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1

เกณฑการประกวดแขงขันการกลาวสุนทรพจน
(ระดับประถมศึกษาตอนปลาย)
การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62
๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด
1.1 นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.2 ระดับประถมศึกษาปที่ 4 – 6
๒. จํานวนผูเขาประกวด
แบงเปน ๓ กลุมสาระ
๒.๑ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
๒.๒ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
๒.๓ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน)

จํานวน 1 คน
จํานวน 1 คน
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 กรณี ผู เ ข า ประกวดไปรายงานตั ว ไม ค รบตามจํา นวนที่ กํา หนดในหลั ก เกณฑ ก ารประกวด
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน
4.5 ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด)
4.6 กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้
(1) สํา เนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสํา เนาสูติบัตรหรือหนังสือรั บรองการเกิด
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ
(2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา
โดยใหอ งคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ซึ่ง เปน เจา ภาพระดับ ภาครวบรวมเอกสารดัง กลา วสง ไปยั ง อปท.
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
4.7 กรณีแขงขันเปนทีม (ผูที่ชนะการประกวดระดับภาคเขา มาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย
***กรณี แ ข ง ขั น เดี่ ย ว (ระดั บ ภาค) สามารถเปลี่ ย นตั ว ผู เ ข า ประกวดได แต ต อ งแสดงหลั ก ฐาน
ใหกรรมการพิจารณาดวย โดยใชแบบฟอรมการเปลี่ยนตัวจากเจาภาพจัดการแขงขัน
๕. หัวขอระดับประถมศึกษา
หัวขอการประกวดการกลาวสุนทรพจน “จะประกาศใหทราบลวงหนากอนการแขงขัน 15 วัน”
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๖. เกณฑการใหคะแนน เต็ม 100 คะแนน ดังนี้
๖.๑ โครงสรางการพูด (36 คะแนน)
เกณฑการใหคะแนน
- คํานํา (การแนะนําตนเอง นําเขาสูเนื้อเรื่อง)
- เนื้อเรื่องผูเขาแขงขันพูดไดตรงกับเรื่องที่กําหนดให
- การดําเนินเรื่องพูดเรียงลําดับความสําคัญของเรื่องที่เลา และสอดคลองสัมพันธกัน
ตลอดเรื่อง
- การสรุปของเรื่องที่เลา
- ตรงตามเวลาที่กําหนด
๖.๒ ศิลปะการนําเสนอ (30 คะแนน)
เกณฑการใหคะแนน
- ลีลาวาทศิลปชวนฟง
- น้ําเสียงชัดเจน ไมตะกุกตะกัก เวนจังหวะการพูดไดถูกตองหนักเบา สอดคลอง
กับเรื่อง
- ภาษาที่ใชเขาใจงาย เหมาะสมกับระดับชั้น และกาลเทศะ
- ออกเสียงอักขระที่ถูกตอง
- สามารถสรางบรรยากาศที่ดึงดูดใจผูฟงไดดี

คะแนน
6
6
12
8
4
คะแนน
6
6
6
6
6

๖.๓ ความคิด (24 คะแนน)
เกณฑการใหคะแนน
- มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
- มีเหตุผลนาเชื่อถือสอดคลองกับเรื่องที่เลา
- มีไหวพริบในการแกปญหา
- ขอเสนอแนะเปนรูปธรรมสามารถทําตามได

คะแนน
6
6
6
6

๖.๔ บุคลิกภาพ (10 คะแนน)
เกณฑการใหคะแนน
- ปรากฏตัวดวยความเชื่อมั่น ไมแสดงอาการประหมา
- กริยาทาทางขณะพูดเหมาะสมสอดคลองกับเรื่องที่พูด หรือเนื้อหา
- ขณะพูดมองผูฟงไดอยางเปนธรรมชาติ

คะแนน
4
4
2

หมายเหตุ
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด

2
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๗. รางวัลการประกวด
- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม
- รางวัลเหรียญทอง
- รางวัลเหรียญเงิน
- รางวัลเหรียญทองแดง

คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง
ไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป

3

ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

8. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน
ในระดับประเทศตอไป
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4

เกณฑการประกวดแขงขันการกลาวสุนทรพจน
(ระดับมัธยมศึกษาตอนตน)
การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62
๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด
1. นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
๒. จํานวนผูเขาประกวด
แบงเปน ๓ กลุมสาระ
๒.๑ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
๒.๒ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
๒.๓ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน)

จํานวน 1 คน
จํานวน 1 คน
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 กรณี ผู เ ข า ประกวดไปรายงานตั ว ไม ค รบตามจํา นวนที่ กํา หนดในหลั ก เกณฑ ก ารประกวด
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน
4.5 ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด)
4.6 กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้
(1) สําเนาบัตรประจํา ตัวคนซึ่งไมมีสัญ ชาติไทยหรือสํ าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ
(2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา
โดยใหอ งคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ซึ่ง เปน เจา ภาพระดับ ภาครวบรวมเอกสารดัง กลา วสง ไปยั ง อปท.
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
4.7 กรณีแขงขันเปนทีม (ผูที่ชนะการประกวดระดับภาคเขา มาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย
***กรณี แ ข ง ขั น เดี่ ย ว (ระดั บ ภาค) สามารถเปลี่ ย นตั ว ผู เ ข า ประกวดได แต ต อ งแสดงหลั ก ฐาน
ใหกรรมการพิจารณาดวย โดยใชแบบฟอรมการเปลี่ยนตัวจากเจาภาพจัดการแขงขัน
๕. หัวขอระดับมัธยมศึกษาตอนตน
หัวขอการประกวดการกลาวสุนทรพจน “จะประกาศใหทราบลวงหนากอนการแขงขัน 15 วัน”
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๖. เกณฑการใหคะแนน เต็ม 100 คะแนน ดังนี้
๖.๑ โครงสรางการพูด (36 คะแนน)
เกณฑการใหคะแนน
- คํานํา (การแนะนําตนเอง นําเขาสูเนื้อเรื่อง)
- เนื้อเรื่องผูเขาแขงขันพูดไดตรงกับเรื่องที่กําหนดให
- การดําเนินเรื่องพูดเรียงลําดับความสําคัญของเรื่องที่เลา และสอดคลองสัมพันธกัน
ตลอดเรื่อง
- การสรุปของเรื่องที่เลา
- ตรงตามเวลาที่กําหนด
๖.๒ ศิลปะการนําเสนอ (30 คะแนน)
เกณฑการใหคะแนน
- ลีลาวาทศิลปชวนฟง
- น้ําเสียงชัดเจน ไมตะกุกตะกัก เวนจังหวะการพูดไดถูกตองหนักเบา สอดคลอง
กับเรื่อง
- ภาษาที่ใชเขาใจงาย เหมาะสมกับระดับชั้น และกาลเทศะ
- ออกเสียงอักขระที่ถูกตอง
- สามารถสรางบรรยากาศที่ดึงดูดใจผูฟงไดดี

คะแนน
6
6
12
8
4
คะแนน
6
6
6
6
6

๖.๓ ความคิด (24 คะแนน)
เกณฑการใหคะแนน
- มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
- มีเหตุผลนาเชื่อถือสอดคลองกับเรื่องที่เลา
- มีไหวพริบในการแกปญหา
- ขอเสนอแนะเปนรูปธรรมสามารถทําตามได

คะแนน
6
6
6
6

๖.๔ บุคลิกภาพ (10 คะแนน)
เกณฑการใหคะแนน
- ปรากฏตัวดวยความเชื่อมั่น ไมแสดงอาการประหมา
- กริยาทาทางขณะพูดเหมาะสมสอดคลองกับเรื่องที่พูด หรือเนื้อหา
- ขณะพูดมองผูฟงไดอยางเปนธรรมชาติ

คะแนน
4
4
2

หมายเหตุ
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด

5
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๗. รางวัลการประกวด
- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม
- รางวัลเหรียญทอง
- รางวัลเหรียญเงิน
- รางวัลเหรียญทองแดง

คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง
ไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป

6

ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

8. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน
ในระดับประเทศตอไป
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เกณฑการประกวดแขงขันการกลาวสุนทรพจน
(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62
๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด
1. นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6
๒. จํานวนผูเขาประกวด
แบงเปน ๓ กลุมสาระ
๒.๑ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
๒.๒ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
๒.๓ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน)

จํานวน 1 คน
จํานวน 1 คน
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 กรณี ผู เ ข า ประกวดไปรายงานตั ว ไม ค รบตามจํา นวนที่ กํา หนดในหลั ก เกณฑ ก ารประกวด
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน
4.5 ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด)
4.6 กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมใชสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้
(1) สําเนาบัตรประจํา ตัวคนซึ่งไมมีสัญ ชาติไทยหรือสํา เนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ
(2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา
โดยใหอ งคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ซึ่ง เปน เจา ภาพระดับ ภาครวบรวมเอกสารดัง กลา วสง ไปยั ง อปท.
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
4.7 กรณีแขงขันเปนทีม (ผูแขงขันชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย
***กรณี แ ข ง ขั น เดี่ ย ว (ระดั บ ภาค) สามารถเปลี่ ย นตั ว ผู เ ข า ประกวดได แต ต อ งแสดงหลั ก ฐาน
ใหกรรมการพิจารณาดวย โดยใชแบบฟอรมการเปลี่ยนตัวจากเจาภาพจัดการแขงขัน
๕. หัวขอระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หัวขอการประกวดการกลาวสุนทรพจน “จะประกาศใหทราบลวงหนากอนการแขงขัน 15 วัน”
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๖. เกณฑการใหคะแนน เต็ม 100 คะแนน ดังนี้
๖.๑ โครงสรางการพูด (36 คะแนน)
เกณฑการใหคะแนน
- คํานํา (การแนะนําตนเอง นําเขาสูเนื้อเรื่อง)
- เนื้อเรื่องผูเขาแขงขันพูดไดตรงกับเรื่องที่กําหนดให
- การดําเนินเรื่องพูดเรียงลําดับความสําคัญของเรื่องที่เลา และสอดคลองสัมพันธกัน
ตลอดเรื่อง
- การสรุปของเรื่องที่เลา
- ตรงตามเวลาที่กําหนด
๖.๒ ศิลปะการนําเสนอ (30 คะแนน)
เกณฑการใหคะแนน
- ลีลาวาทศิลปชวนฟง
- น้ําเสียงชัดเจน ไมตะกุกตะกัก เวนจังหวะการพูดไดถูกตองหนักเบา สอดคลอง
กับเรื่อง
- ภาษาที่ใชเขาใจงาย เหมาะสมกับระดับชั้น และกาลเทศะ
- ออกเสียงอักขระที่ถูกตอง
- สามารถสรางบรรยากาศที่ดึงดูดใจผูฟงไดดี

คะแนน
6
6
12
8
4
คะแนน
6
6
6
6
6

๖.๓ ความคิด (24 คะแนน)
เกณฑการใหคะแนน
- มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
- มีเหตุผลนาเชื่อถือสอดคลองกับเรื่องที่เลา
- มีไหวพริบในการแกปญหา
- ขอเสนอแนะเปนรูปธรรมสามารถทําตามได

คะแนน
6
6
6
6

๖.๔ บุคลิกภาพ (10 คะแนน)
เกณฑการใหคะแนน
- ปรากฏตัวดวยความเชื่อมั่น ไมแสดงอาการประหมา
- กริยาทาทางขณะพูดเหมาะสมสอดคลองกับเรื่องที่พูด หรือเนื้อหา
- ขณะพูดมองผูฟงไดอยางเปนธรรมชาติ

คะแนน
4
4
2

หมายเหตุ
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด

8
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7. รางวัลการประกวด
- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม
- รางวัลเหรียญทอง
- รางวัลเหรียญเงิน
- รางวัลเหรียญทองแดง

คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง
ไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป

9

ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

8. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน
ในระดับประเทศตอไป
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เกณฑการประกวดแขงขันการประดิษฐสิ่งของจากวัสดุเหลือใช
การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62
๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด
นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑.๑ ระดับประถมศึกษาปที่ ๔ – ๖
ประดิษฐของเลน
๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓
ประดิษฐของใช
๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๔ – ๖
ประดิษฐของประดับตกแตงบาน
๒. จํานวนผูเขาประกวด
แตละชวงชั้น ชวงชั้นละ ๑ ทีมๆ ละ ๓ คน
๓. เวลาที่ใชในการประกวด
๓ ชั่วโมง
๔. วิธีการประกวด
๔.๑ จะตองเปนวัสดุท่เี หลือใชไมจํากัดรูปราง ชนิดและแบบ
๔.๒ สามารถนํามาใชไดจริงมีความคงทนตามลักษณะของงาน
๔.๓ สามารถนําวัสดุอื่นมาประกอบตกแตงไดเล็กนอย
๔.๔ ผูเขาประกวดตองเตรียมวัสดุอุปกรณทั้งหมดมาเอง
๔.๕ สวนประกอบของชิ้นงานทุกชิ้นจําตองทําในเวลาที่เขาประกวดเทานั้น
4.6 กรณี ผู เ ข า ประกวดไปรายงานตั ว ไม ค รบตามจํา นวนที่ กํา หนดในหลั ก เกณฑ ก ารประกวด
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน
4.7 ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด)
4.8 กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้
(1) สํา เนาบัตรประจํา ตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสํา เนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิ ด
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ
(2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา
โดยใหอ งคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ซึ่ง เปน เจา ภาพระดับ ภาครวบรวมเอกสารดัง กลา วสง ไปยั ง อปท.
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
4.9 กรณีแขงขันเปนทีม (ผูแขงขันชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย
***กรณี แ ขง ขันเปน ที ม (ระดับ ภาค) สามารถเปลี่ย นตัว ผู เ ข า ประกวดได แต ตอ งแสดงหลั ก ฐาน
ใหกรรมการพิจารณาดวย โดยใชแบบฟอรมการเปลี่ยนตัวจากเจาภาพจัดการแขงขัน
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๕. เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
๑. กระบวนการทํางาน (เปนทีม เปนขั้นตอน)
๒. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
๓. ประโยชนใชสอย
๔. มีความประณีตสวยงาม
๕. เก็บวัสดุอุปกรณและพื้นที่ใชงานเรียบรอย

คะแนน
๒๐
๒๕
๒๕
๒๐
๑๐

หมายเหตุ
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
๖. รางวัลการประกวด
- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม
- รางวัลเหรียญทอง
- รางวัลเหรียญเงิน
- รางวัลเหรียญทองแดง

คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง
ไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป

ไดรับเกียรติบั ตรเหรียญทองยอดเยี่ยม
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

7. ผูเ ขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน
ในระดับประเทศตอไป
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เกณฑการประกวดแขงขันการรองเพลงพระราชนิพนธพรอมจินตลีลา
(ระดับประถมศึกษาตอนปลาย)
การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62
๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด
1. นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. ระดับประถมศึกษาปที่ 4 – 6
๒. จํานวนผูเขาประกวด
อปท.ละ ๑ ทีมๆ ละ ๖ – ๙ คน (รวมนักรอง)
๓. ประเภทของเพลงและเวลาที่ใชในการประกวด
เพลงไทยพระราชนิพ นธของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช จํานวน ๑ เพลง ไมเกิน
๑๐ นาที ผูเขาประกวดในรอบแรกเมื่อเขารอบตัดสินตองเปลี่ยนเพลง โดยแจงใหคณะกรรมการและผูจัดการ
ประกวดทราบลวงหนา
๔. วิธีการประกวด
๔.๑ ผูเขาประกวดแตงกายตามความเหมาะสม
๔.๒ ผูเขาประกวดทุกทีมรายงานตัวพรอมมอบแผน CD (Sound เพลง) ที่จะใชในการประกวดทั้ง 2 รอบ
โดยแจงเพลงที่จ ะใชในแตละรอบใหผูจัดการประกวดทราบลวงหนา พรอ มทั้งจับ ฉลากเพื่อ จั ดลํา ดั บกอน
การประกวด ๑๕ นาที
๔.๓ ผูเขาประกวดขึ้นรองเพลงตามลําดับ คณะกรรมการประกาศรายชื่อผูเขารอบชิงชนะเลิศ ๑๐ ทีม
โดยไมแจงคะแนน
๔.๔ การประกวดในรอบชิ งชนะเลิศจะดํา เนิน การโดยให ผูที่เ ขา รอบจั บฉลากขึ้น แสดงตามลํา ดั บ
และประกาศรายชื่อผูชนะเลิศ รองชนะเลิศและชมเชย
๔.๕ หากมีการเปลี่ยนแปลงกติกาขอใดขอหนึ่ง ผูจัดการประกวดจะแจงใหผูเขาประกวดทราบกอน
การประกวด
4.6 กรณี ผู เ ข า ประกวดไปรายงานตั ว ไม ค รบตามจํา นวนที่ กํา หนดในหลั ก เกณฑ ก ารประกวด
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน
4.7 ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด)
4.๘ กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้
(1) สํา เนาบัตรประจํา ตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสํา เนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิ ด
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ
(2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา
โดยใหอ งคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ซึ่ง เปน เจา ภาพระดับ ภาครวบรวมเอกสารดัง กลา วสง ไปยั ง อปท.
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
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4.9 กรณีแขง ขัน เปน ที ม (ผูช นะการประกวดระดับ ภาคเข า มาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย
***กรณี แ ขง ขันเปน ที ม (ระดับ ภาค) สามารถเปลี่ย นตัว ผู เ ข า ประกวดได แต ตอ งแสดงหลั ก ฐาน
ใหกรรมการพิจารณาดวย โดยใชแบบฟอรมการเปลี่ยนตัวจากเจาภาพจัดการแขงขัน
๕. เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
๑. ความพรอมเพรียง
๒. น้ําเสียง
๓. ลีลา บุคลิกภาพ
4. การแตงกาย
5. จังหวะ ทํานอง อักขระ เทคนิค

คะแนน
๓๐
2๐
๒๐
20
1๐

หมายเหตุ
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
6. การตัดสินยึดตามเกณฑดังนี้
- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม
- รางวัลเหรียญทอง
- รางวัลเหรียญเงิน
- รางวัลเหรียญทองแดง

คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง
ไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป

ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน
ในระดับประเทศตอไป
หมายเหตุ 1. กรณีทีมประกวดแขงขันนอยกวา 10 ทีม จะทําการแขงขันและตัดสินในรอบเดียว (1 เพลง)
2. ฉากอุปกรณประกอบการแสดงจะตองไมเปนอุปสรรคตอการแสดงและตองสอดคลองกับ
การแสดงเทานั้น
3. นักเรียนที่สงประกวดแขงขันของกลุมสาระการเรียนรูศลิ ปะ (ดนตรี/นาฏศิลป) สามารถ
แขงขันไดมากกวา 1 กิจกรรม
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เกณฑการประกวดแขงขันการรองเพลงพระราชนิพนธพรอมจินตลีลา
(ระดับมัธยมศึกษาตอนตน)
การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62
๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด
1. นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
๒. จํานวนผูเขาประกวด
อปท.ละ ๑ ทีมๆ ละ ๖ – ๙ คน (รวมนักรอง)
๓. ประเภทของเพลงและเวลาที่ใชในการประกวด
เพลงไทยพระราชนิพ นธของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช จํานวน ๑ เพลง ไมเกิน
๑๐ นาที ผูเขาประกวดในรอบแรกเมื่อเขารอบตัดสินตองเปลี่ยนเพลง โดยแจงใหคณะกรรมการและผูจัดการ
ประกวดทราบลวงหนา
๔. วิธีการประกวด
๔.๑ ผูเขาประกวดแตงกายตามความเหมาะสม
๔.๒ ผูเขาประกวดทุก ทีมรายงานตัวพรอมมอบแผน CD (Sound เพลง) ที่จ ะใชในการประกวด
ทั ้ง ๒ รอบ โดยแจ ง เพลงที่ จ ะใช ใ นแต ล ะรอบให ผู จั ด การประกวดทราบล ว งหน า พร อ มทั้ ง จั บ ฉลาก
เพื่อจัดลําดับกอนการประกวด ๑๕ นาที
๔.๓ ผูเขาประกวดขึ้นรองเพลงตามลําดับ คณะกรรมการประกาศรายชื่อผูเขารอบชิงชนะเลิศ ๑๐ ทีม
โดยไมแจงคะแนน
๔.๔ การประกวดในรอบชิ งชนะเลิศจะดํา เนิน การโดยให ผูที่เ ขา รอบจั บฉลากขึ้น แสดงตามลํา ดั บ
และประกาศรายชื่อผูชนะเลิศ รองชนะเลิศและชมเชย
๔.๕ หากมีการเปลี่ยนแปลงกติกาขอใดขอหนึ่ง ผูจัดการประกวดจะแจงใหผูเขาประกวดทราบกอน
การประกวด
4.6 กรณี ผู เ ข า ประกวดไปรายงานตั ว ไม ค รบตามจํา นวนที่ กํา หนดในหลั ก เกณฑ ก ารประกวด
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน
4.7 ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด)
4.๘ กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้
(1) สํา เนาบัตรประจํา ตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสํา เนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิ ด
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ
(2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา
โดยใหอ งคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ซึ่ง เปน เจา ภาพระดับ ภาครวบรวมเอกสารดัง กลา วสง ไปยั ง อปท.
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
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๔.9 กรณีแ ขง ขันเปน ที ม (ผูช นะการประกวดระดับ ภาคเข า มาประกวดระดั บประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย
***กรณี แ ขง ขันเปน ที ม (ระดับ ภาค) สามารถเปลี่ย นตัว ผู เ ข า ประกวดได แต ตอ งแสดงหลั ก ฐาน
ใหกรรมการพิจารณาดวย โดยใชแบบฟอรมการเปลี่ยนตัวจากเจาภาพจัดการแขงขัน
๕. เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
๑. ความพรอมเพรียง
๒. น้ําเสียง
๓. ลีลา บุคลิกภาพ
4. การแตงกาย
5. จังหวะ ทํานอง อักขระ เทคนิค

