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ก 

 

สารบัญ 
 

เรื่อง                    หนา 
            

เกณฑการประกวดแขงขัน กลาวสุนทรพจน (ระดับประถมศึกษาตอนปลาย)    ๑ 

เกณฑการประกวดแขงขัน กลาวสุนทรพจน (ระดับมัธยมศึกษาตอนตน)      ๓ 

เกณฑการประกวดแขงขัน กลาวสุนทรพจน (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)      ๕ 

เกณฑการประกวดแขงขัน ประดิษฐสิ่งของจากวัสดุเหลือใช      ๗ 

เกณฑการประกวดแขงขัน การรองเพลงพระราชนิพนธพรอมจินตลีลา (ระดับประถมศึกษาตอนปลาย)      ๘ 

เกณฑการประกวดแขงขัน การรองเพลงพระราชนิพนธพรอมจินตลีลา (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)      ๙ 

เกณฑการประกวดแขงขัน การรองเพลงพระราชนิพนธพรอมจินตลีลา (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)     ๑๐ 

เกณฑการประกวดแขงขัน การรองเพลงลูกทุงพรอมแดนเซอร (ระดับประถมศึกษา)     ๑๑ 

เกณฑการประกวดแขงขัน การรองเพลงลูกทุงพรอมแดนเซอร (ระดับมัธยมศึกษา)     ๑๒ 

เกณฑการประกวดแขงขัน การวาดภาพระบายสี (ระดับปฐมวัย)     ๑๓ 

เกณฑการประกวดแขงขัน การวาดภาพระบายสี (ระดับประถมศึกษาตอนตน)     ๑๔ 

เกณฑการประกวดแขงขัน การวาดภาพระบายสี (ระดับประถมศึกษาตอนปลาย)     ๑๕ 

เกณฑการประกวดแขงขัน การวาดภาพระบายสี (ระดับมัธยมศึกษาตอนตน)     ๑๖ 

เกณฑการประกวดแขงขัน การวาดภาพระบายสี (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)     ๑๗ 

เกณฑการประกวดแขงขัน แกะสลกัผักผลไม     ๑๘ 

เกณฑการประกวดแขงขัน งานประดิษฐรอยมาลัย     ๒๐ 

เกณฑการประกวดแขงขัน งานประดิษฐจากใบตอง (ระดับประถมศึกษาตอนปลาย)     ๒๒ 

เกณฑการประกวดแขงขัน งานประดิษฐจากใบตอง (ระดับมัธยมศึกษา)     ๒๔ 

เกณฑการประกวดแขงขัน โครงงาน     ๒๖ 

เกณฑการประกวดแขงขัน การแสดงละครภาษาอังกฤษ     ๓๓ 

 
 
 
 
 
 



ข 

 

สารบัญ (ตอ) 
 

เรื่อง                          หนา 
 

เกณฑการประกวดแขงขัน การแสดงละครภาษาจีน     ๓๔    

เกณฑการประกวดแขงขัน สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา     ๓๕ 

เกณฑการประกวดแขงขัน เกมสทายสิเสียงอะไรเอย     ๓๗ 

เกณฑการประกวดแขงขัน เดินตัวหนอน     ๓๙ 

เกณฑการประกวดแขงขัน เริงเลนเตน Dancer     ๔๑ 

เกณฑการประกวดแขงขัน การตอตัวตอเสริมทักษะ     ๔๓ 

เกณฑการประกวดแขงขัน ฮูลาฮูป ประกอบเพลง     ๔๕ 

เกณฑการประกวดแขงขัน การคัดลายมือ     ๔๗ 

เกณฑการประกวดแขงขัน ทักษะทางคอมพิวเตอร     ๔๙ 

เกณฑการประกวดแขงขัน หุนยนต     ๕๑ 

เกณฑการประกวดแขงขัน รําวงมาตรฐาน     ๖๐ 

เกณฑการประกวดแขงขัน นาฏศิลปไทยสรางสรรค     ๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑ 
 

เกณฑการประกวดแขงขันการกลาวสุนทรพจน 
(ระดับประถมศึกษา) 
 

๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด 
 นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรยีนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับประถมศึกษาปท่ี ๔ – 6 
 (หากนักเรียนไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนแลว จะตองเปนนักเรียนท่ีศึกษาอยูในระดับชั้นที่กําหนดของ 
ปการศึกษา 2564 เทานั้น)  

๒. จํานวนผูเขาประกวด 
     สถานศึกษา ละ ๓ คน แบงเปน 
     ๒.๑ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                                                            จํานวน ๑ คน 
     ๒.๒ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)      จํานวน ๑ คน 
     ๒.๓ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาจนี)                                     จํานวน ๑ คน 

๓. เวลาที่ใชในการประกวด 
     ผูเขาประกวดกลาวสุนทรพจน ภายใน ๕ นาที เทานั้น 

๔. วิธีการประกวด 
    ๔.๑ ผูเขาประกวดแตงกายตามความเหมาะสมกับการประกวด 
    ๔.๒ ใหผูเขาประกวดจับฉลากเพื่อจับลําดับกอนการประกวด ๑๕ นาท ี
   ๔.๓ หากมีความจําเปนตองประกวดรอบท่ี ๒ เพื่อตัดสินใหเปนการประกวดการกลาวสุนทรพจน 
แบบฉับพลัน 
    ๔.๔ กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักเกณฑการประกวดใหกรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน 
  ๔.๕ กรณีผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน ๓๐ นาท ี(หากมารายงานตัวพนจากเวลา
ที่กําหนดใหกรรมการฯพิจารณาตัดสิทธ์ิการเขาประกวด) 
     ๔.๖ ผูเขาประกวดใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวากําลังศึกษาอยูสถานศึกษาจริง หรือสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนที่ผูบริหารสถานศึกษารับรอง 
   ๔.7 กรณีเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ยายออกจากสถานศึกษา/ปวย/เสียชีวิต และตองแสดง
หลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 

๕.  หัวขอระดับประถมศึกษา 
     ๕.๑ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
     ๕.๒ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
     ๕.๓ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน)  
      
       หมายเหตุ  หัวขอการประกวดการกลาวสุนทรพจนระดับประถมศึกษาจะใชหัวขอเดียวกันในการ ประกวด
แขงขันทั้ง ๓ กลุมสาระการเรียนรู องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม จะประกาศใหทราบลวงหนากอนการ
แขงขัน ๑๕ วัน ทาง Website ของสํานักการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
https://www.edu.chiangmaipao.go.th 
 
 
 
 
 



๒ 
 

๖. เกณฑการใหคะแนน เต็ม 10๐ คะแนน ดังนี ้
 ๖.๑ โครงสรางการพูด (๑๘ คะแนน ) 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
-คํานํา (การแนะนําตนเอง นําเขาสูเนื้อเรื่อง) ๓ 
-เนื้อเรื่องผูเขาแขงขันพูดไดตรงกับเรื่องที่กําหนดให ๓ 
-การดําเนินเรื่อง พูดเรียงลําดับความสําคัญของเรื่องที่เลาและสอดคลองสัมพันธกันตลอดเรื่อง ๖ 
-การสรุปเรื่องที่เลา ๔ 
-ตรงตามเวลาที่กําหนด ๒ 
     ๖.๒ ศิลปะการนําเสนอ (๑๕ คะแนน ) 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
-ลีลาวาทศิลปชวนฟง ๓ 
-น้ําเสียงชัดเจน ไมตะกุกตะกักเวนจังหวะการพูดไดถูกตองหนักกับเรื่อง ๓ 
-ภาษาที่ใชเขาใจงายเหมาะสมกับระดับชั้น และกาลเทศะ ๓ 
-ออกเสียงอักขระท่ีถูกตอง ๓ 
-สามรถสรางบรรยากาศที่ดึงดูดใจผูฟงไดดี ๓ 
    ๖.๓ ความคดิ (๑๒ คะแนน ) 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
-มีความคิดริเริม่สรางสรรค ๓ 
-มีเหตุผลนาเชื่อถือสอดคลองกับเรื่องที่เลา ๓ 
-ภาษาที่ใชเขาใจงายเหมาะสมกับระดับชั้น และกาลเทศะ ๓ 
-มีไหวพริบในการแกปญหา ๓ 
-ขอเสนอแนะเปนรูปธรรมสามารทําตามได ๓ 
    ๖.๔ บุคลิกภาพ (๕ คะแนน ) 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
-ปรากฏตัวดวยความเชื่อมั่น ไมแสดงอาการประหมา ๒ 
-กริยาทาทางขณะพูดเหมาะสมสอดคลองกับเรื่องที่พูด หรือเนื้อหา 2 
-ขณะพูดมองผูฟงไดอยางเปนธรรมชาต ิ ๑ 

        หมายเหต ุการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่ส้ินสุด 
 
๗. รางวัลการประกวด 

 - รางวัลเหรียญทอง ไดคะแนน 4๐  คะแนน ขึ้นไป  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง 
 - รางวัลเหรียญเงิน ไดคะแนน 3๐ – 3๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน 
 - รางวัลเหรียญทองแดง       ไดคะแนน 2๐ – 2๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง  
 - รางวัลชมเชย ไดคะแนน 1๐ – 1๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับชมเชย 
 - เขารวมแขงขัน ไดคะแนนต่ํากวา 1๐ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร เขารวมแขงขัน 

         
 
 
 
 



๓ 
 

เกณฑการประกวดแขงขันการกลาวสุนทรพจน  
(ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓) 

 
๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด 
     นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – 3 
 (หากนักเรียนไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนแลว จะตองเปนนักเรียนท่ีศึกษาอยูในระดับชั้นที่กําหนดของ 
ปการศึกษา 2564 เทานั้น)  

๒. จํานวนผูเขาประกวด 
     สถานศึกษา ละ ๓ คน แบงเปน 
    ๒.๑ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                                                            จํานวน ๑ คน 
    ๒.๒ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)      จํานวน ๑ คน 
    ๒.๓ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน)                                     จํานวน ๑ คน 
 
๓. เวลาที่ใชในการประกวด 
     ผูเขาประกวดกลาวสุนทรพจน ภายใน ๕ นาที เทานั้น 
 
๔. วิธีการประกวด 
    ๔.๑  ผูเขาประกวดแตงกายตามความเหมาะสมกับการประกวด 
    ๔.๒  ใหผูเขาประกวดจับฉลากเพื่อจับลําดับกอนการประกวด ๑๕ นาท ี
    ๔.๓  หากมีความจําเปนตองประกวดรอบท่ี ๒ เพื่อตัดสินใหเปนการประกวดการกลาวสุนทรพจน 
แบบฉับพลัน 
    ๔.๔ กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักเกณฑการประกวดใหกรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน 
    ๔.๕ กรณีผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน ๓๐ นาที (หากมารายงานตัวพนจากเวลา
ที่กําหนดใหกรรมการฯพิจารณาตัดสิทธ์ิการเขาประกวด) 
    ๔.๖ ผูเขาประกวดใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวากําลังศึกษาอยูสถานศึกษาจริง หรือสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนที่ผูบริหารสถานศึกษารับรอง 
    ๔.7 กรณีเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ยายออกจากสถานศึกษา/ปวย/เสียชีวิต และตองแสดง
หลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 
 
๕.  หัวขอระดับประถมศึกษา 
    ๕.๑   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
    ๕.๒  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
    ๕.๓  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน)  
      
       หมายเหตุ  หัวขอการประกวดการกลาวสุนทรพจนระดับมัธยมศึกษาจะใชหัวขอเดียวกันในการ ประกวด
แขงขันทั้ง ๓ กลุมสาระการเรียนรู องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมจะประกาศใหทราบลวงหนากอนการ
แขงขัน ๑๕ วัน ทาง Website ของสํานักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
https://www.chiangmaipao.go.th  
 
 
 
 



๔ 
 

๖. เกณฑการใหคะแนน เตม็ ๕๐ คะแนน ดังนี ้
     ๖.๑ โครงสรางการพูด (๑๘ คะแนน ) 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
- คํานํา(การแนะนําตนเอง นําเขาสูเนื้อเรื่อง) ๓ 
-เนื้อเรื่องผูเขาแขงขันพูดไดตรงกับเรื่องที่กําหนดให ๓ 
-การดําเนินเรื่อง พูดเรียงลําดับความสําคัญของเรื่องที่เลาและสอดคลองสัมพันธกันตลอดเรื่อง ๖ 
-การสรุปเรื่องที่เลา ๔ 
-ตรงตามเวลาที่กําหนด ๒ 
     ๖.๒ ศิลปะการนําเสนอ (๑๕ คะแนน ) 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
-ลีลาวาทศิลปชวนฟง ๓ 
-น้ําเสียงชัดเจน ไมตะกุกตะกักเวนจังหวะการพูดไดถูกตองหนักกับเรื่อง ๓ 
-ภาษาที่ใชเขาใจงายเหมาะสมกับระดับชั้น และกาลเทศะ ๓ 
-ออกเสียงอักขระท่ีถูกตอง ๓ 
-สามรถสรางบรรยากาศที่ดึงดูดใจผูฟงไดดี ๓ 
     ๖.๓ ความคิด (๑๒ คะแนน ) 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
-มีความคิดริเริม่สรางสรรค ๓ 
-มีเหตุผลนาเชื่อถือสอดคลองกับเรื่องที่เลา ๓ 
-ภาษาที่ใชเขาใจงายเหมาะสมกับระดับชั้น และกาลเทศะ ๓ 
-มีไหวพริบในการแกปญหา ๓ 
-ขอเสนอแนะเปนรูปธรรมสามารทําตามได ๓ 
     ๖.๔ บุคลิกภาพ (๕ คะแนน ) 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
-ปรากฏตัวดวยความเชื่อมั่น ไมแสดงอาการประหมา ๒ 
-กริยาทาทางขณะพูดเหมาะสมสอดคลองกับเรื่องที่พูด หรือเนื้อหา ๒ 
-ขณะพูดมองผูฟงไดอยางเปนธรรมชาต ิ ๑ 
        หมายเหต ุการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่ส้ินสุด 
   
๗. รางวัลการประกวด 

 - รางวัลเหรียญทอง ไดคะแนน 4๐  คะแนน ขึ้นไป  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง 
 - รางวัลเหรียญเงิน ไดคะแนน 3๐ – 3๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน 
 - รางวัลเหรียญทองแดง       ไดคะแนน 2๐ – 2๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบตัร ระดับเหรียญทองแดง  
 - รางวัลชมเชย ไดคะแนน 1๐ – 1๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับชมเชย 
 - เขารวมแขงขัน ไดคะแนนต่ํากวา 1๐ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร เขารวมแขงขัน 

 
 
 
 
 
 



๕ 
 

เกณฑการประกวดแขงขันการกลาวสุนทรพจน 
(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

 
๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด 
     นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๔ – 6  
 (หากนักเรียนไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนแลว จะตองเปนนักเรียนท่ีศึกษาอยูในระดับชั้นที่กําหนดของ 
ปการศึกษา 2564 เทานั้น)  
 
๒. จํานวนผูเขาประกวด 
     สถานศึกษา ละ ๓ คน แบงเปน 
     ๒.๑ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                                                            จํานวน ๑ คน 
     ๒.๒ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)      จํานวน ๑ คน 
     ๒.๓ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน)                                     จํานวน ๑ คน 

๓. เวลาที่ใชในการประกวด 
     ผูเขาประกวดกลาวสุนทรพจน ภายใน ๕ นาที เทานั้น 

๔. วิธีการประกวด 
     ๔.๑  ผูเขาประกวดแตงกายตามความเหมาะสมกับการประกวด 
     ๔.๒ ใหผูเขาประกวดจับฉลากเพื่อจับลําดับกอนการประกวด ๑๕ นาท ี
     ๔.๓ หากมีความจําเปนตองประกวดรอบท่ี ๒ เพื่อตัดสินใหเปนการประกวดการกลาวสุนทรพจน 
แบบฉับพลัน 
     ๔.๔ กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักเกณฑการประกวดใหกรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน 
     ๔.๕  กรณีผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน ๓๐ นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนดใหกรรมการฯพิจารณาตัดสิทธ์ิการเขาประกวด) 
     ๔.๖   ผูเขาประกวดใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวากําลังศึกษาอยูสถานศึกษาจริง หรือสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนทีผู่บริหารสถานศึกษารับรอง 
    ๔.7 กรณีเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ยายออกจากสถานศึกษา/ปวย/เสียชีวิต และตองแสดง
หลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 
 
๕.  หัวขอระดับประถมศึกษา 
     ๕.๑   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
     ๕.๒  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
     ๕.๓  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน)  
      
       หมายเหตุ  หัวขอการประกวดการกลาวสุนทรพจนระดับมัธยมศึกษาจะใชหัวขอเดียวกันในการ ประกวด
แขงขันทั้ง ๓ กลุมสาระการเรียนรู องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมจะประกาศใหทราบลวงหนากอนการ
แขงขัน ๑๕ วัน ทาง Website ของสํานักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
https://www.chiangmaipao.go.th 
 
 
 
 



๖ 
 

๖. เกณฑการใหคะแนน เตม็ ๕๐ คะแนน ดังนี ้
     ๖.๑ โครงสรางการพูด (๑๘ คะแนน ) 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
- คํานํา (การแนะนําตนเอง นําเขาสูเนื้อเรื่อง) ๓ 
-เนื้อเรื่องผูเขาแขงขันพูดไดตรงกับเรื่องที่กําหนดให ๓ 
-การดําเนินเรื่อง พูดเรียงลําดับความสําคัญของเรื่องที่เลาและสอดคลองสัมพันธกันตลอดเรื่อง ๖ 
-การสรุปเรื่องที่เลา ๔ 
-ตรงตามเวลาที่กําหนด 2 
     ๖.๒ ศิลปะการนําเสนอ (๑๕ คะแนน ) 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
-ลีลาวาทศิลปชวนฟง ๓ 
-น้ําเสียงชัดเจน ไมตะกุกตะกักเวนจังหวะการพูดไดถูกตองหนักกับเรื่อง ๓ 
-ภาษาที่ใชเขาใจงายเหมาะสมกับระดับชั้น และกาลเทศะ ๓ 
-ออกเสียงอักขระท่ีถูกตอง ๓ 
-สามารถสรางบรรยากาศที่ดึงดูดใจผูฟงไดดี ๓ 
     ๖.๓ ความคิด (๑๒ คะแนน ) 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
-มีความคิดริเริม่สรางสรรค ๓ 
-มีเหตุผลนาเชื่อถือสอดคลองกับเรื่องที่เลา ๓ 
-ภาษาที่ใชเขาใจงายเหมาะสมกับระดับชั้น และกาลเทศะ ๓ 
-มีไหวพริบในการแกปญหา ๓ 
-ขอเสนอแนะเปนรูปธรรมสามารทําตามได ๓ 
     ๖.๔ บุคลิกภาพ (๕ คะแนน ) 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
-ปรากฏตัวดวยความเชื่อมั่น ไมแสดงอาการประหมา ๒ 
-กริยาทาทางขณะพูดเหมาะสมสอดคลองกับเรื่องที่พูด หรือเนื้อหา 2 
-ขณะพูดมองผูฟงไดอยางเปนธรรมชาต ิ ๑ 
        หมายเหต ุการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่ส้ินสุด 
 
๗. รางวัลการประกวด 

 - รางวัลเหรียญทอง ไดคะแนน 4๐  คะแนน ขึ้นไป  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง 
 - รางวัลเหรียญเงิน ไดคะแนน 3๐ – 3๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน 
 - รางวัลเหรียญทองแดง       ไดคะแนน 2๐ – 2๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง 
 - รางวัลชมเชย ไดคะแนน 1๐ – 1๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับชมเชย 
 - เขารวมแขงขัน ไดคะแนนต่ํากวา 1๐ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร เขารวมแขงขัน 

 
 
 
 
 

 



๗ 
 

เกณฑการประกวดแขงขันการประดิษฐสิ่งของจากวัสดุเหลือใช 

๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด 
     นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
      ๑.๑  ระดับประถมศึกษาปที่ ๔ – ๖        ประดิษฐของเลน 
      ๑.๒  ระดับมัธยมศึกษาปที ่๑ – ๓          ประดิษฐของใช  
      ๑.๓  ระดับมัธยมศึกษาปที ่๔ – ๖          ประดิษฐของประดับตกแตงบาน 
 (หากนักเรียนไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนแลว จะตองเปนนักเรียนที่ศึกษาอยูในระดบัชัน้ที่กําหนดของ 
ปการศึกษา 2564 เทานัน้)  

๒. จํานวนผูเขาประกวด             สถานศึกษา ละ ๑ ทีมละ ๓ คน 

๓. เวลาที่ใชในการประกวด          ๓ ชั่วโมง 

๔. วิธีการประกวด 
      ๔.๑  จะตองเปนวัสดุที่เหลือใชไมจํากัดรูปราง ชนิด และแบบ 
      ๔.๒  สามารถนํามาใชไดจริงมีความคงทนตามลักษณะของงาน 
      ๔.๓  สามารถนําวัสดุอื่นมาประกอบตกแตงไดเล็กนอย 
      ๔.๔  ผูเขาประกวดตองเตรียมวัสดุอุปกรณทั้งหมดมาเอง 
      ๔.๕  สวนประกอบของชิ้นงานทุกชิ้นจําตองทําในเวลาที่เขาประกวดเทานั้น 
      ๔.๖  กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักเกณฑการประกวดใหกรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน 
      ๔.๗   ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน ๓๐ นาที (หากมารายงานตัวพนจากเวลาที่
กําหนดใหกรรมการฯพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
      ๔.๘  ผูเขาประกวดใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวากําลังศึกษาอยูสถานศึกษาจริง หรือสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนที่ผูบริหารสถานศึกษารับรอง 
      ๔.๙  กรณีแขงขันเปนทีม สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ยายออกจากสถานศึกษา/ปวย/เสียชีวิต 
และตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 

