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(ร่าง) หลักเกณฑ ์

การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ  

การจัดงานมหกรรมการจัดการศกึษาท้องถิ่น  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กระทรวงมหาดไทย 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถ่ิน 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถ่ิน 

 



หน้า | 2 

สารบัญ 

เรื่อง หน้า 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน การกล่าวสนุทรพจน์ (ระดับประถมศึกษาตอนปลาย) ๔ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน การกล่าวสนุทรพจน์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ๘ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน การกล่าวสนุทรพจน์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ๑๒ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน การประดิษฐ์สิง่ของจากวัสดุเหลือใช้ ๑๗ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน การร้องเพลงพระราชนพินธ์พร้อมจนิตลีลา (ระดบัประถมศึกษาตอนปลาย) ๒๑ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน การร้องเพลงพระราชนพินธ์พร้อมจนิตลีลา (ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น)  ๒๓ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน การร้องเพลงพระราชนพินธ์พร้อมจนิตลีลา (ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย)  ๒๕ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน การร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ (ระดับประถมศึกษา) ๒๙ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน การร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ (ระดับมัธยมศึกษา) ๓๑ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน การวาดภาพระบายสี (ระดบัก่อนประถมศึกษา : ชั้นอนบุาล (อายุ ๕ - ๖ ปี)) ๓๕ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน การวาดภาพระบายสี (ระดบัประถมศึกษาตอนต้น) ๓๗ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน การวาดภาพระบายสี (ระดบัประถมศึกษาตอนปลาย) ๓๙ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน การวาดภาพระบายสี (ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น) ๔๑ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน การวาดภาพระบายสี (ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย) ๔๓ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน แกะสลักผักผลไม ้ ๔๗ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน งานประดิษฐ์ร้อยมาลยั ๕๑ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน งานประดิษฐ์จากใบตอง (ระดบัประถมศึกษาตอนปลาย) ๕๕ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน งานประดิษฐ์จากใบตอง (ระดบัมัธยมศึกษา) ๕๗ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน โครงงาน ๖๑ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน การแสดงละครภาษาอังกฤษ ๖๗ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน การแสดงละครภาษาจนี ๗๑ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน การจัดสวนถาดแห้ง ๗๕ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ๗๙ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา (สถานพฒันาเด็กปฐมวัย) ๘๒ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ? (ระดับก่อนประถมศึกษา : ชั้นอนบุาล (อายุ ๕ - ๖ ปี)) 87 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน เดินตัวหนอน (ระดับก่อนประถมศึกษา : ชั้นอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี)) 91 
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สารบัญ (ต่อ) 

เรื่อง หน้า 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน “เริงเล่นเต้น Dancer” (ระดบัก่อนประถมศึกษา : ชั้นอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี)) 95 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน การต่อตัวต่อเสริมทักษะ (ระดับก่อนประถมศึกษา : ชัน้อนบุาล (อายุ ๕ - ๖ ปี)) 99 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน ฮูลา่ฮูป ประกอบเพลง (ระดบัก่อนประถมศึกษา : ชั้นอนบุาล (อายุ ๕ - ๖ ปี)) ๑0๓ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน การคัดลายมือ ๑0๗ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ๑1๑ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน หุ่นยนต ์ ๑1๕ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ๑2๕ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ๑2๘ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า | 4 

เกณฑ์การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ 
(ระดับประถมศึกษาตอนปลาย) 

 
๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

๒. จำนวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ ๙ คน แบ่งเป็น ๓ กลุ่มสาระ 
 ๒.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      จำนวน ๓ คน 
 ๒.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)    จำนวน ๓ คน 
 ๒.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)    จำนวน ๓ คน 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 ผู้เข้าประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ภายใน ๕ นาที เท่านั้น 

๔. วิธีการประกวด 
 ๔.๑ ผู้เข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสมกับการประกวด 
 ๔.๒ ให้ผู้เข้าประกวดจับฉลากเพ่ือจัดลำดับ ก่อนการประกวด ๑๕ นาที 
 ๔.๓  หากมีความจำเป็นต้องประกวดรอบที่ ๒ เพ่ือตัดสิน ให้เป็นการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์แบบฉับพลัน 
 ๔.๔ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 
 ๔.๕ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ที่กำหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๖ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขนั
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๗ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ที่ชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปลี่ยนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดสำรองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งชื่อผู้เข้าประกวดสำรองไปพร้อมกับ
ผู้เข้าประกวดตัวจริง 

๕. หัวข้อระดับประถมศึกษา 
 ๕.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ๕.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 ๕.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 
 หมายเหตุ หัวข้อการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จะใช้หัวข้อเดียวกัน
ในการประกวดแข่งขันทั้ง ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะประกาศให้ทราบ
ล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน ๑๕ วัน ทาง Website กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th และ Website 
ของบริษัทผู้รับจัดงาน รวมทั้ง Website ของเจ้าภาพการจัดงานระดับประเทศ 
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๖. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๕๐ คะแนน ดังนี้ 
 ๖.๑ โครงสร้างการพูด (๑๘ คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
- คำนำ (การแนะนำตนเอง นำเข้าสู่เนื้อเรื่อง) ๓ 
- เนื้อเรื่อง ผู้เข้าประกวดพูดได้ตรงกับเรื่องที่กำหนดให้ ๓ 
- การดำเนินเรื่อง พูดเรียงลำดับความสำคัญของเรื่องที่เล่า และสอดคล้องสัมพันธ์ 
กันตลอดเรื่อง 

๖ 

- การสรุปของเรื่องท่ีเล่า ๔ 
- ตรงตามเวลาที่กำหนด ๒ 

 

 ๖.๒ ศิลปะการนำเสนอ (๑๕ คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
- ลีลาวาทศิลป์ชวนฟัง ๓ 
- น้ำเสียงชัดเจน ไม่ตะกุกตะกัก เว้นจังหวะการพูดได้ถูกต้องหนักเบา สอดคล้อง 
กับเรื่อง 

๓ 

- ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย เหมาะสมกับระดับชั้น และกาลเทศะ ๓ 
- ออกเสียงอักขระท่ีถูกต้อง ๓ 
- สามารถสร้างบรรยากาศที่ดึงดูดใจผู้ฟังได้ดี ๓ 

 

 ๖.๓ ความคิด (๑๒ คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๓ 
- มีเหตุผลน่าเชื่อถือสอดคล้องกับเรื่องท่ีเล่า ๓ 
- มีไหวพริบในการแก้ปัญหา ๓ 
- ข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรมสามารถทำตามได้ ๓ 

 

 ๖.๔ บุคลิกภาพ (๕ คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
- ปรากฏตัวด้วยความเชื่อมั่น ไม่แสดงอาการประหม่า ๒ 
- กริยาท่าทางขณะพูดเหมาะสมสอดคล้องกับเรื่องที่พูด หรือเนื้อหา ๒ 
- ขณะพูดมองผู้ฟังได้อย่างเป็นธรรมชาติ ๑ 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

๗. รางวัลการประกวด 
 - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับสอง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ : ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน 
การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

สถานที ่……........................................... วัน/เดือน/ปี ................................... เวลา ……......................... 

กรรมการผู้ตัดสิน ................................................................................. 

ภาค …………………………….…….………. ทีมท่ี ……...............................… 

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

จังหวัด ………………….............................................................................................................................. ............... 

ชื่อผู้ประกวด …………........................................................ นามสกุล .................................................................... 

เกณฑ์การให้คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน ดังนี้ 
 ๑. โครงสร้างการพูด (๑๘ คะแนน) 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก 
กรรมการ 

- คำนำ (การแนะนำตนเอง นำเข้าสู่เนื้อเรื่อง) ๓  
- เนื้อเรื่อง ผู้เข้าประกวดพูดได้ตรงกับเรื่องที่กำหนดให้ ๓  
- การดำเนินเรื่อง พูดเรียงลำดับความสำคัญของเรื่องที่เล่า และสอดคล้อง
สัมพันธ์กันตลอดเรื่อง 

๖  

- การสรุปของเรื่องท่ีเล่า ๔  
- ตรงตามเวลาที่กำหนด ๒  

รวม ๑๘  

 ๒. ศิลปะการนำเสนอ (๑๕ คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก 
กรรมการ 

- ลีลาวาทศิลป์ชวนฟัง ๓  
- น้ำเสียงชัดเจน ไม่ตะกุกตะกัก เว้นจังหวะการพูดได้ถูกต้องหนักเบา 
สอดคล้องกับเรื่อง 

๓  

- ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย เหมาะสมกับระดับชั้น และกาลเทศะ ๓  
- ออกเสียงอักขระท่ีถูกต้อง ๓  
- สามารถสร้างบรรยากาศที่ดึงดูดใจผู้ฟังได้ดี ๓  

รวม ๑๕  
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 ๓. ความคิด (๑๒ คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก 
กรรมการ 

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๓  
- มีเหตุผลน่าเชื่อถือสอดคล้องกับเรื่องท่ีเล่า ๓  
- มีไหวพริบในการแก้ปัญหา ๓  
- ข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรมสามารถทำตามได้ ๓  

รวม ๑๒  

 ๔. บุคลิกภาพ (๕ คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก 
กรรมการ 

- ปรากฏตัวด้วยความเชื่อมั่น ไม่แสดงอาการประหม่า ๒  
- กริยาท่าทางขณะพูดเหมาะสมสอดคล้องกับเรื่องที่พูด หรือเนื้อหา ๒  
- ขณะพูดมองผู้ฟังได้อย่างเป็นธรรมชาติ ๑  

รวม ๕  

  

 

 ลงชื่อ ………………………………............ กรรมการ 

        (ตัวบรรจง) 

 ลงชื่อ ……………………………............… ผู้ตรวจสอบ 

        (ตัวบรรจง) 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ 
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 

 
๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

๒. จำนวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ ๙ คน 
 ๒.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      จำนวน ๓ คน 
 ๒.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)    จำนวน ๓ คน 
 ๒.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)    จำนวน ๓ คน 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 ผู้เข้าประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภายใน ๕ นาที เท่านั้น 

๔. วิธีการประกวด 
 ๔.๑ ผู้เข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสมกับการประกวด 
 ๔.๒ ให้ผู้เข้าประกวดจับฉลากเพ่ือจัดลำดับ ก่อนการประกวด ๑๕ นาที 
 ๔.๓ หากมีความจำเป็นต้องประกวดรอบที่ ๒ เพ่ือตัดสินให้เป็นการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์แบบฉับพลัน 
 ๔.๔ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 
 ๔.๕ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ที่กำหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๖ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด (อย่างใด
อย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขนั
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๗ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ที่ชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปลี่ยนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดสำรองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งชื่อผู้เข้าประกวดสำรองไปพร้อมกับ
ผู้เข้าประกวดตัวจริง 

๕. หัวข้อระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ๕.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ๕.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 ๕.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 
 หมายเหตุ หัวข้อการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จะใช้หัวข้อเดียวกันในการ
ประกวดแข่งขัน ทั้ง ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะประกาศให้ทราบ
ล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน ๑๕ วัน ทาง Website กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th และ Website 
ของบริษัทผู้รับจัดงาน รวมทั้ง Website ของเจ้าภาพการจัดงานระดับประเทศ 
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๖. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๕๐ คะแนน ดังนี้ 
 ๖.๑ โครงสร้างการพูด (๑๘ คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
- คำนำ (การแนะนำตนเอง นำเข้าสู่เนื้อเรื่อง) ๓ 
- เนื้อเรื่อง ผู้เข้าประกวดพูดได้ตรงกับเรื่องที่กำหนดให้ ๓ 
- การดำเนินเรื่อง พูดเรียงลำดับความสำคัญของเรื่องที่เล่า และสอดคล้องสัมพันธ์ 
กันตลอดเรื่อง 

๖ 

- การสรุปของเรื่องท่ีเล่า ๔ 
- ตรงตามเวลาที่กำหนด ๒ 

 

 ๖.๒ ศิลปะการนำเสนอ (๑๕ คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
- ลีลาวาทศิลป์ชวนฟัง ๓ 
- น้ำเสียงชัดเจน ไม่ตะกุกตะกัก เว้นจังหวะการพูดได้ถูกต้องหนักเบา สอดคล้อง 
กับเรื่อง 

๓ 

- ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย เหมาะสมกับระดับชั้น และกาลเทศะ ๓ 
- ออกเสียงอักขระท่ีถูกต้อง ๓ 
- สามารถสร้างบรรยากาศที่ดึงดูดใจผู้ฟังได้ดี ๓ 

 

 ๖.๓ ความคิด (๑๒ คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๓ 
- มีเหตุผลน่าเชื่อถือสอดคล้องกับเรื่องท่ีเล่า ๓ 
- มีไหวพริบในการแก้ปัญหา ๓ 
- ข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรมสามารถทำตามได้ ๓ 

 

 ๖.๔ บุคลิกภาพ (๕ คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
- ปรากฏตัวด้วยความเชื่อมั่น ไม่แสดงอาการประหม่า ๒ 
- กริยาท่าทางขณะพูดเหมาะสมสอดคล้องกับเรื่องที่พูด หรือเนื้อหา ๒ 
- ขณะพูดมองผู้ฟังได้อย่างเป็นธรรมชาติ ๑ 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

๗. รางวัลการประกวด 
 - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับสอง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ : ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน 
การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

สถานที่ ……........................................... วัน/เดือน/ปี ................................... เวลา ……......................... 

กรรมการผู้ตัดสิน ........................................................................ 

ภาค …………………………….…….………. ทีมท่ี ……...............................… 

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

จังหวัด ………………….............................................................................................................................. ............... 

ชื่อผู้ประกวด …………........................................................ นามสกุล ................................ .................................... 

เกณฑ์การให้คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน ดังนี้ 
 ๑. โครงสร้างการพูด (๑๘ คะแนน) 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก 
กรรมการ 

- คำนำ (การแนะนำตนเอง นำเข้าสู่เนื้อเรื่อง) ๓  
- เนื้อเรื่อง ผู้เข้าประกวดพูดได้ตรงกับเรื่องที่กำหนดให้ ๓  
- การดำเนินเรื่อง พูดเรียงลำดับความสำคัญของเรื่องที่เล่า และสอดคล้อง
สัมพันธ์กันตลอดเรื่อง 

๖  

- การสรุปของเรื่องท่ีเล่า ๔  
- ตรงตามเวลาที่กำหนด ๒  

รวม ๑๘  

 ๒. ศิลปะการนำเสนอ (๑๕ คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก 
กรรมการ 

- ลีลาวาทศิลป์ชวนฟัง ๓  
- น้ำเสียงชัดเจน ไม่ตะกุกตะกัก เว้นจังหวะการพูดได้ถูกต้องหนักเบา 
สอดคล้องกับเรื่อง 

๓  

- ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย เหมาะสมกับระดับชั้น และกาลเทศะ ๓  
- ออกเสียงอักขระท่ีถูกต้อง ๓  
- สามารถสร้างบรรยากาศที่ดึงดูดใจผู้ฟังได้ดี ๓  

รวม ๑๕  
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 ๓. ความคิด (๑๒ คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก 
กรรมการ 

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๓  
- มีเหตุผลน่าเชื่อถือสอดคล้องกับเรื่องท่ีเล่า ๓  
- มีไหวพริบในการแก้ปัญหา ๓  
- ข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรมสามารถทำตามได้ ๓  

รวม ๑๒  

 ๔. บุคลิกภาพ (๕ คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก 
กรรมการ 

- ปรากฏตัวด้วยความเชื่อมั่น ไม่แสดงอาการประหม่า ๒  
- กริยาท่าทางขณะพูดเหมาะสมสอดคล้องกับเรื่องที่พูด หรือเนื้อหา ๒  
- ขณะพูดมองผู้ฟังได้อย่างเป็นธรรมชาติ ๑  

รวม ๕  

  

 

 ลงชื่อ ………………………………............ กรรมการ 

        (ตัวบรรจง) 

 ลงชื่อ ……………………………............… ผู้ตรวจสอบ 

        (ตัวบรรจง) 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ 
(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

๒. จำนวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ ๙ คน 
 ๒.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      จำนวน ๓ คน 
 ๒.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)    จำนวน ๓ คน 
 ๒.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)    จำนวน ๓ คน 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 ผู้เข้าประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ภายใน ๕ นาที เท่านั้น 

๔. วิธีการประกวด 
 ๔.๑ ผู้เข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสมกับการประกวด 
 ๔.๒ ให้ผู้เข้าประกวดจับฉลากเพ่ือจัดลำดับ ก่อนการประกวด ๑๕ นาที 
 ๔.๓ หากมีความจำเป็นต้องประกวด รอบที่ ๒ เพ่ือตัดสินให้เป็นการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์แบบฉับพลัน 
 ๔.๔ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 
 ๔.๕ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ที่กำหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๖ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่ใช่สัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขนั
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๗ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ที่ชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปลี่ยนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดสำรองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งชื่อผู้เข้าประกวดสำรองไปพร้อมกับ
ผู้เข้าประกวดตัวจริง 

๕. หัวข้อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๕.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ๕.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 ๕.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 
 หมายเหตุ หัวข้อการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะใช้หัวข้อเดียวกัน
ในการประกวดแข่งขัน ทั้ง ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยจะประกาศให้ผู้เข้าประกวดทราบในวันทำการประกวด
แข่งขัน 
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๖. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๕๐ คะแนน ดังนี้ 
 ๖.๑ โครงสร้างการพูด (๑๘ คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
- คำนำ (การแนะนำตนเอง นำเข้าสู่เนื้อเรื่อง) ๓ 
- เนื้อเรื่อง ผู้เข้าประกวดพูดได้ตรงกับเรื่องที่กำหนดให้ ๓ 
- การดำเนินเรื่อง พูดเรียงลำดับความสำคัญของเรื่องที่เล่า และสอดคล้องสัมพันธ์ 
กันตลอดเรื่อง 

๖ 

- การสรุปของเรื่องท่ีเล่า ๔ 
- ตรงตามเวลาที่กำหนด ๒ 

 

 ๖.๒ ศิลปะการนำเสนอ (๑๕ คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
- ลีลาวาทศิลป์ชวนฟัง ๓ 
- น้ำเสียงชัดเจน ไม่ตะกุกตะกัก เว้นจังหวะการพูดได้ถูกต้องหนักเบา สอดคล้อง 
กับเรื่อง 

๓ 

- ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย เหมาะสมกับระดับชั้น และกาลเทศะ ๓ 
- ออกเสียงอักขระท่ีถูกต้อง ๓ 
- สามารถสร้างบรรยากาศที่ดึงดูดใจผู้ฟังได้ดี ๓ 

 

 ๖.๓ ความคิด (๑๒ คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๓ 
- มีเหตุผลน่าเชื่อถือสอดคล้องกับเรื่องท่ีเล่า ๓ 
- มีไหวพริบในการแก้ปัญหา ๓ 
- ข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรมสามารถทำตามได้ ๓ 

 

 ๖.๔ บุคลิกภาพ (๕ คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
- ปรากฏตัวด้วยความเชื่อมั่น ไม่แสดงอาการประหม่า ๒ 
- กริยาท่าทางขณะพูดเหมาะสมสอดคล้องกับเรื่องที่พูด หรือเนื้อหา ๒ 
- ขณะพูดมองผู้ฟังได้อย่างเป็นธรรมชาติ ๑ 

 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

๗. รางวัลการประกวด 
 - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับสอง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ : ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน 
การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

สถานที่ ……........................................... วัน/เดือน/ปี ................................... เวลา ……......................... 

กรรมการผู้ตัดสิน ......................................................................... 

ภาค …………………………….…….………. ทีมท่ี ……...............................… 

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

จังหวัด ………………….............................................................................................................................. ............... 

ชื่อผู้ประกวด …………........................................................ นามสกุล ............................................................ ........ 

เกณฑ์การให้คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน ดังนี้ 
 ๑. โครงสร้างการพูด (๑๘ คะแนน) 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก 
กรรมการ 

- คำนำ (การแนะนำตนเอง นำเข้าสู่เนื้อเรื่อง) ๓  
- เนื้อเรื่อง ผู้เข้าประกวดพูดได้ตรงกับเรื่องที่กำหนดให้ ๓  
- การดำเนินเรื่อง พูดเรียงลำดับความสำคัญของเรื่องที่เล่า และสอดคล้อง
สัมพันธ์กันตลอดเรื่อง 

๖  

- การสรุปของเรื่องท่ีเล่า ๔  
- ตรงตามเวลาที่กำหนด ๒  

รวม ๑๘  

 ๒. ศิลปะการนำเสนอ (๑๕ คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก 
กรรมการ 

- ลีลาวาทศิลป์ชวนฟัง ๓  
- น้ำเสียงชัดเจน ไม่ตะกุกตะกัก เว้นจังหวะการพูดได้ถูกต้องหนักเบา 
สอดคล้องกับเรื่อง 

๓  

- ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย เหมาะสมกับระดับชั้น และกาลเทศะ ๓  
- ออกเสียงอักขระท่ีถูกต้อง ๓  
- สามารถสร้างบรรยากาศที่ดึงดูดใจผู้ฟังได้ดี ๓  

รวม ๑๕  
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 ๓. ความคิด (๑๒ คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก 
กรรมการ 

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๓  
- มีเหตุผลน่าเชื่อถือสอดคล้องกับเรื่องท่ีเล่า ๓  
- มีไหวพริบในการแก้ปัญหา ๓  
- ข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรมสามารถทำตามได้ ๓  

รวม ๑๒  

 ๔. บุคลิกภาพ (๕ คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก 
กรรมการ 

- ปรากฏตัวด้วยความเชื่อมั่น ไม่แสดงอาการประหม่า ๒  
- กริยาท่าทางขณะพูดเหมาะสมสอดคล้องกับเรื่องที่พูด หรือเนื้อหา ๒  
- ขณะพูดมองผู้ฟังได้อย่างเป็นธรรมชาติ ๑  

รวม ๕  

  

 

 ลงชื่อ ………………………………............ กรรมการ 

        (ตัวบรรจง) 

 ลงชื่อ ……………………………............… ผู้ตรวจสอบ 

        (ตัวบรรจง) 
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ใบสมัคร 
การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ประเภท  ❑ สุนทรพจน์ภาษาไทย  ❑ สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  ❑ สุนทรพจน์ภาษาจีน 
 

❑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 
 ๑. ชื่อ-สกุล ......................................................................................... ชั้น ........................................... 
 โรงเรียน ........................................................................................................................................... 
 สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ............................................................................................................. 
 อำเภอ ................................................................. จังหวัด ............................................................... 
❑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ 
 ๑. ชื่อ-สกุล .............................................................................. ........... ชั้น ........................................... 
 โรงเรียน ........................................................................................................................................... 
 สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ........................................................................................... .................. 
 อำเภอ ................................................................. จังหวัด ............................................. .................. 
❑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 
 ๑. ชื่อ-สกุล ............................................. ............................................ ชั้น ........................................... 
 โรงเรียน .................................................................................................................... ....................... 
 สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .............................................................................................................  
 อำเภอ ................................................................. จังหวดั ............................................................... 
 

