัดการแขงขัน 

 

๕. เกณฑการใหคะแนน  เต็ม ๑๐๐ คะแนน  ดังนี้ 
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
๑. ความพรอมเพรียง   ๓๐ 
๒. น้ําเสียง    2๐ 
๓. ลีลา บุคลิกภาพ  ๒๐ 
4. การแตงกาย 20 
5. จังหวะ  ทํานอง อักขระ เทคนิค 1๐ 

 

หมายเหตุ 
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 

6. การตัดสินยึดตามเกณฑดังนี้ 
- รางวลัเหรยีญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง  ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเย่ียม 
- รางวลัเหรยีญทอง ไดคะแนน 80 คะแนนข้ึนไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
- รางวลัเหรยีญเงิน ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
- รางวลัเหรยีญทองแดง ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป ไดรบัเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเด่ียวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
    ในระดับประเทศตอไป 
 
 
หมายเหตุ  1. กรณีทีมประกวดแขงขันนอยกวา 10 ทีม จะทําการแขงขันและตัดสินในรอบเดียว (1 เพลง) 

2. ฉากอุปกรณประกอบการแสดงจะตองไมเปนอุปสรรคตอการแสดงและตองสอดคลองกับ      
    การแสดงเทานั้น 
3. นักเรียนที่สงประกวดแขงขันของกลุมสาระการเรียนรูศลิปะ (ดนตรี/นาฏศลิป) สามารถ 
    แขงขันไดมากกวา 1 กิจกรรม 
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เกณฑการประกวดแขงขันการรองเพลงพระราชนพินธพรอมจินตลีลา 
(ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย) 

การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62 

 
๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด 

1. นกัเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6  
 

๒. จํานวนผูเขาประกวด 
อปท.ละ ๑ ทีมๆ ละ ๖ – ๙ คน (รวมนักรอง)  
 

๓. ประเภทของเพลงและเวลาที่ใชในการประกวด 
 เพลงไทยพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช จํานวน ๑ เพลง ไมเกิน  
๑๐ นาที ผูเขาประกวดในรอบแรกเมื่อเขารอบตัดสินตองเปลี่ยนเพลง โดยแจงใหคณะกรรมการและผูจัดการ
ประกวดทราบลวงหนา 
 

๔. วิธีการประกวด 
๔.๑ ผูเขาประกวดแตงกายตามความเหมาะสม 
๔.๒ ผูเขาประกวดทุกทมีรายงานตัวพรอมมอบแผน CD (Sound เพลง) ที่จะใชในการประกวด 

ทั้ ง ๒ รอบ โดยแจงเพลงท่ีจะใชในแตละรอบใหผูจัดการประกวดทราบลวงหนาพรอมทั้ งจับฉลาก                     
เพื่อจัดลําดับกอนการประกวด ๑๕ นาที 

๔.๓ ผูเขาประกวดขึ้นรองเพลงตามลําดับ คณะกรรมการประกาศรายชื่อผูเขารอบชิงชนะเลิศ ๑๐ ทีม 
โดยไมแจงคะแนน   

๔.๔ การประกวดในรอบชิงชนะเลิศจะดําเนินการโดยใหผูที่เขารอบจับฉลากขึ้นแสดงตามลําดับ              
และประกาศรายชื่อผูชนะเลิศ  รองชนะเลิศและชมเชย 

๔.๕ หากมีการเปลี่ยนแปลงกติกาขอใดขอหนึ่ง ผูจัดการประกวดจะแจงใหผูเขาประกวดทราบกอน
การประกวด 
 4.6 กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการประกวด          
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน 
 4.7 ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
 4.๘ กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ 
 (2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศกึษา 
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นซึ ่งเปนเจาภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกลาวสงไปยังอปท.
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีกําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ 
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
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4.๙ กรณีแขงขันเปนทีม  (ผูชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณ ีปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 

***กรณีแขงขันเปนทีม (ระดับภาค) สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดได แตตองแสดงหลักฐาน
ใหกรรมการพิจารณาดวย โดยใชแบบฟอรมการเปลี่ยนตัวจากเจาภาพจัดการแขงขัน 
 

๕. เกณฑการใหคะแนน  เต็ม ๑๐๐ คะแนน  ดังนี้ 
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
๑. ความพรอมเพรียง   ๓๐ 
๒. น้ําเสียง    2๐ 
๓. ลีลา บุคลิกภาพ  ๒๐ 
4. การแตงกาย 20 
5. จังหวะ  ทํานอง อักขระ เทคนิค 1๐ 

 

หมายเหตุ 
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 

6. การตัดสินยึดตามเกณฑดังนี้ 
- รางวลัเหรยีญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง  ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเย่ียม 
- รางวลัเหรยีญทอง ไดคะแนน 80 คะแนนข้ึนไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
- รางวลัเหรยีญเงิน ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
- รางวลัเหรยีญทองแดง ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป ไดรบัเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเด่ียวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
    ในระดับประเทศตอไป 
 
 
หมายเหตุ  1. กรณีทีมประกวดแขงขันนอยกวา 10 ทีม จะทําการแขงขันและตัดสินในรอบเดียว (1 เพลง) 

2. ฉากอุปกรณประกอบการแสดงจะตองไมเปนอุปสรรคตอการแสดงและตองสอดคลองกับ      
    การแสดงเทานั้น 
3. นักเรียนที่สงประกวดแขงขันของกลุมสาระการเรียนรูศลิปะ (ดนตรี/นาฏศลิป) สามารถ 
    แขงขันไดมากกวา 1 กิจกรรม 
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เกณฑการประกวดแขงขันการรองเพลงลูกทุงพรอมแดนเซอร 
(ระดบัประถมศึกษา) 

การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62 
 
๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด 

นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับประถมศึกษาปที่ 1 – 6  

๒. จํานวนผูเขาประกวด 
อปท.ละ 1 ทีมๆ ละ ๖ – ๙  คน (รวมนักรอง)  

๓. ประเภทของเพลงและเวลาที่ใชในการประกวด 
 เพลงไทยลูกทุง  จํานวน ๑ เพลง ไมเกิน  ๑๐ นาที ผูเขาประกวดในรอบแรก เมื่อเขารอบตัดสิน    
ตองเปลี่ยนเพลง โดยแจงใหคณะกรรมการและผูจัดการประกวดทราบลวงหนา  

๔. วิธีการประกวด 
๔.๑ ผูเขาประกวดแตงกายตามความเหมาะสม 
๔.๒ ผูเขาประกวดทุกทีมรายงานตัวพรอมมอบแผน CD (Sound เพลง) ท่ีจะใชในการประกวดทั้ง ๒ รอบ 

โดยแจงเพลงที่จะใชในแตละรอบใหผูจัดการประกวดทราบลวงหนา พรอมทั้งจับฉลาก เพื่อจัดลําดับกอน     
การประกวด ๑๕ นาที 

๔.๓ ผูเขาประกวดขึ้นรองเพลงตามลําดับ คณะกรรมการประกาศรายชื่อผูเขารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม  
โดยไมแจงคะแนน   

๔.๔ การประกวดในรอบชิงชนะเลิศจะดําเนินการโดยใหผูท่ีเขารอบจับฉลากขึ้นแสดงตามลําดับ และ
ประกาศรายชื่อผูชนะเลศิ  รองชนะเลิศ  และชมเชย 

๔.๕ หากมีการเปลี่ยนแปลงกติกาขอใดขอหนึ่ง ผูจัดการประกวดจะแจงใหผูเขาประกวดทราบกอน
การประกวด 

๔.๖ กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักเกณฑการแขงขัน            
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
 ๔.๗ ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
 ๔.๘ กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
       (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ 
           (2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนเจาภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกลาวสงไปยังหนวยงาน
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีกําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ 
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
 4.7 กรณแีขงขันเปนทีม (ผูแขงขันชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณ ีปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 
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๕. เกณฑการใหคะแนน  เต็ม ๑๐๐ คะแนน  ดังนี้ 
  

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
๑. ความพรอมเพรียง   ๓๐ 
๒. น้ําเสียง    2๐ 
๓. ลีลา บุคลิกภาพ  ๒๐ 
4. การแตงกาย 20 
5. จังหวะ  ทํานอง อักขระ เทคนิค 1๐ 

 

หมายเหตุ  
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด       

6. รางวัลการประกวด 
- รางวลัเหรยีญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง  ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเย่ียม 

 - รางวัลเหรียญทอง ไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 - รางวัลเหรียญเงนิ ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงนิ 
 - รางวัลเหรียญทองแดง ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป ไดรบัเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเด่ียวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
    ในระดับประเทศตอไป 
 
 
หมายเหตุ  1. กรณีทีมประกวดแขงขันนอยกวา 10 ทีม จะทําการแขงขันและตัดสินในรอบเดียว (1 เพลง) 

2. ฉากอุปกรณประกอบการแสดงจะตองไมเปนอุปสรรคตอการแสดงและตองสอดคลองกับ      
    การแสดงเทานั้น 
3. นักเรียนที่สงประกวดแขงขันของกลุมสาระการเรียนรูศลิปะ (ดนตรี/นาฏศลิป) สามารถ 
    แขงขันไดมากกวา 1 กิจกรรม 
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เกณฑการประกวดแขงขันการรองเพลงลูกทุงพรอมแดนเซอร 
(ระดับมัธยมศึกษา) 

การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62 
 

๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด 
นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6   

๒. จํานวนผูเขาประกวด 
อปท.ละ 1 ทีมๆ ละ ๖ - ๙  คน (รวมนักรอง)  

๓. ประเภทของเพลงและเวลาที่ใชในการประกวด 
 เพลงไทยลูกทุง  จํานวน ๑ เพลง ไมเกิน  ๑๐ นาที ผูเขาประกวดในรอบแรก เมื่อเขารอบตัดสิน    
ตองเปลี่ยนเพลง  โดยแจงใหคณะกรรมการ และผูจัดการประกวดทราบลวงหนา  

๔. วิธีการประกวด 
๔.๑ ผูเขาประกวดแตงกายตามความเหมาะสม 
๔.๒ ผูเขาประกวดทุกทีมรายงานตัวพรอมมอบแผน CD (Sound เพลง) ท่ีจะใชในการประกวดทั้ง ๒ รอบ 

โดยแจงเพลงท่ีจะใชในแตละรอบใหผูจัดการประกวดทราบลวงหนา พรอมทั้งจับฉลาก เพื่อจัดลําดับกอนการ
ประกวด ๑๕ นาที 

๔.๓ ผูเขาประกวดขึ้นรองเพลงตามลําดับ คณะกรรมการประกาศรายชื่อผูเขารอบชิงชนะเลิศ ๑๐ ทีม  
โดยไมแจงคะแนน   

๔.๔ การประกวดในรอบชิงชนะเลิศจะดําเนินการโดยใหผูท่ีเขารอบจับฉลากขึ้นแสดงตามลําดับ และ
ประกาศรายชื่อผูชนะเลศิ  รองชนะเลิศ  และชมเชย 

๔.๕ หากมีการเปลี่ยนแปลงกติกาขอใดขอหนึ่ง ผูจัดการประกวดจะแจงใหผูเขาประกวดทราบกอน
การประกวด 

๔.๖ กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการประกวด          
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
 ๔.๗ ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
 ๔.๘ กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
        (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ 
            (2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนเจาภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกลาวสงไปยังหนวยงาน
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีกําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ 
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
 ๔.๙ กรณแีขงขันเปนทีม (ผูแขงขันชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณ ีปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 
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๕. เกณฑการใหคะแนน  เต็ม ๑๐๐ คะแนน  ดังนี้  
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
๑. ความพรอมเพรียง   ๓๐ 
๒. น้ําเสียง    2๐ 
๓. ลีลา บุคลิกภาพ  ๒๐ 
4. การแตงกาย 20 
5. จังหวะ  ทํานอง อักขระ เทคนคิ 1๐ 

 

หมายเหตุ  
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด   

6. รางวัลการประกวด 
- รางวลัเหรยีญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง  ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเย่ียม 

 - รางวัลเหรียญทอง ไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 - รางวัลเหรียญเงนิ ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงนิ 
 - รางวัลเหรียญทองแดง ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป ไดรบัเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเด่ียวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
    ในระดับประเทศตอไป 

 
 
หมายเหตุ  1. กรณีทีมประกวดแขงขันนอยกวา 10 ทีม จะทําการแขงขันและตัดสินในรอบเดียว (1 เพลง) 

2. ฉากอุปกรณประกอบการแสดงจะตองไมเปนอุปสรรคตอการแสดงและตองสอดคลองกับ      
    การแสดงเทานั้น 
3. นักเรียนที่สงประกวดแขงขันของกลุมสาระการเรียนรูศลิปะ (ดนตรี/นาฏศลิป) สามารถ 
    แขงขันไดมากกวา 1 กิจกรรม 
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แบบฟอรมการใหคะแนน 
การประกวดแขงขันการประกวดการรองเพลงลูกทุงพรอมแดนเซอร 

                          ๐ รอบแรก 

            ๐ รอบตัดสิน  

ระดับชั้น     ๐  ระดับประถมศึกษาปท่ี 1 - 6   

  ๐  ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6   

 
สถานที่........................................................วันที่...........เดือน..............................ป...............เวลา........................ 

กรรมการผูตัดสิน................................................................................................................................................... 

ภาค………………………………………………..…….………..…….ทีมที่…………………………………………………………………….. 

โรงเรยีน…………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. 

สังกัด อบจ. /เทศบาล /อบต. ………………………………………………………………………………………………………….…….. 

อําเภอ.............................................................................จังหวัด............................................................................ 

เกณฑการใหคะแนน  เต็ม ๑๐๐ คะแนน  ดังนี้ 

         
 
 

ลงชื่อ………………………………………….…….……กรรมการ 
             (........................................................)       
 

      
ลงชื่อ………………………………………………..……ผูตรวจสอบ 

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

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
คะแนนจาก
กรรมการ 

๑. ความพรอมเพรียง ๓๐  
๒. น้ําเสียง    ๒๐  
๓. ลีลา  บุคลิกภาพ  ๒๐  
๔. การแตงกาย ๑๐  
๕. จังหวะ ทํานอง ๑๐  

 รวม ๑๐๐  
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เกณฑการประกวดแขงขันการวาดภาพระบายสี 
(ระดับปฐมวัย) 

การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62 
 

๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด 
1. นักเรียนกําลังศึกษาอยูระดับปฐมวัยโรงเรยีนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
2. นักเรียนเกิดในป พ.ศ. 2556 – 2558  

๒. จํานวนผูเขาประกวด 
 อปท.ละ 1 ทมีๆ ละ ๒ คน (ไมจํากัดชาย-หญิง) 

๓. เวลาที่ใชในการประกวด 
 ๒  ชั่วโมง 

๔. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ 
 ๔.๑ วาดภาพในหัวขอ “ครอบครวัสุขสันต” 

๔.๒ ผูจัดการประกวด จัดเตรยีมอุปกรณให ประกอบดวย 
  - กระดาษวาดเขียนเลมเล็ก (ขนาด A๔ ๑๐๐ ปอนด) 
 ๔.๓ ใหผูเขาประกวดจัดเตรียมอุปกรณมาเอง ดังนี้ 
  - ดินสอ 
  - ยางลบ 
  - สีเทียนชนดิ ๑๒ สี (ชุดที่ ๑)  หากมีมากกวา 1 กลอง ตองเปนสีที่เหมือนกับชุดที่ 1         
มิเชนนั้นตองเลือกใชเพียงกลองเดียว 
  - แผนรองวาดภาพ 

๔.๔ กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการประกวด          
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
 ๔.๕ ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
 ๔.๖ กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ 
 (2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศกึษา 
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนเจาภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกลาวสงไปยังหนวยงาน
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีกําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ 
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 

๔.๗ กรณแีขงขันเปนทีม (ผูแขงขันชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณ ีปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 

***กรณีแขงขันเปนทีม (ระดับภาค) สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดได แตตองแสดงหลักฐาน
ใหกรรมการพิจารณาดวย โดยใชแบบฟอรมการเปลี่ยนตัวจากเจาภาพจัดการแขงขัน 
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๕. เกณฑการใหคะแนน  เต็ม ๑๐๐ คะแนน  ดังนี้ 
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
๑. วาดภาพตามหัวขอที่กําหนด 30 
๒. การวางภาพที่เหมาะสม 2๐ 
๓. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 2๐ 
๔. ความประณีตสวยงาม 2๐ 
๕. การเก็บอุปกรณหลังการใชงาน 10 

 

หมายเหตุ 
          *** หากใชสีมากกวา ๑ กลอง (๑๒ สี) ตองเปนสีที่เหมือนกับชุดที่ ๑ มิเชนนั้นตองเลือกใชเพียงกลองเดียว 

*** ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด 
*** ผลงานที่ไมเสร็จสมบูรณตามกําหนดเวลา คณะกรรมการจะไมพิจารณา 

๖. รางวัลการประกวด 
- รางวลัเหรยีญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง  ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเย่ียม 
- รางวลัเหรยีญทอง ไดคะแนน 80 คะแนนข้ึนไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
- รางวลัเหรยีญเงิน ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
- รางวลัเหรยีญทองแดง ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป ไดรบัเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

 

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเด่ียวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
    ในระดับประเทศตอไป 
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เกณฑการประกวดแขงขันการวาดภาพระบายสี 
(ระดบัประถมศึกษาตอนตน) 

การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62 
 
๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด 
 1. นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. ระดับประถมศึกษาปที่ 1 – 3  
 

๒. จํานวนผูเขาประกวด 
อปท.ละ ๑ ทีมๆ  ละ  ๒ คน 
 

๓. เวลาที่ใชในการประกวด 
 ๓  ชั่วโมง 
 

๔. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ 
 ๔.๑ วาดภาพในหัวขอ 
  “...คณะกรรมการจะแจงหัวขอใหทราบกอนวันแขงขัน 15 วัน..” 
 ๔.๒ ผูจัดการประกวด จัดเตรยีมอุปกรณให ประกอบดวย 
  - กระดาษวาดเขียน ๑๐๐ ปอนด ผิวเรียบ  ขนาด ๑๕ นิ้ว x ๒๒ นิ้ว 

๔.๓ ใหผูเขาประกวด จัดเตรียมอุปกรณมาเอง ดังนี้ 
  - ดินสอ 
  - ยางลบ 
  - สีไมธรรมดาชนิด ๑๒ สี (ชุดที่ ๑)   
                * หากใชสีมากกวา 1 ชุด (12 สี) (สีชุดท่ี 2)ตองเปนสีที่เหมือนกับ(สีชุดที่ 1) มิฉะน้ันตอง
เลือกใชเพียงสีชุดเดียว  
  - แผนรองวาดภาพ 

๔.๔ กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการประกวด          
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
 ๔.๕ ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
 ๔.๖ กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ 
       (2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นซึ ่งเปนเจาภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกลาวสงไปยังอปท.
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีกําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ 
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
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 ๔.๗ กรณแีขงขันเปนทีม (ผูแขงขันชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณ ีปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 

***กรณีแขงขันเปนทีม (ระดับภาค) สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดได แตตองแสดงหลักฐาน
ใหกรรมการพิจารณาดวย โดยใชแบบฟอรมการเปลี่ยนตัวจากเจาภาพจัดการแขงขัน 
 

๕. เกณฑการใหคะแนน  เต็ม ๑๐๐ คะแนน  ดังนี้ 
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
๑. วาดภาพตามหัวขอที่กําหนด 1๕ 
๒. การจัดองคประกอบศิลป 5๐ 
๓. ความคิดริเริ่มสรางสรรค ๓๐ 
4. การเก็บอุปกรณหลังการใชงาน ๕ 

 

หมายเหตุ 
*** หากใชสีมากกวา ๑ กลอง (๑๒ สี) ตองเปนสีที่เหมือนกับชุดที่ ๑ มิเชนนั้นตองเลือกใชเพียงกลองเดียว 
*** ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด  
*** ผลงานที่ไมเสร็จสมบูรณตามกําหนดเวลา คณะกรรมการจะไมพิจารณา 

๖. รางวัลการประกวด 
- รางวลัเหรยีญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง  ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเย่ียม 
- รางวลัเหรยีญทอง ไดคะแนน 80 คะแนนข้ึนไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
- รางวลัเหรยีญเงิน ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
- รางวลัเหรยีญทองแดง ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป ไดรบัเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเด่ียวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
    ในระดับประเทศตอไป 
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เกณฑการประกวดแขงขันการวาดภาพระบายสี 
(ระดบัประถมศึกษาตอนปลาย) 

การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62 
 

๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด 
 1. นกัเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. ระดับประถมศึกษาปที่ 4 – 6 
 

๒. จํานวนผูเขาประกวด 
อปท.ละ ๑ ทีมๆ ละ ๒ คน 
 

๓. เวลาที่ใชในการประกวด 
 ๓  ชั่วโมง 

๔. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ 
 ๔.๑ วาดภาพในหัวขอ 
 “...คณะกรรมการจะแจงหัวขอใหทราบกอนวันแขงขัน  15 วัน..” 
 ๔.๒ ผูจัดการประกวด จัดเตรยีมอุปกรณให   ประกอบดวย 
  - กระดาษวาดเขียน ๑๐๐ ปอนด ผิวเรียบ ขนาด ๑๕ นิ้ว x ๒๒ น้ิว 
 ๔.๓ ใหผูเขาประกวด จัดเตรียมอุปกรณมาเอง ดังนี้ 
  - ดินสอ 
  - ยางลบ 
  - สีชอลก ชนิด 24 สี (ชุดท่ี ๑)   

      * หากใชสีมากกวา 1 ชุด (สีชุดที่ 2)ตองเปนสีท่ีเหมือนกับ(สีชุดที่ 1) มิฉะนั้นตองเลือกใชเพียง   
สีชุดเดียว  
  - แผนรองวาดภาพ 

๔.๔ กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการประกวด          
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
 ๔.๕ ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
 ๔.๖ กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี ้
       (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ 
       (2) หนังสอืรับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นซึ ่งเปนเจาภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกลาวสงไปยังอปท.
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีกําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ 
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
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๔.๗ กรณแีขงขันเปนทีม (ผูแขงขันชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณ ีปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 

***กรณีแขงขันเปนทีม (ระดับภาค) สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดได แตตองแสดงหลักฐาน        
ใหกรรมการพิจารณาดวย โดยใชแบบฟอรมการเปลี่ยนตัวจากเจาภาพจัดการแขงขัน 
 

๕. เกณฑการใหคะแนน  เต็ม ๑๐๐ คะแนน  ดังนี้ 
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
๑. วาดภาพตามหัวขอที่กําหนด 1๕ 
๒. การจัดองคประกอบศลิป 5๐ 
๓. ความคดิริเริ่มสรางสรรค ๓๐ 
4. การเก็บอุปกรณหลังการใชงาน ๕ 

 

หมายเหตุ 
*** หากใชสีมากกวา ๑ กลอง (24 สี) ตองเปนสีที่เหมือนกับชุดที่ ๑ มิเชนนั้นตองเลือกใชเพียงกลองเดียว 
*** ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด  
*** ผลงานที่ไมเสร็จสมบูรณตามกําหนดเวลา คณะกรรมการจะไมพิจารณา 

๖. รางวัลการประกวด 
- รางวลัเหรยีญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง  ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเย่ียม 
- รางวลัเหรยีญทอง ไดคะแนน 80 คะแนนข้ึนไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
- รางวลัเหรยีญเงิน ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
- รางวลัเหรยีญทองแดง ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป ไดรบัเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

 

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเด่ียวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
    ในระดับประเทศตอไป 
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เกณฑการประกวดแขงขันการวาดภาพระบายสี 
(ระดับมัธยมศึกษาตอนตน) 

การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62 
 

๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด 
 1. นกัเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3  

๒. จํานวนผูเขาประกวด 
อปท.ละ ๑ ทีมๆ ละ  ๒ คน 

๓. เวลาที่ใชในการประกวด 
 ๓  ชั่วโมง 

๔. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ 
 ๔.๑ วาดภาพในหัวขอ 
  “...คณะกรรมการจะแจงหัวขอใหทราบกอนวันแขงขัน  15 วัน..” 