คะแนน
๓๐
2๐
๒๐
20
1๐

หมายเหตุ
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
6. การตัดสินยึดตามเกณฑดังนี้
- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม
- รางวัลเหรียญทอง
- รางวัลเหรียญเงิน
- รางวัลเหรียญทองแดง

คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง
ไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป

ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ไดรบั เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน
ในระดับประเทศตอไป
หมายเหตุ 1. กรณีทีมประกวดแขงขันนอยกวา 10 ทีม จะทําการแขงขันและตัดสินในรอบเดียว (1 เพลง)
2. ฉากอุปกรณประกอบการแสดงจะตองไมเปนอุปสรรคตอการแสดงและตองสอดคลองกับ
การแสดงเทานั้น
3. นักเรียนที่สงประกวดแขงขันของกลุมสาระการเรียนรูศลิ ปะ (ดนตรี/นาฏศิลป) สามารถ
แขงขันไดมากกวา 1 กิจกรรม
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เกณฑการประกวดแขงขันการรองเพลงพระราชนิพนธพรอมจินตลีลา
(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62
๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด
1. นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6
๒. จํานวนผูเขาประกวด
อปท.ละ ๑ ทีมๆ ละ ๖ – ๙ คน (รวมนักรอง)
๓. ประเภทของเพลงและเวลาที่ใชในการประกวด
เพลงไทยพระราชนิพ นธของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช จํานวน ๑ เพลง ไมเกิน
๑๐ นาที ผูเขาประกวดในรอบแรกเมื่อเขารอบตัดสินตองเปลี่ยนเพลง โดยแจงใหคณะกรรมการและผูจัดการ
ประกวดทราบลวงหนา
๔. วิธีการประกวด
๔.๑ ผูเขาประกวดแตงกายตามความเหมาะสม
๔.๒ ผูเขาประกวดทุกทีมรายงานตัวพรอมมอบแผน CD (Sound เพลง) ที่จะใชในการประกวด
ทั้ ง ๒ รอบ โดยแจ ง เพลงที่ จ ะใช ใ นแต ล ะรอบให ผู จั ด การประกวดทราบล ว งหน า พร อ มทั้ ง จั บ ฉลาก
เพื่อจัดลําดับกอนการประกวด ๑๕ นาที
๔.๓ ผูเขาประกวดขึ้นรองเพลงตามลําดับ คณะกรรมการประกาศรายชื่อผูเขารอบชิงชนะเลิศ ๑๐ ทีม
โดยไมแจงคะแนน
๔.๔ การประกวดในรอบชิง ชนะเลิศจะดํา เนิน การโดยใหผูที่เ ขา รอบจั บฉลากขึ้น แสดงตามลํ า ดั บ
และประกาศรายชื่อผูชนะเลิศ รองชนะเลิศและชมเชย
๔.๕ หากมีการเปลี่ยนแปลงกติกาขอใดขอหนึ่ง ผูจัดการประกวดจะแจงใหผูเขาประกวดทราบกอน
การประกวด
4.6 กรณี ผู เ ข า ประกวดไปรายงานตั ว ไม ค รบตามจํา นวนที่ กํา หนดในหลั ก เกณฑ ก ารประกวด
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน
4.7 ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด)
4.๘ กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้
(1) สํา เนาบัตรประจํา ตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสํา เนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิ ด
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ
(2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา
โดยใหอ งคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ซึ่ง เปน เจา ภาพระดับ ภาครวบรวมเอกสารดัง กลา วสง ไปยั ง อปท.
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
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4.๙ กรณีแขง ขัน เปน ที ม (ผูช นะการประกวดระดับ ภาคเข า มาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย
***กรณี แ ขง ขันเปน ที ม (ระดับ ภาค) สามารถเปลี่ย นตัว ผู เ ข า ประกวดได แต ตอ งแสดงหลั ก ฐาน
ใหกรรมการพิจารณาดวย โดยใชแบบฟอรมการเปลี่ยนตัวจากเจาภาพจัดการแขงขัน
๕. เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
๑. ความพรอมเพรียง
๒. น้ําเสียง
๓. ลีลา บุคลิกภาพ
4. การแตงกาย
5. จังหวะ ทํานอง อักขระ เทคนิค

คะแนน
๓๐
2๐
๒๐
20
1๐

หมายเหตุ
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
6. การตัดสินยึดตามเกณฑดังนี้
- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม
- รางวัลเหรียญทอง
- รางวัลเหรียญเงิน
- รางวัลเหรียญทองแดง

คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง
ไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป

ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ไดรบั เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน
ในระดับประเทศตอไป
หมายเหตุ 1. กรณีทีมประกวดแขงขันนอยกวา 10 ทีม จะทําการแขงขันและตัดสินในรอบเดียว (1 เพลง)
2. ฉากอุปกรณประกอบการแสดงจะตองไมเปนอุปสรรคตอการแสดงและตองสอดคลองกับ
การแสดงเทานั้น
3. นักเรียนที่สงประกวดแขงขันของกลุมสาระการเรียนรูศลิ ปะ (ดนตรี/นาฏศิลป) สามารถ
แขงขันไดมากกวา 1 กิจกรรม
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เกณฑการประกวดแขงขันการรองเพลงลูกทุงพรอมแดนเซอร
(ระดับประถมศึกษา)
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) ที่จะใชในการประกวดทั้ง ๒ รอบ
โดยแจงเพลงที่จะใชในแตละรอบใหผูจัดการประกวดทราบลวงหนา พรอมทั้งจับฉลาก เพื่อจัดลําดับกอน
การประกวด ๑๕ นาที
๔.๓ ผูเขาประกวดขึ้นรองเพลงตามลําดับ คณะกรรมการประกาศรายชื่อผูเขารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม
โดยไมแจงคะแนน
๔.๔ การประกวดในรอบชิงชนะเลิศจะดําเนินการโดยใหผูที่เขารอบจับฉลากขึ้นแสดงตามลําดับ และ
ประกาศรายชื่อผูชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชย
๔.๕ หากมีการเปลี่ยนแปลงกติกาขอใดขอหนึ่ง ผูจัดการประกวดจะแจงใหผูเขาประกวดทราบกอน
การประกวด
๔.๖ กรณี ผู เ ข า ประกวดไปรายงานตั ว ไม ค รบตามจํา นวนที่ กํา หนดในหลั ก เกณฑ ก ารแข ง ขั น
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
๔.๗ ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด)
๔.๘ กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้
(1) สํา เนาบัตรประจําตัว คนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือ สํ าเนาสูติบั ตรหรือหนังสือ รับรองการเกิ ด
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ
(2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่ง เปนเจา ภาพระดับ ภาครวบรวมเอกสารดัง กลา วส งไปยังหน วยงาน
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
4.7 กรณีแขงขันเปนทีม (ผูแขงขันชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย
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๕. เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
๑. ความพรอมเพรียง
๒. น้ําเสียง
๓. ลีลา บุคลิกภาพ
4. การแตงกาย
5. จังหวะ ทํานอง อักขระ เทคนิค

คะแนน
๓๐
2๐
๒๐
20
1๐

หมายเหตุ
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
6. รางวัลการประกวด
- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม
- รางวัลเหรียญทอง
- รางวัลเหรียญเงิน
- รางวัลเหรียญทองแดง

คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง
ไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป

ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ไดรบั เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน
ในระดับประเทศตอไป
หมายเหตุ 1. กรณีทีมประกวดแขงขันนอยกวา 10 ทีม จะทําการแขงขันและตัดสินในรอบเดียว (1 เพลง)
2. ฉากอุปกรณประกอบการแสดงจะตองไมเปนอุปสรรคตอการแสดงและตองสอดคลองกับ
การแสดงเทานั้น
3. นักเรียนที่สงประกวดแขงขันของกลุมสาระการเรียนรูศลิ ปะ (ดนตรี/นาฏศิลป) 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) ที่จะใชในการประกวดทั้ง ๒ รอบ
โดยแจงเพลงที่จะใชในแตละรอบใหผูจัดการประกวดทราบลวงหนา พรอมทั้งจับฉลาก เพื่อจัดลําดับกอนการ
ประกวด ๑๕ นาที
๔.๓ ผูเขาประกวดขึ้นรองเพลงตามลําดับ คณะกรรมการประกาศรายชื่อผูเขารอบชิงชนะเลิศ ๑๐ ทีม
โดยไมแจงคะแนน
๔.๔ การประกวดในรอบชิงชนะเลิศจะดําเนินการโดยใหผูที่เขารอบจับฉลากขึ้นแสดงตามลําดับ และ
ประกาศรายชื่อผูชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชย
๔.๕ หากมีการเปลี่ยนแปลงกติกาขอใดขอหนึ่ง ผูจัดการประกวดจะแจงใหผูเขาประกวดทราบกอน
การประกวด
๔.๖ กรณี ผู เ ข า ประกวดไปรายงานตั ว ไม ค รบตามจํา นวนที่ กํา หนดในหลั ก เกณฑ ก ารประกวด
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
๔.๗ ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด)
๔.๘ กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้
(1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญ ชาติไทยหรือสํา เนาสูติบัตรหรื อหนังสือรับรองการเกิ ด
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ
(2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่ง เปนเจา ภาพระดับ ภาครวบรวมเอกสารดัง กลา วส งไปยังหน วยงาน
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
๔.๙ กรณีแขงขันเปนทีม (ผูแขงขันชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย
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๕. เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
๑. ความพรอมเพรียง
๒. น้ําเสียง
๓. ลีลา บุคลิกภาพ
4. การแตงกาย
5. จังหวะ ทํานอง อักขระ เทคนิค

คะแนน
๓๐
2๐
๒๐
20
1๐

หมายเหตุ
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
6. รางวัลการประกวด
- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม
- รางวัลเหรียญทอง
- รางวัลเหรียญเงิน
- รางวัลเหรียญทองแดง

คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง
ไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป

ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ไดรบั เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน
ในระดับประเทศตอไป
หมายเหตุ 1. กรณีทีมประกวดแขงขันนอยกวา 10 ทีม จะทําการแขงขันและตัดสินในรอบเดียว (1 เพลง)
2. ฉากอุปกรณประกอบการแสดงจะตองไมเปนอุปสรรคตอการแสดงและตองสอดคลองกับ
การแสดงเทานั้น
3. นักเรียนที่สงประกวดแขงขันของกลุมสาระการเรียนรูศลิ ปะ (ดนตรี/นาฏศิลป) สามารถ
แขงขันไดมากกวา 1 กิจกรรม
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แบบฟอรมการใหคะแนน
การประกวดแขงขันการประกวดการรองเพลงลูกทุงพรอมแดนเซอร
๐ รอบแรก
๐ รอบตัดสิน
ระดับชั้น

๐ ระดับประถมศึกษาปที่ 1 - 6
๐ ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6

สถานที่........................................................วันที่...........เดือน..............................ป...............เวลา........................
กรรมการผูตัดสิน...................................................................................................................................................
ภาค………………………………………………..…….………..…….ทีมที่……………………………………………………………………..
โรงเรียน…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..
สังกัด อบจ. /เทศบาล /อบต. ………………………………………………………………………………………………………….……..
อําเภอ.............................................................................จังหวัด............................................................................
เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน

คะแนน

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

คะแนนจาก
กรรมการ

๓๐
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
รวม

๑๐๐

ลงชื่อ………………………………………….…….……กรรมการ
(........................................................)
ลงชื่อ………………………………………………..……ผูตรวจสอบ
(........................................................)
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เกณฑการประกวดแขงขันการวาดภาพระบายสี
(ระดับปฐมวัย)
การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62
๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด
1. นักเรียนกําลังศึกษาอยูระดับปฐมวัยโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. นักเรียนเกิดในป พ.ศ. 2556 – 2558
๒. จํานวนผูเขาประกวด
อปท.ละ 1 ทีมๆ ละ ๒ คน (ไมจํากัดชาย-หญิง)
๓. เวลาที่ใชในการประกวด
๒ ชั่วโมง
๔. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ
๔.๑ วาดภาพในหัวขอ “ครอบครัวสุขสันต”
๔.๒ ผูจัดการประกวด จัดเตรียมอุปกรณให ประกอบดวย
- กระดาษวาดเขียนเลมเล็ก (ขนาด A๔ ๑๐๐ ปอนด)
๔.๓ ใหผูเขาประกวดจัดเตรียมอุปกรณมาเอง ดังนี้
- ดินสอ
- ยางลบ
- สีเทียนชนิด ๑๒ สี (ชุดที่ ๑) หากมีมากกวา 1 กลอง ตองเปนสีที่เหมือนกับชุดที่ 1
มิเชนนั้นตองเลือกใชเพียงกลองเดียว
- แผนรองวาดภาพ
๔.๔ กรณี ผู เ ข า ประกวดไปรายงานตั ว ไม ค รบตามจํา นวนที่ กํา หนดในหลั ก เกณฑ ก ารประกวด
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
๔.๕ ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด)
๔.๖ กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้
(1) สํา เนาบัตรประจํา ตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสํา เนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิ ด
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ
(2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่ง เปนเจา ภาพระดับ ภาครวบรวมเอกสารดัง กลา วส งไปยังหน วยงาน
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
๔.๗ กรณีแขงขันเปนทีม (ผูแขงขันชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย
***กรณี แ ขง ขันเปน ที ม (ระดับ ภาค) สามารถเปลี่ย นตัว ผู เ ข า ประกวดได แต ตอ งแสดงหลั ก ฐาน
ใหกรรมการพิจารณาดวย โดยใชแบบฟอรมการเปลี่ยนตัวจากเจาภาพจัดการแขงขัน
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๕. เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
๑. วาดภาพตามหัวขอที่กําหนด
๒. การวางภาพที่เหมาะสม
๓. ความคิดริเริ่มสรางสรรค
๔. ความประณีตสวยงาม
๕. การเก็บอุปกรณหลังการใชงาน

คะแนน
30
2๐
2๐
2๐
10

หมายเหตุ
*** หากใชสีมากกวา ๑ กลอง (๑๒ สี) ตองเปนสีที่เหมือนกับชุดที่ ๑ มิเชนนั้นตองเลือกใชเพียงกลองเดียว
*** ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
*** ผลงานที่ไมเสร็จสมบูรณตามกําหนดเวลา คณะกรรมการจะไมพิจารณา
๖. รางวัลการประกวด
- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม
- รางวัลเหรียญทอง
- รางวัลเหรียญเงิน
- รางวัลเหรียญทองแดง

คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง
ไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป

ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ไดรบั เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน
ในระดับประเทศตอไป
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เกณฑการประกวดแขงขันการวาดภาพระบายสี
(ระดับประถมศึกษาตอนตน)
การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62
๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด
1. นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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 จัดเตรียมอุปกรณให 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) (สีชุด ที่ 2)ตอ งเปน สี ที่เหมือ นกับ (สี ชุดที่ 1) มิฉ ะนั้ น ต อง
เลือกใชเพียงสีชุดเดียว
- แผนรองวาดภาพ
๔.๔ กรณี ผู เ ข า ประกวดไปรายงานตั ว ไม ค รบตามจํา นวนที่ กํา หนดในหลั ก เกณฑ ก ารประกวด
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
๔.๕ ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด)
๔.๖ กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้
(1) สํา เนาบัตรประจํา ตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสํา เนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิ ด
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ
(2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา
โดยใหอ งคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ซึ่ง เปน เจา ภาพระดับ ภาครวบรวมเอกสารดัง กลา วสง ไปยั ง อปท.
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
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๔.๗ กรณีแขงขันเปนทีม (ผูแขงขันชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย
***กรณี แ ขง ขันเปน ที ม (ระดับ ภาค) สามารถเปลี่ย นตัว ผู เ ข า ประกวดได แต ตอ งแสดงหลั ก ฐาน
ใหกรรมการพิจารณาดวย โดยใชแบบฟอรมการเปลี่ยนตัวจากเจาภาพจัดการแขงขัน
๕. เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
๑. วาดภาพตามหัวขอที่กําหนด
๒. การจัดองคประกอบศิลป
๓. ความคิดริเริ่มสรางสรรค
4. การเก็บอุปกรณหลังการใชงาน

คะแนน
1๕
5๐
๓๐
๕

หมายเหตุ
*** หากใชสีมากกวา ๑ กลอง (๑๒ สี) ตองเปนสีที่เหมือนกับชุดที่ ๑ มิเชนนั้นตองเลือกใชเพียงกลองเดียว
*** ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
*** ผลงานที่ไมเสร็จสมบูรณตามกําหนดเวลา คณะกรรมการจะไมพิจารณา
๖. รางวัลการประกวด
- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม
- รางวัลเหรียญทอง
- รางวัลเหรียญเงิน
- รางวัลเหรียญทองแดง

คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง
ไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป

ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ไดรบั เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน
ในระดับประเทศตอไป
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เกณฑการประกวดแขงขันการวาดภาพระบายสี
(ระดับประถมศึกษาตอนปลาย)
การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62
๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด
1. นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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 จัดเตรียมอุปกรณให ประกอบดวย
- กระดาษวาดเขียน ๑๐๐ ปอนด ผิวเรียบ ขนาด ๑๕ นิ้ว x ๒๒ นิ้ว
๔.๓ ใหผูเขาประกวด จัดเตรียมอุปกรณมาเอง ดังนี้
- ดินสอ
- ยางลบ
- สีชอลก ชนิด 24 สี (ชุดที่ ๑)
* หากใชสีมากกวา 1 ชุด (สีชุดที่ 2)ตองเปนสีที่เหมือนกับ(สีชุดที่ 1) มิฉะนั้นตองเลือกใชเพียง
สีชุดเดียว
- แผนรองวาดภาพ
๔.๔ กรณี ผู เ ข า ประกวดไปรายงานตั ว ไม ค รบตามจํา นวนที่ กํา หนดในหลั ก เกณฑ ก ารประกวด
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
๔.๕ ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด)
๔.๖ กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้
(1) สําเนาบัตรประจํา ตัวคนซึ่งไมมีสัญ ชาติไทยหรือสํ าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ
(2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา
โดยใหอ งคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ซึ่ง เปน เจา ภาพระดับ ภาครวบรวมเอกสารดัง กลา วสง ไปยั ง อปท.
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
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๔.๗ กรณีแขงขันเปนทีม (ผูแขงขันชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย
***กรณี แ ขง ขันเปน ที ม (ระดับ ภาค) สามารถเปลี่ย นตัว ผู เ ข า ประกวดได แต ตอ งแสดงหลั ก ฐาน
ใหกรรมการพิจารณาดวย โดยใชแบบฟอรมการเปลี่ยนตัวจากเจาภาพจัดการแขงขัน
๕. เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
๑. วาดภาพตามหัวขอที่กําหนด
๒. การจัดองคประกอบศิลป
๓. ความคิดริเริ่มสรางสรรค
4. การเก็บอุปกรณหลังการใชงาน

คะแนน
1๕
5๐
๓๐
๕

หมายเหตุ
*** หากใชสีมากกวา ๑ กลอง (24 สี) ตองเปนสีที่เหมือนกับชุดที่ ๑ มิเชนนั้นตองเลือกใชเพียงกลองเดียว
*** ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
*** ผลงานที่ไมเสร็จสมบูรณตามกําหนดเวลา คณะกรรมการจะไมพิจารณา
๖. รางวัลการประกวด
- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม
- รางวัลเหรียญทอง
- รางวัลเหรียญเงิน
- รางวัลเหรียญทองแดง

คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง
ไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป

ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ไดรบั เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน
ในระดับประเทศตอไป
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เกณฑการประกวดแขงขันการวาดภาพระบายสี
(ระดับมัธยมศึกษาตอนตน)
การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62
๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด
1. นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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 จัดเตรียมอุปกรณให ประกอบดวย
- กระดาษวาดเขียน ๑๐๐ ปอนด ขนาด ๑๕ นิ้ว x ๒๒นิ้ว
๔.๓ ใหผูเขาประกวด จัดเตรียมอุปกรณมาเอง ดังนี้
- ดินสอ
- ยางลบ
- สีนํา้ ชนิด 24 สี (ชุดที่ 1)
* หากใชสีมากกวา 1 ชุด (สีชุดที่ 2)ตองเปนสีที่เหมือนกับ(สีชุดที่ 1) มิฉะนั้นตองเลือกใชเพียง
สีชุดเดียว
- แผนรองวาดภาพ
๔.๔ กรณี ผู เ ข า ประกวดไปรายงานตั ว ไม ค รบตามจํา นวนที่ กํา หนดในหลั ก เกณฑ ก ารประกวด
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
๔.๕ ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด)
๔.๖ กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้
(1) สําเนาบัตรประจํา ตัวคนซึ่งไมมีสัญ ชาติไทยหรือสํ าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ
(2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา
โดยใหอ งคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ซึ่ง เปน เจา ภาพระดับ ภาครวบรวมเอกสารดัง กลา วสง ไปยั ง อปท.
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
๔.๗ กรณีแขงขันเปนทีม (ผูแขงขันชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย
***กรณี แ ขง ขันเปน ที ม (ระดับ ภาค) สามารถเปลี่ย นตัว ผู เ ข า ประกวดได แต ตอ งแสดงหลั ก ฐาน
ใหกรรมการพิจารณาดวย โดยใชแบบฟอรมการเปลี่ยนตัวจากเจาภาพจัดการแขงขัน
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๕. เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
๑. วาดภาพตามหัวขอที่กําหนด
๒. การจัดองคประกอบศิลป
๓. ความคิดริเริ่มสรางสรรค
4. การเก็บอุปกรณหลังการใชงาน

คะแนน
1๕
5๐
๓๐
๕

หมายเหตุ
*** หากใชสีมากกวา ๑ กลอง (24 สี) ตองเปนสีที่เหมือนกับชุดที่ ๑ มิเชนนั้นตองเลือกใชเพียงกลองเดียว
*** ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
*** ผลงานที่ไมเสร็จสมบูรณตามกําหนดเวลา คณะกรรมการจะไมพิจารณา
๖. รางวัลการประกวด
- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม
- รางวัลเหรียญทอง
- รางวัลเหรียญเงิน
- รางวัลเหรียญทองแดง

คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง
ไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป

ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ไดรบั เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน
ในระดับประเทศตอไป
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เกณฑการประกวดแขงขันการวาดภาพระบายสี
(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62
๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด
1. นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6
๒. จํานวนผูเขาประกวด
อปท.ละ ๑ ทีมๆ ละ ๒ คน
๓. เวลาที่ใชในการประกวด
๓ ชั่วโมง
๔. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ
๔.๑ วาดภาพระบายสีนา้ํ หุนนิ่ง
- ผูเขาประกวดวาดภาพระบายสี “ตามหุนนิ่งที่ไดจัดเตรียมไวใหในวันประกวด”
๔.๒ ผูจัดการประกวด จัดเตรียมอุปกรณให ประกอบดวย
- กระดาษวาดเขียน ๑๐๐ ปอนด ขนาด ๑๕ นิ้ว x ๒๒ นิ้ว
๔.๓ ใหผูเขาประกวด จัดเตรียมอุปกรณมาเอง ดังนี้
- ดินสอ
- ยางลบ
- สีนํา้ ชนิด 24 สี (ชุดที่ 1)
* หากใชสีมากกวา 1 ชุด (สีชุดที่ 2)ตองเปนสีที่เหมือนกับ(สีชุดที่ 1) มิฉะนั้นตองเลือกใชเพียง
สีชุดเดียว
- แผนรองวาดภาพ
๔.๔ กรณี ผู เ ข า ประกวดไปรายงานตั ว ไม ค รบตามจํา นวนที่ กํา หนดในหลั ก เกณฑ ก ารประกวด
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
๔.๕ ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด)
๔.๖ กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้
(1) สํา เนาบัตรประจํา ตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสํา เนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิ ด
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ
(2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา
โดยใหอ งคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ซึ่ง เปน เจา ภาพระดับ ภาครวบรวมเอกสารดัง กลา วสง ไปยั ง อปท.
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
๔.๗ กรณีแขงขันเปนทีม (ผูแขงขันชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย
***กรณี แ ขง ขันเปน ที ม (ระดับ ภาค) สามารถเปลี่ย นตัว ผู เ ข า ประกวดได แต ตอ งแสดงหลั ก ฐาน
ใหกรรมการพิจารณาดวย โดยใชแบบฟอรมการเปลี่ยนตัวจากเจาภาพจัดการแขงขัน
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๕. เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
๑. การวางภาพที่เหมาะสม
๒. สัดสวนโครงสราง
๓. การใหสีสวยงาม
๔. ความสมบูรณ (การเก็บรายละเอียด)
๕. การเก็บอุปกรณหลังการใชงาน

คะแนน
๒๐
๓๐
๒๐
๒๕
๕

หมายเหตุ
*** หากใชสีมากกวา ๑ กลอง (24 สี) ตองเปนสีที่เหมือนกับชุดที่ ๑ มิเชนนั้นตองเลือกใชเพียงกลองเดียว
*** ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
*** ผลงานที่ไมเสร็จสมบูรณตามกําหนดเวลา คณะกรรมการจะไมพิจารณา
๖. รางวัลการประกวด
- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม
- รางวัลเหรียญทอง
- รางวัลเหรียญเงิน
- รางวัลเหรียญทองแดง

คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง
ไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป

ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ไดรบั เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน
ในระดับประเทศตอไป
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เกณฑการประกวดแขงขันแกะสลักผักผลไม
การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62
๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด
นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑.๑ ระดับประถมศึกษาปที่ ๔ – ๖
๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓
๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๔ – ๖
๒. จํานวนผูเขารวมการประกวด
อปท.สงตัวแทนระดับละ 1 ทีมๆ ละ ๓ คน
๓. เวลาที่ใชในการประกวด
๓ ชั่วโมง
๔. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ
๔.๑ ใหผูเขาแขงขันเตรียมวัสดุที่ใชในการแกะสลักมาเอง
๔.๒ ให ผูเ ข า แข ง ขั น แกะสลัก ผั ก และผลไม ๔ ชนิ ด ดั ง นี้ มะละกอ แครอท ฟ ก ทอง แคนตาลู ป
สวนผลไมอื่นๆ สามารถนํามาตกแตงได (ใหผูเขาแขงขันเตรียมวัสดุที่ใชในการแกะสลักมาเอง)
๔.๓ ผูเขาแขงขันนําเครื่องมือและอุปกรณมาเอง (หามใชเครื่องมือแกะสลักสําเร็จรูป เชน มีดหั่นผัก
ผลไม ที่หั่นออกมาเปนลาย)
๔.๔ ไมอนุญาตใหผูเขาแขงขันตัด เกลา แกะสลัก ตกแตงรูปทรงใด ๆ มากอน
๔.๕ ผูเขาประกวดดําเนินการแกะสลักผักและผลไมเสร็จแลวนําผลงานมาจัดประดับตกแตงเปนรูปทรง
ตางๆ ตามความคิดสรางสรรค
๔.6 กรณี ผู เ ข า ประกวดไปรายงานตั ว ไม ค รบตามจํา นวนที่ กํา หนดในหลั ก เกณฑ ก ารประกวด
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
๔.7 ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด)
๔.8 กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้
(1) สําเนาบัตรประจํา ตัวคนซึ่งไมมีสัญ ชาติไทยหรือสํา เนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ
(2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา
โดยใหอ งคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ซึ่ง เปน เจา ภาพระดับ ภาครวบรวมเอกสารดัง กลา วสง ไปยั ง อปท.
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
๔.9 กรณีแขงขันเปนทีม (ผูแขงขันชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย
***กรณี แ ขง ขันเปน ที ม (ระดับ ภาค) สามารถเปลี่ย นตัว ผู เ ข า ประกวดได แต ตอ งแสดงหลั ก ฐาน
ใหกรรมการพิจารณาดวย โดยใชแบบฟอรมการเปลี่ยนตัวจากเจาภาพจัดการแขงขัน
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๕. เกณฑการใหคะแนน เต็ม 100 คะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
๑. การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณถูกตองตามที่กําหนด
๒. ปฏิบัติถูกตองตามขั้นตอน
๓. รูปทรงเหมาะสม
๔. ความประณีต เรียบรอย สวยงาม
๕. ความประหยัด
๖. ความรวมมือในการทํางานในหมูคณะ
๗. ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการจัดตกแตง
๘. การจัดเก็บ ทําความสะอาด

คะแนน
๕
๑๕
๑๕
๒๐
๑๐
๑๐
๑๕
๑๐

หมายเหตุ
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
6. รางวัลการประกวด
- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม
- รางวัลเหรียญทอง
- รางวัลเหรียญเงิน
- รางวัลเหรียญทองแดง

คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง
ไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป

ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ไดรบั เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม 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 ให ผู เ ข า ประกวดเตรี ย มอุ ป กรณ ที่จ ะใช ใ นการนํ า เสนอผลงานตามความเหมาะสม
กับ พวงมาลัย พรอมติดปา ยชื่อ – นามสกุล โรงเรียน อํา เภอ จังหวัด ของผูเขา ประกวด (เขียนตัว บรรจง)
แลวนําไปจัดแสดงในสถานที่ที่ผูจัดการประกวดจัดเตรียมไวให
ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓
ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๔ - ๖
๔.๑.๓ ใหผูเขาประกวดรอยมาลัยคลองคอประกอบริบบิ้นสําหรับใชในงานมงคล
๔.๑.๔ ให ผู เ ข า ประกวดเตรี ย มอุ ป กรณ ที่จ ะใช ใ นการนํ า เสนอผลงานตามความเหมาะสม
กับ พวงมาลัย พรอมติดปา ยชื่อ – นามสกุล โรงเรียน อํา เภอ จังหวัด ของผูเขา ประกวด (เขียนตัว บรรจง)
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 สํา หรับ ระดับ มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1-3 และระดั บ มั ธ ยมศึก ษาป ที่ 4-6 ผู เ ขา ประกวด
สามารถประดิษฐ ประกอบ จัดเตรียมริบบิ้นมาได
๔.๓ กรณี ผู เ ข า ประกวดไปรายงานตั ว ไม ค รบตามจํา นวนที่ กํา หนดในหลั ก เกณฑ ก ารประกวด
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
๔.๔ ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด)
๔.๕ กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้
(1) สํา เนาบัตรประจํา ตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสํา เนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิ ด
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ
(2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา
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โดยใหอ งคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ซึ่ง เปน เจา ภาพระดับ ภาครวบรวมเอกสารดัง กลา วสง ไปยั ง อปท.
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
๔.๖ การคัดเลือกเปนตัวแทนระดับประเทศ จํานวน 3 ทีม พิจารณาตามลําดับคะแนน
๔.7 กรณีแขงขันเปนทีม (ผูแขงขันชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย
***กรณี แ ขง ขันเปน ที ม (ระดับ ภาค) สามารถเปลี่ย นตัว ผู เ ข า ประกวดได แต ตอ งแสดงหลั ก ฐาน
ใหกรรมการพิจารณาดวย โดยใชแบบฟอรมการเปลี่ยนตัวจากเจาภาพจัดการแขงขัน
หมายเหตุ *** หากฝาฝนในขอ ๔.๒.๓ จะตัดสิทธิ์ออกจากการประกวด
๕. เกณฑการใหคะแนน เต็ม 100 คะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
๑. ความพรอมในการจัดเตรียมวัสดุและเครื่องมือ
๒. ความถูกตองของงานตามประเภทที่กําหนด
๓. ปฏิบัติงานไดถูกตองตามขั้นตอนที่กําหนด
๔. สีสัน รูปทรงสวยงาม
๕. ความรวมมือในการทํางาน
๖. ความคิดริเริ่มสรางสรรค
๗. เสร็จทันตามเวลาที่กําหนด
๘. การจัดเก็บทําความสะอาด
๙. ผลงานประณีต สวยงาม เรียบรอย มีความคงทน

คะแนน
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
10
๑๐
๑๐
๒0

หมายเหตุ
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
๖. รางวัลการประกวด
- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม
- รางวัลเหรียญทอง
- รางวัลเหรียญเงิน
- รางวัลเหรียญทองแดง

คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง
ไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป

ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ไดรบั เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน
ในระดับประเทศตอไป
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เกณฑการประกวดแขงขันงานประดิษฐจากใบตอง
(ระดับประถมศึกษาตอนปลาย)
การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62
๑. ระดับชั้นผูเขาแขงขัน
1. นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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 (เปนวงกลมเสนผานศูนยกลาง ๑๐ – ๑๒ นิ้ว สูงไมเกิน ๔ นิ้ว) และใหนําผลงานมา
จัดเขาชุดกันใหสวยงามและเหมาะสม
๔.๒ การเตรียมวัสดุอุปกรณ
4.2.1 ใหผูเขาแขงขันจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ ในการประดิษฐและตกแตงมาเอง
4.2.2 ฐานรองสามารถทํามาลวงหนา และทําจากโฟมได
4.2.3 อนุญาตใหตัดฉีกใบตองตามขนาดที่ตองการ แตไมสามารถประดิษฐใบตอง เชน การมวน
เย็บ ประกอบ หรือพับกลีบมากอนลวงหนา หากเตรียมมาไมวากรณีใดๆ จะปรับตกทันที
๔.๓ กรณี ผู เ ข า ประกวดไปรายงานตั ว ไม ค รบตามจํา นวนที่ กํา หนดในหลั ก เกณฑ ก ารประกวด
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
๔.๔ ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด)
๔.๕ กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้
(1) สํ า เนาบัตรประจํา ตัว คนซึ่งไมมี สัญ ชาติ ไ ทยหรือสํ า เนาสู ติบั ตรหรื อหนั งสื อรั บรองการเกิ ด
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ
(2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา
โดยใหอ งคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ซึ่ง เปน เจา ภาพระดับ ภาครวบรวมเอกสารดัง กลา วสง ไปยั ง อปท.
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
๔.๖ กรณีแขงขันเปนทีม (ผูแขงขันชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย
***กรณี แ ขง ขันเปน ที ม (ระดับ ภาค) สามารถเปลี่ย นตัว ผู เ ข า ประกวดได แต ตอ งแสดงหลั ก ฐาน
ใหกรรมการพิจารณาดวย โดยใชแบบฟอรมการเปลี่ยนตัวจากเจาภาพจัดการแขงขัน
หมายเหตุ *** ใหผูเขาประกวดจัดเตรียมใบตองมาเอง
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๕. เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
๑. การเตรียมวัสดุอุปกรณ (๕ คะแนน)
- การเจียนใบตอง การฉีกใบตองใหเหมาะสมกับงาน
๒. ความถูกตองตามประเภทที่กําหนด (๓๐ คะแนน)
- การหอรูปทรงตาง ๆ ขนาดเหมาะสม
- ถาดรอง (เปนวงกลมเสนผานศูนยกลาง ๑๐ – ๑๒ นิ้ว สูงไมเกิน ๔ นิ้ว )
๓. ความคิดริเริ่มสรางสรรค
๔. ความประณีต สวยงาม
๕. ความรวมมือในการทํางาน
๖. งานเสร็จตามเวลากําหนด
๗. จัดเก็บทําความสะอาด

คะแนน
๕
๑๕
๑๕
๑๐
๒๕
๑๐
๑๐
๑๐

หมายเหตุ
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
๖. รางวัลการประกวด
- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม
- รางวัลเหรียญทอง
ไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง
- รางวัลเหรียญเงิน
ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
- รางวัลเหรียญทองแดง
ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป ไดรบั เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน
ในระดับประเทศตอไป
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เกณฑการประกวดแขงขันงานประดิษฐจากใบตอง
(ระดับมัธยมศึกษา)
การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62
๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด
นักเรียนโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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 ชั้น
๔.๑.2 ใหผูเขาประกวดนําวัสดุอุปกรณที่จําเปนตองใชในการจัดทํา เชน พานเงิน พานทอง
ขนาดเสนผานศูนยกลางขอบดานในของพานอันลางสุดอยูระหวาง ๙ – ๑๑ นิ้ว ดอกไมที่ยังไมไดแปรรูปและ
วัสดุอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวของยังไมแปรรูปนํามาใหผูจัดการประกวดตรวจสอบกอนการประกวด จัดเปนพาน
บายศรีสูขวัญ ขนาดความสูง ๓ ชั้น
๔.๒ การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ
4.2.1 ใหผูเขาแขงขันจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ ในการประดิษฐและตกแตงมาเอง
4.2.2 ฐานรองสามารถทํามาลวงหนา และทําจากโฟมได
4.2.3 อนุญาตใหตัดฉีกใบตองตามขนาดที่ตองการ แตไมสามารถประดิษฐใบตอง เชน การมวน
เย็บ ประกอบ หรือพับกลีบมากอนลวงหนา หากเตรียมมาไมวากรณีใดๆ จะปรับตกทันที
กติกาเพิ่มเติม
1. ใหนําเฉพาะตัวบายศรี 3 ชั้น มาแสดงตอนคณะกรรมการตัดสิน
2. ทําความสะอาด และทาน้ํามันได
3. หามตัด ตกแตง ประกอบ เย็บติด สวนใดสวนหนึ่งของใบตอง
4. ไมนับคะแนนของฐานรอง และเครื่องเซนไหว ขณะจัดแสดงผลงาน
๔.๓ กรณี ผู เ ข า ประกวดไปรายงานตั ว ไม ค รบตามจํา นวนที่ กํา หนดในหลั ก เกณฑ ก ารประกวด
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
๔.๔ ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด)
๔.๕ กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้
(1) สํา เนาบัตรประจํา ตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสํา เนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิ ด
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ
(2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา
โดยใหอ งคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ซึ่ง เปน เจา ภาพระดับ ภาครวบรวมเอกสารดัง กลา วสง ไปยั ง อปท.
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
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๔.๖ กรณีแขงขันเปนทีม (ผูแขงขันชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย
***กรณี แ ขง ขันเปน ที ม (ระดับ ภาค) สามารถเปลี่ย นตัว ผู เ ข า ประกวดได แต ตอ งแสดงหลั ก ฐาน
ใหกรรมการพิจารณาดวย โดยใชแบบฟอรมการเปลี่ยนตัวจากเจาภาพจัดการแขงขัน
หมายเหตุ *** ใหผูเขาประกวดจัดเตรียมใบตองมาเอง
*** หากฝาฝน ขอ ๔.1.2 ถือวาสละสิทธิ์
๕. เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
๑. ขนาด รูปทรง และสัดสวน
๒. ความประณีตสวยงาม
๓. ความคิดริเริ่มสรางสรรค
๔. ความถูกตองตามความหมาย
๕. ความสะอาด เปนระเบียบเวลาปฏิบัติงานและหลังทํางาน
๖. งานเสร็จตามเวลากําหนด

คะแนน
๒๐
๒๕
๒๐
๒๐
๕
๑๐

หมายเหตุ
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
๖. รางวัลการประกวด
- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม
- รางวัลเหรียญทอง
- รางวัลเหรียญเงิน
- รางวัลเหรียญทองแดง

คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง
ไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป

ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ไดรบั เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม 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
สงโครงงานที่ไดรบั การคัดเลือก กลุมสาระการเรียนรูละ ๑ โครงงานๆ ละ ๓ คน
๓. เวลาที่ใชในการประกวด
นําเสนอพรอมกับคณะกรรมการซักถาม 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)
ระดับ ป.๔ – ๖, ม.๑ – ๓, ม.๔ – ๖
๔.๑.๖ การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
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) สงใหคณะกรรมการกอนการประกวดแขงขั น ภายในวันเวลาที่ผูจัดการประกวด
กําหนด (***ติดตามรายละเอียดการจัดสงจากผูจัดการประกวด)
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๔.๓ ผูเขาประกวดจัดทําปายแสดงโครงงาน ประกอบดวยวัสดุเปนแผน ๓ แผน แผนกลางมีขนาด
๖๐x๑๒๐ เซนติเมตร แผนขางมีขนาด ๖๐x๖๐ เซนติเมตร
โรงเรียน....................................
ชื่อโครงงาน..............................
(สูง ไมเกิน ๕๐ ซ.ม. )
๖๐ ซ.ม.