ครูผู้ควบคุม 
 ๑. ชื่อ - สกุล .................................................................... ............ เบอรมื์อถือ ….................................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ................................................................... ............. เบอรมื์อถือ ..................................... 
 
  
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงชื่อ) ........................................... ผู้รบัรอง 
 (...................................................) 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 
 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๑.๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖   ประดิษฐ์ของเล่น 
 ๑.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓   ประดิษฐ์ของใช้ 
 ๑.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖   ประดิษฐ์ของประดับตกแต่งบ้าน 

๒. จำนวนผู้เข้าประกวด 
 แต่ละช่วงชั้น จำนวนภาคละ ๓ ทีมๆ ละ ๓ คน 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 ๓ ชั่วโมง 

๔. วิธีการประกวด 
 ๔.๑ จะต้องเป็นวัสดุที่เหลือใช้ไม่จำกัดรูปร่าง ชนิด และแบบ 
 ๔.๒ สามารถนำมาใช้ได้จริงมีความคงทนตามลักษณะของงาน 
 ๔.๓ สามารถนำวัสดุอื่นมาประกอบการตกแต่งได้เล็กน้อย 
 ๔.๔ ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดมาเอง 
 ๔.๕ ส่วนประกอบของชิ้นงานทุกชิ้นต้องทำในเวลาที่เข้าประกวดเท่านั้น 
 ๔.๖ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 
 ๔.๗ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ที่กำหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๘ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขนั
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๙ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ที่ชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปลี่ยนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดสำรองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งชื่อผู้เข้าประกวดสำรองไปพร้อมกับ
ผู้เข้าประกวดตัวจริง 
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๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การใหค้ะแนน คะแนน 
๑. กระบวนการทำงาน (เป็นทีม เป็นขั้นตอน)  ๒๐ 
๒. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ๒๕ 
๓. ประโยชน์ใช้สอย  ๒๕ 
๔. มีความประณีตสวยงาม  ๒๐ 
๕. เก็บวัสดุอุปกรณ์และพ้ืนที่ใช้งานเรียบร้อย  ๑๐ 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

๖. รางวัลการประกวด 
 - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด - บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับสอง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
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ใบสมัคร 
การประกวดแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
โรงเรียน ......................................................................................................................................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. ......................................................................... ......................................... 
อำเภอ .................................................................. จังหวัด ............................................ ................................ 
 

ระดับ   ❑  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
  ❑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 
  ❑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
 

ผู้ประกวด 
 ๑. ชื่อ - สกุล .................................................................................. .............ชั้น ................................... 
 ๒. ชื่อ - สกุล ...............................................................................................ชั้น ................................... 
 ๓. ชื่อ - สกุล ................................................................................... ............ชั้น ................................... 
 

ครูผู้ควบคุม 
 ๑. ชื่อ - สกุล ............................................................. .................. เบอรมื์อถือ ..................................... 
 ๒. ชื่อ - สกุล ............................................................................... เบอรมื์อถือ ..................................... 
 
  
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงชื่อ) ........................................... ผู้รับรอง  
 (...................................................) 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

❑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖   ❑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓   ❑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 

สถานที่ ............................................................ วันที่ ....... ........ เดือน ........................ พ.ศ. ..................... เวลา .......................... 

กรรมการผู้ตัดสิน ………….................................................................. 

เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

 
ที่ 

 
ภาค / ทีม 

 
ชื่อโรงเรียน 

กระบวนการทำงาน 

(เป็นทีม เป็นขั้นตอน) 
(๒๐) 

มีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ 

(๒๕) 

ประโยชน ์
ใช้สอย 
(๒๕) 

มีความประณีต 
สวยงาม 
(๒๐) 

เก็บวัสดุอุปกรณ์และ 
พื้นที่ใช้งานเรียบร้อย 

(๑๐) 

 
รวม 

๑         

๒         

๓         

๔         

๕         

 

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

             (ตัวบรรจง) 

           ลงชื่อ …………………………………………… ผู้ตรวจสอบ 

             (ตัวบรรจง) 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา 
(ระดับประถมศึกษาตอนปลาย) 

 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  

๒. จำนวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ ๓ ทีมๆ ละ ๖ - ๙ คน (รวมนักร้อง) 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. ประเภทของเพลงและเวลาที่ใช้ในการประกวด 
 เพลงไทยพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร จำนวน ๑ เพลง ไม่เกิน ๑๐ นาที ผู้เข้าประกวดในรอบแรกเมื่อเข้ารอบตัดสินต้องเปลี่ยนเพลง 
โดยแจ้งให้คณะกรรมการและผู้จัดการประกวดทราบล่วงหน้า 

๔. วิธีการประกวด 
 ๔.๑ ผู้เข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสม 
 ๔.๒ ผู้เข้าประกวดทุกทีมรายงานตัวพร้อมมอบแผ่น CD (Sound เพลง) ที่จะใช้ในการประกวดทั้ง ๒ รอบ 
โดยแจ้งเพลงที่จะใช้ในแต่ละรอบให้ผู้จัดการประกวดทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งจับฉลาก เพื่อจัดลำดับก่อน
การประกวด ๑๕ นาที 
 ๔.๓ ผู้เข้าประกวดขึ้นร้องเพลงตามลำดับ คณะกรรมการประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ๑๐ ทีม
โดยไม่แจ้งคะแนน 
 ๔.๔ การประกวดในรอบชิงชนะเลิศจะดำเนินการโดยให้ผู้ที่เข้ารอบจับฉลากขึ้นแสดงตามลำดับ  
และประกาศรายชื่อผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชย 
 ๔.๕ หากมีการเปลี่ยนแปลงกติกาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้จัดการประกวดจะแจ้งให้ผู้เข้าประกวดทราบ
ก่อนการประกวด 
 ๔.๖ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 
 ๔.๗ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ที่กำหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๘ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ  
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขนั
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๙ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ที่ชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปลี่ยนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดสำรองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งชื่อผู้เข้าประกวดสำรองไปพร้อมกับ
ผู้เข้าประกวดตัวจริง 
 



หน้า | 22 

๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. ความพร้อมเพรียง ลีลา ๓๐ 
๒. น้ำเสียง ๓๐ 
๓. บุคลิกภาพ การแต่งกาย ๒๐ 
๔. จังหวะ ทำนอง อักขระ เทคนิค ๒๐ 

 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
๖. รางวัลการประกวด 
 - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับสอง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา 
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 

 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด  
นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓   

๒. จํานวนผู้เข้าประกวด  
ภาคละ ๓ ทีมๆ ละ ๖ - ๙  คน (รวมนักร้อง) 

*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK   

๓. ประเภทของเพลงและเวลาที่ใช้ในการประกวด   
เพลงไทยพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร จํานวน ๑ เพลง ไม่เกิน  ๑๐ นาที ผู้เข้าประกวดในรอบแรกเมื่อเข้ารอบตัดสินต้องเปลี่ยนเพลง 
โดยแจ้งให้คณะกรรมการและผู้จัด การประกวดทราบล่วงหน้า  

๔. วิธีการประกวด  
๔.๑ ผู้เข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสม  
๔.๒ ผู้เข้าประกวดทุกทีมรายงานตัวพร้อมมอบแผ่น CD (Sound เพลง) ที่จะใช้ในการประกวดทั้ง ๒ รอบ 

โดยแจ้งเพลงที่จะใช้ในแต่ละรอบให้ผู้จัดการประกวดทราบล่วงหน้าพร้อมทั้งจับฉลาก เพื่อจัดลําดับก่อน
การประกวด ๑๕ นาที  

๔.๓ ผู้เข้าประกวดขึ้นร้องเพลงตามลําดับ คณะกรรมการประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ๑๐ ทีม 
โดยไม่แจ้งคะแนน 

๔.๔ การประกวดในรอบชิงชนะเลิศจะดําเนินการโดยให้ผู้ที่เข้ารอบจับฉลากขึ้นแสดงตามลําดับ 
และประกาศรายชื่อผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชย  

๔.๕ หากมีการเปลี่ยนแปลงกติกาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้จัดการประกวดจะแจ้งให้ผู้เข้าประกวดทราบ
ก่อนการประกวด 

๔.๖ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน   

๔.๗ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ที่กําหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด)   

๔.๘ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ใน 
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒)  หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา  
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขนั
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 

๔.๙ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ที่ชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปลี่ยนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดสำรองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งชื่อผู้เข้าประกวดสำรองไปพร้อมกับ
ผู้เข้าประกวดตัวจริง 
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๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. ความพร้อมเพรียง ลีลา ๓๐ 
๒. น้ำเสียง ๓๐ 
๓. บุคลิกภาพ การแต่งกาย ๒๐ 
๔. จังหวะ ทำนอง อักขระ เทคนิค ๒๐ 

หมายเหตุ    
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด     

๖. รางวัลการประกวด    
 - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับสอง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา 
(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  

๒. จำนวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ ๓ ทีมๆ ละ ๖ - ๙ คน (รวมนักร้อง) 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. ประเภทของเพลงและเวลาที่ใช้ในการประกวด 
 เพลงไทยพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร จำนวน ๑ เพลง ไม่เกิน ๑๐ นาที ผู้เข้าประกวดในรอบแรกเม่ือเข้ารอบตัดสินต้องเปลี่ยนเพลง 
โดยแจ้งให้คณะกรรมการและผู้จัด การประกวดทราบล่วงหน้า 

๔. วิธีการประกวด 
 ๔.๑ ผู้เข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสม 
 ๔.๒ ผู้เข้าประกวดทุกทีมรายงานตัวพร้อมมอบแผ่น CD (Sound เพลง) ที่จะใช้ในการประกวดทั้ง ๒ รอบ 
โดยแจ้งเพลงที่จะใช้ในแต่ละรอบให้ผู้จัดการประกวดทราบล่วงหน้าพร้อมทั้งจับฉลาก เพื่อจัดลำดับก่อน
การประกวด ๑๕ นาที 
 ๔.๓ ผู้เข้าประกวดขึ้นร้องเพลงตามลำดับ คณะกรรมการประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ๑๐ ทีม
โดยไม่แจ้งคะแนน 
 ๔.๔ การประกวดในรอบชิงชนะเลิศจะดำเนินการโดยให้ผู้ที่เข้ารอบจับฉลากขึ้นแสดงตามลำดับ  
และประกาศรายชื่อผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชย 
 ๔.๕ หากมีการเปลี่ยนแปลงกติกาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้จัดการประกวดจะแจ้งให้ผู้เข้าประกวดทราบ
ก่อนการประกวด 
 ๔.๖ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 
 ๔.๗ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ที่กำหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๘ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขนั
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๙ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ที่ชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปลี่ยนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดสำรองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งชื่อผู้เข้าประกวดสำรองไปพร้อมกับ
ผู้เข้าประกวดตัวจริง 
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๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. ความพร้อมเพรียง ลีลา ๓๐ 
๒. น้ำเสียง ๓๐ 
๓. บุคลิกภาพ การแต่งกาย ๒๐ 
๔. จังหวะ ทำนอง อักขระ เทคนิค ๒๐ 

หมายเหตุ    
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด     

๖. รางวัลการประกวด    
 - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับสอง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
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ใบสมัคร 
การประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียน .................................................................................................................... ..................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. ................................................................ .................................................. 
อำเภอ .................................................................. จังหวัด ............................................ ................................ 

ระดับ   ❑  ชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ - ๖ 
  ❑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 
  ❑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๔ - ๖ 
ชื่อเพลง ........................................................................................................................................................ 

ผู้ประกวด 
 ๑. ชื่อ - สกุล ................................................................................ ชั้น .............................. นักร้องนำ 
 ๒. ชื่อ - สกุล ................................................................................ ชั้น .............................. 
 ๓. ชื่อ - สกุล ................................................................................ ชั้น .............................. 
 ๔. ชื่อ - สกุล ................................................................................ ชั้น .............................. 
 ๕. ชื่อ - สกุล ................................................................................ ชั้น .............................. 
 ๖. ชื่อ - สกุล ................................................................................ ชั้น .............................. 
 ๗. ชื่อ - สกุล ................................................................................ ชั้น .............................. 
 ๘. ชื่อ - สกุล ................................................................................ ชั้น .............................. 
 ๙. ชื่อ - สกุล ................................................................................ ชั้น .............................. 

ครูผู้ควบคุม 
 ๑. ชื่อ - สกุล .............................................................................. เบอร์มือถือ …............................... 
 ๒. ชื่อ - สกุล .............................................................................. เบอร์มือถือ …............................... 
 ๓. ชื่อ - สกุล .............................................................................. เบอร์มือถือ …............................... 
 ๔. ชื่อ - สกุล .............................................................................. เบอร์มือถือ …............................... 
  
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงชื่อ) ........................................... ผู้รบัรอง 
 (...................................................)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
❑ รอบแรก ❑ รอบตัดสิน 

 

ระดับ  ❑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
  ❑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 
  ❑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

สถานที่ …………………….……................... วันที่ .......... เดือน ………............... พ.ศ. ............... เวลา ..................... 
กรรมการผู้ตัดสิน ………………………………………………............................................................................................  
ภาค …………………………..…………………………….…….………. ทีมท่ี ………………..………….......................................... 
โรงเรียน ……………………………………………..……………………….....……………………....................................................  
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ……………………………………………………..……………………………………........................... 
อำเภอ ……………………………………………………..……… จังหวัด ............................................................................... 

เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก
กรรมการ 

๑. ความพร้อมเพรียง ลีลา ๓๐  
๒. น้ำเสียง ๓๐  
๓. บุคลิกภาพ การแต่งกาย ๒๐  
๔. จังหวะ ทำนอง อักขระ เทคนิค ๒๐  

รวม ๑๐๐  

  

 

 ลงชื่อ ………………………………............ กรรมการ 

        (ตัวบรรจง) 

 ลงชื่อ ……………………………............… ผู้ตรวจสอบ 

        (ตัวบรรจง) 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ 
(ระดับประถมศึกษา) 

 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 

๒. จำนวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ ๓ ทีมๆ ละ ๖ - ๙ คน (รวมนักร้อง) 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. ประเภทของเพลงและเวลาที่ใช้ในการประกวด 
 เพลงไทยลูกทุ่ง จำนวน ๑ เพลง ไม่เกิน ๑๐ นาที ผู้เข้าประกวดในรอบแรก เมื่อเข้ารอบตัดสิน
ต้องเปลี่ยนเพลง โดยแจ้งให้คณะกรรมการและผู้จัดการประกวดทราบล่วงหน้า 

๔. วิธีการประกวด 
 ๔.๑ ผู้เข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสม 
 ๔.๒ ผู้เข้าประกวดทุกทีมรายงานตัวพร้อมมอบแผ่น CD (Sound เพลง) ที่จะใช้ในการประกวดทั้ง ๒ รอบ 
โดยแจ้งเพลงที่จะใช้ในแต่ละรอบให้ผู้จัดการประกวดทราบล่วงหน้าพร้อมทั้งจับฉลาก เพื่อจัดลำดับก่อน
การประกวด ๑๕ นาที 
 ๔.๓ ผู้เข้าประกวดขึ้นร้องเพลงตามลำดับ คณะกรรมการประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ๑๐ ทีม
โดยไม่แจ้งคะแนน 
 ๔.๔ การประกวดในรอบชิงชนะเลิศจะดำเนินการโดยให้ผู้ที่เข้ารอบจับฉลากขึ้นแสดงตามลำดับ  
และประกาศรายชื่อผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชย 
 ๔.๕ หากมีการเปลี่ยนแปลงกติกาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้จัดการประกวดจะแจ้งให้ผู้เข้าประกวดทราบ
ก่อนการประกวด 
 ๔.๖ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์การแข่งขันให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๗ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ที่กำหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๘ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๙ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ที่ชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดสำรองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งชื่อผู้เข้าประกวดสำรอง
ไปพร้อมกับผู้เข้าประกวดตัวจริง 
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๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. ความพร้อมเพรียง ๓๐ 
๒. น้ำเสียง ๒๐ 
๓. ลีลา บุคลิกภาพ  ๒๐ 
๔. การแต่งกาย ๒๐ 
๕. จังหวะ ทำนอง ๑๐ 

หมายเหตุ    
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด     

๖. รางวัลการประกวด    
 - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับสอง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ 
(ระดับมัธยมศึกษา) 

 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 

๒. จำนวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ ๓ ทีมๆ ละ ๖ - ๙ คน (รวมนักร้อง) 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. ประเภทของเพลงและเวลาที่ใช้ในการประกวด 
 เพลงไทยลูกทุ่ง จำนวน ๑ เพลง ไม่เกิน ๑๐ นาที ผู้เข้าประกวดในรอบแรก เมื่อเข้ารอบตัดสิน
ต้องเปลี่ยนเพลง โดยแจ้งให้คณะกรรมการและผู้จัดการประกวดทราบล่วงหน้า 

๔. วิธีการประกวด 
 ๔.๑ ผู้เข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสม 
 ๔.๒ ผู้เข้าประกวดทุกทีมรายงานตัวพร้อมมอบแผ่น CD (Sound เพลง) ที่จะใช้ในการประกวดทั้ง ๒ รอบ 
โดยแจ้งเพลงที่จะใช้ในแต่ละรอบให้ผู้จัดการประกวดทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งจับฉลาก เพื่อจัดลำดับก่อน
การประกวด ๑๕ นาที 
 ๔.๓ ผู้เข้าประกวดขึ้นร้องเพลงตามลำดับ คณะกรรมการประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ๑๐ ทีม
โดยไม่แจ้งคะแนน 
 ๔.๔ การประกวดในรอบชิงชนะเลิศจะดำเนินการโดยให้ผู้ที่เข้ารอบจับฉลากขึ้นแสดงตามลำดับ  
และประกาศรายชื่อผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชย 
 ๔.๕ หากมีการเปลี่ยนแปลงกติกาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้จัดการประกวดจะแจ้งให้ผู้เข้า ประกวดทราบ
ก่อนการประกวด 
 ๔.๖ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๗ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ที่กำหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๘ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขนั
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กำหนด ท้ังนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๙ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ที่ชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปลี่ยนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดสำรองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งชื่อผู้เข้าประกวดสำรองไปพร้อมกับ
ผู้เข้าประกวดตัวจริง 
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๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. ความพร้อมเพรียง ๓๐ 
๒. น้ำเสียง ๒๐ 
๓. ลีลา บุคลิกภาพ  ๒๐ 
๔. การแต่งกาย ๒๐ 
๕. จังหวะ ทำนอง ๑๐ 

หมายเหตุ    
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด     

๖. รางวัลการประกวด    
 - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับสอง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
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ใบสมัคร 
การประกวดแข่งขันการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียน .................................................................................................................... ..................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. .................................................................................................................. 
อำเภอ .................................................................. จังหวัด ............................................ ................................ 
 

ระดับ  ❑  ชั้นประถมศึกษาปีที ่๑ - ๖  
  ❑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๖   
 

ชื่อเพลง ........................................................................................................................................................ 

ผู้ประกวด 
 ๑. ชื่อ - สกุล ................................................................................ ชั้น .............................. นักร้องนำ 
 ๒. ชื่อ - สกุล ................................................................................ ชั้น .............................. 
 ๓. ชื่อ - สกุล ................................................................................ ชั้น .............................. 
 ๔. ชื่อ - สกุล ................................................................................ ชั้น .............................. 
 ๕. ชื่อ - สกุล ................................................................................ ชั้น .............................. 
 ๖. ชื่อ - สกุล ................................................................................ ชั้น .............................. 
 ๗. ชื่อ - สกุล ................................................................................ ชั้น .............................. 
 ๘. ชื่อ - สกุล ................................................................................ ชั้น .............................. 
 ๙. ชื่อ - สกุล ................................................................................ ชั้น .............................. 

ครูผู้ควบคุม 
 ๑. ชื่อ - สกุล .............................................................................. เบอร์มือถือ …............................... 
 ๒. ชื่อ - สกุล .............................................................................. เบอร์มือถือ …............................... 
 ๓. ชื่อ - สกุล .............................................................................. เบอร์มือถือ …............................... 
 ๔. ชื่อ - สกุล .............................................................................. เบอร์มือถือ …............................... 
  
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงชื่อ) ........................................... ผู้รับรอง  
 (...................................................) 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแข่งขันการประกวดการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
❑ รอบแรก ❑ รอบตัดสิน 

 

ระดับ  ❑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 
  ❑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 

สถานที่ …………………….……................... วันที่ ......... เดือน ………............... พ.ศ. ............... เวลา ......................  
กรรมการผู้ตัดสิน ……………………………………………….............................................................................................  
ภาค …………………………....………………………….…….………. ทีมท่ี ………………..…………........................................... 
โรงเรียน ……………………………………………..……………………….....……………………....................................................  
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ……………………………………………………..……………………………………........................... 
อำเภอ ……………………………………………………..……… จังหวัด................................................................................  

เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก
กรรมการ 

๑. ความพร้อมเพรียง ๓๐  
๒. น้ำเสียง ๒๐  
๓. ลีลา บุคลิกภาพ ๒๐  
๔. การแต่งกาย ๒๐  
๕. จังหวะ ทำนอง ๑๐  

รวม ๑๐๐  

  

 

 ลงชื่อ ………………………………............ กรรมการ 

        (ตัวบรรจง) 

 ลงชื่อ ……………………………............… ผู้ตรวจสอบ 

        (ตัวบรรจง) 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี 
(ระดับก่อนประถมศึกษา : ชั้นอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี)) 

 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชั้นอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี) 

๒. จำนวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ ๓ ทีมๆ ละ ๒ คน 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 ๒ ชั่วโมง 

๔. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ์ 
 ๔.๑ วาดภาพในหัวข้อ “...หัวข้อการประกวดวาดภาพ ระดับก่อนประถมศึกษา กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน ๑๕ วัน ทาง Website กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
www.dla.go.th และ Website ของบริษัทผู้รับจัดงาน รวมทั้ง Website ของเจ้าภาพการจัดงานระดับประเทศ...” 
 ๔.๒ ผู้จัดการประกวดจัดเตรียมอุปกรณ์ให้ ประกอบด้วย 
 - กระดาษวาดเขียนเล่มเล็ก (ขนาด A๔ ๒๐๐ แกรม) 
 ๔.๓ ให้ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมอุปกรณ์มาเอง ดังนี้ 
 - ดินสอ 
 - ยางลบ 
 - สีเทียนชนิด ๑๒ สี (ชุดที่ ๑) 
 - แผ่นรองวาดภาพ 
 ๔.๔ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๕ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ที่กำหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๖ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขนั
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๗ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ที่ชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปลี่ยนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดสำรองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งชื่อผู้เข้าประกวดสำรองไปพร้อมกับ
ผู้เข้าประกวดตัวจริง 
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๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. วาดภาพตามหัวข้อที่กำหนด ๕ 
๒. การวางภาพที่เหมาะสม ๓๐ 
๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๓๐ 
๔. ความประณีตสวยงาม ๓๐ 
๕. การเก็บอุปกรณ์หลังการใช้งาน ๕ 

หมายเหตุ 
 *** หากใช้สีมากกว่า ๑ กล่อง (๑๒ สี) ต้องเป็นสีที่เหมือนกับชุดที่ ๑ มิเช่นนั้นต้องเลือกใช้เพียงกล่องเดียว 

๖. รางวัลการประกวด    
 - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับสอง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี 
(ระดับประถมศึกษาตอนต้น) 

 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

๒. จำนวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ ๓ ทีมๆ ละ ๒ คน 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 ๓ ชั่วโมง 

๔. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ์ 
 ๔.๑ วาดภาพในหัวข้อ “...คณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบในวันประกวด...” 
 ๔.๒ ผู้จัดการประกวด จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ ประกอบด้วย 
 - กระดาษวาดเขียน ๒๐๐ แกรม ขนาด ๑๕ นิ้ว x ๒๒ นิ้ว 
 ๔.๓ ให้ผู้เข้าประกวด จัดเตรียมอุปกรณ์มาเอง ดังนี้ 
 - ดินสอ 
 - ยางลบ 
 - สีไม้ธรรมดาชนิด ๑๒ สี (ชุดที่ ๑) 
 - แผ่นรองวาดภาพ 
 ๔.๔ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๕ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ที่กำหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๖ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขนั
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ(๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๗ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ที่ชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปลี่ยนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดสำรองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งชื่อผู้เข้าประกวดสำรองไปพร้อมกับ
ผู้เข้าประกวดตัวจริง 
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๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. วาดภาพตามหัวข้อที่กำหนด ๕ 
๒. การวางภาพที่เหมาะสม ๓๐ 
๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๓๐ 
๔. ความประณีตสวยงาม ๓๐ 
๕. การเก็บอุปกรณ์หลังการใช้งาน ๕ 

หมายเหตุ 
 *** หากใช้สีมากกว่า ๑ กล่อง (๑๒ สี) ต้องเป็นสีที่เหมือนกับชุดที่ ๑ มิเช่นนั้นต้องเลือกใช้เพียงกล่องเดียว 

๖. รางวัลการประกวด    
 - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับสอง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี 
(ระดับประถมศึกษาตอนปลาย) 

 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

๒. จำนวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ ๓ ทีมๆ ละ ๒ คน 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 ๓ ชั่วโมง 
๔. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ์ 
 ๔.๑ วาดภาพในหัวข้อ “...คณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบในวันประกวดแข่งขัน...” 
 ๔.๒ ผู้จัดการประกวด จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ ประกอบด้วย 
 - กระดาษวาดเขียน ๒๐๐ แกรม ขนาด ๑๕ นิ้ว x ๒๒ นิ้ว 
 ๔.๓ ให้ผู้เข้าประกวด จัดเตรียมอุปกรณ์มาเอง ดังนี้ 
 - ดินสอ 
 - ยางลบ 
 - สีชอล์ก ชนิด ๒๔ สี (ชุดที่ ๑) 
 - แผ่นรองวาดภาพ 
 ๔.๔ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๕ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ทีก่ำหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๖ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด  
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขนั
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๗ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ที่ชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปลี่ยนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดสำรองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งชื่อผู้เข้าประกวดสำรองไปพร้อมกับ
ผู้เข้าประกวดตัวจริง 
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๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. วาดภาพตามหัวข้อที่กำหนด ๕ 
๒. การวางภาพที่เหมาะสม ๓๐ 
๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๓๐ 
๔. ความประณีตสวยงาม ๓๐ 
๕. การเก็บอุปกรณ์หลังการใช้งาน ๕ 

หมายเหตุ 
 *** หากใช้สีมากกว่า ๑ กล่อง (๑๒ สี) ต้องเป็นสีที่เหมือนกับชุดที่ ๑ มิเช่นนั้นต้องเลือกใช้เพียงกล่องเดียว 

๖. รางวัลการประกวด    
 - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับสอง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า | 41 

เกณฑ์การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี 
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 

 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

๒. จำนวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ ๓ ทีมๆ ละ ๒ คน 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในกาประกวด 
 ๓ ชั่วโมง 

๔. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ์ 
 ๔.๑ วาดภาพในหัวข้อ “...คณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบในวันประกวดแข่งขัน...” 
 ๔.๒ ผู้จัดการประกวด จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ ประกอบด้วย 
 - กระดาษวาดเขียน ๒๐๐ แกรม ขนาด ๑๕ นิ้ว x ๒๒ นิ้ว 
 ๔.๓ ให้ผู้เข้าประกวด จัดเตรียมอุปกรณ์มาเอง ดังนี้ 
 - ดินสอ 
 - ยางลบ 
 - สีน้ำ ชนิด ๒๔ สี (ชุดที่ ๑) 
 - แผ่นรองวาดภาพ 
 ๔.๔ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๕ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ที่กำหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๖ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด  
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขนั
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ(๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๗ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ที่ชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปลี่ยนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดสำรองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งชื่อผู้เข้าประกวดสำรองไปพร้อมกับ
ผู้เข้าประกวดตัวจริง 
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๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. วาดภาพตามหัวข้อที่กำหนด ๕ 
๒. การวางภาพที่เหมาะสม ๓๐ 
๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๓๐ 
๔. ความประณีตสวยงาม ๓๐ 
๕. การเก็บอุปกรณ์หลังการใช้งาน ๕ 

หมายเหตุ 
 *** หากใช้สีมากกว่า ๑ กล่อง (๒๔ สี) ต้องเป็นสีที่เหมือนกับชุดที่ ๑ มิเช่นนั้นต้องเลือกใช้เพียงกล่องเดียว 

๖. รางวัลการประกวด    
 - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับสอง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี 
(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

๒. จำนวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ ๓ ทีมๆ ละ ๒ คน 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในกาประกวด 
 ๓ ชั่วโมง 

๔. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ์ 
 ๔.๑ วาดภาพระบายสีน้ำหุ่นนิ่ง ผู้เข้าประกวดวาดภาพระบายสีตามหุ่นนิ่งที่ได้จัดเตรียมให้ 
 ๔.๒ ผู้จัดการประกวด จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ ประกอบด้วย 
 - กระดาษวาดเขียน ๒๐๐ แกรม ขนาด ๑๕ นิ้ว x ๒๒ นิ้ว 
 ๔.๓ ให้ผู้เข้าประกวด จัดเตรียมอุปกรณ์มาเอง ดังนี้ 
 - ดินสอ 
 - ยางลบ 
 - สีน้ำ ชนิด ๒๔ สี (ชุดที่ ๑) 
 - แผ่นรองวาดภาพ 
 ๔.๔ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๕ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ที่กำหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๖ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขนั
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๗ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ที่ชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปลี่ยนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดสำรองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งชื่อผู้เข้าประกวดสำรองไปพร้อมกับ
ผู้เข้าประกวดตัวจริง 
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๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. การวางภาพที่เหมาะสม ๒๐ 
๒. สัดส่วนโครงสร้าง ๓๐ 
๓. การให้สีสวยงาม ๒๐ 
๔. ความสมบูรณ์ (การเก็บรายละเอียด) ๒๕ 
๕. การเก็บอุปกรณ์หลังการใช้งาน ๕ 

หมายเหตุ 
 *** หากใช้สีมากกว่า ๑ กล่อง (๒๔ สี) ต้องเป็นสีที่เหมือนกับชุดที่ ๑ มิเช่นนั้นต้องเลือกใช้เพียงกล่องเดียว 

๖. รางวัลการประกวด    
 - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับสอง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
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ใบสมัคร 
การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียน ........................................................................................................................................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. ....................................................................... ............................................. 
อำเภอ .................................................................. จังหวัด ............................................ .................................. 

ระดับ   ❑  ชั้นก่อนประถมศึกษา (อายุ ๕ - ๖ ปี) 
  ❑  ชั้นประถมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 
  ❑  ชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ - ๖ 
  ❑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 
  ❑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๔- ๖ 

ผู้ประกวด 
 ๑. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….…............................... 
 ๒. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….…............................... 

ครูผู้ควบคุม 
 ๑. ชื่อ - สกุล …..........................................................................  เบอร์มือถือ ...….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงชื่อ) ..................................... ...... ผู้รับรอง 
 (...................................................)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี  

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ระดับชั้น ............................................... 

สถานที่ ............................................................ วันที่ ....... ........ เดือน ........................ พ.ศ. ..................... เวลา .......................... 

กรรมการผู้ตัดสิน ………….................................................................. 

เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

 
ที ่

 
อบจ./เทศบาล 

/อบต. 

 
ชื่อโรงเรียน 

วาดภาพตาม 
หัวข้อที่กำหนด 
และการวาง 

ภาพที่เหมาะสม 
(๓๐) 

ความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ 

(๓๐) 

ความประณีต 
สวยงาม 
(๓๐) 

การเก็บอุปกรณ์ 
หลังการใช้งาน 

(๑๐) 

 
รวม 

๑        

๒        

๓        

๔        

๕        
 

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

             (ตัวบรรจง) 

           ลงชื่อ …………………………………………… ผูต้รวจสอบ 

             (ตัวบรรจง) 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ 
 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๑.๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
 ๑.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 
 ๑.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

๒. จำนวนผู้เข้าร่วมการประกวด 
 ภาคส่งตัวแทนระดับละ ๓ ทีมๆ ละ ๓ คน 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 ๓ ชั่วโมง 

๔. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ์ 
 ๔.๑ วิธีการประกวด ผู้เข้าประกวดดำเนินการแกะสลักผักผลไม้ แล้วนำผลงานที่แกะสลักเสร็จแล้ว  
มาจัดประดับตกแต่งเป็นรูปทรงต่างๆ ตามความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 ๔.๒ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
 ๔.๒.๑ ผู้เข้าประกวดจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการประดิษฐ์และตกแต่งมาเอง 
 ๔.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการแกะสลักต้องไม่เป็นเครื่องมือที่ใช้แกะสำเร็จรูป เช่น มีดที่ใช้หั่นออกมา 
แล้วเป็นลวดลายต่างๆ สำเร็จรูป 
 ๔.๒.๓ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดจัดเตรียม ตัด เกลา แกะสลัก ตกแต่งรูปทรงใดๆ มาก่อน 
 ๔.๒.๔ ให้ผู้เข้าประกวดแกะสลักผักผลไม้ ๔ ชนิด ดังนี้ มะละกอ แครอท ฟักทอง และแคนตาลูป 
ส่วนผลไม้อ่ืนๆ สามารถนำมาประดับได้ 
 ๔.๓ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๔ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ที่กำหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๕ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขนั
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กำหนด ท้ังนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๖ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ที่ชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปลี่ยนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดสำรองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งชื่อผู้เข้าประกวดสำรองไปพร้อมกับ
ผู้เข้าประกวดตัวจริง 

หมายเหต ุ 

 *** ผู้จัดการประกวดเป็นผู้จัดหา มะละกอ แครอท ฟักทอง และแคนตาลูป ให้กับผู้เข้าประกวด 
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๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ถูกต้องตามท่ีกำหนด  ๕ 
๒. ปฏิบัติถูกต้องตามข้ันตอน  ๑๕ 
๓. รูปทรงเหมาะสม  ๑๕ 
๔. ความประณีต เรียบร้อย สวยงาม  ๒๐ 
๕. ความประหยัด  ๑๐ 
๖. ความร่วมมือในการทำงานในหมู่คณะ  ๑๐ 
๗. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดตกแต่ง  ๑๕ 
๘. การจัดเก็บ ทำความสะอาด  ๑๐ 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

๖. รางวัลการประกวด    
 - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับสอง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
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ใบสมัคร 
การประกวดแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียน .................................................................................................................... ..................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. .................................................................................................................. 
อำเภอ .................................................................. จังหวัด ............................................ ................................ 

ระดับ   ❑  ชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ - ๖ 
  ❑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 
  ❑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๔ - ๖ 

ผู้ประกวด 
 ๑. ชื่อ - สกุล ......................................................................................... ชั้น ….….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ......................................................................................... ชั้น ….….............................. 
 ๓. ชื่อ - สกุล ......................................................................................... ชั้น ….….............................. 
 

ครูผู้ควบคุม 
 ๑. ชื่อ - สกุล …..........................................................................  เบอร์มือถือ ...….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงชื่อ) ........................................... ผู้รับรอง  
 (...................................................)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแข่งขันแกะสลักผลไม้ 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สถานที่ ............................................................ วันที่ ....... ........ เดือน ........................ พ.ศ. ..................... เวลา .......................... 

กรรมการผู้ตัดสิน ………….................................................................. 

ระดับ  ❑  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  ❑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  ❑  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 

เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

 
 

ที่ 

 
 

ชื่อโรงเรียน 

การเตรียมเครื่องมือ 

และอุปกรณ์ถูกต้อง 

ตามที่กำหนด 

(๕) 

ปฏิบัติถูกต้อง 

ตามขั้นตอน 

(๑๕) 

รูปทรง 

เหมาะสม 

(๑๕) 

ความประณีต 

เรียบร้อย 

สวยงาม 

(๒๐) 

ความ 

ประหยัด 

(๑๐) 

ความร่วมมือใน 

การทำงานในหมู ่

คณะ 

(๑๐) 

ความคิดริเริ่ม 

สร้างสรรค์ในการ 

จัดตกแต่ง 

(๑๕) 

จัดเก็บทำ 

ความสะอาด 

(๑๐) 

 
 

รวม 

๑           

๒           

๓           

๔           

๕           
 
 
           ลงชื่อ …………………………………………… กรรมการ 

             (ตัวบรรจง) 

           ลงชื่อ …………………………………………… ผู้ตรวจสอบ 

             (ตัวบรรจง)
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย 
 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๑.๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
 ๑.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 
 ๑.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

๒. จำนวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคส่งตัวแทนระดับละ ๓ ทีมๆ ละ ๓ คน 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 ๓ ชั่วโมง 

๔. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ์ 
 ๔.๑ วิธีการประกวด 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 
 ๔.๑.๑ ให้ผู้เข้าประกวดร้อยมาลัยคล้องมือ จำนวน ๑ พวง 
 ๔.๑.๒ ให้ผู้เข้าประกวดเตรียมพานเงินหรือพานทองพร้อมผ้ารองมาเอง นำผลงานที่เสร็จแล้ว
วางบนพานเงินหรือพานทองที่มีขนาดเหมาะสมกับพวงมาลัย พร้อมติดป้ายชื่อ - นามสกุล โรงเรียน อำเภอ
จังหวัด ของผู้เข้าประกวด (เขียนตัวบรรจง) แล้วนำไปจัดแสดงในที่ที่ผู้จัดการประกวดจัดเตรียมไว้ให้ 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 
 ๔.๑.๓ ให้ผู้เข้าประกวดร้อยมาลัยคล้องคอ ประกอบริบบิ้นสำหรับใช้ในงานมงคล 
 ๔.๑.๔ ให้ผู้เข้าประกวดเตรียมพานเงินหรือพานทองพร้อมผ้ารองมาเอง นำผลงานที่เสร็จแล้ว
วางบนพานเงินหรือพานทองที่มีขนาดเหมาะสมกับพวงมาลัย พร้อมติดป้ายชื่อ - นามสกุล โรงเรียน อำเภอ 
จังหวัดของผู้เข้าประกวด (เขียนตัวบรรจง) แล้วนำไปจัดแสดงในที่ท่ีผู้จัดการประกวดจัดเตรียมไว้ให้ 
 ๔.๒ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
 ๔.๒.๑ ให้ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ในการประดิษฐ์และตกแต่ง ตลอดจนเครื่องมือ
และอุปกรณ์ในการจัดทำต่างๆ มาเอง 
 ๔.๒.๒ อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมฉีก ตัด เด็ดกลีบดอกไม้มาก่อนได้ 
 ๔.๒.๓ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดจัดเตรียม ตัด เกลา แกะสลัก ตกแต่งรูปทรงใดๆ มาก่อน 
 ๔.๒.๔ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดตกแต่งกลีบหรือส่วนประกอบอ่ืนๆ มาก่อนที่จะทำการประกวด 
 ๔.๓ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๔ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ที่กำหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๕ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
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โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขนั
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๖ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ที่ชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปลี่ยนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดสำรองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งชื่อผู้เข้าประกวดสำรองไปพร้อมกับ
ผู้เข้าประกวดตัวจริง 

หมายเหตุ 
  *** หากฝ่าฝืนในข้อ ๔.๒.๓ จะตัดสิทธิ์ออกจากการประกวด 
๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. ความพร้อมในการจัดเตรียมวัสดุและเครื่องมือ  ๑๐ 
๒. ความถูกต้องของงานตามประเภทที่กำหนด  ๑๐ 
๓. ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามข้ันตอนที่กำหนด  ๑๐ 
๔. ลักษณะนิสัยในการทำงาน  ๑๐ 
๕. สีสัน รูปทรงสวยงาม  ๑๐ 
๖. ความร่วมมือในการทำงาน  ๕ 
๗. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ๑๐ 
๘. เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด  ๑๐ 
๙. ผลงานประณีต สวยงาม เรียบร้อย มีความคงทน  ๒๕ 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

๖. รางวัลการประกวด    
 - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับสอง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
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ใบสมัคร 
การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียน ......................................................................................................................................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. ......................................................................... ......................................... 
อำเภอ .................................................................. จังหวัด ............................................ ................................ 

ระดับ   ❑  ชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ - ๖ 
  ❑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 
  ❑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๔ - ๖ 

ผู้ประกวด 
 ๑. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๓. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 

ครูผู้ควบคุม 
 ๑. ชื่อ - สกุล …..........................................................................  เบอร์มือถือ ...….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงชื่อ) ..................................... ...... ผู้รับรอง 
 (...................................................)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สถานที่ ............................................................ วันที่ ....... ........ เดือน ........................ พ.ศ. ..................... เวลา .......................... 

กรรมการผู้ตัดสิน ………….................................................................. 

ระดับ  ❑  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  ❑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  ❑  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 

เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

 
 
ท่ี 

 
ภาค/ 
ทีม 

 
 

ชื่อโรงเรยีน 

ความพรอ้มใน 
การจัดเตรียม 

วัสดุและ 
เครือ่งมอื 

(๑๐) 

ความถูกต้อง 
ของงานตาม 
ประเภทท่ี 
กำหนด 
(๑๐) 

ปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง 

ตามขั้นตอนท่ี
กำหนด 
(๑๐) 

ลักษณะนิสัย 
ในการ 
ทำงาน 
(๑๐) 

สีสัน  
รูปทรง 
สวยงาม 
(๑๐) 

ความ 
ร่วมมือใน 
การทำงาน 

(๕) 

ความคิดรเิริ่ม 
สร้างสรรค ์

(๑๐) 

เสร็จทันตาม 
เวลาท่ีกำหนด 

(๑๐) 

ผลงานประณตี 
สวยงามเรยีบรอ้ย 
มีความคงทน 

(๒๕) 

 
 

รวม 

๑             

๒             

๓             

๔             

๕             
 

           ลงชื่อ …………………………………………… กรรมการ 
             (ตัวบรรจง) 

           ลงชื่อ …………………………………………… ผูต้รวจสอบ 
             (ตัวบรรจง)
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตอง 
(ระดับประถมศึกษาตอนปลาย) 

 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

๒. จำนวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ ๓ ทีมๆ ละ ๓ คน 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 ๓ ชั่วโมง 

๔. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ์ 
 ๔.๑ วิธีการประกวด 
 ให้ผู้เข้าประกวดประดิษฐ์งานใบตอง ๑ ชุด ประกอบด้วย 
 - การห่อทรงสูง 
 - การห่อทรงเตี้ย 
 - การห่อขนมเทียน 
 - ถาดรอง (เป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐ - ๑๒ นิ้ว สูงไม่เกิน ๔ นิ้ว) และให้นำผลงานมาจัด
เข้าชุดกันให้สวยงามและเหมาะสม 
 ๔.๒ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
 ๔.๒.๑ ผู้เข้าประกวดจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการประดิษฐ์และตกแต่งมาเอง 
 ๔.๒.๒ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดจัดตกแต่งมาก่อนการประกวด 
 ๔.๓ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๔ ผู้เขา้ประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ที่กำหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๕ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กำหนด ท้ังนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๖ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ที่ชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปลี่ยนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดสำรองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งชื่อผู้เข้าประกวดสำรองไปพร้อมกับ
ผู้เข้าประกวดตัวจริง 
หมายเหตุ  
 *** ผู้จัดการประกวดจัดเตรียมใบตองให้กับผู้เข้าประกวด 
 



หน้า | 56 

๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ (๕ คะแนน) 
    - การเจียนใบตอง การฉีกใบตองให้เหมาะสมกับงาน 

 
๕ 

๒. ความถูกต้องตามประเภทที่กำหนด (๓๐ คะแนน) 
    - การห่อรูปทรงต่างๆ ขนาดเหมาะสม 
    - ถาดรอง (เป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐ - ๑๒ นิ้ว สูงไม่เกิน ๔ นิ้ว ) 

 
๑๕ 
๑๕ 

๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ๑๐ 
๔. ความประณีต สวยงาม  ๒๕ 
๕. ความร่วมมือในการทำงาน  ๑๐ 
๖. งานเสร็จตามเวลากำหนด  ๑๐ 
๗. จัดเก็บทำความสะอาด  ๑๐ 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

๖. รางวัลการประกวด    
 - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับสอง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตอง 
(ระดับมัธยมศึกษา) 

 

๑.ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ๑.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 
 ๑.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

๒. จำนวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ ๓ ทีมๆ ละ ๓ คน 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 ๓ ชั่วโมง 

๔. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ์ 
 ๔.๑ วิธีการประกวด 
 ๔.๑.๑ จัดทำเป็นพานบายศรีสู่ขวัญ ขนาดความสูง ๓ ชั้น 
 ๔.๑.๒ ให้ผู้เข้าประกวดนำวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดทำ เช่น พานเงิน พานทองขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางขอบด้านในของพานอันล่างสุดอยู่ระหว่าง ๙ - ๑๑ นิ้ว ดอกไม้ที่ยังไม่ได้แปรรูป และวัสดุ
อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องยังไม่แปรรูปนำมาให้ผู้จัดการประกวดตรวจสอบก่อนการประกวด จัดเป็นพานบายศรี
สู่ขวัญ ขนาดความสูง ๓ ชั้น 
 ๔.๒ การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 
 ๔.๒.๑ ผู้เข้าประกวดจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการประดิษฐ์และตกแต่งมาเอง 
 ๔.๒.๒ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดจัดตกแต่งมาก่อนการประกวด 
 ๔.๓ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๔ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ที่กำหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๕ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขนั
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๖ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ที่ชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปลี่ยนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดสำรองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งชื่อผู้เข้าประกวดสำรองไปพร้อมกับ
ผู้เข้าประกวดตัวจริง 
หมายเหตุ  
 *** ผู้จัดการประกวดจัดเตรียมใบตองให้กับผู้เข้าประกวด 
 *** หากฝ่าฝืน ข้อ ๔.๑.๒ ถือว่าสละสิทธิ์ 
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๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. ขนาด รูปทรง และสัดส่วน  ๒๐ 
๒. ความประณีตสวยงาม  ๒๕ 
๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ๒๐ 
๔. ความถูกต้องตามความหมาย  ๒๐ 
๕. ความสะอาด เป็นระเบียบเวลาปฏิบัติงานและหลังทำงาน  ๕ 
๖. งานเสร็จตามเวลากำหนด  ๑๐ 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

๖. รางวัลการประกวด    
 - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับสอง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
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ใบสมัคร 
การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตอง 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียน .................................................................................................................... ..................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. ................................................................................................ .................. 
อำเภอ .................................................................. จังหวดั ............................................................................ 
 