๔.๒ ผูจัดการประกวด จัดเตรยีมอุปกรณให ประกอบดวย 
  - กระดาษวาดเขียน ๑๐๐ ปอนด ขนาด ๑๕ นิ้ว x ๒๒นิ้ว 

๔.๓ ใหผูเขาประกวด จัดเตรียมอุปกรณมาเอง ดังนี้ 
  - ดินสอ 
  - ยางลบ 
  - สีน้ํา ชนิด 24 สี (ชุดที่ 1) 
                * หากใชสีมากกวา 1 ชุด  (สีชุดที่ 2)ตองเปนสีที่เหมือนกับ(สีชุดท่ี 1) มิฉะนั้นตองเลือกใชเพียง  
สีชุดเดียว  
  - แผนรองวาดภาพ 

๔.๔ กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการประกวด          
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
 ๔.๕ ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
 ๔.๖ กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
       (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ 
       (2) หนังสอืรับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นซึ ่งเปนเจาภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกลาวสงไปยังอปท.
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีกําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ 
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 

๔.๗ กรณแีขงขันเปนทีม (ผูแขงขันชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณ ีปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 

***กรณีแขงขันเปนทีม (ระดับภาค) สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดได แตตองแสดงหลักฐาน        
ใหกรรมการพิจารณาดวย โดยใชแบบฟอรมการเปลี่ยนตัวจากเจาภาพจัดการแขงขัน 
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๕. เกณฑการใหคะแนน  เต็ม ๑๐๐ คะแนน  ดังนี้ 
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
๑. วาดภาพตามหัวขอที่กําหนด 1๕ 
๒. การจัดองคประกอบศลิป 5๐ 
๓. ความคดิริเริ่มสรางสรรค ๓๐ 
4. การเก็บอุปกรณหลังการใชงาน ๕ 

 

หมายเหตุ 
*** หากใชสีมากกวา ๑ กลอง (24 สี) ตองเปนสีที่เหมือนกับชุดที่ ๑ มิเชนนั้นตองเลือกใชเพียงกลองเดียว 
*** ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด  
*** ผลงานที่ไมเสร็จสมบูรณตามกําหนดเวลา คณะกรรมการจะไมพิจารณา 

๖. รางวัลการประกวด 
- รางวลัเหรยีญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง  ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเย่ียม 
- รางวลัเหรยีญทอง ไดคะแนน 80 คะแนนข้ึนไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
- รางวลัเหรยีญเงิน ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
- รางวลัเหรยีญทองแดง ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป ไดรบัเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเด่ียวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
    ในระดับประเทศตอไป 
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เกณฑการประกวดแขงขันการวาดภาพระบายสี 
(ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย) 

การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62 
 

๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด 
 1. นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรยีน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6  

๒. จํานวนผูเขาประกวด 
อปท.ละ ๑ ทีมๆ ละ  ๒ คน 

๓. เวลาที่ใชในการประกวด  
 ๓  ชั่วโมง 

๔. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ 
 ๔.๑ วาดภาพระบายสีน้าํหุนนิ่ง 
        - ผูเขาประกวดวาดภาพระบายสี “ตามหุนน่ิงที่ไดจัดเตรียมไวใหในวันประกวด” 
 ๔.๒ ผูจัดการประกวด จัดเตรยีมอุปกรณให ประกอบดวย 
  - กระดาษวาดเขียน ๑๐๐ ปอนด ขนาด ๑๕ นิ้ว x ๒๒ นิ้ว 

๔.๓ ใหผูเขาประกวด จัดเตรียมอุปกรณมาเอง ดังนี้ 
  - ดินสอ 
  - ยางลบ 
  - สีน้ํา ชนิด 24 สี (ชุดที่ 1) 
                * หากใชสีมากกวา 1 ชุด (สีชุดที่ 2)ตองเปนสีท่ีเหมือนกับ(สีชุดที่ 1) มิฉะนั้นตองเลือกใชเพียง   
สีชุดเดียว  
  - แผนรองวาดภาพ 

๔.๔ กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการประกวด          
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
 ๔.๕ ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
 ๔.๖ กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ 
       (2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นซึ ่งเปนเจาภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกลาวสงไปยังอปท.
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีกําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ 
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 

๔.๗ กรณแีขงขันเปนทีม (ผูแขงขันชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณ ีปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 

***กรณีแขงขันเปนทีม (ระดับภาค) สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดได แตตองแสดงหลักฐาน
ใหกรรมการพิจารณาดวย โดยใชแบบฟอรมการเปลี่ยนตัวจากเจาภาพจัดการแขงขัน 
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๕. เกณฑการใหคะแนน  เต็ม ๑๐๐ คะแนน  ดังนี้ 
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
๑. การวางภาพที่เหมาะสม ๒๐ 
๒. สัดสวนโครงสราง ๓๐ 
๓. การใหสีสวยงาม ๒๐ 
๔. ความสมบูรณ  (การเก็บรายละเอียด) ๒๕ 
๕. การเก็บอุปกรณหลังการใชงาน ๕ 

 

หมายเหตุ 
*** หากใชสีมากกวา ๑ กลอง (24 สี) ตองเปนสีที่เหมือนกับชุดที่ ๑ มิเชนนั้นตองเลือกใชเพียงกลองเดียว 
*** ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด  
*** ผลงานที่ไมเสร็จสมบูรณตามกําหนดเวลา คณะกรรมการจะไมพิจารณา 

๖. รางวัลการประกวด 
- รางวลัเหรยีญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง  ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเย่ียม 
- รางวลัเหรยีญทอง ไดคะแนน 80 คะแนนข้ึนไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
- รางวลัเหรยีญเงิน ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
- รางวลัเหรยีญทองแดง ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป ไดรบัเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเด่ียวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
    ในระดับประเทศตอไป 
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เกณฑการประกวดแขงขันแกะสลักผักผลไม 
การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62 

 
๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด 
     นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ๑.๑ ระดับประถมศึกษาปที่ ๔ – ๖   
 ๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๓  
 ๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๔ – ๖  

๒. จํานวนผูเขารวมการประกวด 
 อปท.สงตัวแทนระดับละ 1  ทีมๆ ละ  ๓  คน 

๓. เวลาที่ใชในการประกวด 
  ๓  ชั่วโมง 

๔. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ 
๔.๑ ใหผูเขาแขงขันเตรียมวัสดุที่ใชในการแกะสลักมาเอง 
๔.๒ ใหผูเขาแขงขันแกะสลักผักและผลไม ๔ ชนิด ดังนี้ มะละกอ แครอท ฟกทอง แคนตาลูป        

สวนผลไมอ่ืนๆ สามารถนํามาตกแตงได (ใหผูเขาแขงขันเตรยีมวัสดุที่ใชในการแกะสลักมาเอง) 
๔.๓ ผูเขาแขงขันนําเครื่องมือและอุปกรณมาเอง (หามใชเครื่องมือแกะสลักสําเร็จรูป เชน มีดห่ันผัก 

ผลไม ที่ห่ันออกมาเปนลาย) 
๔.๔ ไมอนุญาตใหผูเขาแขงขันตัด เกลา แกะสลัก ตกแตงรปูทรงใด ๆ มากอน 
๔.๕ ผูเขาประกวดดําเนินการแกะสลักผักและผลไมเสรจ็แลวนําผลงานมาจัดประดับตกแตงเปนรูปทรง

ตางๆ ตามความคิดสรางสรรค 
๔.6 กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการประกวด          

ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
 ๔.7 ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
 ๔.8 กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
       (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ 
       (2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นซึ ่งเปนเจาภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกลาวสงไปยังอปท.
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีกําหนด ท้ังน้ี กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ 
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 

๔.9 กรณแีขงขันเปนทีม (ผูแขงขันชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณ ีปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 

***กรณีแขงขันเปนทีม (ระดับภาค) สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดได แตตองแสดงหลักฐาน        
ใหกรรมการพิจารณาดวย โดยใชแบบฟอรมการเปลี่ยนตัวจากเจาภาพจัดการแขงขัน 
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๕. เกณฑการใหคะแนน  เต็ม 100 คะแนน  ดังนี้ 
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

๑. การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณถูกตองตามที่กําหนด   ๕ 

๒. ปฏิบัติถูกตองตามข้ันตอน ๑๕ 

๓. รูปทรงเหมาะสม ๑๕ 

๔. ความประณตี  เรียบรอย  สวยงาม ๒๐ 

๕. ความประหยัด ๑๐ 

๖. ความรวมมือในการทํางานในหมูคณะ  ๑๐ 

๗. ความคดิริเริ่มสรางสรรคในการจัดตกแตง ๑๕ 

๘. การจัดเก็บ  ทําความสะอาด  ๑๐ 
 

หมายเหตุ 
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 

 

6. รางวัลการประกวด 
- รางวลัเหรยีญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง  ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเย่ียม 
- รางวลัเหรยีญทอง ไดคะแนน 80 คะแนนข้ึนไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
- รางวลัเหรยีญเงิน ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
- รางวลัเหรยีญทองแดง ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป ไดรบัเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเด่ียวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
    ในระดับประเทศตอไป 
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เกณฑการประกวดแขงขันงานประดิษฐรอยมาลัย 
การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62 

 

๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด 
 นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ๑.๑ ระดับประถมศึกษาปที่ ๔ – ๖   
 ๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓  

๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๔ – ๖  
๒. จํานวนผูเขาประกวด 

อปท.ระดับละ 1 ทีมๆ ละ ๓ คน 
๓. เวลาที่ใชในการประกวด 
 ๓  ชั่วโมง 
๔. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ 

๔.๑ วิธีการประกวด 
 ระดับประถมศึกษาปที่ ๔ - ๖ 
 ๔.๑.๑ ใหผูเขาประกวดรอยมาลัยคลองมือ  ๑ พวง   

๔.๑.๒ ใหผูเขาประกวดเตรียมอุปกรณท่ีจะใชในการนําเสนอผลงานตามความเหมาะสม          
กับพวงมาลัย พรอมติดปายชื่อ – นามสกุล โรงเรียน อําเภอ จังหวัดของผูเขาประกวด (เขียนตัวบรรจง)
แลวนําไปจัดแสดงในสถานที่ที่ผูจัดการประกวดจัดเตรียมไวให 
 ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓ 

ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๔ - ๖ 
 ๔.๑.๓ ใหผูเขาประกวดรอยมาลัยคลองคอประกอบริบบิ้นสําหรับใชในงานมงคล 

๔.๑.๔ ใหผูเขาประกวดเตรียมอุปกรณท่ีจะใชในการนําเสนอผลงานตามความเหมาะสม          
กับพวงมาลัย พรอมติดปายชื่อ – นามสกุล โรงเรียน อําเภอ จังหวัดของผูเขาประกวด (เขียนตัวบรรจง)
แลวนําไปจัดแสดงในที่ที่ผูจัดการประกวดจัดเตรียมไวให 

๔.๒ การเตรียมวัสดุอุปกรณ 
๔.๒.๑ ใหผูเขาประกวดจัดเตรียมอุปกรณตางๆ  ในการประดิษฐและตกแตง ตลอดจนเครื่องมือ

และอุปกรณในการจัดทําตาง ๆ มาเอง 
 ๔.๒.๒ อนุญาตใหผูเขาประกวดจัดเตรียมเด็ดกลีบดอกไม ใบไม มาไดลวงหนา 

๔.๒.๓ ไมอนุญาตใหผูเขาประกวด รอย ตัด เย็บ จัดตกแตงและรอยมาลัยมาลวงหนา 
๔.๒.๔ ไมอนุญาตใหดูผังรอยมาลัย 
4.2.5 สําหรับ ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 และระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ผูเขาประกวด    

สามารถประดิษฐ ประกอบ จัดเตรียมริบบิ้นมาได 
๔.๓ กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการประกวด          

ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
๔.๔ ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจาก

เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
๔.๕ กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน

ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด    
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ  
 (2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
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โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นซึ ่งเปนเจาภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกลาวสงไปยังอปท.
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีกําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ 
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 

๔.๖ การคัดเลือกเปนตัวแทนระดับประเทศ จํานวน 3 ทีม พิจารณาตามลําดับคะแนน  
๔.7 กรณแีขงขันเปนทีม (ผูแขงขันชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ

เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณ ีปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 

***กรณีแขงขันเปนทีม (ระดับภาค) สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดได แตตองแสดงหลักฐาน         
ใหกรรมการพิจารณาดวย โดยใชแบบฟอรมการเปลี่ยนตัวจากเจาภาพจัดการแขงขัน 
 

หมายเหตุ  *** หากฝาฝนในขอ  ๔.๒.๓ จะตัดสิทธิ์ออกจากการประกวด 
 

๕. เกณฑการใหคะแนน  เต็ม 100 คะแนน  ดังนี้    
 

 

หมายเหตุ 
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 
 

๖. รางวัลการประกวด 
- รางวลัเหรยีญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง  ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเย่ียม 
- รางวลัเหรยีญทอง ไดคะแนน 80 คะแนนข้ึนไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
- รางวลัเหรยีญเงิน ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
- รางวลัเหรยีญทองแดง ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป ไดรบัเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
 

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเด่ียวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
    ในระดับประเทศตอไป 
 

 
 
 
 
 
 

 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
๑. ความพรอมในการจัดเตรียมวัสดุและเครื่องมือ   ๑๐ 
๒. ความถูกตองของงานตามประเภทที่กําหนด ๑๐ 
๓. ปฏิบัติงานไดถูกตองตามขั้นตอนที่กําหนด ๑๐ 
๔. สีสัน  รูปทรงสวยงาม ๑๐ 
๕. ความรวมมือในการทํางาน   ๑๐ 
๖. ความคดิรเิริ่มสรางสรรค 10 
๗. เสร็จทันตามเวลาท่ีกําหนด ๑๐ 
๘. การจัดเก็บทําความสะอาด ๑๐ 
๙. ผลงานประณีต สวยงาม  เรียบรอย  มีความคงทน ๒0 
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เกณฑการประกวดแขงขันงานประดิษฐจากใบตอง 
(ระดบัประถมศึกษาตอนปลาย) 

การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62 
 

๑. ระดับชั้นผูเขาแขงขัน 
 1. นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรยีน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. ระดับประถมศึกษาปที่ 4 – 6  
๒. จํานวนผูเขาประกวด 
 อปท.ละ 1 ทีมๆ ละ ๓ คน 
๓. เวลาที่ใชในการประกวด 
 ๓  ชั่วโมง 
๔. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ 
 ๔.๑ วิธีการประกวด 

ใหผูเขาประกวดประดิษฐงานใบตอง  ๑  ชุด  ประกอบดวย 
  - การหอทรงสูง 
  - การหอทรงเตี้ย 
  - การหอขนมเทียน 
                    - ถาดรอง (เปนวงกลมเสนผานศนูยกลาง ๑๐ – ๑๒ นิ้ว สูงไมเกิน ๔ นิ้ว) และใหนําผลงานมา
จัดเขาชุดกันใหสวยงามและเหมาะสม 
 ๔.๒ การเตรียมวัสดุอุปกรณ 
 4.2.1 ใหผูเขาแขงขันจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ ในการประดิษฐและตกแตงมาเอง 
                     4.2.2 ฐานรองสามารถทาํมาลวงหนา และทําจากโฟมได 
                    4.2.3 อนุญาตใหตัดฉีกใบตองตามขนาดที่ตองการ แตไมสามารถประดิษฐใบตอง เชน การมวน 
เย็บ ประกอบ หรือพับกลีบมากอนลวงหนา หากเตรียมมาไมวากรณีใดๆ จะปรบัตกทันที 
 ๔.๓ กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการประกวด          
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
 ๔.๔ ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
 ๔.๕ กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
               (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ 
       (2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นซึ ่งเปนเจาภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกลาวสงไปยังอปท.
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีกําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ 
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 

๔.๖ กรณแีขงขันเปนทีม (ผูแขงขันชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณ ีปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 

***กรณีแขงขันเปนทีม (ระดับภาค) สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดได แตตองแสดงหลักฐาน        
ใหกรรมการพิจารณาดวย โดยใชแบบฟอรมการเปลี่ยนตัวจากเจาภาพจัดการแขงขัน 

หมายเหตุ *** ใหผูเขาประกวดจัดเตรียมใบตองมาเอง 
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๕. เกณฑการใหคะแนน  เต็ม ๑๐๐  คะแนน  ดังนี้ 
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

๑. การเตรียมวัสดุอุปกรณ   (๕  คะแนน)    

- การเจียนใบตอง  การฉีกใบตองใหเหมาะสมกับงาน    ๕ 
๒. ความถูกตองตามประเภทท่ีกําหนด   (๓๐ คะแนน)  

- การหอรูปทรงตาง ๆ  ขนาดเหมาะสม ๑๕ 
- ถาดรอง (เปนวงกลมเสนผานศูนยกลาง ๑๐ – ๑๒ นิ้ว  สงูไมเกิน ๔ นิ้ว ) ๑๕ 

๓. ความคิดริเริ่มสรางสรรค ๑๐ 

๔. ความประณีต  สวยงาม ๒๕ 

๕. ความรวมมือในการทํางาน ๑๐ 

๖. งานเสร็จตามเวลากําหนด ๑๐ 
๗. จัดเก็บทําความสะอาด ๑๐ 

 

หมายเหตุ  
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 

๖. รางวัลการประกวด 
- รางวลัเหรยีญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง  ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเย่ียม 
- รางวลัเหรยีญทอง ไดคะแนน 80 คะแนนข้ึนไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
- รางวลัเหรยีญเงิน ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
- รางวลัเหรยีญทองแดง ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป ไดรบัเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเด่ียวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
    ในระดับประเทศตอไป 
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เกณฑการประกวดแขงขันงานประดิษฐจากใบตอง 
(ระดับมัธยมศึกษา) 

การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62 
 
๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด 
 นักเรียนโรงเรยีนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น   

1. ระดับมัธยมศึกษาปที่  ๑ – ๓  
2. ระดับมัธยมศึกษาปที่  ๔ – ๖  

๒. จํานวนผูเขาประกวด 
อปท.ละ 1 ทีมๆ ละ ๓ คน 

๓. เวลาที่ใชในการประกวด 
 ๓  ชั่วโมง 
๔. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ 
 ๔.๑ วิธีการประกวด 

๔.๑.1 จัดทําเปนพานบายศรีสูขวัญ  ขนาดความสูง  ๓ ช้ัน 
 ๔.๑.2 ใหผูเขาประกวดนําวัสดุอุปกรณที่จําเปนตองใชในการจัดทํา  เชน  พานเงิน พานทอง

ขนาดเสนผานศูนยกลางขอบดานในของพานอันลางสุดอยูระหวาง ๙ – ๑๑ นิ้ว ดอกไมท่ียังไมไดแปรรูปและ
วัสดุอุปกรณอ่ืนๆ ที่เก่ียวของยังไมแปรรูปนํามาใหผูจัดการประกวดตรวจสอบกอนการประกวด จัดเปนพาน
บายศรีสูขวัญ ขนาดความสูง ๓ ชั้น 
  ๔.๒ การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ 
                     4.2.1 ใหผูเขาแขงขันจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ ในการประดิษฐและตกแตงมาเอง 
                     4.2.2 ฐานรองสามารถทํามาลวงหนา และทําจากโฟมได 
                    4.2.3 อนุญาตใหตัดฉีกใบตองตามขนาดที่ตองการ แตไมสามารถประดษิฐใบตอง เชน การมวน 
เย็บ ประกอบ หรือพับกลีบมากอนลวงหนา หากเตรยีมมาไมวากรณีใดๆ จะปรับตกทันที 
            กติกาเพิ่มเติม 
                  1. ใหนําเฉพาะตัวบายศรี 3 ชั้น มาแสดงตอนคณะกรรมการตัดสิน 
                  2. ทําความสะอาด และทาน้ํามันได 
                  3. หามตัด ตกแตง ประกอบ เย็บติด สวนใดสวนหนึ่งของใบตอง 
                  4. ไมนับคะแนนของฐานรอง และเครื่องเซนไหว ขณะจัดแสดงผลงาน 
         ๔.๓ กรณีผู เขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักเกณฑการประกวด
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
 ๔.๔ ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
 ๔.๕ กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ  
         (2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นซึ ่งเปนเจาภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกลาวสงไปยังอปท.
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีกําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ 
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
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๔.๖ กรณแีขงขันเปนทีม (ผูแขงขันชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ

เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณ ีปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 

***กรณีแขงขันเปนทีม (ระดับภาค) สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดได แตตองแสดงหลักฐาน        
ใหกรรมการพิจารณาดวย โดยใชแบบฟอรมการเปลี่ยนตัวจากเจาภาพจัดการแขงขัน 
 

หมายเหตุ *** ใหผูเขาประกวดจัดเตรียมใบตองมาเอง 
   *** หากฝาฝน ขอ ๔.1.2  ถือวาสละสิทธิ์ 
 

๕. เกณฑการใหคะแนน  เต็ม ๑๐๐ คะแนน  ดังนี้ 
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
๑. ขนาด  รูปทรง  และสัดสวน   ๒๐ 
๒. ความประณีตสวยงาม    ๒๕ 
๓. ความคดิรเิริ่มสรางสรรค   ๒๐ 
๔. ความถูกตองตามความหมาย  ๒๐ 
๕. ความสะอาด  เปนระเบียบเวลาปฏิบัติงานและหลังทาํงาน ๕ 
๖. งานเสรจ็ตามเวลากาํหนด ๑๐ 

 

 