๑๒๐ ซ.ม.

๖๐ ซ.ม.

๔.๔ ผูเ ขาประกวดตองจับฉลากเพื่อจัดลําดับกอนการประกวด ๓๐ นาที
๔.๕ ผูเขาประกวดสามารถจัดเตรียมโครงงานภายในหอง กอนการประกวด ๑๕ นาที
๔.๖ ผูเขาประกวดตองนําเสนอโครงงานตอคณะกรรมการ เพื่อใหคณะกรรมการซักถาม
๔.๗ โครงงานที่สงเขาประกวด ตองไมเปนโครงงานที่ลอกเลียนแบบของผูอ่นื และตองเปนโครงงาน
ที่ผานการคัดเลือกจากระดับเทศบาลมาแลว
๔.๘ กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักเกณฑการประกวดแขงขัน
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
๔.๙ ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน ๓๐ นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด)
๔.๑๐ กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้
(๑) สํา เนาบัตรประจํา ตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสํา เนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิ ด
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ
(๒) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่ง เปนเจา ภาพระดับ ภาครวบรวมเอกสารดัง กลา วส งไปยังหน วยงาน
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (๑) และ
(๒) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
๔.๑๑ กรณีแขงขันเปนทีม (ผูชนะการประกวดระดับภาคเขา มาประกวดระดับ ประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย
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๕. เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
ตอนที่ ๑ ความคิดสรางสรรค (๑๐ คะแนน)
เกณฑการใหคะแนน
๑. ความแปลกใหมของโครงงาน
๒. การนําไปใชในชีวิตประจําวัน

คะแนน
๕
๕

ตอนที่ ๒ การเขียนรายงาน (๒๒ คะแนน)
เกณฑการใหคะแนน
๑. ความถูกตองตามแบบฟอรมการเขียนรายงานการจัดทําโครงงาน
(เลือกใหคะแนน ๑ ขอ)
- มีครบทุกหัวขอ และจัดลําดับถูกตอง
- มีครบทุกหัวขอ แตจัดลําดับไมถูกตอง
- มีไมครบทุกหัวขอ
๒. ความสมบูรณของเนื้อหาในการเขียนรายงานการจัดทําโครงงาน
(เลือกใหคะแนน ๑ ขอ)
- โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไมนอยกวา ๙๕%
- โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไมนอยกวา ๘๕%
- โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไมนอยกวา ๗๕%
- โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไมนอยกวา ๖๕%
- โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไมนอยกวา ๕๕%
๓. การใชภาษา (เลือกใหคะแนน ๑ ขอ)
- ใชภาษาถูกหลักไวยากรณ
- มีการสะกดคําผิดไมเกิน ๓ คํา
- มีการสะกดคําผิดมากกวา ๓ คํา
๔. เอกสารอางอิง (เลือกใหคะแนน ๑ ขอ)
- เอกสารอางอิงมีความเกี่ยวโยงกับโครงงานไมนอยกวา ๙๕%
- เอกสารอางอิงมีความเกี่ยวโยงกับโครงงานไมนอยกวา ๘๕%
- เอกสารอางอิงมีความเกี่ยวโยงกับโครงงานไมนอยกวา ๗๕%
*** หมายเหตุ รูปเลมรายงานที่มีจํานวนหนาเกิน ๕๐ หนา จะถูกตัดคะแนน ๕ คะแนน

คะแนน
๕
๓
๑
๙
๗
๕
๓
๑
๕
๓
๑
๓
๒
๑
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ตอนที่ ๓ วิธีการดําเนินงาน (๑๘ คะแนน)
เกณฑการใหคะแนน
๑. การกําหนดปญหา (เลือกใหคะแนน ๑ ขอ)
- ประเด็นปญหามีความเฉพาะเจาะจง และชัดเจนดีมาก
- ประเด็นปญหามีความเฉพาะเจาะจง แตยังไมชัดเจน
- ประเด็นปญหาไมเฉพาะเจาะจง
๓. การดําเนินงาน (เลือกใหคะแนน ๑ ขอ)
- ดําเนินงานเปนลําดับขั้นตอน สื่อความหมายอยางชัดเจนและเขาใจงาย
- ดําเนินงานเปนลําดับขั้นตอน สื่อความหมายอยางชัดเจน
- ดําเนินงานเปนลําดับขั้นตอน สื่อความหมายไมชัดเจน
- ดําเนินงานไมเปนลําดับขั้นตอน สื่อความหมายไมชัดเจน
๔. การแปลผลและสรุปผล (เลือกใหคะแนน ๑ ขอ)
- แปลผลถูกตอง และสรุปผลสอดคลองกับขอมูล
- แปลผลบางสวนถูกตอง และสรุปผลไมสอดคลองกับขอมูล
- แปลผลบางสวนไมถูกตอง และสรุปผลสอดคลองกับขอมูล
๕. การอภิปราย (เลือกใหคะแนน ๑ ขอ)
- อภิปรายผลไดถูกตอง สมบูรณ พรอมมีขอมูลประกอบ
- อภิปรายผลไดถูกตอง แตไมมีขอมูลประกอบ
- อภิปรายผลถูกตองเพียงบางสวน

คะแนน
๕
๓
๑
๗
๕
๓
๑
๓
๒
๑
๓
๒
๑
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ตอนที่ ๔ การนําเสนอ : จัดแสดงผลงาน (๒๐ คะแนน)
เกณฑการใหคะแนน
๑. การนําเสนอขอมูล (เลือกใหคะแนน ๑ ขอ)
- จัดเรียงลําดับขั้นตอนในการนําเสนอมีความสมบูรณไมนอยกวา ๙๕%
- จัดเรียงลําดับขั้นตอนในการนําเสนอมีความสมบูรณไมนอยกวา ๘๕%
- จัดเรียงลําดับขั้นตอนในการนําเสนอมีความสมบูรณไมนอยกวา ๗๕%
- จัดเรียงลําดับขั้นตอนในการนําเสนอมีความสมบูรณไมนอยกวา ๖๕%
๒. มีการใชวัสดุอุปกรณประกอบการแสดงโครงงานที่เหมาะสม (เลือกใหคะแนน ๑ ขอ)
- อุปกรณประกอบการแสดงโครงงานมีความเหมาะสมทั้งหมด
- อุปกรณประกอบการแสดงโครงงานบางสวนมีความเหมาะสม
- อุปกรณประกอบการแสดงโครงงานไมเหมาะสม
๓. รูปแบบการนําเสนอนาสนใจ (เลือกใหคะแนน ๑ ขอ)
- รูปแบบการนําเสนอผลงานนาสนใจไมนอยกวา ๙๕%
- รูปแบบการนําเสนอผลงานนาสนใจไมนอยกวา ๘๕%
- รูปแบบการนําเสนอผลงานนาสนใจไมนอยกวา ๗๕%
- รูปแบบการนําเสนอผลงานนาสนใจไมนอยกวา ๖๕%
- รูปแบบการนําเสนอผลงานนาสนใจไมนอยกวา ๕๕%
๔. มีความประณีต สวยงาม (เลือกใหคะแนน ๑ ขอ)
- สะอาด สวยงาม ตัวหนังสือ และสีที่ใชเหมาะสมทั้งหมด
- สะอาด สวยงาม ตัวหนังสือ และสีที่ใชเหมาะสมเพียงบางสวน
- สะอาด ตัวหนังสือ และสีที่ใชไมเหมาะสม
๕. การใชแผงโครงงานตามขนาดที่กําหนด (เลือกใหคะแนน ๑ ขอ)
- ใชแผงโครงงานตามขนาดที่กําหนด
- ใชแผงโครงงานแตกตางจากขนาดที่กําหนด

คะแนน
๗
๕
๓
๑
๓
๒
๑
๕
๔
๓
๒
๑
๓
๒
๑
๒
๐

45

สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62 |

ตอนที่ ๕ การนําเสนอ : การบรรยาย (๒๐ คะแนน)
เกณฑการใหคะแนน
๑. ความสมบูรณของเนื้อหา (เลือกใหคะแนน ๑ ขอ)
- นําเสนอเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศกึ ษาครบถวนไมนอยกวา ๙๕%
- นําเสนอเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศกึ ษาครบถวนไมนอยกวา ๘๕%
- นําเสนอเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศกึ ษาครบถวนไมนอยกวา ๗๕%
- นําเสนอเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศกึ ษาครบถวนไมนอยกวา ๖๕%
๒. ทักษะการนําเสนอ (เลือกใหคะแนน ๑ ขอ)
- มีทักษะในการนําเสนอครบถวนไมนอ ยกวา ๙๕%
- มีทักษะในการนําเสนอครบถวนไมนอ ยกวา ๘๕%
- มีทักษะในการนําเสนอครบถวนไมนอ ยกวา ๗๕%
- มีทักษะในการนําเสนอครบถวนไมนอ ยกวา ๖๕%
- มีทักษะในการนําเสนอครบถวนไมนอ ยกวา ๕๕%
๓. การมีสวนรวมของสมาชิกภายในกลุม (เลือกใหคะแนน ๑ ขอ)
- สมาชิกในกลุมทุกคนมีสวนรวมในการนําเสนอผลงาน
- สมาชิกในกลุมมีการนําเสนอผลงานไมครบทุกคน
หมายเหตุ
*** สามารถนําเสนอดวยวิธกี ารฉายภาพขามศีรษะ หรือคอมพิวเตอร

คะแนน
๗
๕
๓
๑
๑๐
๘
๖
๔
๒
๓
๑
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ตอนที่ ๖ การตอบขอซักถาม (๑๐ คะแนน)
เกณฑการใหคะแนน
๑. การตอบคําถาม (เลือกใหคะแนน ๑ ขอ)
- ตอบคําถามไดตรงประเด็น และสามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดไมนอยกวา ๙๕%
- ตอบคําถามไดตรงประเด็น และสามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดไมนอยกวา ๘๕%
- ตอบคําถามไดตรงประเด็น และสามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดไมนอยกวา ๗๕%
- ตอบคําถามไดตรงประเด็น และสามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดไมนอยกวา ๖๕%
๔. การมีสวนรวมของสมาชิกภายในกลุม (เลือกใหคะแนน ๑ ขอ)
- สมาชิกในกลุมทุกคนมีสวนรวมในการตอบคําถาม
- สมาชิกในกลุมรวมกันตอบคําถามไมครบทุกคน

คะแนน
๗
๕
๓
๑
๓
๑

หมายเหตุ
*** เวลาที่ใชในการนําเสนอไมเกิน ๙ นาที และเวลาตอบขอซักถามไมเกิน ๙ นาที
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
๖. รางวัลการประกวด
- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม
- รางวัลเหรียญทอง
- รางวัลเหรียญเงิน
- รางวัลเหรียญทองแดง

คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง
ไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป

ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม
ไดรบั เกียรติบัตรเหรียญทอง
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ไดรบั เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน
ในระดับประเทศตอไป
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เกณฑการประกวดแขงขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ
การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62
๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด
นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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 กรณี ผู เ ข า ประกวดไปรายงานตั ว ไม ค รบตามจํา นวนที่ กํา หนดในหลั ก เกณฑ ก ารประกวด
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
๔.๒ ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน ๓๐ นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด)
๔.๓ กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้
(๑) สํา เนาบัตรประจํา ตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสํา เนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิ ด
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ
(๒) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา
โดยใหอ งคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ซึ่ง เปน เจา ภาพระดับ ภาครวบรวมเอกสารดัง กลา ว สง ไปยัง อปท.
ผู จัดการแข งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กําหนด ทั้ งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (๑)
และ (๒) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
๔.๔ กรณีแขงขันเปนทีม (ผูที่ชนะการประกวดระดับ ภาคเขา มาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย
***กรณี แ ขง ขันเปน ที ม (ระดับ ภาค) สามารถเปลี่ย นตัว ผู เ ข า ประกวดได แต ตอ งแสดงหลั ก ฐาน
ใหกรรมการพิจารณาดวย โดยใชแบบฟอรมการเปลี่ยนตัวจากเจาภาพจัดการแขงขัน
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๕. เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
๑. ใชภาษาถูกตองเหมาะสมตามบริบทของเนื้อเรื่อง
๒. การแตงกายสอดคลองกับเนื้อเรื่องและสวยงาม
๓. เนื้อเรื่องมีคติสอนใจ
๔. ฉากและอุปกรณการแสดงสอดคลองกับเนื้อเรื่อง
๕. การแสดงสมบทบาท
๖. การแสดงภายในเวลาที่กําหนด

คะแนน
๓๐
๑๕
๑๕
๑๐
๒๐
๑๐

หมายเหตุ
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
๖. รางวัลการประกวด
- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม
- รางวัลเหรียญทอง
- รางวัลเหรียญเงิน
- รางวัลเหรียญทองแดง

คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง
ไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป

ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ไดรบั เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน
ในระดับประเทศตอไป
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เกณฑการประกวดแขงขันการแสดงละครภาษาจีน
การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62
๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด
1. นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. ผูเขาแขงขันแตละทีมเปนนักเรียนโรงเรียนเดียวกัน
3. สามารถคละระดับ คละชั้นเรียนได
๒. จํานวนผูเขาประกวด
อปท.ละ ๑ ทีมๆ ละ ๕ – ๑๐ คน
๓. เวลาที่ใชในการประกวด
แสดงทีมละไมเกิน ๑๕ – ๒๐ นาที (ใชเวลาในการจัดเตรียมฉากกอนการแสดง ไมเกิน ๕ นาที)
๔. วิธีการประกวด
๔.๑ กรณี ผู เ ข า ประกวดไปรายงานตั ว ไม ค รบตามจํา นวนที่ กํา หนดในหลั ก เกณฑ ก ารประกวด
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
๔.๒ ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน ๓๐ นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด)
๔.๓ กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้
(1) สํา เนาบัตรประจํา ตัวคนซึ่งไมมีสัญ ชาติไทยหรือสํ าเนาสูติบัตรหรื อหนังสื อรั บรองการเกิด
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ
(๒) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา
โดยใหอ งคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ซึ่ง เปน เจา ภาพระดับ ภาครวบรวมเอกสารดัง กลา ว สง ไปยัง อปท.
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (๑) และ
(๒) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
๔.๔ กรณีแขงขันเปนทีม (ผูที่ชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย
***กรณี แ ขง ขันเปน ที ม (ระดับ ภาค) สามารถเปลี่ย นตัว ผู เ ข า ประกวดได แต ตอ งแสดงหลั ก ฐาน
ใหกรรมการพิจารณาดวย โดยใชแบบฟอรมการเปลี่ยนตัวจากเจาภาพจัดการแขงขัน
5. เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
๑. การใชภาษา อักขระ ออกเสียงถูกตอง
๒. การแตงกายสอดคลองกับเนื้อเรื่องและสวยงาม
๓. เนื้อเรื่องมีคติสอนใจ
๔. อุปกรณการแสดงสอดคลองกับเนื้อเรื่อง
๕. การแสดงสมบทบาท
๖. การแสดงภายในเวลาที่กําหนด
หมายเหตุ
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด

คะแนน
๓๐
๑๕
๒๐
๑๐
๑๕
๑๐
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6. รางวัลการประกวด
- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม
- รางวัลเหรียญทอง
- รางวัลเหรียญเงิน
- รางวัลเหรียญทองแดง

คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง
ไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป
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ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ไดรบั เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน
ในระดับประเทศตอไป
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เกณฑการประกวดแขงขันการจัดสวนถาดแหง
การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62
๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด (ทีมผสม ๔ คน)
1.1 นักเรียน
จํานวน ๑ คน
1.2 ครู
จํานวน ๑ คน
1.3 ผูบริหารสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (นายกฯ/รองนายกฯ/ผูอํานวยการโรงเรียน/
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
เสนผานศูนยกลาง ๑๑ – ๑๓ นิ้ว
๔.๑.๒ พันธุไ มและวัสดุอุปกรณ
- พันธุไ มเปนพันธุที่ใชจัดสวนถาดแหง ไมต่ํากวา ๓ ชนิด
- วัสดุประกอบ เชน หิน กรวด ไมอื่นๆ ใหคํานึงถึงความเปนธรรมชาติที่สุด
- วัสดุปลูก มีความเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพันธุไม
๔.๑.๓ ใหผูเขารวมแขงขันเตรียมวัสดุอุปกรณมาเอง ไดแก
- อุปกรณเขียนแบบ ๑ ชุด
- พันธุไ ม วัสดุประกอบ
- ภาชนะที่ใชจัด
- กระปองฉีดน้ํา
หมายเหตุ ทางผูจ ัดจะเตรียมกระดาษเขียนแบบ (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 (อยางใดอยางหนึ่ง) และ
(2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา
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โดยใหอ งคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ซึ่ง เปน เจา ภาพระดับ ภาครวบรวมเอกสารดัง กลา วสง ไปยั ง อปท.
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
๔.๒.๗ กรณีแขงขันเปนทีม (ผูที่ชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย
***กรณี แ ขง ขันเปน ที ม (ระดับ ภาค) สามารถเปลี่ย นตัว ผู เ ข า ประกวดได แต ตอ งแสดงหลั ก ฐาน
ใหกรรมการพิจารณาดวย โดยใชแบบฟอรมการเปลี่ยนตัวจากเจาภาพจัดการแขงขัน
หมายเหตุ การจัดสวนถาดแหงใหใชวัสดุที่เปนธรรมชาติ ไมใชวัสดุที่มีการผสมสี หรือมีสีสันจาก
การตกแตงจากสี
๕. เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
๑. ความสมดุลในการจัด
๒. ความกลมกลืนและความสวยงาม
๓. ความแตกตาง
๔. ความประณีต
๕. ความถูกตองตามเกณฑ
๖. การเลือกใชพันธุไมและวัสดุประกอบที่เปนธรรมชาติ
๗. การเขียนแบบแปลน
๘. จุดเดน

คะแนน
๑๐
๑๕
๑๐
๑๕
๑๐
๑๕
๑๐
๑๕

หมายเหตุ
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
๖. รางวัลการประกวด
- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม
- รางวัลเหรียญทอง
- รางวัลเหรียญเงิน
- รางวัลเหรียญทองแดง

คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง
ไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป

ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ไดรบั เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน
ในระดับประเทศตอไป
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เกณฑการประกวดแขงขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62
๑. ระดับผูเขาประกวด
ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒. จํานวนผูเขาประกวด
หนวยงานสงผลงานกลุมสาระการเรียนรูละ ๑ ชิ้นงาน (ชิน้ งานละ 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)
โดยสง ให คณะกรรมการกอนการประกวดแข งขัน ภายในวันเวลาที่ผูจั ดการประกวดกํ า หนด (***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 (ผูที่ชนะการประกวดระดับ ภาคเข ามาประกวดระดับ ประเทศ) ไมใหมี
การเปลี่ยนตัว
หมายเหตุ รูปเลมสื่อทุกรายการเจาภาพขอสงวนสิทธิ์ไมสงคืน
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5. เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
๑. รูปแบบการผลิตสื่อ
๑.๑ ออกแบบสื่ออยางเปนระบบ เนื้อหามีความสัมพันธสอดคลองกับ
แผนการจัดการเรียนรู
๑.๒ สงเสริมและพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรคของนักเรียน
๑.๓ เปนสื่อที่ไมลอกเลียนแบบผูอื่นมาโดยตรง
๑.๔ เปนสื่อที่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหแกนักเรียน
๒. คูมือการผลิตและขั้นตอนการใชสื่อ
๒.๑ มีเทคนิคและกระบวนการผลิตที่ชัดเจน
๒.๒ มีเนื้อหาสอดคลองกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู
๒.๓ การนําเสนอสื่อเปนไปตามลําดับขั้นตอนของหลักวิชาการ
๒.๔ ความยากงายเหมาะสมกับระดับชั้น / ชวงชั้น
๒.๕ มีคณ
ุ คาและประโยชนกับผูสอน และผูเรียน
๓. สรุปรายงานผลการนําไปใช
๓.๑ มีเอกสารรายงานผลการนําไปใชที่ถูกตองตามหลักวิชาการ
๓.๒ มีเอกสารเผยแพรเปนรูปธรรมเปนที่ยอมรับและตรวจสอบได
๓.๓ มีเอกสารแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เกิดจากการใชสื่อ
๓.๔ รายงานการใชจัดทําเพือ่ แสดงผล และยืนยันประโยชนของสื่อตอ
การเรียนการสอน
***มิใชจัดทําเพื่อการประกวดสื่อเทานั้น
๔. วัสดุอุปกรณที่ใชในการผลิต
๔.๑ มีความทันสมัยแปลกใหม
๔.๒ มีความคงทน ประหยัด หางายในทองถิ่น
๔.๓ ใชประกอบการสอนไดงา ยและสะดวก
๔.๔ การจัดแสดงเรียบงาย และมีคุณคา
๕. การนําเสนอตอคณะกรรมการ
๕.๑ ความเหมาะสมของเวลาในการนําเสนอ
๕.๒ มีเทคนิคในการนําเสนอที่เหมาะสมนาสนใจ
๕.๓ มีความมั่นใจชัดเจนในการตอบคําถาม
๕.๔ บุคลิกภาพ ทวงที วาจาของผูรายงาน
หมายเหตุ
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด

คะแนน
๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐
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๖. รางวัลการประกวด
- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม
- รางวัลเหรียญทอง
- รางวัลเหรียญเงิน
- รางวัลเหรียญทองแดง

คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง
ไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป

56

ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ไดรบั เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน
ในระดับประเทศตอไป
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เกณฑการประกวดแขงขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
๑. ระดับผูเขาประกวด
ครูผูดูแลเด็ก หรือผูดูแลเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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 ภายในวันเวลาที่ผูจัดการประกวดกําหนด (*** 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 กรณีก ารแขงขันเดี่ย ว (ผูช นะการประกวดระดับ ภาคเขา มาประกวดระดับ ประเทศ) ไมใหมี
การเปลี่ยนตัว
5. เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
๑. รูปแบบการผลิตสื่อ
๑.๑ ออกแบบสื่ออยางเปนระบบ เนื้อหามีความสัมพันธสอดคลองกับการสงเสริม
พัฒนาการของเด็กเล็ก
๑.๒ สงเสริมและพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กเล็ก
๑.๓ เปนสื่อที่ไมลอกเลียนแบบผูอื่นมาโดยตรง
๑.๔ เปนสื่อที่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหแกเด็กเล็ก
๒. คูมือการผลิตและขั้นตอนการใชสื่อ
๒.๑ มีเทคนิคและกระบวนการผลิตที่ชัดเจน
๒.๒ มีเนื้อหาสอดคลองกับสาระและมาตรฐานการเรียนรูของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
๒.๓ การนําเสนอสื่อเปนไปตามลําดับขั้นตอนของหลักวิชาการ
๒.๔ ความยากงายเหมาะสมกับเด็กเล็ก
๒.๕ มีคณ
ุ คาและประโยชนกับผูสอน และเด็กเล็ก

คะแนน
๒๐

๒๐
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เกณฑการใหคะแนน
๓. สรุปรายงานผลการนําไปใช
๓.๑ มีเอกสารรายงานผลการนําไปใชที่ถูกตองตามหลักวิชาการ
๓.๒ มีเอกสารเผยแพรเปนรูปธรรมเปนที่ยอมรับและตรวจสอบได
๓.๓ มีเอกสารแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เกิดจากการใชสื่อ
๓.๔ รายงานการใชจัดทําเพื่อแสดงผล และยืนยันประโยชนของสื่อตอการเรียน
การสอน
***มิใชจัดทําเพื่อการประกวดสื่อเทานั้น
๔. วัสดุอุปกรณที่ใชในการผลิต
๔.๑ มีความทันสมัยแปลกใหม
๔.๒ มีความคงทน ประหยัด หางายในทองถิ่น
๔.๓ ใชประกอบการสอนไดงายและสะดวก
๔.๔ การจัดแสดงเรียบงาย และมีคุณคา
๕. การนําเสนอตอคณะกรรมการ
๕.๑ ความเหมาะสมของเวลาในการนําเสนอ
๕.๒ มีเทคนิคในการนําเสนอที่เหมาะสมนาสนใจ
๕.๓ มีความมั่นใจชัดเจนในการตอบคําถาม
๕.๔ บุคลิกภาพ ทวงที วาจาของผูรายงาน
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คะแนน
๒๐

๒๐

๒๐

หมายเหตุ
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
๖. รางวัลการประกวด
- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม
- รางวัลเหรียญทอง
- รางวัลเหรียญเงิน
- รางวัลเหรียญทองแดง

คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง
ไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป

ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ไดรบั เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน
ในระดับประเทศตอไป

สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62 |

59

แบบฟอรมการใหคะแนน
การประกวดแขงขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา : ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สถานที่.................................................................วัน/เดือน/ป................................. เวลา .........................
กรรมการผูตัดสิน ……………………………………………………
ภาค…………………………….…….……….ทีมที่…………………
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก…………..……………………………………สังกัด อบจ. /เทศบาล /อบต. ………..…………………………
อําเภอ........................................................................จังหวัด.................................................................................
เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
๑. รูปแบบการผลิตสื่อ
๑.๑ ออกแบบสื่ออยางเปนระบบ เนื้อหามีความสัมพันธสอดคลองกับ
การสงเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก
๑.๒ สงเสริมและพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กเล็ก
๑.๓ เปนสื่อที่ไมลอกเลียนแบบผูอื่นมาโดยตรง
๑.๔ เปนสื่อที่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหแกเด็กเล็ก
๒. คูมือการผลิตและขั้นตอนการใชสื่อ
๒.๑ มีเทคนิคและกระบวนการผลิตที่ชัดเจน
๒.๒ มีเนื้อหาสอดคลองกับสาระและมาตรฐานการเรียนรูของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
๒.๓ การนําเสนอสื่อเปนไปตามลําดับขั้นตอนของหลักวิชาการ
๒.๔ ความยากงายเหมาะสมกับเด็กเล็ก
๒.๕ มีคุณคาและประโยชนกับผูสอน และเด็กเล็ก

คะแนน
๒๐

๒๐

คะแนนจาก
กรรมการ
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เกณฑการใหคะแนน

คะแนน

๓. สรุปรายงานผลการนําไปใช
๓.๑ มีเอกสารรายงานผลการนําไปใชที่ถูกตองตามหลักวิชาการ
๓.๒ มีเอกสารเผยแพรเปนรูปธรรมเปนที่ยอมรับและตรวจสอบได
๓.๓ มีเอกสารแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เกิดจาก
การใชสื่อ
๓.๔ รายงานการใชจัดทําเพื่อแสดงผล และยืนยันประโยชนของสื่อตอ
การเรียนการสอน
***มิใชจัดทําเพื่อการประกวดสื่อเทานั้น
๔. วัสดุอุปกรณที่ใชในการผลิต
๔.๑ มีความทันสมัยแปลกใหม
๔.๒ มีความคงทน ประหยัด หางายในทองถิ่น
๔.๓ ใชประกอบการสอนไดงา ยและสะดวก
๔.๔ การจัดแสดงเรียบงาย และมีคุณคา
๕. การนําเสนอตอคณะกรรมการ
๕.๑ ความเหมาะสมของเวลาในการนําเสนอ
๕.๒ มีเทคนิคในการนําเสนอที่เหมาะสมนาสนใจ
๕.๓ มีความมั่นใจชัดเจนในการตอบคําถาม
๕.๔ บุคลิกภาพ ทวงที วาจาของผูรายงาน
รวม

๒๐
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คะแนนจาก
กรรมการ

๒๐

๒๐

๑๐๐

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

ลงชื่อ………………………………………………………ผูตรวจสอบ
(……………………………………………………..)
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เกณฑการประกวดแขงขัน เกมสทายซิเสียงอะไรเอย ?
(ระดับปฐมวัย : ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด
เด็กที่กําลังศึกษาอยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นและมีอายุไ มเกิน 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 เพื่อใหเด็กเรียนรูการปฏิบัติตามกฎกติกา
๔.๑.๔ เพื่อฝกการปรับตัวเมื่ออยูรวมกับผูอื่น
๔.๑.๕ เพื่อพัฒนาทักษะการฟงของเด็ก
๔.๒ วิธีการประกวด
๔.๒.๑ ผูจัดการประกวดจะแจกแผนภาพรูปสัตวใหนักเรียนแตละทีม
๔.๒.๒ ผูจัดการประกวดจะเปดกลองเสียงสัตวใหนักเรียนฟง
๔.๒.๓ เมื่อนักเรียนฟงเสียงแลวใหเลือกภาพรูปสัตวท่ตี รงกับเสียงมาวางไวที่โตะ
๔.๒.๔ คณะกรรมการตรวจความถูกตอง
๔.๒.๕ กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักเกณฑการประกวด
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
๔.๒.๖ ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัว
พนจากเวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด)
๔.๒.๗ กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยู
ในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้
(1) สํา เนาบัตรประจํ า ตัว คนซึ่งไมมีสัญชาติไ ทยหรือสํ าเนาสูติบั ตรหรื อ หนั งสื อรั บรอง
การเกิด (อยางใดอยางหนึ่ง) และ
(2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่ง เปนเจา ภาพระดับ ภาครวบรวมเอกสารดัง กลา วส งไปยังหน วยงาน
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
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๔.๒.๘ กรณีแ ขง ขัน เปน ทีม (ผูที่ช นะการประกวดระดับ ภาคเข า มาประกวดระดับ ประเทศ)
สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย
๕. เกณฑการใหคะแนน เต็ม 10๐ คะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
๑. ความชางสังเกต
๒. การถายทอดจินตนาการ
๓. การทํางานประสานระหวางมือกับตา
๔. การเรียนรูระเบียบวินัย
๕. ความสนุกสนานราเริง

คะแนน
2๐
2๐
2๐
2๐
2๐

หมายเหตุ
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
๖. รางวัลการประกวด
- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม
- รางวัลเหรียญทอง
- รางวัลเหรียญเงิน
- รางวัลเหรียญทองแดง

คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง
ไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป

ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ไดรบั เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน
ในระดับประเทศตอไป
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แบบฟอรมการใหคะแนน
การประกวดแขงขัน เกมสทายซิเสียงอะไรเอย ?
(ระดับปฐมวัย : ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก)
สถานที่.................................................................................วัน/เดือน/ป........................................................ เวลา ........................................
กรรมการผูต ดั สิน …………………….…………………………………………
ภาค……………………………….…….……….ทีมที…่ ………………
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก…………………………………………………………สังกัด อบจ. /เทศบาล /อบต. …………………………….….……………………………
เกณฑการใหคะแนน เต็ม 10๐ คะแนน ดังนี้
ลําดับทีม

ชื่อศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก

ความชางสังเกต
(2๐)

การถายทอด
จินตนาการ
(2๐)

การทํางานประสาน
ระหวางมือกับตา
(2๐)

การเรียนรูระเบียบ
วินัย
(2๐)

๑
๒
๓
๔
๕
ลงชื่อ………………………………………………………กรรมการ
(……………………………………………………..)
ลงชือ่ ………………………………………………………ผูตรวจสอบ
(……………………………………………………..)

ความสนุกสนาน
ราเริง
(2๐)

รวม
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เกณฑการประกวดแขงขัน เดินตัวหนอน
(ระดับปฐมวัย : ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด
เด็กที่กําลังศึกษาอยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นและมีอายุไ มเกิน 4 ป
ในปที่เขาแขงขัน โดยผูเขาแขงขันตองไมเกิดกอนวันที่ 1 ตุลาคม 2558 (เกิดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558
เปนตนไป)
๒. จํานวนผูเขาประกวด
อปท.ละ 1 ทีมๆ ละ ๑๐ คน (ทีมผสมชาย 5 คน – หญิง 5 คน)
๓. เวลาที่ใชในการประกวด
ไมกําหนดเวลา
๔. วัตถุประสงค และวิธีการประกวด
๔.๑ วัตถุประสงค
๔.๑.๑ เพื่อพัฒนากลามเนื้อทุกสวนใหแข็งแรง
๔.๑.๒ เพื่อใหผูเลนเกิดความสามัคคีในทีม
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 ผูเ ขา แขงขัน คนที่ 1 เตรีย มความพรอมหลังเสน จุด สตารทโดยเด็ กคนที่ 1 ปล อยมือ
ตามอิสระ แตหามแตะพื้น เมื่อกรรมการใหสญ
ั ญาณปลอยตัว ใหแตละทีมใชเทาเดินในทานั่งยอง โดยไมตองลุก
ขึ้นจากพื้น ทีมใดเดินไดถูกกติกาและมีคะแนนรวมสูงสุดเปนผูชนะ
๔.๒.๔ ถาทีมใดขณะประกวดยกกนขึ้นสูงกวาเขาจะถูกปรับใหแพ
๔.๒.๕ กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํา นวนที่กําหนดในหลักเกณฑการประกวด
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
๔.๒.๖ ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัว
พนจากเวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด)
๔.๒.๗ กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้
(1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ
(2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่ง เปนเจา ภาพระดับ ภาครวบรวมเอกสารดัง กลา วส งไปยังหน วยงาน
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
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๔.๒.๘ กรณีแขง ขันเปนทีม (ผูที่ชนะการประกวดระดับภาคเขา มาประกวดระดับประเทศ)
สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย
๕. เกณฑการใหคะแนน เต็ม 100 คะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
๑. ทักษะการทรงตัว
๒. การทํางานเปนทีม
๓. การแกไขปญหาเฉพาะหนา
๔. ความสําเร็จในงาน (การถึงเสนชัย)
๕. การรูจักควบคุมอารมณ

คะแนน
2๐
2๐
2๐
2๐
2๐

หมายเหตุ
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
๖. รางวัลการประกวด
- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม
- รางวัลเหรียญทอง
- รางวัลเหรียญเงิน
- รางวัลเหรียญทองแดง

คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง
ไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป

ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ไดรบั เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน
ในระดับประเทศตอไป
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แบบฟอรมการใหคะแนน
การประกวดแขงขัน เดินตัวหนอน
(ระดับปฐมวัย : ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก)
สถานที่.................................................................................วัน/เดือน/ป........................................................ เวลา ........................................
กรรมการผูต ดั สิน …………………….…………………………………………
ภาค……………………………….…….……….ทีมที…่ ………………
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก…………………………………………………………สังกัด อบจ. /เทศบาล /อบต. …………………………….….……………………………
เกณฑการใหคะแนน เต็ม 10๐ คะแนน ดังนี้
ลําดับทีม

ชื่อศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก

ทักษะการ
ทรงตัว
(2๐)

การทํางาน
เปนทีม
(2๐)

การแกไขปญหา
เฉพาะหนา
(2๐)

ความสําเร็จในงาน
(การถึงเสนชัย)
(2๐)

๑
๒
๓
๔
๕
ลงชือ่ ………………………………………………………กรรมการ
(……………………………………………………..)
ลงชือ่ ………………………………………………………ผูตรวจสอบ
(……………………………………………………..)

การรูจักควบคุม
อารมณ
(2๐)

รวม
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เกณฑการประกวดแขงขัน “เริงเลนเตน Dancer”
(ระดับปฐมวัย : ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
๑. จํานวนทีมที่เขารวมประกวด
อปท. ละ 1 ทีม
๒. คุณสมบัติของทีมที่สมัครเขาประกวด
๑. สมัครเปนทีมๆ ละ ๑๐ คน โดยตองเปนทีมผสมชาย – หญิงเทานั้น ที่กําลังศึกษาอยูในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นและมีอายุไมเกิน 4 ป ในปที่เขาแขงขัน โดยผูเขาแขงขันตองไมเกิด
กอนวันที่ 1 ตุลาคม 2558 (เกิดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เปนตนไป)
๒. มีใจรักการเตน
๓. เด็กมีสุขภาพแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว
๔. ตองไดรับการอนุญาตจากผูปกครอง
๕. ครูผูควบคุมทีมเปนผูยื่นใบสมัคร
๓. หลักฐานประกอบการสมัคร
๑. กรอกรายละเอียดใบสมัครใหสมบูรณ พรอมทั้งชื่อทีมและชื่อเพลงที่จะนํามาประกวดในใบสมัคร
ใหชัดเจน
๒. สําเนาทะเบียนของเด็กภายในทีม
4. วิธีการประกวด
1. กรณี ผู เ ข า ประกวดไปรายงานตั ว ไม ค รบตามจํา นวนที่ กํา หนดในหลั ก เกณฑ ก ารประกวด
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
2. ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจากเวลา
ที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด)
3. กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็ นวาอยู ใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้
(1) สํา เนาบั ต รประจํา ตั ว คนซึ่ง ไม มีสั ญ ชาติ ไ ทยหรื อ สํา เนาสู ติ บั ต รหรือ หนังสือรับรองการเกิด
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ
(2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่ง เปนเจา ภาพระดับ ภาครวบรวมเอกสารดัง กลา วส งไปยังหน วยงาน
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
4. กรณีแ ขงขัน เป นทีม (ผูที่ชนะการประกวดระดับภาคเขา มาประกวดระดั บ ประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย
5. กติกาการแขงขัน
๑. ครูผูควบคุมทีมจะตองมาจับฉลาก เพื่อจัดลําดับทีมกอนการเขาประกวด ๑๕ นาที
๒. เวลาที่ใชในการประกวด ทีมละไมเกิน ๑๕ นาที รวมการแนะนําตัว
๓. ใชเพลงในการประกวด ๑ เพลง เปนแนวเพลงเชิงสรางสรรค
๔. ครูผูควบคุมทีมที่จะมาทําการประกวดจะตองเตรียมแผน CD เพลงมา และใหแจงรายละเอียดชื่อเพลง
กอนลวงหนา เพื่อกองประกวดจะจัดลงใน Computer
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๖. เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
๑. ความพรอมเพรียงและความมั่นใจ
๒. บุคลิกและการแสดงออกหนาเวที
๓. ไหวพริบปฏิภาณ
๔. ทักษะความสามารถ (๗๐ คะแนน)
- เทคนิคการเตน
- Step การเตน
- ความพรอมเพรียง
- อารมณประกอบเพลง

คะแนน
๑๐
๑๐
๑๐
๒๕
๑๕
๑๕
๑๕

หมายเหตุ
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
๗. รางวัลการประกวด
- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม
- รางวัลเหรียญทอง
- รางวัลเหรียญเงิน
- รางวัลเหรียญทองแดง

คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง
ไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป

ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ไดรบั เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

8. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน
ในระดับประเทศตอไป
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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

๑. ความพรอมเพรียงและความมั่นใจ
๒. บุคลิกและการแสดงออกหนาเวที
๓. ไหวพริบปฏิภาณ
๔. ทักษะความสามารถ (๗๐ คะแนน)
- เทคนิคการเตน
- Step การเตน
- ความพรอมเพรียง
- อารมณประกอบเพลง

คะแนนจาก
กรรมการ

๑๐
๑๐
๑๐

รวม

๒๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๐๐

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

ลงชื่อ………………………………………………………ผูตรวจสอบ
(……………………………………………………..)
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เกณฑการประกวดแขงขัน การตอตัวตอเสริมทักษะ
(ระดับปฐมวัย : ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด
เด็กที่กํา ลัง ศึกษาอยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น และมีอายุ ไมเ กิ น 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 กรณี ผู เ ข า ประกวดไปรายงานตั ว ไม ค รบตามจํา นวนที่ กํา หนดในหลั ก เกณฑ ก ารประกวด
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
4.2 ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด)
4.3 กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้
(1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญ ชาติไทยหรือสํา เนาสูติบัตรหรื อหนังสือรับรองการเกิ ด
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ
(2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่ง เปนเจา ภาพระดับ ภาครวบรวมเอกสารดัง กลา วส งไปยังหน วยงาน
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
4.4 กรณีแขงขันเปนทีม (ผูที่ชนะการประกวดระดับ ภาคเขา มาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย
5. วัตถุประสงค
5.๑ เพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อมัดเล็ก
5.๒ เพื่อพัฒนาการประสานสัมพันธกันระหวางมือและตา
5.๓ เพื่อฝกจินตนาการและความคิดริเริ่มสรางสรรค
5.๔ เพื่อใหรูจักการแกไขปญหาเฉพาะหนา
5.๕ เพื่อใหเกิดความสามัคคีในทีม
6. หลักฐานประกอบการสมัคร
6.๑ กรอกรายละเอียดใบสมัครใหสมบูรณ พรอมทั้งชื่อทีมที่จะนํามาประกวดในใบสมัครใหชัดเจน
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
๑. การวางแผนการทํางานเปนทีม
๒. ความคิดริเริ่มสรางสรรค
๓. ความสวยงามเหมาะสมกับอุปกรณที่ให
๔. เลาเรื่องจากผลงานไดอยางมีความคิดสรางสรรค
๕. ทําไดตามเวลาที่กําหนด

