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หลักเกณฑก์ารแข่งขันมหกรรมการจดัการศึกษาท้องถิ่น ของโรงเรียนในสังกัด   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1๒   

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 256๒  ณ  โรงเรียนเมอืงสมเด็จ 
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) 
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๑. เกณฑ์การประกวดแข่งขันโครงงาน 
 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนก าลังศึกษาอยูํในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ์  

ระดับมัธยมศึกษา ปีที่  ๑ - ๓  
   ระดับมัธยมศึกษา ปีที่  ๔ – ๖ 

๒. จ านวนผู้เข้าประกวด 
กลุํมสาระการเรียนรู๎ละ ๑ โครงงานๆ ละ ๓ คน 

๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 น าเสนอพร๎อมกับคณะกรรมการซักถาม  ไมํเกิน ๑๘ นาที / ๑ โครงงาน   
๔. วิธีการประกวด 
 ๔.๑  โครงงานจากกลุํมสาระการเรียนรู๎ ๘ กลุํม ดังนี้   
  ๔.๑.๑  ภาษาไทย 
  ๔.๑.๒  คณิตศาสตร์ 
  ๔.๑.๓  วิทยาศาสตร์ 
  ๔.๑.๔  ภาษาตํางประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)   
  ๔.๑.๕  การงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี  

๔.๑.๖  สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม 
๔.๑.๗  สุขศึกษา และพลศึกษา 
๔.๑.๘   ศิลปะ 

๔.๒   ให๎ผู๎เข๎าประกวดระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จัดท ารายงานโครงงานฉบับ 
สมบูรณ์  มีจ านวนหน๎าไมํเกิน ๕๐ หน๎า จ านวน ๕ ชุด (พิมพ์ด๎วยกระดาษ A๔) สํงให๎

คณะกรรมการกํอนการประกวดแขํงขัน  
๔.๓  ผู๎เข๎าประกวดจัดท าป้ายแสดงโครงงาน ประกอบด๎วยวัสดุเป็นแผํน ๓ แผํน แผํนกลาง 

มีขนาด ๖๐x๑๒๐ เซนติเมตร แผํนข๎างมีขนาด ๖๐x๖๐ เซนติเมตร ดังตัวอยําง 
                                                                                                                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๔ ผู๎เข๎าประกวดต๎องจับฉลากเพ่ือจัดล าดับกํอนการประกวด ๓๐ นาที 
๔.๕ ผู๎เข๎าประกวดสามารถจัดเตรียมโครงงานภายในห๎อง กํอนการประกวด ๑๕ นาที 
๔.๖ ผู๎เข๎าประกวดต๎องน าเสนอโครงงานตํอคณะกรรมการ เพ่ือให๎คณะกรรมการซักถาม 
๔.๗ โครงงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เป็นโครงงานที่ลอกเลียนแบบของผู้อ่ืน  

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

                                         
๖๐ ซ.ม. 

 
 

              
๑๒๐ ซ.ม. 

 

 
  ๖๐ ซ.ม. 

 

ระดับ ม.1 – 3, ม.4 - 6 
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๔.๘ กรณีผู๎เข๎าประกวดไปรายงานตัวไมํครบตามจ านวนที่ก าหนดในหลักเกณฑ์การประกวด
แขํงขันให๎กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข๎าประกวด 

๔.๙ ผู๎เข๎าประกวดต๎องมารายงานตัวกํอนการประกวดแขํงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพ๎น
จากเวลาที่ก าหนด ให๎กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข๎าประกวด) 
 
๕. เกณฑ์การให้คะแนนโครงงาน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เต็ม  ๑๐๐  คะแนน  ดังนี้ 

ตอนที่ ๑  ความคิดสร้างสรรค์   (๑๐ คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. ความแปลกใหมํของโครงงาน ๕ 
๒. การน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน ๕ 

 
ตอนที่  ๒  การเขียนรายงาน   (๒๒ คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. ความถูกต๎องตามแบบฟอร์มการเขียนรายงานการจัดท าโครงงาน  
(เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ) 

 

     - มีครบทุกหัวข๎อ และจัดล าดับถูกต๎อง ๕ 
     - มีครบทุกหัวข๎อ แตํจัดล าดับไมํถูกต๎อง ๓ 
     - มีไมํครบทุกหัวข๎อ ๑ 
๒. ความสมบูรณ์ของเนื้อหาในการเขียนรายงานการจัดท าโครงงาน  
(เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ) 

 

     - โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไมํน๎อยกวํา ๙๕% ๙ 
     - โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไมํน๎อยกวํา ๘๕% ๗ 
     - โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไมํน๎อยกวํา ๗๕% ๕ 
     - โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไมํน๎อยกวํา ๖๕% ๓ 
     - โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไมํน๎อยกวํา ๕๕% ๑ 
๓. การใช๎ภาษา (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)    
     - ใช๎ภาษาถูกหลักไวยากรณ์ ๕ 
     - มีการสะกดค าผิดไมํเกิน 3 ค า ๓ 
     - มีการสะกดค าผิดมากกวํา 3 ค า ๑ 
๔. เอกสารอ๎างอิง (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - เอกสารอ๎างอิงมีความเกี่ยวโยงกับโครงงานไมํน๎อยกวํา ๙๕% ๓ 
    - เอกสารอ๎างอิงมีความเกี่ยวโยงกับโครงงานไมํน๎อยกวํา ๘๕% ๒ 
    - เอกสารอ๎างอิงมีความเกี่ยวโยงกับโครงงานไมํน๎อยกวํา ๗๕% ๑ 
     *** หมายเหตุ    

1. รูปเลํมรายงานที่มีจ านวนหน๎าเกิน ๕๐ หน๎า จะถูกตัดคะแนน ๕ คะแนน 
2. รูปเลํมรายงานที่สํงไมํทันตามเวลาที่ก าหนด ให๎น าไปสํงในวันประกวด โดยจะถูกตัด

คะแนน ๕ คะแนน 
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ตอนที่  ๓  วิธีการด าเนินงาน  (๑๘  คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. การก าหนดปัญหา (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - ประเด็นปัญหามีความเฉพาะเจาะจง และชัดเจนดีมาก ๕ 
    - ประเด็นปัญหามีความเฉพาะเจาะจง แตํยังไมํชัดเจน ๓ 
    - ประเด็นปัญหาไมํเฉพาะเจาะจง ๑ 
๓. การด าเนินงาน (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - ด าเนินงานเป็นล าดับขั้นตอน สื่อความหมายอยํางชัดเจนและเข๎าใจงําย ๗ 
    - ด าเนินงานเป็นล าดับขั้นตอน สื่อความหมายอยํางชัดเจน ๕ 
    - ด าเนินงานเป็นล าดับขั้นตอน สื่อความหมายไมํชัดเจน ๓ 
    - ด าเนินงานไมํเป็นล าดับขั้นตอน สื่อความหมายไมํชัดเจน  ๑ 
๔. การแปลผลและสรุปผล (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - แปลผลถูกต๎อง และสรุปผลสอดคล๎องกับข๎อมูล     ๓ 
    - แปลผลบางสํวนถูกต๎อง และสรุปผลไมํสอดคล๎องกับข๎อมูล     ๒ 
    - แปลผลบางสํวนไมํถูกต๎อง และสรุปผลสอดคล๎องกับข๎อมูล     ๑ 
๕. การอภิปราย (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - อภิปรายผลได๎ถูกต๎อง สมบูรณ์ พร๎อมมีข๎อมูลประกอบ    ๓ 
    - อภิปรายผลได๎ถูกต๎อง แตํไมํมีข๎อมูลประกอบ    ๒ 
    - อภิปรายผลถูกต๎องเพียงบางสํวน ๑ 

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

๑.  การน าเสนอข้อมูล (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - จัดเรียงล าดับขั้นตอนในการน าเสนอมีความสมบูรณ์ไมํน๎อยกวํา ๙๕% ๗ 
    - จัดเรียงล าดับขั้นตอนในการน าเสนอมีความสมบูรณ์ไมํน๎อยกวํา ๘๕% ๕ 
    - จัดเรียงล าดับขั้นตอนในการน าเสนอมีความสมบูรณ์ไมํน๎อยกวํา ๗๕% ๓ 
    - จัดเรียงล าดับขั้นตอนในการน าเสนอมีความสมบูรณ์ไมํน๎อยกวํา ๖๕% ๑ 
๒. มีการใช๎วัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดงโครงงานที่เหมาะสม (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - อุปกรณ์ประกอบการแสดงโครงงานมีความเหมาะสมทั้งหมด ๓ 
    - อุปกรณ์ประกอบการแสดงโครงงานบางสํวนมีความเหมาะสม ๒ 
    - อุปกรณ์ประกอบการแสดงโครงงานไมํเหมาะสม ๑ 
๓. รูปแบบการน าเสนอนําสนใจ (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - รูปแบบการน าเสนอผลงานนําสนใจไมํน๎อยกวํา ๙๕%   ๕ 
    - รูปแบบการน าเสนอผลงานนําสนใจไมํน๎อยกวํา ๘๕%   ๔ 
    - รูปแบบการน าเสนอผลงานนําสนใจไมํน๎อยกวํา ๗๕%   ๓ 
    - รูปแบบการน าเสนอผลงานนําสนใจไมํน๎อยกวํา ๖๕%   ๒ 
    - รูปแบบการน าเสนอผลงานนําสนใจไมํน๎อยกวํา ๕๕%   
 