ระดับ   ❑  ชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ - ๖ 
❑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 

  ❑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๔ - ๖ 

ผู้ประกวด 
 ๑. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๓. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 

ครูผู้ควบคุม 
 ๑. ชื่อ - สกุล …..........................................................................  เบอร์มือถือ ...….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงชื่อ) ........................................... ผู้รับรอง  
 (...................................................)  
    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตอง 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ระดับชั้น …………………………………………………………………… 

สถานที่ ............................................................ วันที่ ....... ........ เดือน ........................ พ.ศ. ..................... เวลา .......................... 

กรรมการผู้ตัดสิน ………….................................................................. 

ระดับ  ❑  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  ❑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  ❑  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 

เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
 
 
ที ่

 
ภาค/ทีม 

 
 

ชื่อโรงเรียน 

ขนาด 
รูปทรง 

และสัดส่วน 
(๒๐) 

ความประณีต 
สวยงาม 
(๒๕) 

ความคิดริเร่ิม 
สร้างสรรค์ 

(๒๐) 

ความถูกต้อง 
ตามความหมาย 

(๒๐) 

ความคิดริเร่ิม 
สร้างสรรค์ 

(๑๐) 

ความสะอาด  
เป็นระเบียบเวลา 

ปฏิบัติงาน 
และหลังทำงาน 

(๕) 

งานเสร็จตาม 
เวลากำหนด 

(๑๐) 

 
 

รวม 

๑           

๒           

๓           

๔           

๕           
 

           ลงชื่อ …………………………………………… กรรมการ 
             (ตัวบรรจง) 

           ลงชื่อ …………………………………………… ผู้ตรวจสอบ 
             (ตัวบรรจง)
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันโครงงาน 
 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๑.๑ ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา (อายุ ๕ - ๖ ปี) 
 ๑.๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
 ๑.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 
 ๑.๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

๒. จำนวนผู้เข้าประกวด 
 ๒.๑ ให้แต่ละภาคคัดเลือกโครงงานในแต่ละกลุ่มสาระของแต่ละช่วงชั้นเข้าประกวด กลุ่มสาระ ละ ๓ โครงงาน 
 ๒.๒ ผู้เข้าประกวดในแต่ละกลุ่มสาระ ในแต่ละช่วงชั้น ภาคละ ๓ ทีม ๆ ละ ๓ คน แต่ละทีมเข้าประกวด
ไม่เกิน ๑ โครงงาน  
 *** ส่งโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ ๓ โครงงาน ๆ ละ ๓ คน 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 นำเสนอพร้อมกับคณะกรรมการซักถาม ไม่เกิน ๑๘ นาที / ๑ โครงงาน 
๔. วิธีการประกวด 
 ๔.๑ โครงงานจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๙ กลุ่ม ดังนี้ 
 ๔.๑.๑ ปฐมวัย 
 ๔.๑.๒ ภาษาไทย 
 ๔.๑.๓ คณิตศาสตร์ 
 ๔.๑.๔ วิทยาศาสตร์ 
 ๔.๑.๕ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 ๔.๑.๖ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ๔.๑.๗ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ๔.๑.๘ สุขศึกษา และพลศึกษา 
 ๔.๑.๙ ศิลปะ 
 ๔.๒ ให้ผู้เข้าประกวดจัดทำรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ มีจำนวนหน้าไม่เกิน ๕๐ หน้า จำนวน ๔ ชุด 
(พิมพ์ด้วยกระดาษ A๔) ส่งให้คณะกรรมการก่อนการประกวดแข่งขัน ภายในวันเวลาที่ ผู้จัดการประกวด
กำหนด (*** ติดตามรายละเอียดการจัดส่งจากผู้จัดการประกวด) ระดับชั้น ป.๔ - ๖, ม.๑ - ๓, ม.๔ - ๖ 
 ๔.๓ ผู้เข้าประกวดจัดทำป้ายแสดงโครงงาน ประกอบด้วย วัสดุเป็นแผ่น ๓ แผ่น แผ่นกลางมีขนาด 
๖๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร แผ่นข้างมีขนาด ๖๐ x ๖๐ เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น ป.๔ - ๖, ม.๑ - ๓, ม.๔ - ๖ 
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 ๔.๔ ผู้เข้าประกวดต้องจับฉลากเพ่ือจัดลำดับก่อนการประกวด ๓๐ นาที 
 ๔.๕ ผู้เข้าประกวดสามารถจัดเตรียมโครงงานภายในห้อง ก่อนการประกวด ๑๕ นาที 
 ๔.๖ ผู้เข้าประกวดต้องนำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ เพ่ือให้คณะกรรมการซักถาม 
 ๔.๗ โครงงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เป็นโครงงานที่ลอกเลียนแบบของผู้อื่นและต้องเป็นโครงงาน
ที่ผ่านการคัดเลือกจากระดับภาคมาแล้ว 
 ๔.๘ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขัน
ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๙ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ที่กำหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๑๐ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่
ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
   (๑) สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
   (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขนั
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๑๑ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ที่ชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปลี่ยนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดสำรองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งชื่อผู้เข้าประกวดสำรองไปพร้อมกับ
ผู้เข้าประกวดตัวจริง 

๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
 ตอนที่ ๑ ความคิดสร้างสรรค์ (๑๐ คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. ความแปลกใหม่ของโครงงาน  ๕ 
๒. การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ๕ 

 
 
 
 
 
 

๖๐ ซ.ม. ๑๒๐ ซ.ม. ๖๐ ซ.ม. 

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

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

(สูง ไม่เกิน ๕๐ ซ.ม.) 
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 ตอนที่ ๒ การเขียนรายงาน (๒๒ คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. ความถูกต้องตามแบบฟอร์มการเขียนรายงานการจัดทำโครงงาน 
(เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ) 

 
 

    - มีครบทุกหัวข้อ และจัดลำดับถูกต้อง  ๕ 
    - มีครบทุกหัวข้อ แต่จัดลำดับไม่ถูกต้อง  ๓ 
    - มีไม่ครบทุกหัวข้อ ๑ 
๒. ความสมบูรณ์ของเนื้อหาในการเขียนรายงานการจัดทำโครงงาน 
(เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ) 

 

    - โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า ๙๕%  ๙ 
    - โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า ๘๕%  ๗ 
    - โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า ๗๕%  ๕ 
    - โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า ๖๕%  ๓ 
    - โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า ๕๕%  ๑ 
๓. การใช้ภาษา (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - ใช้ภาษาถูกหลักไวยากรณ์  ๕ 
    - มีการสะกดคำผิดไม่เกิน ๓ คำ  ๓ 
    - มีการสะกดคำผิดมากกว่า ๓ คำ  ๑ 
๔. เอกสารอ้างอิง (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - เอกสารอ้างอิงมีความเก่ียวโยงกับโครงงานไม่น้อยกว่า ๙๕%  ๓ 
    - เอกสารอ้างอิงมีความเก่ียวโยงกับโครงงานไม่น้อยกว่า ๘๕%  ๒ 
    - เอกสารอ้างอิงมีความเก่ียวโยงกับโครงงานไม่น้อยกว่า ๗๕%  ๑ 

หมายเหตุ 
 ๑. รูปเล่มรายงานที่มีจำนวนหน้าเกิน ๕๐ หน้า จะถูกตัดคะแนน ๕ คะแนน 
 ๒. รูปเล่มรายงานที่ส่งไม่ทันตามเวลาที่กำหนด ให้นำไปส่งในวันประกวด โดยจะถูกตัดคะแนน ๕ คะแนน 
 

 ตอนที่ ๓ วิธีการดำเนินงาน (๑๘ คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. การกำหนดปัญหา (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - ประเด็นปัญหามีความเฉพาะเจาะจง และชัดเจนดีมาก  ๕ 
    - ประเด็นปัญหามีความเฉพาะเจาะจง แต่ยังไม่ชัดเจน  ๓ 
    - ประเด็นปัญหาไม่เฉพาะเจาะจง  ๑ 
๒. การดำเนินงาน (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - ดำเนินงานเป็นลำดับขั้นตอน สื่อความหมายอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย  ๗ 
    - ดำเนินงานเป็นลำดับขั้นตอน สื่อความหมายอย่างชัดเจน  ๕ 
    - ดำเนินงานเป็นลำดับขั้นตอน สื่อความหมายไม่ชัดเจน  ๓ 
    - ดำเนินงานไม่เป็นลำดับขั้นตอน สื่อความหมายไม่ชัดเจน  ๑ 
๓. การแปลผลและสรุปผล (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - แปลผลถูกต้อง และสรุปผลสอดคล้องกับข้อมูล  ๓ 
    - แปลผลบางส่วนถูกต้อง และสรุปผลไม่สอดคล้องกับข้อมูล  ๒ 
    - แปลผลบางส่วนไม่ถูกต้อง และสรุปผลสอดคล้องกับข้อมูล  ๑ 
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เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๔. การอภิปราย (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - อภิปรายผลได้ถูกต้อง สมบูรณ์ พร้อมมีข้อมูลประกอบ  ๓ 
    - อภิปรายผลได้ถูกต้อง แต่ไม่มีข้อมูลประกอบ  ๒ 
    - อภิปรายผลถูกต้องเพียงบางส่วน  ๑ 

 

 ตอนที่ ๔ การนำเสนอ : จัดแสดงผลงาน (๒๐ คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. การนำเสนอข้อมูล (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - จัดเรียงลำดับขั้นตอนในการนำเสนอมีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า ๙๕%  ๗ 
    - จัดเรียงลำดับขั้นตอนในการนำเสนอมีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า ๘๕%  ๕ 
    - จัดเรียงลำดับขั้นตอนในการนำเสนอมีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า ๗๕%  ๓ 
    - จัดเรียงลำดับขั้นตอนในการนำเสนอมีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า ๖๕%  ๑ 
๒. มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดงโครงงานที่เหมาะสม (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - อุปกรณ์ประกอบการแสดงโครงงานมีความเหมาะสมทั้งหมด  ๓ 
    - อุปกรณ์ประกอบการแสดงโครงงานบางส่วนมีความเหมาะสม  ๒ 
    - อุปกรณ์ประกอบการแสดงโครงงานไม่เหมาะสม  ๑ 
๓. รูปแบบการนำเสนอน่าสนใจ (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - รูปแบบการนำเสนอผลงานน่าสนใจไม่น้อยกว่า ๙๕%  ๕ 
    - รูปแบบการนำเสนอผลงานน่าสนใจไม่น้อยกว่า ๘๕%  ๔ 
    - รูปแบบการนำเสนอผลงานน่าสนใจไม่น้อยกว่า ๗๕%  ๓ 
    - รูปแบบการนำเสนอผลงานน่าสนใจไม่น้อยกว่า ๖๕%  ๒ 
    - รูปแบบการนำเสนอผลงานน่าสนใจไม่น้อยกว่า ๕๕%  ๑ 
๔. มีความประณีต สวยงาม (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - สะอาด สวยงาม ตัวหนังสือ และสีที่ใช้เหมาะสมทั้งหมด  ๓ 
    - สะอาด สวยงาม ตัวหนังสือ และสีที่ใช้เหมาะสมเพียงบางส่วน  ๒ 
    - สะอาด ตัวหนังสือ และสีที่ใช้ไม่เหมาะสม  ๑ 
๕. การใช้แผงโครงงานตามขนาดที่กำหนด (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - ใช้แผงโครงงานตามขนาดที่กำหนด  ๒ 
    - ใช้แผงโครงงานแตกต่างจากขนาดที่กำหนด  ๐ 

 

 ตอนที่ ๕ การนำเสนอ : การบรรยาย (๒๐ คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. ความสมบูรณ์ของเนื้อหา (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - นำเสนอเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาครบถ้วนไม่น้อยกว่า ๙๕%  ๗ 
    - นำเสนอเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาครบถ้วนไม่น้อยกว่า ๘๕%  ๕ 
    - นำเสนอเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาครบถ้วนไม่น้อยกว่า ๗๕%  ๓ 
    - นำเสนอเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาครบถ้วนไม่น้อยกว่า ๖๕%  ๑ 
๒. ทักษะการนำเสนอ (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - มีทักษะในการนำเสนอครบถ้วนไม่น้อยกว่า ๙๕%  ๑๐ 
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เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
    - มีทักษะในการนำเสนอครบถ้วนไม่น้อยกว่า ๘๕%  ๘ 
    - มีทักษะในการนำเสนอครบถ้วนไม่น้อยกว่า ๗๕%  ๖ 
    - มีทักษะในการนำเสนอครบถ้วนไม่น้อยกว่า ๖๕%  ๔ 
    - มีทักษะในการนำเสนอครบถ้วนไม่น้อยกว่า ๕๕%  ๒ 
๓. การมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในกลุ่ม (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงาน  ๓ 
    - สมาชิกในกลุ่มมีการนำเสนอผลงานไม่ครบทุกคน  ๑ 

หมายเหตุ 
 *** สามารถนำเสนอด้วยวิธีการฉายภาพข้ามศีรษะ หรือคอมพิวเตอร์ 
 

 ตอนที่ ๖ การตอบข้อซักถาม (๑๐ คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. การตอบคำถาม (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - ตอบคำถามได้ตรงประเด็น และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่น้อยกว่า ๙๕%  ๗ 
    - ตอบคำถามได้ตรงประเด็น และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่น้อยกว่า ๘๕%  ๕ 
    - ตอบคำถามได้ตรงประเด็น และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่น้อยกว่า ๗๕%  ๓ 
    - ตอบคำถามได้ตรงประเด็น และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่น้อยกว่า ๖๕%  ๑ 
๒. การมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในกลุ่ม (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม  ๓ 
    - สมาชิกในกลุ่มร่วมกันตอบคำถามไม่ครบทุกคน  ๑ 

หมายเหตุ 
 *** เวลาที่ใช้ในการนำเสนอไม่เกิน ๙ นาท ีและเวลาตอบข้อซักถามไม่เกิน ๙ นาท ี
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

๖. รางวัลการประกวด    
 - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับสอง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
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ใบสมัคร 
การประกวดแข่งขันโครงงาน 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ …………………........................................................ 

ชื่อโครงงาน …………………………......................................................... 

ระดับ   ❑ ชั้นก่อนประถมศึกษา (อายุ ๕ - ๖ ปี) 
  ❑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
  ❑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 
  ❑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
โรงเรียน ………………………………….........................................................................................................................  
สังกัด อบจ. /เทศบาล /อบต. …………………………………….....................................................................................  
อำเภอ ………………................................................. จังหวัด ................................................................................. 

ผู้ประกวด 
 ๑. ชื่อ - สกุล ............................................................................................. ชั้น ….….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ............................................................................................. ชั้น ….….............................. 
 ๓. ชื่อ - สกุล ............................................................................................. ชั้น ….….............................. 

ครูผู้ควบคุม 
 ๑. ชื่อ - สกุล ….............................................................................  เบอร์มือถือ ...…............................... 
 ๒. ชื่อ - สกุล ................................................................................ เบอร์มือถือ ….................................. 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงชื่อ) ........................................... ผู้รับรอง  
 (...................................................)  
    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ 
 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๑.๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
 ๑.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 
 ๑.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

๒. จำนวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคส่งตัวแทนระดับชั้นละ ๓ ทีม ๆ ละ ๕ - ๑๐ คน 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 แสดงทีมละไม่เกิน ๑๕ - ๒๐ นาที 

๔. วิธีการประกวด 
 ๔.๑ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๒ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ที่กำหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๓ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขนั
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๔ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ที่ชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปลี่ยนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดสำรองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งชื่อผู้เข้าประกวดสำรองไปพร้อมกับ
ผู้เข้าประกวดตัวจริง 

๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. การใช้ภาษา อักขระ ออกเสียงถูกต้อง  ๓๐ 
๒. การแต่งกายสอดคล้องกับเนื้อเรื่องและสวยงาม  ๑๕ 
๓. เนื้อเรื่องมีคติสอนใจ  ๒๐ 
๔. อุปกรณ์การแสดงสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง  ๑๐ 
๕. การแสดงสมบทบาท  ๑๕ 
๖. การแสดงภายในเวลาที่กำหนด  ๑๐ 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 



หน้า | 68 

๖. รางวัลการประกวด    
 - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับสอง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
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ใบสมัคร 
การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียน ......................................................................................................................................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. .................................................................................................................. 
อำเภอ .................................................................. จังหวัด ............................................ ................................ 

ระดับ   ❑  ชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ - ๖ 
  ❑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 
  ❑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๔ - ๖ 

ชื่อเรื่อง .......................................................................................................................................................... 

ผู้ประกวด 
 ๑. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๓. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๔. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๕. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๖. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๗. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๘. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๙. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๑๐. ชื่อ - สกุล ..................................................................................... ชั้น ….….............................. 
 

ครูผู้ควบคุม 
 ๑. ชื่อ - สกุล …..........................................................................  เบอร์มือถือ ...….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 ๓. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 ๔. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงชื่อ) ........................................... ผู้รบัรอง 
 (...................................................)  
    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ระดับชั้น ............................................................................. 
 

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

กรรมการผู้ตัดสิน …………………..…………………………………………………… 
 

โรงเรียน …….…………………………………..………………....... สังกัด ..……………….…….................………………………….. 
อำเภอ …....................................................................... จงัหวดั …….................................................................... 
 
เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก
กรรมการ 

๑. การใช้ภาษา อักขระ ออกเสียงถูกต้อง  ๓๐  
๒. การแต่งกายสอดคล้องกับเนื้อเรื่องและสวยงาม  ๑๕  
๓. เนื้อเรื่องมีคติสอนใจ  ๒๐  
๔. อุปกรณ์การแสดงสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง  ๑๐  
๕. การแสดงสมบทบาท  ๑๕  
๖. การแสดงภายในเวลาที่กำหนด  ๑๐  

รวม ๑๐๐  
 
 

 ลงชื่อ ………………………………............ กรรมการ 

        (ตัวบรรจง) 

 ลงชื่อ ……………………………............… ผู้ตรวจสอบ 

        (ตัวบรรจง) 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาจีน 
 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้เข้าประกวดแต่ละทีมเป็นนักเรียน
โรงเรียนเดียวกัน สามารถคละระดับ และชั้นเรียนได้ 

๒. จำนวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ ๓ ทีม ๆ ละ ๕ - ๑๐ คน 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 แสดงทีมละไมเ่กิน ๑๕ - ๒๐ นาที 

๔. วิธีการประกวด 
 ๔.๑ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๒ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ที่กำหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๓ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิ ด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขนั
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๔ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ที่ชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปลี่ยนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดสำรองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งชื่อผู้เข้าประกวดสำรองไปพร้อมกับ
ผู้เข้าประกวดตัวจริง 

๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. การใช้ภาษา อักขระ ออกเสียงถูกต้อง  ๓๐ 
๒. การแต่งกายสอดคล้องกับเนื้อเรื่องและสวยงาม  ๑๕ 
๓. เนื้อเรื่องมีคติสอนใจ  ๒๐ 
๔. อุปกรณ์การแสดงสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง  ๑๐ 
๕. การแสดงสมบทบาท  ๑๕ 
๖. การแสดงภายในเวลาที่กำหนด  ๑๐ 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
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๖. รางวัลการประกวด    
 - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับสอง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
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ใบสมัคร 
การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาจีน 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียน ......................................................................................................................................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. ......................................................................... ......................................... 
อำเภอ .................................................................. จังหวัด ............................................ ................................ 

ระดับ   ❑  ชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ - ๖ 
  ❑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 
  ❑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๔ - ๖ 

ชื่อเรื่อง .......................................................................................................................................................... 

ผู้ประกวด 
 ๑. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๓. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๔. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๕. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๖. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๗. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๘. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๙. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๑๐. ชื่อ - สกุล ..................................................................................... ชั้น ….….............................. 
 

ครูผู้ควบคุม 
 ๑. ชื่อ - สกุล …................................................................... ....... เบอร์มือถือ ...….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 ๓. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 ๔. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงชื่อ) ........................................... ผู้รับรอง  
 (...................................................)  
    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาจีน 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ระดับชั้น .............................................................................. 
 

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

กรรมการผู้ตัดสิน …………………..…………………………………………………… 
 

โรงเรียน …….…………………………………..………………....... สังกัด ..……………….…….................………………………….. 
อำเภอ …....................................................................... จงัหวดั …….................................................................... 
 

เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก
กรรมการ 

๑. การใช้ภาษา อักขระ ออกเสียงถูกต้อง  ๓๐  
๒. การแต่งกายสอดคล้องกับเนื้อเรื่องและสวยงาม  ๑๕  
๓. เนื้อเรื่องมีคติสอนใจ  ๒๐  
๔. อุปกรณ์การแสดงสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง  ๑๐  
๕. การแสดงสมบทบาท  ๑๕  
๖. การแสดงภายในเวลาที่กำหนด  ๑๐  

รวม ๑๐๐  
 
 

 ลงชื่อ ………………………………............ กรรมการ 

        (ตัวบรรจง) 

 ลงชื่อ ……………………………............… ผู้ตรวจสอบ 

        (ตัวบรรจง) 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันการจัดสวนถาดแห้ง 
 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด (ทีมผสม ๔ คน) 
 - นักเรียน จำนวน ๑ คน 
 - ครู จำนวน ๑ คน 
 - ผู้บริหารสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายกฯ/รองนายกฯ/ผู้อำนวยการโรงเรียน/รองผู้อำนวยการ
โรงเรียน) จำนวน ๑ คน 
 - ผู้ปกครอง จำนวน ๑ คน 
๒. จำนวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ ๓ ทีมๆ ละ ๔ คน (ทีมผสม) 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 
๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 ๑ ชั่วโมง 
๔. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และวิธีการประกวด 
 ๔.๑ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
 ๔.๑.๑ ลักษณะของภาชนะที่ใช้เป็นจานรองกระถาง เป็นดินเผาทรงกลมชนิดไม่เคลือบขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๑ - ๑๓ นิ้ว 
 ๔.๑.๒ พันธุ์ไม้และวัสดุอุปกรณ์ 
  - พันธุ์ไม้เป็นพันธุ์ที่ใช้จัดสวนถาดแห้ง ไม่ต่ำกว่า ๓ ชนิด 
  - วัสดุประกอบ เช่น หิน กรวด ไม้อ่ืนๆ ให้คำนึงถึงความเป็นธรรมชาติ 
  - วัสดุปลูก มีความเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ 
 ๔.๑.๓ ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเอง ได้แก่ 
  - อุปกรณ์เขียนแบบ ๑ ชุด 
  - พันธุ์ไม้ วัสดุประกอบ 
  - ภาชนะท่ีใช้จัด 
  - กระป๋องฉีดน้ำ 
 ๔.๒ วิธีการประกวด 
 ๔.๒.๑ ให้ผู้เข้าประกวดเขียนแบบแปลนแผนให้เสร็จก่อนลงมือจัด 
 ๔.๒.๒ ผู้เข้าประกวดลงมือจัดสวนถาดแห้งตามแบบแปลนที่ได้กำหนดไว้ 
 ๔.๒.๓ ผู้ร่วมแข่งขันต้องพร้อมก่อนเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที 
 ๔.๒.๔ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์การประกวด
ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๒.๕ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจาก
เวลาที่กำหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๒.๖ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็น
ว่าอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
  (๑) สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
  (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
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โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กำหนด ท้ังนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๒.๗ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ที่ชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดสำรองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งชื่อผู้เข้าประกวดสำรอง
ไปพร้อมกับผู้เข้าประกวดตัวจริง 

หมายเหตุ  
 *** ผู้จัดการประกวดจัดเตรียมจานรองกระถาง ทรายหยาบและทรายละเอียด ตุ๊กตาจัดสวนขนาดเล็ก
ให้กับผู้เข้าประกวด 

๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. ความสมดุล  ๑๐ 
๒. ความกลมกลืนและความสวยงาม  ๑๕ 
๓. ความแตกต่าง  ๑๐ 
๔. ความประณีต  ๑๕ 
๕. ความถูกต้องตามเกณฑ์  ๑๐ 
๖. การเลือกใช้พันธุ์ไม้และวัสดุประกอบ  ๑๕ 
๗. การเขียนแบบแปลน  ๑๐ 
๘. จุดเด่น  ๑๕ 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

๖. รางวัลการประกวด    
 - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับสอง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
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ใบสมัคร 
การประกวดแข่งขันการจัดสวนถาดแห้ง 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียน ......................................................................................................................................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. ......................................................................... ......................................... 
อำเภอ .................................................................. จังหวัด ............................................ ................................ 

ผู้ประกวด 
 ๑. ชื่อ - สกุล ......................................................................... ชั้น ….…........................... (นักเรียน) 
 ๒. ชื่อ - สกุล ...................................................................... ... (ครู) 
 ๓. ชื่อ - สกุล ......................................................................... (ผู้บริหารสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 ๔. ชื่อ - สกุล ......................................................................... (ผู้ปกครอง) 
 

ครูที่ปรึกษา 
 ๑. ชื่อ - สกุล …..........................................................................  เบอร์มือถือ ...….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงชื่อ) ........................................... ผู้รับรอง  
 (...................................................)  
    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแข่งขันการจัดสวนถาดแห้ง 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สถานที่ ............................................................ วันที่ ....... ........ เดือน ........................ พ.ศ. ..................... เวลา .......................... 

กรรมการผู้ตัดสิน ………….................................................................. 

อบจ. /เทศบาล /อบต. ......................................................................................  

เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
 
 

ที ่

 
ภาค/ 
ทีม 

 
 

ชื่อโรงเรียน 

ความสมดุล 
(๑๐) 

ความ
กลมกลืนและ 
ความสวยงาม 

(๑๕) 

ความ
แตกต่าง 
(๑๐) 

ความ
ประณีต 
(๑๕) 

ความถูกต้อง 
ตามเกณฑ์ 

(๑๐) 

การเลือกใช้พันธุ์ไม ้
และวัสดุประกอบ 

(๑๕) 

การเขียน
แบบแปลน 

(๑๐) 

จุดเด่น 
(๑๕) 

 
 

รวม 

๑            

๒            

๓            

๔            

๕            
 

           ลงชื่อ …………………………………………… กรรมการ 
             (ตัวบรรจง) 

           ลงชื่อ …………………………………………… ผู้ตรวจสอบ 
             (ตัวบรรจง)
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 
 

๑. ระดับผู้เข้าประกวด 
 ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. จำนวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคส่งผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ละ ๓ ชิ้นงาน (ชิ้นงานละ ๑ คน) 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 นำเสนอ และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการฯ ไม่เกิน ๑๒ นาที / ๑ สื่อ 

๔. วิธีการประกวด 
 ๔.๑ สื่อนวัตกรรมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๙ กลุ่ม ดังนี้ 
 ๔.๑.๑ ปฐมวัย 
 ๔.๑.๒ ภาษาไทย 
 ๔.๑.๓ คณิตศาสตร์ 
 ๔.๑.๔ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ๔.๑.๕ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 ๔.๑.๖ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ๔.๑.๗ สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ๔.๑.๘ วิทยาศาสตร์ 
 ๔.๑.๙ ศิลปะ 
 ๔.๒ ให้ผู้เข้าประกวดส่งรายงานสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา จำนวน ๔ ชุด (พิมพ์ด้วยกระดาษ A๔) 
โดยส่งให้คณะกรรมการก่อนการประกวดแข่งขัน ภายในวันเวลาที่ผู้จัดการประกวดกำหนด  
(*** ติดตามรายละเอียดการจัดส่งจากผู้จัดการประกวด) 
 ๔.๓ ผู้เข้าประกวดจะต้องจับฉลากเพ่ือจัดลำดับ ก่อนการประกวด ๓๐ นาที 
 ๔.๔ ผู้เข้าประกวดสามารถจัดเตรียมสื่อนวัตกรรมภายในห้อง ก่อนการประกวด ๑๕ นาที 
 ๔.๕ ผู้เข้าประกวดต้องนำเสนอสื่อนวัตกรรมต่อคณะกรรมการ เพ่ือให้คณะกรรมการได้ซักถาม 
 ๔.๖ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ที่กำหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๗ กรณีการแข่งขันเดี่ยว (ผู้ที่ชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) ไม่ให้มีการ
เปลี่ยนตัว 
 
๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. รูปแบบการผลิตสื่อ 
    ๑.๑ ออกแบบสื่ออย่างเป็นระบบ เนื้อหามีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนการเรียนรู้ 
    ๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของนักเรียน 
    ๑.๓ เป็นสื่อที่ไม่ลอกเลียนแบบผู้อ่ืนมาโดยตรง 
    ๑.๔ เป็นสื่อที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน 

 

๒๐ 
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เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๒. คู่มือการผลิตและข้ันตอนการใช้สื่อ 
    ๒.๑ มีเทคนิคและกระบวนการผลิตที่ชัดเจน 
    ๒.๒ มีเนื้อหาสอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
    ๒.๓ การนำเสนอสื่อเป็นไปตามลำดับขั้นตอนของหลักวิชาการ 
    ๒.๔ ความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้น / ช่วงชั้น 
    ๒.๕ มีคุณค่าและประโยชน์กับผู้สอน และผู้เรียน 

๒๐ 
 

๓. สรุปรายงานผลการนำไปใช้ 
    ๓.๑ มีเอกสารรายงานผลการนำไปใช้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
    ๓.๒ มีเอกสารเผยแพร่เป็นรูปธรรมเป็นที่ยอมรับและตรวจสอบได้ 
    ๓.๓ มีเอกสารแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เกิดจาการใช้สื่อ 
    ๓.๔ รายงานการใช้จัดทำเพ่ือแสดงผล และยืนยันประโยชน์ของสื่อต่อการเรียนการสอน 
*** มิใช่จัดทำเพ่ือการประกวดสื่อเท่านั้น 

๒๐ 
 

๔. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 
    ๔.๑ มีความทันสมัยแปลกใหม่ 
    ๔.๒ มีความคงทน ประหยัด หาง่ายในท้องถิ่น 
    ๔.๓ ใช้ประกอบการสอนได้ง่ายและสะดวก 
    ๔.๔ การจัดแสดงเรียบง่าย และมีคุณค่า 

๒๐ 

๕. การนำเสนอต่อคณะกรรมการ 
    ๕.๑ ความเหมาะสมของเวลาในการนำเสนอ 
    ๕.๒ มีเทคนิคในการนำเสนอท่ีเหมาะสมน่าสนใจ 
    ๕.๓ มีความม่ันใจชัดเจนในการตอบคำถาม 
    ๕.๔ บุคลิกภาพ ท่วงที วาจาของผู้รายงาน 

๒๐ 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

๖. รางวัลการประกวด    
 - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับสอง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
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ใบสมัคร 
การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียน .............................................................................................................................................. .................. 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. ................................................................................... ...................................... 
อำเภอ ……........................................................... จังหวัด ....................................................................................  

กลุ่มสาระ  ❑ ปฐมวัย  ❑ ภาษาไทย  ❑ คณิตศาสตร์ ❑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  ❑ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   ❑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ❑ สุขศึกษา และพลศึกษา  ❑ วิทยาศาสตร์  ❑ ศิลปะ 

ชื่อสื่อนวัตกรรม ............................................................................................................................... ................... 

ผู้ประกวด 
 ๑. ชื่อ - สกุล ....................................................................... ................................................................... 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงชื่อ) ........................................... ผู้รับรอง  
 (...................................................)  
    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 
(สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย) 

 

๑. ระดับผู้เข้าประกวด 
 ครูผู้ดูแลเด็ก หรือผู้ดูแลเด็กเล็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. จำนวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ ๓ ชิ้นงาน (ชิ้นงานละ ๑ คน) 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 นำเสนอ และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ ไม่เกิน ๑๒ นาที / ๑ สื่อ 

๔. วิธีการประกวด 
 ๔.๑ ให้ผู้เข้าประกวดส่งรายงานสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา จำนวน ๔ ชุด (พิมพ์ด้วยกระดาษ A๔) 
โดยส่งให้คณะกรรมการก่อนการประกวดแข่งขัน ภายในวันเวลาที่ผู้จัดการประกวดกำหนด 
(***ติดตามรายละเอียดการจัดส่งจากผู้จัดการประกวด) 
 ๔.๒ ผู้เข้าประกวดจะต้องจับฉลากเพ่ือจัดลำดับ ก่อนการประกวด ๓๐ นาที 
 ๔.๓ ผู้เข้าประกวดสามารถจัดเตรียมสื่อนวัตกรรมภายในห้อง ก่อนการประกวด ๑๕ นาที 
 ๔.๔ ผู้เข้าประกวดต้องนำเสนอสื่อนวัตกรรมต่อคณะกรรมการ เพ่ือให้คณะกรรมการได้ซักถาม 
 ๔.๕ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ที่กำหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๖ กรณีการแข่งขันเดี่ยว (ผู้ชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) ไม่ให้มีการ
เปลี่ยนตัว 

๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. รูปแบบการผลิตสื่อ 
    ๑.๑ ออกแบบสื่ออย่างเป็นระบบ เนื้อหามีความสัมพันธ์สอดคล้องกับการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กเล็ก 
    ๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเล็ก 
    ๑.๓ เป็นสื่อที่ไม่ลอกเลียนแบบผู้อ่ืนมาโดยตรง 
    ๑.๔ เป็นสื่อที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กเล็ก 
 

 

๒๐ 

๒. คู่มือการผลิตและข้ันตอนการใช้สื่อ 
    ๒.๑ มีเทคนิคและกระบวนการผลิตที่ชัดเจน 
    ๒.๒ มีเนื้อหาสอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
    ๒.๓ การนำเสนอสื่อเป็นไปตามลำดับขั้นตอนของหลักวิชาการ 
    ๒.๔ ความยากง่ายเหมาะสมกับเด็กเล็ก 
    ๒.๕ มีคุณค่าและประโยชน์กับผู้สอน และเด็กเล็ก 
 

 

๒๐ 

๓. สรุปรายงานผลการนำไปใช้ 
    ๓.๑ มีเอกสารรายงานผลการนำไปใช้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

๒๐ 
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เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
    ๓.๒ มีเอกสารเผยแพร่เป็นรูปธรรมเป็นที่ยอมรับและตรวจสอบได้ 
    ๓.๓ มีเอกสารแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เกิดจาการใช้สื่อ 
    ๓.๔ รายงานการใช้จัดทำเพ่ือแสดงผล และยืนยันประโยชน์ของสื่อต่อการเรียนการสอน 
*** มิใช่จัดทำเพ่ือการประกวดสื่อเท่านั้น 
๔. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 
    ๔.๑ มีความทันสมัยแปลกใหม่ 
    ๔.๒ มีความคงทน ประหยัด หาง่ายในท้องถิ่น 
    ๔.๓ ใช้ประกอบการสอนได้ง่ายและสะดวก 
    ๔.๔ การจัดแสดงเรียบง่าย และมีคุณค่า 

๒๐ 

๕. การนำเสนอต่อคณะกรรมการ 
    ๕.๑ ความเหมาะสมของเวลาในการนำเสนอ 
    ๕.๒ มีเทคนิคในการนำเสนอท่ีเหมาะสมน่าสนใจ 
    ๕.๓ มีความม่ันใจชัดเจนในการตอบคำถาม 
    ๕.๔ บุคลิกภาพ ท่วงที วาจาของผู้รายงาน 

๒๐ 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

๖. รางวัลการประกวด    
 - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับสอง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



หน้า | 84 

ใบสมัคร 
การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา : สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียน .............................................................................................................................................. .................. 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. .........................................................................................................................  
อำเภอ ……........................................................... จังหวัด ......................................................................... ........... 

ชื่อสื่อนวัตกรรม ............................................................................................................................... ................... 

ผู้ประกวด 
 ๑. ชื่อ - สกุล ...................................................... .................................................................................... 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงชื่อ) ........................................... ผู้รับรอง  
 (...................................................)  
    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา : สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สถานที่ ........................................ วัน/เดือน/ปี ..................................... เวลา .................... .................... 

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

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย …….………………………………… สังกัด อบจ. /เทศบาล /อบต. …………………………………… 
อำเภอ ……………………………………..………………………. จังหวัด .............................................................................. 

เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก 
กรรมการ 

๑. รูปแบบการผลิตสื่อ 
    ๑.๑ ออกแบบสื่ออย่างเป็นระบบ เนื้อหามีความสัมพันธ์สอดคล้องกับการ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก 
    ๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเล็ก 
    ๑.๓ เป็นสื่อที่ไม่ลอกเลียนแบบผู้อ่ืนมาโดยตรง 
    ๑.๔ เป็นสื่อที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กเล็ก 

๒๐  

๒. คู่มือการผลิตและข้ันตอนการใช้สื่อ 
    ๒.๑ มีเทคนิคและกระบวนการผลิตที่ชัดเจน 
    ๒.๒ มีเนื้อหาสอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย 
    ๒.๓ การนำเสนอสื่อเป็นไปตามลำดับขั้นตอนของหลักวิชาการ 
    ๒.๔ ความยากง่ายเหมาะสมกับเด็กเล็ก 
    ๒.๕ มีคุณค่าและประโยชน์กับผู้สอน และเด็กเล็ก 

๒๐  

๓. สรุปรายงานผลการนำไปใช้ 
    ๓.๑ มีเอกสารรายงานผลการนำไปใช้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
    ๓.๒ มีเอกสารเผยแพร่เป็นรูปธรรมเป็นที่ยอมรับและตรวจสอบได้ 
    ๓.๓ มีเอกสารแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เกิดจาการใช้สื่อ 
    ๓.๔ รายงานการใช้จัดทำเพ่ือแสดงผล และยืนยันประโยชน์ของสื่อต่อการเรียน
การสอน 
*** มิใช่จัดทำเพ่ือการประกวดสื่อเท่านั้น 

๒๐  

๔. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 
    ๔.๑ มีความทันสมัยแปลกใหม่ 
    ๔.๒ มีความคงทน ประหยัด หาง่ายในท้องถิ่น 
    ๔.๓ ใช้ประกอบการสอนได้ง่ายและสะดวก 
    ๔.๔ การจัดแสดงเรียบง่าย และมีคุณค่า 

๒๐  
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก 
กรรมการ 

๕. การนำเสนอต่อคณะกรรมการ 
    ๕.๑ ความเหมาะสมของเวลาในการนำเสนอ 
    ๕.๒ มีเทคนิคในการนำเสนอท่ีเหมาะสมน่าสนใจ 
    ๕.๓ มีความม่ันใจชัดเจนในการตอบคำถาม 
    ๕.๔ บุคลิกภาพ ท่วงที วาจาของผู้รายงาน 

๒๐  

รวม ๑๐๐  

 

 ลงชื่อ ………………………………............ กรรมการ 

        (ตัวบรรจง) 

 ลงชื่อ ……………………………............… ผู้ตรวจสอบ 

        (ตัวบรรจง) 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขัน เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ? 
(ระดับก่อนประถมศึกษา : ชั้นอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี)) 

 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชั้นอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี) 

๒. จำนวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ ๓ ทีมๆ ละ ๒ คน (ทีมผสมชาย - หญิง) 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 ๑ ชั่วโมง 
๔. วัตถุประสงค์ และวิธีการประกวด 
 ๔.๑ วัตถุประสงค์ 
 ๔.๑.๑ เพ่ือให้เด็กสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 ๔.๑.๒ เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
 ๔.๑.๓ เพ่ือให้เด็กเรียนรู้การปฏิบัติตามกฎกติกา 
 ๔.๑.๔ เพ่ือฝึกการปรับตัวเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
 ๔.๑.๕ เพ่ือพัฒนาทักษะการฟังของเด็ก 
 ๔.๒ วิธีการประกวด 
 ๔.๒.๑ ผู้จัดการประกวดจะแจกแผ่นภาพรูปสัตว์ให้นักเรียนแต่ละทีม 
 ๔.๒.๒ ผู้จัดการประกวดจะเปิดกล่องเสียงสัตว์ให้นักเรียนฟัง 
 ๔.๒.๓ เมื่อนักเรียนฟังเสียงแล้วให้เลือกภาพรูปสัตว์ที่ตรงกับเสียงมาวางไว้ที่โต๊ะ 
 ๔.๒.๔ คณะกรรมการตรวจความถูกต้อง 
 ๔.๒.๕ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์การประกวด
ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๒.๖ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัว
พ้นจากเวลาที่กำหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๒.๗ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่า
อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
  (๑) สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
  (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขนั
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๒.๘ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ที่ชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดสำรองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งชื่อผู้เข้าประกวดสำรอง
ไปพร้อมกับผู้เข้าประกวดตัวจริง 
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๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๕๐ คะแนน ดังนี้ 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. ความช่างสังเกต  ๑๐ 
๒. การถ่ายทอดจินตนาการ  ๑๐ 
๓. การทำงานประสานระหว่างมือกับตา  ๑๐ 
๔. การเรียนรู้ระเบียบวินัย ๑๐ 
๕. ความสนุกสนานร่าเริง ๑๐ 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

๖. รางวัลการประกวด    
 - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับสอง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
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ใบสมัคร 
การประกวดแข่งขัน เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ? 

(ระดับก่อนประถมศึกษา : ชั้นอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี)) 
การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียน ……………..…..................................................................................................................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. .............................................................................................. .................... 
อำเภอ .................................................................. จังหวัด ............................................ ................................ 

ผู้ประกวด 
 ๑. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 
ครูที่ปรึกษา 
 ๑. ชื่อ - สกุล …..........................................................................  เบอร์มือถือ ...….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงชื่อ) ..................................... ...... ผู้รับรอง 
 (...................................................)  
    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแข่งขัน เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ? 

(ระดับก่อนประถมศึกษา : ชั้นอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี)) 
การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สถานที่ ............................................................ วันที่ ....... ........ เดือน ........................ พ.ศ. ..................... เวลา .......................... 

กรรมการผู้ตัดสิน ………….................................................................. 