๕. เกณฑการใหคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

๑.  กระบวนการทํางาน (เปนทมี เปนขั้นตอน) ๒๐ 
๒. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ๒๕ 
๓. ประโยชนใชสอย ๒๕ 
๔. มีความประณีตสวยงาม ๒๐ 
๕. เก็บวัสดุอุปกรณและพื้นที่ใชงานเรียบรอย ๑๐ 
หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด 

๖. รางวัลการประกวด 
 - รางวัลเหรียญทอง ไดคะแนน  ๘๐  คะแนน ขึน้ไป  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง 
 - รางวัลเหรียญเงิน ไดคะแนน ๗๐ – ๗๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน 
 - รางวัลเหรียญทองแดง       ไดคะแนน ๖๐ – ๖๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง 
 - รางวัลชมเชย ไดคะแนน ๕๐ – ๕๙ คะแนน  ไดรับเกยีรติบัตร ระดับชมเชย 
 - เขารวมแขงขัน ไดคะแนนต่ํากวา ๕๐ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร เขารวมแขงขัน 

 



๘ 
 

เกณฑการประกวดแขงขันการรองเพลงพระราชนิพนธพรอมจินตลีลา 
(ระดับประถมศึกษา) 

๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด 
     นักเรียนกําลังศึกษาอยูระดับประถมศึกษาปท่ี ๔ – 6 โรงเรียนสังกัด 
   (หากนักเรียนไดรับการคัดเลอืกเปนตัวแทนแลว จะตองเปนนักเรียนที่ศึกษาอยูในระดบัชัน้ที่กําหนดของ 
ปการศึกษา 2564 เทานัน้)  

๒. จํานวนผูเขาประกวด 
      สถานศึกษา ละ ๑ ทีมละ ๖ – ๙ คน (รวมนักรอง)  

๓.  ประเภทของเพลงและเวลาที่ใชในการประกวด 
       เพลงไทยพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจํานวน ๑ เพลง ไมเกิน ๑๐ นาที 

๔. วิธีการประกวด 
      ๔.๑  ผูเขาประกวดแตงกายตามความเหมาะสม 
      ๔.๒  ผูเขาประกวดทุกทีมรายงานตัวพรอมมอบแผน CD (Sound เพลง) ที่จะใชในการประกวดโดยแจง
เพลงที่จะใชใหผูจัดการประกวดทราบลวงหนาพรอมทั้งจับฉลากเพื่อจัดลําดับกอนการประกวด ๑๕ นาที 
      ๔.๓  ผูเขาประกวดขึ้นรองเพลงตามลําดับ 
      ๔.๔  ประกาศผลการประกวด 
      ๔.๕  หากมีการเปลี่ยนแปลงกติกาขอใดขอหนึ่ง ผูจัดการประกวดจะแจงใหผูเขาประกวดทราบกอนการประกวด 
      ๔.๖   กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักเกณฑการประกวดใหกรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขนั 
      ๔.๗   ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน ๓๐ นาที (หากมารายงานตัวพนจากเวลาที่
กําหนดใหกรรมการฯพิจารณาตัดสิทธ์ิการเขาประกวด) 
      ๔.๘  ผูเขาประกวดใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวากําลังศึกษาอยูสถานศึกษาจริง หรือสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนที่ผูบริหารสถานศึกษารับรอง 
      ๔.๙   กรณีแขงขันเปนทีม สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ยายออกจากสถานศึกษา/ปวย/
เสียชีวิต และตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 

๕. เกณฑการใหคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังน้ี 
เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

๑.   ความพรอมเพรียง ลีลา ๓๐ 
๒.  น้ําเสียง ๓๐ 
๓.  บุคลิกภาพ การแตงกาย ๒๐ 
๔.  จังหวะ ทํานอง อักขระ เทคนิค ๒๐ 
หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 

๖. รางวัลการประกวด 
 - รางวัลเหรียญทอง ไดคะแนน  ๘๐  คะแนน ขึ้นไป  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง 
 - รางวัลเหรียญเงิน ไดคะแนน ๗๐ – ๗๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน 
 - รางวัลเหรียญทองแดง       ไดคะแนน ๖๐ – ๖๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง 
 - รางวัลชมเชย ไดคะแนน ๕๐ – ๕๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับชมเชย 
 - เขารวมแขงขัน ไดคะแนนต่ํากวา ๕๐ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร เขารวมแขงขัน 



๙ 
 

เกณฑการประกวดแขงขันการรองเพลงพระราชนิพนธพรอมจินตลีลา 
(ระดับมัธยมศึกษาตอนตน) 

๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด 
     นักเรียนกําลังศึกษาอยูระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓ โรงเรียนสังกัด 
   (หากนักเรียนไดรับการคัดเลอืกเปนตัวแทนแลว จะตองเปนนักเรียนที่ศึกษาอยูในระดบัชัน้ที่กําหนดของ 
ปการศึกษา 2564 เทานัน้)  

๒. จํานวนผูเขาประกวด 
      สถานศึกษา ละ ๑ ทีมละ ๖ - ๙ คน (รวมนักรอง)  

๓.  ประเภทของเพลงและเวลาที่ใชในการประกวด 
       เพลงไทยพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจํานวน ๑ เพลง ไมเกิน ๑๐ นาท ี

๔. วิธีการประกวด 
      ๔.๑   ผูเขาประกวดแตงกายตามความเหมาะสม 
      ๔.๒  ผูเขาประกวดทุกทีมรายงานตัวพรอมมอบแผน CD (Sound เพลง) ที่จะใชในการประกวดโดยแจง
เพลงที่จะใชใหผูจัดการประกวดทราบลวงหนาพรอมทั้งจับฉลากเพื่อจัดลําดับกอนการประกวด ๑๕ นาท ี
      ๔.๓  ผูเขาประกวดขึ้นรองเพลงตามลําดับ 
      ๔.๔  ประกาศผลการประกวด 
      ๔.๕  หากมีการเปลี่ยนแปลงกติกาขอใดขอหนึ่ง ผูจัดการประกวดจะแจงใหผูเขาประกวดทราบกอนการประกวด 
      ๔.๖   กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการประกวดใหกรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน 
      ๔.๗   ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน ๓๐ นาที (หากมารายงานตัวพนจากเวลาที่
กําหนดใหกรรมการฯพิจารณาตัดสิทธ์ิการเขาประกวด) 
      ๔.๘  ผูเขาประกวดใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวากําลังศึกษาอยูสถานศึกษาจริง หรือสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนที่ผูบริหารสถานศึกษารับรอง 
      ๔.๙   กรณีแขงขันเปนทีม สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ยายออกจากสถานศึกษา/ปวย/
เสียชีวิต และตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 

๕. เกณฑการใหคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังน้ี 
เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

๑.  ความพรอมเพรียง ลีลา ๓๐ 
๒. น้ําเสียง ๓๐ 
๓. บุคลิกภาพ การแตงกาย ๒๐ 
๔. จังหวะ ทํานอง อักขระ เทคนิค ๒๐ 
หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 

๖. รางวัลการประกวด 
 - รางวัลเหรียญทอง ไดคะแนน  ๘๐  คะแนน ขึ้นไป  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง 
 - รางวัลเหรียญเงิน ไดคะแนน ๗๐ – ๗๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน 
 - รางวัลเหรียญทองแดง       ไดคะแนน ๖๐ – ๖๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง 
 - รางวัลชมเชย ไดคะแนน ๕๐ – ๕๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับชมเชย 
 - เขารวมแขงขัน ไดคะแนนต่ํากวา ๕๐ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร เขารวมแขงขัน 



๑๐ 
 

เกณฑการประกวดแขงขันการรองเพลงพระราชนิพนธพรอมจินตลีลา 
(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด 

     นักเรียนกําลังศึกษาอยูระดับมัธยมศึกษาปที่ ๔ - ๖ โรงเรียนสังกัด 
   (หากนักเรียนไดรับการคัดเลอืกเปนตัวแทนแลว จะตองเปนนักเรียนที่ศึกษาอยูในระดบัชัน้ที่กําหนดของ 
ปการศึกษา 2564 เทานัน้)  

๒. จํานวนผูเขาประกวด      สถานศึกษา ละ ๑ ทีมละ ๖ - ๙ คน (รวมนักรอง)  

๓.  ประเภทของเพลงและเวลาที่ใชในการประกวด 
       เพลงไทยพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจํานวน ๑ เพลง ไมเกิน ๑๐ นาท ี

๔. วิธีการประกวด 
      ๔.๑  ผูเขาประกวดแตงกายตามความเหมาะสม 
      ๔.๒  ผูเขาประกวดทุกทีมรายงานตัวพรอมมอบแผน CD (Sound เพลง) ที่จะใชในการประกวดโดยแจง
เพลงที่จะใชใหผูจัดการประกวดทราบลวงหนาพรอมทั้งจับฉลากเพื่อจัดลําดับกอนการประกวด ๑๕ นาท ี
      ๔.๓  ผูเขาประกวดขึ้นรองเพลงตามลําดับ 
      ๔.๔  ประกาศผลการประกวด 
      ๔.๕  หากมีการเปลี่ยนแปลงกติกาขอใดขอหนึ่ง ผูจัดการประกวดจะแจงใหผูเขาประกวดทราบกอนการประกวด 
      ๔.๖   กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการประกวดใหกรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน 
      ๔.๗   ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน ๓๐ นาที (หากมารายงานตัวพนจากเวลาที่
กําหนดใหกรรมการฯพิจารณาตัดสิทธ์ิการเขาประกวด) 
      ๔.๘  ผูเขาประกวดใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวากําลังศึกษาอยูสถานศึกษาจริง หรือสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนที่ผูบริหารสถานศึกษารับรอง 
      ๔.๙   กรณีแขงขันเปนทีม สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ยายออกจากสถานศึกษา/ปวย/
เสียชีวิต และตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 

๕. เกณฑการใหคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังน้ี 
เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

๑.  ความพรอมเพรียง ลีลา ๓๐ 
๒. น้ําเสียง ๓๐ 
๓. บุคลิกภาพ การแตงกาย ๒๐ 
๔. จังหวะ ทํานอง อักขระ เทคนิค ๒๐ 
หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 

๖. รางวัลการประกวด 
 - รางวัลเหรียญทอง ไดคะแนน  ๘๐  คะแนน ขึ้นไป  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง 
 - รางวัลเหรียญเงิน ไดคะแนน ๗๐ – ๗๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน 
 - รางวัลเหรียญทองแดง       ไดคะแนน ๖๐ – ๖๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง 
 - รางวัลชมเชย ไดคะแนน ๕๐ – ๕๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับชมเชย 
 - เขารวมแขงขัน ไดคะแนนต่ํากวา ๕๐ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร เขารวมแขงขัน 



๑๑ 
 

เกณฑการประกวดแขงขันการรองเพลงลูกทุงพรอมแดนเซอร 
(ระดับประถมศึกษา) 

๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด 
     นักเรียนกําลังศึกษาอยูระดับประถมศึกษาโรงเรียนสังกัด 
   (หากนักเรียนไดรับการคัดเลอืกเปนตัวแทนแลว จะตองเปนนักเรียนที่ศึกษาอยูในระดบัชัน้ที่กําหนดของ 
ปการศึกษา 2564 เทานัน้)  

๒. จํานวนผูเขาประกวด 
      สถานศึกษา ละ ๑ ทีมละ ๖ – ๙ คน (รวมนักรอง)  

๓.  ประเภทของเพลงและเวลาที่ใชในการประกวด 
       เพลงลูกทุง จํานวน ๑ เพลงไมเกิน ๑๐ นาท ี

๔. วิธีการประกวด 
      ๔.๑   ผูเขาประกวดแตงกายตามความเหมาะสม 
      ๔.๒  ผูเขาประกวดทุกทีมรายงานตัวพรอมมอบแผน CD (Sound เพลง) ที่จะใชในการประกวดโดยแจง
เพลงที่จะใชใหผูจัดการประกวดทราบลวงหนาพรอมทั้งจับฉลากเพื่อจัดลําดับกอนการประกวด ๑๕ นาท ี
      ๔.๓  ผูเขาประกวดขึ้นรองเพลงตามลําดับ 
      ๔.๔  ประกาศผลการประกวด 
      ๔.๕  หากมีการเปลี่ยนแปลงกติกาขอใดขอหนึ่ง ผูจัดการประกวดจะแจงใหผูเขาประกวดทราบกอนการประกวด 
      ๔.๖   กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการประกวดใหกรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน 
      ๔.๗   ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน ๓๐ นาที (หากมารายงานตัวพนจากเวลาที่
กําหนดใหกรรมการฯพิจารณาตัดสิทธ์ิการเขาประกวด) 
      ๔.๘  ผูเขาประกวดใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวากําลังศึกษาอยูสถานศึกษาจริง หรือสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนที่ผูบริหารสถานศึกษารับรอง 
      ๔.๙   กรณีแขงขันเปนทีม สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ยายออกจากสถานศึกษา/ปวย/
เสียชีวิต และตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 

๕. เกณฑการใหคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังน้ี 
เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

๑.  ความพรอมเพรียง  ๓๐ 
๒. น้ําเสียง ๒๐ 
๓.  ลีลา บุคลิก ๒๐ 
๔.  การแตงกาย ๒๐ 
๕.  จังหวะ ทํานอง ๑๐ 
หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 

๖. รางวัลการประกวด 
 - รางวัลเหรียญทอง ไดคะแนน  ๘๐  คะแนน ขึ้นไป  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง 
 - รางวัลเหรียญเงิน ไดคะแนน ๗๐ – ๗๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน 
 - รางวัลเหรียญทองแดง       ไดคะแนน ๖๐ – ๖๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง 
 - รางวัลชมเชย ไดคะแนน ๕๐ – ๕๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับชมเชย 
 - เขารวมแขงขัน ไดคะแนนต่ํากวา ๕๐ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร เขารวมแขงขัน 



๑๒ 
 

เกณฑการประกวดแขงขันการรองเพลงลูกทุงพรอมแดนเซอร 
(ระดับมัธยมศึกษา) 

๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด 
     นักเรียนกําลังศึกษาอยูระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสังกัด 
   (หากนักเรียนไดรับการคัดเลอืกเปนตัวแทนแลว จะตองเปนนักเรียนที่ศึกษาอยูในระดบัชัน้ที่กําหนดของ 
ปการศึกษา 2564 เทานัน้)  

๒. จํานวนผูเขาประกวด      สถานศึกษา ละ ๑ ทีมละ ๖ – ๙ คน (รวมนักรอง)  

๓.  ประเภทของเพลงและเวลาที่ใชในการประกวด 
       เพลงลูกทุง จํานวน ๑ เพลงไมเกิน ๑๐ นาที ผูเขาประกวดในรอบแรก เมื่อเขารอบตัดสินตองเปลี่ยนเพลง
โดยแจงใหคณะกรรมการและผูจัดการประกวดทราบลวงหนา 

๔. วิธีการประกวด 
      ๔.๑   ผูเขาประกวดแตงกายตามความเหมาะสม 
      ๔.๒  ผูเขาประกวดทุกทีมรายงานตัวพรอมมอบแผน CD (Sound เพลง) ที่จะใชในการประกวดโดยแจง
เพลงที่จะใชใหผูจัดการประกวดทราบลวงหนาพรอมทั้งจับฉลากเพื่อจัดลําดับกอนการประกวด ๑๕ นาท ี
      ๔.๓  ผูเขาประกวดขึ้นรองเพลงตามลําดับ 
      ๔.๔  ประกาศผลการประกวด 
       ๔.๕  หากมีการเปลี่ยนแปลงกติกาขอใดขอหนึ่ง ผูจัดการประกวดจะแจงใหผูเขาประกวดทราบกอนการประกวด 
      ๔.๖   กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการประกวดใหกรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน 
     ๔.๗   ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน ๓๐ นาที (หากมารายงานตัวพนจากเวลาที่
กําหนดใหกรรมการฯพิจารณาตัดสิทธ์ิการเขาประกวด) 
      ๔.๘  ผูเขาประกวดใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวากําลังศึกษาอยูสถานศึกษาจริง หรือสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนที่ผูบริหารสถานศึกษารับรอง 
      ๔.๙   กรณีแขงขันเปนทีม สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ยายออกจากสถานศึกษา/ปวย/
เสียชีวิต และตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 

๕. เกณฑการใหคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังน้ี 
เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

๑.  ความพรอมเพรียง  ๓๐ 
๒. น้ําเสียง ๒๐ 
๓.  ลีลา บุคลิก ๒๐ 
๔.  การแตงกาย ๒๐ 
๕.  จังหวะ ทํานอง ๑๐ 
หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 

๖. รางวัลการประกวด 
 - รางวัลเหรียญทอง ไดคะแนน  ๘๐  คะแนน ขึ้นไป  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง 
 - รางวัลเหรียญเงิน ไดคะแนน ๗๐ – ๗๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน 
 - รางวัลเหรียญทองแดง       ไดคะแนน ๖๐ – ๖๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง 
 - รางวัลชมเชย ไดคะแนน ๕๐ – ๕๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับชมเชย 
 - เขารวมแขงขัน ไดคะแนนต่ํากวา ๕๐ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร เขารวมแขงขัน 



๑๓ 
 

เกณฑการประกวดแขงขันการวาดภาพระบายส ี
(ระดับปฐมวัย) 

๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด 
     นักเรียนกําลังศึกษาอยูระดับปฐมวัย โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   (หากนักเรียนไดรับการคัดเลอืกเปนตัวแทนแลว จะตองเปนนักเรียนที่ศึกษาอยูในระดบัชัน้ที่กําหนดของ 
ปการศึกษา 2564 เทานัน้)  

๒. จํานวนผูเขาประกวด               สถานศึกษา ละ ๑ ทีม ทีมละ ๒  คน 

๓. เวลาที่ใชในการประกวด             ๒   ชั่วโมง 

๔. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ 
      ๔.๑  วาดภาพในหัวขอ     “...หัวขอการประกวดวาดภาพ ระดับปฐมวัย องคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม จะประกาศใหทราบลวงหนา กอนการแขงขัน ๑๕ วัน ทาง Website องคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม https://www.chiangmaipao.go.th” 
      ๔.๒   ผูจัดการประกวด จัดเตรียมอุปกรณให ประกอบดวย 
                  - กระดาษวาดเขียนเลมเล็กขนาด ๑๙ x ๒๖ ซ.ม. (๑๐๐  แกรม) 
      ๔.๓   ใหผูเขาประกวดจัดเตรียมอุปกรณมาเอง ไดแก ดินสอ ยางลบ สีเทียนชนิด 12 สี (ชุดที่ ๑) และแผน
รองวาดภาพ 
      ๔.๔  กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักเกณฑการประกวดใหกรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน 
      ๔.๕  กรณีผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน ๓๐ นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนดใหกรรมการฯพิจารณาตัดสิทธ์ิการเขาประกวด) 
      ๔.๖   ผูเขาประกวดใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวากําลังศึกษาอยูสถานศึกษาจริง หรือ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ผูบริหารสถานศึกษารับรอง 
      ๔.๙   กรณีแขงขันเปนทีม สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ยายออกจากสถานศึกษา/ปวย/
เสียชีวิต และตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 

๕. เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังน้ี 
เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
๑.  วาดภาพตามหัวขอที่กําหนด ๕ 
๒. วาดภาพที่เหมาะสม ๓๐ 
๓.  ความคิดริเริ่มสรางสรรค ๓๐ 
๔.  ความประณีตสวยงาม ๓๐ 
๕.  การเก็บอุปกรณหลังการใชงาน ๕ 
หมายเหตุ  ๑. หากใชสีมากกวา ๑ กลอง (๑๒ สี ) ตองเปนสีท่ีเหมือนกับชุดท่ี ๑ มิเชนนั้นตองเลือกใชเพียง              
                   กลองเดียว 
              ๒. การตัดสินใจของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 

๖. รางวัลการประกวด 
 - รางวัลเหรียญทอง ไดคะแนน  ๘๐  คะแนน ขึ้นไป  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง 
 - รางวัลเหรียญเงิน ไดคะแนน ๗๐ – ๗๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน 
 - รางวัลเหรียญทองแดง       ไดคะแนน ๖๐ – ๖๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง 
 - รางวัลชมเชย ไดคะแนน ๕๐ – ๕๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับชมเชย 
 - เขารวมแขงขัน ไดคะแนนต่ํากวา ๕๐ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร เขารวมแขงขัน    



๑๔ 
 

เกณฑการประกวดแขงขันการวาดภาพระบายส ี
(ระดับประถมศึกษาตอนตน) 

๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด 
     นักเรียนกําลังศึกษาอยูระดับประถมศึกษาปท่ี ๑ - ๓ โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   (หากนักเรียนไดรับการคัดเลอืกเปนตัวแทนแลว จะตองเปนนักเรียนที่ศึกษาอยูในระดบัชัน้ที่กําหนดของ 
ปการศึกษา 2564 เทานัน้)  

๒. จํานวนผูเขาประกวด             สถานศึกษา ละ ๑ ทีม ทีมละ ๒  คน 

๓. เวลาที่ใชในการประกวด          ๓   ชั่วโมง 

๔. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ 
      ๔.๑  วาดภาพในหัวขอ 
                “...คณะกรรมการจะแจงใหทราบในวันประกวด...” 
      ๔.๒   ผูจัดการประกวด จัดเตรียมอุปกรณให ประกอบดวย 
                  - กระดาษวาดเขียน ๒๐๐  แกรม ขนาด ๑๕ นิ้ว x ๒๒ นิ้ว 
      ๔.๓   ใหผูเขาประกวดจัดเตรียมอุปกรณมาเอง ไดแก ดินสอ ยางลบ สีไมธรรมดาชนิด ๑๒ สี (ชุดที่ ๑) 
และแผนรองวาดภาพ 
      ๔.๔  กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการประกวดใหกรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขนั 
      ๔.๕  กรณีผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน ๓๐ นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนดใหกรรมการฯพจิารณาตัดสิทธ์ิการเขาประกวด) 
      ๔.๖   ผูเขาประกวดใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวากําลังศึกษาอยูสถานศึกษาจริง หรือ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ผูบริหารสถานศึกษารับรอง 
      ๔.๗   กรณีแขงขันเปนทีม สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ยายออกจากสถานศึกษา/ปวย/
เสียชีวิต และตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 