หมายเหตุ   
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 
 

๖. รางวัลการประกวด 
- รางวลัเหรยีญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง  ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเย่ียม 
- รางวลัเหรยีญทอง ไดคะแนน 80 คะแนนข้ึนไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
- รางวลัเหรยีญเงิน ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
- รางวลัเหรยีญทองแดง ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป ไดรบัเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเด่ียวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
    ในระดับประเทศตอไป 
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เกณฑการประกวดแขงขันโครงงาน 
การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62 

 
๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด 
 นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1.1 ระดับปฐมวัย    
1.2 ระดับประถมศึกษาปที่  ๔ – ๖    
1.3 ระดับมัธยมศึกษาปที่  ๑ – ๓   
1.4 ระดับมัธยมศึกษาปที่  ๔ – ๖  

๒. จํานวนผูเขาประกวด 
 ๒.๑ ใหแตละหนวยงานคัดเลือกโครงงานในแตละกลุมสาระของแตละชวงชั้นเขาประกวด กลุมสาระ 
ละ ๑ โครงงาน  

๒.๒ ผูเขาประกวดในแตละกลุมสาระ ในแตละชวงชั้น หนวยงานละ ๑ ทีมๆ ละ ๓ คน แตละทีมเขา
ประกวดไมเกิน ๑ โครงงาน  

สงโครงงานที่ไดรบัการคัดเลือก กลุมสาระการเรียนรูละ ๑ โครงงานๆ ละ ๓ คน 

๓. เวลาที่ใชในการประกวด 
 นําเสนอพรอมกับคณะกรรมการซกัถาม  ไมเกิน ๑๘ นาที / ๑ โครงงาน   

๔. วิธีการประกวด 
 ๔.๑ โครงงานจากกลุมสาระการเรียนรู ๙ กลุม ดังนี้ 
 ๔.๑.๑ ปฐมวัย (ระดับปฐมวัย) 
 ๔.๑.๒ ภาษาไทย 
 ๔.๑.๓ คณิตศาสตร 
 ๔.๑.๔ วิทยาศาสตร 
 ๔.๑.๕ ภาษาตางประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)   
 ๔.๑.๖ การงานพื้นฐานอาชพีและเทคโนโลยี  
 ๔.๑.๗ สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม 
 ๔.๑.๘ สุขศึกษา และพลศึกษา 
 ๔.๑.๙ ศิลปะ 
 ๔.๒ ใหผูเขาประกวดจัดทํารายงานโครงงานฉบับสมบูรณ มีจํานวนหนาไมเกิน ๕๐ หนา จํานวน 4 ชุด 
(พิมพดวยกระดาษ A๔) สงใหคณะกรรมการกอนการประกวดแขงขัน ภายในวันเวลาที่ผูจัดการประกวด
กําหนด (***ติดตามรายละเอียดการจัดสงจากผูจัดการประกวด) 
 
 
 
  

 
 
 
 

 

ระดับ ป.๔ – ๖, ม.๑ – ๓, ม.๔ – ๖ 
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 ๔.๓ ผูเขาประกวดจัดทําปายแสดงโครงงาน ประกอบดวยวัสดุเปนแผน ๓ แผน แผนกลางมีขนาด  
๖๐x๑๒๐ เซนติเมตร แผนขางมขีนาด ๖๐x๖๐ เซนติเมตร 

 

 
๔.๔ ผูเขาประกวดตองจับฉลากเพื่อจัดลําดับกอนการประกวด ๓๐ นาที 
๔.๕ ผูเขาประกวดสามารถจัดเตรียมโครงงานภายในหอง กอนการประกวด ๑๕ นาที 
๔.๖ ผูเขาประกวดตองนําเสนอโครงงานตอคณะกรรมการ เพื่อใหคณะกรรมการซักถาม 

 ๔.๗ โครงงานที่สงเขาประกวด ตองไมเปนโครงงานที่ลอกเลียนแบบของผูอื่นและตองเปนโครงงาน
ที่ผานการคัดเลือกจากระดับเทศบาลมาแลว  

๔.๘ กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักเกณฑการประกวดแขงขัน   
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 

๔.๙ ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน ๓๐ นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 

๔.๑๐ กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
      (๑) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ 
      (๒) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนเจาภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกลาวสงไปยังหนวยงาน
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีกําหนด ท้ังน้ี กรณีเอกสารไมครบตาม (๑) และ 
(๒) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
  ๔.๑๑ กรณีแขงขันเปนทีม (ผูชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณ ีปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 
 
 
 
 
 
 
             
 

 

โรงเรียน.................................... 
ชื่อโครงงาน.............................. 
           (สูง ไมเกิน ๕๐ ซ.ม. ) 

                                        
๖๐ ซ.ม. 

 
 

              
๑๒๐ ซ.ม. 

 

 
  ๖๐ ซ.ม. 

 



 

 
 

สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62  |  43 
 

๕. เกณฑการใหคะแนน  เต็ม ๑๐๐ คะแนน  ดังนี้ 
 

ตอนที่ ๑  ความคิดสรางสรรค   (๑๐ คะแนน) 
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
๑. ความแปลกใหมของโครงงาน ๕ 
๒. การนําไปใชในชีวิตประจาํวัน ๕ 

 
ตอนที่  ๒  การเขียนรายงาน   (๒๒ คะแนน) 

 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
๑. ความถูกตองตามแบบฟอรมการเขียนรายงานการจัดทําโครงงาน  
(เลือกใหคะแนน ๑ ขอ) 

 

     - มีครบทุกหัวขอ และจัดลําดับถูกตอง ๕ 
     - มีครบทุกหัวขอ แตจัดลําดับไมถูกตอง ๓ 
     - มีไมครบทุกหัวขอ ๑ 
๒. ความสมบูรณของเนื้อหาในการเขียนรายงานการจัดทําโครงงาน  
(เลือกใหคะแนน ๑ ขอ) 

 

     - โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไมนอยกวา ๙๕% ๙ 
     - โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไมนอยกวา ๘๕% ๗ 
     - โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไมนอยกวา ๗๕% ๕ 
     - โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไมนอยกวา ๖๕% ๓ 
     - โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไมนอยกวา ๕๕% ๑ 
๓. การใชภาษา (เลือกใหคะแนน ๑ ขอ)    
     - ใชภาษาถูกหลักไวยากรณ ๕ 
     - มีการสะกดคาํผิดไมเกิน ๓ คํา ๓ 
     - มีการสะกดคาํผิดมากกวา ๓ คํา ๑ 
๔. เอกสารอางอิง (เลือกใหคะแนน ๑ ขอ)  
    - เอกสารอางอิงมีความเก่ียวโยงกับโครงงานไมนอยกวา ๙๕% ๓ 
    - เอกสารอางอิงมีความเก่ียวโยงกับโครงงานไมนอยกวา ๘๕% ๒ 
    - เอกสารอางอิงมีความเก่ียวโยงกับโครงงานไมนอยกวา ๗๕% ๑ 

 
     *** หมายเหตุ   รูปเลมรายงานที่มีจํานวนหนาเกิน ๕๐ หนา จะถูกตัดคะแนน ๕ คะแนน 
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ตอนที่  ๓  วิธีการดําเนินงาน   (๑๘  คะแนน) 
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
๑. การกําหนดปญหา (เลือกใหคะแนน ๑ ขอ)  
    - ประเด็นปญหามีความเฉพาะเจาะจง และชัดเจนดีมาก ๕ 
    - ประเด็นปญหามีความเฉพาะเจาะจง แตยังไมชัดเจน ๓ 
    - ประเด็นปญหาไมเฉพาะเจาะจง ๑ 
๓. การดําเนินงาน (เลือกใหคะแนน ๑ ขอ)  
    - ดําเนินงานเปนลําดับขั้นตอน สื่อความหมายอยางชัดเจนและเขาใจงาย ๗ 
    - ดําเนินงานเปนลําดับขั้นตอน สื่อความหมายอยางชัดเจน ๕ 
    - ดําเนินงานเปนลําดับขั้นตอน สื่อความหมายไมชัดเจน ๓ 
    - ดําเนินงานไมเปนลาํดับขั้นตอน สื่อความหมายไมชัดเจน  ๑ 
๔. การแปลผลและสรุปผล (เลือกใหคะแนน ๑ ขอ)  
    - แปลผลถูกตอง และสรุปผลสอดคลองกับขอมูล     ๓ 
    - แปลผลบางสวนถูกตอง และสรุปผลไมสอดคลองกับขอมูล     ๒ 
    - แปลผลบางสวนไมถูกตอง และสรุปผลสอดคลองกับขอมูล     ๑ 
๕. การอภิปราย (เลือกใหคะแนน ๑ ขอ)  
    - อภิปรายผลไดถูกตอง สมบูรณ พรอมมีขอมูลประกอบ    ๓ 
    - อภิปรายผลไดถูกตอง แตไมมีขอมูลประกอบ    ๒ 
    - อภิปรายผลถูกตองเพียงบางสวน ๑ 
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ตอนที่  ๔  การนําเสนอ : จัดแสดงผลงาน   (๒๐ คะแนน) 
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
๑. การนําเสนอขอมูล (เลือกใหคะแนน ๑ ขอ)  
    - จัดเรียงลําดับขั้นตอนในการนําเสนอมีความสมบูรณไมนอยกวา ๙๕% ๗ 
    - จัดเรียงลําดับขั้นตอนในการนําเสนอมีความสมบูรณไมนอยกวา ๘๕% ๕ 
    - จัดเรียงลําดับขั้นตอนในการนําเสนอมีความสมบูรณไมนอยกวา ๗๕% ๓ 
    - จัดเรียงลําดับขั้นตอนในการนําเสนอมีความสมบูรณไมนอยกวา ๖๕% ๑ 
๒. มีการใชวัสดุอุปกรณประกอบการแสดงโครงงานที่เหมาะสม (เลือกใหคะแนน ๑ ขอ)  
    - อุปกรณประกอบการแสดงโครงงานมีความเหมาะสมทั้งหมด ๓ 
    - อุปกรณประกอบการแสดงโครงงานบางสวนมีความเหมาะสม ๒ 
    - อุปกรณประกอบการแสดงโครงงานไมเหมาะสม ๑ 
๓. รูปแบบการนําเสนอนาสนใจ (เลือกใหคะแนน ๑ ขอ)  
    - รูปแบบการนําเสนอผลงานนาสนใจไมนอยกวา ๙๕%   ๕ 
    - รูปแบบการนําเสนอผลงานนาสนใจไมนอยกวา ๘๕%   ๔ 
    - รูปแบบการนําเสนอผลงานนาสนใจไมนอยกวา ๗๕%   ๓ 
    - รูปแบบการนําเสนอผลงานนาสนใจไมนอยกวา ๖๕%   ๒ 
    - รูปแบบการนําเสนอผลงานนาสนใจไมนอยกวา ๕๕%   ๑ 
๔. มีความประณตี สวยงาม (เลือกใหคะแนน ๑ ขอ)  
    - สะอาด สวยงาม ตัวหนังสือ และสีท่ีใชเหมาะสมท้ังหมด    ๓ 
    - สะอาด สวยงาม ตัวหนังสือ และสีท่ีใชเหมาะสมเพียงบางสวน ๒ 
    - สะอาด ตัวหนังสือ และสีที่ใชไมเหมาะสม ๑ 
๕. การใชแผงโครงงานตามขนาดท่ีกําหนด (เลือกใหคะแนน ๑ ขอ)  
    - ใชแผงโครงงานตามขนาดที่กําหนด ๒ 
    - ใชแผงโครงงานแตกตางจากขนาดที่กําหนด ๐ 
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ตอนที่ ๕  การนําเสนอ : การบรรยาย   (๒๐ คะแนน) 
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
๑. ความสมบูรณของเนื้อหา (เลือกใหคะแนน ๑ ขอ)  
    - นําเสนอเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศกึษาครบถวนไมนอยกวา ๙๕% ๗ 
    - นําเสนอเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศกึษาครบถวนไมนอยกวา ๘๕% ๕ 
    - นําเสนอเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศกึษาครบถวนไมนอยกวา ๗๕% ๓ 
    - นําเสนอเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศกึษาครบถวนไมนอยกวา ๖๕% ๑ 
๒. ทักษะการนําเสนอ (เลือกใหคะแนน ๑ ขอ)  
    - มีทักษะในการนําเสนอครบถวนไมนอยกวา ๙๕% ๑๐ 
    - มีทักษะในการนําเสนอครบถวนไมนอยกวา ๘๕% ๘ 
    - มีทักษะในการนําเสนอครบถวนไมนอยกวา ๗๕% ๖ 
    - มีทักษะในการนําเสนอครบถวนไมนอยกวา ๖๕% ๔ 
    - มีทักษะในการนําเสนอครบถวนไมนอยกวา ๕๕% ๒ 
๓. การมีสวนรวมของสมาชิกภายในกลุม (เลือกใหคะแนน ๑ ขอ)  
    - สมาชิกในกลุมทุกคนมีสวนรวมในการนําเสนอผลงาน  ๓ 
    - สมาชกิในกลุมมีการนําเสนอผลงานไมครบทุกคน ๑ 

 

หมายเหตุ   
 *** สามารถนําเสนอดวยวธิกีารฉายภาพขามศีรษะ หรือคอมพิวเตอร 
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ตอนที่ ๖  การตอบขอซักถาม   (๑๐  คะแนน) 
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
๑. การตอบคําถาม (เลือกใหคะแนน ๑ ขอ)  
    - ตอบคําถามไดตรงประเด็น และสามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดไมนอยกวา ๙๕% ๗ 
    - ตอบคําถามไดตรงประเด็น และสามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดไมนอยกวา ๘๕% ๕ 
    - ตอบคําถามไดตรงประเด็น และสามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดไมนอยกวา ๗๕% ๓ 
    - ตอบคําถามไดตรงประเด็น และสามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดไมนอยกวา ๖๕% ๑ 
๔. การมีสวนรวมของสมาชิกภายในกลุม (เลือกใหคะแนน ๑ ขอ)  
    - สมาชิกในกลุมทุกคนมีสวนรวมในการตอบคําถาม  ๓ 
    - สมาชิกในกลุมรวมกันตอบคาํถามไมครบทุกคน ๑ 

 

หมายเหตุ   
*** เวลาท่ีใชในการนาํเสนอไมเกิน ๙ นาที และเวลาตอบขอซักถามไมเกิน ๙ นาที 
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด   

๖. รางวัลการประกวด 
- รางวลัเหรยีญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง  ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเย่ียม 
- รางวลัเหรยีญทอง ไดคะแนน 80 คะแนนข้ึนไป ไดรบัเกียรติบัตรเหรียญทอง 
- รางวลัเหรยีญเงิน ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
- รางวลัเหรยีญทองแดง ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป ไดรบัเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเด่ียวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
    ในระดับประเทศตอไป 
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เกณฑการประกวดแขงขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ 
การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62 

 
๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด 
          นักเรยีนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น   

1. ระดับประถมศึกษาปที่ ๔ – ๖  
2. ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓  
3. ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๔ – ๖  

๒. จํานวนผูเขาประกวด 
 อปท.ละ ๑ ทีมๆ ละ  ๕ – ๑๐  คน 

๓. เวลาที่ใชในการประกวด 
 แสดงทีมละไมเกิน  ๑๕ – ๒๐  นาที 
๔. วิธีการประกวด 

๔.๑ กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการประกวด          
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 

๔.๒ ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน ๓๐ นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 

๔.๓ กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้  
 (๑) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด               
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ 
      (๒) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนเจาภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกลาว สงไปยังอปท.
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กําหนด ท้ังนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (๑)                  
และ (๒) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 

๔.๔ กรณีแขงขันเปนทีม (ผูที่ชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณ ีปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 

***กรณีแขงขันเปนทีม (ระดับภาค) สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดได แตตองแสดงหลักฐาน               
ใหกรรมการพิจารณาดวย โดยใชแบบฟอรมการเปลี่ยนตัวจากเจาภาพจัดการแขงขัน 
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๕. เกณฑการใหคะแนน  เต็ม ๑๐๐ คะแนน  ดังนี้ 
 

 

หมายเหตุ    
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด  

๖. รางวัลการประกวด 
- รางวลัเหรยีญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง  ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเย่ียม 
- รางวลัเหรยีญทอง ไดคะแนน 80 คะแนนข้ึนไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
- รางวลัเหรยีญเงิน ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
- รางวลัเหรยีญทองแดง ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป ไดรบัเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเด่ียวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
    ในระดับประเทศตอไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
๑. ใชภาษาถูกตองเหมาะสมตามบรบิทของเนื้อเรื่อง ๓๐ 
๒. การแตงกายสอดคลองกับเนื้อเรื่องและสวยงาม ๑๕ 
๓. เนื้อเรื่องมีคติสอนใจ ๑๕ 
๔. ฉากและอุปกรณการแสดงสอดคลองกับเน้ือเรื่อง  ๑๐ 
๕. การแสดงสมบทบาท ๒๐ 
๖. การแสดงภายในเวลาที่กําหนด  ๑๐ 
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เกณฑการประกวดแขงขันการแสดงละครภาษาจีน 
การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62 

 
๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด 

1. นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรยีนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
2. ผูเขาแขงขันแตละทีมเปนนักเรียนโรงเรียนเดียวกัน   
3. สามารถคละระดับ คละชั้นเรียนได   

๒. จํานวนผูเขาประกวด 
 อปท.ละ ๑ ทีมๆ ละ  ๕ – ๑๐  คน 

๓. เวลาที่ใชในการประกวด 
 แสดงทีมละไมเกิน  ๑๕ – ๒๐  นาที  (ใชเวลาในการจัดเตรยีมฉากกอนการแสดง ไมเกิน ๕ นาที) 
๔.  วิธีการประกวด 

๔.๑ กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการประกวด          
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 

๔.๒  ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน ๓๐ นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 

๔.๓  กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
  (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ 
            (๒)  หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนเจาภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกลาว สงไปยังอปท.
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีกําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (๑) และ 
(๒) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 

๔.๔  กรณีแขงขันเปนทีม (ผูที่ชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณ ีปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 

***กรณีแขงขันเปนทีม (ระดับภาค) สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดได แตตองแสดงหลักฐาน                  
ใหกรรมการพิจารณาดวย โดยใชแบบฟอรมการเปลี่ยนตัวจากเจาภาพจัดการแขงขัน 

5. เกณฑการใหคะแนน  เต็ม ๑๐๐ คะแนน  ดังนี้ 
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
๑. การใชภาษา  อักขระ  ออกเสียงถูกตอง ๓๐ 
๒. การแตงกายสอดคลองกับเนื้อเรื่องและสวยงาม ๑๕ 
๓. เนื้อเรื่องมีคติสอนใจ ๒๐ 
๔. อุปกรณการแสดงสอดคลองกับเนื้อเรื่อง  ๑๐ 
๕. การแสดงสมบทบาท ๑๕ 
๖. การแสดงภายในเวลาที่กําหนด  ๑๐ 

 

หมายเหตุ    
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด   
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6. รางวัลการประกวด 
- รางวลัเหรียญทองยอดเย่ียม  คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง  ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเย่ียม 
- รางวลัเหรยีญทอง ไดคะแนน 80 คะแนนข้ึนไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
- รางวลัเหรยีญเงิน ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
- รางวลัเหรยีญทองแดง ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป ไดรบัเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเด่ียวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
    ในระดับประเทศตอไป 
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เกณฑการประกวดแขงขันการจัดสวนถาดแหง 
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๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด  (ทีมผสม  ๔ คน) 
 1.1 นักเรียน        จํานวน ๑  คน 
 1.2 ครู                                     จาํนวน ๑  คน 

1.3 ผูบริหารสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (นายกฯ/รองนายกฯ/ผูอํานวยการโรงเรยีน/ 
      รองผูอํานวยการโรงเรียน)      จํานวน ๑  คน 

 1.4 ผูปกครอง จํานวน ๑  คน    
๒. จํานวนผูเขาประกวด 
 อปท.ละ 1 ทีมๆ ละ 4 คน 

๓. เวลาที่ใชในการประกวด 
 1  ชั่วโมง 
๔. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ  
 ๔.๑ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ 

๔.๑.๑ ลักษณะของภาชนะที่ใชเปนจานรองกระถาง เปนดินเผาทรงกลมชนิดไมเคลือบขนาด
เสนผานศนูยกลาง ๑๑ – ๑๓ นิ้ว 
  ๔.๑.๒ พันธุไมและวัสดุอุปกรณ 
 - พันธุไมเปนพันธุที่ใชจัดสวนถาดแหง ไมต่ํากวา  ๓ ชนิด 

 - วัสดุประกอบ เชน หิน กรวด ไมอ่ืนๆ  ใหคํานึงถึงความเปนธรรมชาติท่ีสุด 
 - วัสดุปลูก มีความเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพันธุไม 
  ๔.๑.๓ ใหผูเขารวมแขงขันเตรียมวัสดุอุปกรณมาเอง ไดแก 
 - อุปกรณเขียนแบบ ๑ ชุด 
 - พันธุไม  วัสดุประกอบ 
 - ภาชนะที่ใชจัด 
 - กระปองฉีดน้ํา 

หมายเหตุ ทางผูจัดจะเตรียมกระดาษเขียนแบบ (100 ปอนด)  ขนาด F ทีมละ 1 แผน 
๔.๒ วิธีการประกวด 

๔.๒.๑ ใหผูเขาประกวดเขียนแบบแปลนแผนใหเสร็จกอนลงมือจัด 
๔.๒.๒ ผูเขาประกวดลงมือจัดสวนถาดแหงตามแบบแปลนที่ไดกําหนดไว 
๔.๒.๓ ผูรวมแขงขันตองพรอมกอนเวลาไมนอยกวา ๑๐ นาที 
๔.๒.๔ กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักเกณฑการประกวด

ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
๔.๒.๕ ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัว

พนจากเวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
๔.๒.๖ กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการแสดงใหเห็น

วาอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรอง
การเกิด (อยางใดอยางหน่ึง) และ 

  (2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
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โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นซึ ่งเปนเจาภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกลาวสงไปยังอปท.
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีกําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ 
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 

๔.๒.๗ กรณีแขงขันเปนทีม (ผูที่ชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 

***กรณีแขงขันเปนทีม (ระดับภาค) สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดได แตตองแสดงหลักฐาน        
ใหกรรมการพิจารณาดวย โดยใชแบบฟอรมการเปลี่ยนตัวจากเจาภาพจัดการแขงขัน 

หมายเหตุ การจัดสวนถาดแหงใหใชวัสดุที่เปนธรรมชาติ ไมใชวัสดุที่มีการผสมสี หรือมีสีสันจาก
การตกแตงจากสี 