๑ 
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เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๔. มีความประณีต สวยงาม (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - สะอาด สวยงาม ตัวหนังสือ และสีที่ใช๎เหมาะสมทั้งหมด    ๓ 
    - สะอาด สวยงาม ตัวหนังสือ และสีที่ใช๎เหมาะสมเพียงบางสํวน ๒ 
    - สะอาด ตัวหนังสือ และสีที่ใช๎ไมํเหมาะสม ๑ 
๕. การใช๎แผงโครงงานตามขนาดที่ก าหนด (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - ใช๎แผงโครงงานตามขนาดที่ก าหนด ๒ 
    - ใช๎แผงโครงงานแตกตํางจากขนาดที่ก าหนด ๐ 

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

๑. ความสมบูรณ์ของเนื้อหา (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - น าเสนอเนื้อหาครอบคลุมประเด็นท่ีศึกษาครบถ๎วนไมํน๎อยกวํา ๙๕% ๗ 
    - น าเสนอเนื้อหาครอบคลุมประเด็นท่ีศึกษาครบถ๎วนไมํน๎อยกวํา ๘๕% ๕ 
    - น าเสนอเนื้อหาครอบคลุมประเด็นท่ีศึกษาครบถ๎วนไมํน๎อยกวํา ๗๕% ๓ 
    - น าเสนอเนื้อหาครอบคลุมประเด็นท่ีศึกษาครบถ๎วนไมํน๎อยกวํา ๖๕% ๑ 
๒. ทักษะการน าเสนอ (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - มีทักษะในการน าเสนอครบถ๎วนไมํน๎อยกวํา ๙๕% ๑๐ 
    - มีทักษะในการน าเสนอครบถ๎วนไมํน๎อยกวํา ๘๕% ๘ 
    - มีทักษะในการน าเสนอครบถ๎วนไมํน๎อยกวํา ๗๕% ๖ 
    - มีทักษะในการน าเสนอครบถ๎วนไมํน๎อยกวํา ๖๕% ๔ 
    - มีทักษะในการน าเสนอครบถ๎วนไมํน๎อยกวํา ๕๕% ๒ 
๓. การมีสํวนรํวมของสมาชิกภายในกลุํม (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - สมาชิกในกลุํมทุกคนมีสํวนรํวมในการน าเสนอผลงาน  ๓ 
    - สมาชิกในกลุํมมีการน าเสนอผลงานไมํครบทุกคน ๑ 
 *** หมายเหตุ   สามารถน าเสนอด๎วยวิธีการฉายภาพข๎ามศีรษะ หรือคอมพิวเตอร์ 

ตอนที่ ๖  การตอบข้อซักถาม (๑๐  คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. การตอบค าถาม (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - ตอบค าถามได๎ตรงประเด็น และสามารถแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าได๎ไมํน๎อยกวํา ๙๕% ๗ 
    - ตอบค าถามได๎ตรงประเด็น และสามารถแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าได๎ไมํน๎อยกวํา ๘๕% ๕ 
    - ตอบค าถามได๎ตรงประเด็น และสามารถแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าได๎ไมํน๎อยกวํา ๗๕% ๓ 
    - ตอบค าถามได๎ตรงประเด็น และสามารถแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าได๎ไมํน๎อยกวํา ๖๕% ๑ 
๔. การมีสํวนรํวมของสมาชิกภายในกลุํม (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - สมาชิกในกลุํมทุกคนมีสํวนรํวมในการตอบค าถาม  ๓ 
    - สมาชิกในกลุํมรํวมกันตอบค าถามไมํครบทุกคน ๑ 
หมายเหตุ  *** เวลาที่ใช๎ในการน าเสนอไมํเกิน  ๙ นาที และเวลาตอบข๎อซักถามไมํเกิน ๙ นาท ี

    *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
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6.  การตัดสิน ยึดตามเกณฑ์ดังนี้ 
ได๎คะแนนร๎อยละ 80 – 100  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 70 – 79 ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ได๎คะแนนร๎อยละ 60 – 69  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 50 - 59  ได๎รับเกียรติบัตรระดับชมเชย 
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แบบฟอร์มการให้คะแนนการประกวดโครงงาน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้.................................. 

 
ระดับ  มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓     มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖  

กรรมการผู้ตัดสิน................................................................. 
โรงเรียน…………………....................………………..สังกัด  อบจ./เทศบาล/อบต. ..……..................…….. 
จังหวัด............................................................................................................................................... 
เกณฑ์การให้คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  ดังนี้ 

ตอนที่ ๑  ความคิดสร้างสรรค์   (๑๐ คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน คะแนนจาก

กรรมการ 
๑. ความแปลกใหมํของโครงงาน ๕  
๒. การน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน ๕  

 รวม ๑๐  
ตอนที่  ๒  การเขียนรายงาน   (๒๒ คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน คะแนนจาก
กรรมการ 

๑. ความถูกต๎องตามแบบฟอร์มการเขียนรายงานการจัดท าโครงงาน  
(เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ) 

  

     - มีครบทุกหัวข๎อ และจัดล าดับถูกต๎อง ๕ 
     - มีครบทุกหัวข๎อ แตํจัดล าดับไมํถูกต๎อง ๓ 
     - มีไมํครบทุกหัวข๎อ ๑ 
๒. ความสมบูรณ์ของเนื้อหาในการเขียนรายงานการจัดท าโครงงาน  
(เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ) 

  

     - โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไมํน๎อยกวํา ๙๕% ๙ 
     - โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไมํน๎อยกวํา ๘๕% ๗ 
     - โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไมํน๎อยกวํา ๗๕% ๕ 
     - โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไมํน๎อยกวํา ๖๕% ๓ 
     - โครงงานมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาไมํน๎อยกวํา ๕๕% ๑ 
๓. การใช๎ภาษา (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)     
     - ใช๎ภาษาถูกหลักไวยากรณ์ ๕ 
     - มีการสะกดค าผิดไมํเกิน 3 ค า ๓ 
     - มีการสะกดค าผิดมากกวํา 3 ค า ๑ 
๔. เอกสารอ๎างอิง (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)   
    - เอกสารอ๎างอิงมีความเกี่ยวโยงกับโครงงานไมํน๎อยกวํา ๙๕% ๓ 
    - เอกสารอ๎างอิงมีความเกี่ยวโยงกับโครงงานไมํน๎อยกวํา ๘๕% ๒ 
    - เอกสารอ๎างอิงมีความเกี่ยวโยงกับโครงงานไมํน๎อยกวํา ๗๕% ๑ 

 รวม ๒๒  
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ตอนที่  ๓  วิธีการด าเนินงาน  (๑๘  คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน คะแนนจาก
กรรมการ 

๑. การก าหนดปัญหา (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)   
    - ประเด็นปัญหามีความเฉพาะเจาะจง และชัดเจนดีมาก ๕ 
    - ประเด็นปัญหามีความเฉพาะเจาะจง แตํยังไมํชัดเจน ๓ 
    - ประเด็นปัญหาไมํเฉพาะเจาะจง ๑ 
๓. การด าเนินงาน (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)   
    - ด าเนินงานเป็นล าดับขั้นตอน สื่อความหมายอยํางชัดเจนและเข๎าใจ
งําย 

๗ 

    - ด าเนินงานเป็นล าดับขั้นตอน สื่อความหมายอยํางชัดเจน ๕ 
    - ด าเนินงานเป็นล าดับขั้นตอน สื่อความหมายไมํชัดเจน ๓ 
    - ด าเนินงานไมํเป็นล าดับขั้นตอน สื่อความหมายไมํชัดเจน  ๑ 
๔. การแปลผลและสรุปผล (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)   
    - แปลผลถูกต๎อง และสรุปผลสอดคล๎องกับข๎อมูล     ๓ 
    - แปลผลบางสํวนถูกต๎อง และสรุปผลไมํสอดคล๎องกับข๎อมูล     ๒ 
    - แปลผลบางสํวนไมํถูกต๎อง และสรุปผลสอดคล๎องกับข๎อมูล     ๑ 
๕. การอภิปราย (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)   
    - อภิปรายผลได๎ถูกต๎อง สมบูรณ์ พร๎อมมีข๎อมูลประกอบ    ๓ 
    - อภิปรายผลได๎ถูกต๎อง แตํไมํมีข๎อมูลประกอบ    ๒ 
    - อภิปรายผลถูกต๎องเพียงบางสํวน ๑ 

 รวม ๑๘  
 
ตอนที่  ๔  การน าเสนอ : จัดแสดงผลงาน   (๒๐ คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน คะแนนจาก
กรรมการ 