๕. เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังน้ี 
เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

๑.  วาดภาพตามหัวขอที่กําหนด  ๕ 
๒.  วาดภาพที่เหมาะสม ๓๐ 
๓.   ความคิดริเริ่มสรางสรรค ๓๐ 
๔.   ความประณีตสวยงาม ๓๐ 
๕.   การเก็บอุปกรณหลังการใชงาน  ๕ 
หมายเหตุ  ๑.  หากใชสีมากกวา ๑ กลอง (๑๒ สี ) ตองเปนสีท่ีเหมือนกับชุดท่ี ๑ มิเชนนั้นตองเลือกใชเพียง              
                        กลองเดียว 
              ๒.  การตัดสินใจของคณะกรรมการถือเปนที่ส้ินสุด 

๖. รางวัลการประกวด 
 - รางวัลเหรียญทอง ไดคะแนน  ๘๐  คะแนน ขึ้นไป  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง 
 - รางวัลเหรียญเงิน ไดคะแนน ๗๐ – ๗๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน 
 - รางวัลเหรียญทองแดง       ไดคะแนน ๖๐ – ๖๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง 
 - รางวัลชมเชย ไดคะแนน ๕๐ – ๕๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับชมเชย 
 - เขารวมแขงขัน ไดคะแนนต่ํากวา ๕๐ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร เขารวมแขงขัน 



๑๕ 
 

เกณฑการประกวดแขงขันการวาดภาพระบายส ี
(ระดับประถมศึกษาปที่ ๔ - ๖ ) 

๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด 
     นักเรียนกําลังศึกษาอยูระดับประถมศึกษาปท่ี ๔ - ๖ โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   (หากนักเรียนไดรับการคัดเลอืกเปนตัวแทนแลว จะตองเปนนักเรียนที่ศกึษาอยูในระดบัชัน้ที่กําหนดของ 
ปการศึกษา 2564 เทานัน้)  

๒. จํานวนผูเขาประกวด              สถานศึกษา ละ ๑ ทีม ทีมละ ๒  คน 

๓. เวลาที่ใชในการประกวด           ๓   ชั่วโมง 

๔. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ 
      ๔.๑  วาดภาพในหัวขอ   “...คณะกรรมการจะแจงใหทราบในวันประกวดแขงขัน...” 
      ๔.๒   ผูจัดการประกวด จัดเตรียมอุปกรณให ประกอบดวย 
                  - กระดาษวาดเขียน ๒๐๐  แกรม ขนาด ๑๕ นิ้ว x ๒๒ นิ้ว 
      ๔.๓   ใหผูเขาประกวดจัดเตรียมอุปกรณมาเอง ไดแก ดินสอ ยางลบ สีชอลกชนิด ๒๕ สี (ชุดที่ ๑) และแผน
รองวาดภาพ 
      ๔.๔  กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการประกวดใหกรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขนั 
      ๔.๕  กรณีผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน ๓๐ นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนดใหกรรมการฯพจิารณาตัดสิทธ์ิการเขาประกวด) 
      ๔.๖   ผูเขาประกวดใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวากําลังศึกษาอยูสถานศึกษาจริง หรือ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ผูบริหารสถานศึกษารับรอง 
      ๔.๗   กรณีแขงขันเปนทีม สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ยายออกจากสถานศึกษา/ปวย/
เสียชีวิต และตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 

๕. เกณฑการใหคะแนน เตม็ ๑๐๐ คะแนน ดังน้ี 
เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

๑.  วาดภาพตามหัวขอที่กําหนด ๕ 
๒.  วาดภาพที่เหมาะสม ๓๐ 
๓.   ความคิดริเริ่มสรางสรรค ๓๐ 
๔.   ความประณีตสวยงาม ๓๐ 
๕.   การเก็บอุปกรณหลังการใชงาน ๕ 
หมายเหตุ  ๑.  หากใชสีมากกวา ๑ กลอง (สีซอลกชนิดไมเกิน ๒๕ สี) ตองเปนสีที่เหมือนกับชุดที่ ๑  
                   มิเชนนั้นตองเลือกใชเพียงกลองเดียว 
               ๒. หามใชดินสอ EE ดินสออื่นๆ หรือวัสดุอื่นๆที่ไมใชสีซอลก (ชนิดไมเกิน ๒๕ ส)ี ในการตกแตงชิ้นงาน 
               ๓.  การตัดสินใจของคณะกรรมการถือเปนที่ส้ินสุด 

๖. รางวัลการประกวด 
 - รางวัลเหรียญทอง ไดคะแนน  ๘๐  คะแนน ขึ้นไป  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง 
 - รางวัลเหรียญเงิน ไดคะแนน ๗๐ – ๗๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน 
 - รางวัลเหรียญทองแดง       ไดคะแนน ๖๐ – ๖๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง 
 - รางวัลชมเชย ไดคะแนน ๕๐ – ๕๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับชมเชย 
 - เขารวมแขงขัน ไดคะแนนต่ํากวา ๕๐ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร เขารวมแขงขัน 



๑๖ 
 

เกณฑการประกวดแขงขันการวาดภาพระบายส ี
( ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ) 

๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด 
     นักเรียนกําลังศึกษาอยูระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๓ โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   (หากนักเรียนไดรับการคัดเลอืกเปนตัวแทนแลว จะตองเปนนักเรียนที่ศึกษาอยูในระดบัชัน้ที่กําหนดของ 
ปการศึกษา 2564 เทานัน้)  

๒. จํานวนผูเขาประกวด              สถานศึกษา ละ ๑ ทีม ทีมละ ๒  คน 

๓. เวลาที่ใชในการประกวด           ๓   ชั่วโมง 

๔. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ 
      ๔.๑  วาดภาพในหัวขอ        “...คณะกรรมการจะแจงใหทราบในวันประกวดแขงขนั...” 
      ๔.๒  ผูจัดการประกวดจัดเตรียมอุปกรณให ไดแก กระดาษวาดเขียน ๒๐๐ แกรม ขนาด ๑๕ นิ้ว x ๒๒   
นิ้ว 
      ๔.๓   ใหผูเขาประกวดจัดเตรียมอุปกรณมาเอง ไดแก ดินสอ ยางลบ สีไมธรรมดาชนิด ๒๔ สี (ชุดที่ ๑) 
และแผนรองวาดภาพ 
      ๔.๔  กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการประกวดใหกรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขนั 
      ๔.๕  กรณีผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน ๓๐ นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนดใหกรรมการฯพจิารณาตัดสิทธ์ิการเขาประกวด) 
      ๔.๖   ผูเขาประกวดใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวากําลังศึกษาอยูสถานศึกษาจริง หรือ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ผูบริหารสถานศึกษารับรอง 
      ๔.๗   กรณีแขงขันเปนทีม สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ยายออกจากสถานศึกษา/ปวย/
เสียชีวิต และตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 

๕. เกณฑการใหคะแนน เตม็ ๑๐๐ คะแนน ดังน้ี 
เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

๑.   วาดภาพตามหัวขอที่กําหนด ๕ 
๒.  วาดภาพที่เหมาะสม ๓๐ 
๓.   ความคิดริเริ่มสรางสรรค ๓๐ 
๔.   ความประณีตสวยงาม ๓๐ 
๕.   การเก็บอุปกรณหลังการใชงาน ๕ 
หมายเหตุ  ๑.  หากใชสีมากกวา ๑ กลอง ( ๒๔ สี) ตองเปนสีที่เหมือนกับชุดท่ี ๑ มิเชนนั้นตองเลือกใชเพียง   
                        กลองเดียว 
              ๒. การตัดสินใจของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 

๖. รางวัลการประกวด 
 - รางวัลเหรียญทอง ไดคะแนน  ๘๐  คะแนน ขึ้นไป  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง 
 - รางวัลเหรียญเงิน ไดคะแนน ๗๐ – ๗๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน 
 - รางวัลเหรียญทองแดง       ไดคะแนน ๖๐ – ๖๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง 
 - รางวัลชมเชย ไดคะแนน ๕๐ – ๕๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับชมเชย 
 - เขารวมแขงขัน ไดคะแนนต่ํากวา ๕๐ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร เขารวมแขงขัน 



๑๗ 
 

เกณฑการประกวดแขงขันการวาดภาพระบายส ี
( ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ) 

๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด 
     นักเรียนกําลังศึกษาอยูระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๔ – ๖ โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   (หากนักเรียนไดรับการคัดเลอืกเปนตัวแทนแลว จะตองเปนนักเรียนที่ศึกษาอยูในระดบัชัน้ที่กําหนดของ 
ปการศึกษา 2564 เทานัน้)  

๒. จํานวนผูเขาประกวด             สถานศึกษา ละ ๑ ทีม ทีมละ ๒  คน 

๓. เวลาที่ใชในการประกวด          ๓   ชั่วโมง 

๔. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ 
      ๔.๑  วาดภาพระบายสีน้ําหุนนิ่ง ผูเขาประกวดวาดภาพระบายสีตามหุนนิ่งที่ไดจัดเตรียมให 
      ๔.๒  ผูจัดการประกวดจัดเตรียมอุปกรณใหไดแก กระดาษวาดเขียน ๑๐๐  แกรม ขนาด ๑๕ นิ้ว x ๒๒ นิ้ว 
      ๔.๓   ใหผูเขาประกวดจัดเตรียมอุปกรณมาเอง ไดแก ดินสอ ยางลบ สีไมธรรมดาชนิด ๒๔ สี (ชุดที่ ๑) 
และแผนรองวาดภาพ 
      ๔.๔  กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการประกวดใหกรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขนั 
      ๔.๕  กรณีผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน ๓๐ นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนดใหกรรมการฯพจิารณาตัดสิทธ์ิการเขาประกวด) 
      ๔.๖   ผูเขาประกวดใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวากําลังศึกษาอยูสถานศึกษาจริง หรือ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ผูบริหารสถานศึกษารับรอง 
      ๔.๗   กรณีแขงขันเปนทีม สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ยายออกจากสถานศึกษา/ปวย/
เสียชีวิต และตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 

๕. เกณฑการใหคะแนน เตม็ ๑๐๐ คะแนน ดังน้ี 
เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

๑.   การวาดภาพที่เหมาะสม ๒๐ 
๒.  สัดสวนโครงสราง ๓๐ 
๓.   การใหสีสวยงาม ๒๐ 
๔.   ความสมบูรณ (การเก็บรายละเอียด) ๒๕ 
๕.   การเก็บอุปกรณหลังการใชงาน ๕ 
หมายเหตุ  ๑.  หากใชสีมากกวา ๑ กลอง (๒๔ สี) ตองเปนสีที่เหมือนกับชุดท่ี ๑ มิเชนนั้นตองเลือกใชเพียง  
                    กลองเดียว 
                  ๒. การตัดสินใจของคณะกรรมการถือเปนที่ส้ินสุด 

๖. รางวัลการประกวด 
 - รางวัลเหรียญทอง ไดคะแนน  ๘๐  คะแนน ขึ้นไป  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง 
 - รางวัลเหรียญเงิน ไดคะแนน ๗๐ – ๗๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน 
 - รางวัลเหรียญทองแดง       ไดคะแนน ๖๐ – ๖๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง 
 - รางวัลชมเชย ไดคะแนน ๕๐ – ๕๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับชมเชย 
 - เขารวมแขงขัน ไดคะแนนต่ํากวา ๕๐ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร เขารวมแขงขัน 

 



๑๘ 
 

เกณฑการประกวดแขงขันแกะสลักผักผลไม 

๑.  ระดับชั้นผูเขาประกวด 
     นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
      ๑.๑   ระดับประถมศึกษาปท่ี ๔ – ๖  
      ๑.๒   ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑  - ๓ 
      ๑.๓   ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๔  - ๖ 
   (หากนักเรียนไดรับการคัดเลอืกเปนตัวแทนแลว จะตองเปนนักเรียนที่ศึกษาอยูในระดบัชัน้ที่กําหนดของ 
ปการศึกษา 2564 เทานัน้)  

๒. จํานวนผูเขารวมการประกวด          
 สถานศึกษา สงตัวแทนระดับละ ๑ ทีม ทีมละ ๓ คน 

๓. เวลาที่ใชในการประกวด                
 ๓  ชั่วโมง 

๔. วิธีการประกวดและการจัดเตรียมอุปกรณ 
      ๔.๑  วิธีการประกวดผูเขาประกวดแกะสลักผักผลไม ดําเนินการแกะสลักผักและผลไมและนําผลงานที่
แกะสลักเสร็จแลว มาจัดประดับตกแตงเปนรูปทรงตางๆตามความคิดริเริ่มสรางสรรค 
      ๔.๒  การเตรียมวัสดุอุปกรณ 
               ๔.๒.๑   ผูเขาประกวดจัดหาเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ในการประดิษฐและตกแตงมาเอง 
               ๔.๒.๒  เครื่องมือที่ใชในการแกะสลักตองไมเปนเครื่องมือที่ใชแกะสําเร็จรูป เชน มีดท่ีใชหั่นออก
มาแลวเปนลวดลายตาง ๆ สําเร็จรูป 
               ๔.๒.๓  ไมอนุญาตใหผูเขาประกวดจัดเตรียม ตัด เกลา แกะสลัก ตกแตงรูปทรงใด ๆ มากอน 
               ๔.๒.๔   ใหผูเขาประกวดแกะสลัก ผลไม ๔ ชนิด ดังนี้ มะละกอ แครอท ฟกทอง และแคนตาลูป
สวนผลไมอื่น ๆ สามารถนํามาประดับได 
      ๔.๓  กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการประกวดใหกรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขนั 
      ๔.๔  กรณีผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน ๓๐ นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนดใหกรรมการฯพจิารณาตัดสิทธ์ิการเขาประกวด) 
      ๔.๕   ผูเขาประกวดใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวากําลังศึกษาอยูสถานศึกษาจริง หรือ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ผูบริหารสถานศึกษารับรอง 
      ๔.๖   กรณีแขงขันเปนทีม สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ยายออกจากสถานศึกษา/ปวย/
เสียชีวิต และตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 
หมายเหต ุ
 ***** ผูเขาประกวดจัดหา มะละกอ แครอท ฟกทอง และแคนตาลูป มาเอง 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

๕. เกณฑการใหคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังน้ี  
เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

๑.   การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณถูกตองตามที่กําหนด ๕ 
๒.  ปฏิบัติถูกตองตามขั้นตอน ๑๕ 
๓.  รูปทรงเหมาะสม ๑๕ 
๔.  ความประณีต เรียบรอย สวยงาม ๒๐ 
๕.  ความประหยัด ๑๐ 
๖.   ความรวมมือในการทํางานในหมูคณะ ๑๐ 
๗.  ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการจัดตกแตง ๑๕ 
๘.  การจัดเก็บ ทําความสะอาด ๑๐ 
หมายเหตุ  การตัดสินใจของคณะกรรมการถือเปนที่ส้ินสุด 

๖. รางวัลการประกวด 
 - รางวัลเหรียญทอง ไดคะแนน  ๘๐  คะแนน ขึ้นไป  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง 
 - รางวัลเหรียญเงิน ไดคะแนน ๗๐ – ๗๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน 
 - รางวัลเหรียญทองแดง       ไดคะแนน ๖๐ – ๖๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง 
 - รางวัลชมเชย ไดคะแนน ๕๐ – ๕๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับชมเชย 
 - เขารวมแขงขัน ไดคะแนนต่ํากวา ๕๐ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร เขารวมแขงขัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

เกณฑการประกวดแขงขันงานประดิษฐรอยมาลัย 

๑.  ระดับชั้นผูเขาประกวด 
     นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
      ๑.๑   ระดับประถมศึกษาปท่ี ๔ – ๖  
      ๑.๒   ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑  - ๓ 
      ๑.๓   ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๔  - ๖ 
   (หากนักเรียนไดรับการคัดเลอืกเปนตัวแทนแลว จะตองเปนนักเรียนที่ศึกษาอยูในระดบัชัน้ที่กําหนดของ 
ปการศึกษา 2564 เทานัน้)  

๒. จํานวนผูเขารวมการประกวด  
      สถานศึกษา สงตัวแทนระดับละ ๑ ทีม ทีมละ ๓ คน 

๓. เวลาที่ใชในการประกวด 
      ๓  ชั่วโมง 

๔. วิธีการประกวดและการจัดเตรียมอุปกรณ 
      ๔.๑ วิธีการประกวด 
              ระดับประถมศึกษาปที่ ๔ – ๖ 
             ๔.๑.๑  ใหผูเขาประกวดรอยมาลัยคลองมือ ๑ พวง 
             ๔.๑.๒  ใหผูเขาประกวดเตรียมพานเงินหรือพานทองพรอมผารองมาเอง นําผลงานที่เสร็จแลววางบน
พานเงินหรือพานทองที่มีขนาดเหมาะสมกับพวงมาลัย พรอมติดปายชื่อ – นามสกุล โรงเรียน อําเภอ จังหวัดของ
ผูเขาประกวด (เขียนตัวบรรจง) แลวนําไปจัดแสดงในที่ท่ีผูจัดการประกวดจัดเตรียมไวให 
             ระดับมัธยมศกึษาปที่ ๑ – ๓ 
            ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๔  - ๖ 

   ๔.๑.๓  ใหผูเขาประกวดรอยมาลัยคลองคอ ประกอบริบบิ้นสําหรับใชในงานมงคล 
             ๔.๑.๔  ใหผูเขาประกวดเตรียมพานเงินหรือพานทองพรอมผารองมาเอง นําผลงานที่เสร็จแลววางบน
พานเงินท่ีมีขนาดเหมาะสมกับพวงมาลัย พรอมติดปายชื่อ – นามสกุล โรงเรียน อําเภอ จังหวัดของผูเขาประกวด 
(เขียนตัวบรรจง) แลวนําไปจัดแสดงในท่ีที่ผูจัดการประกวดจัดเตรียมไวให 
      ๔.๒ การเตรียมวัสดุอุปกรณ 
                 ๔.๒.๑  ใหผูเขาประกวดจัดเตรียมอุปกรณตาง ๆ ในการประดิษฐและตกแตง ตลอดจนเครื่องมือ
และอุปกรณในการจัดทําตาง ๆ มาเอง 
                 ๔.๒.๒  อนุญาตใหผูเขาประกวดจัดเตรียมฉีก ตัด เด็ดกลีบดอกไมมากอนได 
                 ๔.๒.๓  ไมอนุญาตใหผูเขาประกวดจัดเตรียม ตัด เกลา แกะสลัก ตกแตงรูปทรงใด ๆ มากอน 
                 ๔.๒.๔  ไมอนุญาตใหผูเขาประกวดตกแตงกลีบหรือสวนประกอบอื่น ๆ มากอนที่จะทําการประกวด 
      ๔.๓  กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตวัไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักเกณฑการประกวดใหกรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขนั 
      ๔.๔  กรณีผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน ๓๐ นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนดใหกรรมการฯพจิารณาตัดสิทธ์ิการเขาประกวด) 
      ๔.๕   ผูเขาประกวดใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวากําลังศึกษาอยูสถานศึกษาจริง หรือ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ผูบริหารสถานศึกษารับรอง 
      ๔.๖   กรณีแขงขันเปนทีม สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ยายออกจากสถานศึกษา/ปวย/
เสียชีวิต และตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 
หมายเหตุ   ***  หากฝาฝนในขอ ๔.๕ จะตดัสิทธิ์ออกจากการประกวด 



๒๑ 
 

๕. เกณฑการใหคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังน้ี 
เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

๑.   ความพรอมในการจัดเตรียมวัสดุและเครื่องมือ ๑๐ 
๒.  ความถูกตองของงานตามประเภทท่ีกําหนด ๑๐ 
๓.  ปฏิบัติงานไดถูกตองตามขั้นตอนที่กําหนด ๑๐ 
๔.  ลักษณะนิสัยในการทําการ ๑๐ 
๕.  สีสัน รูปทรงสวยงาม ๑๐ 
๖.   ความรวมมือในการทํางาน ๕ 
๗.  ความคิดริเริ่มสรางสรรค ๑๐ 
๘.  เสร็จทันตามเวลาที่กําหนด ๑๐ 
๙.  ผลงานประณีต สวยงาม เรียบรอย มีความคงทน ๒๕ 
หมายเหตุ  ***  การตัดสินใจของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 

๖. รางวัลการประกวด 
 - รางวัลเหรียญทอง ไดคะแนน  ๘๐  คะแนน ขึ้นไป  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง 
 - รางวัลเหรียญเงิน ไดคะแนน ๗๐ – ๗๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน 
 - รางวัลเหรียญทองแดง       ไดคะแนน ๖๐ – ๖๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง 
 - รางวัลชมเชย ไดคะแนน ๕๐ – ๕๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับชมเชย 
 - เขารวมแขงขัน ไดคะแนนต่ํากวา ๕๐ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร เขารวมแขงขัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

เกณฑการประกวดแขงขันงานประดิษฐจากใบตอง 
(ระดับประถมศึกษาตอนปลาย) 

๑.   ระดับชั้นผูเขาประกวด 
      นักเรียนกําลังศึกษาอยูระดับประถมศึกษาปท่ี ๔ – ๖ โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   (หากนักเรียนไดรับการคัดเลอืกเปนตัวแทนแลว จะตองเปนนักเรียนที่ศึกษาอยูในระดบัชัน้ที่กําหนดของ 
ปการศึกษา 2564 เทานัน้)  