๕. เกณฑการใหคะแนน  เต็ม  ๑๐๐ คะแนน  ดังนี้ 
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
๑. ความสมดุลในการจัด ๑๐ 
๒. ความกลมกลืนและความสวยงาม ๑๕ 
๓. ความแตกตาง ๑๐ 
๔. ความประณตี ๑๕ 
๕. ความถูกตองตามเกณฑ ๑๐ 
๖. การเลือกใชพันธุไมและวัสดปุระกอบที่เปนธรรมชาติ ๑๕ 
๗. การเขียนแบบแปลน ๑๐ 
๘. จุดเดน ๑๕ 

 

หมายเหตุ 
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 

๖. รางวัลการประกวด 
- รางวลัเหรยีญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง  ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเย่ียม 
- รางวลัเหรยีญทอง ไดคะแนน 80 คะแนนข้ึนไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
- รางวลัเหรยีญเงิน ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
- รางวลัเหรยีญทองแดง ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป ไดรบัเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเด่ียวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
    ในระดับประเทศตอไป 
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เกณฑการประกวดแขงขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 
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๑. ระดับผูเขาประกวด 
 ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๒. จํานวนผูเขาประกวด 
      หนวยงานสงผลงานกลุมสาระการเรียนรูละ ๑  ชิ้นงาน  (ชิน้งานละ ๑ คน)   

๓. เวลาที่ใชในการประกวด 
 นําเสนอ และตอบขอซักถามของคณะกรรมการฯ  ไมเกิน ๑๒ นาที / ๑ สื่อ 

๔. วิธีการประกวด 
๔.๑ สื่อนวัตกรรมจากกลุมสาระการเรียนรู ๙ กลุม ดังนี้  

 ๔.๑.๑ ปฐมวัย   
 ๔.๑.๒ ภาษาไทย 
 ๔.๑.๓ คณิตศาสตร 
 ๔.๑.๔ การงานอาชีพ 
 ๔.๑.๕ ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 ๔.๑.๖ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ๔.๑.๗ สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ๔.๑.๘ วิทยาศาสตร 
 ๔.๑.๙ ศิลปะ 
 ๔.๒ ใหผูเขาประกวดสงรายงานสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา จํานวน  ๔ ชุด (พิมพดวยกระดาษ A ๔)    
โดยสงใหคณะกรรมการกอนการประกวดแขงขัน ภายในวันเวลาที่ผูจัดการประกวดกําหนด (***ติดตาม
รายละเอียดการจัดสงจากผูจัดการประกวด) 

๔.๓ ผูเขาประกวดจะตองจับฉลากเพื่อจัดลําดับ กอนการประกวด ๓๐ นาที 
๔.๔ ผูเขาประกวดสามารถจัดเตรียมสื่อนวัตกรรมภายในหอง กอนการประกวด ๑๕ นาที 
๔.๕ ผูเขาประกวดตองนําเสนอสื่อนวัตกรรมตอคณะกรรมการ เพื่อใหคณะกรรมการไดซักถาม 

 ๔.๖ ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
 ๔.๗ กรณีการแขงขันเดี่ยว (ผูที่ชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) ไมใหมี    
การเปลี่ยนตัว  

หมายเหตุ  รูปเลมสื่อทุกรายการเจาภาพขอสงวนสิทธิ์ไมสงคนื 
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5. เกณฑการใหคะแนน  เต็ม ๑๐๐ คะแนน  ดังนี้ 
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
๑. รูปแบบการผลิตสื่อ    
          ๑.๑  ออกแบบสื่ออยางเปนระบบ  เนื้อหามีความสมัพันธสอดคลองกับ     
แผนการจัดการเรียนรู 
 ๑.๒  สงเสริมและพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรคของนักเรียน 
 ๑.๓  เปนสื่อที่ไมลอกเลียนแบบผูอ่ืนมาโดยตรง 
 ๑.๔  เปนสื่อที่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ใหแกนักเรียน 

๒๐ 
 
 
 

๒. คูมือการผลิตและขั้นตอนการใชสื่อ   
 ๒.๑  มีเทคนิคและกระบวนการผลิตท่ีชัดเจน 
 ๒.๒  มีเนื้อหาสอดคลองกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู 
 ๒.๓  การนําเสนอสื่อเปนไปตามลาํดับขั้นตอนของหลักวิชาการ 
 ๒.๔  ความยากงายเหมาะสมกับระดับชั้น / ชวงชั้น 
 ๒.๕  มีคณุคาและประโยชนกับผูสอน และผูเรยีน  

๒๐ 

๓. สรุปรายงานผลการนําไปใช    
 ๓.๑  มีเอกสารรายงานผลการนําไปใชท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ 
 ๓.๒  มีเอกสารเผยแพรเปนรูปธรรมเปนที่ยอมรับและตรวจสอบได 
 ๓.๓  มีเอกสารแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เกิดจากการใชสื่อ 
 ๓.๔  รายงานการใชจัดทําเพือ่แสดงผล และยืนยันประโยชนของสื่อตอ 
การเรียนการสอน  
***มิใชจัดทาํเพื่อการประกวดสื่อเทานั้น 

๒๐ 

๔. วัสดุอุปกรณที่ใชในการผลิต  
 ๔.๑  มีความทันสมัยแปลกใหม 
 ๔.๒  มีความคงทน  ประหยัด  หางายในทองถ่ิน 
 ๔.๓  ใชประกอบการสอนไดงายและสะดวก 
 ๔.๔  การจัดแสดงเรียบงาย  และมีคุณคา 

๒๐ 

๕. การนําเสนอตอคณะกรรมการ    
 ๕.๑  ความเหมาะสมของเวลาในการนาํเสนอ 
 ๕.๒  มีเทคนิคในการนําเสนอที่เหมาะสมนาสนใจ 
 ๕.๓  มีความมั่นใจชัดเจนในการตอบคําถาม 
 ๕.๔  บุคลิกภาพ  ทวงท ี วาจาของผูรายงาน 

๒๐ 

 

หมายเหตุ    
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด   
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๖. รางวัลการประกวด 
- รางวลัเหรยีญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง  ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม 
- รางวลัเหรยีญทอง ไดคะแนน 80 คะแนนข้ึนไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
- รางวลัเหรยีญเงิน ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
- รางวลัเหรยีญทองแดง ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป ไดรบัเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
    ในระดับประเทศตอไป 
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เกณฑการประกวดแขงขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 
 (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 

 

๑. ระดับผูเขาประกวด 
 ครูผูดูแลเด็ก หรือผูดูแลเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
๒. จํานวนผูเขาประกวด 
      อปท.ละ 1  ชิ้นงาน  (ชิ้นงานละ ๑ คน) 
๓. เวลาที่ใชในการประกวด 
 นําเสนอ และตอบขอซักถามของคณะกรรมการฯ  ไมเกิน ๑๒ นาที / ๑ สื่อ 
๔. วิธีการประกวด 

๔.๑ ใหผูเขาประกวดสงรายงานสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา จํานวน 4 ชุด  (พิมพดวยกระดาษ A ๔) 
โดยสงใหคณะกรรมการกอนการประกวดแขงขัน  ภายในวันเวลาท่ีผูจัดการประกวดกําหนด (*** ติดตาม
รายละเอียดการจัดสงจากผูจัดการประกวด) 
 ๔.๒ ผูเขาประกวดจะตองจับฉลากเพื่อจัดลําดับ กอนการประกวด ๓๐ นาที 

๔.๓ ผูเขาประกวดสามารถจัดเตรียมสื่อนวัตกรรมภายในหอง กอนการประกวด ๑๕ นาที 
๔.๔ ผูเขาประกวดตองนําเสนอสื่อนวัตกรรมตอคณะกรรมการ เพื่อใหคณะกรรมการไดซักถาม 
๔.๕ ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจาก

เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
๔.๖ กรณีการแขงขันเดี่ยว (ผูชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) ไมใหมี      

การเปลี่ยนตัว 

5. เกณฑการใหคะแนน  เต็ม ๑๐๐ คะแนน  ดังนี้ 
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
๑. รูปแบบการผลิตสื่อ    
          ๑.๑  ออกแบบสื่ออยางเปนระบบ เนื้อหามีความสมัพันธสอดคลองกับการสงเสริม
พัฒนาการของเด็กเล็ก 
          ๑.๒  สงเสริมและพฒันาความคิดสรางสรรคของเด็กเล็ก 
          ๑.๓  เปนสื่อที่ไมลอกเลียนแบบผูอ่ืนมาโดยตรง 
          ๑.๔  เปนสื่อที่สงเสริมคุณธรรม จรยิธรรม  ใหแกเด็กเล็ก 

๒๐ 
 
 
 

๒. คูมือการผลิตและขั้นตอนการใชสื่อ   
 ๒.๑  มีเทคนิคและกระบวนการผลิตท่ีชัดเจน 
 ๒.๒  มีเนื้อหาสอดคลองกับสาระและมาตรฐานการเรียนรูของศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 
 ๒.๓  การนําเสนอสื่อเปนไปตามลาํดับขั้นตอนของหลักวิชาการ 
 ๒.๔  ความยากงายเหมาะสมกับเด็กเล็ก 
 ๒.๕  มีคณุคาและประโยชนกับผูสอน และเด็กเล็ก 

๒๐ 
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เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
๓. สรุปรายงานผลการนําไปใช    
           ๓.๑  มีเอกสารรายงานผลการนาํไปใชท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ 
           ๓.๒  มีเอกสารเผยแพรเปนรูปธรรมเปนที่ยอมรับและตรวจสอบได 
           ๓.๓  มีเอกสารแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เกิดจากการใชสื่อ 
           ๓.๔ รายงานการใชจัดทําเพื่อแสดงผล และยืนยันประโยชนของสื่อตอการเรยีน
การสอน 
***มิใชจัดทาํเพื่อการประกวดสื่อเทานั้น 

๒๐ 

๔. วัสดุอุปกรณที่ใชในการผลิต  
 ๔.๑  มีความทันสมยัแปลกใหม 
 ๔.๒  มีความคงทน  ประหยัด  หางายในทองถิ่น 
 ๔.๓  ใชประกอบการสอนไดงายและสะดวก 
 ๔.๔  การจัดแสดงเรยีบงาย  และมีคุณคา 

๒๐ 

๕. การนําเสนอตอคณะกรรมการ    
 ๕.๑  ความเหมาะสมของเวลาในการนําเสนอ 
 ๕.๒  มีเทคนิคในการนําเสนอท่ีเหมาะสมนาสนใจ 
           ๕.๓  มีความมั่นใจชัดเจนในการตอบคําถาม 
 ๕.๔  บุคลิกภาพ ทวงที วาจาของผูรายงาน 

๒๐ 

 

หมายเหตุ    
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด   

๖. รางวัลการประกวด 
- รางวลัเหรยีญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง  ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเย่ียม 
- รางวลัเหรยีญทอง ไดคะแนน 80 คะแนนข้ึนไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
- รางวลัเหรยีญเงิน ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
- รางวลัเหรยีญทองแดง ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป ไดรบัเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
    ในระดับประเทศตอไป 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
     



 

 
 

สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62  |  59 
 

แบบฟอรมการใหคะแนน 
การประกวดแขงขันส่ือนวัตกรรมทางการศึกษา : ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สถานที่.................................................................วัน/เดือน/ป................................. เวลา ......................... 

กรรมการผูตัดสิน  …………………………………………………… 

ภาค…………………………….…….……….ทีมที่…………………  
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก…………..……………………………………สังกัด อบจ. /เทศบาล /อบต. ………..………………………… 
อําเภอ........................................................................จังหวัด................................................................................. 
 
เกณฑการใหคะแนน  เต็ม ๑๐๐ คะแนน  ดังนี้ 
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
คะแนนจาก
กรรมการ 

๑. รูปแบบการผลิตสื่อ    
      ๑.๑  ออกแบบสื่ออยางเปนระบบ  เนื้อหามีความสัมพันธสอดคลองกับ 
การสงเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก 
      ๑.๒  สงเสริมและพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กเล็ก 
      ๑.๓  เปนสื่อที่ไมลอกเลียนแบบผูอ่ืนมาโดยตรง 
      ๑.๔  เปนสื่อที่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหแกเด็กเล็ก 

๒๐ 
 
 

 

๒. คูมือการผลิตและข้ันตอนการใชสื่อ   
      ๒.๑  มีเทคนิคและกระบวนการผลิตท่ีชัดเจน 
      ๒.๒  มีเนื้อหาสอดคลองกับสาระและมาตรฐานการเรยีนรูของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
      ๒.๓  การนาํเสนอสื่อเปนไปตามลาํดับขั้นตอนของหลักวิชาการ 
      ๒.๔  ความยากงายเหมาะสมกับเดก็เล็ก 
      ๒.๕  มีคุณคาและประโยชนกับผูสอน  และเด็กเล็ก  

๒๐  
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เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
คะแนนจาก
กรรมการ 

๓. สรุปรายงานผลการนาํไปใช    
 ๓.๑  มีเอกสารรายงานผลการนําไปใชท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ 
 ๓.๒  มีเอกสารเผยแพรเปนรูปธรรมเปนที่ยอมรับและตรวจสอบได 
 ๓.๓  มีเอกสารแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เกิดจาก 
การใชสื่อ 
 ๓.๔  รายงานการใชจัดทาํเพื่อแสดงผล  และยืนยันประโยชนของสื่อตอ
การเรียนการสอน 
***มิใชจัดทําเพื่อการประกวดสื่อเทานั้น 

๒๐  

๔. วัสดุอุปกรณที่ใชในการผลิต  
 ๔.๑  มีความทันสมัยแปลกใหม 
 ๔.๒  มีความคงทน  ประหยัด  หางายในทองถ่ิน 
 ๔.๓  ใชประกอบการสอนไดงายและสะดวก 
 ๔.๔  การจัดแสดงเรียบงาย  และมีคุณคา 

๒๐  

๕. การนําเสนอตอคณะกรรมการ    
 ๕.๑  ความเหมาะสมของเวลาในการนาํเสนอ 
 ๕.๒  มีเทคนิคในการนําเสนอที่เหมาะสมนาสนใจ 
 ๕.๓  มีความมั่นใจชัดเจนในการตอบคําถาม 
 ๕.๔  บุคลิกภาพ  ทวงที  วาจาของผูรายงาน 

๒๐  

 รวม ๑๐๐  

 
 
ลงชื่อ………………………………………………………กรรมการ 

                    (……………………………………………………..) 
 
 
 

     ลงชื่อ………………………………………………………ผูตรวจสอบ 
           (……………………………………………………..) 
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เกณฑการประกวดแขงขัน  เกมสทายซิเสียงอะไรเอย ? 
(ระดับปฐมวัย : ศนูยพัฒนาเด็กเล็ก) 

 
๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด 
 เด็กที่กําลังศึกษาอยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นและมีอายุไมเกิน 4 ป 
ในปที่เขาแขงขัน โดยผูเขาแขงขันตองไมเกิดกอนวันที่ 1 ตุลาคม 2558 (เกิดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558  
เปนตนไป) 
๒. จํานวนผูเขาประกวด 
 อปท.ละ ๓ ทีมๆ ละ  2  คน  (ทีมผสมชาย - หญิง) 

๓. เวลาที่ใชในการประกวด 
 ๑  ชั่วโมง 

๔. วัตถุประสงค และวิธีการประกวด 
 ๔.๑ วัตถุประสงค 
 ๔.๑.๑ เพื่อใหเด็กสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 ๔.๑.๒ เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค  
 ๔.๑.๓ เพื่อใหเด็กเรยีนรูการปฏิบัติตามกฎกติกา 
 ๔.๑.๔ เพื่อฝกการปรับตัวเมื่ออยูรวมกับผูอ่ืน 
 ๔.๑.๕ เพื่อพัฒนาทักษะการฟงของเด็ก 
 ๔.๒ วิธีการประกวด 
 ๔.๒.๑ ผูจัดการประกวดจะแจกแผนภาพรูปสัตวใหนักเรียนแตละทีม 
 ๔.๒.๒ ผูจัดการประกวดจะเปดกลองเสียงสัตวใหนักเรียนฟง 
 ๔.๒.๓ เมื่อนักเรยีนฟงเสียงแลวใหเลือกภาพรูปสัตวที่ตรงกับเสียงมาวางไวท่ีโตะ 
 ๔.๒.๔ คณะกรรมการตรวจความถูกตอง 
 ๔.๒.๕ กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักเกณฑการประกวด   
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
 ๔.๒.๖ ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัว 
พนจากเวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธ์ิการเขาประกวด) 
 ๔.๒.๗ กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยู
ในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
  (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรอง   
การเกิด (อยางใดอยางหน่ึง) และ 
      (2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนเจาภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกลาวสงไปยังหนวยงาน
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีกําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ 
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
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๔.๒.๘ กรณีแขงขันเปนทีม (ผูที่ชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ)
สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณ ีปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 

๕. เกณฑการใหคะแนน  เต็ม  10๐ คะแนน  ดังนี้ 
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
๑. ความชางสังเกต 2๐ 
๒. การถายทอดจินตนาการ 2๐ 

๓. การทํางานประสานระหวางมือกับตา 2๐ 

๔. การเรียนรูระเบียบวินัย 2๐ 

๕. ความสนุกสนานราเริง 2๐ 
 

หมายเหตุ    
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด   

๖. รางวัลการประกวด 
- รางวลัเหรยีญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง  ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเย่ียม 
- รางวลัเหรยีญทอง ไดคะแนน 80 คะแนนข้ึนไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
- รางวลัเหรยีญเงิน ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
- รางวลัเหรยีญทองแดง ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป ไดรบัเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเด่ียวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
    ในระดับประเทศตอไป 
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แบบฟอรมการใหคะแนน 

การประกวดแขงขัน  เกมสทายซิเสียงอะไรเอย ? 
(ระดับปฐมวัย : ศนูยพฒันาเด็กเลก็) 

สถานที่.................................................................................วัน/เดือน/ป........................................................ เวลา ........................................ 

กรรมการผูตดัสนิ  …………………….………………………………………… 

ภาค……………………………….…….……….ทีมท่ี…………………  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก…………………………………………………………สังกัด อบจ. /เทศบาล /อบต. …………………………….….…………………………… 

 
  เกณฑการใหคะแนน  เต็ม 10๐ คะแนน ดังนี ้

 

 
ลําดบัทีม 

 
ชื่อศูนยพฒันาเดก็เลก็ 

ความชางสังเกต 
(2๐) 

การถายทอด
จินตนาการ 

(2๐) 

การทํางานประสาน
ระหวางมือกบัตา 

(2๐) 

การเรียนรูระเบียบ
วินัย 
(2๐) 

ความสนกุสนาน 
ราเริง 
(2๐) 

 
รวม 

๑        
๒        
๓        
๔        
๕        

 

 

                    ลงชื่อ………………………………………………………กรรมการ   
       (……………………………………………………..) 

              

ลงชือ่………………………………………………………ผูตรวจสอบ 
                       (……………………………………………………..) 
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เกณฑการประกวดแขงขัน เดินตัวหนอน 
(ระดับปฐมวัย : ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 

 
๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด 
 เด็กที่กําลังศึกษาอยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นและมีอายุไมเกิน 4 ป 
ในปที่เขาแขงขัน โดยผูเขาแขงขันตองไมเกิดกอนวันที่ 1 ตุลาคม 2558 (เกิดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558  
เปนตนไป) 

๒. จํานวนผูเขาประกวด 
 อปท.ละ 1 ทีมๆ ละ ๑๐  คน  (ทีมผสมชาย 5 คน – หญงิ 5 คน) 

๓. เวลาที่ใชในการประกวด 
 ไมกําหนดเวลา 
๔. วัตถุประสงค และวิธีการประกวด 

๔.๑ วัตถุประสงค 
 ๔.๑.๑ เพื่อพัฒนากลามเนื้อทุกสวนใหแข็งแรง 
 ๔.๑.๒ เพื่อใหผูเลนเกิดความสามัคคใีนทีม 
 ๔.๑.๓ เพื่อใหผูเลนรูจักการแกไขปญหาเฉพาะหนา 

 ๔.๒ วิธีการประกวด 
๔.๒.๑ ระยะทางในการแขงขัน 5 เมตร เด็กเล็ก แขงขันครั้งละ 3 ทีม หรืออยูในดุลยพินิจของ

กรรมการ 
4.2.2 กรรมการแจงกติกาในการประกวด โดยใหผูเขาประกวดในแตละทีมนั่งลงตอกันเปนแถว

และใชมือจับเอวเพื่อนคนที่อยูขางหนาโดยมือตองไมหลุดจากเพื่อน   
๔.๒.3 ผูเขาแขงขันคนที่ 1 เตรียมความพรอมหลังเสนจุดสตารทโดยเด็กคนที่ 1 ปลอยมือ    

ตามอิสระ แตหามแตะพื้น เม่ือกรรมการใหสญัญาณปลอยตัว ใหแตละทีมใชเทาเดินในทานั่งยอง โดยไมตองลุก
ขึ้นจากพื้น  ทีมใดเดินไดถูกกติกาและมีคะแนนรวมสูงสุดเปนผูชนะ   

๔.๒.๔ ถาทีมใดขณะประกวดยกกนข้ึนสูงกวาเขาจะถูกปรับใหแพ  
๔.๒.๕ กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักเกณฑการประกวด  

ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
๔.๒.๖ ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัว   

พนจากเวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธ์ิการเขาประกวด) 
๔.๒.๗ กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน

ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
(1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 

(อยางใดอยางหนึ่ง) และ 
    (2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนเจาภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกลาวสงไปยังหนวยงาน
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีกําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ 
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
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๔.๒.๘ กรณีแขงขันเปนทีม (ผูที่ชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) 

สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณ ีปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 

๕. เกณฑการใหคะแนน  เต็ม 100 คะแนน  ดังนี้ 
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
๑. ทักษะการทรงตัว 2๐ 
๒. การทํางานเปนทีม 2๐ 

๓. การแกไขปญหาเฉพาะหนา 2๐ 

๔. ความสําเร็จในงาน (การถึงเสนชัย) 2๐ 

๕. การรูจักควบคุมอารมณ 2๐ 

หมายเหตุ    
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด   

๖. รางวัลการประกวด 
- รางวลัเหรยีญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง  ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเย่ียม 
- รางวลัเหรยีญทอง ไดคะแนน 80 คะแนนข้ึนไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
- รางวลัเหรยีญเงิน ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
- รางวลัเหรยีญทองแดง ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป ไดรบัเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเด่ียวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
    ในระดับประเทศตอไป 
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แบบฟอรมการใหคะแนน 
การประกวดแขงขัน เดนิตัวหนอน 

(ระดับปฐมวัย : ศนูยพฒันาเดก็เลก็) 

สถานที่.................................................................................วัน/เดือน/ป........................................................ เวลา ........................................ 