๑.  การน าเสนอข้อมูล (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)   
    - จัดเรียงล าดับขั้นตอนในการน าเสนอมีความสมบูรณ์ไมํน๎อยกวํา ๙๕% ๗ 
    - จัดเรียงล าดับขั้นตอนในการน าเสนอมีความสมบูรณ์ไมํน๎อยกวํา ๘๕% ๕ 
    - จัดเรียงล าดับขั้นตอนในการน าเสนอมีความสมบูรณ์ไมํน๎อยกวํา ๗๕% ๓ 
    - จัดเรียงล าดับขั้นตอนในการน าเสนอมีความสมบูรณ์ไมํน๎อยกวํา ๖๕% ๑ 
๒. มีการใช๎วัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดงโครงงานที่เหมาะสม  
(เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ) 

  

    - อุปกรณ์ประกอบการแสดงโครงงานมีความเหมาะสมทั้งหมด ๓ 
    - อุปกรณ์ประกอบการแสดงโครงงานบางสํวนมีความเหมาะสม ๒ 
    - อุปกรณ์ประกอบการแสดงโครงงานไมํเหมาะสม ๑ 
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๓. รูปแบบการน าเสนอนําสนใจ (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)   
    - รูปแบบการน าเสนอผลงานนําสนใจไมํน๎อยกวํา ๙๕%   ๕ 
    - รูปแบบการน าเสนอผลงานนําสนใจไมํน๎อยกวํา ๘๕%   ๔ 
    - รูปแบบการน าเสนอผลงานนําสนใจไมํน๎อยกวํา ๗๕%   ๓ 
    - รูปแบบการน าเสนอผลงานนําสนใจไมํน๎อยกวํา ๖๕%   ๒ 
    - รูปแบบการน าเสนอผลงานนําสนใจไมํน๎อยกวํา ๕๕%  ๑ 
๔. มีความประณีต สวยงาม (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)   
    - สะอาด สวยงาม ตัวหนังสือ และสีที่ใช๎เหมาะสมทั้งหมด    ๓ 
    - สะอาด สวยงาม ตัวหนังสือ และสีที่ใช๎เหมาะสมเพียงบางสํวน ๒ 
    - สะอาด ตัวหนังสือ และสีที่ใช๎ไมํเหมาะสม ๑ 
๕. การใช๎แผงโครงงานตามขนาดที่ก าหนด (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)   
    - ใช๎แผงโครงงานตามขนาดที่ก าหนด ๒ 
    - ใช๎แผงโครงงานแตกตํางจากขนาดที่ก าหนด ๐ 

 รวม ๒๐  
 

ตอนที่ ๕  การน าเสนอ : การบรรยาย (๒๐ คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน คะแนนจาก

กรรมการ 
๑. ความสมบูรณ์ของเนื้อหา (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)   
    - น าเสนอเนื้อหาครอบคลุมประเด็นท่ีศึกษาครบถ๎วนไมํน๎อยกวํา ๙๕% ๗ 
    - น าเสนอเนื้อหาครอบคลุมประเด็นท่ีศึกษาครบถ๎วนไมํน๎อยกวํา ๘๕% ๕ 
    - น าเสนอเนื้อหาครอบคลุมประเด็นท่ีศึกษาครบถ๎วนไมํน๎อยกวํา ๗๕% ๓ 
    - น าเสนอเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาครบถ๎วนไมํน๎อยกวํา ๖๕% ๑ 
๒. ทักษะการน าเสนอ (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)   
    - มีทักษะในการน าเสนอครบถ๎วนไมํน๎อยกวํา ๙๕% ๑๐ 
    - มีทักษะในการน าเสนอครบถ๎วนไมํน๎อยกวํา ๘๕% ๘ 
    - มีทักษะในการน าเสนอครบถ๎วนไมํน๎อยกวํา ๗๕% ๖ 
    - มีทักษะในการน าเสนอครบถ๎วนไมํน๎อยกวํา ๖๕% ๔ 
    - มีทักษะในการน าเสนอครบถ๎วนไมํน๎อยกวํา ๕๕% ๒ 
๓. การมีสํวนรํวมของสมาชิกภายในกลุํม (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)   
    - สมาชิกในกลุํมทุกคนมีสํวนรํวมในการน าเสนอผลงาน  ๓ 
    - สมาชิกในกลุํมมีการน าเสนอผลงานไมํครบทุกคน ๑ 

 รวม ๒๐  
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ตอนที่ ๖  การตอบข้อซักถาม (๑๐  คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน คะแนนจาก

กรรมการ 
๑. การตอบค าถาม (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)   
    - ตอบค าถามได๎ตรงประเด็น และสามารถแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าได๎ไมํน๎อยกวํา ๙๕% ๗ 
    - ตอบค าถามได๎ตรงประเด็น และสามารถแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าได๎ไมํน๎อยกวํา ๘๕% ๕ 
    - ตอบค าถามได๎ตรงประเด็น และสามารถแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าได๎ไมํน๎อยกวํา ๗๕% ๓ 
    - ตอบค าถามได๎ตรงประเด็น และสามารถแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าได๎ไมํน๎อยกวํา ๖๕% ๑ 
๔. การมีสํวนรํวมของสมาชิกภายในกลุํม (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)   
    - สมาชิกในกลุํมทุกคนมีสํวนรํวมในการตอบค าถาม  ๓ 
    - สมาชิกในกลุํมรํวมกันตอบค าถามไมํครบทุกคน ๑ 

 รวม ๑๐  
 

ลงชื่อ………………………………............กรรมการ 
            (ตัวบรรจง) 
 
     ลงชื่อ……………………………............…ผู๎ตรวจสอบ 
            (ตัวบรรจง) 
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๒. เกณฑ์การประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา 
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 

 
๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
     นักเรียนก าลังศึกษาอยูํในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓   

 
๒. จ านวนผู้เข้าประกวด 

ทีมๆ ละ ๖ - ๙  คน (รวมนักร๎อง)  
 

๓. ประเภทของเพลงและเวลาที่ใช้ในการประกวด 
 เพลงไทยพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช  จ านวน  ๑ เพลง ไมํ
เกิน  ๑๐ นาที  ผู๎เข๎าประกวดในรอบแรก เมื่อเข๎ารอบตัดสินต๎องเปลี่ยนเพลง โดยแจ๎งให๎คณะกรรมการ 
และผู๎จัดการประกวดทราบลํวงหน๎า 
 

๔. วิธีการประกวด 
๔.๑ ผู๎เข๎าประกวดแตํงกายตามความเหมาะสม 
๔.๒ ผู๎เข๎าประกวดทุกทีมรายงานตัวพร๎อมมอบแผํน CD (Sound เพลง) ที่จะใช๎ในการ

ประกวดทั้ง ๒ รอบ โดยแจ๎งเพลงที่จะใช๎ในแตํละรอบให๎ผู๎จัดการประกวดทราบลํวงหน๎า พร๎อมทั้งจับ
ฉลากเพ่ือจัดล าดับกํอนการประกวด ๑๕ นาที 

๔.๓ ผู๎เข๎าประกวดขึ้นร๎องเพลงตามล าดับ คณะกรรมการประกาศรายชื่อผู๎เข๎ารอบชิงชนะเลิศ ๑๐ 
ทีม โดยไมํแจ๎งคะแนน   

๔.๔ การประกวดในรอบชิงชนะเลิศจะด าเนินการโดยให๎ผู๎ที่เข๎ารอบจับฉลากขึ้นแสดงตามล าดับ            
และประกาศรายชื่อผู๎ชนะเลิศ  รองชนะเลิศ  และชมเชย 

๔.๕ หากมีการเปลี่ยนแปลงกติกาข๎อใดข๎อหนึ่ง  ผู๎จัดการประกวดจะแจ๎งให๎ผู๎เข๎าประกวดทราบ
กํอน การประกวด 
 4.6 กรณีผู๎เข๎าประกวดไปรายงานตัวไมํครบตามจ านวนที่ก าหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให๎
กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข๎าแขํงขัน 
 4.7 ผู๎เข๎าประกวดต๎องมารายงานตัวกํอนการประกวดแขํงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพ๎น
จากเวลาที่ก าหนด ให๎กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข๎าประกวด) 
 
๕. เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม ๑๐๐ คะแนน   ดังนี้  
 

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

หมายเหตุ   
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด   
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 6.  การตัดสิน ยึดตามเกณฑ์ดังนี้ 
ได๎คะแนนร๎อยละ 80 – 100  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 70 – 79 ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ได๎คะแนนร๎อยละ 60 – 69  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 50 - 59  ได๎รับเกียรติบัตรระดับชมเชย 

 
๓. เกณฑ์การประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา 

(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
 
๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
    นักเรียนก าลังศึกษาอยูํในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
๒. จ านวนผู้เข้าประกวด 