๒.  จํานวนผูเขาประกวด 
      สถานศึกษา ละ ๑ ทีม ทีมละ ๒  คน 

๓.  เวลาที่ใชในการประกวด                                                
      ๓   ชั่วโมง 

๔.  วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ 
      ๔.๑  วิธีการประกวด 
               ใหผูเขาประกวดประดิษฐงานใบตอง ๑ ชุด ประกอบดวย 
              - การหอทรงสูง 
              - การหอทรงเต้ีย 
              - การหอขนมเทียน 
              - ถาดรอง (เปนวงกลมเสนผานศูนยกลาง ๑๐ –  ๑๒ นิ้ว สูงไมเกิน ๔ นิ้ว และใหนําผลงานมาจัดเขา
ชุดกันใหสวยงามและเหมาะสม) 
      ๔.๒  การเตรียมวัสดุอุปกรณ 
                 ๔.๒.๑   ผูเขาประกวดจัดหาเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ในการประดิษฐและตกแตงมาเอง 
                 ๔.๒.๒  ไมอนุญาตใหผูเขาประกวดจัดตกแตงใบตองมากอน หากทีมใดฝาฝนใหกรรมการตัดสิทธิ์
ในการเขาประกวดแขงขันแตสามารถฉีกใบตองมากอนได  
      ๔.๓  กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักเกณฑการประกวดใหกรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน 
      ๔.๔  กรณีผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน ๓๐ นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนดใหกรรมการฯพิจารณาตัดสิทธ์ิการเขาประกวด) 
      ๔.๕  ผูเขาประกวดใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวากําลังศึกษาอยูสถานศึกษาจริง หรือสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนที่ผูบริหารสถานศึกษารับรอง 
      ๔.๖  กรณีแขงขันเปนทีม สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ยายออกจากสถานศึกษา/ปวย/
เสียชีวิต และตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 
หมายเหต ุ  ใหผูเขาประกวดจัดเตรียมใบตองมาเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

๕.เกณฑการใหคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังน้ี 
เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

๑.   การเตรียมวัสดุอุปกรณ (๕ คะแนน) 
       - การเตรียมใบตอง การฉีกใบตองใหเหมาะสมกับงาน 

๕ 

๒.   ความถูกตองตามประเภทที่กําหนด (๓๐ คะแนน) 
       - การหอรูปทรงตาง ๆ ขนาดเหมาะสม 
       - ถาดรอง (เปนวงกลมเสนผานศูนยกลาง ๑๐ –  ๑๒ นิ้ว สูงไมเกิน ๔ นิ้ว) 

 
๑๕ 
๑๕ 

๓.   ความคิดริเริ่มสรางสรรค   ๑๐ 
๔.   ความประณีต สวยงาม ๒๕ 
๕.   ความรวมมือในการทํางาน ๑๐ 
๖.   งานเสร็จตามเวลากําหนด ๑๐ 
๗.  จัดเก็บทําความสะอาด ๑๐ 
หมายเหตุ  ***  การตัดสินใจของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 

๖. รางวัลการประกวด 
 - รางวัลเหรียญทอง ไดคะแนน  ๘๐  คะแนน ขึ้นไป  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง 
 - รางวัลเหรียญเงิน ไดคะแนน ๗๐ – ๗๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน 
 - รางวัลเหรียญทองแดง       ไดคะแนน ๖๐ – ๖๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง 
 - รางวัลชมเชย ไดคะแนน ๕๐ – ๕๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับชมเชย 
 - เขารวมแขงขัน ไดคะแนนต่ํากวา ๕๐ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร เขารวมแขงขัน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

เกณฑการประกวดแขงขันงานประดิษฐจากใบตอง 
(ระดับมัธยมศึกษา) 

๑.   ระดับชั้นผูเขาประกวด 
      นักเรียนกําลังศึกษาอยูระดับประถมศึกษาปท่ี ๔ – ๖ โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   (หากนักเรียนไดรับการคัดเลอืกเปนตัวแทนแลว จะตองเปนนักเรียนที่ศึกษาอยูในระดบัชัน้ที่กําหนดของ 
ปการศึกษา 2564 เทานัน้)  

๒.  จํานวนผูเขาประกวด 
      สถานศึกษา ละ ๑ ทีม ทีมละ ๒  คน 

๓.  เวลาที่ใชในการประกวด                                                
      ๓   ชั่วโมง 

๔.  วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ 
      ๔.๑  วิธีการประกวด 
               ๔.๑.๑   จัดทําเปนพานบายศรีสูขวัญ ขนาดความสูง ๓ ชั้น 
               ๔.๑.๒  ใหผูเขาประกวดนําวัสดุอุปกรณที่จําเปนตองใชในการจัดทํา เชน พานเงิน พานทองขนาด
เสนผานศูนยกลางขอบดานในของพานอันลางสุดอยูระหวาง ๙ – ๑๑ นิ้ว ดอกไมที่ยังไมไดแปรรูป และวัสดุ
อุปกรณอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของยังไมแปรรูปนํามาใหผูจัดการประกวดตรวจสอบกอนการประกวด จัดเปนพานบายศรี 
สูขวัญ ขนาดความสูง ๓ ชั้น 
      ๔.๒  การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ 
               ๔.๒.๑  ผูเขาประกวดจัดหาเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ในการประดิษฐและตกแตงมาเอง 
                ๔.๒.๒ ไมอนุญาตใหผูเขาประกวดจัดตกแตงใบตองมากอน หากทีมใดฝาฝนใหกรรมการตัดสิทธิ์ใน
การเขาประกวดแขงขันแตสามารถฉีกใบตองมากอนได 
      ๔.๓  กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักเกณฑการประกวดใหกรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน 
      ๔.๔  กรณีผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน ๓๐ นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนดใหกรรมการฯพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
      ๔.๕  ผูเขาประกวดใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวากําลังศึกษาอยูสถานศึกษาจริง หรือสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนที่ผูบริหารสถานศึกษารับรอง 
      ๔.๖   กรณีแขงขันเปนทีม สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ยายออกจากสถานศึกษา/ปวย/
เสียชีวิต และตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 
หมายเหต ุ  ใหผูเขาประกวดจัดเตรียมใบตองมาเอง 

๕. เกณฑการใหคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังน้ี 
เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

๑.  ขนาด รูปทรง และสัดสวน ๒๐ 
๒.  ความประณีตสวยงาม ๒๕ 
๓.  ความคิดริเริ่มสรางสรรค ๒๐ 
๔.  ความถูกตองตามกฎหมาย ๒๐ 
๕.  ความสะอาด เปนระเบียบเวลาปฏิบัติงานและหลังการทํางาน ๕ 
๖.   งานเสร็จตามเวลากําหนด ๑๐ 
หมายเหตุ  ***  การตัดสินใจของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 



๒๕ 
 

๖. รางวัลการประกวด 
 - รางวัลเหรียญทอง ไดคะแนน  ๘๐  คะแนน ขึ้นไป  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง 
 - รางวัลเหรียญเงิน ไดคะแนน ๗๐ – ๗๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน 
 - รางวัลเหรียญทองแดง       ไดคะแนน ๖๐ – ๖๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง 
 - รางวัลชมเชย ไดคะแนน ๕๐ – ๕๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับชมเชย 
 - เขารวมแขงขัน ไดคะแนนต่ํากวา ๕๐ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร เขารวมแขงขัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

เกณฑการประกวดแขงขันโครงงาน 

๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด 
     นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     - ระดับปฐมวัย 
     - ระดับประถมศึกษาปท่ี ๔ – ๖  
     - ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓ 
     - ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๔ – ๖ 
   (หากนักเรียนไดรับการคัดเลอืกเปนตัวแทนแลว จะตองเปนนักเรียนที่ศึกษาอยูในระดบัชัน้ที่กําหนดของ 
ปการศึกษา 2564 เทานัน้)  

๒. จํานวนผูเขาประกวด  
      ๒.๑  ใหแตละสถานศึกษา คัดเลือกโครงงานในแตละกลุมสาระของแตละกลุมสาระของแตละระดับเขา
ประกวดกลุมสาระละ ๑ โครงการ 
      ๒.๒  ผูเขาประกวดในแตละกลุมสาระ ในแตละระดับ สถานศึกษา ละ ๑ ทีม ทีมละ ๓ คน แตละทีมเขา
ประกวดไมเกิน ๑ โครงงาน 

๓.  เวลาที่ใชในการประกวด 
      นําเสนอพรอมกับคณะกรรมการชกัถาม ไมเกิน ๑๘ นาที ๑ โครงงาน 

๔.  วิธีการประกวด 
      ๔.๑  โครงงานจากกลุมสาระการเรียนรู ๙ กลุม ดังน้ี 
             ๔.๑.๑  ปฐมวัย (ระดับปฐมวัย) 
             ๔.๑.๒  ภาษาไทย 
             ๔.๑.๓  คณิตศาสตร 
  ๔.๑.๔  วิทยาศาสตร ระดับ ป.๔ – ๖, ม.๑ - ๓, 
 ๔.๑.๕  ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)                                      ม.๔ – ๖ 
 ๔.๑.๖   การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ๔.๑.๗  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ๔.๑.๘  สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ๔.๑.๙   ศิลปะ 
      ๔.๒  ใหผูเขาประกวดจําทํารายงานโครงงานฉบับสมบูรณ มีจํานวนหนาไมเกิน ๕๐ หนา จํานวน ๓ ชุด 
(พิมพดวยกระดาษ A๔) สงใหองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ภายในกําหนดการรับสมัคร 
      ๔.๓  ผูเขาประกวดจัดทําปายแสดงโครงงาน ประกอบดวยวัสดุเปนแผน ๓ แผน แผนกลางมีขนาด ๖ x 
120 เซนติเมตร แผนขางมีขนาด ๖๐ x ๖๐ เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

ชื�อโครงงาน......................................................... 

(สูง ไม่เกิน ๕๐ ซ.ม.) 

 

๑๒๐ ซ.ม. 

 
 

๖๐ ซ.ม. 

 
 

๖๐ ซ.ม. 

 



๒๗ 
 

  ๔.๔   ผูเขาประกวดตองจับฉลากเพื่อจัดลําดับกอนการประกวด ๓๐ นาท ี
  ๔.๕   ผูเขาประกวดสามารถจัดเตรียมโครงงานภายในหอง กอนการประกวด ๑๕ นาท ี
  ๔.๖   ผูเขาประกวดตองนําเสนอโครงงานตอคณะกรรมการ เพื่อใหคณะกรรมการซักถาม 
  ๔.๗   โครงงานที่สงเขาประกวด ตองไมเปนโครงงานที่ลอกเลียนแบบของผูอื่นและไมเคยเขาประกวด
แขงขันจากที่อื่นมากอนแลว 
   ๔.๘  กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักเกณฑการประกวดใหกรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน 
  ๔.๙  กรณีผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน ๓๐ นาที (หากมารายงานตัวพนจาก
เวลาที่กําหนดใหกรรมการฯพิจารณาตัดสิทธ์ิการเขาประกวด) 
   ๔.๑๐  ผูเขาประกวดใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวากําลังศึกษาอยูสถานศึกษาจริง หรือ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ผูบริหารสถานศึกษารับรอง 
   ๔.๑๑ กรณีแขงขันเปนทีม สามารถเปล่ียนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ยายออกจากสถานศึกษา/ปวย/
เสียชีวิต และตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 

 
หัวขอเกณฑ 
การประเมิน รายการประเมิน เกณฑการใหคะแนน คะแนนที่ได 

๑. เปนโครงงาน
หรือไม 
  (๓  คะแนน) 

๑.๑ โครงงาน : เปนการพยายามสืบ
เสาะหาคําตอบในเรื่องที่เด็กสงสัย อยาง
ตอเนื่องโดยใชกระบวนการทางการวิจัย
เพื่อใหเขาใจในเรื่องนั้นอยางลึกซึ้งและ
เหมาะสมกับวัย 

- ไมเปนโครงงาน ไมตอเนื่อง เชน ๑วัน
เสร็จไมปรากฏวาใชกระบวนการวิจัย
หรือไมมี คําถามที่ใชกระบวนการวิจัย 

ห า ก ไ ม ผ า น
เกณฑขอที่  ๑ 
นี้ถือวาไมผาน 
(หยุดตรวจ) 

- เปนโครงงาน 
- สืบเสาะอยางตอเนื่องไมใช ๑ วัน เสร็จ ๑ คะแนน 

- มีคําถามที่แสดงถึงการใช
กระบวนการวิจัยแตไมครบทุกขั้นตอน 
 

๒ คะแนน 

  - เปนโครงงานและใชกระบวนการวิจัยท่ี
ครบทุกขั้นตอน ๓ คะแนน 

๒ . ที่ ม า ข อ ง
คําถามในการทํา
โครงงาน 

(๓ คะแนน) 

๒.๑ มีหลักฐานวาคําถามที่ทําโครงงาน
นั้นมาจากเด็ก(หัวเรื่องอาจมาจากครูได) 

-  คําถามเกิดจากคร ู ๑ คะแนน 

-  ครูและเด็กชวยกันตั้งคําถาม ๒ คะแนน 

-  เด็กตั้งคําถามเอง ๓ คะแนน 

๓. กระบวนการ
ในก า รสํ า ร ว จ
ตรวจสอบ 

(๖ คะแนน) 

๓.๑ เด็กมีสวนรวมในการออกแบบการ
สํารวจตรวจสอบของคําถาม 

-  ครูออกแบบให ๑ คะแนน 

-  เด็กมีสวนรวมกับครูในการออกแบบ ๒ คะแนน 

-  เด็กออกแบบเองหรือเปนผูเสนอ
ความคิดในการดําเนินการ 

๓ คะแนน 

 ๓.๒ เด็กสามารถดําเนินกิจกรรมไดดวย
ตนเองตามความเหมาะสม (ดูจากบริบท 
เชน รูปภาพและขอความบรรยาย) 

- ครูนําเด็กทํากิจกรรมทั้งหมด ๑ คะแนน 

- เด็กมีสวนรวมในการทํากิจกรรม ๒ คะแนน 

- เด็กดําเนินกิจกรรมเอง ๓ คะแนน 



๒๘ 
 

หัวขอเกณฑ 
การประเมิน รายการประเมิน เกณฑการใหคะแนน คะแนนที่ได 

๔. การรายงาน
ผลและแบบ
บันทึกการ
สํารวจตรวจสอบ 

(๒ คะแนน) 

๔.๑ หลักฐานท่ีแสดงวาเด็กไดทําการ
บันทึกผลการสํารวจตรวจสอบดวย
รูปแบบตาง ๆ เชน วาดรูป ครู 
ออกแบบตารางใหเด็กบันทึกผล การติด
ภาพถาย หรือเด็กบอกและครูเขียน
ขอความให เปนตน 

- มีหลักฐานการบันทึกผลของเดก็ พิจารณา ๔.๒ 
 

- ไมมีหลักฐานการบันทึกผลของเด็ก ไปขอที่ ๕ 

 ๔.๒ สิ่งท่ีเด็กบันทึกและนําเสนอ
สอดคลองกับท้ังคําถามและ
กระบวนการ 
 

- สิ่งที่บันทึกและนําเสนอไมสอดคลองกับ
ทั้งคําถามและกระบวนการ 

๑ คะแนน 
 

- สิ่งท่ีบันทึกและนําเสนอสอดคลองกับทั้ง
คําถามและกระบวนการ 

๒ คะแนน 

๕. การสรุปและ
อภิปรายผลการ
สํารวจตรวจสอบ 

๕.๑ สิ่งท่ีสรุปสอดคลองกับคําถามและ
ผลการสํารวจตรวจสอบ 

- สิ่งท่ีสรุปไมสอดคลอง ๐ คะแนน 

- สิ่งท่ีสรุปสอดคลอง ๑ คะแนน 

 ๕.๒ ผูท่ีสรุป 
 
 

- ครูสรุป (รูจากคําอธิบายเกินวัยเด็กและ
หลักฐานการบันทึกผล) 

๐ คะแนน 
 

- ครูและเด็กรวมกันสรุป ๑ คะแนน 

๖. การสงเสริม
ทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 
(๓ คะแนน) 

๖.๑ การสังเกต 
๖.๒ การวัด 
๖.๓ การจําแนก 
๖.๔ การเปรียบเทียบ 
๖.๕ หาความสัมพันธระหวางสเปส
กับสเปสและสเปสกับเวลา 
๖.๖ การคํานวณ 
๖.๗ การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 
๖.๘ การลงความเห็นจากขอมลู 
๖.๙ การพยากรณ 
๖.๑๐ ฯลฯ 

- มีอยางนอย ๒ ทักษะ ๑ คะแนน 

- มี ๓ ทักษะ ๒ คะแนน 

- มี ๔ ทักษะขึ้นไป ๓ คะแนน 

๗.การสง เสริม
พัฒนาการหรือ
ทักษะดานอื่น ๆ     
(๓ คะแนน) 

๗.๑ ดานภาษา เชน พดูสื่อสาร เขียน 
วาดรูป เปนตน 
๗.๒ ดานการเรียนรู เชน รูจักตัง้คําถาม
สังเกตคนควานหาคําตอบดวยตนเองใช 
๗.๓ ดานสังคม เชน ทํางานรวมกันเปน
กลุม 
๗.๔ ดานเคลื่อนไหว เชน การเคลื่อนไหว 
กลามเนื้อมัดเล็ก กลามเนื้อมัดใหญ 
๗.๕ ดานอารมณและจิตใจ เชน เด็กมี
ความสุข มีความสนใจมีความ
กระตือรือรนที่จะเรียนรู มีความมั่นใจใน
ตนเอง เปนตน 

- มีอยางนอย ๒ ดาน ๑ คะแนน 

- มีอยางนอย ๓ ดาน ๒ คะแนน 
-  มี๔ ทักษะขึ้นไป ๓ คะแนน 
  

 
 

 

 



๒๙ 
 

หัวขอเกณฑ 
การประเมิน รายการประเมิน เกณฑการใหคะแนน คะแนนที่ได 

๘ . ค ว า ม ริ เ ริ่ ม
สรางสรรคของ
โครงงาน 

(๔ คะแนน) 

๘.๑ โครงงานมีความแปลกใหมนาสนใจ
คําถามที่ทําโครงงานนั้นมาจากความ
สนใจและความสงสัยของเด็กครูและเด็ก
ไดรวมกันทําโครงงานจริง 
 

- หากคัดลอกหรือปรับเปลี่ยนโครงงาน
จากผูอื่น หรือแหลงอื่น 

๐ คะแนน 
 

- นําหัวขอโครงงานจากแหลงอื่น แตไดลง
มือทําจริง และมาจากความสงสัยของเด็ก
จริง 

๑ คะแนน 
 
 

- ครูและเด็กริเริ่มหัวขอโครงการ ๒ คะแนน 

- เด็กริเริ่มหัวขอนี้เอง ๓ คะแนน 

- นอกจากเด็กคิดเองแลวโครงงานยังมี
ความคิดสรางสรรคแปลกใหม นําไปรับ
ปรับใชในชีวิตได 

๔ คะแนน 

๙. การนําเสนอ
โครงงาน  

(๔ คะแนน) 

๙.๑ มีการนําเสนอโดยใชรูปแบบที่
น าสนใจและมีทั กษะการนํ า เสนอ
เหมาะสมตามวัย 

- เด็กไมกลานําเสนอ ตองใหครูชวยตลอด 
- ใชวัสดุอุปกรณนําเสนอเหมาะสมตามวัย
และเด็กพูดส่ือสารไดใจความ 
- ใชวัสดุอุปกรณนําเสนอ แปลกใหม
ทันสมัย พูดสื่อสารไดอยางมีทักษะ 
- ใชสื่ออุปกรณนําเสนอที่ทันสมัย พูด
สื่อสารไดใจความสมบูรณครบถวนมี
ทักษะการนําเสนออยางสรางสรรค 
- ใชสื่ ออุปกรณนํา เสนอที่ทันสมัยพูด
สื่อสารไดใจความสมบูรณครบถวนมี
ทักษะการนําเสนออยางสรางสรรคกลา
แสดงออกอยางมั่นใจ 

๑ คะแนน 
 

๑ คะแนน 
 

๒ คะแนน 
 

๓ คะแนน 
 
 

๔ คะแนน 

คะแนนรวม ๓๐ คะแนน 
 
๖. เกณฑการใหคะแนนโครงงาน ๘ กลุมสาระ เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังน้ี 

     ตอนที่ ๑ ความคิดสรางสรรค (๑๐ คะแนน) 
เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

๑.  ความแปลกใหมของโครงงาน ๕ 
๒.การนําไปใชในชีวิตประจําวัน ๕ 
    
 ตอนที่ ๒ การเขียนรายงาน (๒๒ คะแนน) 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
๑. ความถูกตองตามแบบฟอรมการเขียนรายงานการจดัทําโครงงาน  
    (เลือกใหคะแนน ๑ คะแนน) 

 

     - มีครบถูกทุกหัวขอ และจัดลําดับถูกตอง ๕ 
     - มีครบถูกทุกหัวขอ และจัดลําดับไมถูกตอง ๓ 
     - มีไมครบทุกหัวขอ ๑ 



๓๐ 
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

๒. ความสมบูรณของเนื้อหาในการเขียนรายงานจัดทําโครงงาน  
     (เลือกใหคะแนน ๑ ขอ) 

 

      - โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไมนอยกวา ๙๕% ๙ 

      - โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไมนอยกวา ๘๕% ๗ 

      - โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไมนอยกวา ๗๕% ๕ 

      - โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นท่ีศึกษาไมนอยกวา ๖๕% ๓ 
      - โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไมนอยกวา ๕๕% ๑ 

๓. การใชภาษา (เลือกใหคะแนน ๑ ขอ)   