กรรมการผูตดัสนิ  …………………….………………………………………… 

ภาค……………………………….…….……….ทีมที…่………………  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก…………………………………………………………สังกัด อบจ. /เทศบาล /อบต. …………………………….….…………………………… 

 
 เกณฑการใหคะแนน  เต็ม 10๐ คะแนน ดังนี ้

 
ลําดบัทีม 

 
ชื่อศูนยพฒันาเดก็เลก็ 

ทักษะการ 
ทรงตัว 
 (2๐) 

การทํางาน 
เปนทีม 
 (2๐) 

การแกไขปญหา
เฉพาะหนา 

 (2๐) 

ความสําเร็จในงาน 
 (การถึงเสนชัย) 

 (2๐) 

การรูจักควบคุม
อารมณ  
(2๐) 

 
รวม 

๑        
๒        
๓        
๔        
๕        

 

 

ลงชือ่………………………………………………………กรรมการ   
       (……………………………………………………..) 

              

ลงชือ่………………………………………………………ผูตรวจสอบ 
                       (……………………………………………………..) 
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เกณฑการประกวดแขงขัน “เริงเลนเตน Dancer” 
(ระดับปฐมวัย : ศนูยพัฒนาเด็กเล็ก) 

 
๑. จํานวนทีมที่เขารวมประกวด 
 อปท. ละ  1   ทีม 

๒. คุณสมบัติของทีมที่สมัครเขาประกวด 
๑. สมัครเปนทีมๆ ละ ๑๐ คน โดยตองเปนทีมผสมชาย – หญิงเทานั้น ที่กําลังศึกษาอยูในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นและมีอายุไมเกิน 4 ป ในปที่เขาแขงขัน โดยผูเขาแขงขันตองไมเกิด
กอนวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 (เกิดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เปนตนไป) 

๒. มีใจรักการเตน 
  ๓. เด็กมีสุขภาพแข็งแรง ไมมีโรคประจําตวั 
  ๔. ตองไดรับการอนุญาตจากผูปกครอง 
  ๕. ครูผูควบคุมทีมเปนผูยื่นใบสมัคร 

๓. หลักฐานประกอบการสมัคร 
 ๑. กรอกรายละเอียดใบสมัครใหสมบูรณ  พรอมท้ังชื่อทีมและชื่อเพลงที่จะนํามาประกวดในใบสมัคร
ใหชัดเจน 
 ๒. สําเนาทะเบียนของเด็กภายในทีม 
4. วิธีการประกวด 

1. กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักเกณฑการประกวด             
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
 2. ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจากเวลา
ที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
 3. กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
  (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ 
      (2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศกึษา 
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนเจาภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกลาวสงไปยังหนวยงาน
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีกําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ 
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
 4. กรณีแขงขันเปนทีม (ผูที่ชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณ ีปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 

5. กติกาการแขงขัน 
 ๑. ครูผูควบคุมทีมจะตองมาจับฉลาก เพื่อจัดลําดับทีมกอนการเขาประกวด  ๑๕ นาที 
 ๒. เวลาท่ีใชในการประกวด ทมีละไมเกิน ๑๕ นาที  รวมการแนะนําตวั 
 ๓. ใชเพลงในการประกวด ๑ เพลง  เปนแนวเพลงเชิงสรางสรรค 

๔. ครูผูควบคุมทีมท่ีจะมาทําการประกวดจะตองเตรียมแผน CD เพลงมา และใหแจงรายละเอียดชื่อเพลง
กอนลวงหนา เพื่อกองประกวดจะจัดลงใน Computer 
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๖. เกณฑการใหคะแนน  เต็ม ๑๐๐ คะแนน  ดังนี้  
 

 

หมายเหตุ  
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด   

๗. รางวัลการประกวด 
- รางวลัเหรยีญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง  ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเย่ียม 
- รางวลัเหรยีญทอง ไดคะแนน 80 คะแนนข้ึนไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
- รางวลัเหรยีญเงิน ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
- รางวลัเหรยีญทองแดง ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป ไดรบัเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

8. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเด่ียวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
    ในระดับประเทศตอไป 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
๑. ความพรอมเพรียงและความมั่นใจ ๑๐ 
๒. บุคลิกและการแสดงออกหนาเวท ี ๑๐ 
๓. ไหวพริบปฏิภาณ ๑๐ 
๔. ทักษะความสามารถ (๗๐  คะแนน)  
    - เทคนิคการเตน ๒๕ 
    - Step การเตน  ๑๕ 
    - ความพรอมเพรยีง ๑๕ 
    - อารมณประกอบเพลง ๑๕ 
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แบบฟอรมการใหคะแนน 
การประกวดแขงขัน “เริงเลนเตน Dancer” 

(ระดับปฐมวัย : ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 

สถานที่..........................................................วัน/เดือน/ป.................................... เวลา ............................. 

กรรมการผูตัดสิน  …………………………………………………… 

ภาค…………………………….…….……….ทีมที่…………………  
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก…………..……………………………………สังกัด อบจ. /เทศบาล /อบต. ………..………………………… 
อําเภอ........................................................................จังหวัด................................................................................. 
 
เกณฑการใหคะแนน  เต็ม ๑๐๐ คะแนน  ดังนี้ 
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
คะแนนจาก
กรรมการ 

๑. ความพรอมเพรียงและความมั่นใจ ๑๐  

๒. บุคลิกและการแสดงออกหนาเวที ๑๐  

๓. ไหวพริบปฏิภาณ ๑๐  

๔. ทักษะความสามารถ  (๗๐  คะแนน)   

     - เทคนิคการเตน ๒๕  

     - Step การเตน ๑๕  
     - ความพรอมเพรียง ๑๕  

     - อารมณประกอบเพลง ๑๕  
 รวม ๑๐๐  

 

 
ลงชื่อ………………………………………………………กรรมการ 

                    (……………………………………………………..) 
 
 

     ลงชื่อ………………………………………………………ผูตรวจสอบ 
           (……………………………………………………..) 
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เกณฑการประกวดแขงขัน การตอตัวตอเสริมทักษะ 
(ระดับปฐมวัย : ศนูยพัฒนาเด็กเล็ก) 

 
๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด 
         เด็กท่ีกําลังศึกษาอยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นและมีอายุไมเกิน 4 ป 
ในปที่เขาแขงขัน โดยผูเขาแขงขันตองไมเกิดกอนวันที่ 1 ตุลาคม 2558 (เกิดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 
เปนตนไป) 

๒. จํานวนผูเขาประกวด 
          อปท.ละ  1  ทีมๆ ละ  ๓  คน  (ทีมผสมชาย – หญิง) 

๓. เวลาที่ใชในการแขงขัน 
          ๑  ชั่วโมง 
4. วิธีการประกวด 

4.1 กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการประกวด          
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
 4.2 ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 

4.3 กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
        (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ 
            (2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนเจาภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกลาวสงไปยังหนวยงาน
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีกําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ 
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
 4.4 กรณีแขงขันเปนทีม (ผูที่ชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณ ีปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 

5. วัตถุประสงค 
5.๑ เพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อมัดเล็ก 

           5.๒ เพื่อพัฒนาการประสานสมัพันธกันระหวางมอืและตา 
           5.๓ เพื่อฝกจินตนาการและความคิดริเริ่มสรางสรรค 
           5.๔ เพื่อใหรูจักการแกไขปญหาเฉพาะหนา 
           5.๕ เพื่อใหเกิดความสามัคคีในทีม 

6. หลักฐานประกอบการสมัคร 
           6.๑ กรอกรายละเอียดใบสมัครใหสมบูรณ  พรอมทั้งชื่อทีมท่ีจะนํามาประกวดในใบสมัครใหชัดเจน 
           6.๒ สําเนาทะเบียนบานเด็กในทีมพรอมรับรองสําเนา 
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7. วิธีดําเนินการแขงขัน 
          7.๑ ผูจัดการประกวดแจกอุปกรณชุดตัวตอเสริมทักษะใหทีมละ ๑ ชุด (ตัวตอแบบสี่เหลี่ยมขนาดมาตรฐาน) 
ประมาณ  ๓๐๐ ชิ้น ใหกับผูเขาประกวด 
           7.๒ ผูเขาแขงขันตออุปกรณชุดตัวตอเสริมทักษะตามความคิดและจินตนาการ 

8. เกณฑการใหคะแนน  เต็ม ๑๐๐ คะแนน  ดังนี้ 
 

เกณฑการตัดสิน คะแนน 
  ๑. การวางแผนการทํางานเปนทีม ๒๐ 
  ๒. ความคิดริเริ่มสรางสรรค ๒๐ 
  ๓. ความสวยงามเหมาะสมกับอุปกรณท่ีให ๒๐ 
  ๔. เลาเรื่องจากผลงานไดอยางมีความคิดสรางสรรค ๒๐ 
  ๕. ทําไดตามเวลาท่ีกําหนด ๒๐ 

 

หมายเหตุ       
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด   

9. รางวัลการประกวด 
- รางวลัเหรยีญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง  ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเย่ียม 
- รางวลัเหรยีญทอง ไดคะแนน 80 คะแนนข้ึนไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
- รางวลัเหรยีญเงิน ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
- รางวลัเหรยีญทองแดง ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป ไดรบัเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

10. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
      ในระดับประเทศตอไป 
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แบบฟอรมการใหคะแนน 
การประกวดแขงขัน  การตอตัวตอเสริมทักษะ 

(ระดับปฐมวัย : ศนูยพัฒนาเด็กเล็ก) 

สถานที่..........................................................วัน/เดือน/ป.................................... เวลา ............................. 

กรรมการผูตัดสิน......…………………………………………………… 

ภาค…………………………….…….……….ทีมที่…………………  
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก…………..……………………………………สังกัด อบจ. /เทศบาล /อบต. ………..………………………… 
อําเภอ........................................................................จังหวัด................................................................................. 
 
เกณฑการใหคะแนน   เต็ม ๑๐๐ คะแนน  ดังนี้ 
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
คะแนนจาก 
กรรมการ 

  ๑. การวางแผนการทํางานเปนทีม ๒๐  

  ๒. ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ๒๐  

  ๓. ความสวยงามเหมาะสมกับอุปกรณท่ีให ๒๐  

  ๔. เลาเรื่องจากผลงานไดอยางมีความคิดสรางสรรค ๒๐  

  ๕. ทําไดตามเวลาที่กําหนด ๒๐  

รวม ๑๐๐  

 

 
ลงชื่อ………………………………………………………กรรมการ 

                    (……………………………………………………..) 
 
 

     ลงชื่อ………………………………………………………ผูตรวจสอบ 
           (……………………………………………………..) 
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เกณฑการประกวดแขงขัน  ฮูลาฮูป  ประกอบเพลง 
(ระดับปฐมวัย : ศนูยพัฒนาเด็กเล็ก) 

 

๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด 
         เด็กที่กําลังศึกษาอยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นและมีอายุไมเกิน 4 ป 
ในปที่เขาแขงขัน โดยผูเขาแขงขันตองไมเกิดกอนวันที่ 1 ตุลาคม 2558 (เกิดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 
เปนตนไป) 

๒. จํานวนผูเขาประกวด 
          ทีมละ  ๑๐ คน  (ทีมผสมชาย - หญิง) 

๓. เวลาที่ใชในการแขงขัน 
          ใชเพลงประกอบทาทางไมเกิน  8  นาที 
4. วิธีการประกวด 

4.1 กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการประกวด          
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
 4.2 ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
 4.3 กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
        (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ 
            (2)  หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนเจาภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกลาวสงไปยังหนวยงาน
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีกําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ 
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
 4.4 กรณีแขงขันเปนทีม (ผูที่ชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณ ีปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 

5. วัตถุประสงค 
          5.๑ เพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของรางกาย 
          5.๒ เพื่อพัฒนากลามเนื้อใหแข็งแรง 
          5.๓ เพื่อใหเกิดความสามัคคใีนทีม 
          5.๔ เพื่อใหรูจักการแกไขปญหาเฉพาะหนา 
          5.๕ เพื่อใหเรียนรูการทํางานเปนทีม 

6. หลักฐานประกอบการสมัคร 
          6.๑ กรอกรายละเอียดใบสมัครใหสมบูรณ  พรอมทั้งชื่อทีมและชื่อเพลงที่จะนํามาประกวดในใบสมัคร
ใหชัดเจน 
          6.๒ สําเนาทะเบียนบานเด็กในทีมพรอมรับรองสําเนา 
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7. วิธีดําเนินการแขงขัน 
          7.๑ ใหผู เขาแขงขันจัดเตรียมฮูลาฮูปมาเอง โดยใหใชฮูลาฮูปแบบยาง ไมมีน้ํา หรือตามที่
กรรมการผูตัดสินกําหนด ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๖๐ เซนติเมตร ไมเกิน ๗๐ เซนติเมตร โดยกรรมการ      
ผูตัดสินจะทําการตรวจสอบฮูลาฮูปของแตละทีมท่ีเขารวมการแขงขัน (ใหผูที่เขาแขงขันเตรียมฮูลาฮูปมาให
กรรมการตรวจสอบตอนรายงานตัว) 
          7.๒ ครผููควบคุมทีมจะตองมาจับสลาก  เพื่อจัดลําดับทีมกอนการเขาประกวด  ๑๕  นาที 

7.๓ การแขงขันแขงขันทีละ ๑ ทีม โดยใหสมาชิกทีมถือฮูลาฮูปไวในทาเตรียมที่จุดแสดง เมื่อกรรมการ
ใหสัญญาณ ใหเริ่มสายฮูลาฮูปพรอมเพลงประกอบทาทาง 
           7.๔ ผูเขาแขงขันมีสิทธิแขงขันไดเพียงครั้งเดยีวเทานั้น 
          7.๕ ครูผูควบคุมทีมที่จะมาทําการประกวดจะตองเตรียมแผน CD เพลงมา และใหแจงรายละเอียด   
ชื่อเพลงกอนลวงหนาเพื่อกองประกวดจะจัดลงใน Computer  

หมายเหตุ     
****ไมกําหนดประเภทของเพลงที่ใชในการแขงขัน 

8. เกณฑการใหคะแนน  เต็ม ๑๐๐ คะแนน  ดังนี้ 
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

๑. หวงไมหลุด ๒๐ 
๒. การแตงกายสวยงามเหมาะสม ๒๐ 
๓. ความคดิริเริ่มสรางสรรค ๒๐ 
๔. ความพรอมเพรียงของทีม ๒๐ 
๕. ทาประกอบเพลงเหมาะสม ๒๐ 

 

หมายเหตุ       
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด   

9. รางวัลการประกวด 
- รางวลัเหรยีญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง  ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเย่ียม 
- รางวลัเหรยีญทอง ไดคะแนน 80 คะแนนข้ึนไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
- รางวลัเหรยีญเงิน ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
- รางวลัเหรยีญทองแดง ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป ไดรบัเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

10. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
      ในระดับประเทศตอไป 
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แบบฟอรมการใหคะแนน 
การประกวดแขงขัน  ฮูลาฮูป ประกอบเพลง 

(ระดับปฐมวัย : ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 

สถานที่............................................................วัน/เดือน/ป..................................... เวลา .......................... 

กรรมการผูตัดสิน......…………………………………………………… 

ภาค…………………………….…….……….ทีมที่…………………  
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก…………..……………………………………สังกัด อบจ. /เทศบาล /อบต. ………..…………….…………… 
อําเภอ........................................................................จังหวัด................................................................................. 
 
เกณฑการใหคะแนน   เต็ม ๑๐๐ คะแนน  ดังนี้ 
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
คะแนนจาก
กรรมการ 

๑. หวงไมหลุด ๒๐  
๒. การแตงกายสวยงามเหมาะสม ๒๐  
๓. ความคดิริเริ่มสรางสรรค ๒๐  
๔. ความพรอมเพรียงของทีม ๒๐  
๕. ทาประกอบเพลงเหมาะสม ๒๐  

รวม ๑๐๐  

 

 
ลงชื่อ………………………………………………………กรรมการ 

                    (……………………………………………………..) 
 
 

     ลงชื่อ………………………………………………………ผูตรวจสอบ 
           (……………………………………………………..) 
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เกณฑการประกวดแขงขัน เกมสทายซิเสียงอะไรเอย ? 
(ระดับกอนประถมศึกษา : อนุบาล ๑ - ๓) 

 
๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด 

เด็กกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับอนุบาล ๑ - ๓ ผูเขาแขงขันตอง
เกิดในป พ.ศ. 2556 – 2558  เทานั้น 

๒. จํานวนผูเขาประกวด 
 อปท.ละ 1 ทีมๆ ละ  ๒  คน  (ทีมผสมชาย - หญิง) 

๓. เวลาที่ใชในการประกวด 
 ๑  ชั่วโมง 

๔. วัตถุประสงค และวิธีการประกวด 
๔.๑ วัตถุประสงค 

 ๔.๑.๑ เพื่อใหเด็กสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 ๔.๑.๒ เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค  
 ๔.๑.๓ เพื่อใหเด็กเรยีนรูการปฏิบัติตามกฎกติกา 
 ๔.๑.๔ เพื่อฝกการปรับตัวเมื่ออยูรวมกับผูอ่ืน 
 ๔.๑.๕ เพื่อพัฒนาทักษะการฟงของเด็ก 
 ๔.๒ วิธีการประกวด 
 ๔.๒.๑ ผูจัดการประกวดจะแจกแผนภาพรูปสัตวใหนักเรียนแตละทีม 
 ๔.๒.๒ ผูจัดการประกวดจะเปดกลองเสียงสัตวใหนักเรียนฟง 
 ๔.๒.๓ เมื่อนักเรยีนฟงเสียงแลวใหเลือกภาพรูปสัตวที่ตรงกับเสียงมาวางไวท่ีโตะ 
 ๔.๒.๔ คณะกรรมการตรวจความถูกตอง 
 4.2.5 กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักเกณฑการประกวด   
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
 4.2.6 ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัว 
พนจากเวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธ์ิการเขาประกวด) 
 4.2.7 กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวา
อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
  (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ 
      (2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนเจาภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกลาวสงไปยังหนวยงาน
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีกําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ 
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
 4.2.8 กรณีแขงขันเปนทีม (ผูที่ชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) 
สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณ ีปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 
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๕. เกณฑการใหคะแนน  เต็ม  100 คะแนน  ดังนี้ 
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
๑. ความชางสังเกต 2๐ 
๒. การถายทอดจินตนาการ 2๐ 

๓. การทํางานประสานระหวางมือกับตา 2๐ 

๔. การเรียนรูระเบียบวินัย 2๐ 

๕. ความสนุกสนานราเริง 2๐ 
 

หมายเหตุ    
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด   

๖. รางวัลการประกวด 
- รางวลัเหรยีญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง  ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเย่ียม 
- รางวลัเหรยีญทอง ไดคะแนน 80 คะแนนข้ึนไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
- รางวลัเหรยีญเงิน ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
- รางวลัเหรยีญทองแดง ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป ไดรบัเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเด่ียวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
    ในระดับประเทศตอไป 
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แบบฟอรมการใหคะแนน 

การประกวดแขงขัน  เกมสทายซิเสียงอะไรเอย ?  
(ระดับกอนประถมศกึษา : อนุบาล ๑ - ๓) 

 

สถานที่.................................................................................วัน/เดือน/ป........................................................ เวลา ........................................ 

กรรมการผูตดัสนิ  …………………….………………………………………… 

ภาค……………………………….…….……….ทีมที…่………………  
โรงเรียน………………………………………………………………สังกัด อบจ. /เทศบาล /อบต. …………………………….….……………………………จังหวัด....................................................................... 

 
เกณฑการใหคะแนน  เต็ม 10๐ คะแนน ดังนี ้

 
ลําดบัทีม 

 
ชื่อโรงเรียน 

ความชางสังเกต 
(2๐) 

การถายทอด
จินตนาการ 

(2๐) 

การทํางานประสาน
ระหวางมือกบัตา 

(2๐) 

การเรียนรูระเบียบ
วินัย 
(2๐) 

ความสนกุสนาน 
ราเริง 
(2๐) 

 
รวม 

๑        
๒        
๓        
๔        
๕        

 

 

 

                    ลงชื่อ………………………………………………………กรรมการ   
       (……………………………………………………..) 

              

ลงชือ่………………………………………………………ผูตรวจสอบ 
                       (……………………………………………………..)
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เกณฑการประกวดแขงขัน เดินตัวหนอน 
(ระดับกอนประถมศึกษา : อนุบาล ๑ - ๓) 

 
๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด 

เด็กกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับอนุบาล ๑ – ๓ ผูเขาแขงขันตอง
เกิดในป พ.ศ. 2556 – 2558 เทานั้น 

๒. จํานวนผูเขาประกวด 
 อปท.ละ 1 ทีมๆ ละ ๑๐  คน  (ทีมผสมชาย – หญิง) 

๓. เวลาที่ใชในการประกวด 
 ไมจํากัดเวลา 
๔. วัตถุประสงค และวิธีการประกวด 

๔.๑ วัตถุประสงค 
 ๔.๑.๑ เพื่อพัฒนากลามเนื้อทุกสวนใหแข็งแรง 
 ๔.๑.๒ เพื่อใหผูเลนเกิดความสามัคคใีนทีม 
 ๔.๑.๓ เพื่อใหผูเลนรูจักการแกไขปญหาเฉพาะหนา 
 ๔.๒  วิธีการประกวด 
 ๔.๒.๑ ระยะทางในการแขงขัน 5 เมตร เด็กเล็ก ปฐมวัย 10 เมตร แขงขันครั้งละ 3 ทีม หรืออยู
ในดุลยพินิจของกรรมการ 
 4.2.2 กรรมการแจงกติกาในการประกวด โดยใหผูเขาประกวดในแตละทีมนั่งลงตอกันเปนแถว
และใชมือจับเอวเพื่อนคนที่อยูขางหนาโดยมือตองไมหลุดจากเพื่อน   
 ๔.๒.3 ผูเขาแขงขันคนท่ี 1 เตรียมความพรอมหลังเสนจุดสตารทโดยเด็กคนที่ 1 ปลอยมือ    
ตามอิสระ แตหามแตะพื้น เม่ือกรรมการใหสัญญาณปลอยตัว ใหแตละทีมใชเทาเดินในทานั่งยอง โดยไมตองลุก
ขึ้นจากพื้น  ทีมใดเดินไดถูกกติกาและมีคะแนนรวมสูงสุดเปนผูชนะ   
 ๔.๒.๔ ถาทีมใดขณะประกวดยกกนข้ึนสูงกวาเขาจะถูกปรับใหแพ  
 4.2.5 กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักเกณฑการประกวด   
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
 4.2.6 ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัว 
พนจากเวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธ์ิการเขาประกวด) 
 4.2.7 กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวา
อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
  (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ 
      (2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนเจาภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกลาวสงไปยังหนวยงาน
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีกําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ 
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
 4.2.8 กรณีแขงขันเปนทีม (ผูที่ชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) 
สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณ ีปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 
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๕. เกณฑการใหคะแนน  เต็ม  10๐  คะแนน  ดังนี้ 
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
๑. ทักษะการทรงตัว 2๐ 
๒. การทํางานเปนทีม 2๐ 
๓. การแกไขปญหาเฉพาะหนา 2๐ 
๔. ความสําเร็จในงาน (การถึงเสนชัย) 2๐ 
๕. การรูจักควบคุมอารมณ 2๐ 

หมายเหตุ    
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด   

๖. รางวัลการประกวด 
- รางวลัเหรยีญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง  ไดรบัเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเย่ียม 
- รางวลัเหรยีญทอง ไดคะแนน 80 คะแนนข้ึนไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
- รางวลัเหรยีญเงิน ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
- รางวลัเหรยีญทองแดง ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป ไดรบัเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเด่ียวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
    ในระดับประเทศตอไป 
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แบบฟอรมการใหคะแนน 

การประกวดแขงขัน เดนิตัวหนอน 
(ระดับกอนประถมศกึษา : อนบุาล ๑ - ๓) 

 

สถานที่.................................................................................วัน/เดือน/ป........................................................ เวลา ........................................ 

