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(ร่าง) หลักเกณฑ ์
การประกวดแข่งขนัทักษะทางวิชาการ  

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กระทรวงมหาดไทย 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาทอ้งถิ่น 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
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สารบญั 

เร่ือง หน้า 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน การกล่าวสุนทรพจน์ (ระดับประถมศึกษาตอนปลาย) ๔ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน การกล่าวสุนทรพจน์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ๘ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน การกล่าวสุนทรพจน์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ๑๒ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน การประดิษฐ์สิ่งของจากวสัดุเหลือใช้ ๑๗ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน การร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา (ระดับประถมศึกษาตอนปลาย) ๒๑ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน การร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)  ๒๓ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน การร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  ๒๕ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน การร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ (ระดับประถมศึกษา) ๒๙ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน การร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ (ระดับมัธยมศึกษา) ๓๑ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน การวาดภาพระบายสี (ระดับก่อนประถมศึกษา : ช้ันอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี)) ๓๕ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน การวาดภาพระบายสี (ระดับประถมศึกษาตอนต้น) ๓๗ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน การวาดภาพระบายสี (ระดับประถมศึกษาตอนปลาย) ๓๙ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน การวาดภาพระบายสี (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ๔๑ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน การวาดภาพระบายสี (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ๔๓ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน แกะสลักผักผลไม ้ ๔๗ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน งานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ๕๑ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน งานประดิษฐ์จากใบตอง (ระดับประถมศึกษาตอนปลาย) ๕๕ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน งานประดิษฐ์จากใบตอง (ระดับมัธยมศึกษา) ๕๗ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน โครงงาน ๖๑ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน การแสดงละครภาษาอังกฤษ ๖๗ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน การแสดงละครภาษาจีน ๗๑ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน การจัดสวนถาดแห้ง ๗๕ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ๗๙ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา (สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย) ๘๒ 

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

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน เดินตัวหนอน (ระดับก่อนประถมศึกษา : ช้ันอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี)) 91 
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สารบญั (ต่อ) 

เร่ือง หน้า 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน “เริงเล่นเต้น Dancer” (ระดับก่อนประถมศึกษา : ช้ันอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี)) 95 

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

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน ฮูล่าฮูป ประกอบเพลง (ระดับก่อนประถมศึกษา : ช้ันอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี)) ๑0๓ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน การคัดลายมือ ๑0๗ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ๑1๑ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน หุ่นยนต์ ๑1๕ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน ร าวงมาตรฐาน ๑2๕ 

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ๑2๘ 

 
***************************************** 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ 
(ระดับประถมศึกษาตอนปลาย) 

 
๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 

๒. จ านวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ ๙ คน แบ่งเป็น ๓ กลุ่มสาระ 
 ๒.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      จ านวน ๓ คน 
 ๒.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)    จ านวน ๓ คน 
 ๒.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)    จ านวน ๓ คน 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ท่ียืนยันว่าไม่มีเช้ือโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ช่ัวโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใชใ้นการประกวด 
 ผู้เข้าประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ภายใน ๕ นาที เท่านั้น 

๔. วิธีการประกวด 
 ๔.๑ ผู้เข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสมกับการประกวด 
 ๔.๒ ให้ผู้เข้าประกวดจับฉลากเพื่อจัดล าดับ ก่อนการประกวด ๑๕ นาที 
 ๔.๓  หากมีความจ าเป็นต้องประกวดรอบท่ี ๒ เพื่อตัดสิน ให้เป็นการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์แบบฉับพลัน 
 ๔.๔ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 
 ๔.๕ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ท่ีก าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๖ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือส าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการ เกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีก าหนด ท้ังนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๗ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ท่ีชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปล่ียนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดส ารองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งช่ือผู้เข้าประกวดส ารองไปพร้อมกับ
ผู้เข้าประกวดตัวจริง 

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

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
- ค าน า (การแนะน าตนเอง น าเข้าสู่เนื้อเรื่อง) ๓ 
- เนื้อเรื่อง ผู้เข้าประกวดพูดได้ตรงกับเรื่องท่ีก าหนดให้ ๓ 
- การด าเนินเรื่อง พูดเรียงล าดับความส าคัญของเรื่องท่ีเล่า และสอดคล้องสัมพันธ์ 
กันตลอดเรื่อง 

๖ 

- การสรุปของเรื่องท่ีเล่า ๔ 
- ตรงตามเวลาท่ีก าหนด ๒ 

 

 ๖.๒ ศิลปะการน าเสนอ (๑๕ คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
- ลีลาวาทศิลป์ชวนฟัง ๓ 
- น้ าเสียงชัดเจน ไม่ตะกุกตะกัก เว้นจังหวะการพูดได้ถูกต้องหนักเบา สอดคล้อง 
กับเรื่อง 

๓ 

- ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย เหมาะสมกับระดับช้ัน และกาลเทศะ ๓ 
- ออกเสียงอักขระท่ีถูกต้อง ๓ 
- สามารถสร้างบรรยากาศท่ีดึงดูดใจผู้ฟังได้ดี ๓ 

 

 ๖.๓ ความคิด (๑๒ คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๓ 
- มีเหตุผลน่าเช่ือถือสอดคล้องกับเรื่องท่ีเล่า ๓ 
- มีไหวพริบในการแก้ปัญหา ๓ 
- ข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรมสามารถท าตามได้ ๓ 

 

 ๖.๔ บุคลิกภาพ (๕ คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
- ปรากฏตัวด้วยความเช่ือมั่น ไม่แสดงอาการประหม่า ๒ 
- กริยาท่าทางขณะพูดเหมาะสมสอดคล้องกับเรื่องท่ีพูด หรือเนื้อหา ๒ 
- ขณะพูดมองผู้ฟังได้อย่างเป็นธรรมชาติ ๑ 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

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 
การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

สถานท่ี ……........................................... วัน/เดือน/ปี ................................... เวลา ……......................... 

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

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

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

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

ช่ือผู้ประกวด …………........................................................ นามสกุล .................................................................... 

เกณฑ์การให้คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน ดังนี้ 
 ๑. โครงสร้างการพูด (๑๘ คะแนน) 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก 
กรรมการ 

- ค าน า (การแนะน าตนเอง น าเข้าสู่เนื้อเรื่อง) ๓  
- เนื้อเรื่อง ผู้เข้าประกวดพูดได้ตรงกับเรื่องท่ีก าหนดให้ ๓  
- การด าเนินเรื่อง พูดเรียงล าดับความส าคัญของเรื่องท่ีเล่า และสอดคล้อง
สัมพันธ์กันตลอดเรื่อง 

๖  

- การสรุปของเรื่องท่ีเล่า ๔  
- ตรงตามเวลาท่ีก าหนด ๒  

รวม ๑๘  

 ๒. ศิลปะการน าเสนอ (๑๕ คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก 
กรรมการ 

- ลีลาวาทศิลป์ชวนฟัง ๓  
- น้ าเสียงชัดเจน ไม่ตะกุกตะกัก เว้นจังหวะการพดูได้ถูกต้องหนักเบา 
สอดคล้องกับเรื่อง 

๓  

- ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย เหมาะสมกับระดับช้ัน และกาลเทศะ ๓  
- ออกเสียงอักขระท่ีถูกต้อง ๓  
- สามารถสร้างบรรยากาศท่ีดึงดูดใจผู้ฟังได้ดี ๓  

รวม ๑๕  
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 ๓. ความคิด (๑๒ คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน 
คะแนนจาก 
กรรมการ 

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๓  
- มีเหตุผลน่าเช่ือถือสอดคล้องกับเรื่องท่ีเล่า ๓  
- มีไหวพริบในการแก้ปัญหา ๓  
- ข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรมสามารถท าตามได้ ๓  

รวม ๑๒  

 ๔. บุคลิกภาพ (๕ คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก 
กรรมการ 

- ปรากฏตัวด้วยความเช่ือมั่น ไม่แสดงอาการประหม่า ๒  
- กริยาท่าทางขณะพูดเหมาะสมสอดคล้องกับเรื่องท่ีพูด หรือเนื้อหา ๒  
- ขณะพูดมองผู้ฟังได้อย่างเป็นธรรมชาติ ๑  

รวม ๕  

  

 

 ลงช่ือ ………………………………............ กรรมการ 

        (ตัวบรรจง) 

 ลงช่ือ ……………………………............… ผู้ตรวจสอบ 

        (ตัวบรรจง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า | 8 

เกณฑ์การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ 
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 

 
๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ 

๒. จ านวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ ๙ คน 
 ๒.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      จ านวน ๓ คน 
 ๒.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)    จ านวน ๓ คน 
 ๒.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)    จ านวน ๓ คน 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ท่ียืนยันว่าไม่มีเช้ือโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ช่ัวโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 ผู้เข้าประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภายใน ๕ นาที เท่านั้น 

๔. วิธีการประกวด 
 ๔.๑ ผู้เข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสมกับการประกวด 
 ๔.๒ ให้ผู้เข้าประกวดจับฉลากเพื่อจัดล าดับ ก่อนการประกวด ๑๕ นาที 
 ๔.๓ หากมีความจ าเป็นต้องประกวดรอบท่ี ๒ เพื่อตัดสินให้เป็นการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์แบบฉับพลัน 
 ๔.๔ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 
 ๔.๕ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ท่ีก าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๖ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือส าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด (อย่างใด
อย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีก าหนด ท้ังนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๗ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ท่ีชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปล่ียนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดส ารองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งช่ือผู้เข้าประกวดส ารองไปพร้อมกับ
ผู้เข้าประกวดตัวจริง 

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

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
- ค าน า (การแนะน าตนเอง น าเข้าสู่เนื้อเรื่อง) ๓ 
- เนื้อเรื่อง ผู้เข้าประกวดพูดได้ตรงกับเรื่องท่ีก าหนดให้ ๓ 
- การด าเนินเรื่อง พูดเรียงล าดับความส าคัญของเรื่องท่ีเล่า และสอดคล้องสัมพันธ์ 
กันตลอดเรื่อง 

๖ 

- การสรุปของเรื่องท่ีเล่า ๔ 
- ตรงตามเวลาท่ีก าหนด ๒ 

 

 ๖.๒ ศิลปะการน าเสนอ (๑๕ คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
- ลีลาวาทศิลป์ชวนฟัง ๓ 
- น้ าเสียงชัดเจน ไม่ตะกุกตะกัก เว้นจังหวะการพดูได้ถูกต้องหนักเบา สอดคล้อง 
กับเรื่อง 

๓ 

- ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย เหมาะสมกับระดับช้ัน และกาลเทศะ ๓ 
- ออกเสียงอักขระท่ีถูกต้อง ๓ 
- สามารถสร้างบรรยากาศท่ีดึงดูดใจผู้ฟังได้ดี ๓ 

 

 ๖.๓ ความคิด (๑๒ คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๓ 
- มีเหตุผลน่าเช่ือถือสอดคล้องกับเรื่องท่ีเล่า ๓ 
- มีไหวพริบในการแก้ปัญหา ๓ 
- ข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรมสามารถท าตามได้ ๓ 

 

 ๖.๔ บุคลิกภาพ (๕ คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
- ปรากฏตัวด้วยความเช่ือมั่น ไม่แสดงอาการประหม่า ๒ 
- กริยาท่าทางขณะพูดเหมาะสมสอดคล้องกับเรื่องท่ีพูด หรือเนื้อหา ๒ 
- ขณะพูดมองผู้ฟังได้อย่างเป็นธรรมชาติ ๑ 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

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 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ : ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน 
การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

สถานท่ี ……........................................... วัน/เดือน/ปี ................................... เวลา ……......................... 

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

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

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

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

ช่ือผู้ประกวด …………........................................................ นามสกุล .................................................................... 

เกณฑ์การให้คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน ดังนี้ 
 ๑. โครงสร้างการพูด (๑๘ คะแนน) 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก 
กรรมการ 

- ค าน า (การแนะน าตนเอง น าเข้าสู่เนื้อเรื่อง) ๓  
- เนื้อเรื่อง ผู้เข้าประกวดพูดได้ตรงกับเรื่องท่ีก าหนดให้ ๓  
- การด าเนินเรื่อง พูดเรียงล าดับความส าคัญของเรื่องท่ีเล่า และสอดคล้อง
สัมพันธ์กันตลอดเรื่อง 

๖  

- การสรุปของเรื่องท่ีเล่า ๔  
- ตรงตามเวลาท่ีก าหนด ๒  

รวม ๑๘  

 ๒. ศิลปะการน าเสนอ (๑๕ คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก 
กรรมการ 

- ลีลาวาทศิลป์ชวนฟัง ๓  
- น้ าเสียงชัดเจน ไม่ตะกุกตะกัก เว้นจังหวะการพดูได้ถูกต้องหนักเบา 
สอดคล้องกับเรื่อง 

๓  

- ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย เหมาะสมกับระดับช้ัน และกาลเทศะ ๓  
- ออกเสียงอักขระท่ีถูกต้อง ๓  
- สามารถสร้างบรรยากาศท่ีดึงดูดใจผู้ฟังได้ดี ๓  

รวม ๑๕  
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 ๓. ความคิด (๑๒ คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน 
คะแนนจาก 
กรรมการ 

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๓  
- มีเหตุผลน่าเช่ือถือสอดคล้องกับเรื่องท่ีเล่า ๓  
- มีไหวพริบในการแก้ปัญหา ๓  
- ข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรมสามารถท าตามได้ ๓  

รวม ๑๒  

 ๔. บุคลิกภาพ (๕ คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก 
กรรมการ 

- ปรากฏตัวด้วยความเช่ือมั่น ไม่แสดงอาการประหม่า ๒  
- กริยาท่าทางขณะพูดเหมาะสมสอดคล้องกับเรื่องท่ีพูด หรือเนื้อหา ๒  
- ขณะพูดมองผู้ฟังได้อย่างเป็นธรรมชาติ ๑  

รวม ๕  

  

 

 ลงช่ือ ………………………………............ กรรมการ 

        (ตัวบรรจง) 

 ลงช่ือ ……………………………............… ผู้ตรวจสอบ 

        (ตัวบรรจง) 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ 
(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 

๒. จ านวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ ๙ คน 
 ๒.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      จ านวน ๓ คน 
 ๒.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)    จ านวน ๓ คน 
 ๒.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)    จ านวน ๓ คน 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ท่ียืนยันว่าไม่มีเช้ือโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ช่ัวโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 ผู้เข้าประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ภายใน ๕ นาที เท่านั้น 

๔. วิธีการประกวด 
 ๔.๑ ผู้เข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสมกับการประกวด 
 ๔.๒ ให้ผู้เข้าประกวดจับฉลากเพื่อจัดล าดับ ก่อนการประกวด ๑๕ นาที 
 ๔.๓ หากมีความจ าเป็นต้องประกวด รอบท่ี ๒ เพื่อตัดสินให้เป็นการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์แบบ
ฉับพลัน 
 ๔.๔ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 
 ๔.๕ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ท่ีก าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๖ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่ใช่สัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือส าเนาสูติบัตรหรือหนัง สือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีก าหนด ท้ังนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๗ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ท่ีชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปล่ียนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดส ารองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งช่ือผู้เข้าประกวดส ารองไปพร้อมกับ
ผู้เข้าประกวดตัวจริง 

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

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
- ค าน า (การแนะน าตนเอง น าเข้าสู่เนื้อเรื่อง) ๓ 
- เนื้อเรื่อง ผู้เข้าประกวดพูดได้ตรงกับเรื่องท่ีก าหนดให้ ๓ 
- การด าเนินเรื่อง พูดเรียงล าดับความส าคัญของเรื่องท่ีเล่า และสอดคล้องสัมพันธ์ 
กันตลอดเรื่อง 

๖ 

- การสรุปของเรื่องท่ีเล่า ๔ 
- ตรงตามเวลาท่ีก าหนด ๒ 

 

 ๖.๒ ศิลปะการน าเสนอ (๑๕ คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
- ลีลาวาทศิลป์ชวนฟัง ๓ 
- น้ าเสียงชัดเจน ไม่ตะกุกตะกัก เว้นจังหวะการพูดได้ถูกต้องหนักเบา สอดคล้อง 
กับเรื่อง 

๓ 

- ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย เหมาะสมกับระดับช้ัน และกาลเทศะ ๓ 
- ออกเสียงอักขระท่ีถูกต้อง ๓ 
- สามารถสร้างบรรยากาศท่ีดึงดูดใจผู้ฟังได้ดี ๓ 

 

 ๖.๓ ความคิด (๑๒ คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๓ 
- มีเหตุผลน่าเช่ือถือสอดคล้องกับเรื่องท่ีเล่า ๓ 
- มีไหวพริบในการแก้ปัญหา ๓ 
- ข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรมสามารถท าตามได้ ๓ 

 

 ๖.๔ บุคลิกภาพ (๕ คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
- ปรากฏตัวด้วยความเช่ือมั่น ไม่แสดงอาการประหม่า ๒ 
- กริยาท่าทางขณะพูดเหมาะสมสอดคล้องกับเรื่องท่ีพูด หรือเนื้อหา ๒ 
- ขณะพูดมองผู้ฟังได้อย่างเป็นธรรมชาติ ๑ 

 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

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 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ : ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน 
การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

สถานท่ี ……........................................... วัน/เดือน/ปี ................................... เวลา ……......................... 

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

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

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

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

ช่ือผู้ประกวด …………........................................................ นามสกุล .................................................................... 

เกณฑ์การให้คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน ดังนี้ 
 ๑. โครงสร้างการพูด (๑๘ คะแนน) 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก 
กรรมการ 

- ค าน า (การแนะน าตนเอง น าเข้าสู่เนื้อเรื่อง) ๓  
- เนื้อเรื่อง ผู้เข้าประกวดพูดได้ตรงกับเรื่องท่ีก าหนดให้ ๓  
- การด าเนินเรื่อง พูดเรียงล าดับความส าคัญของเรื่องท่ีเล่า และสอดคล้อง
สัมพันธ์กันตลอดเรื่อง 

๖  

- การสรุปของเรื่องท่ีเล่า ๔  
- ตรงตามเวลาท่ีก าหนด ๒  

รวม ๑๘  

 ๒. ศิลปะการน าเสนอ (๑๕ คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก 
กรรมการ 

- ลีลาวาทศิลป์ชวนฟัง ๓  
- น้ าเสียงชัดเจน ไม่ตะกุกตะกัก เว้นจังหวะการพดูได้ถูกต้องหนักเบา 
สอดคล้องกับเรื่อง 

๓  

- ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย เหมาะสมกับระดับช้ัน และกาลเทศะ ๓  
- ออกเสียงอักขระท่ีถูกต้อง ๓  
- สามารถสร้างบรรยากาศท่ีดึงดูดใจผู้ฟังได้ดี ๓  

รวม ๑๕  
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 ๓. ความคิด (๑๒ คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน 
คะแนนจาก 
กรรมการ 

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๓  
- มีเหตุผลน่าเช่ือถือสอดคล้องกับเรื่องท่ีเล่า ๓  
- มีไหวพริบในการแก้ปัญหา ๓  
- ข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรมสามารถท าตามได้ ๓  

รวม ๑๒  

 ๔. บุคลิกภาพ (๕ คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก 
กรรมการ 

- ปรากฏตัวด้วยความเช่ือมั่น ไม่แสดงอาการประหม่า ๒  
- กริยาท่าทางขณะพูดเหมาะสมสอดคล้องกับเรื่องท่ีพูด หรือเนื้อหา ๒  
- ขณะพูดมองผู้ฟังได้อย่างเป็นธรรมชาติ ๑  

รวม ๕  

  

 

 ลงช่ือ ………………………………............ กรรมการ 

        (ตัวบรรจง) 

 ลงช่ือ ……………………………............… ผู้ตรวจสอบ 

        (ตัวบรรจง) 
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ใบสมัคร 
การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ประเภท   สุนทรพจน์ภาษาไทย   สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ   สุนทรพจน์ภาษาจีน 
 

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
 ๑. ช่ือ-สกุล ......................................................................................... ช้ัน ........................................... 
 โรงเรียน ........................................................................................................................................... 
 สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ............................................................................................................. 
 อ าเภอ ................................................................. จังหวัด ............................................................... 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 
 ๑. ช่ือ-สกุล ......................................................................................... ช้ัน ........................................... 
 โรงเรียน ........................................................................................................................................... 
 สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ............................................................................................................. 
 อ าเภอ ................................................................. จังหวัด ............................................................... 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
 ๑. ช่ือ-สกุล ......................................................................................... ช้ัน ........................................... 
 โรงเรียน ........................................................................................................................................... 
 สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ............................................................................................................. 
 อ าเภอ ................................................................. จังหวัด ............................................................... 
 