      - ใชภาษาถูกหลักไวยากรณ ๕ 
      - มีการสะกดคําผิดไมเกิน ๓ คํา ๓ 
      - มีการสะกดคําผิดมากกวา ๓ คํา ๑ 
๔. เอกสารอางอิง (เลือกใหคะแนน ๑ ขอ)  
      - เอกสารอางอิงมีความเกีย่วโยงกับโครงงานไมนอยกวา ๙๕% ๓ 
      - เอกสารอางอิงมีความเกีย่วโยงกับโครงงานไมนอยกวา ๘๕% ๒ 
      - เอกสารอางอิงมีความเกีย่วโยงกับโครงงานไมนอยกวา ๗๕% ๑ 
  
หมายเหตุ   ๑.  รูปเลมรายงานทีมีจํานวนหนาเกิน ๕๐ หนา จะถูกตัดคะแนน ๕ คะแนน 

     ๒. รูปเลมรายงานที่สงไมทันตามเวลาที่กําหนด ใหนําไปสงในวันประกวด โดยจะถูกตัดคะแนน ๕ คะแนน 

ตอนที่ ๓ วิธีการดําเนินงาน (๑๘ คะแนน) 
เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

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



๓๑ 
 

ตอนที่ ๔ การนําเสนอ : จัดแสดงผลงาน  (๒๐ คะแนน) 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
๑.  การนําเสนอขอมูล (เลือกใหคะแนน ๑ ขอ)  
       - จัดเรียงลําดับขั้นตอนในการนําเสนอมีความสมบูรณไมนอยกวา ๙๕% ๗ 
       - จัดเรียงลําดับขั้นตอนในการนําเสนอมีความสมบูรณไมนอยกวา ๘๕% ๕ 
       - จัดเรียงลําดับขั้นตอนในการนําเสนอมีความสมบูรณไมนอยกวา ๗๕% ๓ 
       - จัดเรียงลําดับขั้นตอนในการนําเสนอมีความสมบูรณไมนอยกวา ๖๕% ๑ 
๒.  มีการใชวัสดุอุปกรณประกอบการแสดงโครงงานที่เหมาะสม  
      (เลือกใหคะแนน ๑ ขอ) 

 

       - อุปกรณประกอบการแสดงโครงงานมีความเหมาะสมท้ังหมด ๓ 
       - อุปกรณประกอบการแสดงโครงงานบางสวนมีความเหมาะสม ๒ 
       - อุปกรณประกอบการแสดงโครงงานไมเหมาะสม  ๑ 
 ๓.  รูปแบบการนําเสนอนาสนใจ (เลือกใหคะแนน ๑ ขอ)        
        - รูปแบบการนําเสนอผลงานนาสนใจไมนอยกวา ๙๕% ๕ 
        - รูปแบบการนําเสนอผลงานนาสนใจไมนอยกวา ๘๕% ๔ 
        - รูปแบบการนําเสนอผลงานนาสนใจไมนอยกวา ๗๕% ๓ 
        - รูปแบบการนําเสนอผลงานนาสนใจไมนอยกวา ๖๕% ๒ 
        - รูปแบบการนําเสนอผลงานนาสนใจไมนอยกวา ๕๕% ๑ 
๔.  มีความประณีต สวยงาม (เลือกใหคะแนน ๑ ขอ)  
        - สะอาด สวยงาม ตัวหนังสือ และสีที่ใชเหมาะสมทั้งหมด ๓ 
        - สะอาด สวยงาม ตัวหนังสือ และสีที่ใชเหมาะสมเพียงบางสวน ๒ 
        - สะอาด ตัวหนังสือ และสีท่ีใชไมเหมาะสม ๑ 
๕.  การใชแผงโครงงานตามขนาดท่ีกําหนด (เลือกใหคะแนน ๑ ขอ)  
        - ใชแผงโครงงานตามขนาดท่ีกําหนด 
        - ใชแผงโครงงานแตกตางจากขนาดท่ีกําหนด 

 

ตอนที่ ๕ การนําเสนอ : การบรรยาย (๒๐ คะแนน) 

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



๓๒ 
 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
๓. การมีสวนรวมของสมาชกิภายในกลุม (เลือกใหคะแนน ๑ ขอ)  
     - สมาชิกในกลุมทุกคนมีสวนรวมในการนําเสนอผลงาน ๓ 
     - สมาชิกในกลุมมีการนําเสนอผลงานไมครบทุกคน ๑ 
หมายเหตุ  สามารถนําเสนอดวยวิธีการฉายภาพขามศีรษะ หรือคอมพิวเตอร 
 
ตอนที่ ๖ การตอบขอชักถาม (๑๐ คะแนน) 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
๑. การตอบคําถาม (เลือกใหคะแนน ๑ ขอ)  
    - ตอบคําถามไดตรงประเด็น และสามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดไมนอยกวา ๙๕% ๗ 
    - ตอบคําถามไดตรงประเด็น และสามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดไมนอยกวา ๘๕% ๕ 
    - ตอบคําถามไดตรงประเด็น และสามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดไมนอยกวา ๗๕% ๓ 
    - ตอบคําถามไดตรงประเด็น และสามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดไมนอยกวา ๖๕% ๑ 
๒. การมีสวนรวมของสมาชกิภายในกลุม (เลือกใหคะแนน ๑ ขอ)  
     - สมาชิกในกลุมทุกคนมีสวนรวมในการตอบคําถาม ๓ 
     - สมาชิกในกลุมรวมกันตอบคําถามไมครบทุกคน  ๑ 
หมายเหตุ   ๑. เวลาที่ใชในการนําเสนอไมเกิน ๙ นาที และเวลาตอบขอชักถามไมเกิน ๙ นาท ี 
               ๒. การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 
 
๖. รางวัลการประกวด 

 - รางวัลเหรียญทอง ไดคะแนน  ๘๐  คะแนน ขึ้นไป  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง 
 - รางวัลเหรียญเงิน ไดคะแนน ๗๐ – ๗๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน 
 - รางวัลเหรียญทองแดง       ไดคะแนน ๖๐ – ๖๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง 
 - รางวัลชมเชย ไดคะแนน ๕๐ – ๕๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับชมเชย 
 - เขารวมแขงขัน ไดคะแนนต่ํากวา ๕๐ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร เขารวมแขงขัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

เกณฑการประกวดแขงขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ 
 

๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด 
    นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    -ระดับประถมศึกษาปท่ี ๔ - ๖ 
    -ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓ 
    -ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๔ – ๖ 
   (หากนักเรียนไดรับการคัดเลอืกเปนตัวแทนแลว จะตองเปนนักเรียนที่ศึกษาอยูในระดบัชัน้ที่กําหนดของ 
ปการศึกษา 2564 เทานัน้)  

๒. จํานวนผูเขาประกวด 
     สถานศึกษาสงตัวแทนระดับการศึกษาละ ๑ทีม ทีมละ ๕ - ๑๐ คน 

๓. เวลาที่ใชในการประกวด 
     แสดงทีมละไมเกิน ๑๕ - ๒๐ นาที 

๔. วิธีการประกวด 
      ๔.๑ กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักเกณฑการประกวดให กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
      ๔.๒ ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขน ๓๐ นาที (หากมารายงานตัวพนจากเวลา   ที่
กําหนดใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
      ๔.๓ ผูเขาประกวดใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวากําลังศึกษาอยูสถานศึกษาจริง หรือสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนที่ผูบริหารสถานศึกษารับรอง 
      ๔.๔   กรณีแขงขันเปนทีม สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ยายออกจากสถานศึกษา/ปวย/
เสียชีวิต และตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 

๕. เกณฑการใหคะแนน เตม็ ๑๐๐ คะแนน ดังน้ี 
เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

๑. การใชภาษา อักขระ ออกเสียงถูกตอง ๓๐ 
๒. การแตงกายสอดคลองกับเน้ือเรื่องและสวยงาม ๑๕ 
๓. เนื้อเรื่องมีคติสอนใจ ๒๐ 
๔. อุปกรณการแสดงสอดคลองกับเน้ือเรื่อง ๑๐ 
๕. การแสดงสมบทบาท ๑๕ 
๖. การแสดงภายในเวลาที่กําหนด ๑๐ 
หมายเหตุ   การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่ส้ินสุด 

๖. รางวัลการประกวด 
 - รางวัลเหรียญทอง ไดคะแนน  ๘๐  คะแนน ขึ้นไป  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง 
 - รางวัลเหรียญเงิน ไดคะแนน ๗๐ – ๗๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน 
 - รางวัลเหรียญทองแดง       ไดคะแนน ๖๐ – ๖๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง 
 - รางวัลชมเชย ไดคะแนน ๕๐ – ๕๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับชมเชย 
 - เขารวมแขงขัน ไดคะแนนต่ํากวา ๕๐ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร เขารวมแขงขัน 

                          



๓๔ 
 

 เกณฑการประกวดแขงขันการแสดงละครภาษาจีน 
 

๑.  ระดับชั้นผูเขาประกวด 
     นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูเขาแขงขันแตละทีมเปน นักเรียน
โรงเรียนเดียวกัน สามารถคละระดับ คละชั้นเรียนได 
   (หากนักเรียนไดรับการคัดเลอืกเปนตัวแทนแลว จะตองเปนนักเรียนที่ศึกษาอยูในระดบัชัน้ที่กําหนดของ 
ปการศึกษา 2564 เทานัน้)  

๒.  จํานวนผูเขาประกวด 
      สถานศึกษา ละ ๑ ทีม ทีมละ ๔ - ๑๐ คน  

๓.  เวลาที่ใชในการประกวด 
      แสดงทีมละไมเกิน ๑๕ - ๒๐ นาที  

๔. วิธีการประกวด 
      ๔.๑ กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักเกณฑการประกวดให กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
      ๔.๒ ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน ๓๐ นาที (หากมารายงานตัวพนจาก เวลาที่
กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
      ๔.๓ ผูเขาประกวดใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวากําลังศึกษาอยูสถานศึกษาจริง หรือสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนที่ผูบริหารสถานศึกษารับรอง 
      ๔.๔   กรณีแขงขันเปนทีม สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ยายออกจากสถานศึกษา/ปวย/
เสียชีวิต และตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 

๕. เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังน้ี 
เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

๑. การใชภาษา อักขระ ออกเสียงถูกตอง ๓๐ 
๒. การแตงกายสอดคลองกับเน้ือเรื่องและสวยงาม ๑๕ 
๓. เนื้อเรื่องมีคติสอนใจ ๒๐ 
๔. อุปกรณการแสดงสอดคลองกับเน้ือเรื่อง ๑๐ 
๕. การแสดงสมบทบาท ๑๕ 
๖. การแสดงภายในเวลาที่กําหนด ๑๐ 
หมายเหตุ   การตัดสินชองคณะกรรมการถือเปนที่ส้ินสุด 

๖. รางวัลการประกวด 
 - รางวัลเหรียญทอง ไดคะแนน  ๘๐  คะแนน ขึ้นไป  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง 
 - รางวัลเหรียญเงิน ไดคะแนน ๗๐ – ๗๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน 
 - รางวัลเหรียญทองแดง       ไดคะแนน ๖๐ – ๖๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง 
 - รางวัลชมเชย ไดคะแนน ๕๐ – ๕๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับชมเชย 
 - เขารวมแขงขัน ไดคะแนนต่ํากวา ๕๐ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร เขารวมแขงขัน 

 
 
 



๓๕ 
 

เกณฑการประกวดแขงขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 
 

๑. ระดับผูเขาประกวด 
     ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   (หากนักเรียนไดรับการคัดเลอืกเปนตัวแทนแลว จะตองเปนนักเรียนที่ศึกษาอยูในระดบัชัน้ที่กําหนดของ 
ปการศึกษา 2564 เทานัน้)  

๒. จํานวนผูเขาประกวด 
     สถานศึกษา สงผลงานกลุมสาระการเรียนรูละ ๑ ชิ้นงาน (ชิ้นงานละ ๑ คน) 

๓. เวลาที่ใชในการประกวด 
     นําเสนอ และตอบขอซักถามของคณะกรรมการฯ ไมเกิน ๑๒ นาที / ๑ สือ่ 

๔. วิธีการประกวด 
      ๔.๑ สื่อนวัตกรรมจากกลุมสาระการเรียนรู ๙ กลุม ดังน้ี  
              ๔.๑.๑ ปฐมวัย  
              ๔.๑.๒ ภาษาไทย  
              ๔.๑.๓ คณิตศาสตร  
              ๔.๑.๔ การงานอาชีพ  
              ๔.๑.๔ ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
              ๔.๑.๖ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
              ๔.๑.๗ สุขศึกษาและพลศึกษา  
              ๔.๑.๘ วิทยาศาสตร  
              ๔.๑.๙ ศิลปะ    
      ๔.๒ ใหผูเขาประกวดตองลงทะเบียนพรอมทั้งทั้งจับฉลากเพื่อจัดลําดับการแขงขันกอนเวลา ๓๐ นาท ี
      ๔.๓ ใหผูเขาประกวดสงรายงานสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา จํานวน ๓ ชุด (พิมพดวยกระดาษ A ๔) 
โดยสงให องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ภายในกําหนดการรับสมัคร (***ติดตามรายละเอียดการจัดสง
จากผูจัดการประกวด) 
      ๔.๔ ผูเขาประกวดสามารถจัดเตรียมสื่อนวัตกรรมภายในหอง กอนการประกวด ๑๔นาท ี
      ๔.๕ ผูเขาประกวดตองนําเสนอสื่อนวัตกรรมตอคณะกรรมการ เพื่อใหคณะกรรมการไดซักถาม 
      ๔.๖ ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน ๓๐ นาที (หากมารายงานตัวพนจาก 
เวลาที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
      ๔.๗ กรณีแขงเด่ียว (ผูท่ีชนะการประกวดระดับสถานศึกษาเขาประกวดระดับภาค) ไมใหมีการเปลี่ยนตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

๕. เกณฑการใหคะแนน เตม็ ๑๐๐ คะแนน ดังน้ี 
เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

๑. รูปแบบการผลิตสื่อ 
     ๑.๑ ออกแบบส่ืออยางเปนระบบ เนื้อหามีความสัมพันธสอดคลองกับแผน                 
            การเรียนรู 
     ๑.๒ สงเสริมและพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรคของนักเรยีน 
     ๑.๓ เปนสื่อท่ีไมลอกเลียนแบบผูอื่นมาโดยตรง 
     ๑.๔ เปนสื่อท่ีสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหแกนักเรียน 

๒๐ 

๒. คูมือการผลิตและขั้นตอนการใชสือ่ 
     ๒.๑ มีเทคนิคและกระบวนการผลิตที่ชัดเจน  
     ๒.๒ มีเนื้อหาสอดคลองกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู  
     ๒.๓ การนําเสนอสือ่เปนไปตามลําดับขั้นตอนของหลักวิชาการ  
     ๒.๔ ความยากงายเหมาะสมกับระดับชั้น /  ชวงชั้น  
     ๒.๕ มีคุณคาและประโยชนกับผูสอน และผูเรียน 

๒๐ 

๓. สรุปรายงานผลการนําไปใช 
     ๓.๑ มีเอกสารรายงานผลการนําไปใชที่ถูกตองตามหลักวิชาการ  
     ๓.๒ มีเอกสารเผยแพรเปนรูปธรรมเปนท่ียอมรับและตรวจสอบได  
     ๓.๓ มีเอกสารแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซองนักเรียนที่เกิดจาการใชสื่อ  
     ๓.๔ รายงานการใชจัดทําเพื่อแสดงผล และยืนยันประโยชนของสื่อตอการเรียน       
              การสอน 
              *** มิใชจัดทําเพื่อการประกวดสื่อเทานั้น 

๒๐ 

๔. วัสดุอุปกรณที่ใชในการผลิต 
     ๔.๑ มีความทันสมัยแปลกใหม  
     ๔.๒ มีความคงทน ประหยัด หางายในทองถิ่น  
     ๔.๓ ใชประกอบการสอนไดงายและสะดวก  
     ๔.๔ การจัดแสดงเรียบงายและมีคุณคา 

๒๐ 

๕. การนําเสนอตอคณะกรรมการ 
     ๔.๑ ความเหมาะสมของเวลาในการนําเสนอ  
     ๔.๒ มีเทคนิคในการนําเสนอที่เหมาะสมนาสนใจ  
     ๔.๓ มีความมั่นใจชัดเจนในการตอบคําถาม  
     ๔.๔ บุคลิกภาพ ทวงที วาจาของผูรายงาน 

๒๐ 

หมายเหตุ   การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่ส้ินสุด 

๖. รางวัลการประกวด 
 - รางวัลเหรียญทอง ไดคะแนน  ๘๐  คะแนน ขึ้นไป  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง 
 - รางวัลเหรียญเงิน ไดคะแนน ๗๐ – ๗๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน 
 - รางวัลเหรียญทองแดง       ไดคะแนน ๖๐ – ๖๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง 
 - รางวัลชมเชย ไดคะแนน ๕๐ – ๕๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับชมเชย 
 - เขารวมแขงขัน ไดคะแนนต่ํากวา ๕๐ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร เขารวมแขงขัน 

 
 
 



๓๗ 
 

เกณฑการประกวดแขงขัน เกมสทายซิเสียงอะไรเอย ? 
(ระดับปฐมวัย : อนุบาล ๑ - ๓) 

 
๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด       เด็กกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
                                       ระดับอนุบาล ๑ – ๓ 
 (หากนักเรียนไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนแลว จะตองเปนนักเรียนท่ีศึกษาอยูในระดับชั้นที่กําหนดของ 
ปการศึกษา 2564 เทานั้น)  

๒. จํานวนผูเขาประกวด          
 สถานศึกษา ละ ๑ ทีม ทีมละ ๒ คน (ทีมผสมชาย - หญิง) 

๓. เวลาที่ใชในการประกวด      
 ๑ ชั่วโมง 

๔. วัตถุประสงค และวิธีการประกวด 
      ๔.๑ วัตถุประสงค 
                  ๔.๑.๑ เพื่อใหเด็กสนุกสนานเพลิดเพลิน  
                   ๔.๑.๒ เพื่อพฒันาความคิดสรางสรรค  
                   ๔.๑.๓ เพื่อใหเด็กเรียนรูการปฏิบัติตามกฎกติกา  
                   ๔.๑.๔ เพื่อฝกการปรับตัวเมื่ออยูรวมกับผูอื่น  
                   ๔.๑.๔ เพื่อพฒันาทักษะการฟงของเด็ก  
      ๔.๒ วิธีการประกวด 
                   ๔.๒.๑ ผูจัดการประกวดจะแจกแผนภาพรูปสัตวใหนักเรียนแตละทีม  
                   ๔.๒.๒ ผูจัดการประกวดจะเปดกลองเสียงสัตวใหนักเรียนฟง  
                   ๔.๒.๓ เมื่อนักเรียนฟงเสียงแลวใหเลือกภาพรูปสัตวท่ีตรงกับเสียงมาวางไวที่โตะ  
                   ๔.๒.๔ คณะกรรมการตรวจความถูกตอง 
                   ๔.๒.๔ กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักเกณฑการประกวด 
ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
                   ๔.๒.๖ ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน ๓๐ นาที (หากมารายงานตัว 
พนจากเวลาท่ีกําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
                    ๔.๒.๗ ผูเขาประกวดใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวากําลังศึกษาอยูสถานศึกษา
จริง หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ผูบริหารสถานศึกษารับรอง 
      ๔.๓   กรณีแขงขันเปนทีม สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ยายออกจากสถานศึกษา/ปวย/
เสียชีวิต และตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 

๕. เกณฑการใหคะแนน เตม็ ๕๐ คะแนน ดงันี้ 
เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

๑. ความชางสังเกต ๑๐ 
๒. การถายทอดจินตนาการ ๑๐ 
๓. การทํางานประสานระหวางมือกับตา ๑๐ 
๔. การเรียนรูระเบียบวินัย ๑๐ 
๕. ความสนุกสนานราเริง ๑๐ 
หมายเหตุ   การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่ส้ินสุด 



๓๘ 
 

๖. รางวัลการประกวด 
 - รางวัลเหรียญทอง ไดคะแนน  ๘๐  คะแนน ขึ้นไป  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง 
 - รางวัลเหรียญเงิน ไดคะแนน ๗๐ – ๗๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน 
 - รางวัลเหรียญทองแดง       ไดคะแนน ๖๐ – ๖๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง 
 - รางวัลชมเชย ไดคะแนน ๕๐ – ๕๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับชมเชย 
 - เขารวมแขงขัน ไดคะแนนต่ํากวา ๕๐ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร เขารวมแขงขัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

เกณฑการประกวดแขงขัน เดนิตัวหนอน 
(ระดับปฐมวัย : อนุบาล ๑ – ๓) 

 
๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด      เด็กกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสงักัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
                                     ระดับอนุบาล ๑ – ๓ 
   (หากนักเรียนไดรับการคัดเลอืกเปนตัวแทนแลว จะตองเปนนักเรียนที่ศึกษาอยูในระดบัชัน้ที่กําหนดของ 
ปการศึกษา 2564 เทานัน้)  

๒. จํานวนผูเขาประกวด           
 สถานศึกษา ละ ๑ ทีม ทีมละ๑๐ คน (ชาย ๕ คน – หญิง ๕ คน) 