คะแนน
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐

หมายเหตุ
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
9. รางวัลการประกวด
- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม
- รางวัลเหรียญทอง
- รางวัลเหรียญเงิน
- รางวัลเหรียญทองแดง

คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง
ไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป

ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ไดรบั เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

10. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน
ในระดับประเทศตอไป
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แบบฟอรมการใหคะแนน
การประกวดแขงขัน การตอตัวตอเสริมทักษะ
(ระดับปฐมวัย : ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
สถานที่..........................................................วัน/เดือน/ป.................................... เวลา .............................
กรรมการผูตัดสิน......……………………………………………………
ภาค…………………………….…….……….ทีมที่…………………
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก…………..……………………………………สังกัด อบจ. /เทศบาล /อบต. ………..…………………………
อําเภอ........................................................................จังหวัด.................................................................................
เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน

คะแนน

๑. การวางแผนการทํางานเปนทีม
๒. ความคิดริเริ่มสรางสรรค
๓. ความสวยงามเหมาะสมกับอุปกรณที่ให
๔. เลาเรื่องจากผลงานไดอยางมีความคิดสรางสรรค
๕. ทําไดตามเวลาที่กําหนด
รวม

คะแนนจาก
กรรมการ

๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๑๐๐

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

ลงชื่อ………………………………………………………ผูตรวจสอบ
(……………………………………………………..)
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เกณฑการประกวดแขงขัน ฮูลาฮูป ประกอบเพลง
(ระดับปฐมวัย : ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด
เด็กที่กํา ลังศึกษาอยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นและมีอายุไ มเกิน 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 กรณี ผู เ ข า ประกวดไปรายงานตั ว ไม ค รบตามจํา นวนที่ กํา หนดในหลั ก เกณฑ ก ารประกวด
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
4.2 ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด)
4.3 กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้
(1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญ ชาติไทยหรือสํา เนาสูติบัตรหรื อหนังสือรับรองการเกิ ด
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ
(2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่ง เปนเจา ภาพระดับ ภาครวบรวมเอกสารดัง กลา วส งไปยังหน วยงาน
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
4.4 กรณีแขงขันเปนทีม (ผูที่ชนะการประกวดระดับ ภาคเขา มาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย
5. วัตถุประสงค
5.๑ เพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของรางกาย
5.๒ เพื่อพัฒนากลามเนื้อใหแข็งแรง
5.๓ เพื่อใหเกิดความสามัคคีในทีม
5.๔ เพื่อใหรูจักการแกไขปญหาเฉพาะหนา
5.๕ เพื่อใหเรียนรูการทํางานเปนทีม
6. หลักฐานประกอบการสมัคร
6.๑ กรอกรายละเอียดใบสมัครใหสมบูรณ พรอมทั้งชื่อทีมและชื่อเพลงที่จะนํามาประกวดในใบสมัคร
ใหชัดเจน
6.๒ สําเนาทะเบียนบานเด็กในทีมพรอมรับรองสําเนา
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7. วิธีดําเนินการแขงขัน
7.๑ ใหผูเ ขา แขง ขัน จัด เตรีย มฮูลา ฮูป มาเอง โดยใหใ ช ฮูล า ฮูป แบบยาง ไมมีน้ํา หรื อ ตามที่
กรรมการผูตัดสิน กํา หนด ขนาดเสนผา ศูน ยก ลาง ๖๐ เซนติเมตร ไมเกิน ๗๐ เซนติเมตร โดยกรรมการ
ผูตัดสินจะทําการตรวจสอบฮูลา ฮูปของแตละทีมที่เขารวมการแขงขัน (ใหผูที่เขาแขงขันเตรียมฮูลาฮูปมาให
กรรมการตรวจสอบตอนรายงานตัว)
7.๒ ครูผูควบคุมทีมจะตองมาจับสลาก เพื่อจัดลําดับทีมกอนการเขาประกวด ๑๕ นาที
7.๓ การแขงขันแขงขันทีละ ๑ ทีม โดยใหสมาชิกทีมถือฮูลาฮูปไวในทาเตรียมที่จุดแสดง เมื่อกรรมการ
ใหสัญญาณ ใหเริ่มสายฮูลาฮูปพรอมเพลงประกอบทาทาง
7.๔ ผูเขาแขงขันมีสิทธิแขงขันไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น
7.๕ ครูผูควบคุมทีมที่จะมาทําการประกวดจะตองเตรียมแผน CD เพลงมา และใหแจงรายละเอียด
ชื่อเพลงกอนลวงหนาเพื่อกองประกวดจะจัดลงใน Computer
หมายเหตุ
****ไมกําหนดประเภทของเพลงที่ใชในการแขงขัน
8. เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
๑. หวงไมหลุด
๒. การแตงกายสวยงามเหมาะสม
๓. ความคิดริเริ่มสรางสรรค
๔. ความพรอมเพรียงของทีม
๕. ทาประกอบเพลงเหมาะสม

คะแนน
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐

หมายเหตุ
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
9. รางวัลการประกวด
- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม
- รางวัลเหรียญทอง
- รางวัลเหรียญเงิน
- รางวัลเหรียญทองแดง

คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง
ไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป

ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ไดรบั เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

10. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน
ในระดับประเทศตอไป

สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62 |

75

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

๑. หวงไมหลุด
๒. การแตงกายสวยงามเหมาะสม
๓. ความคิดริเริ่มสรางสรรค
๔. ความพรอมเพรียงของทีม
๕. ทาประกอบเพลงเหมาะสม
รวม

คะแนนจาก
กรรมการ

๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
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 เพื่อใหเด็กเรียนรูการปฏิบัติตามกฎกติกา
๔.๑.๔ เพื่อฝกการปรับตัวเมื่ออยูรวมกับผูอื่น
๔.๑.๕ เพื่อพัฒนาทักษะการฟงของเด็ก
๔.๒ วิธีการประกวด
๔.๒.๑ ผูจัดการประกวดจะแจกแผนภาพรูปสัตวใหนักเรียนแตละทีม
๔.๒.๒ ผูจัดการประกวดจะเปดกลองเสียงสัตวใหนักเรียนฟง
๔.๒.๓ เมื่อนักเรียนฟงเสียงแลวใหเลือกภาพรูปสัตวที่ตรงกับเสียงมาวางไวที่โตะ
๔.๒.๔ คณะกรรมการตรวจความถูกตอง
4.2.5 กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํา นวนที่กําหนดในหลักเกณฑการประกวด
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
4.2.6 ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัว
พนจากเวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด)
4.2.7 กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวา
อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้
(1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ
(2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่ง เปนเจา ภาพระดับ ภาครวบรวมเอกสารดัง กลา วส งไปยังหน วยงาน
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
4.2.8 กรณีแ ข งขัน เปน ทีม (ผูที่ชนะการประกวดระดั บ ภาคเขา มาประกวดระดั บ ประเทศ)
สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย
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๕. เกณฑการใหคะแนน เต็ม 100 คะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
๑. ความชางสังเกต
๒. การถายทอดจินตนาการ
๓. การทํางานประสานระหวางมือกับตา
๔. การเรียนรูระเบียบวินัย
๕. ความสนุกสนานราเริง

คะแนน
2๐
2๐
2๐
2๐
2๐

หมายเหตุ
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
๖. รางวัลการประกวด
- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม
- รางวัลเหรียญทอง
- รางวัลเหรียญเงิน
- รางวัลเหรียญทองแดง

คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง
ไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป

ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ไดรบั เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน
ในระดับประเทศตอไป
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แบบฟอรมการใหคะแนน
การประกวดแขงขัน เกมสทายซิเสียงอะไรเอย ?
(ระดับกอนประถมศึกษา : อนุบาล ๑ - ๓)
สถานที่.................................................................................วัน/เดือน/ป........................................................ เวลา ........................................
กรรมการผูต ดั สิน …………………….…………………………………………
ภาค……………………………….…….……….ทีมที…่ ………………
โรงเรียน………………………………………………………………สังกัด อบจ. /เทศบาล /อบต. …………………………….….……………………………จังหวัด.......................................................................
เกณฑการใหคะแนน เต็ม 10๐ คะแนน ดังนี้
ลําดับทีม

ชื่อโรงเรียน

ความชางสังเกต
(2๐)

การถายทอด
จินตนาการ
(2๐)

การทํางานประสาน
ระหวางมือกับตา
(2๐)

การเรียนรูระเบียบ
วินัย
(2๐)

๑
๒
๓
๔
๕

ลงชื่อ………………………………………………………กรรมการ
(……………………………………………………..)
ลงชือ่ ………………………………………………………ผูตรวจสอบ
(……………………………………………………..)

ความสนุกสนาน
ราเริง
(2๐)

รวม
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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 เพื่อใหผูเลนเกิดความสามัคคีในทีม
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 ผูเ ขา แขงขัน คนที่ 1 เตรีย มความพรอมหลังเส น จุด สตาร ทโดยเด็กคนที่ 1 ปล อยมือ
ตามอิสระ แตหามแตะพื้น เมื่อกรรมการใหสัญญาณปลอยตัว ใหแตละทีมใชเทาเดินในทานั่งยอง โดยไมตองลุก
ขึ้นจากพื้น ทีมใดเดินไดถูกกติกาและมีคะแนนรวมสูงสุดเปนผูชนะ
๔.๒.๔ ถาทีมใดขณะประกวดยกกนขึ้นสูงกวาเขาจะถูกปรับใหแพ
4.2.5 กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักเกณฑการประกวด
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
4.2.6 ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัว
พนจากเวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด)
4.2.7 กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวา
อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้
(1) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ
(2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่ง เปนเจา ภาพระดับ ภาครวบรวมเอกสารดัง กลา วส งไปยังหน วยงาน
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
4.2.8 กรณีแ ข งขัน เปน ทีม (ผูที่ชนะการประกวดระดับ ภาคเข า มาประกวดระดับ ประเทศ)
สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย
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๕. เกณฑการใหคะแนน เต็ม 10๐ คะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
๑. ทักษะการทรงตัว
๒. การทํางานเปนทีม
๓. การแกไขปญหาเฉพาะหนา
๔. ความสําเร็จในงาน (การถึงเสนชัย)
๕. การรูจักควบคุมอารมณ

คะแนน
2๐
2๐
2๐
2๐
2๐

หมายเหตุ
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
๖. รางวัลการประกวด
- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม
- รางวัลเหรียญทอง
- รางวัลเหรียญเงิน
- รางวัลเหรียญทองแดง

คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง
ไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป

ไดรบั เกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ไดรบั เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน
ในระดับประเทศตอไป
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แบบฟอรมการใหคะแนน
การประกวดแขงขัน เดินตัวหนอน
(ระดับกอนประถมศึกษา : อนุบาล ๑ - ๓)
สถานที่.................................................................................วัน/เดือน/ป........................................................ เวลา ........................................
กรรมการผูต ดั สิน …………………….…………………………………………
ภาค……………………………….…….……….ทีมที…่ ………………
โรงเรียน………………………………………………………………สังกัด อบจ. /เทศบาล /อบต. …………………………….….……………………………จังหวัด.......................................................................
เกณฑการใหคะแนน เต็ม 10๐ คะแนน ดังนี้
ลําดับทีม

ชื่อโรงเรียน

ทักษะการ
ทรงตัว
(2๐)

การทํางาน
เปนทีม
(2๐)

การแกไขปญหา
เฉพาะหนา
(2๐)

ความสําเร็จในงาน
(การถึงเสนชัย)
(2๐)

๑
๒
๓
๔
๕
ลงชือ่ ………………………………………………………กรรมการ
(……………………………………………………..)
ลงชือ่ ………………………………………………………ผูตรวจสอบ
(……………………………………………………..)

การรูจักควบคุม
อารมณ
(2๐)

รวม
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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 ไมมีโรคประจําตัว
๔. ตองไดรับการอนุญาตจากผูปกครอง
๕. ครูผูควบคุมทีมเปนผูยื่นใบสมัคร
๓. หลักฐานประกอบการสมัคร
๑. กรอกรายละเอียดใบสมัครใหสมบูรณ พรอมทั้งชื่อทีมและชื่อเพลงที่จะนํามาประกวดในใบสมัคร
ใหชัดเจน
๒. สําเนาทะเบียนของเด็กภายในทีม
4. วิธีการประกวด
1. กรณี ผู เ ข า ประกวดไปรายงานตั ว ไม ค รบตามจํา นวนที่ กํา หนดในหลั ก เกณฑ ก ารประกวด
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
2. ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจากเวลา
ที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด)
3. กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็ นวาอยู ใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้
(1) สํา เนาบั ต รประจํา ตั ว คนซึ่ งไม มีสั ญ ชาติ ไ ทยหรื อ สํา เนาสู ติ บั ต รหรื อ หนังสือรับรองการเกิด
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ
(2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่ง เปนเจา ภาพระดับ ภาครวบรวมเอกสารดัง กลา วส งไปยังหน วยงาน
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
4. กรณีแ ขงขัน เป นทีม (ผูที่ชนะการประกวดระดับภาคเขา มาประกวดระดั บ ประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย
5. กติกาการแขงขัน
๑. ครูผูควบคุมทีมจะตองมาจับฉลาก เพื่อจัดลําดับทีมกอนการเขาประกวด ๑๕ นาที
๒. เวลาที่ใชในการประกวด ทีมละไมเกิน ๑๕ นาที รวมการแนะนําตัว
๓. ใชเพลงในการประกวด ๑ เพลง เปนแนวเพลงเชิงสรางสรรค
๔. ครูผูควบคุมทีมที่จะมาทําการประกวดจะตองเตรียมแผน CD เพลงมา และใหแจงรายละเอียดชื่อเพลง
กอนลวงหนา เพื่อกองประกวดจะจัดลงใน Computer
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๖. เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
๑. ความพรอมเพรียงและความมั่นใจ
๒. บุคลิกและการแสดงออกหนาเวที
๓. ไหวพริบปฏิภาณ
๔. ทักษะความสามารถ (๗๐ คะแนน)
- เทคนิคการเตน
- Step การเตน
- ความพรอมเพรียง
- อารมณประกอบเพลง

คะแนน
๑๐
๑๐
๑๐
๒๕
๑๕
๑๕
๑๕

หมายเหตุ
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
๗. รางวัลการประกวด
- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม
- รางวัลเหรียญทอง
- รางวัลเหรียญเงิน
- รางวัลเหรียญทองแดง

คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง
ไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป

ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ไดรบั เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

8. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน
ในระดับประเทศตอไป
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แบบฟอรมการใหคะแนน
การประกวดแขงขัน “เริงเลนเตน Dancer”
(ระดับกอนประถมศึกษา : อนุบาล ๑ - ๓)
สถานที่..........................................................วัน/เดือน/ป.................................... เวลา .............................
กรรมการผูตัดสิน......……………………………………………………
ภาค…………………………….…….……….ทีมที่…………………
โรงเรียน…………..…………………………………………สังกัด อบจ. /เทศบาล /อบต. ………..……………………………..……
อําเภอ........................................................................จังหวัด.................................................................................
เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน

คะแนน

๑. ความพรอมเพรียงและความมั่นใจ
๒. บุคลิกและการแสดงออกหนาเวที
๓. ไหวพริบปฏิภาณ
๔. ทักษะความสามารถ (๗๐ คะแนน)
- เทคนิคการเตน
- Step การเตน
- ความพรอมเพรียง
- อารมณประกอบเพลง

คะแนนจาก
กรรมการ

๑๐
๑๐
๑๐

รวม

๒๕
๑๕
๑๕
๑๕
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 เพื่อพัฒนาการประสานสัมพันธกันระหวางมือและตา
๔.๓ เพื่อฝกจินตนาการและความคิดริเริ่มสรางสรรค
๔.๔ เพื่อใหรูจักการแกไขปญหาเฉพาะหนา
๔.๕ เพื่อใหเกิดความสามัคคีในทีม
๕. หลักฐานประกอบการสมัคร
๕.๑ กรอกรายละเอียดใบสมัครใหสมบูรณ พรอมทั้งชื่อทีมที่จะนํามาประกวดในใบสมัครใหชัดเจน
๕.๒ สําเนาทะเบียนบานเด็กในทีมพรอมรับรองสําเนา
6. วิธีการประกวด
6.1 กรณี ผู เ ข า ประกวดไปรายงานตั ว ไม ค รบตามจํา นวนที่ กํา หนดในหลั ก เกณฑ ก ารประกวด
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
6.2 ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด)
6.3 กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้
(1) สํา เนาบัตรประจําตัว คนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือ สํ าเนาสูติบั ตรหรือหนังสือ รับรองการเกิ ด
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ
(2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่ง เปนเจา ภาพระดับ ภาครวบรวมเอกสารดัง กลา วส งไปยังหน วยงาน
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
6.4 กรณีแขงขันเปนทีม (ผูที่ชนะการประกวดระดับ ภาคเขา มาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี 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
๑. การวางแผนการทํางานเปนทีม
๒. ความคิดริเริ่มสรางสรรค
๓. ความสวยงามเหมาะสมกับอุปกรณที่ให
๔. เลาเรื่องจากผลงานไดอยางมีความคิดสรางสรรค
๕. ทําไดตามเวลาที่กําหนด

คะแนน
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐

หมายเหตุ
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
9. รางวัลการประกวด
- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม
- รางวัลเหรียญทอง
- รางวัลเหรียญเงิน
- รางวัลเหรียญทองแดง

คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง
ไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป

ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ไดรบั เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

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

คะแนน

๑. การวางแผนการทํางานเปนทีม
๒. ความคิดริเริ่มสรางสรรค
๓. ความสวยงามเหมาะสมกับอุปกรณที่ให
๔. เลาเรื่องจากผลงานไดอยางมีความคิดสรางสรรค
๕. ทําไดตามเวลาที่กําหนด
รวม

คะแนนจาก
กรรมการ

๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๑๐๐

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

ลงชื่อ………………………………………………………ผูตรวจสอบ
(……………………………………………………..)
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เกณฑการประกวดแขงขัน ฮูลาฮูป ประกอบเพลง
(ระดับประถมศึกษา: 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. เวลาที่ใชในการแขงขัน
ใชเพลงประกอบทาทางไมเกิน ๘ นาที
๔. วัตถุประสงค
๔.๑ เพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของรางกาย
๔.๒ เพื่อพัฒนากลามเนื้อใหแข็งแรง
๔.๓ เพื่อใหเกิดความสามัคคีในทีม
๔.๔ เพื่อใหรูจักการแกไขปญหาเฉพาะหนา
๔.๕ เพื่อใหเรียนรูการทํางานเปนทีม
๕. หลักฐานประกอบการสมัคร
๕.๑ กรอกรายละเอียดใบสมัครใหสมบูรณ พรอมทั้งชื่อทีมและชื่อเพลงที่จะนํามาประกวดในใบสมัคร
ใหชัดเจน
๕.๒ สําเนาทะเบียนบานเด็กในทีมพรอมรับรองสําเนา
6. วิธีการประกวด
6.1 กรณี ผู เ ข า ประกวดไปรายงานตั ว ไม ค รบตามจํา นวนที่ กํา หนดในหลั ก เกณฑ ก ารประกวด
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
6.2 ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด)
6.3 กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้
(1) สํา เนาบัตรประจํา ตัวคนซึ่งไมมีสัญ ชาติไทยหรือสํ าเนาสูติบัตรหรื อหนังสื อรั บรองการเกิด
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ
(2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่ง เปนเจา ภาพระดับ ภาครวบรวมเอกสารดัง กลา วส งไปยังหน วยงาน
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
6.4 กรณีแขงขั นเป นที ม (ผูท่ีช นะการประกวดระดับ ภาคเข า มาประกวดระดับ ประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย
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7. วิธีดําเนินการแขงขัน
7.๑ ใหผูเ ขา แขง ขัน จัด เตรีย มฮูล าฮูป มาเอง โดยใหใ ช ฮู ลา ฮู ป แบบยาง ไม มีน้ํา หรือ ตามที่
กรรมการตั ด สิน กํา หนด ขนาดเสน ผา ศูน ยก ลาง ๖๐ เซนติเมตร ไมเกิน ๗๐ เซนติเมตร โดยกรรมการ
ผูตัดสินจะทําการตรวจสอบฮูลาฮูปของแตละทีมที่เขารวมการแขงขัน (ใหผูที่เขาแขงขันเตรียมฮูลาฮูปมาให
กรรมการตรวจสอบตอนรายงานตัว)
7.๒ ครูผูควบคุมทีมจะตองมาจับสลาก เพื่อจัดลําดับทีมกอนการเขาประกวด ๑๕ นาที
7.๓ การแขงขันแขงขันทีละ ๑ ทีม โดยใหสมาชิกทีมถือฮูลาฮูปไวในทาเตรียมที่จุดแสดง เมื่อกรรมการ
ใหสัญญาณ ใหเริ่มสายฮูลาฮูปพรอมเพลงประกอบทาทาง
7.๔ ผูเขาแขงขันมีสิทธิแขงขันไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น
7.๕ ครูผูควบคุมทีมที่จะมาทําการประกวดจะตองเตรียมแผน CD เพลงมา และใหแจงรายละเอียด
ชื่อเพลงกอนลวงหนาเพื่อกองประกวดจะจัดลงใน Computer
หมายเหตุ
****ไมกําหนดประเภทของเพลงที่ใชในการแขงขัน
8. เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
๑. หวงไมหลุด
๒. การแตงกายสวยงามเหมาะสม
๓. ความคิดริเริ่มสรางสรรค
๔. ความพรอมเพรียงของทีม
๕. ทาประกอบเพลงเหมาะสม