ภาค …………………….………….…….………. ทีมท่ี ………………… 

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

เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๕๐ คะแนน ดังนี้ 
 
ที ่

 
ชื่อโรงเรียน 

ความช่างสังเกต 
(๑๐) 

การถ่ายทอด 
จินตนาการ 

(๑๐) 

การทำงานประสาน 
ระหว่างมือกับตา 

(๑๐) 

การเรียนรู้ระเบียบ 
วินัย 
(๑๐) 

ความสนุกสนาน 
ร่าเริง 
(๑๐) 

 
รวม 

๑        

๒        

๓        

๔        

๕        
 

           ลงชื่อ …………………………………………… กรรมการ 
             (ตัวบรรจง) 

           ลงชื่อ …………………………………………… ผู้ตรวจสอบ 
             (ตัวบรรจง)
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เกณฑ์การประกวดแข่งขัน เดินตัวหนอน 
(ระดับก่อนประถมศึกษา : ชั้นอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี)) 

 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชั้นอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี) 

๒. จำนวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ ๓ ทีม ๆ ละ ๑๐ คน (ทีมผสมชาย - หญิง) 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 ๑ ชั่วโมง 

๔. วัตถุประสงค์ และวิธีการประกวด 
 ๔.๑ วัตถุประสงค์ 
 ๔.๑.๑ เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อทุกส่วนให้แข็งแรง 
 ๔.๑.๒ เพ่ือให้ผู้เล่นเกิดความสามัคคีในทีม 
 ๔.๑.๓ เพ่ือให้ผู้เล่นรู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
 ๔.๒ วิธีการประกวด 
 ๔.๒.๑ กรรมการฯ แจ้งกติกาในการประกวด โดยให้ผู้เข้าประกวดในแต่ละทีมนั่งลงต่อกันเป็นแถว
และใช้มือจับเอวเพื่อนคนที่อยู่ข้างหน้าโดยมือต้องไม่หลุดจากเพ่ือน 
 ๔.๒.๒ เมื่อกรรมการให้สัญญาณปล่อยตัว ให้แต่ละทีมใช้เท้าเดินในท่านั่งยอง ๆ โดยต้องไม่ลุกขึ้นยืน 
 ๔.๒.๓ ทีมใดเดินได้ถูกกติกาและมีคะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ 
 ๔.๒.๔ ถ้าทีมใดขณะประกวดยกก้นขึ้นสูงกว่าเข่าจะถูกปรับให้แพ้ 
 ๔.๒.๕ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์การประกวด
ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๒.๖ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัว
พ้นจากเวลาที่กำหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๒.๗ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็น
ว่าอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
  (๑) สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
  (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขนั
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๒.๘ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ที่ชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดสำรองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งชื่อผู้เข้าประกวดสำรอง
ไปพร้อมกับผู้เข้าประกวดตัวจริง 
 
 
 



หน้า | 92 

๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๕๐ คะแนน ดังนี้ 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. ทักษะการทรงตัว  ๑๐ 
๒. การทำงานเป็นทีม  ๑๐ 
๓. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  ๑๐ 
๔. ความสำเร็จในงาน (การถึงเส้นชัย)  ๑๐ 
๕. การรู้จักควบคุมอารมณ์  ๑๐ 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

๖. รางวัลการประกวด    
 - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับสอง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
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ใบสมัคร 
การประกวดแข่งขัน เดินตัวหนอน 

(ระดับก่อนประถมศึกษา : ชั้นอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี)) 
การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียน ……………..…..................................................................................................................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. .............................................................................................. .................... 
อำเภอ .................................................................. จังหวัด ............................................ ................................ 

ผู้ประกวด 
 ๑. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๓. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๔. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๕. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๖. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๗. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๘. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๙. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๑๐. ชื่อ - สกุล ..................................................................................... ชั้น ….….............................. 

ครูที่ปรึกษา 
 ๑. ชื่อ - สกุล …..........................................................................  เบอร์มือถือ ...….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 ๓. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 ๔. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงชื่อ) ........................................... ผู้รับรอง  
 (...................................................) 
    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแข่งขัน เดินตัวหนอน 

(ระดับก่อนประถมศึกษา : ชั้นอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี)) 
การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สถานที่ ............................................................ วันที่ ....... ........ เดือน ........................ พ.ศ. ..................... เวลา .......................... 

กรรมการผู้ตัดสิน ………….................................................................. 

ภาค …………………….………….…….………. ทีมท่ี ………………… 

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

เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๕๐ คะแนน ดังนี้ 
 
ที ่

 
ชื่อโรงเรียน 

ทักษะการ 
ทรงตัว 
(๑๐) 

การทำงาน 
เป็นทีม 
(๑๐) 

การแก้ไขปัญหา 
เฉพาะหน้า 

(๑๐) 

ความสำเร็จในงาน 
(การถึงเส้นชัย) 

(๑๐) 

การรู้จักควบคุม 
อารมณ ์
(๑๐) 

 
รวม 

๑        

๒        

๓        

๔        

๕        
 

           ลงชื่อ …………………………………………… กรรมการ 
             (ตัวบรรจง) 

           ลงชื่อ …………………………………………… ผู้ตรวจสอบ 
             (ตัวบรรจง)
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เกณฑ์การประกวดแข่งขัน “เริงเล่นเต้น Dancer” 
(ระดับก่อนประถมศึกษา : ชั้นอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี)) 

 

๑. จำนวนทีมที่เข้าร่วมประกวด 
 รวมทั้งสิ้น ๑๕ ทีม แบ่งเป็น ๕ ภาคๆ ละ ๓ ทีม 

๒. คุณสมบัติของทีมที่สมัครเข้าประกวด 
 ๒.๑ สมัครเป็นทีมๆ ละ ๑๐ คน โดยต้องเป็นทีมผสมชาย - หญิง กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชั้นอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี) เท่านั้น 
 ๒.๒ มีใจรักการเต้น 
 ๒.๓ เด็กมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว 
 ๒.๔ ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครอง 
 ๒.๕ ครูผู้ควบคุมทีมเป็นผู้ยื่นใบสมัคร 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. หลักฐานประกอบการสมัคร 
 ๓.๑ กรอกรายละเอียดใบสมัครให้สมบูรณ์ พร้อมทั้งชื่อทีมและชื่อเพลงที่จะนำมาประกวดในใบสมัคร
ให้ชัดเจน 
 ๓.๒ สำเนาทะเบียนของเด็กภายในทีม 

๔. วิธีการประกวด 
 ๔.๑ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๒ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจาก
เวลาที่กำหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๓ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขนั
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๔ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ที่ชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปลี่ยนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดสำรองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งชื่อผู้เข้าประกวดสำรองไปพร้อมกับ
ผู้เข้าประกวดตัวจริง 

๕. กติกาการแข่งขัน 
 ๕.๑ ครูผู้ควบคุมทีมจะต้องมาจับฉลาก เพ่ือจัดลำดับทีมก่อนการเข้าประกวด ๑๕ นาที 
 ๕.๒ เวลาที่ใช้ในการประกวด ทีมละไม่เกิน ๑๕ นาที รวมการแนะนำตัว 
 ๕.๓ ใช้เพลงในการประกวด ๑ เพลง เป็นแนวเพลงเชิงสร้างสรรค์ 
 ๕.๔ ครูผู้ควบคุมทีมที่จะมาทำการประกวดจะต้องเตรียมแผ่น CD เพลงมา และให้แจ้งรายละเอียดชื่อเพลง
ก่อนล่วงหน้า เพ่ือกองประกวดจะจัดลงใน Computer 
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๖. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. ความพร้อมเพรียงและความมั่นใจ  ๑๐ 
๒. บุคลิกและการแสดงออกหน้าเวที  ๑๐ 
๓. ไหวพริบปฏิภาณ  ๑๐ 
๔. ทักษะความสามารถ (๗๐ คะแนน) 
    - เทคนิคการเต้น 
    - Step การเต้น  
    - ความพร้อมเพรียง  
    - อารมณ์ประกอบเพลง  

 
๒๕ 
๑๕ 
๑๕ 
๑๕ 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

๗. รางวัลการประกวด    
 - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับสอง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
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ใบสมัคร 
การประกวดแข่งขัน “เริงเล่นเต้น Dancer” 

(ระดับก่อนประถมศึกษา : ชั้นอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี)) 
การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียน ……………..…..................................................................................................................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. .................................................................................................................. 
อำเภอ .................................................................. จังหวัด ............................................ ................................ 

ผู้ประกวด 
 ๑. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๓. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๔. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๕. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๖. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๗. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๘. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๙. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๑๐. ชื่อ - สกุล ..................................................................................... ชั้น ….….............................. 

ครูที่ปรึกษา 
 ๑. ชื่อ - สกุล ….......................................................................... เบอร์มือถือ ...….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 ๓. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 ๔. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงชื่อ) ........................................... ผู้รับรอง  
 (...................................................)  
    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแข่งขัน “เริงเล่นเต้น Dancer” 

(ระดับก่อนประถมศึกษา : ชั้นอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี)) 
การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สถานที่ ........................................ วัน/เดือน/ปี ..................................... เวลา ............................ ............ 

กรรมการผู้ตัดสิน …………………………………………………………………………… 
ภาค …………………………….…….………. ทีมที ่……………………… 

โรงเรียน …….………………………………......………… สังกัด อบจ. /เทศบาล /อบต. …………...….....……………………… 
อำเภอ ……………………………………………………………. จังหวัด .............................................................................. 

เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก 
กรรมการ 

๑. ความพร้อมเพรียงและความมั่นใจ  ๑๐  
๒. บุคลิกและการแสดงออกหน้าเวที  ๑๐  
๓. ไหวพริบปฏิภาณ  ๑๐  
๔. ทักษะความสามารถ (๗๐ คะแนน) 
    - เทคนิคการเต้น 
    - Step การเต้น  
    - ความพร้อมเพรียง  
    - อารมณ์ประกอบเพลง  

 
๒๕ 
๑๕ 
๑๕ 
๑๕ 

 

รวม ๑๐๐  
 
 

 ลงชื่อ ………………………………............ กรรมการ 

        (ตัวบรรจง) 

 ลงชื่อ ……………………………............… ผู้ตรวจสอบ 

        (ตัวบรรจง) 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขัน การต่อตัวต่อเสริมทักษะ 
(ระดับก่อนประถมศึกษา : ชั้นอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี)) 

 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชั้นอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี) 

๒. จำนวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ ๓ ทีมๆ ละ ๓ คน (ทีมผสมชาย - หญิง) 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 
 ๑ ชั่วโมง 

๔. วัตถุประสงค์ 
 ๔.๑ เพ่ือพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
 ๔.๒ เพ่ือพัฒนาการประสานสัมพันธ์กันระหว่างมือและตา 
 ๔.๓ เพ่ือฝึกจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 ๔.๔ เพ่ือให้รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
 ๔.๕ เพ่ือให้เกิดความสามัคคีในทีม 

๕. หลักฐานประกอบการสมัคร 
 ๕.๑ กรอกรายละเอียดใบสมัครให้สมบูรณ์ พร้อมทั้งชื่อทีมที่จะนำมาประกวดในใบสมัครให้ชัดเจน 
 ๕.๒ สำเนาทะเบียนบ้านเด็กในทีมพร้อมรับรองสำเนา 

๖. วิธีการประกวด 
 ๖.๑ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๖.๒ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจาก
เวลาที่กำหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๖.๓ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๖.๔ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ที่ชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปลี่ยนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดสำรองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งชื่อผู้เข้าประกวดสำรองไปพร้อมกับ
ผู้เข้าประกวดตัวจริง 
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๗. วิธีดำเนินการแข่งขัน 
 ๗.๑ ผู้จัดการประกวดแจกอุปกรณ์ชุดตัวต่อเสริมทักษะให้ทีมละ ๑ ชุด (ตัวต่อแบบสี่เหลี่ยมขนาดมาตรฐาน) 
ประมาณ ๓๐๐ ชิ้น ให้กับผู้เข้าประกวด 
 ๗.๒ ผู้เข้าประกวดต่ออุปกรณ์ชุดตัวต่อเสริมทักษะตามความคิดและจินตนาการ 
๘. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. การวางแผนการทำงานเป็นทีม  ๒๐ 
๒. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ๒๐ 
๓. ความสวยงามเหมาะสมกับอุปกรณ์ที่ให้  ๒๐ 
๔. เล่าเรื่องจากผลงานได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์  ๒๐ 
๕. ทำได้ตามเวลาที่กำหนด ๒๐ 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

๙. รางวัลการประกวด    
 - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับสอง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
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ใบสมัคร 
การประกวดแข่งขัน การต่อตัวต่อเสริมทักษะ 

(ระดับก่อนประถมศึกษา : ชั้นอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี)) 
การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียน ……………..…..................................................................................................................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. ............................................................................ ...................................... 
อำเภอ .................................................................. จังหวัด ............................................................................ 

ผู้ประกวด 
 ๑. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 

ครูที่ปรึกษา 
 ๑. ชื่อ - สกุล …..........................................................................  เบอร์มือถือ ...….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงชื่อ) ........................................... ผู้รับรอง  
 (...................................................)  
    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแข่งขัน การต่อตัวต่อเสริมทักษะ 

(ระดับก่อนประถมศึกษา : ชั้นอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี)) 
การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สถานที่ ........................................ วัน/เดือน/ปี ..................................... เวลา ............................ ............ 

กรรมการผู้ตัดสิน …………………………………………………………………………… 
ภาค …………………………….…….………. ทีมที ่……………………… 

โรงเรียน …….………………...…………………......……… สังกัด อบจ. /เทศบาล /อบต. …………….....……………………… 
อำเภอ ……………………………………………………………. จังหวัด .............................................................................. 

เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก 
กรรมการ 

๑. การวางแผนการทำงานเป็นทีม  ๒๐  
๒. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ๒๐  
๓. ความสวยงามเหมาะสมกับอุปกรณ์ที่ให้  ๒๐  
๔. เล่าเรื่องจากผลงานได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์  ๒๐  
๕. ทำได้ตามเวลาที่กำหนด ๒๐  

รวม ๑๐๐  
 
 

 ลงชื่อ ………………………………............ กรรมการ 

        (ตัวบรรจง) 

 ลงชื่อ ……………………………............… ผู้ตรวจสอบ 

        (ตัวบรรจง) 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขัน ฮูล่าฮูป ประกอบเพลง 
(ระดับก่อนประถมศึกษา : ชั้นอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี)) 

 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชั้นอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี) 

๒. จำนวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ ๓ ทีมๆ ละ ๑๐ คน (ทีมผสมชาย - หญิง) 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 
 ใช้เพลงประกอบท่าทางไม่เกิน ๘ นาที 

๔. วัตถุประสงค ์
 ๔.๑ เพ่ือพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกาย 
 ๔.๒ เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อให้แข็งแรง 
 ๔.๓ เพ่ือให้เกิดความสามัคคีในทีม 
 ๔.๔ เพ่ือให้รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
 ๔.๕ เพ่ือให้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม 

๕. หลักฐานประกอบการสมัคร 
 ๕.๑ กรอกรายละเอียดใบสมัครให้สมบูรณ์ พร้อมทั้งชื่อทีมและชื่อเพลงที่จะนำมาประกวดในใบสมัคร
ให้ชัดเจน 
 ๕.๒ สำเนาทะเบียนบ้านเด็กในทีมพร้อมรับรองสำเนา 

๖. วิธีการประกวด 
 ๖.๑ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๖.๒ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ที่กำหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๖.๓ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขนั
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๖.๔ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ที่ชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปลี่ยนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดสำรองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งชื่อผู้เข้าประกวดสำรองไปพร้อมกับ
ผู้เข้าประกวดตัวจริง 
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๗. วิธีดำเนินการแข่งขัน 
 ๗.๑ ให้ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมฮูล่าฮูปมาเอง โดยให้ใช้ฮูล่าฮูปแบบยาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
๖๐ เซนติเมตร ไม่เกิน ๗๐ เซนติเมตร โดยกรรมการฯ จะทำการตรวจสอบฮูล่าฮูปของแต่ละทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
(ให้ผู้ที่เข้าแข่งขันเตรียมฮูล่าฮูปมาให้กรรมการฯ ตรวจสอบตอนรายงานตัว) 
 ๗.๒ ครูผู้ควบคุมทีมจะต้องมาจับสลาก เพ่ือจัดลำดับทีมก่อนการเข้าประกวด ๑๕ นาที 
 ๗.๓ การแข่งขันแข่งขันทีละ ๑ ทีม โดยให้สมาชิกทีมถือฮูล่าฮูปไว้ในท่าเตรียมที่จุดแสดง เมื่อกรรมการฯ 
ให้สัญญาณ ให้เริ่มส่ายฮูล่าฮูปพร้อมเพลงประกอบท่าทาง 
 ๗.๔ ผู้เข้าประกวดมีสิทธิแข่งขันได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
 ๗.๕ ครูผู้ควบคุมทีมที่จะมาทำการประกวดจะต้องเตรียมแผ่น CD เพลงมา และให้แจ้งรายละเอียดชื่อเพลง
ก่อนล่วงหน้าเพื่อกองประกวดจะจัดลงใน Computer 

หมายเหตุ  
 *** ไม่กำหนดประเภทของเพลงที่ใช้ในการแข่งขัน 

๘. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. ห่วงไม่หลุด ๒๐ 
๒. การแต่งกายสวยงามเหมาะสม ๒๐ 
๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๒๐ 
๔. ความพร้อมเพรียงของทีม ๒๐ 
๕. ท่าประกอบเพลงเหมาะสม ๒๐ 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

๙. รางวัลการประกวด    
 - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับสอง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
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ใบสมัคร 
การประกวดแข่งขัน ฮูล่าฮูป ประกอบเพลง 

(ระดับก่อนประถมศึกษา : ชั้นอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี)) 
การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียน ……………..…..................................................................................................................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. .................................................................................................................. 
อำเภอ .................................................................. จังหวัด ............................................ ................................ 

ผู้ประกวด 
 ๑. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๓. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๔. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๕. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๖. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๗. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๘. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๙. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๑๐. ชื่อ - สกุล ..................................................................................... ชั้น ….….............................. 

ครูที่ปรึกษา 
 ๑. ชื่อ - สกุล …..........................................................................  เบอร์มือถือ ...….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 ๓. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 ๔. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงชื่อ) ........................................... ผู้รับรอง  
 (...................................................)  
    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแข่งขัน ฮูล่าฮูป ประกอบเพลง 

(ระดับก่อนประถมศึกษา : ชั้นอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี)) 
การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สถานที่ ........................................ วัน/เดือน/ปี ..................................... เวลา .................... .................... 

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

โรงเรียน ……….…….………………………………………… สังกัด อบจ. /เทศบาล /อบต. ………………………………..……… 
อำเภอ ……………..………………………………………………. จังหวัด.............................................................................. . 

เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก 
กรรมการ 

๑. ห่วงไม่หลุด ๒๐  
๒. การแต่งกายสวยงามเหมาะสม ๒๐  
๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๒๐  
๔. ความพร้อมเพรียงของทีม ๒๐  
๕. ท่าประกอบเพลงเหมาะสม ๒๐  

รวม ๑๐๐  
 
 

 ลงชื่อ ………………………………............ กรรมการ 

        (ตัวบรรจง) 

 ลงชื่อ ……………………………............… ผู้ตรวจสอบ 

        (ตัวบรรจง) 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันการคัดลายมือ 
 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 ๑.๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 
 ๑.๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
 ๑.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 
 ๑.๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

๒. จำนวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ ๓ ทีมๆ ละ ๑ คน 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 
 ๑ ชั่วโมง 

๔. วิธีดำเนินการแข่งขัน 
 ๔.๑ ผู้เข้าประกวดรายงานตัว ณ สถานที่กำหนด 
 ๔.๒ ให้ผู้เข้าประกวดเตรียมอุปกรณ์การเขียนมาเอง ยกเว้นกระดาษเขียน ผู้จัดการแข่งขันจัดเตรียมให้ 
 ๔.๓ ลักษณะอักษรที่ใช้ในการคัดลายมือ อักษรประเภทตัวกลมหรือตัวมน มีส่วนโค้ง (หัวกลม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 ๔.๔ บทคัดลายมือให้ยึดตามที่คณะกรรมการกำหนด 
 ๔.๕ ให้เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัด (ขนาดตัวหนังสือสูง ๘ มิลลิเมตร หรือ ๑ เซนติเมตร) 
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๕. วิธีการประกวด 
 ๕.๑ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ที่กำหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๕.๒ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กำหนด ท้ังนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๕.๓ กรณีการแข่งขันเดี่ยว (ผู้ที่ชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) ไม่ให้มี
การเปลี่ยนตัว 

๖. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๕๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. ตัวอักษรตรงเรียบ การวางสระ วรรณยุกต์ ช่องไฟถูกต้อง  ๑๐ 
๒. ความสะอาด  ๑๐ 
๓. สะกดคำถูกต้อง  ๑๐ 
๔. ความสวยงาม  ๑๐ 
๕. เสร็จทันเวลาที่กำหนด  ๑๐ 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

๗. รางวัลการประกวด    
 - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับสอง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
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ใบสมัคร 
การประกวดแข่งขันการคัดลายมือ 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียน ......................................................................................................................................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. .................................................................................................................. 
อำเภอ .................................................................. จังหวัด ............................................ ................................ 

ระดับ   ❑  ชั้นประถมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 
  ❑  ชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ - ๖ 
  ❑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓ 
  ❑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๔ - ๖ 

ผู้ประกวด 
 ๑. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 

ครูผู้ควบคุม 
 ๑. ชื่อ - สกุล …..........................................................................  เบอร์มือถือ ...….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงชื่อ) ........................................... ผู้รบัรอง 
 (...................................................)  
    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแข่งขันการคัดลายมือ 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สถานที่ ……........................................... วัน/เดือน/ปี ................................... เวลา ……......................... 

กรรมการผู้ตัดสิน ................................................................................ 