๓. เวลาที่ใชในการประกวด       
 ๑ ชั่วโมง 

๔. วัตถุประสงค และวิธีการประกวด 
      ๔.๑ วัตถุประสงค 
               ๔.๑.๑ เพื่อพัฒนากลามเนื้อทุกสวนใหแข็งแรง  
               ๔.๑.๒ เพื่อใหผูเลนเกิดความสามัคคีในทีม  
               ๔.๑.๓ เพื่อใหผูเลนรูจักการแกไขปญหาเฉพาะหนา  
      ๔.๒ วิธีการประกวด 
             ๔.๒.๑ กรรมการแจงกติกาในการประกวด โดยใหผูเขาประกวดในแตละทีมนั่งลงตอกันเปนแถวและใชมือ
จับเอวเพื่อนคนที่อยูขางหนาโดยมือตองไมหลุดจากเพื่อน 
            ๔.๒.๒ เมื่อกรรมการใหสัญญาณปลอยตัว ใหแตละทีมใชเทาเดินในทานั่งยอง ๆโดยตองไมลุกขึ้นยืน 
            ๔.๒.๓ ทีมใดเดินไดถูกกติกาและมีคะแนนรวมสูงสุดเปนผูชนะ และ  
            ๔.๒.๔ ถาทีมใดขณะประกวดยกกนขึ้นสูงกวาเขาจะถูกปรับใหแพ 
            ๔.๒.๕ กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักเกณฑการ ประกวดให
กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
            ๔.๒.๖ ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน ๓๐ นาที (หากมารายงานตัวพนจากเวลา
ที่กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
            ๔.๒.๗ กรณีผูเขาประกวดเปนคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให เห็นวาอยูใน
ประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนี ้
                   ๔.๒.๗.๑ ผูเขาประกวดใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวากําลังศึกษาอยูสถานศึกษาจริง 
หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ผูบริหารสถานศึกษารับรอง 
        ๔.๗  กรณีแขงขันเปนทีม สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ยายออกจากสถานศึกษา/ปวย/
เสียชีวิต และตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 

๕. เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๕๐ คะแนน ดังนี ้
เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

๑. ทักษะการทรงตัว ๑๐ 
๒  การทํางานาเปนทีม ๑๐ 
๓. การแกไขปญหาเฉพาะหนา ๑๐ 
๔. ความสําเร็จในงาน (การถึงเสนชัย) ๑๐ 
๕. การรูจักควบคุมอารมณ ๑๐ 
หมายเหตุ   การตัดสนิของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด 



๔๐ 
 

๖. รางวัลการประกวด 
 - รางวัลเหรียญทอง ไดคะแนน  ๘๐  คะแนน ขึ้นไป  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง 
 - รางวัลเหรียญเงิน ไดคะแนน ๗๐ – ๗๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน 
 - รางวัลเหรียญทองแดง       ไดคะแนน ๖๐ – ๖๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง 
 - รางวัลชมเชย ไดคะแนน ๕๐ – ๕๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับชมเชย 
 - เขารวมแขงขัน ไดคะแนนต่ํากวา ๕๐ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร เขารวมแขงขัน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

เกณฑการประกวดแขงขัน “เริงเลนเตน Dancer” 
(ระดับปฐมวัย : อนุบาล ๑ – ๓) 

 
๑.  จํานวนทีมที่เขารวมประกวด 
      สถานศึกษา ละ ๑ ทีม 
 (หากนักเรียนไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนแลว จะตองเปนนกัเรียนที่ศึกษาอยูในระดับชั้นทีก่ําหนดของ 
ปการศึกษา 2564 เทานัน้)  

๒.  คุณสมบัติของทีมที่สมัครเขาประกวด 
      ๒.๑ สมัครเปนทีม ทีมละ ๑๐ คน โดยตองเปนเด็กเพศชาย/หญิง หรือทีมผสม ซึ่งกําลังศึกษาอยูในระดับ
อนุบาล ๑ – ๓  
      ๒.๒ มีใจรักการเตน 
      ๒.๓ เด็กมีสุขภาพแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว  
      ๒.๔ ตองไดรับการอนุญาตจากผูปกครอง  
      ๒.๕ ครูผูควบคุมทีมเปนผูย่ืนใบสมัคร 

๓.  หลกัฐานประกอบการสมัคร 
      ๓.๑ กรอกรายละเอียดใบสมัครใหสมบูรณ พรอมทั้งชื่อทีมและชื่อเพลงที่จะนามาประกวดในใบสมัครใหชัดเจน 
      ๓.๒ สําเนาทะเบียนบานของเด็กภายในทีม 

๔.  วิธีการประกวด 
      ๔.๑ กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักเกณฑการประกวดให กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
      ๔.๒ ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน ๓๐ นาที (หากมารายงานตัวพนจาก เวลาที่
กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
      ๔.๓ ผูเขาประกวดใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวากําลังศึกษาอยูสถานศึกษาจริง หรือสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนที่ผูบริหารสถานศึกษารับรอง 
การเขาประกวด 
      ๔.๔ กรณีแขงขันเปนทีม สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ยายออกจากสถานศึกษา/ปวย/
เสียชีวิต และตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 

๕. กติกาการแขงขัน      
      ๕.๑ ครูผูควบคุมทีมจะตองมาจับฉลาก เพื่อจัดลําดับทีมกอนการเขาประกวด ๑๕ นาที  
      ๕.๒ เวลาที่ใชในการประกวด ทีมละไมเกิน ๑๕ นาที รวมการแนะนําตัว  
      ๕.๓ ใชเพลงในการประกวด ๑ เพลง เปนแนวเพลงเชิงสรางสรรค 
      ๕.๔ ครูผูควบคุมทีมทีจ่ะมาทําการประกวดจะตองเตรียมแผน CD เพลงมา และใหแจงรายละเอียด  
ชื่อเพลงกอนลวงหนา เพื่อกองประกวดจะจัดลงใน Computer 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

๖. เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังน้ี 
เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

๑. ความพรอมเพรียงและความมั่นใจ ๑๐ 
๒. บุคลิกและการแสดงออกหนาเวท ี ๑๐ 
๓. ไหวพริบปฏิภาณ ๑๐ 
๔. ทักษะความสามารถ (๗๐ คะแนน)  
     - เทคนิคการเตน ๒๕ 
     - Step การเตน ๑๕ 
     - ความพรอมเพรียง ๑๕ 
     - อารมณประกอบเพลง ๑๕ 
หมายเหตุ   การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่ส้ินสุด 
 
๗. รางวัลการประกวด 

 - รางวัลเหรียญทอง ไดคะแนน  ๘๐  คะแนน ขึ้นไป  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง 
 - รางวัลเหรียญเงิน ไดคะแนน ๗๐ – ๗๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน 
 - รางวัลเหรียญทองแดง       ไดคะแนน ๖๐ – ๖๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง 
 - รางวัลชมเชย ไดคะแนน ๕๐ – ๕๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับชมเชย 
 - เขารวมแขงขัน ไดคะแนนต่ํากวา ๕๐ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร เขารวมแขงขัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

เกณฑการประกวดแขงขัน การตอตัวตอเสริมทักษะ 
(ระดับปฐมวัย : อนุบาล ๑ – ๓) 

 
๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด 
     เด็กทีก่ําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอนุบาล ๑ – ๓  
   (หากนักเรียนไดรับการคัดเลอืกเปนตัวแทนแลว จะตองเปนนักเรียนที่ศึกษาอยูในระดบัชัน้ที่กําหนดของ 
ปการศึกษา 2564 เทานัน้)  
 
๒. จํานวนผูเขาประกวด       
     สถานศึกษา ละ ๑ ทีม ทมีละ ๓ คน (ทีมผสมชาย - หญิง) 
 
๓. เวลาที่ใชไนการแขงขัน      
     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 
๖. วิธีการประกวด 
      ๖.๑ กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักเกณฑการประกวดให กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 
      ๖.๒ ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน ๓๐ นาที (หากมารายงานตัวพันจากเวลาที่
กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
      ๖.๓ ผูเขาประกวดใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวากําลังศึกษาอยูสถานศึกษาจริง หรือสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนที่ผูบริหารสถานศึกษารับรอง 
       ๖.๔ กรณีแขงขันเปนทีม สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ยายออกจากสถานศึกษา/ปวย/
เสียชีวิต และตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 
 
๗. วิธีดําเนินการแขงขัน 
      ๗.๑ ผูจัดการประกวดแจกอุปกรณชุดตัวตอเสริมทักษะใหทีมละ ๑ ชุด (ตัวตอแบบสี่เหลี่ยมขนาด 
มาตรฐาน) ประมาณ ๓๐๐ ชิ้น ใหกับผูเขาประกวด 
      ๗.๒ ผูเขาแขงขันตออุปกรณชุดตัวตอเสริมทักษะตามความคิดและจินตนาการ 
      ๗.๓ ผูเขาแขงขันเลาเรื่องจากผลงาน 
 
 
 



๔๔ 
 

๘. เกณฑการตัดสิน 
เกณฑการตดัสิน คะแนน 

๑.  การวางแผนการทํางานเปนทีม ๒๐ 
๒.  ความคิดริเริ่มสรางสรรค ๒๐ 
๓. ความสวยงามเหมาะสมกับอุปกรณท่ีให ๒๐ 
๔. เลาเรื่องจากผลงานไดอยางมีความคิดสรางสรรค ๒๐ 
๕. ทําไดตามเวลาที่กําหนด ๒๐ 

รวม ๑๐๐ 
หมายเหตุ   การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่ส้ินสุด 
 
๖. รางวัลการประกวด 

 - รางวัลเหรียญทอง ไดคะแนน  ๘๐  คะแนน ขึ้นไป  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง 
 - รางวัลเหรียญเงิน ไดคะแนน ๗๐ – ๗๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน 
 - รางวัลเหรียญทองแดง       ไดคะแนน ๖๐ – ๖๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง 
 - รางวัลชมเชย ไดคะแนน ๕๐ – ๕๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับชมเชย 
 - เขารวมแขงขัน ไดคะแนนต่ํากวา ๕๐ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร เขารวมแขงขัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

เกณฑการประกวดแขงขัน ฮลูาฮูป ประกอบเพลง 
(ระดับปฐมวัย : อนุบาล ๑ - ๓) 

 
๑.  ระดับชั้นผูเขาประกวด 
     เด็กกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับอนุบาล ๑ – ๓  
   (หากนักเรียนไดรับการคัดเลอืกเปนตัวแทนแลว จะตองเปนนักเรียนที่ศึกษาอยูในระดบัชัน้ที่กําหนดของ 
ปการศึกษา 2564 เทานัน้)  

๒. จํานวนผูเขาประกวด 
     สถานศึกษา ละ ๑ ทีม ทีมละ ๑๐ คน (ทีมผสมชาย - หญิง) 

๓. เวลาที่ใชในการแขงขัน 
    ใชเพลงประกอบทาทางไมเกิน ๘ นาท ี

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

๕. หลักฐานประกอบการสมัคร 
      ๕.๑ กรอกรายละเอียดใบสมัครใหสมบูรณ พรอมทั้งชื่อทีมและชื่อเพลงที่จะนํามาประกวดในใบสมัครใหชัดเจน 
      ๕.๒ สําเนาทะเบียนบานเด็กในทีมพรอมรับรองสําเนา 

๖. วิธีการประกวด 
      ๖.๑ กรณีผูเขาประกวดไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักเกณฑการประกวด ใหกรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิก์ารเขาประกวด 
      ๖.๒ ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน ๓๐ นาที (หากมารายงานตัวพนจากเวลาที่
กําหนดใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
      ๖.๓ ผูเขาประกวดใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวากําลังศึกษาอยูสถานศึกษาจริง หรือสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนที่ผูบริหารสถานศึกษารับรอง 
      ๖.๔  กรณีแขงขันเปนทีม สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ยายออกจากสถานศึกษา/ปวย/
เสียชีวิต และตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 

๗. วิธีดําเนินการแขงขัน 
      ๗.๑ ใหผูเขาแขงขันจัดเตรียมฮูลาฮูปมาเอง โดยใหใชฮูลาฮูปแบบยาง ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๖๐ 
เซนติเมตร ไมเกิน ๗๐ เซนติเมตร โดยกรรมการผูตัดสินจะทําการตรวจสอบฮูลาฮูปของแตละทีมที่เขารวมการ
แขงขัน (ใหผูท่ีเขาแขงขันเตรียมฮูลาฮูปมาใหกรรมการตรวจสอบตอนรายงานตัว) 
      ๗.๒ ครูผูควบคุมทีมจะตองมาจับสลาก เพื่อจัดลําดับทีมกอนการเขาประกวด ๑๕ นาที  
      ๗.๓ การแขงขัน แขงขันทีละ ๑ ทีม โดยใหสมาชิกทีมถือฮูลาฮูปไวในทาเตรียมที่จุดแสดง เมื่อกรรมการให
สัญญาณใหเริ่มสายฮูลาฮูปพรอมเพลงประกอบทาทาง  
      ๗.๔ ผูเขาแขงขันมีสิทธิแขงขันไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น 



๔๖ 
 

      ๗.๕ ครูผูควบคุมทีมที่จะมาทําการประกวดจะตองเตรียมแผน CD เพลงมา และใหแจงรายละเอียด         
ชื่อเพลงกอนลวงหนาเพื่อกองประกวดจะจัดลงใน Computer 
หมายเหต ุ ไมกําหนดประเภทของเพลงที่ใชในการแขงขัน 
 
๘. เกณฑการตัดสิน 

เกณฑการตดัสิน คะแนน 
๑.  หวงไมหลุด ๒๐ 
๒.  การแตงกายสวยงามเหมาะสม ๒๐ 
๓.  ความคิดริเริ่มสรางสรรค ๒๐ 
๔.  ความพรอมเพรียงของทีม ๒๐ 
๕.  ทาประกอบเพลงเหมาะสม ๒๐ 

รวม ๑๐๐ 
หมายเหตุ   การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่ส้ินสุด 
 
๙. รางวัลการประกวด 

 - รางวัลเหรียญทอง ไดคะแนน  ๘๐  คะแนน ขึ้นไป  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง 
 - รางวัลเหรียญเงิน ไดคะแนน ๗๐ – ๗๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน 
 - รางวัลเหรียญทองแดง       ไดคะแนน ๖๐ – ๖๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง 
 - รางวัลชมเชย ไดคะแนน ๕๐ – ๕๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับชมเชย 
 - เขารวมแขงขัน ไดคะแนนต่ํากวา ๕๐ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร เขารวมแขงขัน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

เกณฑการแขงขันการคัดลายมือ 
 

๑. ระดับชั้นผูเขาประกวด 
    นักเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้  
      ๑.๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ - ๓ 
      ๑.๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ - ๖  
      ๑.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - ๓  
      ๑.๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔-๖  
     (หากนักเรียนไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนแลว จะตองเปนนักเรียนที่ศึกษาอยูในระดับชัน้ที่กําหนดของ 
ปการศึกษา 2564 เทานัน้)  
 
๒. จํานวนผูเขาประกวด 
     สถานศึกษา สงตัวแทนระดับชั้นละ ๑ คน  
 
๓. เวลาที่ใชในการแขงขัน  
     ๑ ชั่วโมง 
 
๔. วิธีดําเนินการแขงขัน 
      ๔.๑ ผูเขาแขงขันรายงานตัว ณ สถานที่กําหนด 
      ๔.๒ ใหผูเขาประกวดเตรียมอุปกรณการเขียนมาเอง ยกเวนกระดาษเขียนผูจัดการแขงขันจัดเตรียมให 
      ๔.๓ ลักษณะอักษรที่ใชในการคัดลายมือ อักษรประเภทตัวกลมหรือตัวมน มีสวนโคง (หัวกลม) 
      ๔.๔ บทคัดลายมือตามที่คณะกรรมการฯ กําหนด 
      ๔.๕ ใหเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัด (ขนาดตัวหนังสือ ๘ มิลลิเมตรหรือ ๑ เซนติเมตร) 
              ตัวอักษรแบบของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
๕.  วิธีการประกวด 
      ๕.๑ ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน ๓๐ นาที (หากมารายงานตัวพนจาก เวลาที่
กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด) 
      ๕.๒ ผูเขาประกวดใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวากําลังศึกษาอยูสถานศึกษาจริง หรือสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนที่ผูบริหารสถานศึกษารับรอง 
      ๕.๒  กรณีแขงเด่ียว (ผูชนะการประกวดระดับสถานศึกษาเขามาประกวดระดับภาค) ไมใหมีการเปล่ียนตัว          



๔๘ 
 

๖. เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๕๐ คะแนน ดังนี้ 
เกณฑการตดัสิน คะแนน 

๑.  ตัวอักษรตรงเรียบ การวางสระ วรรณยุกต ชองไฟถูกตอง ๑๐ 
๒. ความสะอาด ๑๐ 
๓. สะกดคําถูกตอง ๑๐ 
๔. ความสวยงาม   ๑๐ 
๕. เสร็จทันเวลาที่กําหนด ๑๐ 

รวม ๕๐ 
หมายเหตุ   การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่ส้ินสุด 
 
๗. รางวัลการประกวด 

 - รางวัลเหรียญทอง ไดคะแนน  ๘๐  คะแนน ขึ้นไป ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง 
 - รางวัลเหรียญเงิน ไดคะแนน ๗๐ – ๗๙ คะแนน ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน 
 - รางวัลเหรียญทองแดง       ไดคะแนน ๖๐ – ๖๙ คะแนน ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง 
 - รางวัลชมเชย ไดคะแนน ๕๐ – ๕๙ คะแนน ไดรับเกียรติบัตร ระดับชมเชย 
 - เขารวมแขงขัน ไดคะแนนต่ํากวา ๕๐ คะแนน ไดรับเกียรติบัตร เขารวมแขงขัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

เกณฑการประกวดแขงขันทักษะทางคอมพิวเตอร 
 

๑. การแขงขันแบงออกเปน ๓ ระดับ คือ 
     - ระดับประถมศึกษาปท่ี ๔ - ๖ 
     - ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓ 
     - ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๔- ๖  
   (หากนักเรียนไดรับการคัดเลอืกเปนตัวแทนแลว จะตองเปนนักเรียนที่ศึกษาอยูในระดบัชัน้ที่กําหนดของ 
ปการศึกษา 2564 เทานัน้)  

๒. จํานวนผูเขาแขงขัน 
     สถานศึกษา สงตัวแทนระดับชั้นละ ๑ คน  
 
๓. ประเภทการแขงขัน 
      ๓.๑  ระดับประถมศึกษาปท่ี ๔ - ๖  - แขงขันการใชโปรแกรม Microsoft PowerPoint  ๒๐๑๐  
      ๓.๒ ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓ และ 
      ๓.๓ ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๔- ๖   - แขงขันการเขียน Homepage  
 
๔. หลักการแขงขัน 
      ๔.๑  ผูเขาแขงขันตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน ๓๐ นาที (หากมารายงานตัวพนจากเวลาที่
กําหนดใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน) 
      ๔.๒  ผูเขาประกวดใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวากําลังศึกษาอยูสถานศึกษาจริง หรือสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนที่ผูบริหารสถานศึกษารับรอง 
      ๔.๓  กรณแีขงเด่ียว (ผูชนะการประกวดระดับสถานศึกษาเขามาประกวดระดับภาค) ไมใหมีการเปล่ียนตัว 
          
๕. วิธีการแขงขัน 
      ๕.๑ ระดับประถมศึกษาปที่ ๔ - ๖ 
              *หัวขอในการประกวดผูจัดการประกวดจะประกาศใหทราบกอนวันประกวด ๑ สัปดาห* 
              แขงขันการใชโปรแกรม Microsoft PowerPoint ๒๐๑๐ 
              ปฏิบัติการสรางงานใหโตตามหัวขอเรื่องที่คณะกรรมการกําหนดโดยใชโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint ๒๐๑๐ แลวจัดเก็บงานที่เสร็จเรียบรอยลง Flash Drive เพื่อสงใหคณะกรรมการตรวจ พรอม
นําเสนอผลงาน 
              เวลาในการแขงขัน ปฏิบัติการสรางงาน ๑๒๐ นาที นําเสนอผลงานไมเกิน ๓ นาท ี
              เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการแขงขัน 
             -ใชเครื่องคอมพิวเตอรกลางที่คณะกรรมการเตรียมให 
             -ผูเขาแขงขันจัดเตรียม Flash Drive สําหรับจัดเก็บขอมูล 
หมายเหต ุ
      ๑. ไมอนุญาตใหผูเขาแขงขันใชงานรูปภาพกราฟกหรือสวนประกอบอื่น ๆ ที่ไดมีการออกแบบและจัดเตรียม
ไวลวงหนากอนเขาทําการแขงขัน หากผูเขาแขงขันฝาฝนกรรมการจะทําการตัดคะแนน 
      ๒. ผูจัดการประกวดจัดเตรียมเนื้อหาและภาพที่ใชประกอบเนื้อหาใหผูเขาแขงขัน 
 
 
 



๕๐ 
 

เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน 
เกณฑการตดัสิน คะแนน 

๑.  ความสมบูรณของเนื้อหา ๒๐ 
๒.  ความเชื่อมโยงขอมูล ๑๕ 
๓.  ความคิดริเริ่มสรางสรรคและความสวยงาม ๒๕ 
๔.  การใชเทคนิคของโปรแกรม ๒๐ 
๕.  การบันทึกขอมูล ๑๐ 
๖.   การนําเสนอผลงาน ๑๐ 

รวม ๑๐๐ 
หมายเหตุ   การตัดสินของคณะกรรมการการถือเปนที่ส้ินสุด 
 
๕.๒  ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓ และระดับมัธยมศึกษาปที่ ๔ - ๖ 
 **หัวขอในการประกวดผูจัดการประกวดจะประกาศใหทราบกอนวันประกวด ๑  สัปดาห** 
ปฏิบัติการสรางโฮมเพจตามที่กําหนดโดยใชโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS๓, Adobe Photoshop      
CS๓, Adobe Flash CS๓ แลวจัดเก็บงานท่ีเสร็จเรียบรอยลง Flash Drive เพื่อสงใหคณะกรรมการตรวจ พรอม
นําเสนอผลงาน 
          เวลาในการแขงขัน ปฏิบัติการสรางงาน ๑๒๐ นาที นาเสนอผลงานไมเกิน ๔ นาที  
         เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการแขงขัน  
         -ใชเครื่องคอมพิวเตอรกลางที่คณะกรรมการเตรียมให  
         - ผูเขาแขงขันจัดเตรียม Flash Drive สําหรับจัดเก็บขอมูล 
หมายเหต ุ
             ๑.  ไมอนุญาตใหผูเขาแขงขันใชงานรูปภาพกราฟกหรือสวนประกอบอื่นๆ ที่ไดมีการออกแบบและ
จัดเตรียมไวลวงหนากอนเขาทําการแขงขัน หากผูเขาแขงขันฝาฝนกรรมการจะทําการตัดคะแนน 
             ๒.  ผูจัดการประกวดจัดเตรียมเนื้อหาและภาพที่ใชประกอบเนื้อหาใหผูเขาแขงขนั 

เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน  
เกณฑการตดัสิน คะแนน 

๑.  ความสมบูรณของเนื้อหา ๒๐ 
๒.  ความเชื่อมโยงขอมูล ๑๕ 
๓.  ความคิดริเริ่มสรางสรรคและความสวยงาม ๒๕ 
๔.  การใชเทคนิคของโปรแกรม ๒๐ 
๕.  การบันทึกขอมูล ๑๐ 
๖.   การนําเสนอผลงาน ๑๐ 

รวม ๑๐๐ 
หมายเหตุ   การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่ส้ินสุด 

๗. รางวัลการประกวด 
 - รางวัลเหรียญทอง ไดคะแนน  ๘๐  คะแนน ขึ้นไป ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง 
 - รางวัลเหรียญเงิน ไดคะแนน ๗๐ – ๗๙ คะแนน ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน 
 - รางวัลเหรียญทองแดง       ไดคะแนน ๖๐ – ๖๙ คะแนน ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง 
 - รางวัลชมเชย ไดคะแนน ๕๐ – ๕๙ คะแนน ไดรับเกียรติบัตร ระดับชมเชย 
 - เขารวมแขงขัน ไดคะแนนต่ํากวา ๕๐ คะแนน ไดรับเกียรติบัตร เขารวมแขงขัน 



๕๑ 
 

เกณฑการประกวดแขงขันหุนยนต 
 

๑.  การแขงขันแบงออกเปน ๓ ระดับ คือ 
    - ระดับประถมศึกษา 
    - ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓ 
    - ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๔ – ๖ 
   (หากนักเรียนไดรับการคัดเลอืกเปนตัวแทนแลว จะตองเปนนักเรียนที่ศึกษาอยูในระดบัชัน้ที่กําหนดของ 
ปการศึกษา 2564 เทานัน้)  

๒. จํานวนผูเขาแขงขัน 
      สถานศึกษา สงตัวแทนระดับการศึกษาละ ๑ ทีม ทีมละ ๔ คน ประกอบดวย ครูผูควบคุมทีม ๑ คน และ 
นักเรียน ๓ คน  
 
๓. ประเภทการแขงขัน 
     หุนยนตบังคบัมือ (Manual Control) 
      - ระดับประถมศึกษา 
     หุนยนตอตัโนมตัิ (Automatic Control) 
      - ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓ 
      - ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๔ - ๖  
 
๔. หลักการแขงขัน 
      ๔.๑ กรณีผูเขาแขงขันไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักเกณฑการแขงขันใหกรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิก์ารเขาแขงขัน 
      ๔.๒ ผูเขาแขงขันตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน ๓๐ นาที (หากมารายงานตัวพนจากเวลาที่
กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิก์ารเขาแขงขัน) 
       
๕. การแขงขันหุนยนตบังคับมือ ระดับประถมศึกษา  
     ๕.๑  การแขงขันหุนยนตบังคับมือ 
            การแขงขันหุนยนตบังคับมือ หมายถึง การออกแบบและประดิษฐหุนยนตที่ทําการขับเคลื่อนดวย 
อุปกรณควบคุม (Remote Control) แบบมีสาย ที่สามารถบังคับตัวหุนยนตใหเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่      โดย
ใชคนเปนผูควบคุมการทํางานของหุนยนต เพื่อปฏิบัติภารกิจตามกติกาภายในเวลาที่กําหนด 

     ๕.๒  ขอบเขตและความหมาย 
               หุนยนตบังคับมือ หมายถึง การนํามอเตอรอุปกรณไฟฟาหรืออิเล็กทรอนิกสวัสดุทางกลศาสตร     
มาออกแบบและประดิษฐหุนยนตที่เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่การทํางานใหขับเคลื่อนดวยอุปกรณควบคุม 
(Remote Control) แบบมีสาย โดยคนเปนผูควบคุมการทํางานของหุนยนต 
                 ขอสําคัญ คือ หุนยนตสามารถปฏิบัติภารกิจ โดยปราศจากโปรแกรมคอมพิวเตอร นั่นคือ ไมมี 
การโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อควบคุมการทํางาน  
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

     ๕.๓ สนามแขงขัน 
 ๕.๓.๑ รายละเอียดสนาม 
  ๕.๓.๑.๑ สนามมีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดความกวาง ๒,๔๐๐ มิลลิเมตร ความยาว 
๒,๔๐๐ มิลลิเมตร มีขอบสูง ๑๐๐ มิลลิเมตร 
  ๕.๓.๑.๒ กอนขึ้นสะพานมีทางลาดขนาด กวาง ๒๔๐ มิลลิเมตร ยาว ๑,๘๔๐ มิลลิเมตร ทาง
ลาดขึ้นท่ีสูง ๑๐๐ มิลลิเมตร 
  ๕.๓.๑.๓ ขนาดสะพาน กวาง ๒๔๐ มิลลิเมตร ยาว ๖๐๐ มิลลิเมตร และสูง ๑๒๐ มิลลิเมตร 
(วดัจากพื้น) ปลายท้ังสองขางของสะพานเอียงทํามุม ๓๐ องศา 
  ๕.๓.๑.๔ พื้นที่เก็บวัตถุ มีความกวาง ๓๐๐ มิลลิเมตร และยาว ๗๔๐ มิลลิเมตร  
  ๕.๓.๑.๕ พื้นที่วางวัตถุ มีความกวาง ๖๐๐ มิลลิเมตร และยาว ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร  
  ๕.๓.๑.๖ พื้นที่วางสิ่งกีดขวาง มีความกวาง ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร และยาว ๑,๔๐๐ มิลลิเมตร 
 
ภาพจําลองสนามแขงขันหุนยนตบังคบัมือ ระดับประถมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
 
       
       ๕.๓.๒ วัตถุและสิ่งกีดขวางในสนาม 
  ๕.๓.๒.๑ สิ่งกีดขวาง ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๓๐ มิลลิเมตร สูง ๒๐๐ มิลลิเมตร จํานวน ๑๐  
ชิ้น วางกระจายตามจุดตางๆ ในสนามตามที่คณะกรรมการกาํหนด 
                   ๕.๓.๒.๒ วัตถุที่ตองเก็บเปนสี่เหลี่ยมลูกบาศกขนาดความกวาง ๔๐ มิลลิเมตร ความยาว ๔๐ 
มิลลิเมตร และความสูง ๔๐ มลิลิเมตร วัตถุดังกลาวมีสามสี คือ สีแดง สีเหลืองและสีเขียว วัตถุ แตละสี           
มีจํานวน ๑๐ ชิ้น 
 
 
 



๕๓ 
 

 ๕.๓.๓ คุณสมบัติของหุนยนต 
                   ๕.๓.๓.๑ หุนยนตที่ใชแขงขัน ๑ ตัว ไมจํากัดชนิดของวัสดุที่นํามาทําหุนยนต 
                   ๕.๓.๓.๒ หุนยนตแขงขันเปนทุนยนตที่ใชมอเตอรและขุดเฟองทด ไมเกิน ๒ ขุด แบตเตอรี่ใช
กับมอเตอรเปนขนาด AA (แบบประจุไฟฟาได (Rechargeable) หรือเปนแบบอัลคาไลน) ขนาดกระแสไฟฟาไม
เกิน ๒,๔๐๐ มิลลิแอมแปรชั่วโมงตอกอน ในการแขงขันอนุญาตใหใชแบตเตอรี่ได ไมเกิน ๔ กอน 
                    ๕.๓.๓.๓ ขนาดหุนยนตที่ใชในการแขงขัน มีความกวางไมเกิน ๑๔๐ มิลลิเมตร ความยาว ไม
เกิน ๓๐๐ มิลลิเมตร และความสูงไมเกิน ๑๘๐ มิลลิเมตร น้ําหนักตัวหุนยนตและอุปกรณควบคุม ทั้งหมดที่ใชใน
การแขงขันรวมกันไมเกิน ๑,๔๐๐ กรัม 
                    ๕.๓.๓.๔ หุนยนตทีใ่ชแขงขันจะตองเคลื่อนไหวเสมือนการกาวขาเดินหรือการวิ่งโดยที่ ขาของ
หุนยนตสามารถยกชิ้นสูงจากพื้นได 
                    ๕.๓.๓.๕ ความยาวสายสัญญาณควบคุมหุนยนตจากตัวหุนยนตถึงอุปกรณควบคุม ตองไมนอย
กวา ๒,๐๐๐ มิลลิเมตรและติดตั้งที่ตัวหุนยนตสูงจากพื้นไมเกิน ๒๔๐ มิลลิเมตร ในขณะแขงขันไมอนุญาตให
สายสัญญาณควบคุมหุนยนตลากไปบนพื้นสนามแขงขัน 

 ๕.๔ กฎและกตกิาการแขงขัน 
            หุนยนตมีภารกิจในการฝาอุปสรรคตาง ๆ ภายในสนามแขงขัน โดยผานเสนทางลาดชิ้นที่สูง และขาม
สะพาน เพื่อผานสิ่งกีดขวางไปเก็บวัตถุในพื้นที่วางวัตถุ และลําเลียงวัตถุไปยังพื้นที่เก็บวัตถุให ไดมากที่สุด 
ภายในระยะเวลา ๒๔๐ วินาที ทีมใดไดคะแนนสูงสุดเปนผูชนะ 
            ๕.๔.๑ วิธีการแขงขัน 
                    ๕.๔.๑.๑  กอนเขาสนามแขงขัน อุปกรณทุกชิ้นของหุนยนต ตองไมมีการประกอบ มากอน (ให
แยกชิ้นสวนทุกชิ้น) 
                    ๕.๔.๑.๒   การประกอบหุนยนตภายในพื้นท่ีที่คณะกรรมการกําหนด 
                    ๕.๔.๑.๓ เมื่อถึงเวลาแขงขัน ทีมผูเขาแขงขันจะตองนําหุนยนตมาวางที่จุดเริ่มตน และ            
รอสัญญาณแขงขันจากกรรมการ 
                    ๕.๔.๑.๔   เมื่อกรรมการใหสัญญาณแขงขัน ผูเขาแขงขันบังคับหุนยนตเดินไปตามเสนทาง       
ที่กําหนด คือ เสนทางราบทางลาดชิ้นที่สูงขามสะพาน และผานสิ่งกีดขวางไปยังพื้นที่วางวัตถุ เพื่อไปเก็บวัตถุ
และลําเลียงไปยังพื้นที่เก็บวัตถ ุ
                    ๕.๔.๑.๕ ผูเขาแขงขันลําเลียงวัตถุไปยังพื้นที่เก็บวัตถุจนครบทุกชิ้น และนําหุนยนตกลับมา      
ที่จุดเริ่มตนถือวาทําภารกิจเสร็จสมบูรณ 
            ๕.๔.๒ วิธีนับคะแนน 
                    ๕.๔.๒.๑ หุนยนตเดินผานทางลาดชิ้นท่ีสูงไปถึงจุดกอนขามสะพาน      + ๑๕  คะแนน 
                    ๕.๔๒.๒ หุนยนตเดินขามสะพาน                                              + ๑๐  คะแนน 
                    ๕.๔.๒.๓ ลําเลียงวัตถุจากพื้นท่ีวางวัตถุไปยังพื้นที่เก็บวัตถุไดคะแนนตามสีที่กําหนด    
                                 ดังนี้  คือ 

๑)  สีแดง                               + ๒๐  คะแนน 
๒) สีเหลือง                             + ๑๕  คะแนน 

 ๓) สีเขียว                               + ๑๐   คะแนน 
                    ๕.๔.๒.๔ หุนยนตลําเสียงวัตถุไปยังพื้นที่เก็บวัตถุจนครบทุกชิ้น และกลับมาที่จุดเริ่มตน 
ถือวาทําภารกิจเสร็จสมบูรณ                                                             + ๓๐ คะแนน 
                    ๕.๔.๒.๕ ชนสิ่งกีดขวางลมหรือเคลื่อนออกจากจุดท่ีกําหนด          - ๕ คะแนน 
                    ๕.๔.๒.๖ หุนยนตขัดของขณะแขงขันและตองเริ่มใหม                     - ๕ คะแนน 
                    ๕.๔.๒.๗ ถาขาของหุนยนตล้ําเขตของพื้นที่แมน้ํา                    -  ๕ คะแนน 



๕๔ 
 

                    ๕.๔.๒.๘ วัตถุหลนระหวางทาง (หามหยิบวัตถุนั้น)                       ๐ คะแนน 
            ๕.๔.๓ ขอบังคับ 
                    ๕.๔.๓.๑ ในกรณีที่หุนยนตขัดของขณะแขงขัน ผูแขงขันสามารถนําหุนยนตมาแกไขได     ณ 
จุดที่กําหนด เมื่อแกไขเสร็จจะตองนําหุนยนตไปวางท่ีจุดเริ่มตน เพื่อเริ่มการแขงขันใหม แตจะถูกตัด คะแนนทุก
ครั้งที่มีการแกไขครั้งละ ๕ คะแนน และเวลาในการแขงขันจะดําเนินตอไปจนครบระยะเวลาที่ กําหนดไว การ
เริ่มตนแขงขันใหมจะนับคะแนนใหเฉพาะภารกิจท่ีทําไดกอนหนานี้เทานั้น 
                    ๕.๔.๓.๒ กรณีที่หุนยนตไมสามารถออกจากจุดเริ่มตนหรือออกจากจุดเริ่มตนแลวไม สามารถ
ทําภารกิจไดภายในเวลา ๒๐ วินาที ใหถือวาผิดกติกาและออกจากการแขงขันในรอบนั้น 
                    ๕.๔.๓.๓  แตละทีมแขงขันได ๒ รอบ และนําคะแนนสูงสุด มาเรียงลําดับหาผูชนะ                   
                    ๕.๔.๓.๔  กรณีที่ทําภารกิจสําเร็จแตคะแนนเทากันจะพิจารณาทีมแขงขันที่ใชเวลานอยที่สุด
เปนผูชนะ 
                    ๕.๔.๓.๕  กรณีที่ทําภารกิจไมสําเร็จ และมีวัตถุวางอยูในพื้นที่ วางวัตถุแตมีคะแนนเทากันให
พิจารณาน้ําหนักหุนยนตของทีมที่น้ําหนักนอยสุดเปนผูชนะ 
                    ๕.๔.๓.๖  หามนําอุปกรณเครื่องมือหนักที่อาจเปนอันตรายตอตนเองและผูอื่นมาใชสราง
หุนยนตภายในพื้นท่ีแขงขัน เขน เครื่องตัดไฟเบอร เครื่องเจียรมือ เปนตน 

๖. การแขงขนหุนยนตอัตโนมตัิ (Automatic Control)  
    ระดับมัธยมศกึษาปที่ ๑ - ๓ และ ระดับมัธยมศึกษา ปที ่๔ -  ๖ 
                การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ (Automatic Control) หมายถึง การนํามอเตอรอุปกรณไฟฟาวัสดุ
ทางกลศาสตร ที่อาจมีการใชแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสหรือตัวตรวจจับชนิดตางๆ และใชอุปกรณทั่วไป อยางไม
จํากัดมาออกแบบประกอบเปนหุนยนตที่เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ได ในการปฏิบัติภารกิจตองใชระบบสมองกล 
(Computer System) ชนิดใดชนิดหนึ่ง และ/หรือ มีการเขียนโปรแกรมให คอมพิวเตอรเพื่อควบคุมการทํา
ภารกิจแบบอัตโนมัติหลังเริ่มตน ขับเคลื่อนหุนยนตดวยสวิทซเปด - ปด เพียงครั้งเดียว ระหวางการแขงขันหาม
ใชอุปกรณควบคุมใด ๆ ทั้งแบบมีสาย ไรสาย หรือแบบสัญญาณ วิทยุ ในการสงสัญญาณไปยังหุนยนต ผลการ
แขงขันชิ้นอยูกับการเขียนโปรแกรมควบคุมกลไกทําให หุนยนตสามารถปฏิบัติภารกิจตามโจทยกําหนดได
ทันเวลา  

 ๖.๑  ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓ 
 ๖.๑.๑ สนามแขงขัน 
                 ๖.๑.๑.๑  รายละเอียดภายในสนาม 
                                   (๑) สนามมีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดความ กวาง ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร       
ความยาว ๒,๔๐๐ มิลลิเมตร 
                                   (๒)  พื้นที่ เก็บกระปองมี ๒ สี คือสีขาวและสีดํา มีขนาดความกวาง ๒๔๐ 
มิลลิเมตร และความยาว ๒๔๐ มิลลิเมตร 
                                   (๓) พื้นที่จุดเริ่มตนเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีขนาดความกวาง ๒๔๐ มิลลิเมตร และ
ความยาว ๒๔๐ มิลลิเมตร 
                     ๖.๑.๑.๒ วัตถุและอุปกรณภายในสนาม 
                                       กระปอง ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๕๐ มิลลิเมตร สูง ๑๐๐ มิลลิเมตร น้ําหนักไม
เกิน ๕๐ กรัม มี ๒ สี คือ สีขาวจํานวน ๕ อัน และสีดํา จํานวน ๕ อัน 
 
 
 
 



๕๕ 
 

        ๖.๑.๒ คุณสมบัติของหุนยนต 
                    ๖.๑.๒.๑ หุนยนตที่ใชในการแขงขัน มีขนาดความกวางไมเกิน ๒๔๐ มิลลิเมตร ความยาวไม
เกิน ๒๔๐ มิลลิเมตร และความสูงไมเกิน ๒๔๐ มิลลิเมตร 
                    ๖.๑.๒.๒ หุนยนตที่ใชแขงขัน ๑ ตัว ไมจํากัดชนิดของวัสดุ และอุปกรณรวมทั้งจํานวนมอเตอร 
และเซนเซอรที่ใช 
                   ๖.๑.๒.๓ หุนยนตตองทํางานโดยอัตโนมัติเทานั้นไมใหควบคุมดวยรีโมท  
                   ๖.๑.๒.๔ ใหใชคอมพิวเตอร ๑ เครื่องสําหรับเขียนโปรแกรม โดยไมจํากัดซอฟตแวร  
                   ๖.๑.๒.๕ หามใชชองสัญญาณสื่อสารทุกชนิด เพื่อการควบคุมหุนยนตในระหวางแขงขัน         
(ปดชองสัญญาณ) 
          ๖.๑.๓ กฎและกติกาการแขงขัน 
ทุนยนตมีภารกิจตองเคลื่อนที่ไปตามเสนสีดําเทานั้น (เซนเซอรหรือลอครอมอยูบนเสน) เพื่อไปเก็บกระปองแต
ละสี และนากระปองที่เก็บไดไปวางบริเวณพื้นที่เก็บกระปองใหตรงตามสีจนครบทุกกระปอง และนําหุนยนต
กลับมาที่จุดเริ่มตนภายในระยะเวลา ๑๘๐ วินาที ทีมใดไดคะแนนสูงสุดจะเปนผูชนะ 
                    ๖.๑.๓.๑ วิธีการแขงขัน 
                            (๑) กอนเขาสนามแขงขัน อุปกรณทุกชิ้นของหุนยนตตองไมมีการประกอบมากอน (ให
แยกชิ้นสวนทุกชิ้น) 
                            (๒) การประกอบหุนยนตภายในพื้นที่ที่คณะกรรมการกําหนด 
                            (๓) ใหเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตดวยตัวเองภายในพื้นท่ีที่คณะกรรมการกําหนด 
                            (๔) เมือ่ถึงเวลาแขงขัน ทีมผูเขาแขงขนัจะตองนําหุนยนตมาวางที่จุดเริ่มตน และรอ
สัญญาณแขงขันจากกรรมการ 
                            (๕) เมือ่กรรมการใหสัญญาณแขงขัน หุนยนตจึงเริ่มทาภารกิจ โดยทํางานแบบอัตโนมัติ 
ไมอนุญาตใหควบคุมหุนยนตโดยวิธีอื่นใด เชน ควบคุมดวยรีโมท ควบคุมดวยระบบ ชองสัญญาณ เปนตน 
                             (๖) ทีมท่ีเขาแขงขันลําเลียงกระปองไปยังพื้นที่เก็บกระปองตามพื้นที่สีที่ กําหนด   สีขาว
วางไวที่พื้นที่เก็บกระปองสีขาว สีดําวางไวที่พื้นท่ีเก็บกระปองสีดํา จนครบทุกกระปอง และนําหุนยนตกลับมาที่
จุดเริ่มตน ถือวาทําภารกิจเสร็จสมบูรณ 
           ๖.๑.๓.๒ วิธีนับคะแนน 