ครูผู้ควบคุม 
 ๑. ช่ือ - สกุล ................................................................................ เบอร์มือถือ ….................................. 
 ๒. ช่ือ - สกุล ................................................................................ เบอร์มือถอื ..................................... 
 
  
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับรอง 
 (...................................................) 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 
 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๑.๑ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖   ประดิษฐ์ของเล่น 
 ๑.๒ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓   ประดิษฐ์ของใช้ 
 ๑.๓ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖   ประดิษฐ์ของประดับตกแต่งบ้าน 

๒. จ านวนผู้เข้าประกวด 
 แต่ละช่วงช้ัน จ านวนภาคละ ๓ ทีมๆ ละ ๓ คน 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ท่ียืนยันว่าไม่มีเช้ือโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ช่ัวโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 ๓ ช่ัวโมง 

๔. วิธีการประกวด 
 ๔.๑ จะต้องเป็นวัสดุท่ีเหลือใช้ไม่จ ากัดรูปร่าง ชนิด และแบบ 
 ๔.๒ สามารถน ามาใช้ได้จริงมีความคงทนตามลักษณะของงาน 
 ๔.๓ สามารถน าวัสดุอื่นมาประกอบการตกแต่งได้เล็กน้อย 
 ๔.๔ ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท้ังหมดมาเอง 
 ๔.๕ ส่วนประกอบของช้ินงานทุกช้ินต้องท าในเวลาท่ีเข้าประกวดเท่านั้น 
 ๔.๖ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 
 ๔.๗ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ท่ีก าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๘ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือส าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีก าหนด ท้ังนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๙ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ท่ีชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปล่ียนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดส ารองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งช่ือผู้เข้าประกวดส ารองไปพร้อมกับ
ผู้เข้าประกวดตัวจริง 
 

 
 
 
 
 
๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี ้
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เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. กระบวนการท างาน (เป็นทีม เป็นขั้นตอน)  ๒๐ 
๒. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ๒๕ 
๓. ประโยชน์ใช้สอย  ๒๕ 
๔. มีความประณีตสวยงาม  ๒๐ 
๕. เก็บวัสดุอุปกรณ์และพื้นท่ีใช้งานเรียบร้อย  ๑๐ 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

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

ใบสมัคร 
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การประกวดแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 
การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
โรงเรียน ......................................................................................................................................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. .................................................................................................................. 
อ าเภอ .................................................................. จังหวัด ............................................................................ 
 

ระดับ     ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 
    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ 
    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 
 

ผู้ประกวด 
 ๑. ช่ือ - สกุล ...............................................................................................ช้ัน ................................... 
 ๒. ช่ือ - สกุล ...............................................................................................ช้ัน ................................... 
 ๓. ช่ือ - สกุล ...............................................................................................ช้ัน ................................... 
 

ครูผู้ควบคุม 
 ๑. ช่ือ - สกุล ............................................................................... เบอร์มือถอื ..................................... 
 ๒. ช่ือ - สกุล ............................................................................... เบอร์มือถอื ..................................... 
 
  
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับรอง 
 (...................................................) 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

สถานท่ี ............................................................ วนัท่ี ............... เดือน ........................ พ.ศ. ..................... เวลา .......................... 

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

เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

 
ที่ 

 
ภาค / ทีม 

 
ชื่อโรงเรียน 

กระบวนการท างาน 

(เป็นทีม เปน็ขั้นตอน) 
(๒๐) 

มีความคิดรเิริ่ม 
สร้างสรรค ์

(๒๕) 

ประโยชน ์
ใช้สอย 
(๒๕) 

มีความประณีต 
สวยงาม 
(๒๐) 

เกบ็วัสดุอปุกรณ์และ 
พื้นที่ใช้งานเรียบรอ้ย 

(๑๐) 

 
รวม 

๑         

๒         

๓         

๔         

๕         

 

           ลงช่ือ …………………………………………… กรรมการ 

             (ตัวบรรจง) 

           ลงช่ือ …………………………………………… ผู้ตรวจสอบ 

             (ตัวบรรจง) 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา 
(ระดับประถมศึกษาตอนปลาย) 

 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖  

๒. จ านวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ ๓ ทีมๆ ละ ๖ - ๙ คน (รวมนักร้อง) 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ท่ียืนยันว่าไม่มีเช้ือโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ช่ัวโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. ประเภทของเพลงและเวลาที่ใช้ในการประกวด 
 เพลงไทยพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร จ านวน ๑ เพลง ไม่เกิน ๑๐ นาที ผู้เข้าประกวดในรอบแรกเมื่อเข้ารอบตัดสินต้องเปล่ียนเพลง 
โดยแจ้งให้คณะกรรมการและผู้จัดการประกวดทราบล่วงหน้า 

๔. วิธีการประกวด 
 ๔.๑ ผู้เข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสม 
 ๔.๒ ผู้เข้าประกวดทุกทีมรายงานตัวพร้อมมอบแผ่น CD (Sound เพลง) ท่ีจะใช้ในการประกวดท้ัง ๒ รอบ 
โดยแจ้งเพลงที่จะใช้ในแต่ละรอบให้ผู้จัดการประกวดทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งจับฉลาก เพื่อจัดล าดับก่อน
การประกวด ๑๕ นาที 
 ๔.๓ ผู้เข้าประกวดขึ้นร้องเพลงตามล าดับ คณะกรรมการประกาศรายช่ือผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ๑๐ ทีม
โดยไม่แจ้งคะแนน 
 ๔.๔ การประกวดในรอบชิงชนะเลิศจะด าเนินการโดยให้ผู้ที่เข้ารอบจับฉลากขึ้นแสดงตามล าดับ  
และประกาศรายช่ือผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชย 
 ๔.๕ หากมีการเปล่ียนแปลงกติกาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้จัดการประกวดจะแจ้งให้ผู้เข้าประกวดทราบ
ก่อนการประกวด 
 ๔.๖ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 
 ๔.๗ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ท่ีก าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๘ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือส าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ  
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีก าหนด ท้ังนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๙ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ท่ีชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปล่ียนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดส ารองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งช่ือผู้เข้าประกวดส ารองไปพร้อมกับ
ผู้เข้าประกวดตัวจริง 
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๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. ความพร้อมเพรียง ลีลา ๓๐ 
๒. น้ าเสียง ๓๐ 
๓. บุคลิกภาพ การแต่งกาย ๒๐ 
๔. จังหวะ ท านอง อักขระ เทคนิค ๒๐ 

 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 
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  
นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓   

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

*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ท่ียืนยันว่าไม่มีเช้ือโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ช่ัวโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK   

๓. ประเภทของเพลงและเวลาที่ใช้ในการประกวด   
เพลงไทยพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร จ านวน ๑ เพลง ไม่เกิน  ๑๐ นาที ผู้เข้าประกวดในรอบแรกเมื่อเข้ารอบตัดสินต้องเปล่ียนเพลง 
โดยแจ้งให้คณะกรรมการและผู้จัด การประกวดทราบล่วงหน้า  

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

โดยแจ้งเพลงที่จะใช้ในแต่ละรอบให้ผู้จัดการประกวดทราบล่วงหน้าพร้อมทั้งจับฉลาก เพื ่อจัดล าดับก่อน
การประกวด ๑๕ นาที  

๔.๓ ผู้เข้าประกวดขึ้นร้องเพลงตามล าดับ คณะกรรมการประกาศรายช่ือผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ๑๐ ทีม 
โดยไม่แจ้งคะแนน 

๔.๔ การประกวดในรอบชิงชนะเลิศจะด าเนินการโดยให้ผู้ที่เข้ารอบจับฉลากขึ้นแสดงตามล าดับ 
และประกาศรายช่ือผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชย  

๔.๕ หากมีการเปล่ียนแปลงกติกาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้จัดการประกวดจะแจ้งให้ผู้เข้าประกวดทราบ
ก่อนการประกวด 

๔.๖ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน   

๔.๗ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ท่ีก าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด)   

๔.๘ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงให้เห็นว่าอยู่ใน 
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑)  ส าเนาบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือส าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒)  หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา  
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีก าหนด ท้ังนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 

๔.๙ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ท่ีชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปล่ียนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดส ารองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งช่ือผู้เข้าประกวดส ารองไปพร้อมกับ
ผู้เข้าประกวดตัวจริง 
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๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. ความพร้อมเพรียง ลีลา ๓๐ 
๒. น้ าเสียง ๓๐ 
๓. บุคลิกภาพ การแต่งกาย ๒๐ 
๔. จังหวะ ท านอง อักขระ เทคนิค ๒๐ 

หมายเหตุ    
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด     

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 
 นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖  

๒. จ านวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ ๓ ทีมๆ ละ ๖ - ๙ คน (รวมนักร้อง) 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ท่ียืนยันว่าไม่มีเช้ือโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ช่ัวโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 
๓. ประเภทของเพลงและเวลาที่ใช้ในการประกวด 
 เพลงไทยพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร จ านวน ๑ เพลง ไม่เกิน ๑๐ นาที ผู้เข้าประกวดในรอบแรกเมื่อเข้ารอบตัดสินต้องเปล่ียนเพลง 
โดยแจ้งให้คณะกรรมการและผู้จัด การประกวดทราบล่วงหน้า 

๔. วิธีการประกวด 
 ๔.๑ ผู้เข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสม 
 ๔.๒ ผู้เข้าประกวดทุกทีมรายงานตัวพร้อมมอบแผ่น CD (Sound เพลง) ท่ีจะใช้ในการประกวดท้ัง ๒ รอบ 
โดยแจ้งเพลงท่ีจะใช้ในแต่ละรอบให้ผู้จัดการประกวดทราบล่วงหน้าพร้อมท้ังจับฉลาก เพื่อจัดล าดับก่อน การ
ประกวด ๑๕ นาที 
 ๔.๓ ผู้เข้าประกวดขึ้นร้องเพลงตามล าดับ คณะกรรมการประกาศรายช่ือผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ๑๐ ทีม
โดยไม่แจ้งคะแนน 
 ๔.๔ การประกวดในรอบชิงชนะเลิศจะด าเนินการโดยให้ผู้ที่เข้ารอบจับฉลากขึ้นแสดงตามล าดับ  
และประกาศรายช่ือผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชย 
 ๔.๕ หากมีการเปล่ียนแปลงกติกาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้จัดการประกวดจะแจ้งให้ผู้เข้าประกวดทราบ
ก่อนการประกวด 
 ๔.๖ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 
 ๔.๗ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ท่ีก าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๘ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือส าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีก าหนด ท้ังนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๙ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ท่ีชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปล่ียนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดส ารองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งช่ือผู้เข้าประกวดส ารองไปพร้อมกับ
ผู้เข้าประกวดตัวจริง 
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๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. ความพร้อมเพรียง ลีลา ๓๐ 
๒. น้ าเสียง ๓๐ 
๓. บุคลิกภาพ การแต่งกาย ๒๐ 
๔. จังหวะ ท านอง อักขระ เทคนิค ๒๐ 

หมายเหตุ    
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด     

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 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียน ......................................................................................................................................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. .................................................................................................................. 
อ าเภอ .................................................................. จังหวัด ............................................................................ 

ระดับ     ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 
    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ 
    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 
ชื่อเพลง ........................................................................................................................................................ 

ผู้ประกวด 
 ๑. ช่ือ - สกุล ................................................................................ ช้ัน .............................. นักร้องน า 
 ๒. ช่ือ - สกุล ................................................................................ ช้ัน .............................. 
 ๓. ช่ือ - สกุล ................................................................................ ช้ัน .............................. 
 ๔. ช่ือ - สกุล ................................................................................ ช้ัน .............................. 
 ๕. ช่ือ - สกุล ................................................................................ ช้ัน .............................. 
 ๖. ช่ือ - สกุล ................................................................................ ช้ัน .............................. 
 ๗. ช่ือ - สกุล ................................................................................ ช้ัน .............................. 
 ๘. ช่ือ - สกุล ................................................................................ ช้ัน .............................. 
 ๙. ช่ือ - สกุล ................................................................................ ช้ัน .............................. 

ครูผู้ควบคุม 
 ๑. ช่ือ - สกุล .............................................................................. เบอร์มือถือ …............................... 
 ๒. ช่ือ - สกุล .............................................................................. เบอร์มือถือ …............................... 
 ๓. ช่ือ - สกุล .............................................................................. เบอร์มือถือ …............................... 
 ๔. ช่ือ - สกุล .............................................................................. เบอร์มือถือ …............................... 
  
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับรอง 
 (...................................................) 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 รอบแรก  รอบตัดสิน 

 

ระดับ   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 
   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ 
   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 

สถานท่ี …………………….……................... วันท่ี .......... เดือน ………............... พ.ศ. ............... เวลา ..................... 
กรรมการผู้ตัดสิน ………………………………………………............................................................................................ 
ภาค …………………………..…………………………….…….………. ทีมท่ี ………………..………….......................................... 
โรงเรียน ……………………………………………..……………………….....…………………….................................................... 
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ……………………………………………………..……………………………………........................... 
อ าเภอ ……………………………………………………..……… จังหวัด ............................................................................... 

เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี ้
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก
กรรมการ 

๑. ความพร้อมเพรียง ลีลา ๓๐  
๒. น้ าเสียง ๓๐  
๓. บุคลิกภาพ การแต่งกาย ๒๐  
๔. จังหวะ ท านอง อักขระ เทคนิค ๒๐  

รวม ๑๐๐  

  

 

 ลงช่ือ ………………………………............ กรรมการ 

        (ตัวบรรจง) 

 ลงช่ือ ……………………………............… ผู้ตรวจสอบ 

        (ตัวบรรจง) 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ 
(ระดับประถมศึกษา) 

 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ 

๒. จ านวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ ๓ ทีมๆ ละ ๖ - ๙ คน (รวมนักร้อง) 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ท่ียืนยันว่าไม่มีเช้ือโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ช่ัวโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 
๓. ประเภทของเพลงและเวลาที่ใช้ในการประกวด 
 เพลงไทยลูกทุ่ง จ านวน ๑ เพลง ไม่เกิน ๑๐ นาที ผู้เข้าประกวดในรอบแรก เมื่อเข้ารอบตัดสิน
ต้องเปล่ียนเพลง โดยแจ้งให้คณะกรรมการและผู้จัดการประกวดทราบล่วงหน้า 

๔. วิธีการประกวด 
 ๔.๑ ผู้เข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสม 
 ๔.๒ ผู้เข้าประกวดทุกทีมรายงานตัวพร้อมมอบแผ่น CD (Sound เพลง) ท่ีจะใช้ในการประกวดท้ัง ๒ รอบ 
โดยแจ้งเพลงท่ีจะใช้ในแต่ละรอบให้ผู้จัดการประกวดทราบล่วงหน้าพร้อมท้ังจับฉลาก เพื่อจัดล าดับก่อนการ
ประกวด ๑๕ นาที 
 ๔.๓ ผู้เข้าประกวดขึ้นร้องเพลงตามล าดับ คณะกรรมการประกาศรายช่ือผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ๑๐ ทีม
โดยไม่แจ้งคะแนน 
 ๔.๔ การประกวดในรอบชิงชนะเลิศจะด าเนินการโดยให้ผู้ที่เข้ารอบจับฉลากขึ้นแสดงตามล าดับ  
และประกาศรายช่ือผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชย 
 ๔.๕ หากมีการเปล่ียนแปลงกติกาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้จัดการประกวดจะแจ้งให้ผู้เข้าประก วดทราบ
ก่อนการประกวด 
 ๔.๖ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนดในหลักเกณฑ์การแข่งขันให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๗ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ท่ีก าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๘ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือส าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีก าหนด ท้ังนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๙ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ท่ีชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปล่ียนตัวผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดส ารองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งช่ือผู้เข้าประกวดส ารอง
ไปพร้อมกับผู้เข้าประกวดตัวจริง 
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๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. ความพร้อมเพรียง ๓๐ 
๒. น้ าเสียง ๒๐ 
๓. ลีลา บุคลิกภาพ  ๒๐ 
๔. การแต่งกาย ๒๐ 
๕. จังหวะ ท านอง ๑๐ 

หมายเหตุ    
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด     

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 
 นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ 

๒. จ านวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ ๓ ทีมๆ ละ ๖ - ๙ คน (รวมนักร้อง) 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ท่ียืนยันว่าไม่มีเช้ือโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ช่ัวโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 
๓. ประเภทของเพลงและเวลาที่ใช้ในการประกวด 
 เพลงไทยลูกทุ่ง จ านวน ๑ เพลง ไม่เกิน ๑๐ นาที ผู้เข้าประกวดในรอบแรก เมื่อเข้ารอบตัดสิน
ต้องเปล่ียนเพลง โดยแจ้งให้คณะกรรมการและผู้จัดการประกวดทราบล่วงหน้า 

๔. วิธีการประกวด 
 ๔.๑ ผู้เข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสม 
 ๔.๒ ผู้เข้าประกวดทุกทีมรายงานตัวพร้อมมอบแผ่น CD (Sound เพลง) ท่ีจะใช้ในการประกวดท้ัง ๒ รอบ 
โดยแจ้งเพลงที่จะใช้ในแต่ละรอบให้ผู้จัดการประกวดทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งจับฉลาก เพื่อจัดล าดับก่อน
การประกวด ๑๕ นาที 
 ๔.๓ ผู้เข้าประกวดขึ้นร้องเพลงตามล าดับ คณะกรรมการประกาศรายช่ือผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ๑๐ ทีม
โดยไม่แจ้งคะแนน 
 ๔.๔ การประกวดในรอบชิงชนะเลิศจะด าเนินการโดยให้ผู้ที่เข้ารอบจับฉลากขึ้นแสดงตามล าดับ  
และประกาศรายช่ือผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชย 
 ๔.๕ หากมีการเปล่ียนแปลงกติกาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้จัดการประกวดจะแจ้งให้ผู้เข้า ประกวดทราบ
ก่อนการประกวด 
 ๔.๖ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๗ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ท่ีก าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๘ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือส าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีก าหนด ท้ังนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๙ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ท่ีชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปล่ียนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดส ารองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งช่ือผู้เข้าประกวดส ารองไปพร้อมกับ
ผู้เข้าประกวดตัวจริง 
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๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. ความพร้อมเพรียง ๓๐ 
๒. น้ าเสียง ๒๐ 
๓. ลีลา บุคลิกภาพ  ๒๐ 
๔. การแต่งกาย ๒๐ 
๕. จังหวะ ท านอง ๑๐ 

หมายเหตุ    
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด     

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 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียน ......................................................................................................................................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. .................................................................................................................. 
อ าเภอ .................................................................. จังหวัด ............................................................................ 
 

ระดับ    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖  
    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖   
 

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

ผู้ประกวด 
 ๑. ช่ือ - สกุล ................................................................................ ช้ัน .............................. นักร้องน า 
 ๒. ช่ือ - สกุล ................................................................................ ช้ัน .............................. 
 ๓. ช่ือ - สกุล ................................................................................ ช้ัน .............................. 
 ๔. ช่ือ - สกุล ................................................................................ ช้ัน .............................. 
 ๕. ช่ือ - สกุล ................................................................................ ช้ัน .............................. 
 ๖. ช่ือ - สกุล ................................................................................ ช้ัน .............................. 
 ๗. ช่ือ - สกุล ................................................................................ ช้ัน .............................. 
 ๘. ช่ือ - สกุล ................................................................................ ช้ัน .............................. 
 ๙. ช่ือ - สกุล ................................................................................ ช้ัน .............................. 

ครูผู้ควบคุม 
 ๑. ช่ือ - สกุล .............................................................................. เบอร์มือถือ …............................... 
 ๒. ช่ือ - สกุล .............................................................................. เบอร์มือถือ …............................... 
 ๓. ช่ือ - สกุล .............................................................................. เบอร์มือถือ …............................... 
 ๔. ช่ือ - สกุล .............................................................................. เบอร์มือถือ …............................... 
  