ภาค…………………………….…….………. ทีมท่ี ……...............................… 

ชื่อผู้ประกวด …………………………..............................……… นามสกุล …………….……………….……..................…….. 
ระดับชั้น ………………….............................................................................................................................. ........... 
โรงเรียน ………….................................................... สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ......................................... ........ 
เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๕๐ คะแนน ดังนี้ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก 
กรรมการ 

๑. ตัวอักษรตรงเรียบ การวางสระ วรรณยุกต์ ช่องไฟถูกต้อง  ๑๐  
๒. ความสะอาด  ๑๐  
๓. สะกดคำถูกต้อง  ๑๐  
๔. ความสวยงาม  ๑๐  
๕. เสร็จทันเวลาที่กำหนด  ๑๐  

รวม ๕๐  

 

 

 ลงชื่อ ………………………………............ กรรมการ 

        (ตัวบรรจง) 

 ลงชื่อ ……………………………............… ผู้ตรวจสอบ 

        (ตัวบรรจง) 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ 
 

๑. การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ 
 ๑.๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
 ๑.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 
 ๑.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

๒. จำนวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคส่งตัวแทนระดับการศึกษาละ ๓ ทีมๆ ละ ๑ คน 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. ประเภทการแข่งขัน 
 ๓.๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
 แข่งขันการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2021 
 ๓.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 
 ๓.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
 แข่งขันการเขียน Homepage 

๔. หลักการแข่งขัน 
 ๔.๑ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์การแข่งขันให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 
 ๔.๒ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ที่กำหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน) 
 ๔.๓ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขนั
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 
 ๔.๔ กรณีการแข่งขันเดี่ยว (ผู้ที่ชนะการแข่งขันระดับภาคเข้ามาแข่งขันระดับประเทศ) ไม่ให้มีการเปลี่ยนตัว 

๕. วิธีการแข่งขัน 
 ๕.๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
 *** หัวข้อในการประกวดผู้จัดการประกวดจะประกาศให้ทราบก่อนวันประกวด ๑ อาทิตย์ *** 
 แข่งขันการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2021 
 ปฏิบัติการสร้างงานให้ได้ตามหัวข้อเรื่องที่คณะกรรมการกำหนดโดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 
2021 แล้วจัดเก็บงานที่เสร็จเรียบร้อยลง Flash Drive เพ่ือส่งให้คณะกรรมการตรวจ พร้อมนำเสนอผลงาน 
 เวลาในการแข่งขัน 
 ปฏิบัติการสร้างงาน ๑๒๐ นาที นำเสนอผลงานไม่เกิน ๓ นาที 
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 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน 
 ๑. ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์กลางที่คณะกรรมการเตรียมให้ 
 ๒. ผู้เข้าประกวดจัดเตรียม Flash Drive สำหรับจัดเก็บข้อมูล 
 ๓. ผู้เข้าประกวดสามารถเตรียมเนื้อหาและภาพที่ใช้ประกอบเนื้อหามาเองได้ 
 *** ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดใช้งานรูปภาพกราฟิกหรือส่วนประกอบอ่ืนๆ ที่ได้มีการออกแบบ
และจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนเข้าทำการแข่งขัน หากผู้เข้าประกวดฝ่าฝืน คณะกรรมการจะทำการตัดคะแนน 

 เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. ความสมบูรณ์ของเนื้อหา  ๒๐ 
๒. ความเชื่อมโยงข้อมูล  ๒๐ 
๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความสวยงาม  ๒๕ 
๔. การใช้เทคนิคของโปรแกรม  ๑๕ 
๕. การบันทึกข้อมูล  ๑๐ 
๖. การนำเสนอผลงาน  ๑๐ 

  

 ๕.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
 *** หัวข้อในการประกวดผู้จัดการประกวดจะประกาศให้ทราบก่อนวันประกวด ๑ อาทิตย์ *** 
 ปฏิบัติการสร้างโฮมเพจตามที่กำหนดโดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6, Adobe Photoshop CS6, 
Adobe Flash CS6 แล้วจัดเก็บงานที่เสร็จเรียบร้อยลง Flash Drive เพ่ือส่งให้คณะกรรมการตรวจ พร้อมนำเสนอ
ผลงาน 
 เวลาในการแข่งขัน 
 ปฏิบัติการสร้างงาน ๑๒๐ นาที นำเสนอผลงานไม่เกิน ๕ นาที 
 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน 
 ๑. ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์กลางที่คณะกรรมการเตรียมให้ 
 ๒. ผู้เข้าประกวดจัดเตรียม Flash Drive สำหรับจัดเก็บข้อมูล 
 ๓. ผู้เข้าประกวดสามารถเตรียมเนื้อหาและภาพท่ีใช้ประกอบเนื้อหามาเองได้ 
 ๔. อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดติดตั้งรูปแบบตัวอักษร (Font) เพิ่มเติมในเครื่องที่ใช้ทำการแข่งขัน
โดยผู้เข้าประกวดสามารถนำไฟล์ตัวอักษรมาติดตั้งบนเครื่องกลางเองได้ 
 *** ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดใช้งานรูปภาพกราฟิกหรือส่วนประกอบอ่ืนๆ ที่ได้มีการออกแบบ
และจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนเข้าทำการแข่งขัน หากผู้เข้าประกวดฝ่าฝืน คณะกรรมการจะทำการตัดคะแนน 

 เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. ความสมบูรณ์ของเนื้อหา  ๒๐ 
๒. ความเชื่อมโยงข้อมูล  ๑๕ 
๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความสวยงาม  ๒๕ 
๔. การใช้เทคนิคของโปรแกรม  ๒๐ 
๕. การบันทึกข้อมูล  ๑๐ 
๖. การนำเสนอผลงาน  ๑๐ 
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หมายเหตุ 
 *** การตัดสินผลการแข่งขันของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

๖. รางวัลการประกวด    
 - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับสอง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกยีรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
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ใบสมัคร 
การประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียน ......................................................................................................................................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. ......................................................................... ......................................... 
อำเภอ .................................................................. จังหวัด ............................................ ................................ 
ประเภทการแข่งขัน / ระดับ   การใช้โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2021 

     ❑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

     การเขียน Homepage 
     ❑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 
     ❑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

ผู้ประกวด 
 ๑. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 

ครูผู้ควบคุม 
 ๑. ชื่อ - สกุล …..........................................................................  เบอร์มือถือ ...….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงชื่อ) ........................................... ผู้รับรอง  
 (...................................................)  
    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ 
 

๑. การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ 
 ๑.๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 
 ๑.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 
 ๑.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

๒. จำนวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคส่งตัวแทนระดับการศึกษาละ ๓ ทีมๆ ละ ๔ คน ประกอบด้วย ครูผู้ควบคุมทีม ๑ คน และนักเรียน ๓ คน 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. ประเภทการแข่งขัน 
 หุ่นยนต์บังคับมือ (Manual Control) 
 - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 
 หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Control) 
 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 
 - ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๔ - ๖ 

๔. หลักการแข่งขัน 
 ๔.๑ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์การแข่งขันให้กรรมการฯ
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 
 ๔.๒ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจาก
เวลาที่กำหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน) 
 ๔.๓ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) สำเนาบัตรประจำตัว บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขนั
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 
 ๔.๔ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ที่ชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปลี่ยนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดสำรองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งชื่อผู้เข้าประกวดสำรองไปพร้อมกับ
ผู้เข้าประกวดตัวจริง 

๕. การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับประถมศึกษา 
 ๕.๑ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ 
 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ หมายถึง การออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่ทำการขับเคลื่อนด้วย
อุปกรณ์ควบคุม (Remote Control) แบบมีสายที่สามารถบังคับตัวหุ่นยนต์ให้เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ โดยใช้คน
เป็นผู้ควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ เพ่ือปฏิบัติภารกิจตามกติกาภายในเวลาที่กำหนด 
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 ๕.๒ ขอบเขตและความหมาย 
 หุ่นยนต์บังคับมือ หมายถึง การนำมอเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือ อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุทางกลศาสตร์
มาออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ การทำงานให้ขับเคลื่อนด้วยอุปกรณ์ควบคุม
(Remote Control) แบบมีสายโดยคนเป็นผู้ควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ ข้อสำคัญ คือ หุ่นยนต์สามารถ
ปฏิบัติภารกิจโดยปราศจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นั่นคือ ไม่มีการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือควบคุมการทำงาน 
 ๕.๓ รายละเอียดการแข่งขัน 
 ๕.๓.๑  สนามแข่งขัน 
 (๑)  สนามมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดความกว้าง ๒,๔๐๐ มิลลิเมตร ความยาว 
๒,๔๐๐ มิลลิเมตร มีขอบสูง ๑๐๐ มิลลิเมตร 
 (๒)  ก่อนขึ้นสะพานมีทางลาดขนาด กว้าง ๒๕๐ มิลลิเมตร ยาว ๑ ,๘๕๐ มิลลิเมตร 
ทางลาดขึ้นที่สูง ๑๐๐ มิลลิเมตร 
 (๓)  ขนาดสะพาน กว้าง ๒๕๐ มิลลิเมตร ยาว ๖๐๐ มิลลิเมตร และสูง ๑๒๐ มิลลิเมตร 
(วัดจากพ้ืน) ปลายทั้งสองข้างของสะพานเอียงทำมุม ๓๐ องศา 
 (๔)  พ้ืนที่เก็บวัตถุ มีความกว้าง ๓๐๐ มิลลิเมตร และยาว ๗๕๐ มิลลิเมตร 
 (๕)  พ้ืนที่วางวัตถุ มีความกว้าง ๖๐๐ มิลลิเมตร และยาว ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร 
 (๖)  พ้ืนที่วางสิ่งกีดขวาง มีความกว้าง ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร และยาว ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร 

ภาพจำลองสนามแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับประถมศึกษา 
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 ๕.๓.๒  วัตถุและสิ่งกีดขวางในสนาม 
 (๑)  สิ่งกีดขวาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ มิลลิเมตร สูง ๒๐๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑๐ ชิ้น 
วางกระจายตามจุดต่างๆ ในสนามตามที่คณะกรรมการกำหนด 
 (๒)  วัตถุท่ีต้องเก็บเป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ขนาดความกว้าง ๔๐ มิลลิเมตร ความยาว ๔๐ 
มิลลิเมตร และความสูง ๔๐ มิลลิเมตร วัตถุดังกล่าวมีสามสี คือ สีแดง สีเหลืองและสีเขียว วัตถุแต่ละสีมีจำนวน 
๑๐ ชิ้น 
 ๕.๓.๓  คุณสมบัติของหุ่นยนต์ 
 (๑)  หุ่นยนต์ที่ใช้แข่งขัน ๑ ตัว ไม่จำกัดชนิดของวัสดุที่นำมาทำหุ่นยนต์ 
 (๒)  หุ่นยนต์แข่งขันเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้มอเตอร์และชุดเฟืองทด ไม่เกิน ๒ ชุด แบตเตอรี่  
ใช้กับมอเตอร์เป็นขนาด AA (แบบประจุไฟฟ้าได้ (Rechargeable) หรือเป็นแบบอัลคาไลน์) ขนาดกระแสไฟฟ้า
ไม่เกิน ๒,๔๐๐ มิลลิแอมแปร์ชั่วโมงต่อก้อน ในการแข่งขันอนุญาตให้ใช้แบตเตอรี่ได้ไม่เกิน ๔ ก้อน 
 (๓)  ขนาดหุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขัน มีความกว้างไม่เกิน ๑๕๐ มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 
๓๐๐ มิลลิเมตร และความสูงไม่เกิน ๑๘๐ มิลลิเมตร น้ำหนักตัวหุ่นยนต์และอุปกรณ์ควบคุมทั้งหมดที่ใช้ในการ
แข่งขันรวมกันไม่เกิน ๑,๕๐๐ กรัม 
 (๔)  หุ่นยนต์ที่ใช้แข่งขันจะต้องเคลื่อนไหวเสมือนการก้าวขาเดินหรือการวิ่งโดยที่ขา
ของหุ่นยนต์สามารถยกข้ึนสูงจากพ้ืนได้ 
 (๕)  ความยาวสายสัญญาณควบคุมหุ่นยนต์จากตัวหุ่นยนต์ถึงอุปกรณ์ควบคุมต้องไม่น้อยกว่า 
๒,๐๐๐ มิลลิเมตรและติดตั้งที่ตัวหุ่นยนต์สูงจากพ้ืนไม่เกิน ๒๔๐ มิลลิเมตร ในขณะแข่งขันไม่อนุญาตให้สายสัญญาณ
ควบคุมหุ่นยนต์ลากไปบนพื้นสนามแข่งขัน 
 ๕.๓.๔  กฎและกติกาการแข่งขัน 
  หุ่นยนต์มีภารกิจในการฝ่าอุปสรรคต่างๆ ภายในสนามแข่งขัน โดยผ่านเส้นทางลาดขึ้นที่สูง 
และข้ามสะพาน เพ่ือผ่านสิ่งกีดขวางไปเก็บวัตถุในพ้ืนที่วางวัตถุ และลำเลียงวัตถุไปยังพ้ืนที่เก็บวัตถุให้ได้มากที่สุด
ภายในระยะเวลา ๒๔๐ วินาที ทีมใดได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ 
 ๕.๓.๕  วิธีการแข่งขัน 
 (๑)  ก่อนเข้าสนามแข่งขัน อุปกรณ์ทุกชิ้นของหุ่นยนต์ต้องไม่มีการประกอบมาก่อน 
(ให้แยกชิ้นส่วนทุกชิ้น) 
 (๒)  ประกอบหุ่นยนต์ภายในพ้ืนที่ที่คณะกรรมการกำหนด 
 (๓)  เมื่อถึงเวลาแข่งขัน ทีมผู้เข้าประกวดจะต้องนำหุ่นยนต์มาวางที่จุดเริ่มต้น และรอ
สัญญาณแข่งขันจากคณะกรรมการ 
 (๔)  เมื่อคณะกรรมการให้สัญญาณแข่งขัน ผู้เข้าประกวดบังคับหุ่นยนต์เดินไปตามเส้นทาง
ที่กำหนด คือ เส้นทางราบ ทางลาดขึ้นที่สูง ข้ามสะพาน และผ่านสิ่งกีดขวาง ไปยังพื้นที่วางวัตถุ เพ่ือไปเก็บวัตถุ
และลำเลียงไปยังพื้นท่ีเก็บวัตถุ 
 (๕)  ผู้เข้าประกวดลำเลียงวัตถุไปยังพ้ืนที่เก็บวัตถุจนครบทุกชิ้น และนำหุ่นยนต์กลับมา
ที่จุดเริ่มต้น ถือว่าทำภารกิจเสร็จสมบูรณ์ 
 ๕.๓.๖  วิธีนับคะแนน 
 (๑)  หุ่นยนต์เดินผ่านทางลาดขึ้นที่สูงไปถึงจุดก่อนข้ามสะพาน +๑๕ คะแนน 
 (๒)  หุ่นยนต์เดินข้ามสะพาน +๑๐ คะแนน 
 (๓)  ลำเลียงวัตถุจากพ้ืนที่วางวัตถุไปยังพ้ืนที่เก็บวัตถุได้คะแนนตามสีที่กำหนด ดังนี้  
  - สีแดง  +๒๐ คะแนน 
  - สีเหลือง  +๑๕  คะแนน 
  - สีเขียว  +๑๐  คะแนน 
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 (๔)  หุ่นยนต์ลำเลียงวัตถุไปยังพ้ืนที่เก็บวัตถุจนครบทุกชิ้น และกลับมาที่จุดเริ่มต้นถือว่า  
  ทำภารกิจเสร็จสมบูรณ์  +๓๐ คะแนน 
 (๕)  ชนสิ่งกีดขวางล้มหรือเคลื่อนออกจากจุดที่กำหนด  -๕ คะแนน 
 (๖)  หุ่นยนต์ขัดข้องขณะแข่งขันและต้องเริ่มใหม่  -๕ คะแนน 
 (๗)  ถ้าขาของหุ่นยนต์ล้ำเขตของพ้ืนที่แม่น้ำ  -๕ คะแนน 
 (๘)  วัตถุหล่นระหว่างทาง (ห้ามหยิบวัตถุนั้น)  ๐ คะแนน 
 ๕.๓.๗  ข้อบังคับ 
 (๑)  ในกรณีที่หุ่นยนต์ขัดข้องขณะแข่งขัน ผู้แข่งขันสามารถนำหุ่นยนต์มาแก้ไขได้ ณ จุด
ที่กำหนด เมื่อแก้ไขเสร็จจะต้องนำหุ่นยนต์ไปวางที่จุดเริ่มต้น เพ่ือเริ่มการแข่งขันใหม่ แต่จะถูกตัดคะแนนทุกครั้ง
ที่มีการแก้ไขครั้งละ ๕ คะแนน และเวลาในการแข่งขันจะดำเนินต่อไปจนครบระยะเวลาที่กำหนดไว้ การเริ่มต้น
แข่งขันใหม่จะนับคะแนนให้เฉพาะภารกิจที่ทำได้ก่อนหน้านี้เท่านั้น 
 (๒)  กรณีที่หุ่นยนต์ไม่สามารถออกจากจุดเริ่มต้นหรือออกจากจุดเริ่มต้นแล้วไม่สามารถ
ทำภารกิจได้ภายในเวลา ๒๐ วินาที ให้ถือว่าผิดกติกาและออกจากการแข่งขันในรอบนั้น 
 (๓)  แต่ละทีมแข่งขันได้ ๒ รอบ และนำคะแนนสูงสุด มาเรียงลำดับหาผู้ชนะ 
 (๔)  กรณีท่ีทำภารกิจสำเร็จแต่คะแนนเท่ากัน จะพิจารณาทีมที่ใช้เวลาน้อยที่สุดเป็นผู้ชนะ 
 (๕)  กรณีที่ทำภารกิจไม่สำเร็จ และมีวัตถุวางอยู่ในพื้นที่ วางวัตถุแต่มีคะแนนเท่ากัน 
ให้พิจารณาน้ำหนักหุ่นยนต์ของทีมที่น้ำหนักน้อยสุดเป็นผู้ชนะ 
 (๖)  ห้ามนำอุปกรณ์เครื่องมือหนักที่อาจเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อ่ืนมาใช้สร้างหุ่นยนต์
ภายในพ้ืนที่แข่งขัน เช่น เครื่องตัดไฟเบอร์ เครื่องเจียรมือ เป็นต้น 

๖. การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Control) 
 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Control) หมายถึง การนำมอเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าวัสดุ
ทางกลศาสตร์ ที่อาจมีการใช้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือตัวตรวจจับชนิดต่างๆ และใช้อุปกรณ์ทั่วไปอย่างไม่จำกัด
มาออกแบบประกอบเป็นหุ่นยนต์ที่เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ได้ ในการปฏิบัติภารกิจต้องใช้ระบบ สมองกล
(Computer System) ชนิดใดชนิดหนึ่ง และ/หรือ มีการเขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์เพ่ือควบคุมการทำภารกิจ
แบบอัตโนมัติหลังเริ่มต้น ขับเคลื่อนหุ่นยนต์ด้วยสวิทซ์เปิด - ปิดเพียงครั้งเดียว ระหว่างการแข่งขันห้ามใช้อุปกรณ์
ควบคุมใดๆ ทั้งแบบมีสาย ไร้สาย หรือแบบสัญญาณวิทยุ ในการส่งสัญญาณไปยังหุ่นยนต์ผลการแข่งขันขึ้นอยู่กับ
การเขียนโปรแกรมควบคุมกลไกทำให้หุ่นยนต์สามารถปฏิบัติภารกิจตามโจทย์กำหนดได้ทันเวลา 
 ๖.๑  รายละเอียดการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ 
 ๖.๑.๑  สนามแข่งขัน 
 (๑)  สนามมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดความกว้าง ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร ความยาว 
๒,๔๐๐ มิลลิเมตร 
 (๒)  พื้นที่เก็บกระป๋องมี ๒ สี คือสีขาวและสีดำ มีขนาดความกว้าง ๒๕๐ มิลลิเมตร
และความยาว ๒๕๐ มิลลิเมตร 
 (๓)  พ้ืนที่จุดเริ่มต้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีขนาดความกว้าง ๒๕๐ มิลลิเมตร และความยาว 
๒๕๐ มิลลิเมตร 
 ๖.๑.๒  วัตถุและอุปกรณ์ภายในสนาม 
 กระป๋อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ มิลลิเมตร สูง ๑๐๐ มิลลิเมตร น้ำหนักไม่เกิน ๕๐ กรัม 
มี ๒ สี คือ สีขาวจำนวน ๕ อัน และสีดำจำนวน ๕ อัน 
 ๖.๑.๓  คุณสมบัติของหุ่นยนต์ 
 (๑)  หุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขัน มีขนาดความกว้างไม่เกิน ๒๕๐ มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 
๒๕๐ มิลลิเมตร และความสูงไม่เกิน ๒๕๐ มิลลิเมตร 
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 (๒)  หุ่นยนต์ที่ใช้แข่งขัน ๑ ตัว ไม่จำกัดชนิดของวัสดุ และอุปกรณ์ รวมทั้งจำนวนมอเตอร์
และเซนเซอร์ที่ใช้ 
 (๓)  หุ่นยนต์ต้องทำงานโดยอัตโนมัติเท่านั้น ไม่ให้ควบคุมด้วยรีโมท 
 (๔)  ให้ใช้คอมพิวเตอร์ ๑ เครื่องสำหรับเขียนโปรแกรม โดยไม่จำกัดซอฟแวร์ 
 (๕)  ห้ามใช้ช่องสัญญาณสื่อสารทุกชนิด เพ่ือควบคุมหุ่นยนต์ในระหว่างแข่งขัน (ปิดช่องสัญญาณ) 
 ๖.๑.๔  กฎและกติกาการแข่งขัน 
 หุ่นยนต์มีภารกิจต้องเคลื่อนที่ไปตามเส้นสีดำเท่านั้น (เซนเซอร์หรือล้อคร่อมอยู่บนเส้น) 
เพ่ือไปเก็บกระป๋องแต่ละสี และนำกระป๋องที่เก็บได้ไปวางบริเวณพ้ืนที่เก็บกระป๋องให้ตรงตามสีจนครบทุกกระป๋อง 
และนำหุ่นยนต์กลับมาที่จุดเริ่มต้นภายในระยะเวลา ๑๘๐ วินาที ทีมใดได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะ 
 ๖.๑.๕ วิธีการแข่งขัน 
 (๑)  ก่อนเข้าสนามแข่งขัน อุปกรณ์ทุกชิ้นของหุ่นยนต์ต้องไม่มีการประกอบมาก่อน (ให้แยก
ชิ้นส่วนทุกชิ้น) 
 (๒)  ประกอบหุ่นยนต์ภายในพ้ืนที่ที่คณะกรรมการกำหนด 
 (๓)  ให้เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยตัวเองภายในพ้ืนที่ที่คณะกรรมการกำหนด 
 (๔)  เมื่อถึงเวลาแข่งขัน ทีมผู้เข้าประกวดจะต้องนำหุ่นยนต์มาวางที่จุดเริ่มต้น และรอ
สัญญาณแข่งขันจากคณะกรรมการ 
 (๕)  เมื่อคณะกรรมการให้สัญญาณแข่งขัน หุ่นยนต์จึงเริ่มทำภารกิจโดยทำงานแบบอัตโนมัติ
ไม่อนุญาตให้ควบคุมหุ่นยนต์โดยวิธีอ่ืนใด เช่น ควบคุมด้วยรีโมท ควบคุมด้วยระบบช่องสัญญาณ เป็นต้น 
 (๖)  ทีมที่เข้าแข่งขันลำเลียงกระป๋องไปยังพ้ืนที่เก็บกระป๋องตามพ้ืนที่สีที่กำหนด สีขาว
วางไว้ที่พ้ืนที่เก็บกระป๋องสีขาว สีดำวางไว้ที่พ้ืนที่เก็บกระป๋องสีดำ จนครบทุกกระป๋อง และนำหุ่นยนต์กลับมาท่ี
จุดเริ่มต้น ถือว่าทำภารกิจเสร็จสมบูรณ์ 
 ๖.๑.๖  วิธีนับคะแนน 
 (๑)  เก็บกระป๋องและนำมาวางที่พ้ืนที่เก็บกระป๋อง  +๑๐ คะแนน 
 (๒)  หุ่นยนต์ลำเลียงวัตถุไปยังพ้ืนที่เก็บวัตถุจนครบทุกชิ้น และกลับมาท่ีจุดเริ่มต้น 
  ถือว่าทำภารกิจเสร็จสมบูรณ์  +๓๐ คะแนน 
 (๓)  ถ้ากระป๋องเคลื่อนออกจากจุดที่กำหนด  -๕ คะแนน 
 (๔)  วางกระป๋องผิดพื้นที่เก็บกระป๋อง (ผิดสี)  -๕ คะแนน 
 (๕)  ถ้ากระป๋องที่วางบนพื้นที่เก็บกระป๋องล้ม กระป๋องละ  -๕ คะแนน 
 (๖)  หุ่นยนต์ขัดข้องขณะแข่งขันและต้องเริ่มใหม่     -๕ คะแนน 
 (๗)  หุ่นยนต์ไม่ขัดข้องขณะแข่งขัน แต่ต้องการเริ่มใหม่ (Retry)    -๕ คะแนน 
 (๘)  การเก็บกระป๋องต้องใช้วิธี หนีบ จับ และยกลอยสูงจากพ้ืนเท่านั้น  
  ห้ามไถไปกับพ้ืน  -๕ คะแนน 
 ๖.๑.๗  การขอเริ่มต้นใหม่ (Retry) 
 (๑)  ผู้เข้าประกวดขอเริ่มต้นใหม่ต้องให้คณะกรรมการตัดสินอนุญาตก่อน จึงเริ่มต้นใหม่ได้ 
และนำหุ่นยนต์ไปวางที่จุดเริ่มต้น 
 (๒)  ผู้เข้าประกวดสามารถขอเริ่มต้นใหม่ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่จะถูกตัดคะแนนครั้งละ 
๕ คะแนน และวัตถุที่อยู่ในสนามต้องอยู่ในตำแหน่งเดิม โดยถือเป็นอุปสรรคของการแข่งขัน 
 ๖.๑.๘  ข้อบังคับ 
 (๑)  กรณีที่หุ่นยนต์ขัดข้องขณะแข่งขัน ผู้แข่งขันสามารถนำหุ่นยนต์มาแก้ไขได้ ณ จุด
ที่คณะกรรมการกำหนดให้ เมื่อแก้ไขเสร็จต้องนำหุ่นยนต์ไปวางที่จุดเริ่มต้นเพ่ือเริ่มการแข่งขันใหม่  แต่จะถูก
ตัดคะแนนทุกครั้งที่มีการแก้ไข ครั้งละ ๕ คะแนน และเวลาในการแข่งขันจะดำเนินต่อไปจนครบระยะเวลา
ที่กำหนดไว้ การเริ่มต้นแข่งขันใหม่จะนับคะแนนให้เฉพาะภารกิจที่ทำได้ก่อนหน้านี้เท่านั้น 
 (๒)  กรณีที่หุ่นยนต์ไม่สามารถออกจากจุดเริ่มต้นหรือออกจากจุดเริ่มต้นแล้วไม่สามารถ
ทำภารกิจต่อได้ (หยุดอยู่กับที่) ภายในเวลา ๒๐ วินาที กรรมการให้เริ่มต้นใหม่ 
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 (๓)  แต่ละทีมแข่งได้ ๒ รอบ และนำคะแนนสูงสุด มาเรียงลำดับหาผู้ชนะ 
 (๔)  กรณีที่ทำภารกิจสำเร็จแต่คะแนนเท่ากัน จะพิจารณาทีมที่ใช้เวลาน้อยที่สุดและจำนวน
ครั้งที่เริ่มต้นใหม่น้อยท่ีสุด เป็นผู้ชนะ 
 (๕)  กรณีที่หมดเวลาและทำภารกิจไม่สำเร็จแต่คะแนนเท่ากันจะพิจารณาน้ำหนักหุ่นยนต์
ของทีมที่มีน้ำหนักท่ีน้อยที่สุดและจำนวนครั้งที่เริ่มต้นใหม่น้อยที่สุด เป็นผู้ชนะ 
 (๖)  ไม่อนุญาตให้ผู้ควบคุมทีมและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่แข่งขัน 
 (๗)  ไม่อนุญาตให้ทีมที่เข้าแข่งขันนำหุ่นยนต์ออกจากพ้ืนที่ที่คณะกรรมการกำหนดในระหว่าง
การแข่งขัน 
ภาพจำลองสนามแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ 