ทีมๆ ละ ๖ - ๙  คน (รวมนักร๎อง)  
๓. ประเภทของเพลงและเวลาที่ใช้ในการประกวด 
 เพลงไทยพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช  จ านวน  ๑ เพลง ไมํ
เกิน  ๑๐ นาที  ผู๎เข๎าประกวดในรอบแรก เมื่อเข๎ารอบตัดสินต๎องเปลี่ยนเพลง โดยแจ๎งให๎คณะกรรมการ 
และผู๎จัดการประกวดทราบลํวงหน๎า 
๔. วิธีการประกวด 

๔.๑ ผู๎เข๎าประกวดแตํงกายตามความเหมาะสม 
๔.๒ ผู๎เข๎าประกวดทุกทีมรายงานตัวพร๎อมมอบแผํน CD (Sound เพลง) ที่จะใช๎ในการประกวด 

ทั้ง ๒ รอบ โดยแจ๎งเพลงที่จะใช๎ในแตํละรอบให๎ผู๎จัดการประกวดทราบลํวงหน๎า พร๎อมทั้งจับฉลาก                     
เพ่ือจัดล าดับกํอนการประกวด ๑๕ นาท ี

๔.๓ ผู๎เข๎าประกวดขึ้นร๎องเพลงตามล าดับ คณะกรรมการประกาศรายชื่อผู๎เข๎ารอบชิงชนะเลิศ ๑๐ 
ทีม โดยไมํแจ๎งคะแนน   

๔.๔ การประกวดในรอบชิงชนะเลิศจะด าเนินการโดยให๎ผู๎ที่เข๎ารอบจับฉลากขึ้นแสดงตามล าดับ              
และประกาศรายชื่อผู๎ชนะเลิศ  รองชนะเลิศ  และชมเชย 

๔.๕ หากมีการเปลี่ยนแปลงกติกาข๎อใดข๎อหนึ่ง  ผู๎จัดการประกวดจะแจ๎งให๎ผู๎เข๎าประกวดทราบ
กํอนการประกวด 
 4.6 กรณีผู๎เข๎าประกวดไปรายงานตัวไมํครบตามจ านวนที่ก าหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให๎
กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข๎าแขํงขัน 
 4.7 ผู๎เข๎าประกวดต๎องมารายงานตัวกํอนการประกวดแขํงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพ๎น
จากเวลาที่ก าหนด ให๎กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข๎าประกวด) 
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๕. เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม ๑๐๐ คะแนน   ดังนี้  
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. ความพร๎อมเพรียง ลีลา  ๓๐ 
๒. น้ าเสียง    ๓๐ 
๓. บุคลิกภาพ การแตํงกาย ๒๐ 
๔. จังหวะ  ท านอง อักขระ เทคนิค ๒๐ 
 
หมายเหตุ    *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด   

6.  การตัดสิน ยึดตามเกณฑ์ดังนี้ 
ได๎คะแนนร๎อยละ 80 – 100  ไดร๎ับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 70 – 79 ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ได๎คะแนนร๎อยละ 60 – 69  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 50 - 59  ได๎รับเกียรติบัตรระดับชมเชย 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 
                                  การประกวดแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา    ๐ รอบ

แรก 
๐ รอบตัดสิน  

๐  ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ปีที่ ๑–๓   
๐  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ ๔–๖ 
 

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

อปท…………………………….…….……….ทีมท่ี…………..........................................…  
 โรงเรียน……………………….....…………………….................................................... 

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

      
 เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม ๑๐๐ คะแนน   ดังนี้  
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน คะแนนจากกรรมการ 
๑. ความพร๎อมเพรียง ลีลา  ๓๐  
๒. น้ าเสียง    ๓๐  
๓. บุคลิกภาพ การแตํงกาย ๒๐  
๔. จังหวะ  ท านอง อักขระ เทคนิค ๒๐  

 รวม ๑๐๐  
 
 
 
                                                ลงชื่อ………………………………..……กรรมการ 
              (ตัวบรรจง) 
 
            ลงชื่อ…………………………..………ผู๎ตรวจสอบ 
             (ตัวบรรจง) 
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๔. เกณฑ์การประกวดแข่งขันการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ 
(ระดับมัธยมศึกษา) 

 
๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 

นักเรียนก าลังศึกษาอยูํในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับมัธยมศึกษา 
๒. จ านวนผู้เข้าประกวด 

ทีมๆ ละ ๖ - ๙  คน (รวมนักร๎อง)  
๓. ประเภทของเพลงและเวลาที่ใช้ในการประกวด 
 เพลงไทยลูกทํุง  จ านวน  ๑ เพลง ไมํเกิน  ๑๐ นาที  ผู๎เข๎าประกวดในรอบแรก เมื่อเข๎ารอบตัดสิน
ต๎องเปลี่ยนเพลง  โดยแจ๎งให๎คณะกรรมการ และผู๎จัดการประกวดทราบลํวงหน๎า 
๔. วิธีการประกวด 

๔.๑ ผู๎เข๎าประกวดแตํงกายตามความเหมาะสม 
๔.๒ ผู๎เข๎าประกวดทุกทีมรายงานตัวพร๎อมมอบแผํน CD (Sound เพลง) ที่จะใช๎ในการประกวดทั้ง ๒ 

รอบ โดยแจ๎งเพลงที่จะใช๎ในแตํละรอบให๎ผู๎จัดการประกวดทราบลํวงหน๎า พร๎อมทั้งจับฉลาก เพ่ือจัดล าดับ
กํอนการประกวด ๑๕ นาท ี

๔.๓ ผู๎เข๎าประกวดขึ้นร๎องเพลงตามล าดับ คณะกรรมการประกาศรายชื่อผู๎เข๎ารอบชิงชนะเลิศ ๑๐ 
ทีม  โดยไมํแจ๎งคะแนน   

๔.๔ การประกวดในรอบชิงชนะเลิศจะด าเนินการโดยให๎ผู๎ที่เข๎ารอบจับฉลากขึ้นแสดงตามล าดับ 
และประกาศรายชื่อผู๎ชนะเลิศ  รองชนะเลิศ  และชมเชย 

๔.๕ หากมีการเปลี่ยนแปลงกติกาข๎อใดข๎อหนึ่ง  ผู๎จัดการประกวดจะแจ๎งให๎ผู๎เข๎าประกวดทราบ
กํอนการประกวด 

๔.๖ กรณีผู๎เข๎าประกวดไปรายงานตัวไมํครบตามจ านวนที่ก าหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให๎
กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข๎าประกวด 
 ๔.๗ ผู๎เข๎าประกวดต๎องมารายงานตัวกํอนการประกวดแขํงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพ๎น
จากเวลาที่ก าหนด ให๎กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข๎าประกวด) 
 
๕. เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม ๑๐๐ คะแนน   ดังนี้  

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. ความพร๎อมเพรียง  ๓๐ 
๒. น้ าเสียง    ๒๐ 
๓. ลีลา  บุคลิก  ๒๐ 
๔. การแตํงกาย ๒๐ 
๕. จังหวะ  ท านอง ๑๐ 

หมายเหตุ   
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
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6.  การตัดสิน ยึดตามเกณฑ์ดังนี้ 
ได๎คะแนนร๎อยละ 80 – 100  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 70 – 79 ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ไดค๎ะแนนร๎อยละ 60 – 69  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 50 - 59  ได๎รับเกียรติบัตรระดับชมเชย 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแข่งขันการประกวดการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ 

                          ๐ รอบแรก              ๐ รอบตัดสิน  
 

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

อปท…………………………….…….……….ทีมท่ี……………  
 

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

เกณฑ์การให๎คะแนน คะแนน คะแนนจากกรรมการ 
๑.  ความพร๎อมเพรียง ๓๐  
๒. น้ าเสียง    ๒๐  
๓. ลีลา  บุคลิก  ๒๐  
๔. การแตํงกาย ๑๐  
๕. จังหวะ ท านอง ๑๐  

 รวม ๑๐๐  

 
 

ลงชื่อ………………………………….……กรรมการ 
            (ตัวบรรจง) 
 
 
     ลงชื่อ………………………………………ผู๎ตรวจสอบ 
           (ตัวบรรจง) 
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๕. เกณฑ์การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี 
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 

 
๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
    นักเรียนก าลังศึกษาอยูํในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
๒. จ านวนผู้เข้าประกวด 

ทีมๆ ละ  ๒  คน 
๓. เวลาที่ใช้ในกาประกวด 
 ๓  ชั่วโมง 
๔. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ์ 
 ๔.๑ วาดภาพในหัวข๎อ 
  “...คณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบในวันประกวดแข่งขัน...”  
 ๔.๒ ผู๎จัดการประกวด จัดเตรียมอุปกรณ์ให๎ ประกอบด๎วย 
       -  กระดาษวาดเขียน ๑๐๐ แกรม ขนาด ๑๕ นิ้ว x ๒๒ นิ้ว 

๔.๓ ให๎ผู๎เข๎าประกวด จัดเตรียมอุปกรณ์มาเอง ดังนี้ 
       -  ดินสอ 
       -  ยางลบ 
       -  สีน้ า ชนิด ๒๔ สี (ชุดที่ ๑) 
       -  แผํนรองวาดภาพ 