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับรอง 
 (...................................................) 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแข่งขันการประกวดการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 รอบแรก  รอบตัดสิน 

 

ระดับ   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ 
   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ 

สถานท่ี …………………….……................... วันท่ี ......... เดือน ………............... พ.ศ. ............... เวลา ...................... 
กรรมการผู้ตัดสิน ………………………………………………............................................................................................. 
ภาค …………………………....………………………….…….………. ทีมท่ี ………………..…………........................................... 
โรงเรียน ……………………………………………..……………………….....…………………….................................................... 
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ……………………………………………………..……………………………………........................... 
อ าเภอ ……………………………………………………..……… จังหวัด................................................................................ 

เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี ้
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก
กรรมการ 

๑. ความพร้อมเพรียง ๓๐  
๒. น้ าเสียง ๒๐  
๓. ลีลา บุคลิกภาพ ๒๐  
๔. การแต่งกาย ๒๐  
๕. จังหวะ ท านอง ๑๐  

รวม ๑๐๐  

  

 

 ลงช่ือ ………………………………............ กรรมการ 

        (ตัวบรรจง) 

 ลงช่ือ ……………………………............… ผู้ตรวจสอบ 

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

 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับช้ันอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี) 

๒. จ านวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ ๓ ทีมๆ ละ ๒ คน 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ท่ียืนยันว่าไม่มีเช้ือโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ช่ัวโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 ๒ ช่ัวโมง 

๔. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ์ 
 ๔.๑ วาดภาพในหัวข้อ “...หัวข้อการประกวดวาดภาพ ระดับก่อนประถมศึกษา กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน ๑๕ วัน ทาง Website กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
www.dla.go.th และ Website ของบริษัทผู้รับจัดงาน รวมท้ัง Website ของเจ้าภาพการจัดงานระดับประเทศ...” 
 ๔.๒ ผู้จัดการประกวดจัดเตรียมอุปกรณ์ให้ ประกอบด้วย 
 - กระดาษวาดเขียนเล่มเล็ก (ขนาด A๔ ๒๐๐ แกรม) 
 ๔.๓ ให้ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมอุปกรณ์มาเอง ดังนี้ 
 - ดินสอ 
 - ยางลบ 
 - สีเทียนชนิด ๑๒ สี (ชุดท่ี ๑) 
 - แผ่นรองวาดภาพ 
 ๔.๔ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๕ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ท่ีก าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๖ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือส าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีก าหนด ท้ังนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๗ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ท่ีชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปล่ียนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดส ารองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งช่ือผู้เข้าประกวดส ารองไปพร้อมกับ
ผู้เข้าประกวดตัวจริง 
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๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

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

หมายเหตุ 
 *** หากใช้สีมากกว่า ๑ กล่อง (๑๒ สี) ต้องเป็นสีท่ีเหมือนกับชุดท่ี 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 
 นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ 

๒. จ านวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ ๓ ทีมๆ ละ ๒ คน 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ท่ียืนยันว่าไม่มีเช้ือโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ช่ัวโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 ๓ ช่ัวโมง 

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 (ชุดท่ี ๑) 
 - แผ่นรองวาดภาพ 
 ๔.๔ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๕ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ท่ีก าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๖ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือส าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีก าหนด ท้ังนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ(๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๗ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ท่ีชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปล่ียนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดส ารองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งช่ือผู้เข้าประกวดส ารองไปพร้อมกับ
ผู้เข้าประกวดตัวจริง 
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๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

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

หมายเหตุ 
 *** หากใช้สีมากกว่า ๑ กล่อง (๑๒ สี) ต้องเป็นสีท่ีเหมือนกับชุดท่ี 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 
 นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 

๒. จ านวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ ๓ ทีมๆ ละ ๒ คน 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ท่ียืนยันว่าไม่มีเช้ือโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ช่ัวโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 ๓ ช่ัวโมง 
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 (ชุดท่ี ๑) 
 - แผ่นรองวาดภาพ 
 ๔.๔ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๕ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ท่ีก าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๖ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือส าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด  
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีก าหนด ท้ังนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๗ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ท่ีชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปล่ียนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดส ารองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งช่ือผู้เข้าประกวดส ารองไปพร้อมกับ
ผู้เข้าประกวดตัวจริง 
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๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

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

หมายเหตุ 
 *** หากใช้สีมากกว่า ๑ กล่อง (๑๒ สี) ต้องเป็นสีท่ีเหมือนกับชุดท่ี 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 
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 

 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ 

๒. จ านวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ ๓ ทีมๆ ละ ๒ คน 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ท่ียืนยันว่าไม่มีเช้ือโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ช่ัวโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในกาประกวด 
 ๓ ช่ัวโมง 

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 
 - สีน้ า ชนิด ๒๔ สี (ชุดท่ี ๑) 
 - แผ่นรองวาดภาพ 
 ๔.๔ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๕ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ท่ีก าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๖ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือส าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีก าหนด ท้ังนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ(๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๗ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ท่ีชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปล่ียนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดส ารองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งช่ือผู้เข้าประกวดส ารองไปพร้อมกับ
ผู้เข้าประกวดตัวจริง 
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๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

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

หมายเหตุ 
 *** หากใช้สีมากกว่า ๑ กล่อง (๒๔ สี) ต้องเป็นสีท่ีเหมือนกับชุดท่ี 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 
 นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 

๒. จ านวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ ๓ ทีมๆ ละ ๒ คน 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ท่ียืนยันว่าไม่มีเช้ือโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ช่ัวโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในกาประกวด 
 ๓ ช่ัวโมง 

๔. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ์ 
 ๔.๑ วาดภาพระบายสีน้ าหุ่นนิ่ง ผู้เข้าประกวดวาดภาพระบายสีตามหุ่นนิ่งท่ีได้จัดเตรียมให้ 
 ๔.๒ ผู้จัดการประกวด จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ ประกอบด้วย 
 - กระดาษวาดเขียน ๒๐๐ แกรม ขนาด ๑๕ นิ้ว x ๒๒ นิ้ว 
 ๔.๓ ให้ผู้เข้าประกวด จัดเตรียมอุปกรณ์มาเอง ดังนี้ 
 - ดินสอ 
 - ยางลบ 
 - สีน้ า ชนิด ๒๔ สี (ชุดท่ี ๑) 
 - แผ่นรองวาดภาพ 
 ๔.๔ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๕ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ท่ีก าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๖ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือส าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด  
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีก าหนด ท้ังนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๗ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ท่ีชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปล่ียนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดส ารองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งช่ือผู้เข้าประกวดส ารองไปพร้อมกับ
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) ต้องเป็นสีท่ีเหมือนกับชุดท่ี 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 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียน ........................................................................................................................................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. .................................................................................................................... 
อ าเภอ .................................................................. จังหวัด .............................................................................. 

ระดับ     ช้ันก่อนประถมศึกษา (อายุ ๕ - ๖ ปี) 
    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ 
    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 
    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ 
    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔- ๖ 

ผู้ประกวด 
 ๑. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….…............................... 
 ๒. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….…............................... 

ครูผู้ควบคุม 
 ๑. ช่ือ - สกุล ….......................................................................... เบอร์มือถือ ...….............................. 
 ๒. ช่ือ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับรอง 
 (...................................................) 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี  

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ระดับชั้น ............................................... 

สถานท่ี ............................................................ วนัท่ี ............... เดือน ........................ พ.ศ. ..................... เวลา .......................... 

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

เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี ้

 
ท่ี 

 
อบจ./เทศบาล 

/อบต. 

 
ชื่อโรงเรียน 

วาดภาพตาม 
หัวข้อที่ก าหนด 
และการวาง 

ภาพที่เหมาะสม 
(๓๐) 

ความคิดริเร่ิม 
สร้างสรรค์ 

(๓๐) 

ความประณีต 
สวยงาม 
(๓๐) 

การเก็บอุปกรณ์ 
หลังการใช้งาน 

(๑๐) 

 
รวม 

๑        

๒        

๓        

๔        

๕        
 

           ลงช่ือ …………………………………………… กรรมการ 

             (ตัวบรรจง) 

           ลงช่ือ …………………………………………… ผู้ตรวจสอบ 

             (ตัวบรรจง) 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ 
 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๑.๑ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 
 ๑.๒ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ 
 ๑.๓ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 

๒. จ านวนผู้เข้าร่วมการประกวด 
 ภาคส่งตัวแทนระดับละ ๓ ทีมๆ ละ ๓ คน 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ท่ียืนยันว่าไม่มีเช้ือโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ช่ัวโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 ๓ ช่ัวโมง 

๔. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ์ 
 ๔.๑ วิธีการประกวด ผู้เข้าประกวดด าเนินการแกะสลักผักผลไม้ แล้วน าผลงานที่แกะสลักเสร็จแล้ว  
มาจัดประดับตกแต่งเป็นรูปทรงต่างๆ ตามความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 ๔.๒ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
 ๔.๒.๑ ผู้เข้าประกวดจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการประดิษฐ์และตกแต่งมาเอง 
 ๔.๒.๒ เครื่องมือท่ีใช้ในการแกะสลักต้องไม่เป็นเครื่องมือท่ีใช้แกะส าเร็จรูป เช่น มีดท่ีใช้หั่นออกมา 
แล้วเป็นลวดลายต่างๆ ส าเร็จรูป 
 ๔.๒.๓ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดจัดเตรียม ตัด เกลา แกะสลัก ตกแต่งรูปทรงใดๆ มาก่อน 
 ๔.๒.๔ ให้ผู้เข้าประกวดแกะสลักผักผลไม้ ๔ ชนิด ดังนี้ มะละกอ แครอท ฟักทอง และแคนตาลูป 
ส่วนผลไม้อื่นๆ สามารถน ามาประดับได้ 
 ๔.๓ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๔ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ท่ีก าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๕ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือส าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีก าหนด ท้ังนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๖ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ท่ีชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปล่ียนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดส ารองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งช่ือผู้เข้าประกวดส ารองไปพร้อมกับ
ผู้เข้าประกวดตัวจริง 

หมายเหตุ  

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

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ถูกต้องตามท่ีก าหนด  ๕ 
๒. ปฏิบัติถูกต้องตามข้ันตอน  ๑๕ 
๓. รูปทรงเหมาะสม  ๑๕ 
๔. ความประณีต เรียบร้อย สวยงาม  ๒๐ 
๕. ความประหยัด  ๑๐ 
๖. ความร่วมมือในการท างานในหมู่คณะ  ๑๐ 
๗. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดตกแต่ง  ๑๕ 
๘. การจัดเก็บ ท าความสะอาด  ๑๐ 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

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 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียน ......................................................................................................................................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. .................................................................................................................. 
อ าเภอ .................................................................. จังหวัด ............................................................................ 

ระดับ     ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 
    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ 
    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 

ผู้ประกวด 
 ๑. ช่ือ - สกุล ......................................................................................... ช้ัน ….….............................. 
 ๒. ช่ือ - สกุล ......................................................................................... ช้ัน ….….............................. 
 ๓. ช่ือ - สกุล ......................................................................................... ช้ัน ….….............................. 
 

ครูผู้ควบคุม 
 ๑. ช่ือ - สกุล ….......................................................................... เบอร์มือถือ ...….............................. 
 ๒. ช่ือ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับรอง 
 (...................................................) 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแข่งขันแกะสลักผลไม้ 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สถานท่ี ............................................................ วนัท่ี ............... เดือน ........................ พ.ศ. ..................... เวลา .......................... 

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

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

เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี ้

 
 

ที่ 

 
 

ชื่อโรงเรียน 

การเตรียมเครือ่งมือ 

และอปุกรณ์ถูกต้อง 

ตามที่ก าหนด 

(๕) 

ปฏิบตัิถูกต้อง 

ตามขั้นตอน 

(๑๕) 

รูปทรง 

เหมาะสม 

(๑๕) 

ความประณตี 

เรียบร้อย 

สวยงาม 

(๒๐) 

ความ 

ประหยัด 

(๑๐) 

ความร่วมมือใน 

การท างานในหมู่ 

คณะ 

(๑๐) 

ความคิดริเริ่ม 

สร้างสรรค์ในการ 

จัดตกแต่ง 

(๑๕) 

จัดเกบ็ท า 

ความสะอาด 

(๑๐) 

 
 

รวม 

๑           

๒           

๓           

๔           

๕           
 
 
           ลงช่ือ …………………………………………… กรรมการ 

             (ตัวบรรจง) 

           ลงช่ือ …………………………………………… ผู้ตรวจสอบ 

             (ตัวบรรจง)
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย 
 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๑.๑ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 
 ๑.๒ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ 
 ๑.๓ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 

๒. จ านวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคส่งตัวแทนระดับละ ๓ ทีมๆ ละ ๓ คน 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ท่ียืนยันว่าไม่มีเช้ือโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ช่ัวโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 ๓ ช่ัวโมง 

๔. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ์ 
 ๔.๑ วิธีการประกวด 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
 ๔.๑.๑ ให้ผู้เข้าประกวดร้อยมาลัยคล้องมือ จ านวน ๑ พวง 
 ๔.๑.๒ ให้ผู้เข้าประกวดเตรียมพานเงินหรือพานทองพร้อมผ้ารองมาเอง น าผลงานที่เสร็จแล้ว
วางบนพานเงินหรือพานทองท่ีมีขนาดเหมาะสมกับพวงมาลัย พร้อมติดป้ายช่ือ - นามสกุล โรงเรียน อ าเภอ
จังหวัด ของผู้เข้าประกวด (เขียนตัวบรรจง) แล้วน าไปจัดแสดงในท่ีท่ีผู้จัดการประกวดจัดเตรียมไว้ให้ 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
 ๔.๑.๓ ให้ผู้เข้าประกวดร้อยมาลัยคล้องคอ ประกอบริบบ้ินส าหรับใช้ในงานมงคล 
 ๔.๑.๔ ให้ผู้เข้าประกวดเตรียมพานเงินหรือพานทองพร้อมผ้ารองมาเอง น าผลงานที่เสร็จแล้ว
วางบนพานเงินหรือพานทองท่ีมีขนาดเหมาะสมกับพวงมาลัย พร้อมติดป้ายช่ือ - นามสกุล โรงเรียน อ าเภอ 
จังหวัดของผู้เข้าประกวด (เขียนตัวบรรจง) แล้วน าไปจัดแสดงในท่ีท่ีผู้จัดการประกวดจัดเตรียมไว้ให้ 
 ๔.๒ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
 ๔.๒.๑ ให้ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ในการประดิษฐ์และตกแต่ง ตลอดจนเครื่องมือ
และอุปกรณ์ในการจัดท าต่างๆ มาเอง 
 ๔.๒.๒ อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมฉีก ตัด เด็ดกลีบดอกไม้มาก่อนได้ 
 ๔.๒.๓ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดจัดเตรียม ตัด เกลา แกะสลัก ตกแต่งรูปทรงใดๆ มาก่อน 
 ๔.๒.๔ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดตกแต่งกลีบหรือส่วนประกอบอื่นๆ มาก่อนท่ีจะท าการประกวด 
 ๔.๓ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๔ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ท่ีก าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๕ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือส าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
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โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีก าหนด ท้ังนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๖ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ท่ีชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปล่ียนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดส ารองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งช่ือผู้เข้าประกวดส ารองไปพร้อมกับ
ผู้เข้าประกวดตัวจริง 

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

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. ความพร้อมในการจัดเตรียมวัสดุและเครื่องมือ  ๑๐ 
๒. ความถูกต้องของงานตามประเภทท่ีก าหนด  ๑๐ 
๓. ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามข้ันตอนท่ีก าหนด  ๑๐ 
๔. ลักษณะนิสัยในการท างาน  ๑๐ 
๕. สีสัน รูปทรงสวยงาม  ๑๐ 
๖. ความร่วมมือในการท างาน  ๕ 
๗. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ๑๐ 
๘. เสร็จทันตามเวลาท่ีก าหนด  ๑๐ 
๙. ผลงานประณีต สวยงาม เรียบร้อย มีความคงทน  ๒๕ 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

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

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียน ......................................................................................................................................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. .................................................................................................................. 
อ าเภอ .................................................................. จังหวัด ............................................................................ 

ระดับ     ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 
    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ 
    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 

ผู้ประกวด 
 ๑. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๒. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๓. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 

ครูผู้ควบคุม 
 ๑. ช่ือ - สกุล ….......................................................................... เบอร์มือถือ ...….............................. 
 ๒. ช่ือ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับรอง 
 (...................................................) 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สถานท่ี ............................................................ วนัท่ี ............... เดือน ........................ พ.ศ. ..................... เวลา .......................... 

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

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

เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี ้

 
 
ท่ี 

 
ภาค/ 
ทีม 

 
 

ช่ือโรงเรียน 

ความพร้อมใน 
การจัดเตรียม 

วัสดุและ 
เคร่ืองมือ 

(๑๐) 

ความถูกต้อง 
ของงานตาม 
ประเภทท่ี 
ก าหนด 
(๑๐) 

ปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง 

ตามข้ันตอนท่ี
ก าหนด 
(๑๐) 

ลักษณะนิสัย 
ในการ 
ท างาน 
(๑๐) 

สีสัน  
รูปทรง 
สวยงาม 
(๑๐) 

ความ 
ร่วมมือใน 
การท างาน 

(๕) 

ความคิดริเร่ิม 
สร้างสรรค์ 

(๑๐) 

เสร็จทันตาม 
เวลาท่ีก าหนด 

(๑๐) 

ผลงานประณีต 
สวยงามเรียบร้อย 
มีความคงทน 

(๒๕) 

 
 

รวม 

๑             

๒             

๓             

๔             

๕             
 

           ลงช่ือ …………………………………………… กรรมการ 
             (ตัวบรรจง) 

           ลงช่ือ …………………………………………… ผู้ตรวจสอบ 
             (ตัวบรรจง)



หน้า | 55 

เกณฑ์การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตอง 
(ระดับประถมศึกษาตอนปลาย) 

 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 

๒. จ านวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ ๓ ทีมๆ ละ ๓ คน 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ท่ียืนยันว่าไม่มีเช้ือโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ช่ัวโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 ๓ ช่ัวโมง 

๔. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ์ 
 ๔.๑ วิธีการประกวด 
 ให้ผู้เข้าประกวดประดิษฐ์งานใบตอง ๑ ชุด ประกอบด้วย 
 - การห่อทรงสูง 
 - การห่อทรงเต้ีย 
 - การห่อขนมเทียน 
 - ถาดรอง (เป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐ - ๑๒ นิ้ว สูงไม่เกิน ๔ นิ้ว) และให้น าผลงานมาจัด
เข้าชุดกันให้สวยงามและเหมาะสม 
 ๔.๒ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
 ๔.๒.๑ ผู้เข้าประกวดจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการประดิษฐ์และตกแต่งมาเอง 
 ๔.๒.๒ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดจัดตกแต่งมาก่อนการประกวด 
 ๔.๓ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๔ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ท่ีก าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๕ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือส าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีก าหนด ท้ังนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๖ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ท่ีชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปล่ียนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดส ารองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งช่ือผู้เข้าประกวดส ารองไปพร้อมกับ
ผู้เข้าประกวดตัวจริง 
หมายเหตุ  
 *** ผู้จัดการประกวดจัดเตรียมใบตองให้กับผู้เข้าประกวด 
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๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

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

 
๕ 

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

 
๑๕ 
๑๕ 

๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ๑๐ 
๔. ความประณีต สวยงาม  ๒๕ 
๕. ความร่วมมือในการท างาน  ๑๐ 
๖. งานเสร็จตามเวลาก าหนด  ๑๐ 
๗. จัดเก็บท าความสะอาด  ๑๐ 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

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 
 นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ๑.๑ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ 
 ๑.๒ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 

๒. จ านวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ ๓ ทีมๆ ละ ๓ คน 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ท่ียืนยันว่าไม่มีเช้ือโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ช่ัวโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 ๓ ช่ัวโมง 

๔. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ์ 
 ๔.๑ วิธีการประกวด 
 ๔.๑.๑ จัดท าเป็นพานบายศรีสู่ขวัญ ขนาดความสูง ๓ ช้ัน 
 ๔.๑.๒ ให้ผู้เข้าประกวดน าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการจัดท า เช่น พานเงิน พานทองขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางขอบด้านในของพานอันล่างสุดอยู่ระหว่าง ๙ - ๑๑ นิ้ว ดอกไม้ท่ียังไม่ได้แปรรูป และวัสดุ
อุปกรณ์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องยังไม่แปรรูปน ามาให้ผู้จัดการประกวดตรวจสอบก่อนการประกวด จัดเป็นพานบายศรี
สู่ขวัญ ขนาดความสูง ๓ ช้ัน 
 ๔.๒ การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 
 ๔.๒.๑ ผู้เข้าประกวดจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการประดิษฐ์และตกแต่งมาเอง 
 ๔.๒.๒ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดจัดตกแต่งมาก่อนการประกวด 
 ๔.๓ กรณีผู้เขา้ประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๔ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ท่ีก าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๕ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือส าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีก าหนด ท้ังนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๖ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ท่ีชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปล่ียนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดส ารองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งช่ือผู้เข้าประกวดส ารองไปพร้อมกับ
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 เป็นระเบียบเวลาปฏิบัติงานและหลังท างาน  ๕ 
๖. งานเสร็จตามเวลาก าหนด  ๑๐ 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

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 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียน ......................................................................................................................................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. .................................................................................................................. 
อ าเภอ .................................................................. จังหวัด ............................................................................ 
 