 
 

 ๖.๒  รายละเอียดการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 
 ๖.๒.๑  สนามแข่งขัน 
 (๑)  สนามมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดความกว้าง ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร และความยาว 
๒,๔๐๐ มิลลิเมตร 
 (๒)  พ้ืนที่เก็บกระป๋องมี ๓ สี คือสีเขียว สีเหลืองและสีแดง มีขนาดความกว้าง ๒๕๐
มิลลิเมตร และความยาว ๒๕๐ มิลลิเมตร 
 (๓)  พ้ืนที่จุดเริ่มต้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีขนาดความกว้าง ๒๕๐ มิลลิเมตร และความยาว 
๒๕๐ มิลลิเมตร 
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 ๖.๒.๒  วัตถุและอุปกรณ์ภายในสนาม 
 กระป๋อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ มิลลิเมตร สูง ๑๐๐ มิลลิเมตร น้ำหนักไม่เกิน ๕๐ กรัม 
มี ๓ สี คือ สีเขียวจำนวน ๕ อัน สีเหลืองจำนวน ๕ อัน และสีแดง จำนวน ๕ อัน 
 ๖.๒.๓  คุณสมบัติของหุ่นยนต์ 
  (๑)  หุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขัน มีขนาดความกว้างไม่เกิน ๒๕๐ มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 
๒๕๐ มิลลิเมตร และความสูงไม่เกิน ๒๕๐ มิลลิเมตร 
  (๒)  หุ่นยนต์ที่ใช้แข่งขัน ๑ ตัว ไม่จำกัดชนิดของวัสดุ และอุปกรณ์ รวมทั้งจำนวนมอเตอร์
และเซนเซอร์ที่ใช้ 
  (๓)  หุ่นยนต์ต้องทำงานโดยอัตโนมัติเท่านั้น ไม่ให้ควบคุมด้วยรีโมท 
  (๔)  ให้ใช้คอมพิวเตอร์ ๑ เครื่องสำหรับเขียนโปรแกรม โดยไม่จำกัดซอฟแวร์ 
  (๕)  ห้ามใช้ช่องสัญญาณสื่อสารทุกชนิด เพ่ือควบคุมหุ่นยนต์ในระหว่างแข่งขัน (ปิดช่องสัญญาณ) 
 ๖.๒.๔  กฎและกติกาการแข่งขัน 
  หุ่นยนต์มีภารกิจต้องเคลื่อนที่ไปตามเส้นสีดำเท่านั้น (เซนเซอร์หรือล้อคร่อมอยู่บนเส้น) 
เพ่ือไปเก็บกระป๋องแต่ละสีและนำกระป๋องที่เก็บได้ไปวางบริเวณพ้ืนที่เก็บกระป๋องให้ตรงตามสีจนครบทุกกระป๋อง 
และนำหุ่นยนต์กลับมาที่จุดเริ่มต้นภายในระยะเวลา ๑๘๐ วินาที ทีมใดได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะ 
 ๖.๒.๕ วิธีการแข่งขัน 
 (๑)  ก่อนเข้าสนามแข่งขัน อุปกรณ์ทุกชิ้นของหุ่นยนต์ต้องไม่มีการประกอบมาก่อน (ให้แยก
ชิ้นส่วนทุกชิ้น) 
 (๒)  ประกอบหุ่นยนต์ภายในพ้ืนที่ที่คณะกรรมการกำหนด 
 (๓)  ให้เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยตัวเองภายในพ้ืนที่ที่คณะกรรมการกำหนด 
 (๔)  เมื่อถึงเวลาแข่งขัน ทีมผู้เข้าประกวดจะต้องนำหุ่นยนต์มาวางที่จุดเริ่มต้น และรอ
สัญญาณแข่งขันจากคณะกรรมการ 
 (๕)  เมื่อคณะกรรมการให้สัญญาณแข่งขัน หุ่นยนต์จึงเริ่มทำภารกิจโดยทำงานแบบอัตโนมัติ 
ไม่อนุญาตให้ควบคุมหุ่นยนต์โดยวิธีอ่ืนใด เช่น ควบคุมด้วยรีโมท ควบคุมด้วยระบบช่องสัญญาณ เป็นต้น 
 (๖)  ทีมที่เข้าแข่งขันลำเลียงกระป๋องไปยังพ้ืนที่เก็บกระป๋องตามพ้ืนที่สีที่กำหนด สีเขียว
วางไว้ที่พ้ืนที่เก็บกระป๋องสีเขียว สีเหลืองวางไว้ที่พ้ืนที่เก็บกระป๋องสีเหลือง และสีแดงวางไว้ที่พ้ืนที่เก็บกระป๋อง
สีแดง จนครบทุกกระป๋อง และนำหุ่นยนต์กลับมาที่จุดเริ่มต้น ถือว่าทำภารกิจเสร็จสมบูรณ์ 
 ๖.๒.๖  วิธีนับคะแนน 
 (๑)  เก็บกระป๋องและนำมาวางที่พ้ืนที่เก็บกระป๋อง  +๑๐ คะแนน 
 (๒)  หุ่นยนต์ลำเลียงวัตถุไปยังพ้ืนที่เก็บวัตถุจนครบทุกชิ้น  
  และกลับมาที่จุดเริ่มต้น ถือว่าทำภารกิจเสร็จสมบูรณ์  +๓๐ คะแนน 
 (๓)  ถ้ากระป๋องเคลื่อนออกจากจุดที่กำหนด  -๕ คะแนน 
 (๔)  วางกระป๋องผิดพื้นที่เก็บกระป๋อง (ผิดสี)  -๕ คะแนน 
 (๕)  ถ้ากระป๋องที่วางบนพื้นที่เก็บกระป๋องล้ม กระป๋องละ  -๕ คะแนน 
 (๖)  หุ่นยนต์ขัดข้องขณะแข่งขันและต้องเริ่มใหม่  -๕ คะแนน 
 (๗)  หุ่นยนต์ไม่ขัดข้องขณะแข่งขัน แต่ต้องการเริ่มใหม่ (Retry)    -๕ คะแนน 
 (๘)  การเก็บกระป๋องต้องใช้วิธี หนีบ จับ และยกลอยสูงจากพ้ืนเท่านั้น  
 ห้ามไถไปกับพ้ืน ถ้าไถกับพ้ืน  -๕ คะแนน 
 ๖.๒.๗  การขอเริ่มต้นใหม่ (Retry) 
 (๑)  ผู้เข้าประกวดขอเริ่มต้นใหม่ต้องให้คณะกรรมการตัดสินอนุญาตก่อน จึงเริ่มต้นใหม่ได้ 
และนำหุ่นยนต์ไปวางที่จุดเริ่มต้น 
 (๒)  ผู้เข้าประกวดสามารถขอเริ่มต้นใหม่ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่จะถูกตัดคะแนนครั้งละ 
๕ คะแนน และวัตถุที่อยู่ในสนามต้องอยู่ในตำแหน่งเดิม โดยถือเป็นอุปสรรคของการแข่งขัน 
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 ๖.๒.๘  ข้อบังคับ 
 (๑)  กรณีที่หุ่นยนต์ขัดข้องขณะแข่งขัน ผู้แข่งขันสามารถนำหุ่นยนต์มาแก้ไขได้ ณ จุด
ที่คณะกรรมการกำหนดให้ เมื่อแก้ไขเสร็จต้องนำหุ่นยนต์ไปวางที่จุดเริ่มต้นเพ่ือเริ่มการแข่งขันใหม่ แต่จะถูกตัดคะแนน
ทุกครั้งที่มีการแก้ไขครั้งละ ๕ คะแนน และเวลาในการแข่งขันจะดำเนินต่อไปจนครบระยะเวลาที่กำหนดไว้ 
การเริ่มต้นแข่งขันใหม่จะนับคะแนนให้เฉพาะภารกิจที่ทำได้ก่อนหน้านี้เท่านั้น 
 (๒)  กรณีที่หุ่นยนต์ไม่สามารถออกจากจุดเริ่มต้นหรือออกจากจุดเริ่มต้นแล้วไม่สามารถ
ทำภารกิจต่อได้ (หยุดอยู่กับที่) ภายในเวลา ๒๐ วินาที คณะกรรมการให้เริ่มต้นใหม่ 
 (๓)  แต่ละทีมแข่งได้ ๒ รอบ และนำคะแนนสูงสุด มาเรียงลำดับหาผู้ชนะ 
 (๔)  กรณีที่ทำภารกิจสำเร็จแต่คะแนนเท่ากัน จะพิจารณาทีมที่ใช้เวลาน้อยที่สุดและจำนวน
ครั้งที่เริ่มต้นใหม่น้อยท่ีสุด เป็นผู้ชนะ 
 (๕)  กรณีที่หมดเวลาและทำภารกิจไม่สำเร็จแต่คะแนนเท่ากันจะพิจารณาน้ำหนักหุ่นยนต์
ของทีมที่มีน้ำหนักท่ีน้อยที่สุดและจำนวนครั้งที่เริ่มต้นใหม่น้อยที่สุด เป็นผู้ชนะ 
 (๖)  ไม่อนุญาตให้ผู้ควบคุมทีมและบุคคลที่ไม่เก่ียวข้องเข้าไปในพ้ืนที่แข่งขัน 
 (๗)  ไม่อนุญาตให้ทีมที่เข้าแข่งขันนำหุ่นยนต์ออกจากพ้ืนที่ที่คณะกรรมการกำหนดในระหว่าง
การแข่งขัน 
ภาพจำลองสนามหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 
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๗. ดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
 *** สภาพการณ์และกรณีใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันทุกประเภทและทุกระดับ ที่ไม่ได้ระบุในกติกา
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

๘. รางวัลการประกวด    
 - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับสอง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
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ใบสมัคร 
การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียน .................................................................................................................... ..................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. ....................................................................................................... ........... 
อำเภอ .................................................................. จังหวดั ............................................................................ 

ประเภทการแข่งขัน / ระดับ   การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ (Manual Control) 
     ❑ ประถมศึกษา 
     การแข่งขันแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Control) 
     ❑ มัธยมศึกษาตอนต้น 
     ❑ มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ผู้ประกวด 
 ๑. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ........................................................................................  ชั้น ….….............................. 
 ๓. ชื่อ - สกุล ........................................................................................  ชั้น ….….............................. 
 

ครูผู้ควบคุม 
 ๑. ชื่อ - สกุล …..........................................................................  เบอร์มือถือ ...….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงชื่อ) ........................................... ผู้รับรอง  
 (...................................................)  
    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันรำวงมาตรฐาน 
 

๑. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๑.๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 
 ๑.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 

๒. ประเภทและจำนวนผู้เข้าประกวด 
 ๒.๑ แข่งขันเป็นทีมๆ ละ ๘ - ๑๐ คน (๔ - ๕ คู่) 
 ๒.๒ จำนวนผู้เข้าประกวด 
 ๒.๒.๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวนภาคละ ๓ ทีม 
 ๒.๒.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวนภาคละ ๓ ทีม 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. วิธีการดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 ๓.๑ เพลงบังคับ ๑ เพลงๆ ละ ๑ รอบ ดังนี้ 
 ๓.๑.๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ คือ เพลงคืนเดือนหงาย 
 ๓.๑.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ คือ เพลงรำมาซิมารำ 
 ๓.๒ เพลงเลือกเสรี ๑ เพลงๆ ละ ๑ รอบ เพลงเลือกเสรีต้องไม่ซ้ำกับเพลงบังคับ 
 ๓.๓ จับสลากเลือกเพลง ๑ เพลงๆ ละ ๑ รอบ ถ้าซ้ำกับเพลงเลือกเสรีหรือเพลงบังคับให้จับสลากใหม่ 
 ๓.๔ ทีมผู้เข้าประกวดส่งแผ่นซีดีเพลง พร้อมรายชื่อผู้เข้าประกวดแข่งขันในวันรายงานตัว 
 ๓.๕ การแต่งกายตามแบบรำวงมาตรฐาน 
 ๓.๖ ใช้ผู้แสดงชายจริง หญิงแท้ (ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นสตรีล้วน หรือชายล้วน) 
 ๓.๗ ใช้ท่ารำของกรมศิลปากร 

๔. วีธีการแข่งขัน 
 ๔.๑ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์การแข่งขันให้กรรมการฯ
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 
 ๔.๒ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ที่กำหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน) 
 ๔.๓ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขนั
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 
 ๔.๔ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ที่ชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปลี่ยนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดสำรองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งชื่อผู้เข้าประกวดสำรองไปพร้อมกับ
ผู้เข้าประกวดตัวจริง 
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๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. ความถูกต้องท่ารำ ๒๐ 
๒. จังหวะการรำ ๒๐ 
๓. ลีลาความสวยงาม ๒๐ 
๔. ความพร้อมเพรียง ๒๐ 
๕. การแต่งกาย ๒๐ 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินผลการแข่งขันของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

๖. รางวัลการประกวด    
 - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับสอง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
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ใบสมัคร 
การประกวดแข่งขันรำวงมาตรฐาน 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียน ……………..…..................................................................................................................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. .................................................................................................................. 
อำเภอ .................................................................. จังหวัด ............................................ ................................ 

ประเภทการแข่งขัน / ระดับ  แข่งขันเป็นทีม ๆ ละ ๘ - ๑๐ คน (๔ - ๕ คู่) 
 ระดับ     ❑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 
 ❑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 

ผู้ประกวด 
 ๑. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๓. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๔. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๕. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๖. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๗. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๘. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๙. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๑๐. ชื่อ - สกุล ..................................................................................... ชั้น ….….............................. 

ครูที่ปรึกษา 
 ๑. ชื่อ - สกุล …..........................................................................  เบอร์มือถือ ...….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 ๓. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 ๔. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงชื่อ) ........................................... ผู้รับรอง 
 (...................................................)  
    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 
 

นิยามศัพท ์
 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ คือ การแสดงที่นอกเหนือจากนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ เป็นการแสดงนาฏศิลป์ไทย
ที่คิด ประดิษฐ์ สร้างขึ้นใหม่ทั้งเพลงดนตรี เนื้อหา การแต่งกายและลีลาท่ารำ สอดคล้องตามกรอบความคิด
ที่กำหนด และไม่เก่ียวข้องกับการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองและนาฏศิลป์ไทยสากล 

๑. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๑.๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 
 ๑.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 

๒. ประเภทและจำนวนผู้เข้าประกวด 
 ๒.๑ แข่งขันเป็นทีมๆ ละ ๘ - ๑๖ คน 
 ๒.๒ จำนวนผู้เข้าประกวด 
 ๒.๒.๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวนภาคละ ๓ ทีม 
 ๒.๒.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวนภาคละ ๓ ทีม 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. วิธีการดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 ๓.๑ เพลงที่ใช้ประกอบท่ารำมีหรือไม่มีเนื้อร้องก็ได้ โดยยึดหลักเกณฑ์ให้ความหมายในการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
 ๓.๒ แต่งกายตามความเหมาะสมกับเพลงที่นำเสนอ โดยไม่ใช้ชุดยืนเครื่องพระ - นาง 
 ๓.๓ จัดทำข้อมูลรายละเอียดของการแสดงอย่างน้อย ๓ ฉบับ ส่งให้คณะกรรมการพร้อมกับรายงานตัว
เข้าแข่งขัน 
 ๓.๔ ผู้แสดงจะเป็นหญิงล้วน ชายล้วน หรือชายหญิงก็ได้ 
 ๓.๕ ใช้แผ่นซีดีหรือเทปบันทึกเสียง 
 ๓.๖ ใช้เวลาแสดงชุดละไม่เกิน ๑๒ นาที เกินเวลาหัก ๑ คะแนน/นาที 

๔. วีธีการแข่งขัน 
 ๔.๑ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์การแข่งขันให้กรรมการฯ
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 
 ๔.๒ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ที่กำหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน) 
 ๔.๓ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขนั
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กำหนด ท้ังนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 
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 ๔.๔ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ที่ชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปลี่ยนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดสำรองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งชื่อผู้เข้าประกวดสำรองไปพร้อมกับ
ผู้เข้าประกวดตัวจริง 

๕. เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. การประดิษฐ์ท่ารำ / การออกแบบการแสดง ๓๐ 
๒. ลีลาท่ารำ ๒๐ 
๓. จังหวะการผสมกลมกลืนระหว่างการรำและดนตรี ๑๐ 
๔. การวางรูปแบบแถวและความพร้อมเพรียง ๒๐ 
๕. การแต่งกายเหมาะสมกับชุดการแสดง ๒๐ 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินผลการแข่งขันของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

๖. รางวัลการประกวด    
 - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับสอง   เงินสด - บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
 - ชมเชย      เกียรติบัตร 
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ใบสมัคร 
การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียน ……………..…..................................................................................................................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. .............................................................................................. .................... 
อำเภอ .................................................................. จังหวัด ............................................ ................................ 

ประเภทการแข่งขัน / ระดับ  แข่งขันเป็นทีม ๆ ละ ๘ - ๑๖ คน 
 ระดับ     ❑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 
 ❑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 
ผู้ประกวด 
 ๑. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๓. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๔. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๕. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๖. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๗. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๘. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๙. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๑๐. ชื่อ - สกุล ..................................................................................... ชั้น ….….............................. 
 ๑๑. ชื่อ - สกุล ..................................................................................... ชั้น ….….............................. 
 ๑๒. ชื่อ - สกุล ..................................................................................... ชั้น ….….............................. 
 ๑๓. ชื่อ - สกุล ..................................................................................... ชั้น ….….............................. 
 ๑๔. ชื่อ - สกุล ..................................................................................... ชั้น ….….............................. 
 ๑๕. ชื่อ - สกุล ..................................................................................... ชั้น ….….............................. 
 ๑๖. ชื่อ - สกุล ..................................................................................... ชั้น ….….............................. 

ครูที่ปรึกษา 
 ๑. ชื่อ - สกุล …............................................. ............................. เบอร์มือถือ ...….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 ๓. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 ๔. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 

 

 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงชื่อ) ........................................... ผู้รับรอง  
 (...................................................)  
    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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กระทรวงมหาดไทย 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถ่ิน 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถ่ิน 

ถนนนครราชสีมา แขวงดุสติ เขตดุสิต กรุงเทพ ๑๐๓๐๐ 
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