๔.๔ กรณีผู๎เข๎าประกวดไปรายงานตัวไมํครบตามจ านวนที่ก าหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให๎
กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข๎าประกวด 
 ๔.๕ ผู๎เข๎าประกวดต๎องมารายงานตัวกํอนการประกวดแขํงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพ๎น
จากเวลาที่ก าหนด ให๎กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข๎าประกวด) 
  
๕. เกณฑ์การให้คะแนน  เตม็ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. วาดภาพตามหัวข๎อที่ก าหนด ๕ 
๒. การวางภาพที่เหมาะสม ๓๐ 
๓. ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ ๓๐ 
๔. ความประณีตสวยงาม ๓๐ 
๕. การเก็บอุปกรณ์หลังการใช๎งาน ๕ 
หมายเหตุ    

*** หากใช๎สีมากกวํา ๑ กลํอง (๒๔ สี) ต๎องเป็นสีที่เหมือนกับชุดที่ ๑ มิเชนํนั้นต๎องเลือกใช๎เพียงกลํองเดียว 
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6.  การตัดสิน ยึดตามเกณฑ์ดังนี้ 
ไดค๎ะแนนร๎อยละ 80 – 100  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 70 – 79 ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ได๎คะแนนร๎อยละ 60 – 69  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 50 - 59  ได๎รับเกียรติบัตรระดับชมเชย 

 
๖. เกณฑ์การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี 

(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
      นักเรียนก าลังศึกษาอยูํในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
๒. จ านวนผู้เข้าประกวด 

ทีมๆ ละ  ๒  คน 
๓. เวลาที่ใช้ในกาประกวด  
 ๓  ชั่วโมง 
๔. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ์ 
 ๔.๑ วาดภาพระบายสีน้ าหุํนนิ่ง 
  ผู๎เข๎าประกวดวาดภาพระบายสีตามหุํนนิ่งที่ได๎จัดเตรียมให๎ 
 ๔.๒ ผู๎จัดการประกวด จัดเตรียมอุปกรณ์ให๎ ประกอบด๎วย 
       -  กระดาษวาดเขียน ๑๐๐ แกรม ขนาด ๑๕ นิ้ว x ๒๒ นิ้ว 

๔.๓ ให๎ผู๎เข๎าประกวด จัดเตรียมอุปกรณ์มาเอง ดังนี้ 
       -  ดินสอ 
       -  ยางลบ 
       -  สีน้ า ชนิด ๒๔ สี (ชุดที่ ๑) 
       -  แผํนรองวาดภาพ 

๔.๔ กรณีผู๎เข๎าประกวดไปรายงานตัวไมํครบตามจ านวนที่ก าหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให๎
กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข๎าประกวด 
 ๔.๕ ผู๎เข๎าประกวดต๎องมารายงานตัวกํอนการประกวดแขํงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพ๎น
จากเวลาที่ก าหนด ให๎กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข๎าประกวด) 
 
๕. เกณฑ์การให้คะแนน  เตม็ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. การวางภาพที่เหมาะสม ๒๐ 
๒. สัดสํวนโครงสร๎าง ๓๐ 
๓. การให๎สีสวยงาม ๒๐ 
๔. ความสมบูรณ์  (การเก็บรายละเอียด) ๒๕ 
๕. การเก็บอุปกรณ์หลังการใช๎งาน ๕ 
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หมายเหตุ    
*** หากใช๎สีมากกวํา ๑ กลํอง (๒๔ สี) ต๎องเป็นสีที่เหมือนกับชุดที่ ๑ มิเชนํนั้นต๎องเลือกใช๎เพียงกลํองเดียว 
 

6.  การตัดสิน ยึดตามเกณฑ์ดังนี้ 
ได๎คะแนนร๎อยละ 80 – 100  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 70 – 79 ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ได๎คะแนนร๎อยละ 60 – 69  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 50 - 59  ได๎รับเกียรติบัตรระดับชมเชย 
 

๗. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
1. ระดับชั้นและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
  นักเรียนก าลังศึกษาอยูํในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ์  
   ระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๑ - ๓ 
                  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
2. วิธีด าเนินการแข่งขัน 
  2.1 เพลงที่ใช๎ประกวดเป็นเพลงลูกทํุง   1  เพลง  (เพลงช๎าหรือเร็วก็ได๎) 
  2.2 ดนตรีประกอบผู๎เข๎าแขํงขันน ามาเอง 
  2.3 การแตํงกายชุดนักเรียน / ชุดสวยงาม ( ไมํน ามาตัดสิน ) 
3. เกณฑ์การให้คะแนน    100   คะแนน 
  3.1  น้ าเสียง     30 คะแนน 
  3.2  ท านอง / จังหวะ ถูกต๎อง 30 คะแนน 
  3.3  บุคลิกทําทาง    20 คะแนน 
  3.4  อักขระ     10 คะแนน 
  3.5  เนื้อหาเหมาะสมกับวัย 10 คะแนน 
4. รางวัลการประกวดทุกระดับชั้น   

ได๎คะแนนร๎อยละ 80 – 100  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 70 – 79 ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ได๎คะแนนร๎อยละ 60 – 69  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 50 - 59  ได๎รับเกียรติบัตรระดับชมเชย 

5.  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

๘. การประกวดนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ 
1.ระดับชั้นและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 นักเรียนก าลังศึกษาอยูํในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ์  
  ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
 หมายเหตุ  ผู๎เข๎าแขํงขันแตํละระดับชั้น  เป็นทีมๆละ  6-20  คน 
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2. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม   100   คะแนน  พิจารณาดังนี้ 
 2.1 ความคิดสร๎างสรรค์ประดิษฐ์ทําร า และความเหมาะสมกับเนื้อร๎อง 

      เน๎นการสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมและการเผยแพรํ    25   คะแนน 
 2.2 ลีลาทําร า และการเชื่อมทําร า      25   คะแนน 
 2.3 จังหวะและการผสมกลมกลืนระหวํางทําร าและดนตรี   10   คะแนน  
 2.4 ความพร๎อมเพรียงและการวางรูปแบบแถว    10   คะแนน 
 2.5 การแตํงกายสวยงามเหมาะสมกับชุดการแสดง การรักษาเวลา  10   คะแนน 
 2.6 ข๎อมูลรายละเอียดการแสดง      10   คะแนน 
 2.7 ความยากงํายของทําร า      10   คะแนน 
3. เวลาการแสดง การแสดงชุดละ 5- 15 นาที เกินเวลาหัก  5 คะแนน 
4. รางวัลการประกวดทุกระดับชั้น   

ได๎คะแนนร๎อยละ 80 – 100  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 70 – 79 ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ได๎คะแนนร๎อยละ 60 – 69  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 50 - 59  ได๎รับเกียรติบัตรระดับชมเชย 

5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
 

๙. การแข่งขันเดี่ยวพิณ 
1.  ระดับชั้นและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  
              นักเรียนก าลังศึกษาอยูํในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ์  
                ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   
2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 ผู๎เข๎าแขํงขันแตํละระดับชั้น     จ านวน   1   คน 
3.  หัวข้อในการแข่งขัน    
   3.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ลายบังคับ 1 ลาย ลายเพลงเต๎ย 3 จังหวะ และ ลายอิสระ 1 ลาย 
 3.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ลายบังคับ 1 ลาย ลายเพลงปู่ป๋าหลาน และ ลายอิสระ 1 ลาย 
4.  เกณฑ์การให้คะแนน  จ านวน  100  คะแนน 
           4.1  เทคนิคการบรรเลง     30   คะแนน 
           4.2  ความคิดสร๎างสรรค์     20   คะแนน 
           4.3  ความถูกต๎องจังหวะและท านอง   20   คะแนน 
           4.4  ความกลมกลืน     30   คะแนน     
5.  ใช้เวลาในการแข่งขัน  ไม่เกิน 10 นาที 
6.  อุปกรณ์ในการแข่งขัน  ให๎ผู๎เข๎าแขํงขันเตรียม พิณ มาเอง    
7.  รางวัลการประกวดทุกระดับช้ัน   

ได๎คะแนนร๎อยละ 80 – 100  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 70 – 79 ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ได๎คะแนนร๎อยละ 60 – 69  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
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ได๎คะแนนร๎อยละ 50 - 59  ได๎รับเกียรติบัตรระดับชมเชย 
 

8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
 

 ๑๐.การแข่งขันเดี่ยวแคน 
1. ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน  
         นักเรียนก าลังศึกษาอยูํในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ์  
           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   
2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
       ผู๎เข๎าแขํงขันแตํละระดับชั้น     จ านวน   1   คน 
3.  หัวข้อในการแข่งขัน    
   3.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ลายบังคับ 1 ลาย ลายเพลงเต๎ย และ ลายอิสระ 1 ลาย 
 3.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ลายบังคับ 1 ลาย ลายเพลงสุดสะแนน และ ลายอิสระ       
1 ลาย 
4.  เกณฑ์การให้คะแนน  จ านวน  100  คะแนน 
           4.1  เทคนิคการบรรเลง      30   คะแนน 
           4.2  ความคิดสร๎างสรรค์      20   คะแนน 
           4.3  ความถูกต๎องจังหวะและท านอง    20   คะแนน 
           4.4  ความกลมกลืน      30   คะแนน 
5.  ใช้เวลาในการแข่งขัน  ไม่เกิน 10 นาที 
6.  อุปกรณ์ในการแข่งขัน  ให๎ผู๎เข๎าแขํงขันเตรียมมาเอง  คือ  แคน  1  เต้า 
7.  รางวัลการประกวดทุกระดับช้ัน   