ระดับ     ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ 

    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 

ผู้ประกวด 
 ๑. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๒. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๓. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 

ครูผู้ควบคุม 
 ๑. ช่ือ - สกุล ….......................................................................... เบอร์มือถือ ...….............................. 
 ๒. ช่ือ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับรอง 
 (...................................................) 
    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า | 60 

แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตอง 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ระดับชั้น …………………………………………………………………… 

สถานท่ี ............................................................ วนัท่ี ............... เดือน ........................ พ.ศ. ..................... เวลา .......................... 

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

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

เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
 
 

ที่ 

 
ภาค/ทีม 

 
 

ชื่อโรงเรียน 

ขนาด 
รูปทรง 

และสัดส่วน 
(๒๐) 

ความประณีต 
สวยงาม 
(๒๕) 

ความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค ์

(๒๐) 

ความถูกต้อง 
ตามความหมาย 

(๒๐) 

ความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค ์

(๑๐) 

ความสะอาด  
เป็นระเบียบเวลา 

ปฏิบัติงาน 
และหลังท างาน 

(๕) 

งานเสร็จตาม 
เวลาก าหนด 

(๑๐) 

 
 

รวม 

๑           

๒           

๓           

๔           

๕           
 

           ลงช่ือ …………………………………………… กรรมการ 
             (ตัวบรรจง) 

           ลงช่ือ …………………………………………… ผู้ตรวจสอบ 
             (ตัวบรรจง)
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันโครงงาน 
 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๑.๑ ระดับช้ันก่อนประถมศึกษา (อาย ุ๕ - ๖ ปี) 
 ๑.๒ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 
 ๑.๓ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ 
 ๑.๔ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 

๒. จ านวนผู้เข้าประกวด 
 ๒.๑ ให้แต่ละภาคคัดเลือกโครงงานในแต่ละกลุ่มสาระของแต่ละช่วงช้ันเข้าประกวด กลุ่มสาระ ละ ๓ โครงงาน 
 ๒.๒ ผู้เข้าประกวดในแต่ละกลุ่มสาระ ในแต่ละช่วงช้ัน ภาคละ ๓ ทีม ๆ ละ ๓ คน แต่ละทีมเข้าประกวด
ไม่เกิน ๑ โครงงาน  
 *** ส่งโครงงานท่ีได้รับการคัดเลือกกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ ๓ โครงงาน ๆ ละ ๓ คน 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ท่ียืนยันว่าไม่มีเช้ือโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ช่ัวโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 
๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 น าเสนอพร้อมกับคณะกรรมการซักถาม 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 ให้ผู้เข้าประกวดจัดท ารายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ มีจ านวนหน้าไม่เกิน ๕๐ หน้า จ านวน ๔ ชุด 
(พิมพ์ด้วยกระดาษ A๔) ส่งให้คณะกรรมการก่อนการประกวดแข่งขัน ภายในวันเวลาท่ี ผู้จัดการประกวด
ก าหนด (*** ติดตามรายละเอียดการจัดส่งจากผู้จัดการประกวด) ระดับช้ัน ป.๔ - ๖, ม.๑ - ๓, ม.๔ - ๖ 
 ๔.๓ ผู้เข้าประกวดจัดท าป้ายแสดงโครงงาน ประกอบด้วย วัสดุเป็นแผ่น ๓ แผ่น แผ่นกลางมีขนาด 
๖๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร แผ่นข้างมีขนาด ๖๐ x ๖๐ เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน.................................... 
ช่ือโครงงาน.............................. 

ระดับช้ัน ป.๔ - ๖, ม.๑ - ๓, ม.๔ - ๖ 
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 ๔.๔ ผู้เข้าประกวดต้องจับฉลากเพื่อจัดล าดับก่อนการประกวด ๓๐ นาที 
 ๔.๕ ผู้เข้าประกวดสามารถจัดเตรียมโครงงานภายในห้อง ก่อนการประกวด ๑๕ นาที 
 ๔.๖ ผู้เข้าประกวดต้องน าเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการซักถาม 
 ๔.๗ โครงงานท่ีส่งเข้าประกวด ต้องไม่เป็นโครงงานท่ีลอกเลียนแบบของผู้อื่นและต้องเป็นโครงงาน
ท่ีผ่านการคัดเลือกจากระดับภาคมาแล้ว 
 ๔.๘ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนดในหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขัน
ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๙ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ท่ีก าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๑๐ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงให้เห็นว่าอยู่
ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
   (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือส าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
   (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีก าหนด ท้ังนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๑๑ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ท่ีชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปล่ียนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดส ารองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งช่ือผู้เข้าประกวดส ารองไปพร้อมกับ
ผู้เข้าประกวดตัวจริง 

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

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. ความแปลกใหม่ของโครงงาน  ๕ 
๒. การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  ๕ 

 
 
 
 
 
 
 ตอนท่ี ๒ การเขียนรายงาน (๒๒ คะแนน) 
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เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. ความถูกต้องตามแบบฟอร์มการเขียนรายงานการจัดท าโครงงาน 
(เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ) 

 
 

    - มีครบทุกหัวข้อ และจัดล าดับถูกต้อง  ๕ 
    - มีครบทุกหัวข้อ แต่จัดล าดับไม่ถูกต้อง  ๓ 
    - มีไม่ครบทุกหัวข้อ ๑ 
๒. ความสมบูรณ์ของเนื้อหาในการเขียนรายงานการจัดท าโครงงาน 
(เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ) 

 

    - โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นท่ีศึกษาไม่น้อยกว่า ๙๕%  ๙ 
    - โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นท่ีศึกษาไม่น้อยกว่า ๘๕%  ๗ 
    - โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นท่ีศึกษาไม่น้อยกว่า ๗๕%  ๕ 
    - โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นท่ีศึกษาไม่น้อยกว่า ๖๕%  ๓ 
    - โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นท่ีศึกษาไม่น้อยกว่า ๕๕%  ๑ 
๓. การใช้ภาษา (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - ใช้ภาษาถูกหลักไวยากรณ์  ๕ 
    - มีการสะกดค าผิดไม่เกิน ๓ ค า  ๓ 
    - มีการสะกดค าผิดมากกว่า ๓ ค า  ๑ 
๔. เอกสารอ้างอิง (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - เอกสารอ้างอิงมีความเกี่ยวโยงกับโครงงานไม่น้อยกว่า ๙๕%  ๓ 
    - เอกสารอ้างอิงมีความเกี่ยวโยงกับโครงงานไม่น้อยกว่า ๘๕%  ๒ 
    - เอกสารอ้างอิงมีความเกี่ยวโยงกับโครงงานไม่น้อยกว่า ๗๕%  ๑ 

หมายเหตุ 
 ๑. รูปเล่มรายงานท่ีมีจ านวนหน้าเกิน ๕๐ หน้า จะถูกตัดคะแนน ๕ คะแนน 
 ๒. รูปเล่มรายงานท่ีส่งไม่ทันตามเวลาท่ีก าหนด ให้น าไปส่งในวันประกวด โดยจะถูกตัดคะแนน ๕ คะแนน 
 

 ตอนท่ี ๓ วิธีการด าเนินงาน (๑๘ คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. การก าหนดปัญหา (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - ประเด็นปัญหามีความเฉพาะเจาะจง และชัดเจนดีมาก  ๕ 
    - ประเด็นปัญหามีความเฉพาะเจาะจง แต่ยังไม่ชัดเจน  ๓ 
    - ประเด็นปัญหาไม่เฉพาะเจาะจง  ๑ 
๒. การด าเนินงาน (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - ด าเนินงานเป็นล าดับขั้นตอน ส่ือความหมายอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย  ๗ 
    - ด าเนินงานเป็นล าดับขั้นตอน ส่ือความหมายอย่างชัดเจน  ๕ 
    - ด าเนินงานเป็นล าดับขั้นตอน ส่ือความหมายไม่ชัดเจน  ๓ 
    - ด าเนินงานไม่เป็นล าดับขั้นตอน ส่ือความหมายไม่ชัดเจน  ๑ 
๓. การแปลผลและสรุปผล (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - แปลผลถูกต้อง และสรุปผลสอดคล้องกับข้อมูล  ๓ 
    - แปลผลบางส่วนถูกต้อง และสรุปผลไม่สอดคล้องกับข้อมูล  ๒ 
    - แปลผลบางส่วนไม่ถูกต้อง และสรุปผลสอดคล้องกับข้อมูล  ๑ 
๔. การอภิปราย (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
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เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
    - อภิปรายผลได้ถูกต้อง สมบูรณ์ พร้อมมีข้อมูลประกอบ  ๓ 
    - อภิปรายผลได้ถูกต้อง แต่ไม่มีข้อมูลประกอบ  ๒ 
    - อภิปรายผลถูกต้องเพียงบางส่วน  ๑ 

 

 ตอนท่ี ๔ การน าเสนอ : จัดแสดงผลงาน (๒๐ คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. การน าเสนอข้อมูล (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - จัดเรียงล าดับขั้นตอนในการน าเสนอมีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า ๙๕%  ๗ 
    - จัดเรียงล าดับขั้นตอนในการน าเสนอมีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า ๘๕%  ๕ 
    - จัดเรียงล าดับขั้นตอนในการน าเสนอมีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า ๗๕%  ๓ 
    - จัดเรียงล าดับขั้นตอนในการน าเสนอมีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า ๖๕%  ๑ 
๒. มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดงโครงงานท่ีเหมาะสม (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - อุปกรณ์ประกอบการแสดงโครงงานมีความเหมาะสมท้ังหมด  ๓ 
    - อุปกรณ์ประกอบการแสดงโครงงานบางส่วนมีความเหมาะสม  ๒ 
    - อุปกรณ์ประกอบการแสดงโครงงานไม่เหมาะสม  ๑ 
๓. รูปแบบการน าเสนอน่าสนใจ (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - รูปแบบการน าเสนอผลงานน่าสนใจไม่น้อยกว่า ๙๕%  ๕ 
    - รูปแบบการน าเสนอผลงานน่าสนใจไม่น้อยกว่า ๘๕%  ๔ 
    - รูปแบบการน าเสนอผลงานน่าสนใจไม่น้อยกว่า ๗๕%  ๓ 
    - รูปแบบการน าเสนอผลงานน่าสนใจไม่น้อยกว่า ๖๕%  ๒ 
    - รูปแบบการน าเสนอผลงานน่าสนใจไม่น้อยกว่า ๕๕%  ๑ 
๔. มีความประณีต สวยงาม (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - สะอาด สวยงาม ตัวหนังสือ และสีท่ีใช้เหมาะสมท้ังหมด  ๓ 
    - สะอาด สวยงาม ตัวหนังสือ และสีท่ีใช้เหมาะสมเพียงบางส่วน  ๒ 
    - สะอาด ตัวหนังสือ และสีท่ีใช้ไม่เหมาะสม  ๑ 
๕. การใช้แผงโครงงานตามขนาดท่ีก าหนด (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - ใช้แผงโครงงานตามขนาดท่ีก าหนด  ๒ 
    - ใช้แผงโครงงานแตกต่างจากขนาดท่ีก าหนด  ๐ 

 

 ตอนท่ี ๕ การน าเสนอ : การบรรยาย (๒๐ คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. ความสมบูรณ์ของเนื้อหา (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - น าเสนอเนื้อหาครอบคลุมประเด็นท่ีศึกษาครบถ้วนไม่น้อยกว่า ๙๕%  ๗ 
    - น าเสนอเนื้อหาครอบคลุมประเด็นท่ีศึกษาครบถ้วนไม่น้อยกว่า ๘๕%  ๕ 
    - น าเสนอเนื้อหาครอบคลุมประเด็นท่ีศึกษาครบถ้วนไม่น้อยกว่า ๗๕%  ๓ 
    - น าเสนอเนื้อหาครอบคลุมประเด็นท่ีศึกษาครบถ้วนไม่น้อยกว่า ๖๕%  ๑ 
๒. ทักษะการน าเสนอ (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - มีทักษะในการน าเสนอครบถ้วนไม่น้อยกว่า ๙๕%  ๑๐ 
    - มีทักษะในการน าเสนอครบถ้วนไม่น้อยกว่า ๘๕%  ๘ 
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เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
    - มีทักษะในการน าเสนอครบถ้วนไม่น้อยกว่า ๗๕%  ๖ 
    - มีทักษะในการน าเสนอครบถ้วนไม่น้อยกว่า ๖๕%  ๔ 
    - มีทักษะในการน าเสนอครบถ้วนไม่น้อยกว่า ๕๕%  ๒ 
๓. การมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในกลุ่ม (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงาน  ๓ 
    - สมาชิกในกลุ่มมีการน าเสนอผลงานไม่ครบทุกคน  ๑ 

หมายเหตุ 
 *** สามารถน าเสนอด้วยวิธีการฉายภาพข้ามศีรษะ หรือคอมพิวเตอร์ 
 

 ตอนท่ี ๖ การตอบข้อซักถาม (๑๐ คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. การตอบค าถาม (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - ตอบค าถามได้ตรงประเด็น และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่น้อยกว่า ๙๕%  ๗ 
    - ตอบค าถามได้ตรงประเด็น และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่น้อยกว่า ๘๕%  ๕ 
    - ตอบค าถามได้ตรงประเด็น และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่น้อยกว่า ๗๕%  ๓ 
    - ตอบค าถามได้ตรงประเด็น และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่น้อยกว่า ๖๕%  ๑ 
๒. การมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในกลุ่ม (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมในการตอบค าถาม  ๓ 
    - สมาชิกในกลุ่มร่วมกันตอบค าถามไม่ครบทุกคน  ๑ 

หมายเหตุ 
 *** เวลาท่ีใช้ในการน าเสนอไม่เกิน ๙ นาที และเวลาตอบข้อซักถามไม่เกิน ๙ นาที 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

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

ใบสมัคร 
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การประกวดแข่งขันโครงงาน 
การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

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

ระดับ    ช้ันก่อนประถมศึกษา (อายุ ๕ - ๖ ปี) 
   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 
   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ 
   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 
โรงเรียน …………………………………......................................................................................................................... 
สังกัด อบจ. /เทศบาล /อบต. ……………………………………..................................................................................... 
อ าเภอ ………………................................................. จังหวัด ................................................................................. 

ผู้ประกวด 
 ๑. ช่ือ - สกุล ............................................................................................. ช้ัน ….….............................. 
 ๒. ช่ือ - สกุล ............................................................................................. ช้ัน ….….............................. 
 ๓. ช่ือ - สกุล ............................................................................................. ช้ัน ….….............................. 

ครูผู้ควบคุม 
 ๑. ช่ือ - สกุล …............................................................................. เบอร์มือถือ ...…............................... 
 ๒. ช่ือ - สกุล ................................................................................ เบอร์มือถือ ….................................. 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับรอง 
 (...................................................) 
    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ 
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๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๑.๑ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 
 ๑.๒ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ 
 ๑.๓ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 

๒. จ านวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคส่งตัวแทนระดับช้ันละ ๓ ทีม ๆ ละ ๕ - ๑๐ คน 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ท่ียืนยันว่าไม่มีเช้ือโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ช่ัวโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 แสดงทีมละไม่เกิน ๑๕ - ๒๐ นาที 

๔. วิธีการประกวด 
 ๔.๑ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๒ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ท่ีก าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๓ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือส าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีก าหนด ท้ังนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๔ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ท่ีชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปล่ียนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดส ารองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งช่ือผู้เข้าประกวดส ารองไปพร้อมกับ
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. การแสดงภายในเวลาท่ีก าหนด  ๑๐ 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

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

ใบสมัคร 
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การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ 
การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียน ......................................................................................................................................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. .................................................................................................................. 
อ าเภอ .................................................................. จังหวัด ............................................................................ 

ระดับ     ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 
    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ 
    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 

ชื่อเร่ือง .......................................................................................................................................................... 

ผู้ประกวด 
 ๑. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๒. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๓. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๔. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๕. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๖. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๗. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๘. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๙. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๑๐. ช่ือ - สกุล ..................................................................................... ช้ัน ….….............................. 
 

ครูผู้ควบคุม 
 ๑. ช่ือ - สกุล ….......................................................................... เบอร์มือถือ ...….............................. 
 ๒. ช่ือ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 ๓. ช่ือ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 ๔. ช่ือ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับรอง 
 (...................................................) 
    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
 
 

แบบฟอร์มการให้คะแนน 
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การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ 
การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

สถานท่ี …………...................................... วัน/เดือน/ปี ...................................... เวลา ......................................... 

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

โรงเรียน …….…………………………………..………………....... สังกัด ..……………….…….................………………………….. 
อ าเภอ …....................................................................... จังหวัด …….................................................................... 
 
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. การแสดงภายในเวลาท่ีก าหนด  ๑๐  

รวม ๑๐๐  
 
 

 ลงช่ือ ………………………………............ กรรมการ 

        (ตัวบรรจง) 

 ลงช่ือ ……………………………............… ผู้ตรวจสอบ 

        (ตัวบรรจง) 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาจีน 
 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้เข้าประกวดแต่ละทีมเป็นนักเรียน
โรงเรียนเดียวกัน สามารถคละระดับ และช้ันเรียนได้ 

๒. จ านวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ ๓ ทีม ๆ ละ ๕ - ๑๐ คน 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ท่ียืนยันว่าไม่มีเช้ือโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ช่ัวโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 แสดงทีมละไม่เกิน ๑๕ - ๒๐ นาที 

๔. วิธีการประกวด 
 ๔.๑ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๒ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ท่ีก าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๓ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือส าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีก าหนด ท้ังนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๔ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ท่ีชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปล่ียนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดส ารองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งช่ือผู้เข้าประกวดส ารองไปพร้อมกับ
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. การแสดงภายในเวลาท่ีก าหนด  ๑๐ 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 
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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 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียน ......................................................................................................................................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. .................................................................................................................. 
อ าเภอ .................................................................. จังหวัด ............................................................................ 

ระดับ     ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 
    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ 
    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 

ชื่อเร่ือง .......................................................................................................................................................... 

ผู้ประกวด 
 ๑. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๒. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๓. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๔. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๕. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๖. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๗. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๘. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๙. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๑๐. ช่ือ - สกุล ..................................................................................... ช้ัน ….….............................. 
 

ครูผู้ควบคุม 
 ๑. ช่ือ - สกุล ….......................................................................... เบอร์มือถือ ...….............................. 
 ๒. ช่ือ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 ๓. ช่ือ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 ๔. ช่ือ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับรอง 
 (...................................................) 
    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาจีน 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

สถานท่ี …………...................................... วัน/เดือน/ปี ...................................... เวลา ......................................... 

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

โรงเรียน …….…………………………………..………………....... สังกัด ..……………….…….................………………………….. 
อ าเภอ …....................................................................... จังหวัด …….................................................................... 
 