กรรมการผูตดัสนิ  …………………….………………………………………… 

ภาค……………………………….…….……….ทีมท่ี…………………  
โรงเรียน………………………………………………………………สังกัด อบจ. /เทศบาล /อบต. …………………………….….……………………………จังหวดั....................................................................... 

 
 เกณฑการใหคะแนน  เต็ม 10๐ คะแนน ดังนี ้

 
ลําดบัทีม 

 
ชื่อโรงเรียน 

ทักษะการ 
ทรงตัว 
 (2๐) 

การทํางาน 
เปนทีม 
 (2๐) 

การแกไขปญหา
เฉพาะหนา 

 (2๐) 

ความสําเร็จในงาน 
 (การถึงเสนชัย) 

 (2๐) 

การรูจักควบคุม
อารมณ  
(2๐) 

 
รวม 

๑        
๒        
๓        
๔        
๕        

 

 

ลงชือ่………………………………………………………กรรมการ   
       (……………………………………………………..) 

              

ลงชือ่………………………………………………………ผูตรวจสอบ 
          (……………………………………………………..)
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เกณฑการประกวดแขงขัน “เริงเลนเตน Dancer” 
(ระดับกอนประถมศึกษา : อนุบาล ๑ - ๓) 

 
๑. จํานวนทีมที่เขารวมประกวด 
 อปท. ละ  1   ทีม 
 

๒. คุณสมบัติของทีมที่สมัครเขาประกวด 
๑. สมัครเปนทีมๆ ละ ๑๐ คน โดยตองเปนทีมผสมชาย – หญิงเทานั้น กําลังศึกษาอยูในโรงเรียน

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ ผูเขาแขงขันตองเกิดในป พ.ศ. 2556 – 2558  
เทานั้น 
  ๒. มีใจรักการเตน 
  ๓. เด็กมีสุขภาพแข็งแรง ไมมีโรคประจําตวั 
  ๔. ตองไดรับการอนุญาตจากผูปกครอง 
  ๕. ครูผูควบคุมทีมเปนผูยื่นใบสมัคร 
๓. หลักฐานประกอบการสมัคร 

๑. กรอกรายละเอียดใบสมัครใหสมบูรณ  พรอมท้ังชื่อทีมและชื่อเพลงที่จะนํามาประกวดในใบสมัคร
ใหชัดเจน 
 ๒. สําเนาทะเบียนของเด็กภายในทีม 
4. วิธีการประกวด 

1. กรณีผู เขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักเกณฑการประกวด             
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 

2. ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจากเวลา
ที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
 3. กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
      (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสาํเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ 
          (2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศกึษา 
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนเจาภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกลาวสงไปยังหนวยงาน
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีกําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ 
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
 4. กรณีแขงขันเปนทีม (ผูที่ชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณ ีปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 

5. กติกาการแขงขัน 
 ๑. ครูผูควบคุมทีมจะตองมาจับฉลาก เพื่อจัดลําดับทีมกอนการเขาประกวด  ๑๕ นาที 
 ๒. เวลาท่ีใชในการประกวด ทีมละไมเกิน ๑๕ นาที  รวมการแนะนําตัว 
 ๓. ใชเพลงในการประกวด ๑ เพลง  เปนแนวเพลงเชิงสรางสรรค 
 ๔. ครูผูควบคุมทีมท่ีจะมาทําการประกวดจะตองเตรียมแผน CD เพลงมา และใหแจงรายละเอียดชื่อเพลง
กอนลวงหนา เพื่อกองประกวดจะจัดลงใน Computer 
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๖. เกณฑการใหคะแนน  เต็ม ๑๐๐ คะแนน  ดังนี้  
 

 

หมายเหตุ  
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด   

๗. รางวัลการประกวด 
- รางวลัเหรยีญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง  ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเย่ียม 
- รางวลัเหรยีญทอง ไดคะแนน 80 คะแนนข้ึนไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
- รางวลัเหรยีญเงิน ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
- รางวลัเหรยีญทองแดง ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป ไดรบัเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

8. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเด่ียวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
    ในระดับประเทศตอไป 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
๑. ความพรอมเพรียงและความมั่นใจ ๑๐ 
๒. บุคลิกและการแสดงออกหนาเวท ี ๑๐ 
๓. ไหวพริบปฏิภาณ ๑๐ 
๔. ทักษะความสามารถ (๗๐  คะแนน)  
    - เทคนิคการเตน ๒๕ 
    - Step การเตน  ๑๕ 
    - ความพรอมเพรยีง ๑๕ 
    - อารมณประกอบเพลง ๑๕ 
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แบบฟอรมการใหคะแนน 
การประกวดแขงขัน “เริงเลนเตน Dancer” 
(ระดับกอนประถมศึกษา : อนุบาล ๑ - ๓) 

สถานที่..........................................................วัน/เดือน/ป.................................... เวลา ............................. 

กรรมการผูตัดสิน......…………………………………………………… 

ภาค…………………………….…….……….ทีมที่…………………  
 

โรงเรยีน…………..…………………………………………สังกัด อบจ. /เทศบาล /อบต. ………..……………………………..…… 
อําเภอ........................................................................จังหวัด................................................................................. 
 
เกณฑการใหคะแนน   เต็ม ๑๐๐ คะแนน  ดังนี้ 
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
คะแนนจาก
กรรมการ 

๑. ความพรอมเพรียงและความมั่นใจ ๑๐  

๒. บุคลิกและการแสดงออกหนาเวที ๑๐  

๓. ไหวพริบปฏิภาณ ๑๐  

๔. ทักษะความสามารถ  (๗๐  คะแนน)   

     - เทคนิคการเตน ๒๕  

     - Step การเตน ๑๕  
     - ความพรอมเพรียง ๑๕  

     - อารมณประกอบเพลง ๑๕  
 รวม ๑๐๐  

 

 
ลงชื่อ………………………………………………………กรรมการ 

                    (……………………………………………………..) 
 
 

     ลงชื่อ………………………………………………………ผูตรวจสอบ 
           (……………………………………………………..) 
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เกณฑการประกวดแขงขัน  การตอตัวตอเสริมทักษะ 
(ระดับกอนประถมศึกษา : อนุบาล ๑ - ๓) 

 
๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด 

เด็กกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับอนุบาล ๑ - ๓ ผูเขาแขงขันตอง
เกิดในป พ.ศ. 2556 – 2558  เทานั้น 

๒. จํานวนผูเขาประกวด 
          อปท.ละ 1  ทีมๆ ละ  ๓  คน  (ทีมผสมชาย – หญิง) 

๓. เวลาที่ใชในการแขงขัน 
          ๑  ชั่วโมง 

๔. วัตถุประสงค 
๔.๑ เพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อมัดเล็ก 

           ๔.๒ เพื่อพัฒนาการประสานสมัพันธกันระหวางมอืและตา 
           ๔.๓ เพื่อฝกจินตนาการและความคิดริเริ่มสรางสรรค 
           ๔.๔ เพื่อใหรูจักการแกไขปญหาเฉพาะหนา 
           ๔.๕ เพื่อใหเกิดความสามัคคีในทีม 

๕. หลักฐานประกอบการสมัคร 
           ๕.๑ กรอกรายละเอียดใบสมคัรใหสมบูรณ  พรอมทั้งชื่อทีมที่จะนํามาประกวดในใบสมคัรใหชัดเจน 
           ๕.๒ สําเนาทะเบียนบานเด็กในทีมพรอมรับรองสําเนา 

6. วิธีการประกวด 
 6.1 กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักเกณฑการประกวด           
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
 6.2 ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
 6.3 กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
       (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ 
           (2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศกึษา 
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนเจาภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกลาวสงไปยังหนวยงาน
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีกําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ 
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
 6.4 กรณีแขงขันเปนทีม (ผูที่ชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณ ีปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 
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7. วิธีดําเนินการแขงขัน 
          7.๑ ผูจัดการประกวดแจกอุปกรณชุดตัวตอเสริมทักษะใหทีมละ ๑ ชุด (ตัวตอแบบสี่เหลี่ยมขนาดมาตรฐาน) 
ประมาณ  ๓๐๐ ชิ้น ใหกับผูเขาประกวด 
           7.๒ ผูเขาแขงขันตออุปกรณชุดตัวตอเสริมทักษะตามความคิดและจินตนาการ 

8.  เกณฑการใหคะแนน   เต็ม ๑๐๐ คะแนน  ดังนี้ 
 

เกณฑการตัดสิน คะแนน 
  ๑. การวางแผนการทํางานเปนทีม ๒๐ 
  ๒. ความคิดริเริ่มสรางสรรค ๒๐ 
  ๓. ความสวยงามเหมาะสมกับอุปกรณท่ีให ๒๐ 
  ๔. เลาเรื่องจากผลงานไดอยางมีความคิดสรางสรรค ๒๐ 
  ๕. ทําไดตามเวลาท่ีกําหนด ๒๐ 

 

หมายเหตุ       
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด   

9. รางวัลการประกวด 
- รางวลัเหรยีญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง  ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเย่ียม 
- รางวลัเหรยีญทอง ไดคะแนน 80 คะแนนข้ึนไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
- รางวลัเหรยีญเงิน ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
- รางวลัเหรยีญทองแดง ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป ไดรบัเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

10. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
      ในระดับประเทศตอไป 
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แบบฟอรมการใหคะแนน 
การประกวดแขงขัน  การตอตัวตอเสริมทักษะ 

(ระดับกอนประถมศึกษา : อนุบาล ๑ - ๓) 

สถานที่..........................................................วัน/เดือน/ป.................................... เวลา ............................. 

กรรมการผูตัดสิน......…………………………………………………… 

ภาค…………………………….…….……….ทีมที่…………………  
 

โรงเรยีน…………..…………………………………………สังกัด อบจ. /เทศบาล /อบต. ………..……………………………..…… 
อําเภอ........................................................................จังหวัด................................................................................. 
 
เกณฑการใหคะแนน   เต็ม ๑๐๐ คะแนน  ดังนี้ 
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
คะแนนจาก 
กรรมการ 

  ๑. การวางแผนการทํางานเปนทีม ๒๐  

  ๒. ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ๒๐  

  ๓. ความสวยงามเหมาะสมกับอุปกรณท่ีให ๒๐  

  ๔. เลาเรื่องจากผลงานไดอยางมีความคดิสรางสรรค ๒๐  

  ๕. ทําไดตามเวลาที่กําหนด ๒๐  

รวม ๑๐๐  

 

 
ลงชื่อ………………………………………………………กรรมการ 

                    (……………………………………………………..) 
 
 

     ลงชื่อ………………………………………………………ผูตรวจสอบ 
           (……………………………………………………..) 
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เกณฑการประกวดแขงขัน  ฮูลาฮูป ประกอบเพลง 
(ระดับประถมศกึษา: อนุบาล ๑ - ๓) 

 
๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด 

เด็กกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระดับอนุบาล ๑ – ๓ ผูเขาแขงขันตอง
เกิดในป พ.ศ. 2556 – 2558  เทานั้น 

๒. จํานวนผูเขาประกวด 
          อปท.ละ  1  ทีมๆ ละ  ๑๐ คน  (ทีมผสมชาย - หญิง) 

๓. เวลาที่ใชในการแขงขัน 
          ใชเพลงประกอบทาทางไมเกิน  ๘  นาที   

๔. วัตถุประสงค 
          ๔.๑ เพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของรางกาย 
          ๔.๒ เพื่อพัฒนากลามเนื้อใหแข็งแรง 
          ๔.๓ เพื่อใหเกิดความสามัคคใีนทีม 
          ๔.๔ เพื่อใหรูจักการแกไขปญหาเฉพาะหนา 
          ๔.๕ เพื่อใหเรียนรูการทํางานเปนทีม 

๕. หลักฐานประกอบการสมัคร 
          ๕.๑ กรอกรายละเอียดใบสมัครใหสมบูรณ พรอมทั้งชื่อทีมและชื่อเพลงที่จะนํามาประกวดในใบสมัคร
ใหชัดเจน 
          ๕.๒ สําเนาทะเบียนบานเด็กในทีมพรอมรับรองสําเนา 

6. วิธีการประกวด 
6.1 กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการประกวด          

ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
 6.2 ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
 6.3 กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
  (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ 
      (2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนเจาภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกลาวสงไปยังหนวยงาน
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีกําหนด ท้ังน้ี กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ 
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 

6.4 กรณีแขงขันเปนทีม (ผูที่ชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณ ีปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 
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7. วิธีดําเนินการแขงขัน 
          7.๑ ใหผูเขาแขงขันจัดเตรียมฮูลาฮูปมาเอง โดยใหใชฮูลาฮูปแบบยาง ไมมีน้ํา หรือตามที่
กรรมการตัดสินกําหนด ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๖๐ เซนติเมตร ไมเกิน ๗๐ เซนติเมตร โดยกรรมการ        
ผูตัดสินจะทําการตรวจสอบฮูลาฮูปของแตละทีมท่ีเขารวมการแขงขัน (ใหผูที่เขาแขงขันเตรียมฮูลาฮูปมาให
กรรมการตรวจสอบตอนรายงานตัว) 
          7.๒ ครผููควบคุมทีมจะตองมาจับสลาก  เพื่อจัดลําดับทีมกอนการเขาประกวด  ๑๕  นาที 
         7.๓ การแขงขันแขงขันทีละ ๑ ทีม โดยใหสมาชิกทีมถือฮูลาฮูปไวในทาเตรียมท่ีจุดแสดง เมื่อกรรมการ
ใหสัญญาณ ใหเริ่มสายฮูลาฮูปพรอมเพลงประกอบทาทาง 
          7.๔ ผูเขาแขงขันมีสิทธิแขงขันไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น 
         7.๕ ครูผูควบคุมทีมที่จะมาทําการประกวดจะตองเตรียมแผน CD เพลงมา และใหแจงรายละเอียด   
ชื่อเพลงกอนลวงหนาเพื่อกองประกวดจะจัดลงใน Computer  

หมายเหตุ    
****ไมกําหนดประเภทของเพลงที่ใชในการแขงขัน 

8. เกณฑการใหคะแนน   เต็ม ๑๐๐ คะแนน  ดังนี้ 
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
๑. หวงไมหลุด ๒๐ 
๒. การแตงกายสวยงามเหมาะสม ๒๐ 
๓. ความคดิริเริ่มสรางสรรค ๒๐ 
๔. ความพรอมเพรียงของทีม ๒๐ 
๕. ทาประกอบเพลงเหมาะสม ๒๐ 

 

หมายเหตุ       
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด   

9. รางวัลการประกวด 
- รางวลัเหรยีญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง  ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเย่ียม 
- รางวลัเหรยีญทอง ไดคะแนน 80 คะแนนข้ึนไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
- รางวลัเหรยีญเงิน ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
- รางวลัเหรยีญทองแดง ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป ไดรบัเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

10. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
      ในระดับประเทศตอไป 
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แบบฟอรมการใหคะแนน 
การประกวดแขงขัน  ฮูลาฮูป ประกอบเพลง 
(ระดับกอนประถมศึกษา : อนุบาล 1 - 3) 

สถานที่............................................................วัน/เดือน/ป..................................... เวลา .......................... 

กรรมการผูตัดสิน  …………………………………………………… 

ภาค…………………………….…….……….ทีมที่…………………  
 

โรงเรยีน…………..…………………………….………………สังกัด อบจ. /เทศบาล /อบต. ………..…………………..…………… 
อําเภอ........................................................................จังหวัด................................................................................. 
 
เกณฑการใหคะแนน   เต็ม ๑๐๐ คะแนน  ดังนี้ 
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
คะแนนจาก
กรรมการ 

๑. หวงไมหลุด ๒๐  
๒. การแตงกายสวยงามเหมาะสม ๒๐  
๓. ความคดิริเริ่มสรางสรรค ๒๐  
๔. ความพรอมเพรียงของทีม ๒๐  
๕. ทาประกอบเพลงเหมาะสม ๒๐  

รวม ๑๐๐  

 

 
ลงชื่อ………………………………………………………กรรมการ 

                    (……………………………………………………..) 
 
 

     ลงชื่อ………………………………………………………ผูตรวจสอบ 
           (……………………………………………………..) 
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เกณฑการประกวดแขงขันการคัดลายมือ 

การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62 
 

๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด 
         นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
 ๑.๑ ระดับประถมศึกษาปที่ ๑ – ๓  
 ๑.๒ ระดับประถมศึกษาปที่ ๔ – ๖  
 ๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓  
 ๑.๔ ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๔ – ๖  

๒. จํานวนผูเขาประกวด 
          อปท.ละ 1 คน  (แยกระดับ) 

๓. เวลาที่ใชในการแขงขัน 
          ๑  ชั่วโมง   
๔. วิธีดําเนินการแขงขัน 
         ๔.๑ ผูเขาแขงขันรายงานตัว  ณ สถานที่กําหนด 
         ๔.๒ ใหผูเขาประกวดเตรียมอุปกรณการเขียนมาเอง   
  - ระดับประถมศึกษา ปที่ 1 – 3  ใหใชดินสอขนาด HB และยางลบ เทานั้น 
  - ระดับประถมศึกษา ปที่ 4 – 6  และระดับมัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลาย                            
ใหใชปากกาลูกลื่นสีน้ําเงิน ขนาด 0.5  มิลลิเมตรเทานั้น หามใชปากกาหมึกซึมหรือหมึกเจล  
ยกเวนกระดาษเขียน ผูจัดการแขงขันจัดเตรียมกระดาษฟสุแกปแบบมีเสนให 

๔.๓ ลักษณะอักษรที่ใชในการคัดลายมือ อักษรประเภทตัวกลมหรือตัวมน มีสวนโคง  (หัวกลม) 
 

หมายเหตุ   บทคดัลายมือทางผูจัดจะแจงใหทราบในวันแขงขัน 
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  ๔.๔ บทคดัลายมือใหยึดตามที่คณะกรรมการฯ กําหนด 
           ๔.๕ ใหเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัด (ขนาดตัวหนังสือสูง ๘ มิลลิเมตร หรือ ๑ เซนติเมตร) 

5. วิธีการประกวด 
5.1 ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจาก

เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
5.2 กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน

ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ 
 (2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศกึษา 
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นซึ ่งเปนเจาภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกลาวสงไปยังอปท.
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีกําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ 
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 

5.3 กรณีการแขงขันเดี่ยว (ผูที่ชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) ไมใหมี
การเปลี่ยนตัว 

***กรณีแขงขันเดี่ยว (ระดับภาค) สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดได แตตองแสดงหลักฐาน           
ใหกรรมการพิจารณาดวย โดยใชแบบฟอรมการเปลี่ยนตัวจากเจาภาพจัดการแขงขัน 

6. เกณฑการใหคะแนน  เต็ม 10๐ คะแนน  ดังนี้ 
 

 

หมายเหตุ      
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด 

7. รางวัลการประกวด 
- รางวลัเหรยีญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง  ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเย่ียม 
- รางวลัเหรยีญทอง ไดคะแนน 80 คะแนนข้ึนไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
- รางวลัเหรยีญเงิน ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
- รางวลัเหรยีญทองแดง ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป ไดรบัเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

8. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเด่ียวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
    ในระดับประเทศตอไป 
 
 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน    คะแนน 
๑. ตัวอักษรตรงเรียบ  การวางสระ  วรรณยุกต  ชองไฟถูกตอง 2๐ 
๒. ความสะอาด 2๐ 
๓. สะกดคําถูกตอง 2๐ 
๔. ความสวยงาม 2๐ 
๕. เสร็จทันเวลาที่กําหนด 2๐ 
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เกณฑการประกวดแขงขันทักษะทางคอมพิวเตอร 
การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62 

 
๑. การแขงขันแบงออกเปน ๓ ระดบั คือ 

1.1 ระดับประถมศึกษาปที่ ๔ – ๖  
1.2 ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓    

 1.3 ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๔ – ๖  

๒. จํานวนผูเขาแขงขัน 
ตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับการศึกษาละ ๑ คน 

๓. ประเภทการแขงขัน 
๓.๑ ระดับประถมศึกษาปที่ ๔ - ๖ 

                 แขงขันการใชโปรแกรม  Microsoft PowerPoint ๒๐1๓  
๓.๒ ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓ 

 ๓.๓ ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๔ – ๖ 
                แขงขันการเขียน Homepage 

4. หลักการแขงขัน 
4.1 กรณีผูเขาแขงขันไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการแขงขันใหกรรมการฯ

พิจารณาตัดสิทธ์ิการเขาแขงขัน 
4.2 ผูเขาแขงขันตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจากเวลา

ที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน) 
4.3 กรณีผูเขาแขงขันเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน

ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
    (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด              
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ 
      (2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นซึ ่งเปนเจาภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกลาวสงไปยังอปท.
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีกําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ 
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
 4.4 กรณีการแขงขันเดี่ยว (ผูที่ชนะการแขงขันระดับภาคเขามาแขงขันระดับประเทศ) ไมใหมี                    
การเปลี่ยนตัว 

***กรณีแขงขันเดี่ยว (ระดับภาค) สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดได แตตองแสดงหลักฐาน           
ใหกรรมการพิจารณาดวย โดยใชแบบฟอรมการเปลี่ยนตัวจากเจาภาพจัดการแขงขัน 
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5. วิธีการแขงขัน   
5.๑  ระดบัประถมศึกษาปที ่๔ – ๖   

***หัวขอการประกวด จะแจงใหทราบในวันแขงขัน*** 
 แขงขันการใชโปรแกรม  Microsoft PowerPoint ๒๐๑๓ (เมนูภาษาไทย) เทานั้น 
 ปฏิบัติการสรางงานใหไดตามหัวขอเรื่องที่และรูปแบบที่คณะกรรมการกําหนด โดยใชโปรแกรม                                  
Microsoft PowerPoint ๒๐๑๓  แลวจัดเก็บงานที่เสร็จเรียบรอยลง Flash Drive เพื่อสงใหคณะกรรมการ
ตรวจ พรอมนําเสนอผลงาน 
 