ได๎คะแนนร๎อยละ 80 – 100  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 70 – 79 ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ได๎คะแนนร๎อยละ 60 – 69  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 50 - 59  ได๎รับเกียรติบัตรระดับชมเชย 

8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
 

๑๑. การแข่งขันเดี่ยวโหวด 
1. ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน  
             นักเรียนก าลังศึกษาอยูํในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ์  
                ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   

     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   
2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
       ผู๎เข๎าแขํงขันแตํละระดับชั้น     จ านวน   1   คน 
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3.  หัวข้อในการแข่งขัน    
   3.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ลายบังคับ 1 ลาย  ลายลมพัดพร๎าว  และ ลายอิสระ 1 ลาย 
 3.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ลายบังคับ 1 ลาย ลายสาวน๎อยหยิกแมํ และ ลายอิสระ 1 ลาย 
4.  เกณฑ์การให้คะแนน  จ านวน  100  คะแนน 
           4.1  เทคนิคการบรรเลง      30   คะแนน 
           4.2  ความคิดสร๎างสรรค์      20   คะแนน 
           4.3  ความถูกต๎องจังหวะและท านอง    20   คะแนน 
           4.4  ความกลมกลืน      30   คะแนน 
5.  ใช้เวลาในการแข่งขัน  ไม่เกิน 10 นาที 
6.  อุปกรณ์ในการแข่งขัน  ให๎ผู๎เข๎าแขํงขันเตรียมมาเอง  คือ  โหวด 1  เต้า 
7.  รางวัลการประกวดทุกระดับช้ัน   

ได๎คะแนนร๎อยละ 80 – 100  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 70 – 79 ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ได๎คะแนนร๎อยละ 60 – 69  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 50 - 59  ได๎รับเกียรติบัตรระดับชมเชย 

8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
 

๑๒. การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง 
1. ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน  
      นักเรียนก าลังศึกษาอยูํในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ์  
           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   
2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
       ผู๎เข๎าแขํงขันแตํละระดับชั้น     จ านวน   1   คน 
3.  หัวข้อในการแข่งขัน    
   3.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ลายบังคับ 1 ลาย ลายแมงภูํตอมดอก และ ลายอิสระ 1 ลาย 
 3.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ลายบังคับ 1 ลาย ลายกาเต๎นก๎อน และ ลายอิสระ 1 ลาย 
4.  เกณฑ์การให้คะแนน  จ านวน  100  คะแนน 
           4.1  เทคนิคการบรรเลง      30   คะแนน 
           4.2  ความคิดสร๎างสรรค์      20   คะแนน 
           4.3  ความถูกต๎องจังหวะและท านอง    20   คะแนน 
           4.4  ความกลมกลืน      30   คะแนน 
5.  ใช้เวลาในการแข่งขัน  ไม่เกิน 10 นาที 
6.  อุปกรณ์ในการแข่งขัน  ให๎ผู๎เข๎าแขํงขันเตรียมมาเอง  คือ  โปงลาง 1 ผืน 
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7.  รางวัลการประกวดทุกระดับช้ัน   
ได๎คะแนนร๎อยละ 80 – 100  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 70 – 79 ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ได๎คะแนนร๎อยละ 60 – 69  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 50 - 59  ได๎รับเกียรติบัตรระดับชมเชย 

8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
 

๑๓. การแข่งขันออกแบบปกหนังสือ 
1. ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน   
      นักเรียนก าลังศึกษาอยูํในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ์  
           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   
2. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

ผู๎เข๎าแขํงขันแตํละระดับชั้น     จ านวน   1   คน 
3. หัวข้อในการแข่งขัน   คณะกรรมการก าหนดหัวข๎ออิสระ   
4. เกณฑ์การให้คะแนน  จ านวน  100  คะแนน 
          4.1  ความคิดสร๎างสรรค์     20   คะแนน 
          4.2  การจัดภาพ/องค์ประกอบ    20   คะแนน 
          4.3  การใช๎ส ี      20   คะแนน 
          4.4  การสื่อความหมาย     20   คะแนน 
          4.5  ความประณีต     20   คะแนน      
5. ใช้เวลาในการแข่งขัน    3    ชั่วโมง 
6. อุปกรณ์ในการแข่งขัน 

6.1  กระดาษ  100  ปอนด์  ขนาด  11 x 15  นิ้ว 
6.2  สโีปสเตอร์ 

          6.3  แผํนรอง 
6.4  ตัวอักษรไมํจ ากัดเทคนิค  ผู๎เข๎าแขํงขันสามารถเตรียมมากํอนลํวงหน๎าได๎ 
6.5  อุปกรณ์อ่ืนๆที่จ าเป็นในการแขํงขัน 
หมายเหตุ  อุปกรณ์ให๎ผู๎เข๎าแขํงขันเตรียมมาเอง   

7.  รางวัลการประกวดทุกระดับช้ัน   
ได๎คะแนนร๎อยละ 80 – 100  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 70 – 79 ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ได๎คะแนนร๎อยละ 60 – 69  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 50 - 59  ได๎รับเกียรติบัตรระดับชมเชย 

8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
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๑๔. การแข่งขันออกแบบโฆษณา 
1. ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน  
       นักเรียนก าลังศึกษาอยูํในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ์  
           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   
2. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

ผู๎เข๎าแขํงขันแตํละระดับชั้น     เป็นทีมๆละ  2   คน 
3. หัวข้อในการแข่งขัน   คณะกรรมการก าหนดหัวข๎ออิสระ  โดยผลงานต๎องมีสํวนประกอบดังนี้ 
             -  หัวเรื่อง (ชื่อสินค๎า) 
               -  ภาพประกอบ 
               -  เนื้อหาสาระ 
4. เกณฑ์การให้คะแนน  จ านวน  100  คะแนน 
           4.1   ความคิดสร๎างสรรค์     20   คะแนน 
           4.2  การจัดภาพ/องค์ประกอบ    20   คะแนน 
           4.3  การใช๎ส ี      20   คะแนน 
           4.4  การสื่อความหมาย     20   คะแนน 
       4.5  ความประณีต     20   คะแนน         
5. ใช้เวลาในการแข่งขัน    3    ชั่วโมง 
6. อุปกรณ์ในการแข่งขัน 
          6.1  กระดาษ 100 ปอนด ์ ขนาด 15 x 22  นิ้ว 6.2  สโีปสเตอร์ 
          6.3  แผํนรอง      
          6.4  ตัวอักษร หัวเรื่อง (ชื่อสินค๎า)  ผู๎เข๎าแขํงขันต๎องเขียนด๎วยฝีมือของตนเอง  ค าโฆษณา 
     ไมํจ ากัดเทคนิคและให๎เตรียมมากํอนลํวงหน๎าได๎   หมายเหตุ  อุปกรณ์ให๎ผู๎เข๎าแขํงขันเตรียมมาเอง     
7.  รางวัลการประกวดทุกระดับช้ัน   

ได๎คะแนนร๎อยละ 80 – 100  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 70 – 79 ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ได๎คะแนนร๎อยละ 60 – 69  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 50 - 59  ได๎รับเกียรติบัตรระดับชมเชย 

8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
 

๑๕. การแข่งขันเขียนลายไทยตัดเส้นลงสี 
1. ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน   
       นักเรียนก าลังศึกษาอยูํในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ์  
           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   
2. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

ผู๎เข๎าแขํงขันแตํละระดับชั้น     จ านวน   1   คน 
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3. หัวข้อในการแข่งขัน   คณะกรรมการก าหนดหัวข๎ออิสระ   
4. เกณฑ์การให้คะแนน  จ านวน  100  คะแนน 
          4.1  การจัดภาพ/องค์ประกอบ    40   คะแนน 
          4.2  การใช๎ส ี      20   คะแนน 
          4.3  ความถูกต๎องของลวดลาย    20   คะแนน 
          4.4   ความประณีต     20   คะแนน   
5. ใช้เวลาในการแข่งขัน    3    ชั่วโมง 
6. อุปกรณ์ในการแข่งขัน 
         6.1  กระดาษ  100  ปอนด์  ขนาด   11 x 15  นิ้ว 
         6.2  การใช๎สีให๎อิสระแกํผู๎เข๎าแขํงขัน 
         6.3  แผํนรอง 

หมายเหตุ  อุปกรณใ์ห๎ผู๎เข๎าแขํงขันเตรียมมาเอง   
7.  รางวัลการประกวดทุกระดับช้ัน   

ได๎คะแนนร๎อยละ 80 – 100  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 70 – 79 ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ได๎คะแนนร๎อยละ 60 – 69  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 50 - 59  ได๎รับเกียรติบัตรระดับชมเชย 