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. การแสดงภายในเวลาท่ีก าหนด  ๑๐  

รวม ๑๐๐  
 
 

 ลงช่ือ ………………………………............ กรรมการ 

        (ตัวบรรจง) 

 ลงช่ือ ……………………………............… ผู้ตรวจสอบ 

        (ตัวบรรจง) 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันการจัดสวนถาดแห้ง 
 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด (ทีมผสม ๔ คน) 
 - นักเรียน จ านวน ๑ คน 
 - ครู จ านวน ๑ คน 
 - ผู้บริหารสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายกฯ/รองนายกฯ/ผู้อ านวยการโรงเรียน/รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน) จ านวน ๑ คน 
 - ผู้ปกครอง จ านวน ๑ คน 
๒. จ านวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ ๓ ทีมๆ ละ ๔ คน (ทีมผสม) 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ท่ียืนยันว่าไม่มีเช้ือโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ช่ัวโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 
๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 ๑ ช่ัวโมง 
๔. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และวิธีการประกวด 
 ๔.๑ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
 ๔.๑.๑ ลักษณะของภาชนะท่ีใช้เป็นจานรองกระถาง เป็นดินเผาทรงกลมชนิดไม่เคลือบขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๑ - ๑๓ นิ้ว 
 ๔.๑.๒ พันธุ์ไม้และวัสดุอุปกรณ์ 
  - พันธุ์ไม้เป็นพันธุ์ที่ใช้จัดสวนถาดแห้ง ไม่ต่ ากว่า ๓ ชนิด 
  - วัสดุประกอบ เช่น หิน กรวด ไม้อื่นๆ ให้ค านึงถึงความเป็นธรรมชาติ 
  - วัสดุปลูก มีความเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ 
 ๔.๑.๓ ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเอง ได้แก่ 
  - อุปกรณ์เขียนแบบ ๑ ชุด 
  - พันธุ์ไม้ วัสดุประกอบ 
  - ภาชนะท่ีใช้จัด 
  - กระป๋องฉีดน้ า 
 ๔.๒ วิธีการประกวด 
 ๔.๒.๑ ให้ผู้เข้าประกวดเขียนแบบแปลนแผนให้เสร็จก่อนลงมือจัด 
 ๔.๒.๒ ผู้เข้าประกวดลงมือจัดสวนถาดแห้งตามแบบแปลนท่ีได้ก าหนดไว้ 
 ๔.๒.๓ ผู้ร่วมแข่งขันต้องพร้อมก่อนเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที 
 ๔.๒.๔ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนดในหลักเกณฑ์การประกวด
ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๒.๕ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจาก
เวลาท่ีก าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๒.๖ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงให้เห็น
ว่าอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
  (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือส าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
  (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
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โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีก าหนด ท้ังนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๒.๗ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ท่ีชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปล่ียนตัวผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดส ารองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งช่ือผู้เข้าประกวดส ารอง
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 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

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 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียน ......................................................................................................................................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. .................................................................................................................. 
อ าเภอ .................................................................. จังหวัด ............................................................................ 

ผู้ประกวด 
 ๑. ช่ือ - สกุล ......................................................................... ช้ัน ….…........................... (นักเรียน) 
 ๒. ช่ือ - สกุล ......................................................................... (ครู) 
 ๓. ช่ือ - สกุล ......................................................................... (ผู้บริหารสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 ๔. ช่ือ - สกุล ......................................................................... (ผู้ปกครอง) 
 

ครูที่ปรึกษา 
 ๑. ช่ือ - สกุล ….......................................................................... เบอร์มือถือ ...….............................. 
 ๒. ช่ือ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับรอง 
 (...................................................) 
    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแข่งขันการจัดสวนถาดแห้ง 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สถานท่ี ............................................................ วนัท่ี ............... เดือน ........................ พ.ศ. ..................... เวลา .......................... 

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

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

เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
 
 

ที่ 

 
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            
 

           ลงช่ือ …………………………………………… กรรมการ 
             (ตัวบรรจง) 

           ลงช่ือ …………………………………………… ผู้ตรวจสอบ 
             (ตัวบรรจง)



หน้า | 79 

เกณฑ์การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 
 

๑. ระดับผู้เข้าประกวด 
 ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. จ านวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคส่งผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ละ ๓ ช้ินงาน (ช้ินงานละ ๑ คน) 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ท่ียืนยันว่าไม่มีเช้ือโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ช่ัวโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 น าเสนอ และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการฯ ไม่เกิน ๑๒ นาที / ๑ ส่ือ 

๔. วิธีการประกวด 
 ๔.๑ ส่ือนวัตกรรมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ 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 ให้ผู้เข้าประกวดส่งรายงานส่ือนวัตกรรมทางการศึกษา จ านวน ๔ ชุด (พิมพ์ด้วยกระดาษ A๔) 
โดยส่งให้คณะกรรมการก่อนการประกวดแข่งขัน ภายในวันเวลาท่ีผู้จัดการประกวดก าหนด  
(*** ติดตามรายละเอียดการจัดส่งจากผู้จัดการประกวด) 
 ๔.๓ ผู้เข้าประกวดจะต้องจับฉลากเพื่อจัดล าดับ ก่อนการประกวด ๓๐ นาที 
 ๔.๔ ผู้เข้าประกวดสามารถจัดเตรียมส่ือนวัตกรรมภายในห้อง ก่อนการประกวด ๑๕ นาที 
 ๔.๕ ผู้เข้าประกวดต้องน าเสนอส่ือนวัตกรรมต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการได้ซักถาม 
 ๔.๖ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ท่ีก าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๗ กรณีการแข่งขันเด่ียว (ผู้ท่ีชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) ไม่ให้มีการ
เปล่ียนตัว 
 
๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. รูปแบบการผลิตสื่อ 
    ๑.๑ ออกแบบส่ืออย่างเป็นระบบ เนื้อหามีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนการเรียนรู้ 
    ๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของนักเรียน 
    ๑.๓ เป็นส่ือท่ีไม่ลอกเลียนแบบผู้อื่นมาโดยตรง 
    ๑.๔ เป็นส่ือท่ีส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน 

 

๒๐ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
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เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๒. คู่มือการผลิตและข้ันตอนการใช้สื่อ 
    ๒.๑ มีเทคนิคและกระบวนการผลิตท่ีชัดเจน 
    ๒.๒ มีเนื้อหาสอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
    ๒.๓ การน าเสนอส่ือเป็นไปตามล าดับข้ันตอนของหลักวิชาการ 
    ๒.๔ ความยากง่ายเหมาะสมกับระดับช้ัน / ช่วงช้ัน 
    ๒.๕ มีคุณค่าและประโยชน์กับผู้สอน และผู้เรียน 

๒๐ 
 

๓. สรุปรายงานผลการน าไปใช้ 
    ๓.๑ มีเอกสารรายงานผลการน าไปใช้ท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ 
    ๓.๒ มีเอกสารเผยแพร่เป็นรูปธรรมเป็นท่ียอมรับและตรวจสอบได้ 
    ๓.๓ มีเอกสารแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเกิดจาการใช้ส่ือ 
    ๓.๔ รายงานการใช้จัดท าเพื่อแสดงผล และยืนยันประโยชน์ของส่ือต่อการเรียนการสอน 
*** มิใช่จัดท าเพื่อการประกวดส่ือเท่านั้น 

๒๐ 
 

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

๒๐ 

๕. การน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
    ๕.๑ ความเหมาะสมของเวลาในการน าเสนอ 
    ๕.๒ มีเทคนิคในการน าเสนอท่ีเหมาะสมน่าสนใจ 
    ๕.๓ มีความมั่นใจชัดเจนในการตอบค าถาม 
    ๕.๔ บุคลิกภาพ ท่วงที วาจาของผู้รายงาน 

๒๐ 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

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 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียน ................................................................................................................................................................ 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. ......................................................................................................................... 
อ าเภอ ……........................................................... จังหวัด .................................................................................... 

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

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

ผู้ประกวด 
 ๑. ช่ือ - สกุล .......................................................................................................................................... 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับรอง 
 (...................................................) 
    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 
(สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย) 

 

๑. ระดับผู้เข้าประกวด 
 ครูผู้ดูแลเด็ก หรือผู้ดูแลเด็กเล็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. จ านวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ ๓ ช้ินงาน (ช้ินงานละ ๑ คน) 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ท่ียืนยันว่าไม่มีเช้ือโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ช่ัวโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 น าเสนอ และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ ไม่เกิน ๑๒ นาที / ๑ ส่ือ 

๔. วิธีการประกวด 
 ๔.๑ ให้ผู้เข้าประกวดส่งรายงานส่ือนวัตกรรมทางการศึกษา จ านวน ๔ ชุด (พิมพ์ด้วยกระดาษ A๔) 
โดยส่งให้คณะกรรมการก่อนการประกวดแข่งขัน ภายในวันเวลาท่ีผู้จัดการประกวดก าหนด 
(***ติดตามรายละเอียดการจัดส่งจากผู้จัดการประกวด) 
 ๔.๒ ผู้เข้าประกวดจะต้องจับฉลากเพื่อจัดล าดับ ก่อนการประกวด ๓๐ นาที 
 ๔.๓ ผู้เข้าประกวดสามารถจัดเตรียมส่ือนวัตกรรมภายในห้อง ก่อนการประกวด ๑๕ นาที 
 ๔.๔ ผู้เข้าประกวดต้องน าเสนอส่ือนวัตกรรมต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการได้ซักถาม 
 ๔.๕ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ท่ีก าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๖ กรณีการแข่งขันเด่ียว (ผู้ชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) ไม่ให้มีการ
เปล่ียนตัว 

๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. รูปแบบการผลิตสื่อ 
    ๑.๑ ออกแบบส่ืออย่างเป็นระบบ เนื้อหามีความสัมพันธ์สอดคล้องกับการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กเล็ก 
    ๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเล็ก 
    ๑.๓ เป็นส่ือท่ีไม่ลอกเลียนแบบผู้อื่นมาโดยตรง 
    ๑.๔ เป็นส่ือท่ีส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กเล็ก 
 

 

๒๐ 

๒. คู่มือการผลิตและข้ันตอนการใช้สื่อ 
    ๒.๑ มีเทคนิคและกระบวนการผลิตท่ีชัดเจน 
    ๒.๒ มีเนื้อหาสอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
    ๒.๓ การน าเสนอส่ือเป็นไปตามล าดับข้ันตอนของหลักวิชาการ 
    ๒.๔ ความยากง่ายเหมาะสมกับเด็กเล็ก 
    ๒.๕ มีคุณค่าและประโยชน์กับผู้สอน และเด็กเล็ก 
 

 

๒๐ 

๓. สรุปรายงานผลการน าไปใช้ 
    ๓.๑ มีเอกสารรายงานผลการน าไปใช้ท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ 
    ๓.๒ มีเอกสารเผยแพร่เป็นรูปธรรมเป็นท่ียอมรับและตรวจสอบได้ 

๒๐ 
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เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
    ๓.๓ มีเอกสารแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเกิดจาการใช้ส่ือ 
    ๓.๔ รายงานการใช้จัดท าเพื่อแสดงผล และยืนยันประโยชน์ของส่ือต่อการเรียนการสอน 
*** มิใช่จัดท าเพื่อการประกวดส่ือเท่านั้น 
๔. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 
    ๔.๑ มีความทันสมัยแปลกใหม่ 
    ๔.๒ มีความคงทน ประหยัด หาง่ายในท้องถิ่น 
    ๔.๓ ใช้ประกอบการสอนได้ง่ายและสะดวก 
    ๔.๔ การจัดแสดงเรียบง่าย และมีคุณค่า 

๒๐ 

๕. การน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
    ๕.๑ ความเหมาะสมของเวลาในการน าเสนอ 
    ๕.๒ มีเทคนิคในการน าเสนอท่ีเหมาะสมน่าสนใจ 
    ๕.๓ มีความมั่นใจชัดเจนในการตอบค าถาม 
    ๕.๔ บุคลิกภาพ ท่วงที วาจาของผู้รายงาน 

๒๐ 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ใบสมัคร 
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การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา : สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียน ................................................................................................................................................................ 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. ......................................................................................................................... 
อ าเภอ ……........................................................... จังหวัด .................................................................................... 

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

ผู้ประกวด 
 ๑. ช่ือ - สกุล .......................................................................................................................................... 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับรอง 
 (...................................................) 
    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มการให้คะแนน 
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การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา : สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สถานท่ี ........................................ วัน/เดือน/ปี ..................................... เวลา ........................................ 

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

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย …….………………………………… สังกัด อบจ. /เทศบาล /อบต. …………………………………… 
อ าเภอ ……………………………………..………………………. จังหวัด .............................................................................. 

เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก 
กรรมการ 

๑. รูปแบบการผลิตสื่อ 
    ๑.๑ ออกแบบส่ืออย่างเป็นระบบ เนื้อหามีความสัมพันธ์สอดคล้องกับการ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก 
    ๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเล็ก 
    ๑.๓ เป็นส่ือท่ีไม่ลอกเลียนแบบผู้อื่นมาโดยตรง 
    ๑.๔ เป็นส่ือท่ีส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กเล็ก 

๒๐  

๒. คู่มือการผลิตและข้ันตอนการใช้สื่อ 
    ๒.๑ มีเทคนิคและกระบวนการผลิตท่ีชัดเจน 
    ๒.๒ มีเนื้อหาสอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย 
    ๒.๓ การน าเสนอส่ือเป็นไปตามล าดับข้ันตอนของหลักวิชาการ 
    ๒.๔ ความยากง่ายเหมาะสมกับเด็กเล็ก 
    ๒.๕ มีคุณค่าและประโยชน์กับผู้สอน และเด็กเล็ก 

๒๐  

๓. สรุปรายงานผลการน าไปใช้ 
    ๓.๑ มีเอกสารรายงานผลการน าไปใช้ท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ 
    ๓.๒ มีเอกสารเผยแพร่เป็นรูปธรรมเป็นท่ียอมรับและตรวจสอบได้ 
    ๓.๓ มีเอกสารแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเกิดจาการใช้ส่ือ 
    ๓.๔ รายงานการใช้จัดท าเพื่อแสดงผล และยืนยันประโยชน์ของส่ือต่อการเรียน
การสอน 
*** มิใช่จัดท าเพื่อการประกวดส่ือเท่านั้น 

๒๐  

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

๒๐  

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก 
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กรรมการ 
๕. การน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
    ๕.๑ ความเหมาะสมของเวลาในการน าเสนอ 
    ๕.๒ มีเทคนิคในการน าเสนอท่ีเหมาะสมน่าสนใจ 
    ๕.๓ มีความมั่นใจชัดเจนในการตอบค าถาม 
    ๕.๔ บุคลิกภาพ ท่วงที วาจาของผู้รายงาน 

๒๐  

รวม ๑๐๐  

 

 ลงช่ือ ………………………………............ กรรมการ 

        (ตัวบรรจง) 

 ลงช่ือ ……………………………............… ผู้ตรวจสอบ 

        (ตัวบรรจง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับช้ันอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี) 

๒. จ านวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ ๓ ทีมๆ ละ ๒ คน (ทีมผสมชาย - หญิง) 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ท่ียืนยันว่าไม่มีเช้ือโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ช่ัวโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 ๑ ช่ัวโมง 
๔. วัตถุประสงค์ และวิธีการประกวด 
 ๔.๑ วัตถุประสงค์ 
 ๔.๑.๑ เพื่อให้เด็กสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 ๔.๑.๒ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
 ๔.๑.๓ เพื่อให้เด็กเรียนรู้การปฏิบัติตามกฎกติกา 
 ๔.๑.๔ เพื่อฝึกการปรับตัวเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น 
 ๔.๑.๕ เพื่อพัฒนาทักษะการฟังของเด็ก 
 ๔.๒ วิธีการประกวด 
 ๔.๒.๑ ผู้จัดการประกวดจะแจกแผ่นภาพรูปสัตว์ให้นักเรียนแต่ละทีม 
 ๔.๒.๒ ผู้จัดการประกวดจะเปิดกล่องเสียงสัตว์ให้นักเรียนฟัง 
 ๔.๒.๓ เมื่อนักเรียนฟังเสียงแล้วให้เลือกภาพรูปสัตว์ที่ตรงกับเสียงมาวางไว้ที่โต๊ะ 
 ๔.๒.๔ คณะกรรมการตรวจความถูกต้อง 
 ๔.๒.๕ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนดในหลักเกณฑ์การประกวด
ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๒.๖ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัว
พ้นจากเวลาท่ีก าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๒.๗ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงให้เห็นว่า
อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
  (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือส าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
  (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีก าหนด ท้ังนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๒.๘ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ท่ีชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปล่ียนตัวผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดส ารองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งช่ือผู้เข้าประกวดส ารอง
ไปพร้อมกับผู้เข้าประกวดตัวจริง 
 
 

๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๕๐ คะแนน ดังนี้ 
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เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. ความช่างสังเกต  ๑๐ 
๒. การถ่ายทอดจินตนาการ  ๑๐ 
๓. การท างานประสานระหว่างมือกับตา  ๑๐ 
๔. การเรียนรู้ระเบียบวินัย ๑๐ 
๕. ความสนุกสนานร่าเริง ๑๐ 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบสมัคร 
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การประกวดแข่งขัน เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ? 
(ระดับก่อนประถมศึกษา : ชั้นอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี)) 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียน ……………..…..................................................................................................................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. .................................................................................................................. 
อ าเภอ .................................................................. จังหวัด ............................................................................ 

ผู้ประกวด 
 ๑. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๒. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 
ครูที่ปรึกษา 
 ๑. ช่ือ - สกุล ….......................................................................... เบอร์มือถือ ...….............................. 
 ๒. ช่ือ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับรอง 
 (...................................................) 
    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแข่งขัน เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ? 

(ระดับก่อนประถมศึกษา : ชั้นอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี)) 
การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สถานท่ี ............................................................ วนัท่ี ............... เดือน ........................ พ.ศ. ..................... เวลา .......................... 

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

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

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

เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๕๐ คะแนน ดังนี้ 
 
ที่ 

 
ช่ือโรงเรียน 

ความช่างสังเกต 
(๑๐) 

การถ่ายทอด 
จินตนาการ 

(๑๐) 

การท างานประสาน 
ระหว่างมือกับตา 

(๑๐) 

การเรียนรู้ระเบียบ 
วินัย 
(๑๐) 

ความสนุกสนาน 
ร่าเริง 
(๑๐) 

 
รวม 

๑        

๒        

๓        

๔        

๕        
 

           ลงช่ือ …………………………………………… กรรมการ 
             (ตัวบรรจง) 

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

 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับช้ันอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี) 

๒. จ านวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ ๓ ทีม ๆ ละ ๑๐ คน (ทีมผสมชาย - หญิง) 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ท่ียืนยันว่าไม่มีเช้ือโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ช่ัวโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 ๑ ช่ัวโมง 

๔. วัตถุประสงค์ และวิธีการประกวด 
 ๔.๑ วัตถุประสงค์ 
 ๔.๑.๑ เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อทุกส่วนให้แข็งแรง 
 ๔.๑.๒ เพื่อให้ผู้เล่นเกิดความสามัคคีในทีม 
 ๔.๑.๓ เพื่อให้ผู้เล่นรู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
 ๔.๒ วิธีการประกวด 
 ๔.๒.๑ กรรมการฯ แจ้งกติกาในการประกวด โดยให้ผู้เข้าประกวดในแต่ละทีมนั่งลงต่อกันเป็นแถว
และใช้มือจับเอวเพื่อนคนท่ีอยู่ข้างหน้าโดยมือต้องไม่หลุดจากเพื่อน 
 ๔.๒.๒ เมื่อกรรมการให้สัญญาณปล่อยตัว ให้แต่ละทีมใช้เท้าเดินในท่านั่งยอง ๆ โดยต้องไม่ลุกขึ้นยืน 
 ๔.๒.๓ ทีมใดเดินได้ถูกกติกาและมีคะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ 
 ๔.๒.๔ ถ้าทีมใดขณะประกวดยกก้นขึ้นสูงกว่าเข่าจะถูกปรับให้แพ้ 
 ๔.๒.๕ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนดในหลักเกณฑ์การประกวด
ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๒.๖ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัว
พ้นจากเวลาท่ีก าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๒.๗ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงให้เห็น
ว่าอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
  (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือส าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
  (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีก าหนด ท้ังนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๒.๘ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ท่ีชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปล่ียนตัวผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดส ารองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งช่ือผู้เข้าประกวดส ารอง
ไปพร้อมกับผู้เข้าประกวดตัวจริง 
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๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๕๐ คะแนน ดังนี้ 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. ทักษะการทรงตัว  ๑๐ 
๒. การท างานเป็นทีม  ๑๐ 
๓. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  ๑๐ 
๔. ความส าเร็จในงาน (การถึงเส้นชัย)  ๑๐ 
๕. การรู้จักควบคุมอารมณ์  ๑๐ 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

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)) 
การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียน ……………..…..................................................................................................................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. .................................................................................................................. 
อ าเภอ .................................................................. จังหวัด ............................................................................ 