เวลาในการแขงขัน 
ปฏิบัติการสรางงาน ๑๒๐ นาที นําเสนอผลงานไมเกิน ๓ นาที 

เคร่ืองมือและอุปกรณที่ใชในการแขงขัน 
๑. ใชเครื่องคอมพิวเตอรกลางท่ีคณะกรรมการเตรยีมให 
๒. ผูเขาแขงขันจัดเตรียม Flash Drive ที่ไมมีขอมูลใด ๆ สําหรับจัดเก็บ  
๓. ผูจัดการแขงขันเตรยีมเนื้อหาและภาพนิ่งที่ใชประกอบให 
*** ใหผูเขาแขงขันใชเน้ือหาและภาพที่จัดเตรียมใหเทานั้น** 
 

เกณฑการใหคะแนน   เต็ม  ๑๐๐  คะแนน  ดังน้ี 
 

เกณฑการใหคะแนน    คะแนน 

๑. ความถูกตองสมบูรณ ๑๐ 

๒. ความเชื่อมโยงขอมูล ๑๐ 

๓. ความคดิริเริ่มสรางสรรค ๒๐ 

๔. เทคนิคการใชโปรแกรม ๒๐ 

๕. การนําเสนอผลงาน ๑๐ 

๖. สื่อความหมายตรงกับหัวขอที่กําหนด ๑๐ 

๗. ความสวยงามและเหมาะสมของผลงาน ๒๐ 
 

***ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนอันสิ้นสุด  
***คัดเลือกระดับประเทศภาคละ ๓ ทีม 

  

 ๕.๒ ระดบัมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓  และระดับมัธยมศึกษาปที่ ๔ - ๖     
          ***หัวขอการประกวด จะแจงใหทราบในวันแขงขัน*** 
 ใชระบบปฏิบัติการ Window8 ปฏิบัติการสรางโฮมเพจตามท่ีกําหนดโดยใชโปรแกรม Adobe 
Dreamweaver  CS6, Adobe Photoshop CS6, Adobe Flash CS6 แลวจัดเก็บงานท่ีเสร็จเรียบรอยลง 
Flash Drive เพื่อสงใหคณะกรรมการตรวจ พรอมนําเสนอผลงาน 
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เวลาในการแขงขัน 
 ปฏิบัติการสรางงาน ๑๒๐ นาที นําเสนอผลงานไมเกิน ๕ นาที 
เคร่ืองมือและอปุกรณที่ใชในการแขงขัน 
  ๑. ใชเครื่องคอมพิวเตอรกลางท่ีคณะกรรมการเตรยีมให 
  ๒. ผูเขาแขงขันจัดเตรียม Flash Drive สําหรับจัดเก็บขอมูล  
  ๓. ผูจัดการแขงขันเตรียมเนื้อหาและภาพท่ีใชประกอบให 
  ๔. อนุญาตใหผูเขาแขงขันติดตั้งรูปแบบตัวอักษร (Font) เพิ่มเติมในเครื่องที่ใชทําการแขงขัน 
โดยผูเขาแขงขันสามารถนําไฟลตัวอักษรมาติดตั้งบนเครื่องกลางเองได (ใหบันทึกแบบตัวอักษร (Font) ลงใน 
Flash Drive ที่ใชสําหรับจัดเก็บขอมูล) 

*** ใหผูเขาแขงขันใชเน้ือหาและภาพที่จัดเตรียมใหเทานั้น** 

เกณฑการใหคะแนน  เต็ม  ๑๐๐ คะแนน  ดังนี้ 
 

เกณฑการใหคะแนน    คะแนน 

๑. ความถูกตองสมบูรณของเนื้อหา ๒๐ 

๒. การเชื่อมโยงขอมูล ๑๕ 

๓. ความคดิรเิริ่มสรางสรรคและความสวยงาม ๒๕ 

๔. เทคนคิการใชโปรแกรม ๒๐ 

๕. การบันทึกขอมูล ๑๐ 

๖. การนําเสนอผลงาน ๑๐ 
 

หมายเหตุ 
***ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนอันสิ้นสุด 

 ***คัดเลือกระดับประเทศภาคละ ๓ ทีม 

๖.  รางวัลการประกวด 
- รางวลัเหรยีญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง  ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเย่ียม 
- รางวลัเหรยีญทอง ไดคะแนน 80 คะแนนข้ึนไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
- รางวลัเหรยีญเงิน ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
- รางวลัเหรยีญทองแดง ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป ไดรบัเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเด่ียวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
    ในระดับประเทศตอไป 
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เกณฑการประกวดแขงขันหุนยนต 
การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62 

 
๑. การแขงขันแบงออกเปน ๓ ระดับ คือ 

1.1 ระดับประถมศึกษาปที่ 1 – 6   
1.2 ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓  
1.3 ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๔ – ๖  
 

๒. จํานวนผูเขาแขงขัน 
ตัวแทนระดับการศึกษาทีมละ ๔ คน  ประกอบดวย ครผููควบคมุทีม ๑ คน และนักเรียน ๓ คน 
 

๓. ประเภทการแขงขัน 
หุนยนตบังคับมือ (Manual Control) 
- ระดับประถมศึกษาปที่  1 – 6  
หุนยนตอัตโนมัติ (Automatic Control) 
- ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓  
- ระดับมัธยมศกึษาปที ่๔ – ๖  

๔. หลักการแขงขัน 
4.1 กรณีผูเขาแขงขันไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการแขงขันใหกรรมการฯ

พิจารณาตัดสิทธ์ิการเขาแขงขัน 
๔.๒ ผูเขาแขงขันตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจากเวลา

ที่กําหนดใหกรรมการฯพิจารณาตัดสิทธ์ิการเขาแขงขัน) 
๔.๓ กรณีผูเขาแขงขันเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน

ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมายดังนี้ 
 (1) สําเนาบัตรประจําตัวบุคคลผูไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อยางใดอยางหนึ่ง) 
 (2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศกึษา  
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นซึ ่งเปนเจาภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกลาวสงไปยังอปท.
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีกําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ 
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 

๔.4 กรณีแขงขันเปนทีม (ผูที่ชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 

***กรณีแขงขันเปนทีม (ระดับภาค) สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดได แตตองแสดงหลักฐาน        
ใหกรรมการพิจารณาดวย โดยใชแบบฟอรมการเปลี่ยนตัวจากเจาภาพจัดการแขงขัน 
 

๕. การแขงขันหุนยนตบังคับมือระดับประถมศึกษา 
๕.๑ การแขงขันหุนยนตบังคับมือ 
     การแขงขันหุนยนตบังคับมือ หมายถึง การออกแบบและประดิษฐหุนยนตท่ีทําการขับเคลื่อนดวย

อุปกรณควบคุม (Remote Control) แบบมีสายที่สามารถบังคับตัวหุนยนตใหเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่โดยใช
คนเปนผูควบคุมการทํางานของหุนยนต เพื่อปฏิบัติภารกิจตามกติกาภายในเวลาที่กําหนด 
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๕.๒ ขอบเขตและความหมาย 
 หุนยนตบังคับมือ หมายถึง การนํามอเตอรอุปกรณไฟฟาหรือ อิเล็กทรอนิกส วัสดุทางกลศาสตร 
มาออกแบบและประดิษฐหุนยนตท่ีเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนท่ีการทํางานใหขับเคลื่อนดวยอุปกรณควบคุม
(Remote Control) แบบมีสายโดยคนเปนผูควบคุมการทํางานของหุนยนต  

ขอสําคัญ คือ หุนยนตสามารถปฏิบัติภารกิจ โดยปราศจากโปรแกรมคอมพิวเตอร นั่นคือ ไมมีการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อควบคุมการทํางาน 

๕.๓ สนามแขงขัน 
 ๕.๓.๑ รายละเอียดสนาม 

 ๕.๓.๑.๑ สนามมีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดความกวาง 2,400 มิลลิเมตร       
ความยาว 2,400 มิลลิเมตร มีขอบสูง 100 มิลลิเมตร 
 ๕.๓.๑.๒ กอนข้ึนสะพานมีทางลาด ขนาดกวาง 250 มิลลิเมตร ยาว 1,850 มิลลิเมตร     
ทางลาดขึ้นที่สูง 100 มิลลิเมตร 

 ๕.๓.๑.๓ ขนาดสะพานกวาง 250 มิลลิเมตร ยาว 600 มิลลิเมตร และสูง 120 มิลลิเมตร
(วัดจากพื้น) ปลายทั้งสองขางของสะพานเอียงทํามุม 30 องศา 
 ๕.๓.๑.๔ พื้นที่เก็บวัตถุ มีความกวาง 300 มิลลิเมตร และ ยาว 750 มิลลิเมตร 
 ๕.๓.๑.๕ พื้นที่วางวัตถุ มีความกวาง 600 มิลลิเมตร และ ยาว 1,000 มิลลิเมตร 
 ๕.๓.๑.๖ พื้นที่วางสิ่งกีดขวาง มีความกวาง 1,000 มิลลิเมตร และ ยาว 1,500 มิลลิเมตร 
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ภาพจําลองสนามแขงขันหุนยนตบังคับมือระดับประถมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 
 
 

 
 
 
 ๕.๓.๒ วัตถุและสิ่งกีดขวางในสนาม 
 ๕.๓.๒.๑ สิ่งกีดขวาง ขนาดเสนผาศูนยกลาง 30 มิลลิเมตร สูง 200 มิลลิเมตร จํานวน      
10 ชิ้น วางกระจายตามจุดตางๆ ในสนามตามที่คณะกรรมการกําหนด 

๕.๓.๒.๒ วัตถุที่ตองเก็บเปนสี่เหลี่ยมลูกบาศกขนาดความกวาง 40 มิลลิเมตร ความยาว     
40 มิลลิเมตร และความสูง 40 มิลลิเมตร วัตถุดังกลาวมีสามสี คือ สีแดง สีเหลือง และสีเขียว วัตถุแตละสี        
มีจํานวน 10 ชิ้น 
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 ๕.๓.๓ คณุสมบัติของหุนยนต 

๕.๓.๓.๑ หุนยนตท่ีใชแขงขัน 1 ตัว ไมจํากัดชนิดของวัสดุที่นํามาทาํโครงสรางหุนยนต 
๕.๓.๓.๒ หุนยนตแข งขันเปนหุนยนตที่ ใชมอเตอรและชุดเฟองทด ไม เกิน 2 ชุด

(ทางผูเขาแขงขันใหจัดเตรียมมาเอง คือ ชุดเกียร TAMIYA 3 – SPEED CRANK AXLE GEARBOX NO.93 เทานั้น)   
*** สามารถตัดแกน 6 เหลี่ยม ใหมีความสั้น/ยาวตามตองการมากอนไดไมเกิน 2 แกน 

5.3.3.3 แบตเตอรี่ใชกับมอเตอรเปนขนาด AA (แบบประจุไฟฟาได (Rechargeable) 
หรือเปนแบบอัลคาไลน) ขนาดกระแสไฟฟา ไมเกิน 2,400 มิลลิแอมแปรชั่วโมงตอกอน ในการแขงขันอนุญาต
ใหใชแบตเตอรี่ไดไมเกิน 4 กอน          

๕.๓.๓.4 ขนาดหุนยนตและอุปกรณควบคุมที่ใชในการแขงขัน มีความกวางไมเกิน 150
มิลลิเมตร ความยาวไมเกิน 300 มิลลิเมตร และความสูงไมเกิน 180 มิลลิเมตร น้ําหนักตัวหุนยนตและ
อุปกรณควบคุมทั้งหมดที่ใชในการแขงขันรวมกันไมเกิน 1,500 กรัม 
 ๕.๓.๓.5 หุนยนตที่ใชแขงขันจะตองเคลื่อนไหวเสมือนการกาวขาเดินหรือการว่ิงโดยที่ขา   
ของหุนยนตสามารถยกขึ้นสูงจากพื้นได หามใชวัสดุเสมือนลอทุกชนิด ในการขับเคลื่อน 

๕.๓.๓.6 ความยาวสายสัญญาณควบคุมหุนยนตจากตัวหุนยนตถึงอุปกรณควบคุมตอง    
ไมนอยกวา 2,000 มิลลิเมตร และติดตั้งที่ตัวหุนยนตสูงจากพื้นไมเกิน 240 มิลลิเมตร ในขณะแขงขันไมอนุญาต
ใหสายสัญญาณควบคุมหุนยนตลากไปบนพื้นสนามแขงขัน 

 

๕.๔ กฎและกติกาการแขงขัน 
 หุนยนตมีภารกิจในการฝาอุปสรรคตางๆ ภายในสนามแขงขัน โดยผานเสนทางลาดขึ้นท่ีสูง และ
ขามสะพาน เพื่อผานสิ่งกีดขวางไปเก็บวัตถุในพื้นที่วางวัตถุ และลําเลียงวัตถุไปยังพื้นท่ีเก็บวัตถุใหไดมากที่สุด
ภายในระยะเวลา 240 วินาที ทีมใดไดคะแนนสูงสุดเปนผูชนะ 

๕.๔.๑ วิธีการแขงขัน 
๕.๔.๑.๑ กอนเขาสนามแขงขัน อุปกรณทุกชิ้นของหุนยนตตองไมมีการประกอบมากอน     

(ใหแยกชิ้นสวนทุกชิ้น) สามารถเจาะรูไม มากอนได 
๕.๔.๑.๒ การประกอบหุนยนตภายในพื้นที่ที่คณะกรรมการกําหนด 
๕.๔.๑.๓ เมื่อถึงเวลาแขงขัน ทีมผูเขาแขงขันจะตองนําหุนยนตมาวางที่จุดเริ่มตน และ

รอสัญญาณแขงขันจากกรรมการ 
๕.๔.๑.๔ เมื่อกรรมการใหสัญญาณแขงขัน ผูเขาแขงขันบังคับหุนยนตเดินไปตามเสนทาง      

ที่กําหนด คือ เสนทางราบ ทางลาดข้ึนท่ีสูง ขามสะพาน และผานสิ่งกีดขวาง ไปยังพื้นที่วางวัตถุ เพื่อไปเก็บวัตถุ
และลําเลียงไปยังพื้นที่เก็บวัตถุ 

๕.๔.๑.๕ ผูเขาแขงขันลําเลียงวัตถุไปยังพื้นที่เก็บวัตถุจนครบทุกชิ้น และนําหุนยนต
กลับมาที่จุดเริ่มตน ถือวาทําภารกิจเสร็จสมบูรณ 

๕.๔.๒  วิธีนับคะแนน 
๕.๔.๒.๑ หุนยนตเดินผานทางลาดขึ้นที่สูงไปถึงจุดกอนขามสะพาน  + 15 คะแนน 
๕.๔.๒.๒ หุนยนตเดินขามสะพาน  + 10 คะแนน 
๕.๔.๒.๓ ลําเลียงวัตถุจากพื้นที่วางวัตถุไปยังพื้นท่ีเก็บวัตถุไดคะแนนตามสีท่ีกําหนดดังนี้ 

1) สีแดง  + 20 คะแนน 
2) สีเหลือง  + 15 คะแนน 
3) สีเขียว  + 10 คะแนน 
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๕.๔.๒.๔ หุนยนตลําเลียงวัตถุไปยังพื้นที่เก็บวัตถุจนครบทุกชิ้นและกลับมาที่จุดเริ่มตน 
                  ถือวาทําภารกิจเสร็จสมบูรณ                                    + 30 คะแนน                                      

๕.๔.๒.๕ ชนสิ่งกีดขวางลมหรือเคลื่อนออกจากจุดที่กําหนด          - 5 คะแนน 
๕.๔.๒.๖ หุนยนตขัดของขณะแขงขันและตองเริ่มใหม           - 5 คะแนน 
๕.๔.๒.๗ ถาขาของหุนยนตล้ําเขตของพื้นที่แมน้ํา           - 5 คะแนน 
๕.๔.๒.๘ วัตถุหลนระหวางทาง (หามหยิบวัตถุนั้น)                      0 คะแนน 

 ๕.๔.๓  ขอบังคับ 
 ๕.๔.๓.๑ ในกรณีที่หุนยนตขัดของขณะแขงขัน ผูแขงขันสามารถนําหุนยนตมาแกไขได        
ณ จุดที่กําหนด เมื่อแกไขเสรจ็จะตองนําหุนยนตไปวางที่จุดเริ่มตน เพื่อเริ่มการแขงขันใหม แตจะถูกตัดคะแนน
ทุกครั้งท่ีมีการแกไขครั้งละ 5 คะแนน และเวลาในการแขงขันจะดําเนินตอไปจนครบระยะเวลาท่ีกําหนดไว 
การเริ่มตนแขงขันใหมจะนับคะแนนใหเฉพาะภารกิจที่ทําไดกอนหนานี้เทานั้น 

๕.๔.๓.๒ กรณีที่หุนยนตไมสามารถออกจากจุดเริ่มตนหรือออกจากจุดเริ่มตนแลว       
ไมสามารถทําภารกิจไดภายในเวลา ๒๐ วินาที ใหถือวาผิดกติกาและออกจากการแขงขันในรอบนั้น 

๕.๔.๓.๓ แตละทีมแขงขันได 2 รอบ และนําคะแนนสูงสุดมาเรียงลาํดับหาผูชนะ 
๕.๔.๓.๔ กรณีที่ทําภารกิจสําเร็จแตคะแนนเทากัน จะพิจารณาทมีแขงขันที่ใชเวลานอยที่สุด

ลําดับแรก หากคะแนนยังเทากันอีก ใหดูจํานวนครั้งที่เริ่มตนใหม (Retry) นอยที่สุดเปนลําดับถัดไปเปนผูชนะ 
ตามลาํดับ 

๕.๔.๓.๕ กรณีที่ทําภารกิจไมสําเร็จ และมีวัตถุวางอยูในพื้นที่ วางวัตถุแตมีคะแนนเทากัน    
ใหพิจารณานํ้าหนักหุนยนตของทีมท่ีน้ําหนักนอยสุดเปนผูชนะ 

๕.๔.๓.๖ หามนําอุปกรณเครื่องมือหนักที่อาจเปนอันตรายตอตนเองและผูอื่นมาใชสราง
หุนยนตภายในพื้นที่แขงขัน เชน เครื่องตัดไฟเบอร เครื่องเจียรมือ เปนตน 

 

๖. การแขงขันหุนยนตอตัโนมัติ (Automatic Control) 
๖.๑ ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓  
๖.๒ ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๔ – ๖  

 การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ (Automatic Control) หมายถึง การนํามอเตอร อุปกรณไฟฟาวัสดุ
ทางกลศาสตร ที่อาจมีการใชแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสหรือตัวตรวจจับชนิดตางๆ และใชอุปกรณท่ัวไปอยางไมจํากัด
มาออกแบบประกอบเปนหุนยนตที่เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนท่ีไดในการปฏิบัติภารกิจตองใชระบบ สมองกล
(Computer System) ชนิดใดชนิดหนึ่ง และ/หรือมีการเขียนโปรแกรมใหคอมพิวเตอรเพื่อควบคุมการทําภารกิจ
แบบอัตโนมัติหลังเริ่มตน ขับเคลื่อนหุนยนตดวยสวิทซเปด – ปดเพียงครั้งเดียว ระหวางการแขงขันหามใชอุปกรณ
ควบคมุใดๆ ทั้งแบบมีสาย ไรสาย หรือแบบสัญญาณวิทยุ ในการสงสัญญาณไปยังหุนยนต ผลการแขงขันขึ้นอยูกับ
การเขียนโปรแกรมควบคุมกลไกทําใหหุนยนตสามารถปฏิบัติภารกิจตามโจทยกําหนดไดทนัเวลา 
 

6.1 ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓  
 1. สนามแขงขัน 
 1.1 รายละเอยีดภายในสนาม 
 1.1.1 สนามมีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดความกวาง 1,200 มิลลิเมตร      
ความยาว 2,400 มิลลิเมตร 

1.1.2 พ้ืนที่เก็บกระปองมี 2 สี คือ สีขาวและสีดํา มีขนาดความกวาง 250 มิลลิเมตร
และความยาว 250 มิลลิเมตร 

1.1.3 พื้นที่จุดเริ่มตนเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีขนาดความกวาง 250 มิลลิเมตร และ    
ความยาว 250 มิลลิเมตร 
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 1.2 วัตถุและอปุกรณภายในสนาม 
 1.2.1 กระปองขนาดเสนผาศูนยกลาง 50 มิลลิเมตร สูง 100 มิลลิเมตรน้ําหนักไมเกิน 
50 กรัม ม ี2 สี คือ สีขาวจํานวน 5 อัน และสีดําจํานวน 5 อัน 
 

2. คุณสมบัติของหุนยนต 
2.1 หุนยนตท่ีใชในการแขงขัน มีขนาดความกวางไมเกิน 250 มิลลิเมตร ความยาวไมเกิน   

250 มิลลิเมตร และความสูงไมเกิน 250 มิลลิเมตร 
2.2 หุนยนตที่ใชแขงขัน 1 ตัว ไมจํากัดชนิดของวัสดุและอุปกรณ รวมทั้งจํานวนมอเตอรและ

เซนเซอรที่ใช 
2.3 หุนยนตตองทํางานโดยอตัโนมัติเทานั้น ไมใหควบคุมดวยรีโมท 
2.4 ใหใชคอมพิวเตอร 1 เครื่อง สําหรับเขียนโปรแกรม โดยไมจํากัดซอฟแวร 

 2.5 หามใชชองสัญญาณสื่อสารทุกชนิดเพื่อการควบคุมหุนยนตในระหวางแขงขัน (ปดชองสญัญาณ) 
 

3. กฎและกติกาการแขงขัน 
 หุนยนตมีภารกิจตองเคลื่อนที่ไปตามเสนสีดําเทานั้น (เซนเซอรหรือลอครอมอยูบนเสน) เพื่อไป  
เก็บกระปองแตละสี และนํากระปองท่ีเก็บไดไปวางบริเวณพื้นที่เก็บกระปองใหตรงตามสีจนครบทุกกระปอง 
และนําหุนยนตกลับมาที่จุดเริ่มตนภายในระยะเวลา 180 วินาที ทีมใดไดคะแนนสูงสุดจะเปนผูชนะ 

3.1 วิธีการแขงขัน 
3.1.1 กอนเขาสนามแขงขัน อุปกรณทุกชิ้นของหุนยนตตองไมมีการประกอบมากอน        

(ใหแยกชิ้นสวนทุกชิ้น) 
3.1.2 การประกอบหุนยนตภายในพื้นท่ีที่คณะกรรมการกําหนด 
3.1.3 ใหเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตดวยตัวเองภายในพื้นที่ที่คณะกรรมการกําหนด