8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
 

๑๖. การแข่งขันวาดเส้นหุ่นนิ่ง 
1. ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน  
       นักเรียนก าลังศึกษาอยูํในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ์  
           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   
2. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

 ผู๎เข๎าแขํงขันแตํละระดับชั้น     จ านวน   1   คน 
3. หัวข้อในการแข่งขัน   คณะกรรมการก าหนดหัวข๎ออิสระ   
4.  เกณฑ์การให้คะแนน  จ านวน  100  คะแนน 
          4.1 การจัดภาพ/องค์ประกอบ    40  คะแนน 
          4.2  การใช๎แสงเงา     40   คะแนน 
          4.3   ความประณีต     20   คะแนน 
5. ใช้เวลาในการแข่งขัน    3    ชั่วโมง 
6. อุปกรณ์ในการแข่งขัน 
          6.1 กระดาษ  100  ปอนด์  ขนาด  15 x 22  นิ้ว 
          6.2 ดินสอแรเงา 
          6.3 แผํนรอง 

หมายเหตุ  อุปกรณใ์ห๎ผู๎เข๎าแขํงขันเตรียมมาเอง   
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7.  รางวัลการประกวดทุกระดับช้ัน   
ได๎คะแนนร๎อยละ 80 – 100  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 70 – 79 ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ได๎คะแนนร๎อยละ 60 – 69  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 50 - 59  ได๎รับเกียรติบัตรระดับชมเชย 

8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
 

๑๗. การแข่งขันเขียนภาพจากหัวข้อก าหนดสีโปสเตอร์ 
1. ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน   
      นักเรียนก าลังศึกษาอยูํในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ์  
           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   
2. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

 ผู๎เข๎าแขํงขันแตํละระดับชั้น     จ านวน   1   คน 
3. หัวข้อในการแข่งขัน  “เศรษฐกิจพอเพียง” 
4. เกณฑ์การให้คะแนน  จ านวน  100  คะแนน 
          4.1  วาดภาพตามหัวข๎อที่ก าหนดและจัดภาพได๎เหมาะสม 30   คะแนน 
          4.2  ความคิดสร๎างสรรค์     30   คะแนน 
          4.3  ความประณีตสวยงาม    30   คะแนน 
          4.4  การเก็บอุปกรณ์หลังใช๎งาน    10   คะแนน 
 5. ใช้เวลาในการแข่งขัน    3    ชั่วโมง 
 6. อุปกรณ์ในการแข่งขัน 
         6.1  กระดาษ  100  ปอนด์  ขนาด  15 x 22  นิ้ว   
         6.2  สีโปสเตอร์ 
         6.3  แผํนรอง 
         6.4  อุปกรณ์อ่ืนๆที่จ าเป็นในการแขํงขัน 
7.  รางวัลการประกวดทุกระดับช้ัน   

ได๎คะแนนร๎อยละ 80 – 100  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 70 – 79 ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ได๎คะแนนร๎อยละ 60 – 69  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 50 - 59  ได๎รับเกียรติบัตรระดับชมเชย 

8.  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
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๑๘. การแข่งขันวาดภาพคนเหมือนครึ่งตัว 
1. ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน  
       นักเรียนก าลังศึกษาอยูํในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ์  
           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   
2. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

       ผู๎เข๎าแขํงขันแตํละระดับชั้น     จ านวน   1   คน 
3. หัวข้อในการแข่งขัน  คณะกรรมการก าหนดหัวข๎ออิสระ   
4. เกณฑ์การให้คะแนน  จ านวน  100  คะแนน 
          4.1 การจัดภาพ/องค์ประกอบ    40   คะแนน 
          4.2  การใช๎แสงเงา     40   คะแนน 
          4.4   ความประณีต     20   คะแนน  
5. ใช้เวลาในการแข่งขัน    3    ชั่วโมง 
6.  อุปกรณ์ในการแข่งขัน 
         6.1  กระดาษ  100  ปอนด์  ขนาด  1 สํวน 2  ของกระดาษ  100  ปอนด์ 
         6.2  ดินสอแรเงา 
         6.3  แผํนรอง 

หมายเหตุ        อุปกรณ์ให๎ผู๎เข๎าแขํงขันเตรียมมาเอง 
7.  รางวัลการประกวดทุกระดับช้ัน   

ได๎คะแนนร๎อยละ 80 – 100  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 70 – 79 ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ได๎คะแนนร๎อยละ 60 – 69  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 50 - 59  ได๎รับเกียรติบัตรระดับชมเชย 

8.  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
 

๑๙. การแข่งขันประติมากรรมนูนสูง 
1. ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน 
      นักเรียนก าลังศึกษาอยูํในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ์  
           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   
2. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
       ประเภททีมๆละ  2   คน 
3. หัวข้อในการแข่งขัน   คณะกรรมการก าหนดหัวข๎ออิสระ   
4.  เกณฑ์การให้คะแนน  จ านวน  100  คะแนน 
          4.1 การจัดภาพ/องค์ประกอบ    30   คะแนน 
          4.2  ความคิดสร๎างสรรค์     30     คะแนน 
          4.3  การสื่อความหมาย     20   คะแนน  
          4.4  ความประณีต     20     คะแนน 
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5. ใช้เวลาในการแข่งขัน    3    ชั่วโมง 
6. อุปกรณ์ในการแข่งขัน 
         6.1  ดินเหนียว  ,  ดนิน้ ามัน   
         6.2  แผํนรอง 
         6.3  ผลงานมีขนาด  11 x  15  นิ้ว 

หมายเหตุ  อุปกรณ์ให๎ผู๎เข๎าแขํงขันเตรียมมาเอง    
7.  รางวัลการประกวดทุกระดับช้ัน   

ได๎คะแนนร๎อยละ 80 – 100  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 70 – 79 ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ได๎คะแนนร๎อยละ 60 – 69  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 50 - 59  ได๎รับเกียรติบัตรระดับชมเชย 

8.  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
 

๒๐. การแข่งขันปั้นหุ่นลอยตัว 
1. ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน 
    นักเรียนก าลังศึกษาอยูํในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ์  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   
2. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
       ประเภททีมๆละ   2    คน 
3. หัวข้อในการแข่งขัน   หัวข้ออิสระ   
4. เกณฑ์การให้คะแนน  จ านวน  100  คะแนน 
          4.1 การจัดภาพ/องค์ประกอบ    30   คะแนน 
          4.2  ความคิดสร๎างสรรค์     30    คะแนน 
          4.3  การสื่อความหมาย     20    คะแนน  
          4.4  ความประณีต     20  คะแนน 
5. ใช้เวลาในการแข่งขัน    3    ชั่วโมง 
6. อุปกรณ์ในการแข่งขัน 
         6.1  ดินเหนียว  ,  ดนิน้ ามัน   
         6.2  แผํนรอง 
         6.3  ผลงานมีขนาด  ไมํเกิน 30 ซม. 

หมายเหตุ  อุปกรณ์ให๎ผู๎เข๎าแขํงขันเตรียมมาเอง   
7.  รางวัลการประกวดทุกระดับช้ัน   

ได๎คะแนนร๎อยละ 80 – 100  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 70 – 79 ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ได๎คะแนนร๎อยละ 60 – 69  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 50 - 59  ได๎รับเกียรติบัตรระดับชมเชย 

8.  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
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๒๑. การแข่งขันจิตกรรมไทยประเพณี 
1.  ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน   
          นักเรียนก าลังศึกษาอยูํในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ์  
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
  ผู๎เข๎าแขํงขันทุกระดับชั้น  จ านวน  1  คน 
3.   วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.1 วัสดุอุปกรณ์ในการแขํงขัน ผู๎เข๎าแขํงขันเตรียมมาเอง 
 -   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   กระดาษ  100  ปอนด์   ขนาด  15’’ x 22’’   ใช๎สีน้ า 
 -   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6   กระดาษ  100  ปอนด์   ขนาด  15’’ x 22’’   ใช๎สีน้ า 
 3.2  หัวข๎อในการวาดภาพคณะกรรมการก าหนดให๎ในวันแขํงขัน 
 3.3  ไมํต๎องเคลือบภาพและไมํต๎องใสํกรอบภาพ 
 3.4   ผลงานที่แขํงขันถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกรรมการจัดการแขํงขัน 
 3.5   ใช๎เวลาในการแขํงขัน  3  ชั่วโมง 
4.   เกณฑ์ในการให้คะแนน  100  คะแนน 
 4.1   ความถูกต๎องของลักษณะภาพจิตกรรมไทย  10 คะแนน 
 4.2   ทักษะการใช๎สี     20 คะแนน 
 4.3   การจัดองค์ประกอบภาพ    30 คะแนน 
 4.4   ความสวยงามทางรูปแบบจิตกรรมไทย  20 คะแนน 
 4.5   ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์    20 คะแนน 
5.  รางวัลการประกวดทุกระดับช้ัน   

ได๎คะแนนร๎อยละ 80 – 100  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 70 – 79 ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ได๎คะแนนร๎อยละ 60 – 69  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 50 - 59  ได๎รับเกียรติบัตรระดับชมเชย 