ผู้ประกวด 
 ๑. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๒. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๓. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๔. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๕. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๖. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๗. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๘. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๙. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๑๐. ช่ือ - สกุล ..................................................................................... ช้ัน ….….............................. 

ครูที่ปรึกษา 
 ๑. ช่ือ - สกุล ….......................................................................... เบอร์มือถือ ...….............................. 
 ๒. ช่ือ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 ๓. ช่ือ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 ๔. ช่ือ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับรอง 
 (...................................................) 
    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแข่งขัน เดินตัวหนอน 

(ระดับก่อนประถมศึกษา : ชั้นอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี)) 
การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สถานท่ี ............................................................ วนัท่ี ............... เดือน ........................ พ.ศ. ..................... เวลา .......................... 

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

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

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

เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๕๐ คะแนน ดังนี้ 
 
ที่ 

 
ชื่อโรงเรียน 

ทักษะการ 
ทรงตัว 
(๑๐) 

การท างาน 
เป็นทีม 
(๑๐) 

การแก้ไขปัญหา 
เฉพาะหน้า 

(๑๐) 

ความส าเร็จในงาน 
(การถึงเส้นชัย) 

(๑๐) 

การรู้จักควบคุม 
อารมณ์ 
(๑๐) 

 
รวม 

๑        

๒        

๓        

๔        

๕        
 

           ลงช่ือ …………………………………………… กรรมการ 
             (ตัวบรรจง) 

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

 

๑. จ านวนทีมที่เข้าร่วมประกวด 
 รวมท้ังส้ิน ๑๕ ทีม แบ่งเป็น ๕ ภาคๆ ละ ๓ ทีม 

๒. คุณสมบัติของทีมที่สมัครเข้าประกวด 
 ๒.๑ สมัครเป็นทีมๆ ละ ๑๐ คน โดยต้องเป็นทีมผสมชาย - หญิง ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับช้ันอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี) เท่านั้น 
 ๒.๒ มีใจรักการเต้น 
 ๒.๓ เด็กมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจ าตัว 
 ๒.๔ ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครอง 
 ๒.๕ ครูผู้ควบคุมทีมเป็นผู้ยื่นใบสมัคร 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ท่ียืนยันว่าไม่มีเช้ือโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ช่ัวโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. หลักฐานประกอบการสมัคร 
 ๓.๑ กรอกรายละเอียดใบสมัครให้สมบูรณ์ พร้อมท้ังช่ือทีมและช่ือเพลงท่ีจะน ามาประกวดในใบสมัคร
ให้ชัดเจน 
 ๓.๒ ส าเนาทะเบียนของเด็กภายในทีม 

๔. วิธีการประกวด 
 ๔.๑ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๒ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจาก
เวลาท่ีก าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๓ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือส าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีก าหนด ท้ังนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๔ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ท่ีชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปล่ียนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดส ารองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งช่ือผู้เข้าประกวดส ารองไปพร้อมกับ
ผู้เข้าประกวดตัวจริง 

๕. กติกาการแข่งขัน 
 ๕.๑ ครูผู้ควบคุมทีมจะต้องมาจับฉลาก เพื่อจัดล าดับทีมก่อนการเข้าประกวด ๑๕ นาที 
 ๕.๒ เวลาท่ีใช้ในการประกวด ทีมละไม่เกิน ๑๕ นาที รวมการแนะน าตัว 
 ๕.๓ ใช้เพลงในการประกวด ๑ เพลง เป็นแนวเพลงเชิงสร้างสรรค์ 
 ๕.๔ ครูผู้ควบคุมทีมท่ีจะมาท าการประกวดจะต้องเตรียมแผ่น CD เพลงมา และให้แจ้งรายละเอียดช่ือเพลง
ก่อนล่วงหน้า เพื่อกองประกวดจะจัดลงใน 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 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

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)) 
การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียน ……………..…..................................................................................................................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. .................................................................................................................. 
อ าเภอ .................................................................. จังหวัด ............................................................................ 

ผู้ประกวด 
 ๑. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๒. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๓. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๔. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๕. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๖. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๗. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๘. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๙. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๑๐. ช่ือ - สกุล ..................................................................................... ช้ัน ….….............................. 

ครูที่ปรึกษา 
 ๑. ช่ือ - สกุล ….......................................................................... เบอร์มือถือ ...….............................. 
 ๒. ช่ือ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 ๓. ช่ือ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 ๔. ช่ือ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับรอง 
 (...................................................) 
    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแข่งขัน “เริงเล่นเต้น Dancer” 

(ระดับก่อนประถมศึกษา : ชั้นอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี)) 
การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สถานท่ี ........................................ วัน/เดือน/ปี ..................................... เวลา ........................................ 

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

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

 ลงช่ือ ………………………………............ กรรมการ 

        (ตัวบรรจง) 

 ลงช่ือ ……………………………............… ผู้ตรวจสอบ 

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

 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับช้ันอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี) 

๒. จ านวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ ๓ ทีมๆ ละ ๓ คน (ทีมผสมชาย - หญิง) 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ท่ียืนยันว่าไม่มีเช้ือโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ช่ัวโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 
 ๑ ช่ัวโมง 

๔. วัตถุประสงค์ 
 ๔.๑ เพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
 ๔.๒ เพื่อพัฒนาการประสานสัมพันธ์กันระหว่างมือและตา 
 ๔.๓ เพื่อฝึกจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 ๔.๔ เพื่อให้รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
 ๔.๕ เพื่อให้เกิดความสามัคคีในทีม 

๕. หลักฐานประกอบการสมัคร 
 ๕.๑ กรอกรายละเอียดใบสมัครให้สมบูรณ์ พร้อมท้ังช่ือทีมท่ีจะน ามาประกวดในใบสมัครให้ชัดเจน 
 ๕.๒ ส าเนาทะเบียนบ้านเด็กในทีมพร้อมรับรองส าเนา 

๖. วิธีการประกวด 
 ๖.๑ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๖.๒ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจาก
เวลาท่ีก าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๖.๓ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือส าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีก าหนด ท้ังนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๖.๔ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ท่ีชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปล่ียนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดส ารองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งช่ือผู้เข้าประกวดส ารองไปพร้อมกับ
ผู้เข้าประกวดตัวจริง 
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๗. วิธีด าเนินการแข่งขัน 
 ๗.๑ ผู้จัดการประกวดแจกอุปกรณ์ชุดตัวต่อเสริมทักษะให้ทีมละ ๑ ชุด (ตัวต่อแบบส่ีเหล่ียมขนาดมาตรฐาน) 
ประมาณ ๓๐๐ ช้ิน ให้กับผู้เข้าประกวด 
 ๗.๒ ผู้เข้าประกวดต่ออุปกรณ์ชุดตัวต่อเสริมทักษะตามความคิดและจินตนาการ 
๘. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. การวางแผนการท างานเป็นทีม  ๒๐ 
๒. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ๒๐ 
๓. ความสวยงามเหมาะสมกับอุปกรณ์ท่ีให้  ๒๐ 
๔. เล่าเรื่องจากผลงานได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์  ๒๐ 
๕. ท าได้ตามเวลาท่ีก าหนด ๒๐ 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

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)) 
การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียน ……………..…..................................................................................................................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. .................................................................................................................. 
อ าเภอ .................................................................. จังหวัด ............................................................................ 

ผู้ประกวด 
 ๑. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๒. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 

ครูที่ปรึกษา 
 ๑. ช่ือ - สกุล ….......................................................................... เบอร์มือถือ ...….............................. 
 ๒. ช่ือ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับรอง 
 (...................................................) 
    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแข่งขัน การต่อตัวต่อเสริมทักษะ 

(ระดับก่อนประถมศึกษา : ชั้นอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี)) 
การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สถานท่ี ........................................ วัน/เดือน/ปี ..................................... เวลา ........................................ 

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

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

เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก 
กรรมการ 

๑. การวางแผนการท างานเป็นทีม  ๒๐  
๒. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ๒๐  
๓. ความสวยงามเหมาะสมกับอุปกรณ์ท่ีให้  ๒๐  
๔. เล่าเรื่องจากผลงานได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์  ๒๐  
๕. ท าได้ตามเวลาท่ีก าหนด ๒๐  

รวม ๑๐๐  
 
 

 ลงช่ือ ………………………………............ กรรมการ 

        (ตัวบรรจง) 

 ลงช่ือ ……………………………............… ผู้ตรวจสอบ 

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

 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับช้ันอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี) 

๒. จ านวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ ๓ ทีมๆ ละ ๑๐ คน (ทีมผสมชาย - หญิง) 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ท่ียืนยันว่าไม่มีเช้ือโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ช่ัวโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 
 ใช้เพลงประกอบท่าทางไม่เกิน ๘ นาที 

๔. วัตถุประสงค์ 
 ๔.๑ เพื่อพัฒนาทักษะการเคล่ือนไหวของร่างกาย 
 ๔.๒ เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อให้แข็งแรง 
 ๔.๓ เพื่อให้เกิดความสามัคคีในทีม 
 ๔.๔ เพื่อให้รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
 ๔.๕ เพื่อให้เรียนรู้การท างานเป็นทีม 

๕. หลักฐานประกอบการสมัคร 
 ๕.๑ กรอกรายละเอียดใบสมัครให้สมบูรณ์ พร้อมท้ังช่ือทีมและช่ือเพลงท่ีจะน ามาประกวดในใบสมัคร
ให้ชัดเจน 
 ๕.๒ ส าเนาทะเบียนบ้านเด็กในทีมพร้อมรับรองส าเนา 

๖. วิธีการประกวด 
 ๖.๑ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๖.๒ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ท่ีก าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๖.๓ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือส าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีก าหนด ท้ังนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๖.๔ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ท่ีชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปล่ียนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดส ารองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งช่ือผู้เข้าประกวดส ารองไปพร้อมกับ
ผู้เข้าประกวดตัวจริง 
 
 
๗. วิธีด าเนินการแข่งขัน 
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 ๗.๑ ให้ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมฮูล่าฮูปมาเอง โดยให้ใช้ฮูล่าฮูปแบบยาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
๖๐ เซนติเมตร ไม่เกิน ๗๐ เซนติเมตร โดยกรรมการฯ จะท าการตรวจสอบฮูล่าฮูปของแต่ละทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน 
(ให้ผู้ท่ีเข้าแข่งขันเตรียมฮูล่าฮูปมาให้กรรมการฯ ตรวจสอบตอนรายงานตัว) 
 ๗.๒ ครูผู้ควบคุมทีมจะต้องมาจับสลาก เพื่อจัดล าดับทีมก่อนการเข้าประกวด ๑๕ นาที 
 ๗.๓ การแข่งขันแข่งขันทีละ ๑ ทีม โดยให้สมาชิกทีมถือฮูล่าฮูปไว้ในท่าเตรียมท่ีจุดแสดง เมื่อกรรมการฯ 
ให้สัญญาณ ให้เริ่มส่ายฮูล่าฮูปพร้อมเพลงประกอบท่าทาง 
 ๗.๔ ผู้เข้าประกวดมีสิทธิแข่งขันได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
 ๗.๕ ครูผู้ควบคุมทีมท่ีจะมาท าการประกวดจะต้องเตรียมแผ่น CD เพลงมา และให้แจ้งรายละเอียดช่ือเพลง
ก่อนล่วงหน้าเพื่อกองประกวดจะจัดลงใน Computer 

หมายเหตุ  
 *** ไม่ก าหนดประเภทของเพลงท่ีใช้ในการแข่งขัน 

๘. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

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

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

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)) 
การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียน ……………..…..................................................................................................................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. .................................................................................................................. 
อ าเภอ .................................................................. จังหวัด ............................................................................ 

ผู้ประกวด 
 ๑. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๒. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๓. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๔. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๕. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๖. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๗. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๘. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๙. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๑๐. ช่ือ - สกุล ..................................................................................... ช้ัน ….….............................. 

ครูที่ปรึกษา 
 ๑. ช่ือ - สกุล ….......................................................................... เบอร์มือถือ ...….............................. 
 ๒. ช่ือ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 ๓. ช่ือ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 ๔. ช่ือ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับรอง 
 (...................................................) 
    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแข่งขัน ฮูล่าฮูป ประกอบเพลง 

(ระดับก่อนประถมศึกษา : ชั้นอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี)) 
การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สถานท่ี ........................................ วัน/เดือน/ปี ..................................... เวลา ........................................ 

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

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

 ลงช่ือ ………………………………............ กรรมการ 

        (ตัวบรรจง) 

 ลงช่ือ ……………………………............… ผู้ตรวจสอบ 

        (ตัวบรรจง) 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันการคัดลายมือ 
 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 ๑.๑ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ 
 ๑.๒ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 
 ๑.๓ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ 
 ๑.๔ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 

๒. จ านวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ ๓ ทีมๆ ละ ๑ คน 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ท่ียืนยันว่าไม่มีเช้ือโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ช่ัวโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 
 ๑ ช่ัวโมง 

๔. วิธีด าเนินการแข่งขัน 
 ๔.๑ ผู้เข้าประกวดรายงานตัว ณ สถานท่ีก าหนด 
 ๔.๒ ให้ผู้เข้าประกวดเตรียมอุปกรณ์การเขียนมาเอง ยกเว้นกระดาษเขียน ผู้จัดการแข่งขันจัดเตรียมให้ 
 ๔.๓ ลักษณะอักษรท่ีใช้ในการคัดลายมือ อักษรประเภทตัวกลมหรือตัวมน มีส่วนโค้ง (หัวกลม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 ๔.๔ บทคัดลายมือให้ยึดตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 ๔.๕ ให้เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัด (ขนาดตัวหนังสือสูง ๘ มิลลิเมตร หรือ ๑ เซนติเมตร) 
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๕. วิธีการประกวด 
 ๕.๑ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ท่ีก าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๕.๒ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือส าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีก าหนด ท้ังนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๕.๓ กรณีการแข่งขันเดี่ยว (ผู้ที่ชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) ไม่ให้มี
การเปล่ียนตัว 

๖. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๕๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. ตัวอักษรตรงเรียบ การวางสระ วรรณยุกต์ ช่องไฟถูกต้อง  ๑๐ 
๒. ความสะอาด  ๑๐ 
๓. สะกดค าถูกต้อง  ๑๐ 
๔. ความสวยงาม  ๑๐ 
๕. เสร็จทันเวลาท่ีก าหนด  ๑๐ 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

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 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียน ......................................................................................................................................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. .................................................................................................................. 
อ าเภอ .................................................................. จังหวัด ............................................................................ 

ระดับ     ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ 
    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 
    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ 
    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 

ผู้ประกวด 
 ๑. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 

ครูผู้ควบคุม 
 ๑. ช่ือ - สกุล ….......................................................................... เบอร์มือถือ ...….............................. 
 ๒. ช่ือ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับรอง 
 (...................................................) 
    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแข่งขันการคัดลายมือ 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สถานท่ี ……........................................... วัน/เดือน/ปี ................................... เวลา ……......................... 

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

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

ช่ือผู้ประกวด …………………………..............................……… นามสกุล …………….……………….……..................…….. 
ระดับช้ัน …………………......................................................................................................................................... 
โรงเรียน ………….................................................... สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ................................................. 
เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๕๐ คะแนน ดังนี้ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน 
คะแนนจาก 
กรรมการ 

๑. ตัวอักษรตรงเรียบ การวางสระ วรรณยุกต์ ช่องไฟถูกต้อง  ๑๐  
๒. ความสะอาด  ๑๐  
๓. สะกดค าถูกต้อง  ๑๐  
๔. ความสวยงาม  ๑๐  
๕. เสร็จทันเวลาท่ีก าหนด  ๑๐  

รวม ๕๐  

 

 

 ลงช่ือ ………………………………............ กรรมการ 

        (ตัวบรรจง) 

 ลงช่ือ ……………………………............… ผู้ตรวจสอบ 

        (ตัวบรรจง) 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ 
 

๑. การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ 
 ๑.๑ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 
 ๑.๒ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ 
 ๑.๓ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 

๒. จ านวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคส่งตัวแทนระดับการศึกษาละ ๓ ทีมๆ ละ ๑ คน 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ท่ียืนยันว่าไม่มีเช้ือโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ช่ัวโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

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

๔. หลักการแข่งขัน 
 ๔.๑ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนดในหลักเกณฑ์การแข่งขันให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 
 ๔.๒ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ท่ีก าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน) 
 ๔.๓ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือส าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีก าหนด ท้ังนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 
 ๔.๔ กรณีการแข่งขันเด่ียว (ผู้ท่ีชนะการแข่งขันระดับภาคเข้ามาแข่งขันระดับประเทศ) ไม่ให้มีการเปล่ียนตัว 

๕. วิธีการแข่งขัน 
 ๕.๑ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 
 *** หัวข้อในการประกวดผู้จัดการประกวดจะประกาศให้ทราบก่อนวันประกวด ๑ อาทิตย์ *** 
 แข่งขันการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2021 
 ปฏิบัติการสร้างงานให้ได้ตามหัวข้อเรื่องท่ีคณะกรรมการก าหนดโดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 
2021 แล้วจัดเก็บงานท่ีเสร็จเรียบร้อยลง Flash Drive เพื่อส่งให้คณะกรรมการตรวจ พร้อมน าเสนอผลงาน 
 เวลาในการแข่งขัน 
 ปฏิบัติการสร้างงาน ๑๒๐ นาที น าเสนอผลงานไม่เกิน ๓ นาที 
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 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน 
 ๑. ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์กลางท่ีคณะกรรมการเตรียมให้ 
 ๒. ผู้เข้าประกวดจัดเตรียม Flash Drive ส าหรับจัดเก็บข้อมูล 
 ๓. ผู้เข้าประกวดสามารถเตรียมเนื้อหาและภาพท่ีใช้ประกอบเนื้อหามาเองได้ 
 *** ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดใช้งานรูปภาพกราฟิกหรือส่วนประกอบอื่นๆ ท่ีได้มีการออกแบบ
และจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนเข้าท าการแข่งขัน หากผู้เข้าประกวดฝ่าฝืน คณะกรรมการจะท าการตัดคะแนน 

 เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. ความสมบูรณ์ของเนื้อหา  ๒๐ 
๒. ความเช่ือมโยงข้อมูล  ๒๐ 
๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความสวยงาม  ๒๕ 
๔. การใช้เทคนิคของโปรแกรม  ๑๕ 
๕. การบันทึกข้อมูล  ๑๐ 
๖. การน าเสนอผลงาน  ๑๐ 

  

 ๕.๒ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 
 *** หัวข้อในการประกวดผู้จัดการประกวดจะประกาศให้ทราบก่อนวันประกวด ๑ อาทิตย์ *** 
 ปฏิบัติการสร้างโฮมเพจตามท่ีก าหนดโดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6, Adobe Photoshop CS6, 
Adobe Flash CS6 แล้วจัดเก็บงานท่ีเสร็จเรียบร้อยลง Flash Drive เพื่อส่งให้คณะกรรมการตรวจ พร้อมน าเสนอ
ผลงาน 
 เวลาในการแข่งขัน 
 ปฏิบัติการสร้างงาน ๑๒๐ นาที น าเสนอผลงานไม่เกิน ๕ นาที 
 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน 
 ๑. ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์กลางท่ีคณะกรรมการเตรียมให้ 
 ๒. ผู้เข้าประกวดจัดเตรียม Flash Drive ส าหรับจัดเก็บข้อมูล 
 ๓. ผู้เข้าประกวดสามารถเตรียมเนื้อหาและภาพที่ใช้ประกอบเนื้อหามาเองได้ 
 ๔. อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดติดต้ังรูปแบบตัวอักษร (Font) เพิ่มเติมในเครื่องที่ใช้ท าการแข่งขัน
โดยผู้เข้าประกวดสามารถน าไฟล์ตัวอักษรมาติดต้ังบนเครื่องกลางเองได้ 
 *** ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดใช้งานรูปภาพกราฟิกหรือส่วนประกอบอื่นๆ ท่ีได้มีการออกแบบ
และจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนเข้าท าการแข่งขัน หากผู้เข้าประกวดฝ่าฝืน คณะกรรมการจะท าการตัดคะแนน 

 เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. ความสมบูรณ์ของเนื้อหา  ๒๐ 
๒. ความเช่ือมโยงข้อมูล  ๑๕ 
๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความสวยงาม  ๒๕ 
๔. การใช้เทคนิคของโปรแกรม  ๒๐ 
๕. การบันทึกข้อมูล  ๑๐ 
๖. การน าเสนอผลงาน  ๑๐ 

 

หมายเหตุ 
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 *** การตัดสินผลการแข่งขันของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

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 
การประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียน ......................................................................................................................................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. .................................................................................................................. 
อ าเภอ .................................................................. จังหวัด ............................................................................ 
ประเภทการแข่งขัน / ระดับ   การใช้โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2021 
      ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 

     การเขียน Homepage 
      ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ 
      ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 

ผู้ประกวด 
 ๑. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 

ครูผู้ควบคุม 
 ๑. ช่ือ - สกุล ….......................................................................... เบอร์มือถือ ...….............................. 
 ๒. ช่ือ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับรอง 
 (...................................................) 
    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ 
 

๑. การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ 
 ๑.๑ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ 
 ๑.๒ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ 
 ๑.๓ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 

๒. จ านวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคส่งตัวแทนระดับการศึกษาละ ๓ ทีม  ๆละ ๔ คน ประกอบด้วย ครูผู้ควบคุมทีม ๑ คน และนักเรียน ๓ คน 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ท่ียืนยันว่าไม่มีเช้ือโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ช่ัวโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. ประเภทการแข่งขัน 
 หุ่นยนต์บังคับมือ (Manual Control) 
 - ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ 
 หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Control) 
 - ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ 
 - ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 

๔. หลักการแข่งขัน 
 ๔.๑ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนดในหลักเกณฑ์การแข่งขันให้กรรมการฯ
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 
 ๔.๒ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจาก
เวลาท่ีก าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน) 
 ๔.๓ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ให้แสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัว บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือส าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีก าหนด ท้ังนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 
 ๔.๔ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ท่ีชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปล่ียนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดส ารองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งช่ือผู้เข้าประกวดส ารองไปพร้อมกับ
ผู้เข้าประกวดตัวจริง 

๕. การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับประถมศึกษา 
 ๕.๑ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ 
 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ หมายถึง การออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนต์ท่ีท าการขับเคล่ือนด้วย
อุปกรณ์ควบคุม (Remote Control) แบบมีสายท่ีสามารถบังคับตัวหุ่นยนต์ให้เคล่ือนไหวหรือเคล่ือนท่ี โดยใช้คน
เป็นผู้ควบคุมการท างานของหุ่นยนต์ เพื่อปฏิบัติภารกิจตามกติกาภายในเวลาท่ีก าหนด 
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 ๕.๒ ขอบเขตและความหมาย 
 หุ่นยนต์บังคับมือ หมายถึง การน ามอเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือ อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุทางกลศาสตร์
มาออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนต์ท่ีเคล่ือนไหวหรือเคล่ือนท่ี การท างานให้ขับเคล่ือนด้วยอุปกรณ์ควบคุม
(Remote Control) แบบมีสายโดยคนเป็นผู้ควบคุมการท างานของหุ่นยนต์ ข้อส าคัญ คือ หุ่นยนต์สามารถ
ปฏิบัติภารกิจโดยปราศจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นั่นคือ ไม่มีการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการท างาน 
 ๕.๓ รายละเอียดการแข่งขัน 
 ๕.๓.๑  สนามแข่งขัน 
 (๑)  สนามมีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส 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 
(วัดจากพื้น) ปลายท้ังสองข้างของสะพานเอียงท ามุม ๓๐ องศา 
 (๔)  พื้นท่ีเก็บวัตถุ มีความกว้าง ๓๐๐ มิลลิเมตร และยาว ๗๕๐ มิลลิเมตร 
 (๕)  พื้นท่ีวางวัตถุ มีความกว้าง ๖๐๐ มิลลิเมตร และยาว ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร 
 (๖)  พื้นท่ีวางส่ิงกีดขวาง มีความกว้าง ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร และยาว ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร 

ภาพจ าลองสนามแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับประถมศึกษา 
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 ๕.๓.๒  วัตถุและส่ิงกีดขวางในสนาม 
 (๑)  ส่ิงกีดขวาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ มิลลิเมตร สูง ๒๐๐ มิลลิเมตร จ านวน ๑๐ ช้ิน 
วางกระจายตามจุดต่างๆ ในสนามตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 (๒)  วัตถุท่ีต้องเก็บเป็นส่ีเหล่ียมลูกบาศก์ขนาดความกว้าง ๔๐ มิลลิเมตร ความยาว ๔๐ 
มิลลิเมตร และความสูง ๔๐ มิลลิเมตร วัตถุดังกล่าวมีสามสี คือ สีแดง สีเหลืองและสีเขียว วัตถุแต่ละสีมีจ านวน 
๑๐ ช้ิน 
 ๕.๓.๓  คุณสมบัติของหุ่นยนต์ 
 (๑)  หุ่นยนต์ท่ีใช้แข่งขัน ๑ ตัว ไม่จ ากัดชนิดของวัสดุท่ีน ามาท าหุ่นยนต์ 
 (๒)  หุ่นยนต์แข่งขันเป็นหุ่นยนต์ท่ีใช้มอเตอร์และชุดเฟืองทด ไม่เกิน ๒ ชุด แบตเตอรี่ 
ใช้กับมอเตอร์เป็นขนาด AA (แบบประจุไฟฟ้าได้ (Rechargeable) หรือเป็นแบบอัลคาไลน์) ขนาดกระแสไฟฟ้า
ไม่เกิน ๒,๔๐๐ มิลลิแอมแปร์ช่ัวโมงต่อก้อน ในการแข่งขันอนุญาตให้ใช้แบตเตอรี่ได้ไม่เกิน ๔ ก้อน 
 (๓)  ขนาดหุ่นยนต์ท่ีใช้ในการแข่งขัน มีความกว้างไม่เกิน ๑๕๐ มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 
๓๐๐ มิลลิเมตร และความสูงไม่เกิน ๑๘๐ มิลลิเมตร น้ าหนักตัวหุ่นยนต์และอุปกรณ์ควบคุมท้ังหมดท่ีใช้ในการ
แข่งขันรวมกันไม่เกิน ๑,๕๐๐ กรัม 
 (๔)  หุ่นยนต์ท่ีใช้แข่งขันจะต้องเคลื่อนไหวเสมือนการก้าวขาเดินหรือการวิ่งโดยที่ขา
ของหุ่นยนต์สามารถยกขึ้นสูงจากพื้นได้ 
 (๕)  ความยาวสายสัญญาณควบคุมหุ่นยนต์จากตัวหุ่นยนต์ถึงอุปกรณ์ควบคุมต้องไม่น้อยกว่า 
๒,๐๐๐ มิลลิเมตรและติดต้ังท่ีตัวหุ่นยนต์สูงจากพื้นไม่เกิน ๒๔๐ มิลลิเมตร ในขณะแข่งขันไม่อนุญาตให้สายสัญญาณ
ควบคุมหุ่นยนต์ลากไปบนพื้นสนามแข่งขัน 
 ๕.๓.๔  กฎและกติกาการแข่งขัน 
  หุ่นยนต์มีภารกิจในการฝ่าอุปสรรคต่างๆ ภายในสนามแข่งขัน โดยผ่านเส้นทางลาดขึ้นท่ีสูง 
และข้ามสะพาน เพื่อผ่านส่ิงกีดขวางไปเก็บวัตถุในพื้นท่ีวางวัตถุ และล าเลียงวัตถุไปยังพื้นท่ีเก็บวัตถุให้ได้มากท่ีสุด
ภายในระยะเวลา ๒๔๐ วินาที ทีมใดได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ 
 ๕.๓.๕  วิธีการแข่งขัน 
 (๑)  ก่อนเข้าสนามแข่งขัน อุปกรณ์ทุกช้ินของหุ่นยนต์ต้องไม่มีการประกอบมาก่อน 
(ให้แยกช้ินส่วนทุกช้ิน) 
 (๒)  ประกอบหุ่นยนต์ภายในพื้นท่ีท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 (๓)  เมื่อถึงเวลาแข่งขัน ทีมผู้เข้าประกวดจะต้องน าหุ่นยนต์มาวางท่ีจุดเริ่มต้น และรอ
สัญญาณแข่งขันจากคณะกรรมการ 
 (๔)  เมื่อคณะกรรมการให้สัญญาณแข่งขัน ผู้เข้าประกวดบังคับหุ่นยนต์เดินไปตามเส้นทาง
ท่ีก าหนด คือ เส้นทางราบ ทางลาดขึ้นที่สูง ข้ามสะพาน และผ่านส่ิงกีดขวาง ไปยังพื้นท่ีวางวัตถุ เพื่อไปเก็บวัตถุ
และล าเลียงไปยังพื้นท่ีเก็บวัตถุ 
 (๕)  ผู้เข้าประกวดล าเลียงวัตถุไปยังพื้นท่ีเก็บวัตถุจนครบทุกช้ิน และน าหุ่นยนต์กลับมา
ท่ีจุดเริ่มต้น ถือว่าท าภารกิจเสร็จสมบูรณ์ 
 ๕.๓.๖  วิธีนับคะแนน 
 (๑)  หุ่นยนต์เดินผ่านทางลาดขึ้นที่สูงไปถึงจุดก่อนข้ามสะพาน +๑๕ คะแนน 
 (๒)  หุ่นยนต์เดินข้ามสะพาน +๑๐ คะแนน 
 (๓)  ล าเลียงวัตถุจากพื้นท่ีวางวัตถุไปยังพื้นท่ีเก็บวัตถุได้คะแนนตามสีท่ีก าหนด ดังนี้  
  - สีแดง  +๒๐ คะแนน 
  - สีเหลือง  +๑๕  คะแนน 
  - สีเขียว  +๑๐  คะแนน 
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 (๔)  หุ่นยนต์ล าเลียงวัตถุไปยังพื้นท่ีเก็บวัตถุจนครบทุกช้ิน และกลับมาท่ีจุดเริ่มต้นถือว่า  
  ท าภารกิจเสร็จสมบูรณ์  +๓๐ คะแนน 
 (๕)  ชนส่ิงกีดขวางล้มหรือเคล่ือนออกจากจุดท่ีก าหนด  -๕ คะแนน 
 (๖)  หุ่นยนต์ขัดข้องขณะแข่งขันและต้องเริ่มใหม่  -๕ คะแนน 
 (๗)  ถ้าขาของหุ่นยนต์ล้ าเขตของพื้นท่ีแม่น้ า  -๕ คะแนน 
 (๘)  วัตถุหล่นระหว่างทาง (ห้ามหยิบวัตถุนั้น)  ๐ คะแนน 
 ๕.๓.๗  ข้อบังคับ 
 (๑)  ในกรณีท่ีหุ่นยนต์ขัดข้องขณะแข่งขัน ผู้แข่งขันสามารถน าหุ่นยนต์มาแก้ไขได้ ณ จุด
ท่ีก าหนด เมื่อแก้ไขเสร็จจะต้องน าหุ่นยนต์ไปวางท่ีจุดเริ่มต้น เพื่อเริ่มการแข่งขันใหม่ แต่จะถูกตัดคะแนนทุกครั้ง
ท่ีมีการแก้ไขครั้งละ ๕ คะแนน และเวลาในการแข่งขันจะด าเนินต่อไปจนครบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ การเริ่มต้น
แข่งขันใหม่จะนับคะแนนให้เฉพาะภารกิจท่ีท าได้ก่อนหน้านี้เท่านั้น 
 (๒)  กรณีท่ีหุ่นยนต์ไม่สามารถออกจากจุดเริ่มต้นหรือออกจากจุดเริ่มต้นแล้วไม่สามารถ
ท าภารกิจได้ภายในเวลา ๒๐ วินาที ให้ถือว่าผิดกติกาและออกจากการแข่งขันในรอบนั้น 
 (๓)  แต่ละทีมแข่งขันได้ ๒ รอบ และน าคะแนนสูงสุด มาเรียงล าดับหาผู้ชนะ 
 (๔)  กรณีท่ีท าภารกิจส าเร็จแต่คะแนนเท่ากัน จะพิจารณาทีมท่ีใช้เวลาน้อยท่ีสุดเป็นผู้ชนะ 
 (๕)  กรณีท่ีท าภารกิจไม่ส าเร็จ และมีวัตถุวางอยู่ในพื้นที่ วางวัตถุแต่มีคะแนนเท่ากัน 
ให้พิจารณาน้ าหนักหุ่นยนต์ของทีมท่ีน้ าหนักน้อยสุดเป็นผู้ชนะ 
 (๖)  ห้ามน าอุปกรณ์เครื่องมือหนักท่ีอาจเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นมาใช้สร้างหุ่นยนต์
ภายในพื้นท่ีแข่งขัน เช่น เครื่องตัดไฟเบอร์ เครื่องเจียรมือ เป็นต้น 

๖. การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Control) 
 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Control) หมายถึง การน ามอเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าวัสดุ
ทางกลศาสตร์ ท่ีอาจมีการใช้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือตัวตรวจจับชนิดต่างๆ และใช้อุปกรณ์ท่ัวไปอย่างไม่จ ากัด
มาออกแบบประกอบเป็นหุ่นยนต์ท่ีเคล่ือนไหวหรือเคล่ือนท่ีได้ ในการปฏิบัติภารกิจต้องใช้ระบบ สมองกล
(Computer System) ชนิดใดชนิดหนึ่ง และ/หรือ มีการเขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการท าภารกิจ
แบบอัตโนมัติหลังเริ่มต้น ขับเคล่ือนหุ่นยนต์ด้วยสวิทซ์เปิด - ปิดเพียงครั้งเดียว ระหว่างการแข่งขันห้ามใช้อุปกรณ์
ควบคุมใดๆ ท้ังแบบมีสาย ไร้สาย หรือแบบสัญญาณวิทยุ ในการส่งสัญญาณไปยังหุ่นยนต์ผลการแข่งขันขึ้นอยู่กับ
การเขียนโปรแกรมควบคุมกลไกท าให้หุ่นยนต์สามารถปฏิบัติภารกิจตามโจทย์ก าหนดได้ทันเวลา 
 ๖.๑  รายละเอียดการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 
 ๖.๑.๑  สนามแข่งขัน 
 (๑)  สนามมีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าขนาดความกว้าง ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร ความยาว 
๒,๔๐๐ มิลลิเมตร 
 (๒)  พื้นที่เก็บกระป๋องมี ๒ สี คือสีขาวและสีด า มีขนาดความกว้าง ๒๕๐ มิลลิเมตร
และความยาว ๒๕๐ มิลลิเมตร 
 (๓)  พื้นท่ีจุดเริ่มต้นเป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสมีขนาดความกว้าง ๒๕๐ มิลลิเมตร และความยาว 
๒๕๐ มิลลิเมตร 
 ๖.๑.๒  วัตถุและอุปกรณ์ภายในสนาม 
 กระป๋อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ มิลลิเมตร สูง ๑๐๐ มิลลิเมตร น้ าหนักไม่เกิน ๕๐ กรัม 
มี ๒ สี คือ สีขาวจ านวน ๕ อัน และสีด าจ านวน ๕ อัน 
 ๖.๑.๓  คุณสมบัติของหุ่นยนต์ 
 (๑)  หุ่นยนต์ท่ีใช้ในการแข่งขัน มีขนาดความกว้างไม่เกิน ๒๕๐ มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 
๒๕๐ มิลลิเมตร และความสูงไม่เกิน ๒๕๐ มิลลิเมตร 
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 (๒)  หุ่นยนต์ท่ีใช้แข่งขัน ๑ ตัว ไม่จ ากัดชนิดของวัสดุ และอุปกรณ์ รวมท้ังจ านวนมอเตอร์
และเซนเซอร์ท่ีใช้ 
 (๓)  หุ่นยนต์ต้องท างานโดยอัตโนมัติเท่านั้น ไม่ให้ควบคุมด้วยรีโมท 
 (๔)  ให้ใช้คอมพิวเตอร์ ๑ เครื่องส าหรับเขียนโปรแกรม โดยไม่จ ากัดซอฟแวร์ 
 (๕)  ห้ามใช้ช่องสัญญาณส่ือสารทุกชนิด เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ในระหว่างแข่งขัน (ปิดช่องสัญญาณ) 
 ๖.๑.๔  กฎและกติกาการแข่งขัน 
 หุ่นยนต์มีภารกิจต้องเคล่ือนท่ีไปตามเส้นสีด าเท่านั้น (เซนเซอร์หรือล้อคร่อมอยู่บนเส้น) 
เพื่อไปเก็บกระป๋องแต่ละสี และน ากระป๋องท่ีเก็บได้ไปวางบริเวณพื้นท่ีเก็บกระป๋องให้ตรงตามสีจนครบทุก
กระป๋อง และน าหุ่นยนต์กลับมาท่ีจุดเริ่มต้นภายในระยะเวลา ๑๘๐ วินาที ทีมใดได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะ 
 ๖.๑.๕ วิธีการแข่งขัน 
 (๑)  ก่อนเข้าสนามแข่งขัน อุปกรณ์ทุกช้ินของหุ่นยนต์ต้องไม่มีการประกอบมาก่อน (ให้แยก
ช้ินส่วนทุกช้ิน) 
 (๒)  ประกอบหุ่นยนต์ภายในพื้นท่ีท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 (๓)  ให้เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยตัวเองภายในพื้นท่ีท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 (๔)  เมื่อถึงเวลาแข่งขัน ทีมผู้เข้าประกวดจะต้องน าหุ่นยนต์มาวางท่ีจุดเริ่มต้น และรอ
สัญญาณแข่งขันจากคณะกรรมการ 
 (๕)  เมื่อคณะกรรมการให้สัญญาณแข่งขัน หุ่นยนต์จึงเริ่มท าภารกิจโดยท างานแบบอัตโนมัติ
ไม่อนุญาตให้ควบคุมหุ่นยนต์โดยวิธีอื่นใด เช่น ควบคุมด้วยรีโมท ควบคุมด้วยระบบช่องสัญญาณ เป็นต้น 
 (๖)  ทีมท่ีเข้าแข่งขันล าเลียงกระป๋องไปยังพื้นท่ีเก็บกระป๋องตามพื้นท่ีสีท่ีก าหนด สีขาว
วางไว้ที่พื้นท่ีเก็บกระป๋องสีขาว สีด าวางไว้ที่พื้นท่ีเก็บกระป๋องสีด า จนครบทุกกระป๋อง และน าหุ่นยนต์กลับมาท่ี
จุดเริ่มต้น ถือว่าท าภารกิจเสร็จสมบูรณ์ 
 ๖.๑.๖  วิธีนับคะแนน 
 (๑)  เก็บกระป๋องและน ามาวางท่ีพื้นท่ีเก็บกระป๋อง  +๑๐ คะแนน 
 (๒)  หุ่นยนต์ล าเลียงวัตถุไปยังพื้นท่ีเก็บวัตถุจนครบทุกช้ิน และกลับมาท่ีจุดเริ่มต้น 
  ถือว่าท าภารกิจเสร็จสมบูรณ์  +๓๐ คะแนน 
 (๓)  ถ้ากระป๋องเคล่ือนออกจากจุดท่ีก าหนด  -๕ คะแนน 
 (๔)  วางกระป๋องผิดพื้นท่ีเก็บกระป๋อง (ผิดสี)  -๕ คะแนน 
 (๕)  ถ้ากระป๋องท่ีวางบนพื้นท่ีเก็บกระป๋องล้ม กระป๋องละ  -๕ คะแนน 
 (๖)  หุ่นยนต์ขัดข้องขณะแข่งขันและต้องเริ่มใหม่     -๕ คะแนน 
 (๗)  หุ่นยนต์ไม่ขัดข้องขณะแข่งขัน แต่ต้องการเริ่มใหม่ (Retry)    -๕ คะแนน 
 (๘)  การเก็บกระป๋องต้องใช้วิธี หนีบ จับ และยกลอยสูงจากพื้นเท่านั้น  
  ห้ามไถไปกับพื้น  -๕ คะแนน 
 ๖.๑.๗  การขอเริ่มต้นใหม่ (Retry) 
 (๑)  ผู้เข้าประกวดขอเริ่มต้นใหม่ต้องใหค้ณะกรรมการตัดสินอนุญาตก่อน จึงเริ่มต้นใหม่ได้ 
และน าหุ่นยนต์ไปวางท่ีจุดเริ่มต้น 
 (๒)  ผู้เข้าประกวดสามารถขอเริ่มต้นใหม่ได้ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง แต่จะถูกตัดคะแนนครั้ง
ละ ๕ คะแนน และวัตถุท่ีอยู่ในสนามต้องอยู่ในต าแหน่งเดิม โดยถือเป็นอุปสรรคของการแข่งขัน 
 ๖.๑.๘  ข้อบังคับ 
 (๑)  กรณีท่ีหุ่นยนต์ขัดข้องขณะแข่งขัน ผู้แข่งขันสามารถน าหุ่นยนต์มาแก้ไขได้ ณ จุด
ท่ีคณะกรรมการก าหนดให้ เมื่อแก้ไขเสร็จต้องน าหุ่นยนต์ไปวางท่ีจุดเริ่มต้นเพื่อเริ่มการแข่งขันใหม่  แต่จะถูก
ตัดคะแนนทุกครั้งท่ีมีการแก้ไข ครั้งละ ๕ คะแนน และเวลาในการแข่งขันจะด าเนินต่อไปจนครบระยะเวลา
ท่ีก าหนดไว้ การเริ่มต้นแข่งขันใหม่จะนับคะแนนให้เฉพาะภารกิจท่ีท าได้ก่อนหน้านี้เท่านั้น 
 (๒)  กรณีท่ีหุ่นยนต์ไม่สามารถออกจากจุดเริ่มต้นหรือออกจากจุดเริ่มต้นแล้วไม่สามารถ
ท าภารกิจต่อได้ (หยุดอยู่กับท่ี) ภายในเวลา ๒๐ วินาที กรรมการให้เริ่มต้นใหม่ 
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 (๓)  แต่ละทีมแข่งได้ ๒ รอบ และน าคะแนนสูงสุด มาเรียงล าดับหาผู้ชนะ 
 (๔)  กรณีท่ีท าภารกิจส าเร็จแต่คะแนนเท่ากัน จะพิจารณาทีมท่ีใช้เวลาน้อยท่ีสุดและจ านวน
ครั้งท่ีเริ่มต้นใหม่น้อยท่ีสุด เป็นผู้ชนะ 
 (๕)  กรณีท่ีหมดเวลาและท าภารกิจไม่ส าเร็จแต่คะแนนเท่ากันจะพิจารณาน้ าหนักหุ่นยนต์
ของทีมท่ีมีน้ าหนักท่ีน้อยท่ีสุดและจ านวนครั้งท่ีเริ่มต้นใหม่น้อยท่ีสุด เป็นผู้ชนะ 
 (๖)  ไม่อนุญาตให้ผู้ควบคุมทีมและบุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นท่ีแข่งขัน 
 (๗)  ไม่อนุญาตให้ทีมท่ีเข้าแข่งขันน าหุ่นยนต์ออกจากพื้นท่ีท่ีคณะกรรมการก าหนดในระหว่าง
การแข่งขัน 
ภาพจ าลองสนามแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