เทานั้น 
3.1.4 เมื่อถึงเวลาแขงขัน ทีมผูเขาแขงขันจะตองนําหุนยนตมาวางที่จุดเริ่มตน และรอ

สัญญาณแขงขันจากกรรมการ 
3.1.5 เมื่อกรรมการใหสัญญาณแขงขัน หุนยนตจึงเริ่มทําภารกิจโดยทํางานแบบอัตโนมัติ    

ไมอนุญาตใหควบคุมหุนยนตโดยวิธีอ่ืนใด เชน ควบคุมดวยรีโมท ควบคมุดวยระบบชองสัญญาณ เปนตน 
3.1.6 ทีมท่ีเขาแขงขันลาํเ ลียงกระปองไปยังพื้นที่ เก็บกระปองตามพื้นที่ สีที่ กําหนด

สีขาววางไวที่พ้ืนท่ีเก็บกระปองสีขาว สีดําวางไวท่ีพื้นที่เก็บกระปองสีดํา จนครบทุกกระปองและนําหุนยนต      
กลับมาที่จุดเริ่มตน ถือวาทําภารกิจเสร็จสมบูรณ 

 3.2 วิธีนับคะแนน 
  3.2.1 เก็บกระปองและนํามาวางท่ีพื้นท่ีเก็บกระปอง  + 10 คะแนน 

 3.2.2 หุนยนตลําเลียงวัตถุไปยังพื้นที่เก็บวัตถุจนครบทุกชิ้น และกลับมาที่จุดเริ่มตน 
                              ถือวาทําภารกิจเสรจ็สมบูรณ  + 30 คะแนน 

3.2.3 ถากระปองเคลื่อนออกจากจุดที่กําหนด      - 5 คะแนน 
3.2.4 วางกระปองผิดพ้ืนท่ีเก็บกระปอง (ผิดสี)    - 5 คะแนน 

 3.2.5 ถากระปองที่วางบนพื้นที่เก็บกระปองลม กระปองละ     - 5 คะแนน 
 3.2.6 หุนยนตขัดของขณะแขงขันและตองเร่ิมใหม     - 5 คะแนน 
 3.2.7 หุนยนตไมขัดของขณะแขงขันแตตองการเริ่มใหม (Retry)     - 5 คะแนน 
 3.2.8 การเก็บกระปองตองใชวิธี หนีบ จับ และยกลอยสูงจากพื้นเทานั้น 

         หามไถไปกับพื้นถาไถกับพ้ืน                                                 - 5 คะแนน
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 3.3 การขอเริ่มตนใหม (Retry) 
  3.3.1 ผูเขาแขงขันขอเริ่มตนใหมตองใหกรรมการตัดสินอนุญาตกอน จึงเริ่มตนใหมได     
และนําหุนยนตไปวางที่จุดเริ่มตน 

 3.3.2 ผูเขาแขงขันสามารถขอเริ่มตนใหมไดไมจํากัดจํานวนครั้ง แตจะถูกตัดคะแนน        
ครั้งละ 5 คะแนน และวัตถุที่อยูในสนามตองอยูในตําแหนงเดมิ โดยถือเปนอุปสรรคของการแขงขัน 

 3.4 ขอบังคับ 
 3.4.1 กรณีที่หุนยนตขัดของขณะแขงขัน ผู แข งขันสามารถนํา หุนยนตมาแก ไขได  
ณ จุดที่คณะกรรมการกําหนดให เมื่อแกไขเสร็จตองนําหุนยนตไปวางที่จุดเริ่มตนเพื่อเริ่มการแขงขันใหม 
แตจะถูกตัดคะแนนทุกครั้งท่ีมีการแกไข ครั้งละ 5 คะแนน และเวลาในการแขงขันจะดําเนินตอไปจนครบ
ระยะเวลาที่กําหนดไว การเริ่มตนแขงขันใหมจะนับคะแนนใหเฉพาะภารกิจที่ทําไดกอนหนานี้เทานั้น 
 3.3.2 กรณีที่หุนยนตไมสามารถออกจากจุดเริ่มตนหรือออกจากจุดเริ่มตนแลวไมสามารถ   
ทําภารกิจตอได (หยุดอยูกับที่) ภายในเวลา 20 วินาที กรรมการใหเริ่มตนใหม 
 3.3.3 แตละทีมแขงได 2 รอบและนําคะแนนสูงสุดมาเรียงลําดับหาผูชนะ 
 3.3.4 กรณีที่ทําภารกิจสาํเร็จแตคะแนนเทากัน จะพิจารณาทีมแขงขันที่ใชเวลานอยท่ีสุด
ลําดับแรก หากคะแนนยังเทากันอีก ใหดูจํานวนครั้งที่เริ่มตนใหม (Retry) นอยที่สุดเปนลําดับถัดไปเปนผูชนะ 
ตามลาํดับ 
 3.3.5 กรณีที่หมดเวลาและทําภารกิจไมสําเร็จแตคะแนนเทากันจะพิจารณาน้ําหนัก
หุนยนตของทีมที่มีน้ําหนักที่นอยที่สุด และจํานวนครั้งที่เริ่มตนใหมนอยที่สุด เปนผูชนะ 
 3.3.6 ไมอนุญาตใหผูควบคุมทีมและบุคคลที่ไมเกี่ยวของเขาไปในพื้นท่ีแขงขัน 
 3.3.7 ไมอนุญาตใหทีมที่เขาแขงขันนําหุนยนตออกจากพื้นที่ที่คณะกรรมการกําหนด        
ในระหวางการแขงขัน 
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ภาพจําลองสนามแขงขันหุนยนตอัตโนมัติระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 
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6.2 ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๔ –๖ 

1. สนามแขงขัน 
1.1 รายละเอียดภายในสนาม 

1.1.1 สนามมีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดความกวาง 1,200 มิลลิเมตร      
ความยาว 2,400 มิลลิเมตร 

1.1.2 พื้นที่เก็บกระปองมี 3 สี คือ สีเขียว สีเหลืองและสีแดง มีขนาดความกวาง     
250 มิลลิเมตรและความยาว 250 มิลลิเมตร 

1.1.3 พื้นท่ีจุดเริ่มตนเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีขนาดความกวาง 250 มิลลิเมตร และ
ความยาว 250 มิลลิเมตร 

1.2 วัตถุและอุปกรณภายในสนาม 
 1.2.1 กระปองขนาดเสนผาศูนยกลาง 50 มิลลิเมตร สูง 100 มิลลิเมตร น้ําหนักไมเกิน
50 กรัม ม ี3 สี คือ สีเขียว จํานวน 5 อัน สีเหลือง จํานวน 5 อัน และสีแดง จํานวน 5 อัน 
 

2. คุณสมบัติของหุนยนต 
2.1 หุนยนตท่ีใชในการแขงขันมีขนาด ความกวางไมเกิน 250 มิลลิเมตร ความยาวไมเกิน

250 มิลลิเมตร และความสูงไมเกิน 250 มิลลิเมตร 
2.2 หุนยนตท่ีใชแขงขัน 1 ตัว ไมจํากัดชนิดของวัสดุ และอุปกรณรวมทั้งจํานวนมอเตอรและ 

เซนเซอรที่ใช 
2.3 หุนยนตตองทํางานโดยอตัโนมัติเทานั้น ไมใหควบคุมดวยรีโมท 
2.4 ใหใชคอมพิวเตอร 1 เครื่อง สําหรับเขียนโปรแกรม โดยไมจํากัดซอฟแวร 
2.5 หามใชชองสัญญาณสื่อสารทุกชนิด เพื่อการควบคุมหุนยนตในระหวางแขงขัน (ปดชอง                  

สัญญาณ) 
 

3. กฎและกติกาการแขงขัน 
หุนยนตมีภารกิจตองเคลื่อนที่ไปตามเสนสีดําเทานั้น (เซนเซอรหรือลอครอมอยูบนเสน) เพื่อไปเก็บ

กระปองแตละสีและนํากระปองท่ีเก็บไดไปวางบริเวณพื้นที่เก็บกระปองใหตรงตามสีจนครบทุกกระปองและนํา
หุนยนตกลับมาที่จุดเริ่มตนภายในระยะเวลา 180 วินาที ทีมใดไดคะแนนสงูสุดจะเปนผูชนะ 
 3.1 วิธีการแขงขัน 
  3.1.1 กอนเขาสนามแขงขัน อุปกรณทุกชิ้นของหุนยนตตองไมมีการประกอบมากอน       
(ใหแยกชิ้นสวนทุกชิ้น) 
 3.1.2 การประกอบหุนยนตภายในพื้นท่ีที่คณะกรรมการกําหนด 
 3.1.3 ใหเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตดวยตัวเองภายในพื้นที่ที่คณะกรรมการกําหนด
เทานั้น 
 3.1.4 เมื่อถึงเวลาแขงขัน ทีมผูเขาแขงขันจะตองนําหุนยนตมาวางที่จุดเริ่มตน และรอ
สัญญาณแขงขันจากกรรมการ 
 3.1.5 เมื่อกรรมการใหสัญญาณแขงขัน หุนยนตจึงเริ่มทําภารกิจโดยทํางานแบบอัตโนมัติ     
ไมอนุญาตใหควบคุมหุนยนตโดยวิธีอ่ืนใด เชน ควบคุมดวยรีโมท ควบคมุดวยระบบชองสัญญาณ เปนตน 

3.1.6 ทีมท่ีเขาแขงขันลาํเ ลียงกระปองไปยังพื้นที่ เก็บกระปองตามพื้นที่สีที่กําหนด
สีเขียววางไวที่พื้นท่ีเก็บกระปองสีเขียว สีเหลืองวางไวที่พื้นท่ีเก็บกระปองสีเหลือง และสีแดงวางไวที่พื้นที่เก็บ
กระปองสีแดงจนครบทุกกระปอง และนําหุนยนตกลับมาที่จุดเร่ิมตน ถือวาทําภารกิจเสร็จสมบูรณ 
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 3.2 วิธีนับคะแนน 
 3.2.1 เก็บกระปองและนํามาวางที่พื้นที่เก็บกระปองตามสีที่กําหนด  + 10 คะแนน 
 3.2.2 หุนยนตลําเลียงวัตถุไปยังพื้นที่เก็บวัตถุจนครบทุกชิ้น   
                              และกลับมาที่จุดเริ่มตน ถือวาทําภารกิจเสร็จสมบูรณ                + 30 คะแนน                     
 3.2.3 ถากระปองเคลื่อนออกจากจุดที่กําหนด                         - 5 คะแนน 
 3.2.4 วางกระปองผิดพื้นที่เก็บกระปอง (ผิดสี)     - 5 คะแนน 
 3.2.5 ถากระปองที่วางบนพื้นที่เก็บกระปองลม กระปองละ     - 5 คะแนน 
 3.2.6 หุนยนตขัดของขณะแขงขันและตองเร่ิมใหม     - 5 คะแนน 
 3.2.7 หุนยนตไมขัดของขณะแขงขัน แตตองการเริ่มใหม (Retry)     - 5 คะแนน 
 3.2.8 การเก็บกระปองตองใชวิธี หนีบ จับ และยกลอยสูงจากพื้นเทานั้น 

         หามไถไปกับพื้น ถาไถกับพื้น       - 5 คะแนน 
 

 3.3 การขอเริ่มตนใหม (Retry) 
 3.3.1 ผูเขาแขงขันขอเริ่มตนใหมตองใหกรรมการตัดสินอนุญาตกอน จึงเริ่มตนใหมไดและ
นําหุนยนตไปวางที่จุดเริ่มตน 
 3.3.2 ผูเขาแขงขันสามารถขอเริ่มตนใหมไดไมจํากัดจํานวนครั้ง แตจะถูกตัดคะแนน    
ครั้งละ 5 คะแนน และวัตถุที่อยูในสนามตองอยูในตําแหนงเดมิ โดยถือเปนอุปสรรคของการแขงขัน         

 

 3.4 ขอบังคับ 
 3.4.1 กรณีที่ หุนยนต ขัดของขณะแขงขัน ผู แข งขันสามารถนํา หุนยนตมาแกไขได              

ณ จุดท่ีคณะกรรมการกําหนดให เมื่อแกไขเสร็จตองนําหุนยนตไปวางที่จุดเริ่มตน เพื่อเริ่มการแขงขันใหม       
แตจะถูกตัดคะแนนทุกครั้งที่มีการแกไขครั้งละ 5 คะแนน และเวลาในการแขงขันจะดําเนินตอไปจนครบ
ระยะเวลาที่กําหนดไว การเริ่มตนแขงขันใหมจะนับคะแนนใหเฉพาะภารกิจที่ทําไดกอนหนานี้เทานั้น 

 3.4.2 กรณีท่ีหุนยนตไมสามารถออกจากจุดเริ่มตน หรือออกจากจุดเริ่มตนแลวไมสามารถ 
ทําภารกิจตอได (หยุดอยูกับที่) ภายในเวลา 20 วินาที กรรมการใหเริ่มตนใหม 
 3.4.3 แตละทีมแขงได 2 รอบ และนําคะแนนสูงสุดมาเรียงลําดับหาผูชนะ 
 3.3.4 กรณีที่ทําภารกิจสาํเร็จแตคะแนนเทากัน จะพิจารณาทีมแขงขันที่ใชเวลานอยท่ีสุด
ลําดับแรก หากคะแนนยังเทากันอีก ใหดูจํานวนครั้งที่เริ่มตนใหม (Retry) นอยที่สุดเปนลําดับถัดไปเปนผูชนะ 
ตามลาํดับ 
 3.4.5 กรณีที่หมดเวลาและทําภารกิจไมสําเร็จแตคะแนนเทากันจะพิจารณาน้ําหนักหุนยนต
ของทีมที่มีนํ้าหนกัที่นอยที่สุดและจํานวนครั้งท่ีเริ่มตนใหมนอยที่สุด เปนผูชนะ 
 3.4.6 ไมอนุญาตใหผูควบคุมทีมและบุคคลที่ไมเกี่ยวของเขาไปในพื้นท่ีแขงขัน 
 3.4.7 ไมอนุญาตใหทีมที่เขาแขงขันนําหุนยนตออกจากพื้นที่ที่คณะกรรมการกําหนด
ในระหวางการแขงขัน 
7. ดุลพินิจของคณะกรรมการ 

*** สภาพการและกรณีใดๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการแขงขันทุกประเภทและทุกระดับที่ไมไดระบุในกติกา
ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการและการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนอันสิ้นสุด 

8. รางวัลการประกวด 
- รางวัลเหรียญทอง  - รางวัลเหรียญเงิน  - รางวัลเหรียญทองแดง 

9. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
    ในระดับประเทศตอไป 
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ภาพจําลองสนามหุนยนตอัตโนมัติระดับมัธยมศึกษาปที่ ๔ – ๖  
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เกณฑการประกวดแขงขันรําวงมาตรฐาน 
การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62 

 
๑. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน 

นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 1. ระดับประถมศึกษาปที่ 1 – 6  
 2. ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6  
 

2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน 
 2.1 แขงขันเปนทีมๆ ละ 8 – 10  คน (4 – 5  คู) 
 2.2 จํานวนผูเขาแขงขัน  
  ๒.๒.๑ ระดับประถมศึกษาปที่ 1 – 6      จํานวน อปท.ละ ๑ ทีม 
  ๒.๒.๒ ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6     จํานวน อปท.ละ ๑ ทีม 
 

3. วิธีการดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน 
 3.1 เพลงบังคับ ๑ เพลงๆ ละ 1 รอบ ดังนี้ 
  ๓.๑.๑ ระดับประถมศึกษาปท่ี 1 – 6    คือ เพลงคนืเดือนหงาย 
  ๓.๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6      คือ เพลงราํมาซิมาราํ 
 3.2 เพลงเลือกเสรี 1 เพลงๆ ละ 1 รอบ เพลงเลือกเสรีตองไมซ้ํากับเพลงบังคับ 
 3.3 จับสลากเลือกเพลง 1 เพลงๆ ละ 1 รอบ ถาซ้ํากับเพลงเลือกเสรีหรือเพลงบังคับใหจับสลากใหม 
 3.4 ทีมผูเขาแขงขันสงแผนซีดีเพลง พรอมรายชื่อผูเขาประกวดแขงขันในวันรายงานตัว 
 3.5 การแตงกายตามแบบรําวงมาตรฐาน 
 3.6 ใชผูแสดงชายจรงิ หญิงแท (ยกเวนโรงเรยีนท่ีเปนสตรีลวน หรือชายลวน) 
 3.7 ใชทารําของกรมศิลปากร 
 

4. วิธีการแขงขัน 
4.1 กรณผีูเขาแขงขันไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการแขงขันใหกรรมการฯ 

พิจารณาตัดสิทธ์ิการเขาแขงขัน 
 4.2 ผูเขาแขงขันตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที พรอมกับ Sound check   
(หากมารายงานตัวพนจากเวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธ์ิการเขาแขงขัน) 
 4.3 กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
      (1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ 
      (2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นซึ ่งเปนเจาภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกลาวสงไปยังอปท.
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีกําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ 
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน 
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๔.4 กรณีแขงขันเปนทีม (ผูที่ชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณ ีปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 

***กรณีแขงขันเปนทีม (ระดับภาค) สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดได แตตองแสดงหลักฐาน        
ใหกรรมการพิจารณาดวย โดยใชแบบฟอรมการเปลี่ยนตัวจากเจาภาพจัดการแขงขัน 
 

5. เกณฑการใหคะแนน  เต็ม  ๑๐๐ คะแนน  ดังนี้ 
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

1. ความถูกตองทาราํ 20 

2. จังหวะการรํา 20 

3. ลีลาความสวยงาม 20 

4. ความพรอมเพรียง 20 

5. การแตงกาย 20 
 

หมายเหตุ 
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 

๖.  รางวัลการประกวด 
- รางวลัเหรยีญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง  ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเย่ียม 
- รางวลัเหรยีญทอง ไดคะแนน 80 คะแนนข้ึนไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
- รางวลัเหรยีญเงิน ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
- รางวลัเหรยีญทองแดง ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป ไดรบัเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเด่ียวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
    ในระดับประเทศตอไป 
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เกณฑการประกวดแขงขันนาฏศิลปไทยสรางสรรค 
การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62 

 
นิยามศัพท   
 นาฏศิลปไทยสรางสรรค คือ การแสดงที่นอกเหนือจากนาฏศิลปไทยอนุรักษ เปนการแสดงนาฏศิลปไทย
ที่คิด ประดิษฐ สรางขึ้นใหมทั้งเพลงดนตรี เนื้อหา การแตงกายและลีลาทารํา สอดคลองตามกรอบความคิด   
ที่กําหนด และไมเก่ียวของกับการแสดงนาฏศิลปพ้ืนเมืองและนาฏศิลปไทยสากล 

๑. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน 
 นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๑.๑ ระดับประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖  
 ๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๖   

2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน 
 2.1 แขงขันเปนทีมๆ ละ 8 – 16  คน  
 2.2 จํานวนผูเขาแขงขัน  
  ๒.๒.๑ ระดับประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖  จํานวน อปท.ละ ๑ ทีม 
  ๒.๒.๒ ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๖    จํานวน อปท.ละ ๑ ทีม 

3. วิธีการดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน 
 3.1 เพลงที่ใชประกอบทารํามีหรือไมมีเนื้อรองก็ได โดยยึดหลักเกณฑใหความหมายในการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
 3.2 การแตงกาย แตงกายตามความเหมาะสมกับเพลงท่ีนําเสนอ โดยไมใชชุดยืนเครื่องพระ-นาง 
 3.3 จัดทําขอมูลรายละเอียดของการแสดงอยางนอย 3 ฉบับ สงใหคณะกรรมการพรอมกับรายงานตัว
เขาแขงขัน 
 3.4 ผูแสดงจะเปนหญิงลวน ชายลวน หรือชายหญิงก็ได 
 3.5 ใชแผนซีดีหรือเทปบันทึกเสียง 
 3.6 ใชเวลาแสดงชุดละไมเกิน 12 นาที เกินเวลาหัก 1 คะแนน/นาที 

4. วิธีการแขงขัน 
4.1 กรณีผูเขาแขงขันไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการแขงขันใหกรรมการฯ 

พิจารณาตัดสทิธ์ิการเขาแขงขัน 
 4.2 ผูเขาแขงขันตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจากเวลา
ที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน) 
 4.3 กรณีผูเขาแขงขันเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้ 
       (๑) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ 
           (๒) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนเจาภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกลาวสงไปยังหนวยงาน
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีกําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ 
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน 
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 4.4 กรณีการแขงขันเปนทีม (ผูชนะการแขงขันระดับภาคเขามาแขงขันระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาแขงขันไดเฉพาะกรณ ีปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 

5. เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน ดังน้ี 
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
๑. การประดิษฐทาราํ/การออกแบบการแสดง ๓๐ 
๒. ลีลาทารํา    ๒๐ 

๓. จังหวะการผสมกลมกลืนระหวางการราํและดนตรี ๑๐ 

๔. การวางรูปแบบแถวและความพรอมเพรียง ๒๐ 

๕. การแตงกายเหมาะสมกับชุดการแสดง ๒๐ 
 

หมายเหตุ    
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด   

6. รางวัลการประกวด 
- รางวลัเหรยีญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง  ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเย่ียม 

 - รางวัลเหรียญทอง ไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
 - รางวัลเหรียญเงนิ ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงนิ 
 - รางวัลเหรียญทองแดง ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป ไดรบัเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเด่ียวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน 
    ในระดับประเทศตอไป 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62  |  111 
 

แบบฟอรมการใหคะแนน 
การประกวดแขงขันนาฏศิลปไทยสรางสรรค 

 
              

 ๐ รอบตัดสิน  
ระดับชั้น     ๐  ระดับประถมศึกษาปท่ี 1 – 6    

  ๐  ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6   

 
สถานที่....................................................วันท่ี..........เดือน................................ป...............เวลา........................... 

กรรมการผูตัดสิน........................................................................ 

โรงเรยีน…………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……… 

สังกัด อบจ. /เทศบาล /อบต. ………………………………………………………………………………………………………….…….. 

อําเภอ.............................................................................จังหวัด............................................................................ 

 
เกณฑการใหคะแนน  เต็ม ๑๐๐ คะแนน  ดังนี้  
   

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
คะแนนจาก
กรรมการ 

๑. การประดิษฐทาราํ/การออกแบบการแสดง ๓๐  
๒. ลีลาทารํา    ๒๐  
๓. จังหวะการผสมกลมกลืนระหวางการราํและดนตรี ๑๐  
๔. การวางรูปแถวและความพรอมเพรียง ๒๐  
๕. การแตงกายเหมาะสมกับชุดการแสดง ๒๐  

 รวม ๑๐๐  

 
 
 

ลงชื่อ………………………………………….…….……กรรมการ 
             (........................................................)       
 

      
ลงชื่อ………………………………………………..……ผูตรวจสอบ 

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

            



 

 
 

 