 (๑) เก็บกระปองและนํามาวางที่พื้นท่ีเก็บกระปอง + ๑๐  คะแนน 
 (๒) หุนยนตลําเสียงวัตถุไปยังพื้นท่ีเก็บวัตถุจนครบทุกชิ้น + ๓๐ คะแนน 
      และกลับมาที่จุดเริ่มตน    ถือวาทําภารกิจเสร็จสมบูรณ 
 (๓) ถากระปองเคลื่อนออกจากจุดที่กําหนด         -   ๕ คะแนน 
 (๔) วางกระปองผิดพื้นที่เก็บกระเปา (ผิดสี)               -   ๕ คะแนน 
 (๕) ถากระปองท่ีวางบนพื้นท่ีเก็บกระปองลม กระปองละ -   ๕ คะแนน 
 (๖) หุนยนตขัดของขณะแขงขันและตองเริ่มใหม           -   ๕ คะแนน 
 (๗) หุนยนตไมขัดของขณะแขงขัน แตตองการเริ่มใหม (Retry) -   ๕ คะแนน 
 (๘) การเก็บกระปองตองใชวิธี หนีบ จับ และยกลอยสูงจากพื้นเทานั้น -  ๕ คะแนน 
      หามไถไปกับพื้น ถาไถกับพื้น 

                     ๖.๑.๓.๓ การขอเริ่มตนใหม (Retry) 
             (๑) ผูเขาแขงขันขอเริ่มตนใหมตองใหกรรมการตัดสินอนุญาตกอน จึงเริ่มตนใหมได และ

นําหุนยนตไปวางที่จุดเริ่มตน 
         (๒) ผูเขาแขงขันสามารถขอเริม่ตนใหมไดไมจํากัดจํานวนครั้ง แตจะถูกตัดคะแนน        

ครั้งละ ๕ คะแนน และวัตถุที่อยูในสนามตองอยูในตําแหนงเดิม โดยถือเปนอุปสรรคของการแขงขัน 
 



๕๖ 
 

                     ๖.๑.๓.๔ ขอบังคับ 
          (๑) กรณีท่ีหุนยนตขัดของขณะแขงขัน ผูแขงขันสามารถนําหุนยนตมาแกไขได ณ จุดท่ี

คณะกรรมการกําหนดให เมื่อแกไขเสร็จตองนําหุนยนตไปวางที่จุดเริ่มตนเพื่อเริ่มการแขงขนัใหม แตจะถูกตัด
คะแนนทุกครั้งที่มีการแกไขครัง้ละ ๕ คะแนน และเวลาในการแขงขันจะดําเนินตอไปจนครบ ระยะเวลาที่
กําหนดไว การเริ่มตนแขงขันใหมจะนับคะแนนใหเฉพาะภารกิจท่ีทําไดกอนหนานี้เทานั้น 

 (๒) กรณีที่หุนยนตไมสามารถออกจากจุดเริ่มตนหรือออกจากจุดเริ่มตนแลวไม สามารถ
ทําภารกิจตอได (หยุดอยูกับท่ี) ภายในเวลา ๒๐ วินาที กรรมการใหเริ่มตนใหม 

 (๓) แตละทีมแขงได ๒ รอบ และนําคะแนนสูงสุด มาเรียงลําดับหาผูชนะ  
              (๔) กรณีที่ทําภารกิจสําเร็จแตคะแนนเทากันจะพิจารณาทีมแขงขันที่ใชเวลา นอยท่ีสุด

และจํานวนครั้งที่เริ่มตนใหมนอยท่ีสุดเปนผูชนะ 
            (๕) กรณีที่หมดเวลาและทําภารกิจไมสําเร็จแตคะแนนเทากันจะพิจารณาน้ําหนัก

หุนยนตของทีมที่มีน้ําหนักที่นอยท่ีสุดและจํานวนครั้งที่เริ่มตนใหมนอยที่สุด เปนผูชนะ 
 (๖) ไมอนุญาตใหผูควบคุมทีมและบุคลท่ีไมเกี่ยวของเขาไปในพื้นที่แขงขัน  
               (๗) ไมอนุญาตใหทีมที่เขาแขงขันนําหุนยนตออกจากพื้นท่ีที่คณะกรรมการกําหนดใน

ระหวางการแขงขัน 
 
ภาพจําลองสนามแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

๖.๒ ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๔ – ๖ 
         ๖.๒.๑ สนามแขงขัน 
  ๖.๒.๑.๑ รายละเอียดภายในสนาม 
             (๑) สนามมีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดความ กวาง ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร ความยาว 
๒,๔๐๐ มิลลิเมตร 
                        (๒) พื้นที่เก็บกระปองมี ๓ สี คือสีเขียว สีเหลืองและสีแดง มีขนาดความกวาง ๒๔๐ 
มิลลิเมตร และความยาว ๒๔๐ มิลลิเมตร 
                       (๓) พื้นที่จุดเริ่มตนเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีขนาดความกวาง ๒๔๐ มิลลิเมตรและ      
ความยาว ๒๕๐ มิลลิเมตร 
                    ๖.๒.๒.๒ วัตถุและอุปกรณภายในสนาม 
         กระปองขนาดเสนผาศูนยกลาง ๔๐ มิลลิเมตร สูง ๑๐๐ มิลลิเมตร น้ําหนักไมเกิน ๔๐ 
กรัม มี ๓ สี คือ สีเขียวจํานวน ๔ อัน สีเหลืองจํานวน ๔ อัน และสีแดง จํานวน ๔ อัน 
      ๖.๒.๒ คุณสมบัติของหุนยนต 
                     (๑) หุนยนตที่ใชในการแขงขัน มีขนาดความกวางไมเกิน ๒๔๐ มิลลิเมตร ความยาวไมเกิน 
๒๔๐ มิลลิเมตร และความสูงไมเกิน ๒๔๐ มิลลิเมตร 
                   (๒) หุนยนตที่ใชแขงขัน ๑ ตัว ไมจํากัดชนิดของวัสดุ และอุปกรณรวมทั้งจํานวนมอเตอร 
และเซนเซอรที่ใช หุนยนตตองทํางานโดยอัตโนมัติเทานั้นไมใหควบคุมดวยรีโมท 
                        (๓) ใหใชคอมพิวเตอร ๑ เครื่องสําหรับเขียนโปรแกรม โดยไมจํากัดซอฟตแวร  
                      (๔) หามใชชองสัญญาณสื่อสารทุกชนิด เพื่อการควบคุมหุนยนตในระหวางแขงขัน      
(ปดชองสัญญาณ) 
     ๖.๒.๓ กฎและกติกาการแขงขัน 
      หุนยนตมีภารกิจตองเคลื่อนที่ไปตามเสนสีดําเทานั้น (เซนเซอรหรือลอครอมอยูบนเสน) เพื่อไปเก็บ
กระปองแตละสีและนํากระปองท่ีเก็บไดไปวางบริเวณพื้นท่ีเก็บกระปองใหตรงตามสีจนครบทุก กระปอง และนํา
หุนยนตกลับมาที่จุดเริ่มตนภายในระยะเวลา ๑๘๐ วินาที ทีมใดไดคะแนนสูงสุดจะเปน ผูชนะ 
 ๖.๒.๓.๑ วิธีการแขงขัน 
                       (๑) กอนเขาสนามแขงขัน อุปกรณทุกชิ้นของหุนยนตตองไมมีการประกอบมากอน 
(ใหแยกชิ้นสวนทุกชิ้น) 
                   (๒) การประกอบหุนยนตภายในพื้นที่ท่ีคณะกรรมการกําหนด 
                      (๓) ใหเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตดวยตัวเองภายในพื้นที่ท่ีคณะกรรมการกําหนด 
                       (๔) เมื่อถึงเวลาแขงขัน ทีมผูเขาแขงขันจะตองนําหุนยนตมาวางที่จุดเริ่มตน และรอ
สัญญาณแขงขันจากกรรมการ 
                        (๕) เมื่อกรรมการใหสัญญาณแขงขันหุนยนตจึงเริ่มทําภารกิจ โดยทํางานแบบ อัตโนมัติ
ไมอนุญาตใหควบคุมหุนยนตโดยวิธีอื่นใด เชน ควบคุมดวยรีโมท ควบคุมดวยระบบชองสัญญาณ เปนตน 
                        (๖) ทีมที่เขาแขงขันลําเลียงกระปองไปยังพื้นที่เก็บกระปองตามพื้นที่สีที่กําหนดสีเขียว
วางไวที่พื้นท่ีเก็บกระปองสีเขียว สีเหลืองวางไวที่พื้นที่เก็บกระปองสีเหลือง และสีแดงวางไวที่พื้นที่ เก็บกระปอง
สีแดง จนครบทุกกระปอง และนําหุนยนตกลับมาที่จุดเริ่มตน ถือวาทําภารกิจเสร็จสมบูรณ 
                  ๖.๒.๓.๒ วิธีนับคะแนน 

                    (๑) เก็บกระปองและนํามาวางที่พื้นท่ีเก็บกระปองตามลีที่กําหนด   + ๑๐   คะแนน 
                     (๒) หุนยนตลําเลียงวัตถุไปยังพื้นท่ีเก็บวัตถุจนครบทุกชิ้น      + ๓๐   คะแนน 
                          และกลับมาที่จุดเริ่มตน ถือวาทําภารกิจเสร็จสมบูรณ 
                  (๓) ถากระปองเคลื่อนออกจากจุดที่กําหนด                              -  ๕  คะแนน 
                    (๔) วางกระปองผิดพื้นท่ีเก็บกระปอง (ผิดสี)                               -  ๕  คะแนน 



๕๘ 
 

 (๕) ถากระปองท่ีวางบนพื้นท่ีเก็บกระปองลม กระปองละ         -  ๕  คะแนน 
                    (๖) หุนยนตขัดของขณะแขงขันและตองเริ่มใหม                    -  ๕  คะแนน 
                    (๗) หุนยนตไมขัดของขณะแขงขัน แตตองการเริ่มใหม (Retry)          -  ๕  คะแนน 
                    (๘) การเก็บกระปองตองใชวิธี หนีบ จับ และยกลอยสูงจากพื้นเทานั้น  -  ๕  คะแนน 
หามไถไปกับพื้น ถาไถกับพื้น 

                  ๖.๒.๓.๓ การขอเริ่มดนใหม (Retry) 
                   (๑) ผูเขาแขงขันขอเริ่มตนใหมตองใหกรรมการตัดสินอนุญาตกอน จึงเริ่มตนใหมได และ 

นําหุนยนตไปวางที่จุดเริ่มดน 
              (๒) ผูเขาแขงขันสามารถขอเริม่ตนใหมไดไมจํากัดจํานวนครั้ง แตจะถูกตดัคะแนนครั้งละ 

๕ คะแนน และวัตถุที่อยูในสนามตองอยูในตําแหนงเดิม โดยถือเปนอุปสรรคของการแขงขนั 
             ๖.๒.๓.๔ ขอบังคับ 

            (๑) กรณีที่หุนยนตขัดของขณะแขงขัน ผูแขงขันสามารถนําหุนยนตมาแกไขได ณ จุดท่ี
คณะกรรมการกําหนดให เมื่อแกไขเสร็จตองนําหุนยนตไปวางที่จุดเริ่มดนเพื่อเริ่มการแขงขนัใหม แตจะ ถูกตัด
คะแนนทุกครั้งที่มีการแกไขครัง้ละ ๕ คะแนน และเวลาในการแขงขันจะดําเนินตอไปจนครบ ระยะเวลาที่
กําหนดไว การเริ่มดนแขงขันใหมจะนับคะแนนใหเฉพาะภารกิจท่ีทําไดกอนหนานี้เทานั้น 

        (๒) กรณีที่หุนยนตไมสามารถออกจากจุดเริ่มตนหรือออกจากจุดเริ่มตนแลวไมสามารถ
ทํา ภารกิจตอได (หยุดอยูกับที่) ภายในเวลา ๒๐ วินาที กรรมการใหเริ่มดนใหม 

                (๓) แตละทีมแขงได ๒ รอบ และนําคะแนนสูงสุด มาเรียงลําดับหาผูชนะ 
                (๔) กรณีทีท่ําภารกิจสําเร็จแตคะแนนเทากันจะพิจารณาทีมแขงขันที่ใชเวลานอยท่ีสุด 

และจํานวนครั้งที่เริ่มตนใหมนอยท่ีสุด เปนผูชนะ 
                   (๕) กรณีที่หมดเวลาและทําภารกิจไมสําเร็จแตคะแนนเทากันจะพิจารณาน้ําหนัก

หุนยนต ของทีมที่มีน้ําหนักที่นอยท่ีสุดและจํานวนครั้งที่เริ่มตนใหมนอยที่สุด เปนผูชนะ 
                    (๖) ไมอนุญาตใหผูควบคุมทีมและบุคลท่ีไมเกี่ยวของเขาไปในพื้นที่แขงขัน 
                 (๗) ไมอนุญาตใหทีมท่ีเขาแขงขันนําหุนยนตออกจากพื้นที่ที่คณะกรรมการกําหนดใน

ระหวางการแขงขัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 
 

 
ภาพจําลองสนามหุนยนตอตัโนมัติระดบัมัธยมศึกษาปที่ ๔ – ๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗. ดุลพินิจของคณะกรรมการ 
     สภาพการและกรณีใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการแขงขันทุกประเภทและทุกระดับ ที่ไมไดระบุในกติกา  ใหอยู
ในดุลพินิจของคณะกรรมการ และการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนอันส้ินสุด 
 
 
๗. รางวัลการประกวด 

 - รางวัลเหรียญทอง ไดคะแนน  ๘๐  คะแนน ขึ้นไป ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง 

 - รางวัลเหรียญเงิน ไดคะแนน ๗๐ – ๗๙ คะแนน ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน 
 - รางวัลเหรียญทองแดง       ไดคะแนน ๖๐ – ๖๙ คะแนน ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง 
 - รางวัลชมเชย ไดคะแนน ๕๐ – ๕๙ คะแนน ไดรับเกียรติบัตร ระดับชมเชย 
 - เขารวมแขงขัน ไดคะแนนต่ํากวา ๕๐ คะแนน ไดรับเกียรติบัตร เขารวมแขงขัน 

 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

เกณฑการประกวดแขงขันรําวงมาตรฐาน 

๑. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน 
     - เปนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา (ป.๑ - ป.๖) 
     - เปนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา (ม.๑ - ม.๖) 
     - กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   (หากนักเรียนไดรับการคัดเลอืกเปนตัวแทนแลว จะตองเปนนักเรียนที่ศึกษาอยูในระดบัชัน้ที่กําหนดของ 
ปการศึกษา 2564 เทานัน้)  

๒. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน 
      ๒.๑ แขงขันเปนทีม ทีมละ ๘ - ๑๐ คน  (๔ - ๕ คู) 
      ๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน 
              ๒.๒.๑ ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๑-ป.๖)                      สถานศึกษา ละ ๑ ทีม 
              ๒.๒.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.๑-ม.๖)                      สถานศึกษา ละ ๑ ทีม 

๓. วิธีการดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน  
      ๓.๑  เพลงบังคับ ๑ เพลง เพลงละ ๑ รอบ ดังนี ้
              ๓.๑.๑ ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๑-ป.๖) คือ เพลงคืนเดือนหงาย 
              ๓.๑.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนดน (ม.๑-ม.๖)   คือ เพลงรํามาชิมารํา 
       ๓.๒  เพลงเลือกเสรี ๑ เพลง เพลงละ ๑ รอบ เพลงเลือกเสรีตองไมซ้ํากับเพลงบังคับ 
       ๓.๓  จับสลากเลือกเพลง ๑ เพลง เพลงละ ๑ รอบ ถาซ้ํากับเพลงเลือกเสรีหรือเพลงบังคับใหจับสลากใหม 
      ๓.๔ ทีมผูเขาแขงขันสงแผน CD เพลง พรอมรายชื่อผูเขาประกวดแขงขันในวันรายงานตัว  
      ๓.๕ การแตงกายตามแบบรําวงมาตรฐาน 
      ๓.๖ ใชผูแสดงชายจริง หญิงแท (ยกเวนโรงเรียนท่ีเปนสตรีลวน หรือชายลวน) 
      ๓.๗ ใชทารําของกรมศิลปากร 

๔. วิธีการแขงขัน 
      ๔.๑ กรณีผูเขาแขงขันไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักเกณฑการแขงขัน ใหกรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิก์ารเขาแขงขัน 
      ๔.๒ ผูเขาแขงขันตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน ๓๐ นาที (หากมารายงานตัวพนจากเวลาที่
กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิก์ารเขาแขงขัน) 
      ๔.๓  ผูเขาประกวดใหแสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงใหเห็นวากําลังศึกษาอยูสถานศึกษาจริง หรือสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนที่ผูบริหารสถานศึกษารับรอง 
      ๔.๔ กรณีแขงขันเปนทีม สามารถเปลี่ยนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ยายออกจากสถานศึกษา/ปวย/
เสียชีวิต และตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 

๕. เกณฑการใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน 
เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

1. ความถูกตองทารํา 20 
2. จังหวะการรํา 20 

 3 . ลีลาความสวยงาม 20 
3. ความพรอมเพรียง                                                    20 
4. การแตงกาย                              20 

 หมายเหต ุ  การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 



๖๑ 
 

๖. รางวัลการประกวด 
 - รางวัลเหรียญทอง ไดคะแนน  ๘๐  คะแนน ขึ้นไป ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง 
 - รางวัลเหรียญเงิน ไดคะแนน ๗๐ – ๗๙ คะแนน ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน 
 - รางวัลเหรียญทองแดง       ไดคะแนน ๖๐ – ๖๙ คะแนน ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง 
 - รางวัลชมเชย ไดคะแนน ๕๐ – ๕๙ คะแนน ไดรับเกียรติบัตร ระดับชมเชย 
 - เขารวมแขงขัน ไดคะแนนต่ํากวา ๕๐ คะแนน ไดรับเกียรติบัตร เขารวมแขงขัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๖๒ 
 

เกณฑการประกวดแขงขันนาฏศิลปไทยสรางสรรค 
 

นิยามศัพท 
         นาฏศลิปไทยสรางสรรค คือ การแสดงท่ีนอกเหนือจากนาฏศิลปไทยอนุรักษ เปนการแสดงนาฏศิลปไทย
ที่คิดประดิษฐ สรางขึ้นใหมทั้งเพลงดนตรี เนื้อหา การแตงกายและลีลาทารํา สอดคลองตามกรอบความคิดที่
กําหนด และไมเกี่ยวของกับการแสดงนาฏศิลปพื้นเมืองและนาฏศิลปไทยสากล  
 
๑. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน 
    ๑.๑ เปนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา (ป.๑-ป.๖) 
    ๑.๒ เปนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา (ม.๑-ม.๖) 
    ๑.๓ กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   (หากนักเรียนไดรับการคัดเลอืกเปนตัวแทนแลว จะตองเปนนักเรียนที่ศึกษาอยูในระดบัชัน้ที่กําหนดของ 
ปการศึกษา 2564 เทานัน้)  
 
๒. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน 
     ๒.๑ แขงขันเปนทีม ทีมละ ๘ - ๑๖ คน  
     ๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน 
              ๒.๒.๑  ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๑ - ป.๖)                    สถานศึกษา ละ ๑ ทีม 
              ๒.๒.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.๑ - ม.๖)                       สถานศึกษา ละ ๑ ทีม 
 
๓. วิธีการดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน 
     ๓.๑ เพลงที่ใชประกอบทารํามีหรือไมมีเนื้อรองก็ไดโดยยึดหลักเกณฑใหความหมายในการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
     ๓.๒ การแตงกาย แตงกายตามความเหมาะสมกับเพลงที่นําเสนอ โดยไมใชชุดยืนเครื่องพระ - นาง  
     ๓.๓ จัดทําขอมูลรายละเอียดของการแสดงอยางนอย ๓ ฉบับ สงใหคณะกรรมการพรอมกับรายงานตัว 
เขาแขงขัน 
     ๓.๔ ผูแสดงจะเปนหญิงลวน ชายลวน หรือชายหญิงก็ได  
     ๓.๕ ใชแผนCDหรือเทปบันทึกเสียง 
     ๓.๖ ใชเวลาแสดงชุดละไมเกิน ๑๒ นาที เกินเวลาหัก ๑ คะแนน/นาที 
 
๔. วิธีการแขงขัน 
     ๔.๑ กรณีผูเขาแขงขันไปรายงานตัวไมครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักเกณฑการแขงขันใหกรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิก์ารเขาแขงขัน 
     ๔.๒ ผูเขาแขงขันตองมารายงานตัวกอนการประกวดแขงขัน ๓๐ นาที (หากมารายงานตัวพนจากเวลาที่
กําหนด ใหกรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิก์ารเขาแขงขัน) 
     ๔.๓ ผูเขาประกวดใหแสดงหลักฐานทางราชการทีแ่สดงใหเห็นวากําลังศึกษาอยูสถานศึกษาจริงหรือสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนที่ผูบริหารสถานศึกษารับรอง 
     ๔.๔ กรณแีขงขันเปนทีม สามารถเปล่ียนตัวผูเขาประกวดไดเฉพาะกรณี ยายออกจากสถานศึกษา/ปวย/
เสียชีวิต และตองแสดงหลักฐานใหกรรมการพิจารณาดวย 
 
 
 



๖๓ 
 

๕. เกณฑการใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน 
เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

๑.  การประดิษฐทารํา/การออกแบบการแสดง                                    30 
๒.  ลีลาทารํา 20 
๓.  จังหวะการผสมกลมกลืนระหวางการรําและดนตรี  10 
๔.  การวางรูปแบบแถวและความพรอมเพรียง  20 
๕.  การแตงกายเหมาะสมกับชุดการแสดง 20 
 หมายเหต ุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่ส้ินสุด 
 
๖. รางวัลการประกวด 

 - รางวัลเหรียญทอง ไดคะแนน  ๘๐  คะแนน ขึ้นไป  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง 
 - รางวัลเหรียญเงิน ไดคะแนน ๗๐ – ๗๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน 
 - รางวัลเหรียญทองแดง       ไดคะแนน ๖๐ – ๖๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง 
 - รางวัลชมเชย ไดคะแนน ๕๐ – ๕๙ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร ระดับชมเชย 
 - เขารวมแขงขัน ไดคะแนนต่ํากวา ๕๐ คะแนน  ไดรับเกียรติบัตร เขารวมแขงขัน 

 
 