 
 

 ๖.๒  รายละเอียดการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
 ๖.๒.๑  สนามแข่งขัน 
 (๑)  สนามมีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าขนาดความกว้าง ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร และความยาว 
๒,๔๐๐ มิลลิเมตร 
 (๒)  พื้นท่ีเก็บกระป๋องมี ๓ สี คือสีเขียว สีเหลืองและสีแดง มีขนาดความกว้าง ๒๕๐
มิลลิเมตร และความยาว ๒๕๐ มิลลิเมตร 
 (๓)  พื้นท่ีจุดเริ่มต้นเป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสมีขนาดความกว้าง ๒๕๐ มิลลิเมตร และความยาว 
๒๕๐ มิลลิเมตร 
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 ๖.๒.๒  วัตถุและอุปกรณ์ภายในสนาม 
 กระป๋อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ มิลลิเมตร สูง ๑๐๐ มิลลิเมตร น้ าหนักไม่เกิน ๕๐ กรัม 
มี ๓ สี คือ สีเขียวจ านวน ๕ อัน สีเหลืองจ านวน ๕ อัน และสีแดง จ านวน ๕ อัน 
 ๖.๒.๓  คุณสมบัติของหุ่นยนต์ 
  (๑)  หุ่นยนต์ท่ีใช้ในการแข่งขัน มีขนาดความกว้างไม่เกิน ๒๕๐ มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 
๒๕๐ มิลลิเมตร และความสูงไม่เกิน ๒๕๐ มิลลิเมตร 
  (๒)  หุ่นยนต์ท่ีใช้แข่งขัน ๑ ตัว ไม่จ ากัดชนิดของวัสดุ และอุปกรณ์ รวมท้ังจ านวนมอเตอร์
และเซนเซอร์ท่ีใช้ 
  (๓)  หุ่นยนต์ต้องท างานโดยอัตโนมัติเท่านั้น ไม่ให้ควบคุมด้วยรีโมท 
  (๔)  ให้ใช้คอมพิวเตอร์ ๑ เครื่องส าหรับเขียนโปรแกรม โดยไม่จ ากัดซอฟแวร์ 
  (๕)  ห้ามใช้ช่องสัญญาณส่ือสารทุกชนิด เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ในระหว่างแข่งขัน (ปดิช่องสัญญาณ) 
 ๖.๒.๔  กฎและกติกาการแข่งขัน 
  หุ่นยนต์มีภารกิจต้องเคล่ือนท่ีไปตามเส้นสีด าเท่านั้น (เซนเซอร์หรือล้อคร่อมอยู่บนเส้น) 
เพื่อไปเก็บกระป๋องแต่ละสีและน ากระป๋องท่ีเก็บได้ไปวางบริเวณพื้นท่ีเก็บกระป๋องให้ตรงตามสีจนครบทุกกระป๋อง 
และน าหุ่นยนต์กลับมาท่ีจุดเริ่มต้นภายในระยะเวลา ๑๘๐ วินาที ทีมใดได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะ 
 ๖.๒.๕ วิธีการแข่งขัน 
 (๑)  ก่อนเข้าสนามแข่งขัน อุปกรณ์ทุกช้ินของหุ่นยนต์ต้องไม่มีการประกอบมาก่อน (ให้แยก
ช้ินส่วนทุกช้ิน) 
 (๒)  ประกอบหุ่นยนต์ภายในพื้นท่ีท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 (๓)  ให้เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยตัวเองภายในพื้นท่ีท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 (๔)  เมื่อถึงเวลาแข่งขัน ทีมผู้เข้าประกวดจะต้องน าหุ่นยนต์มาวางท่ีจุดเริ่มต้น และรอ
สัญญาณแข่งขันจากคณะกรรมการ 
 (๕)  เมื่อคณะกรรมการให้สัญญาณแข่งขัน หุ่นยนต์จึงเริ่มท าภารกิจโดยท างานแบบอัตโนมัติ 
ไม่อนุญาตให้ควบคุมหุ่นยนต์โดยวิธีอื่นใด เช่น ควบคุมด้วยรีโมท ควบคุมด้วยระบบช่องสัญญาณ เป็นต้น 
 (๖)  ทีมท่ีเข้าแข่งขันล าเลียงกระป๋องไปยังพื้นท่ีเก็บกระป๋องตามพื้นท่ีสีท่ีก าหนด สีเขียว
วางไว้ที่พื้นท่ีเก็บกระป๋องสีเขียว สีเหลืองวางไว้ที่พื้นท่ีเก็บกระป๋องสีเหลือง และสีแดงวางไว้ท่ีพื้นท่ีเก็บกระป๋อง
สีแดง จนครบทุกกระป๋อง และน าหุ่นยนต์กลับมาท่ีจุดเริ่มต้น ถือว่าท าภารกิจเสร็จสมบูรณ์ 
 ๖.๒.๖  วิธีนับคะแนน 
 (๑)  เก็บกระป๋องและน ามาวางท่ีพื้นท่ีเก็บกระป๋อง  +๑๐ คะแนน 
 (๒)  หุ่นยนต์ล าเลียงวัตถุไปยังพื้นท่ีเก็บวัตถุจนครบทุกช้ิน  
  และกลับมาท่ีจุดเริ่มต้น ถือว่าท าภารกิจเสร็จสมบูรณ์  +๓๐ คะแนน 
 (๓)  ถ้ากระป๋องเคล่ือนออกจากจุดท่ีก าหนด  -๕ คะแนน 
 (๔)  วางกระป๋องผิดพื้นท่ีเก็บกระป๋อง (ผิดสี)  -๕ คะแนน 
 (๕)  ถ้ากระป๋องท่ีวางบนพื้นท่ีเก็บกระป๋องล้ม กระป๋องละ  -๕ คะแนน 
 (๖)  หุ่นยนต์ขัดข้องขณะแข่งขันและต้องเริ่มใหม่  -๕ คะแนน 
 (๗)  หุ่นยนต์ไม่ขัดข้องขณะแข่งขัน แต่ต้องการเริ่มใหม่ (Retry)    -๕ คะแนน 
 (๘)  การเก็บกระป๋องต้องใช้วิธี หนีบ จับ และยกลอยสูงจากพื้นเท่านั้น  
 ห้ามไถไปกับพื้น ถ้าไถกับพื้น  -๕ คะแนน 
 ๖.๒.๗  การขอเริ่มต้นใหม่ (Retry) 
 (๑)  ผู้เข้าประกวดขอเริ่มต้นใหม่ต้องใหค้ณะกรรมการตัดสินอนุญาตก่อน จึงเริ่มต้นใหม่ได้ 
และน าหุ่นยนต์ไปวางท่ีจุดเริ่มต้น 
 (๒)  ผู้เข้าประกวดสามารถขอเริ่มต้นใหม่ได้ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง แต่จะถูกตัดคะแนนครั้ง
ละ ๕ คะแนน และวัตถุท่ีอยู่ในสนามต้องอยู่ในต าแหน่งเดิม โดยถือเป็นอุปสรรคของการแข่งขัน 
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 ๖.๒.๘  ข้อบังคับ 
 (๑)  กรณีท่ีหุ่นยนต์ขัดข้องขณะแข่งขัน ผู้แข่งขันสามารถน าหุ่นยนต์มาแก้ไขได้ ณ จุด
ท่ีคณะกรรมการก าหนดให้ เมื่อแก้ไขเสร็จต้องน าหุ่นยนต์ไปวางท่ีจุดเริ่มต้นเพื่อเริ่มการแข่งขันใหม่ แต่จะถูกตัดคะแนน
ทุกครั้งท่ีมีการแก้ไขครั้งละ ๕ คะแนน และเวลาในการแข่งขันจะด าเนินต่อไปจนครบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ 
การเริ่มต้นแข่งขันใหม่จะนับคะแนนให้เฉพาะภารกิจท่ีท าได้ก่อนหน้านี้เท่านั้น 
 (๒)  กรณีท่ีหุ่นยนต์ไม่สามารถออกจากจุดเริ่มต้นหรือออกจากจุดเริ่มต้นแล้วไม่สามารถ
ท าภารกิจต่อได้ (หยุดอยู่กับท่ี) ภายในเวลา ๒๐ วินาที คณะกรรมการให้เริ่มต้นใหม่ 
 (๓)  แต่ละทีมแข่งได้ ๒ รอบ และน าคะแนนสูงสุด มาเรียงล าดับหาผู้ชนะ 
 (๔)  กรณีท่ีท าภารกิจส าเร็จแต่คะแนนเท่ากัน จะพิจารณาทีมท่ีใช้เวลาน้อยท่ีสุดและจ านวน
ครั้งท่ีเริ่มต้นใหม่น้อยท่ีสุด เป็นผู้ชนะ 
 (๕)  กรณีท่ีหมดเวลาและท าภารกิจไม่ส าเร็จแต่คะแนนเท่ากันจะพิจารณาน้ าหนักหุ่นยนต์
ของทีมท่ีมีน้ าหนักท่ีน้อยท่ีสุดและจ านวนครั้งท่ีเริ่มต้นใหม่น้อยท่ีสุด เป็นผู้ชนะ 
 (๖)  ไม่อนุญาตให้ผู้ควบคุมทีมและบุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นท่ีแข่งขัน 
 (๗)  ไม่อนุญาตให้ทีมท่ีเข้าแข่งขันน าหุ่นยนต์ออกจากพื้นท่ีท่ีคณะกรรมการก าหนดในระหว่าง
การแข่งขัน 
ภาพจ าลองสนามหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
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๗. ดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
 *** สภาพการณ์และกรณีใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันทุกประเภทและทุกระดับ ท่ีไม่ได้ระบุในกติกา
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

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 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียน ......................................................................................................................................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. .................................................................................................................. 
อ าเภอ .................................................................. จังหวัด ............................................................................ 

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

ผู้ประกวด 
 ๑. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๒. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๓. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 

ครูผู้ควบคุม 
 ๑. ช่ือ - สกุล ….......................................................................... เบอร์มือถือ ...….............................. 
 ๒. ช่ือ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับรอง 
 (...................................................) 
    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันร าวงมาตรฐาน 
 

๑. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๑.๑ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ 
 ๑.๒ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ 

๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าประกวด 
 ๒.๑ แข่งขันเป็นทีมๆ ละ ๘ - ๑๐ คน (๔ - ๕ คู่) 
 ๒.๒ จ านวนผู้เข้าประกวด 
 ๒.๒.๑ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ จ านวนภาคละ ๓ ทีม 
 ๒.๒.๒ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ จ านวนภาคละ ๓ ทีม 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ท่ียืนยันว่าไม่มีเช้ือโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ช่ัวโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. วิธีการด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 ๓.๑ เพลงบังคับ ๑ เพลงๆ ละ ๑ รอบ ดังนี้ 
 ๓.๑.๑ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ คือ เพลงคืนเดือนหงาย 
 ๓.๑.๒ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ คือ เพลงร ามาซิมาร า 
 ๓.๒ เพลงเลือกเสรี ๑ เพลงๆ ละ ๑ รอบ เพลงเลือกเสรีต้องไม่ซ้ ากับเพลงบังคับ 
 ๓.๓ จับสลากเลือกเพลง ๑ เพลงๆ ละ ๑ รอบ ถ้าซ้ ากับเพลงเลือกเสรีหรือเพลงบังคับให้จับสลากใหม่ 
 ๓.๔ ทีมผู้เข้าประกวดส่งแผ่นซีดีเพลง พร้อมรายช่ือผู้เข้าประกวดแข่งขันในวันรายงานตัว 
 ๓.๕ การแต่งกายตามแบบร าวงมาตรฐาน 
 ๓.๖ ใช้ผู้แสดงชายจริง หญิงแท้ (ยกเว้นโรงเรียนท่ีเป็นสตรีล้วน หรือชายล้วน) 
 ๓.๗ ใช้ท่าร าของกรมศิลปากร 

๔. วีธีการแข่งขัน 
 ๔.๑ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนดในหลักเกณฑ์การแข่งขันให้กรรมการฯ
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 
 ๔.๒ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ท่ีก าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน) 
 ๔.๓ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือส าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีก าหนด ท้ังนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 
 ๔.๔ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ท่ีชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปล่ียนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดส ารองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งช่ือผู้เข้าประกวดส ารองไปพร้อมกับ
ผู้เข้าประกวดตัวจริง 
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๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. ความถูกต้องท่าร า ๒๐ 
๒. จังหวะการร า ๒๐ 
๓. ลีลาความสวยงาม ๒๐ 
๔. ความพร้อมเพรียง ๒๐ 
๕. การแต่งกาย ๒๐ 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินผลการแข่งขันของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

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 
การประกวดแข่งขันร าวงมาตรฐาน 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียน ……………..…..................................................................................................................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. .................................................................................................................. 
อ าเภอ .................................................................. จังหวัด ............................................................................ 

ประเภทการแข่งขัน / ระดับ  แข่งขันเป็นทีม ๆ ละ ๘ - ๑๐ คน (๔ - ๕ คู่) 
 ระดับ      ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ 
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ 

ผู้ประกวด 
 ๑. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๒. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๓. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๔. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๕. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๖. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๗. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๘. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๙. ช่ือ - สกุล ........................................................................................ ช้ัน ….….............................. 
 ๑๐. ช่ือ - สกุล ..................................................................................... ช้ัน ….….............................. 

ครูที่ปรึกษา 
 ๑. ช่ือ - สกุล ….......................................................................... เบอร์มือถือ ...….............................. 
 ๒. ช่ือ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 ๓. ช่ือ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 ๔. ช่ือ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับรอง 
 (...................................................) 
    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 

 

 
 



หน้า | 128 

เกณฑ์การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 
 

นิยามศัพท์ 
 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ คือ การแสดงท่ีนอกเหนือจากนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ เป็นการแสดงนาฏศิลป์ไทย
ท่ีคิด ประดิษฐ์ สร้างขึ้นใหม่ท้ังเพลงดนตรี เนื้อหา การแต่งกายและลีลาท่าร า สอดคล้องตามกรอบความคิด
ท่ีก าหนด และไม่เกี่ยวข้องกับการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองและนาฏศิลป์ไทยสากล 

๑. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๑.๑ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ 
 ๑.๒ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ 

๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าประกวด 
 ๒.๑ แข่งขันเป็นทีมๆ ละ ๘ - ๑๖ คน 
 ๒.๒ จ านวนผู้เข้าประกวด 
 ๒.๒.๑ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ จ านวนภาคละ ๓ ทีม 
 ๒.๒.๒ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ จ านวนภาคละ ๓ ทีม 
*** ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจ
ท่ียืนยันว่าไม่มีเช้ือโรคโควิด - 19 ในระยะเวลา ๗๒ ช่ัวโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. วิธีการด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 ๓.๑ เพลงท่ีใช้ประกอบท่าร ามีหรือไม่มีเนื้อร้องก็ได้ โดยยึดหลักเกณฑ์ให้ความหมายในการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
 ๓.๒ แต่งกายตามความเหมาะสมกับเพลงท่ีน าเสนอ โดยไม่ใช้ชุดยืนเครื่องพระ - นาง 
 ๓.๓ จัดท าข้อมูลรายละเอียดของการแสดงอย่างน้อย 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 กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนดในหลักเกณฑ์การแข่งขันให้กรรมการฯ
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 
 ๔.๒ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ท่ีก าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน) 
 ๔.๓ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการท่ีแสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือส าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาท่ีก าหนด ท้ังนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 
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 ๔.๔ กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ท่ีชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถเปล่ียนตัว
ผู้เข้าประกวดได้ โดยมีผู้เข้าประกวดส ารองได้ไม่เกิน ๑ คน/ทีม และให้แจ้งช่ือผู้เข้าประกวดส ารองไปพร้อมกับ
ผู้เข้าประกวดตัวจริง 

๕. เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน ดังนี ้

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. การประดิษฐ์ท่าร า / การออกแบบการแสดง ๓๐ 
๒. ลีลาท่าร า ๒๐ 
๓. จังหวะการผสมกลมกลืนระหว่างการร าและดนตรี ๑๐ 
๔. การวางรูปแบบแถวและความพร้อมเพรียง ๒๐ 
๕. การแต่งกายเหมาะสมกับชุดการแสดง ๒๐ 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินผลการแข่งขันของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

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 
การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียน ……………..…..................................................................................................................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. .................................................................................................................. 
อ าเภอ .................................................................. จังหวัด ............................................................................ 
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