คะแนน
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐

หมายเหตุ
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
9. รางวัลการประกวด
- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม
- รางวัลเหรียญทอง
- รางวัลเหรียญเงิน
- รางวัลเหรียญทองแดง

คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง
ไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป

ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ไดรบั เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

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

คะแนน

๑. หวงไมหลุด
๒. การแตงกายสวยงามเหมาะสม
๓. ความคิดริเริ่มสรางสรรค
๔. ความพรอมเพรียงของทีม
๕. ทาประกอบเพลงเหมาะสม
รวม

คะแนนจาก
กรรมการ

๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
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 ผูจัดการแขงขันจัดเตรียมกระดาษฟุสแกปแบบมีเสนให
๔.๓ ลักษณะอักษรที่ใชในการคัดลายมือ อักษรประเภทตัวกลมหรือตัวมน มีสวนโคง (หัวกลม)
หมายเหตุ บทคัดลายมือทางผูจัดจะแจงใหทราบในวันแขงขัน
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๔.๔ บทคัดลายมือใหยึดตามที่คณะกรรมการฯ 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) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา
โดยใหอ งคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ซึ่ง เปน เจา ภาพระดับ ภาครวบรวมเอกสารดัง กลา วสง ไปยั ง อปท.
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
5.3 กรณีการแขงขันเดี่ยว (ผูที่ชนะการประกวดระดับภาคเขามาประกวดระดับประเทศ) ไมใหมี
การเปลี่ยนตัว
***กรณี แ ข ง ขั น เดี่ ย ว (ระดั บ ภาค) สามารถเปลี่ ย นตั ว ผู เ ข า ประกวดได แต ต อ งแสดงหลั ก ฐาน
ใหกรรมการพิจารณาดวย โดยใชแบบฟอรมการเปลี่ยนตัวจากเจาภาพจัดการแขงขัน
6. เกณฑการใหคะแนน เต็ม 10๐ คะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
๑. ตัวอักษรตรงเรียบ การวางสระ วรรณยุกต ชองไฟถูกตอง
๒. ความสะอาด
๓. สะกดคําถูกตอง
๔. ความสวยงาม
๕. เสร็จทันเวลาที่กําหนด

คะแนน
2๐
2๐
2๐
2๐
2๐

หมายเหตุ
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
7. รางวัลการประกวด
- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม
- รางวัลเหรียญทอง
- รางวัลเหรียญเงิน
- รางวัลเหรียญทองแดง

คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง
ไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป

ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ไดรบั เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

8. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน
ในระดับประเทศตอไป
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เกณฑการประกวดแขงขันทักษะทางคอมพิวเตอร
การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62
๑. การแขงขันแบงออกเปน ๓ ระดับ 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 กรณีผูเขาแขงขันไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักเกณฑการแขงขันใหกรรมการฯ
พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน
4.2 ผูเขาแขงขันตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจากเวลา
ที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน)
4.3 กรณีผูเขาแขงขันเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้
(1) สํา เนาบัตรประจํา ตัวคนซึ่งไมมีสัญ ชาติไทยหรือสํ าเนาสูติบั ตรหรือหนังสือรับรองการเกิ ด
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ
(2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา
โดยใหอ งคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ซึ่ง เปน เจา ภาพระดับ ภาครวบรวมเอกสารดัง กลา วสง ไปยั ง อปท.
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
4.4 กรณีก ารแขงขันเดี่ย ว (ผูที่ชนะการแขง ขันระดับ ภาคเขามาแขงขั น ระดับ ประเทศ) ไม ให มี
การเปลี่ยนตัว
***กรณี แ ข ง ขั น เดี่ ย ว (ระดั บ ภาค) สามารถเปลี่ ย นตั ว ผู เ ข า ประกวดได แต ต อ งแสดงหลั ก ฐาน
ใหกรรมการพิจารณาดวย โดยใชแบบฟอรมการเปลี่ยนตัวจากเจาภาพจัดการแขงขัน
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5. วิธีการแขงขัน
5.๑ ระดับประถมศึกษาปที่ ๔ – ๖
***หัวขอการประกวด จะแจงใหทราบในวันแขงขัน***
แขงขันการใชโปรแกรม Microsoft PowerPoint ๒๐๑๓ (เมนูภาษาไทย) เทานั้น
ปฏิ บัติก ารสรา งงานใหไ ดตามหัว ข อเรื่ องที่และรูปแบบที่ค ณะกรรมการกํา หนด โดยใช โ ปรแกรม
Microsoft PowerPoint ๒๐๑๓ แลวจัดเก็บงานที่เสร็จเรียบรอยลง Flash Drive เพื่อสงใหคณะกรรมการ
ตรวจ พรอมนําเสนอผลงาน
เวลาในการแขงขัน
ปฏิบัติการสรางงาน ๑๒๐ นาที นําเสนอผลงานไมเกิน ๓ นาที
เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการแขงขัน
๑. ใชเครื่องคอมพิวเตอรกลางที่คณะกรรมการเตรียมให
๒. ผูเขาแขงขันจัดเตรียม Flash Drive ที่ไมมีขอมูลใด ๆ สําหรับจัดเก็บ
๓. ผูจัดการแขงขันเตรียมเนื้อหาและภาพนิ่งที่ใชประกอบให
*** ใหผูเขาแขงขันใชเนื้อหาและภาพที่จัดเตรียมใหเทานั้น**
เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
๑. ความถูกตองสมบูรณ
๒. ความเชื่อมโยงขอมูล
๓. ความคิดริเริ่มสรางสรรค
๔. เทคนิคการใชโปรแกรม
๕. การนําเสนอผลงาน
๖. สื่อความหมายตรงกับหัวขอที่กําหนด
๗. ความสวยงามและเหมาะสมของผลงาน

คะแนน
๑๐
๑๐
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๒๐

***ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนอันสิ้นสุด
***คัดเลือกระดับประเทศภาคละ ๓ ทีม
๕.๒ ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓ และระดับมัธยมศึกษาปที่ ๔ - ๖
***หัวขอการประกวด จะแจงใหทราบในวันแขงขัน***
ใช ร ะบบปฏิ บัติ ก าร Window8 ปฏิ บั ติ ก ารสรา งโฮมเพจตามที่ กํ า หนดโดยใช โ ปรแกรม Adobe
Dreamweaver CS6, Adobe Photoshop CS6, Adobe Flash CS6 แลวจัดเก็บงานที่เสร็จเรียบรอยลง
Flash Drive เพื่อสงใหคณะกรรมการตรวจ พรอมนําเสนอผลงาน
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เวลาในการแขงขัน
ปฏิบัติการสรางงาน ๑๒๐ นาที นําเสนอผลงานไมเกิน ๕ นาที
เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการแขงขัน
๑. ใชเครื่องคอมพิวเตอรกลางที่คณะกรรมการเตรียมให
๒. ผูเขาแขงขันจัดเตรียม Flash Drive สําหรับจัดเก็บขอมูล
๓. ผูจ ัดการแขงขันเตรียมเนื้อหาและภาพที่ใชประกอบให
๔. อนุ ญ าตให ผู เ ข า แข ง ขั น ติ ด ตั้ง รู ป แบบตั ว อัก ษร (Font) เพิ่ ม เติ ม ในเครื่อ งที่ ใ ช ทํา การแข ง ขั น
โดยผูเขาแขงขันสามารถนําไฟลตัวอักษรมาติดตั้งบนเครื่องกลางเองได (ใหบันทึกแบบตัวอักษร (Font) ลงใน
Flash Drive ที่ใชสําหรับจัดเก็บขอมูล)
*** ใหผูเขาแขงขันใชเนื้อหาและภาพที่จัดเตรียมใหเทานั้น**
เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
๑. ความถูกตองสมบูรณของเนื้อหา
๒. การเชื่อมโยงขอมูล
๓. ความคิดริเริ่มสรางสรรคและความสวยงาม
๔. เทคนิคการใชโปรแกรม
๕. การบันทึกขอมูล
๖. การนําเสนอผลงาน

คะแนน
๒๐
๑๕
๒๕
๒๐
๑๐
๑๐

หมายเหตุ
***ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนอันสิ้นสุด
***คัดเลือกระดับประเทศภาคละ ๓ ทีม
๖. รางวัลการประกวด
- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม
- รางวัลเหรียญทอง
- รางวัลเหรียญเงิน
- รางวัลเหรียญทองแดง

คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง
ไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป

ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ไดรบั เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม 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 ครูผูควบคุมทีม ๑ คน และนักเรียน ๓ คน
๓. ประเภทการแขงขัน
หุนยนตบังคับมือ (Manual Control)
- ระดับประถมศึกษาปที่ 1 – 6
หุนยนตอัตโนมัติ (Automatic Control)
- ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓
- ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๔ – ๖
๔. หลักการแขงขัน
4.1 กรณีผูเขาแขงขันไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักเกณฑการแขงขันใหกรรมการฯ
พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน
๔.๒ ผูเขาแขงขันตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจากเวลา
ที่กําหนดใหกรรมการฯพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน)
๔.๓ กรณีผูเขาแขงขันเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมายดังนี้
(1) สําเนาบัตรประจําตัวบุคคลผูไมมีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด
(อยางใดอยางหนึ่ง)
(2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา
โดยใหอ งคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ซึ่ง เปน เจา ภาพระดับ ภาครวบรวมเอกสารดัง กลา วสง ไปยั ง อปท.
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด
๔.4 กรณีแข งขันเปนทีม (ผูที่ช นะการประกวดระดับภาคเข ามาประกวดระดับ ประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย
***กรณี แ ขง ขันเปน ที ม (ระดับ ภาค) สามารถเปลี่ย นตัว ผู เ ข า ประกวดได แต ตอ งแสดงหลั ก ฐาน
ใหกรรมการพิจารณาดวย โดยใชแบบฟอรมการเปลี่ยนตัวจากเจาภาพจัดการแขงขัน
๕. การแขงขันหุนยนตบังคับมือระดับประถมศึกษา
๕.๑ การแขงขันหุนยนตบังคับมือ
การแขงขันหุนยนตบังคับมือ หมายถึง การออกแบบและประดิษฐหุนยนตที่ทําการขับเคลื่อนดวย
อุปกรณควบคุม (Remote Control) แบบมีสายที่สามารถบังคับตัวหุนยนตใหเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่โดยใช
คนเปนผูควบคุมการทํางานของหุนยนต เพื่อปฏิบัติภารกิจตามกติกาภายในเวลาที่กําหนด
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๕.๒ ขอบเขตและความหมาย
หุนยนตบังคับมือ หมายถึง การนํามอเตอรอุปกรณไฟฟาหรือ อิเล็กทรอนิกส วัสดุทางกลศาสตร
มาออกแบบและประดิษ ฐหุนยนตที่เคลื่อนไหวหรือ เคลื่อนที่ ก ารทํา งานให ขับ เคลื่อ นด ว ยอุป กรณค วบคุ ม
(Remote Control) แบบมีสายโดยคนเปนผูควบคุมการทํางานของหุนยนต
ขอสําคัญ คือ หุนยนตสามารถปฏิบัติภารกิจ โดยปราศจากโปรแกรมคอมพิวเตอร นั่นคือ ไมมีการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อควบคุมการทํางาน
๕.๓ สนามแขงขัน
๕.๓.๑ รายละเอียดสนาม
๕.๓.๑.๑ สนามมีลัก ษณะเปนรูป สี่เ หลี่ย มจั ตุรั ส ขนาดความกว า ง 2,400 มิล ลิเ มตร
ความยาว 2,400 มิลลิเมตร มีขอบสูง 100 มิลลิเมตร
๕.๓.๑.๒ กอนขึ้นสะพานมีทางลาด 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 คุณสมบัติของหุนยนต
๕.๓.๓.๑ หุนยนตที่ใชแขงขัน 1 ตัว ไมจํากัดชนิดของวัสดุที่นํามาทําโครงสรางหุนยนต
๕.๓.๓.๒ หุ น ยนต แ ข ง ขั น เป น หุ น ยนต ที่ ใ ช ม อเตอร แ ละชุ ด เฟ อ งทด ไม เ กิ น 2 ชุ ด
(ทางผูเ ขาแขงขันใหจัดเตรียมมาเอง 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 น้ํา หนัก ตัว หุน ยนตแ ละ
อุปกรณควบคุมทั้งหมดที่ใชในการแขงขันรวมกันไมเกิน 1,500 กรัม
๕.๓.๓.5 หุนยนตที่ใชแขงขันจะตองเคลื่อนไหวเสมือนการกาวขาเดินหรือการวิ่งโดยที่ขา
ของหุนยนตสามารถยกขึ้นสูงจากพื้นได หามใชวัสดุเสมือนลอทุกชนิด ในการขับเคลื่อน
๕.๓.๓.6 ความยาวสายสัญญาณควบคุมหุนยนตจากตัวหุน ยนตถึงอุ ปกรณ ควบคุมตอง
ไมนอยกวา 2,000 มิลลิเมตร และติดตั้งที่ตัวหุนยนตสูงจากพื้นไมเกิน 240 มิลลิเมตร ในขณะแขงขันไมอนุญาต
ใหสายสัญญาณควบคุมหุนยนตลากไปบนพื้นสนามแขงขัน
๕.๔ กฎและกติกาการแขงขัน
หุนยนตมีภารกิจในการฝาอุปสรรคตางๆ ภายในสนามแขงขัน โดยผานเสนทางลาดขึ้นที่สูง และ
ขามสะพาน เพื่อผานสิ่งกีดขวางไปเก็บวัตถุในพื้นที่วางวัตถุ และลําเลียงวัตถุไปยังพื้นที่เก็บวัตถุใหไดมากที่สุด
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 ทางลาดขึ้นที่สูง ขามสะพาน และผานสิ่งกีดขวาง ไปยังพื้นที่วางวัตถุ เพื่อไปเก็บวัตถุ
และลําเลียงไปยังพื้นที่เก็บวัตถุ
๕.๔.๑.๕ ผูเขา แขง ขันลํา เลีย งวัตถุไ ปยังพื้นที่เก็ บ วัต ถุจ นครบทุกชิ้น และนํา หุน ยนต
กลับมาที่จุดเริ่มตน ถือวาทําภารกิจเสร็จสมบูรณ
๕.๔.๒ วิธีนับคะแนน
๕.๔.๒.๑ หุนยนตเดินผานทางลาดขึ้นที่สูงไปถึงจุดกอนขามสะพาน + 15 คะแนน
๕.๔.๒.๒ หุนยนตเดินขามสะพาน
+ 10 คะแนน
๕.๔.๒.๓ ลําเลียงวัตถุจากพื้นที่วางวัตถุไปยังพื้นที่เก็บวัตถุไดคะแนนตามสีที่กําหนดดังนี้
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 เมื่อแกไขเสร็จจะตองนําหุนยนตไปวางที่จุดเริ่มตน เพื่อเริ่มการแขงขันใหม แตจะถูกตัดคะแนน
ทุกครั้งที่มีการแกไขครั้งละ 5 คะแนน และเวลาในการแขงขันจะดําเนินตอไปจนครบระยะเวลาที่กําหนดไว
การเริ่มตนแขงขันใหมจะนับคะแนนใหเฉพาะภารกิจที่ทําไดกอนหนานี้เทานั้น
๕.๔.๓.๒ กรณี ที่ หุ น ยนต ไ ม ส ามารถออกจากจุด เริ่ ม ต น หรื อ ออกจากจุ ด เริ่ ม ต น แล ว
ไมสามารถทําภารกิจไดภายในเวลา ๒๐ วินาที ใหถือวาผิดกติกาและออกจากการแขงขันในรอบนั้น
๕.๔.๓.๓ แตละทีมแขงขันได 2 รอบ และนําคะแนนสูงสุดมาเรียงลําดับหาผูช นะ
๕.๔.๓.๔ กรณีที่ทําภารกิจสําเร็จแตคะแนนเทากัน จะพิจารณาทีมแขงขันที่ใชเวลานอยที่สุด
ลําดับแรก หากคะแนนยังเทากันอีก ใหดูจํานวนครั้งที่เริ่มตนใหม (Retry) นอยที่สุดเปนลําดับถัดไปเปนผูชนะ
ตามลําดับ
๕.๔.๓.๕ กรณีที่ทํา ภารกิจไมสําเร็จ และมีวัตถุวางอยูในพื้นที่ วางวัตถุแตมีคะแนนเทา กัน
ใหพิจารณาน้ําหนักหุนยนตของทีมที่น้ําหนักนอยสุดเปนผูชนะ
๕.๔.๓.๖ หา มนํา อุปกรณเ ครื่อ งมือ หนักที่อาจเปน อัน ตรายตอตนเองและผูอื่น มาใชส รา ง
หุนยนตภายในพื้นที่แขงขัน เชน เครื่องตัดไฟเบอร เครื่องเจียรมือ เปนตน
๖. การแขงขันหุนยนตอตั โนมัติ (Automatic Control)
๖.๑ ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓
๖.๒ ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๔ – ๖
การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ (Automatic Control) หมายถึง การนํามอเตอร อุปกรณไฟฟาวัสดุ
ทางกลศาสตร ที่อาจมีการใชแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสหรือตัวตรวจจับชนิดตางๆ และใชอุปกรณทั่วไปอยางไมจํากัด
มาออกแบบประกอบเปนหุนยนตที่เ คลื่อ นไหวหรือเคลื่อนที่ไ ดใ นการปฏิบัติ ภารกิจ ต องใชระบบ สมองกล
(Computer System) ชนิดใดชนิดหนึ่ง และ/หรือมีการเขียนโปรแกรมใหคอมพิวเตอรเพื่อควบคุมการทําภารกิจ
แบบอัตโนมัติหลังเริ่มตน ขับเคลื่อนหุนยนตดวยสวิทซเปด – ปดเพียงครั้งเดียว ระหวางการแขงขันหามใชอุปกรณ
ควบคุมใดๆ ทั้งแบบมีสาย ไรสาย หรือแบบสัญญาณวิทยุ ในการสงสัญญาณไปยังหุนยนต ผลการแขงขันขึ้นอยูกับ
การเขียนโปรแกรมควบคุมกลไกทําใหหุนยนตสามารถปฏิบัติภารกิจตามโจทยกําหนดไดทนั เวลา
6.1 ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓
1. สนามแขงขัน
1.1 รายละเอียดภายในสนาม
1.1.1 สนามมีลั ก ษณะเปน รูป สี่เ หลี่ย มผืน ผา ขนาดความกว า ง 1,200 มิ ล ลิเ มตร
ความยาว 2,400 มิลลิเมตร
1.1.2 พื้นที่เก็บกระปองมี 2 สี คือ สีขาวและสีดํา มีขนาดความกวาง 250 มิลลิเมตร
และความยาว 250 มิลลิเมตร
1.1.3 พื้นที่จุด เริ่ม ตนเปนรูปสี่เหลี่ย มจัตุรัสมี ขนาดความกว า ง 250 มิล ลิเ มตร และ
ความยาว 250 มิลลิเมตร
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1.2 วัตถุและอุปกรณภายในสนาม
1.2.1 กระปองขนาดเสนผาศูนยกลาง 50 มิลลิเมตร สูง 100 มิลลิเมตรน้ําหนักไมเกิน
50 กรัม มี 2 สี คือ สีขาวจํานวน 5 อัน และสีดําจํานวน 5 อัน
2. คุณสมบัติของหุนยนต
2.1 หุนยนตที่ใชในการแขงขัน มีข นาดความกวา งไมเกิ น 250 มิลลิเมตร ความยาวไมเ กิ น
250 มิลลิเมตร และความสูงไมเกิน 250 มิลลิเมตร
2.2 หุนยนตที่ใชแขงขัน 1 ตัว ไมจํากัดชนิดของวัสดุและอุปกรณ รวมทั้ง จํา นวนมอเตอรและ
เซนเซอรที่ใช
2.3 หุนยนตตองทํางานโดยอัตโนมัติเทานั้น ไมใหควบคุมดวยรีโมท
2.4 ใหใชคอมพิวเตอร 1 เครื่อง สําหรับเขียนโปรแกรม โดยไมจํากัดซอฟแวร
2.5 หามใชชองสัญญาณสื่อสารทุกชนิดเพื่อการควบคุมหุนยนตในระหวางแขงขัน (ปดชองสัญญาณ)
3. กฎและกติกาการแขงขัน
หุนยนตมีภารกิจตองเคลื่อนที่ไปตามเสนสีดําเทานั้น (เซนเซอรหรือลอครอมอยูบนเสน) เพื่อไป
เก็บกระปองแตละสี และนํากระปองที่เก็บไดไปวางบริเวณพื้นที่เก็บกระปองใหตรงตามสีจนครบทุกกระปอง
และนําหุนยนตกลับมาที่จุดเริ่มตนภายในระยะเวลา 180 วินาที ทีมใดไดคะแนนสูงสุดจะเปนผูชนะ
3.1 วิธีการแขงขัน
3.1.1 กอ นเข า สนามแข ง ขั น อุ ป กรณทุ ก ชิ้ น ของหุ น ยนต ต อ งไม มี ก ารประกอบมาก อ น
(ใหแยกชิ้นสวนทุกชิ้น)
3.1.2 การประกอบหุนยนตภายในพื้นที่ที่คณะกรรมการกําหนด
3.1.3 ใหเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตดว ยตัว เองภายในพื้น ที่ ที่ค ณะกรรมการกํา หนด
เทานั้น
3.1.4 เมื่อ ถึงเวลาแขงขัน ทีมผูเขา แขงขันจะตอ งนํา หุน ยนต ม าวางที่ จุ ดเริ่ม ตน และรอ
สัญญาณแขงขันจากกรรมการ
3.1.5 เมื่อกรรมการใหสัญญาณแขงขัน หุนยนตจึงเริ่มทําภารกิจโดยทํางานแบบอัตโนมัติ
ไมอนุญาตใหควบคุมหุนยนตโดยวิธีอื่นใด เชน ควบคุมดวยรีโมท ควบคุมดวยระบบชองสัญญาณ เปนตน
3.1.6 ที ม ที่ เ ข า แข ง ขั น ลํา เลี ย งกระป อ งไปยั ง พื้ น ที่ เ ก็ บ กระป อ งตามพื้ น ที่ สี ที่ กํา หนด
สีขาววางไวที่พื้นที่เก็บกระปองสีขาว สีดําวางไวที่พื้นที่เก็บกระปองสีดํา จนครบทุกกระปองและนําหุนยนต
กลับมาที่จุดเริ่มตน ถือวาทําภารกิจเสร็จสมบูรณ
3.2 วิธีนับคะแนน
3.2.1 เก็บกระปองและนํามาวางที่พื้นที่เก็บกระปอง
+ 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 หุนยนตขัดของขณะแขงขันและตองเริ่มใหม
- 5 คะแนน
3.2.7 หุนยนตไมขัดของขณะแขงขันแตตองการเริ่มใหม (Retry)
- 5 คะแนน
3.2.8 การเก็บกระปองตองใชวิธี หนีบ จับ และยกลอยสูงจากพื้นเทานั้น
หามไถไปกับพื้นถาไถกับพื้น
- 5 คะแนน
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3.3 การขอเริ่มตนใหม (Retry)
3.3.1 ผูเ ขา แขง ขันขอเริ่มตน ใหมต องให ก รรมการตั ดสิ น อนุญ าตก อ น จึ ง เริ่ม ตน ใหมไ ด
และนําหุนยนตไปวางที่จุดเริ่มตน
3.3.2 ผู เ ข า แขง ขัน สามารถขอเริ่ ม ต น ใหมไ ด ไ ม จํา กั ด จํา นวนครั้ ง แต จ ะถู ก ตั ด คะแนน
ครั้งละ 5 คะแนน และวัตถุที่อยูในสนามตองอยูในตําแหนงเดิม โดยถือเปนอุปสรรคของการแขงขัน
3.4 ขอบังคับ
3.4.1 กรณี ที่ หุ น ยนต ขั ด ข อ งขณะแข ง ขั น ผู แ ข ง ขั น สามารถนํา หุ น ยนต ม าแก ไ ขได
ณ จุดที่คณะกรรมการกํา หนดให เมื่อแกไขเสร็จ ตองนํา หุนยนตไ ปวางที่จุด เริ่ม ตน เพื่อ เริ่ม การแขง ขัน ใหม
แตจะถูกตัดคะแนนทุกครั้งที่มีการแกไข ครั้งละ 5 คะแนน และเวลาในการแขงขันจะดําเนินตอไปจนครบ
ระยะเวลาที่กําหนดไว การเริ่มตนแขงขันใหมจะนับคะแนนใหเฉพาะภารกิจที่ทําไดกอนหนานี้เทานั้น
3.3.2 กรณีที่หุนยนตไมสามารถออกจากจุดเริ่มตนหรือออกจากจุดเริ่มตนแล วไม สามารถ
ทําภารกิจตอได (หยุดอยูกับที่) ภายในเวลา 20 วินาที กรรมการใหเริ่มตนใหม
3.3.3 แตละทีมแขงได 2 รอบและนําคะแนนสูงสุดมาเรียงลําดับหาผูชนะ
3.3.4 กรณีที่ทําภารกิจสําเร็จแตคะแนนเทากัน จะพิจารณาทีม แขงขั นที่ใชเวลานอยที่สุด
ลําดับแรก หากคะแนนยังเทากันอีก ใหดูจํานวนครั้งที่เริ่มตนใหม (Retry) นอยที่สุดเปนลําดับถัดไปเปนผูชนะ
ตามลําดับ
3.3.5 กรณี ที่ ห มดเวลาและทํา ภารกิ จ ไม สํา เร็ จ แต ค ะแนนเท า กั น จะพิ จ ารณาน้ํา หนั ก
หุนยนตของทีมที่มีน้ําหนักที่นอยที่สุด และจํานวนครั้งที่เริ่มตนใหมนอยที่สุด เปนผูชนะ
3.3.6 ไมอนุญาตใหผูควบคุมทีมและบุคคลที่ไมเกี่ยวของเขาไปในพื้นที่แขงขัน
3.3.7 ไมอ นุญ าตใหทีม ที่เ ขา แขง ขัน นํา หุน ยนตอ อกจากพื้น ที่ที่ค ณะกรรมการกํา หนด
ในระหวางการแขงขัน
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6.2 ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๔ –๖
1. สนามแขงขัน
1.1 รายละเอียดภายในสนาม
1.1.1 สนามมีลั กษณะเป นรูป สี่เ หลี่ย มผืน ผา ขนาดความกว า ง 1,200 มิล ลิเ มตร
ความยาว 2,400 มิลลิเมตร
1.1.2 พื้นที่เ ก็บ กระปองมี 3 สี คือ สีเ ขีย ว สีเ หลืองและสีแ ดง มีข นาดความกว า ง
250 มิลลิเมตรและความยาว 250 มิลลิเมตร
1.1.3 พื้นที่จุดเริ่มตนเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีขนาดความกวา ง 250 มิลลิเมตร และ
ความยาว 250 มิลลิเมตร
1.2 วัตถุและอุปกรณภายในสนาม
1.2.1 กระปองขนาดเสนผาศูนยกลาง 50 มิลลิเมตร สูง 100 มิลลิเมตร น้ําหนักไมเกิน
50 กรัม มี 3 สี คือ สีเขียว จํานวน 5 อัน สีเหลือง จํานวน 5 อัน และสีแดง จํานวน 5 อัน
2. คุณสมบัติของหุนยนต
2.1 หุนยนตที่ใชในการแขงขันมีขนาด ความกวางไมเกิน 250 มิลลิเมตร ความยาวไมเกิน
250 มิลลิเมตร และความสูงไมเกิน 250 มิลลิเมตร
2.2 หุนยนตที่ใชแขงขัน 1 ตัว ไมจํากัดชนิดของวัสดุ และอุปกรณรวมทั้งจํานวนมอเตอรและ
เซนเซอรที่ใช
2.3 หุนยนตตองทํางานโดยอัตโนมัติเทานั้น ไมใหควบคุมดวยรีโมท
2.4 ใหใชคอมพิวเตอร 1 เครื่อง สําหรับเขียนโปรแกรม โดยไมจํากัดซอฟแวร
2.5 หามใชชองสัญญาณสื่อสารทุกชนิด เพื่อการควบคุมหุนยนตในระหวางแขงขัน (ปดชอง
สัญญาณ)
3. กฎและกติกาการแขงขัน
หุนยนตมีภารกิจตองเคลื่อนที่ไปตามเสนสีดําเทานั้น (เซนเซอรหรือลอครอมอยูบนเสน) เพื่อไปเก็บ
กระปองแตละสีและนํากระปองที่เก็บไดไปวางบริเวณพื้นที่เก็บกระปองใหตรงตามสีจนครบทุกกระปองและนํา
หุนยนตกลับมาที่จุดเริ่มตนภายในระยะเวลา 180 วินาที ทีมใดไดคะแนนสูงสุดจะเปนผูชนะ
3.1 วิธีการแขงขัน
3.1.1 ก อ นเขา สนามแข ง ขั น อุ ป กรณ ทุก ชิ้ น ของหุ น ยนต ต อ งไม มี ก ารประกอบมาก อ น
(ใหแยกชิ้นสวนทุกชิ้น)
3.1.2 การประกอบหุนยนตภายในพื้นที่ที่คณะกรรมการกําหนด
3.1.3 ใหเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตดว ยตัว เองภายในพื้น ที่ ที่ค ณะกรรมการกํา หนด
เทานั้น
3.1.4 เมื่อ ถึงเวลาแขงขัน ทีมผูเขา แขง ขัน จะตอ งนํา หุน ยนตม าวางที่ จุด เริ่ม ตน และรอ
สัญญาณแขงขันจากกรรมการ
3.1.5 เมื่อกรรมการใหสัญญาณแข งขัน หุนยนตจึงเริ่ม ทําภารกิจโดยทํา งานแบบอัตโนมัติ
ไมอนุญาตใหควบคุมหุนยนตโดยวิธีอื่นใด เชน ควบคุมดวยรีโมท ควบคุมดวยระบบชองสัญญาณ เปนตน
3.1.6 ที ม ที่ เ ข า แข ง ขั น ลํา เลี ย งกระป อ งไปยั ง พื้ น ที่ เ ก็ บ กระป อ งตามพื้ น ที่ สี ที่ กํา หนด
สีเขียววางไวที่พื้นที่เก็บกระปองสีเขียว สีเหลืองวางไวที่พื้นที่เก็บกระปองสีเหลือง และสีแดงวางไวที่พื้นที่เก็บ
กระปองสีแดงจนครบทุกกระปอง และนําหุนยนตกลับมาที่จุดเริ่มตน 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 หุนยนตขัดของขณะแขงขันและตองเริ่มใหม
- 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 และวัตถุที่อยูในสนามตองอยูในตําแหนงเดิม โดยถือเปนอุปสรรคของการแขงขัน
3.4 ขอบังคับ
3.4.1 กรณี ที่ หุ น ยนต ขั ด ข อ งขณะแข ง ขั น ผู แ ข ง ขั น สามารถนํา หุ น ยนต ม าแก ไ ขได
ณ จุดที่คณะกรรมการกําหนดให เมื่อแกไขเสร็จตองนําหุนยนตไปวางที่จุดเริ่มตน เพื่อเริ่มการแขงขันใหม
แตจะถูกตัดคะแนนทุกครั้งที่มีการแกไขครั้งละ 5 คะแนน และเวลาในการแขงขันจะดําเนินตอไปจนครบ
ระยะเวลาที่กําหนดไว การเริ่มตนแขงขันใหมจะนับคะแนนใหเฉพาะภารกิจที่ทําไดกอนหนานี้เทานั้น
3.4.2 กรณีที่หุนยนตไมสามารถออกจากจุดเริ่มตน หรือออกจากจุดเริ่มตนแลวไมสามารถ
ทําภารกิจตอได (หยุดอยูกับที่) ภายในเวลา 20 วินาที กรรมการใหเริ่มตนใหม
3.4.3 แตละทีมแขงได 2 รอบ และนําคะแนนสูงสุดมาเรียงลําดับหาผูชนะ
3.3.4 กรณีที่ทําภารกิจสําเร็จแตคะแนนเทากัน จะพิจารณาทีม แขงขั นที่ใชเวลานอยที่สุด
ลําดับแรก หากคะแนนยังเทากันอีก ใหดูจํานวนครั้งที่เริ่มตนใหม (Retry) นอยที่สุดเปนลําดับถัดไปเปนผูชนะ
ตามลําดับ
3.4.5 กรณีที่หมดเวลาและทําภารกิจไมสําเร็จแตคะแนนเทากันจะพิจารณาน้ําหนักหุนยนต
ของทีมที่มีน้ําหนักที่นอยที่สุดและจํานวนครั้งที่เริ่มตนใหมนอยที่สุด เปนผูชนะ
3.4.6 ไมอนุญาตใหผูควบคุมทีมและบุคคลที่ไมเกี่ยวของเขาไปในพื้นที่แขงขัน
3.4.7 ไม อ นุญ าตให ที ม ที่เ ข า แขง ขัน นํา หุ น ยนต อ อกจากพื้น ที่ ที่ ค ณะกรรมการกํา หนด
ในระหวางการแขงขัน
7. ดุลพินิจของคณะกรรมการ
*** สภาพการและกรณีใดๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการแขงขันทุกประเภทและทุกระดับที่ไมไดระบุในกติกา
ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการและการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนอันสิ้นสุด
8. รางวัลการประกวด
- รางวัลเหรียญทอง
- รางวัลเหรียญเงิน
- รางวัลเหรียญทองแดง
9. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน
ในระดับประเทศตอไป

สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62 |

ภาพจําลองสนามหุนยนตอัตโนมัติระดับมัธยมศึกษาปที่ ๔ – ๖

106

สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62 |

107

เกณฑการประกวดแขงขันรําวงมาตรฐาน
การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62
๑. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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
๒.๒.๒ ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6

จํานวน อปท.ละ ๑ ทีม
จํานวน อปท.ละ ๑ ทีม

3. วิธีการดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
3.1 เพลงบังคับ ๑ เพลงๆ ละ 1 รอบ ดังนี้
๓.๑.๑ ระดับประถมศึกษาปที่ 1 – 6 คือ เพลงคืนเดือนหงาย
๓.๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 คือ เพลงรํามาซิมารํา
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 ใชผูแสดงชายจริง หญิงแท (ยกเวนโรงเรียนที่เปนสตรีลวน หรือชายลวน)
3.7 ใชทารําของกรมศิลปากร
4. วิธีการแขงขัน
4.1 กรณีผูเขาแขงขันไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักเกณฑการแขงขันใหกรรมการฯ
พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน
4.2 ผูเ ขาแขงขันตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที พรอมกับ Sound check
(หากมารายงานตัวพนจากเวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน)
4.3 กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้
(1) สําเนาบัตรประจํา ตัว คนซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือ สําเนาสูติบัตรหรือหนังสือ รับรองการเกิ ด
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ
(2) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา
โดยใหอ งคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ซึ่ง เปน เจา ภาพระดับ ภาครวบรวมเอกสารดัง กลา วสง ไปยั ง อปท.
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน
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๔.4 กรณีแข งขันเปนทีม (ผูที่ช นะการประกวดระดับภาคเข ามาประกวดระดับ ประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย
***กรณี แ ขง ขันเปน ที ม (ระดับ ภาค) สามารถเปลี่ย นตัว ผู เ ข า ประกวดได แต ตอ งแสดงหลั ก ฐาน
ใหกรรมการพิจารณาดวย โดยใชแบบฟอรมการเปลี่ยนตัวจากเจาภาพจัดการแขงขัน
5. เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
1. ความถูกตองทารํา
2. จังหวะการรํา
3. ลีลาความสวยงาม
4. ความพรอมเพรียง
5. การแตงกาย

คะแนน
20
20
20
20
20

หมายเหตุ
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
๖. รางวัลการประกวด
- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม
- รางวัลเหรียญทอง
- รางวัลเหรียญเงิน
- รางวัลเหรียญทองแดง

คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง
ไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป

ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ไดรบั เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน
ในระดับประเทศตอไป
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เกณฑการประกวดแขงขันนาฏศิลปไทยสรางสรรค
การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรีวิชาการ’ 62
นิยามศัพท
นาฏศิลปไทยสรางสรรค คือ การแสดงที่นอกเหนือจากนาฏศิลปไทยอนุรักษ เปนการแสดงนาฏศิลปไทย
ที่คิด ประดิษฐ สรางขึ้นใหมทั้งเพลงดนตรี เนื้อหา การแตงกายและลีลาทา รํา สอดคลองตามกรอบความคิด
ที่กําหนด และไมเกี่ยวของกับการแสดงนาฏศิลปพื้นเมืองและนาฏศิลปไทยสากล
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
๒.๒.๒ ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๖

จํานวน อปท.ละ ๑ ทีม
จํานวน อปท.ละ ๑ ทีม

3. วิธีการดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
3.1 เพลงที่ใชประกอบทารํามีหรือไมมีเนื้อรองก็ได โดยยึดหลักเกณฑใหความหมายในการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทย
3.2 การแตงกาย แตงกายตามความเหมาะสมกับเพลงที่นําเสนอ 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 กรณีผูเขาแขงขันไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักเกณฑการแขงขันใหกรรมการฯ
พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน
4.2 ผูเขาแขงขันตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพนจากเวลา
ที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน)
4.3 กรณีผูเขาแขงขันเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี้
(๑) สํา เนาบัต รประจํา ตั ว คนซึ่ ง ไม มี สัญ ชาติ ไ ทยหรือ สํา เนาสูติ บั ต รหรื อ หนังสือรับรองการเกิด
(อยางใดอยางหนึ่ง) และ
(๒) หนังสือรับรองของผูบริหารสถานศึกษา
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่ง เปนเจา ภาพระดับ ภาครวบรวมเอกสารดัง กลา วสง ไปยังหนว ยงาน
ผูจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไมครบตาม (1) และ
(2) ใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน
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4.4 กรณีการแขงขันเปนทีม (ผู ชนะการแขง ขันระดับภาคเขา มาแข งขั น ระดับ ประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเขาแขงขันไดเฉพาะกรณี ปวย/ตาย/ยาย แตตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย
5. เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
๑. การประดิษฐทา รํา/การออกแบบการแสดง
๒. ลีลาทารํา
๓. จังหวะการผสมกลมกลืนระหวางการรําและดนตรี
๔. การวางรูปแบบแถวและความพรอมเพรียง
๕. การแตงกายเหมาะสมกับชุดการแสดง

คะแนน
๓๐
๒๐
๑๐
๒๐
๒๐

หมายเหตุ
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
6. รางวัลการประกวด
- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม
- รางวัลเหรียญทอง
- รางวัลเหรียญเงิน
- รางวัลเหรียญทองแดง

คะแนนสูงสุดในกลุมเหรียญทอง
ไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป
ไดคะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป

ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง
ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ไดรบั เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

7. ผูเขาประกวดแขงขันที่ไดคะแนนลําดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เขารวมการแขงขัน
ในระดับประเทศตอไป
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แบบฟอรมการใหคะแนน
การประกวดแขงขันนาฏศิลปไทยสรางสรรค

ระดับชั้น

๐ รอบตัดสิน
๐ ระดับประถมศึกษาปที่ 1 – 6
๐ ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6

สถานที่....................................................วันที่..........เดือน................................ป...............เวลา...........................
กรรมการผูตัดสิน........................................................................
โรงเรียน…………………………………..…………………………………………………………………………………………………..………
สังกัด อบจ. /เทศบาล /อบต. ………………………………………………………………………………………………………….……..
อําเภอ.............................................................................จังหวัด............................................................................
เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน

คะแนน

๑. การประดิษฐทา รํา/การออกแบบการแสดง
๒. ลีลาทารํา
๓. จังหวะการผสมกลมกลืนระหวางการรําและดนตรี
๔. การวางรูปแถวและความพรอมเพรียง
๕. การแตงกายเหมาะสมกับชุดการแสดง

คะแนนจาก
กรรมการ

๓๐
๒๐
๑๐
๒๐
๒๐
รวม

๑๐๐

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