6.  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
 

๒๒. การแข่งขันวงสตริง 
1. ระดับชั้นและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
       นักเรียนก าลังศึกษาอยูํในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ์  
 ระดับชั้นมัธยมศึกษา   เป็นทีมไมํเกิน  8   คน  
2. เพลงที่ใช้ประกวด 2 เพลง  เพลงช้า   เพลงเร็ว 
3. เกณฑ์การให้คะแนน 
 ความพร๎อมเพรียง 20   คะแนน 
 เทคนิคการบรรเลง 30   คะแนน 
 ความกลมกลืน  30   คะแนน 
 ความคิดสร๎างสรรค์ 10   คะแนน 
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 ท านอง จังหวะ  10   คะแนน 
4.เวลาที่ใช้ในการแสดง 

ใช๎เวลาไมํเกิน  20   นาที รวมตั้งเครื่องด๎วย 
5.  รางวัลการประกวดทุกระดับช้ัน   

ได๎คะแนนร๎อยละ 80 – 100  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 70 – 79 ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ได๎คะแนนร๎อยละ 60 – 69  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 50 - 59  ได๎รับเกียรติบัตรระดับชมเชย 

6.  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
 

๒๓. การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งคอมโบพร้อมแดนเซอร์ 
1.ระดับชั้นและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน   
     นักเรียนก าลังศึกษาอยูํในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ์  

ระดับชั้นมัธยมศึกษา    เป็นทีม 
- นักดนตรี  ไมํเกิน 20 คน 
- นักร๎องไมํเกิน 2 คน 
- แดนเซอร์ 2 ชุด ไมํเกิน 16 คน 

2.เพลงที่ใช้ประกวด  2  เพลง  เพลงช้า   เพลงเร็ว  
3.การแต่งกาย 
 ผู๎เข๎าประกวดแตํงกายตามความเหมาะสม 
4.ประเภทของเพลงท่ีส่งเข้าประกวด 
 เพลงไทยลูกทํุง จ านวน 2 เพลงๆละไมํเกิน 10 นาที ผู๎เข๎าประกวดในรอบสองและ 
รอบตัดสินต๎องเปลี่ยนเพลงในรอบตํอไป  โดยแจ๎งให๎คณะกรรมการทราบลํวงหน๎า 
5.วิธีการด าเนินการแข่งขัน 
 5.1ผู๎เข๎าประกวดทุกทีมรายงานตัวพร๎อม โดยแจ๎งเพลงที่จะใช๎แตํละรอบให๎คณะกรรมการทราบ
ลํวงหน๎า 
 5.2 ผู๎เข๎าประกวดขึ้นประกวดร๎องเพลงตามล าดับ คณะกรรมการประกาศรายชื่อผู๎เข๎ารอบสอง 
โดยไมํแจ๎งคะแนน 
 5.3 การประกวดรอบสองจะด าเนินการ เชํนเดียวกับรอบแรก 
 5.4 การประกวดในรอบชิงชนะเลิศจะด าเนินการโดยให๎ผู๎เข๎ารอบจับสลากขึ้นแสดงตามล าดับ 
และประกาศรายชื่อผู๎ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชย 
 5.5 ผู๎ร๎องเพลงประกวดในรอบแรกจะต๎องร๎องแขํงในรอบตํอไปจนสิ้นสุดการประกวด 
 5.6 หากมีการเปลี่ยนแปลงกติกาข๎อหนึ่งข๎อใด  คณะกรรมการผู๎จัดการแขํงขันสงวนสิทธิ์ในการ
แจ๎งให๎ผู๎เข๎าประกวดทราบบนเวทีเทํานั้น 
  หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการให๎ถือเป็นที่สุด 
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6. เกณฑ์การให้คะแนน  คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้ 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1.ความพร๎อมเพรียง 30 
2.น้ าเสียง 20 
3.ลีลา บุคลิก 20 
4.การแตํงกาย 20 
5.จังหวะท านอง 10 
 
7.  รางวัลการประกวดทุกระดับช้ัน   

ได๎คะแนนร๎อยละ 80 – 100  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 70 – 79 ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ได๎คะแนนร๎อยละ 60 – 69  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 50 - 59  ได๎รับเกียรติบัตรระดับชมเชย 
 

8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
 

๒๔. การแข่งขันโฟล์กซอง 
1.ระดับชั้นและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
     นักเรียนก าลังศึกษาอยูํในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ์  
 ระดับมัธยมศึกษา   เป็นทีม ไมํเกิน  3-5  คน  
2.เพลงที่ใช้ประกวด  2  เพลง  เพลงช้า   เพลงเร็ว 
3.เกณฑ์การให้คะแนน 
 ความพร๎อมเพรียง 20   คะแนน 
 เทคนิคการบรรเลง 30   คะแนน 
 ความกลมกลืน  30   คะแนน 
 ความคิดสร๎างสรรค์ 10   คะแนน 
 ท านอง จังหวะ  10   คะแนน 
4.เวลาที่ใช้ในการแสดง 

แตํละทีมไมํเกิน 10 นาที (ไมํรวมเวลาตั้งเครื่อง) 
5.  รางวัลการประกวดทุกระดับช้ัน   

ได๎คะแนนร๎อยละ 80 – 100  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 70 – 79 ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ได๎คะแนนร๎อยละ 60 – 69  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 50 - 59  ได๎รับเกียรติบัตรระดับชมเชย 

6.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
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๒๕. การแข่งขันประกวดวงโปงลาง 
1. ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน   
       นักเรียนก าลังศึกษาอยูํในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ์  

ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
2. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 ผู๎เข๎าแขงํขันแตํละระดับชั้น  เป็นทีมไมํเกิน  35  คน 
3.   วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

จะพิจารณาจากลักษณะของวงโปงลางอีสาน อันมี แคน พิณ โหวด โปงลาง เป็นดนตรีหลัก 
ในการแสดงโดยมีการฟ้อนร าหรือการแสดงประกอบอ่ืนๆตามความเหมาะสม    
โดยเน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานเป็นส าคัญ  

3.1   การแสดงให๎เลํนลายบังคับ 1 ลาย คือ ลายล าเพลิน 
3.2  ให๎เลํนลายตามถนัดแสดงความสามารถอีกอยํางน๎อย 1 ลาย 
3.3  แตํละวงใช๎เวลาไมํเกิน 30 นาที  

เกณฑ์การให้คะแนนและตัดสิน 
1. ความคิดสร๎างสรรค์ในการแสดง   30 คะแนน 

  2. ความสอดคล๎องกลมกลืน   20 คะแนน 
  3. ท านองและความไพเราะ   20 คะแนน 
  4. การแตํงกาย     20 คะแนน 
  5. ความโดดเดํนและมีเอกลักษณ์   10 คะแนน 
      รวม  100 คะแนน 
4.  รางวัลการประกวดทุกระดับช้ัน   

ได๎คะแนนร๎อยละ 80 – 100  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 70 – 79 ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ได๎คะแนนร๎อยละ 60 – 69  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 50 - 59  ได๎รับเกียรติบัตรระดับชมเชย 

5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
 

๒๖. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
                                (มาตรฐานยืนเครื่องพระนาง ร าตามท านองและเนื้อเพลงเดิม) 
1. ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน 
      นักเรียนก าลังศึกษาอยูํในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ์  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
2. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 แขํงขันประเภททีมๆละ 6-12  คน 
3.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน  
 3.1  มาตรฐานยืนเครื่องพระนาง ร าตามท านองและเนื้อเพลงเดิม 
 3.2  เพลงไทยอนุรักษ์  1  เพลง 
 3.3  ผู๎แสดงเป็นหญิงล๎วน  ชายล๎วน  หรือชายหญิงก็ได๎ 
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 3.4  เครื่องดนตรีแสดงสดหรือเทปบันทึกเสียง 
4.  เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน 
 4.1  การแตํงกาย      10 คะแนน 
 4.2  ความถูกต๎องทําร า      20 คะแนน 
 4.3  จังหวะการผสมกลมกลืนระหวํางการร าและดนตรีเหมาะสมกับเวลา20 คะแนน 
 4.4  การวางรูปแบบแถวและความพร๎อมเพรียง   20 คะแนน 
 4.5  ลีลาความสวยงาม      30 คะแนน 
5.  รางวัลการประกวดทุกระดับช้ัน   

ได๎คะแนนร๎อยละ 80 – 100  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 70 – 79 ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ได๎คะแนนร๎อยละ 60 – 69  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 50 - 59  ได๎รับเกียรติบัตรระดับชมเชย 

6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
 

๒๗. การแข่งขันร้องเพลงไทยสากล 
1.  ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน     แบ่งเป็น  2   ระดับ  คือ 
       นักเรียนก าลังศึกษาอยูํในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ์  
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  (ชาย 1 คน , หญิง  1  คน) 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ชาย 1 คน , หญิง  1  คน) 
2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 -  ประเภทบุคคล  

-  แยกเป็นประเภทชาย และประเภทหญิง ทุกระดับชั้น 
3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

 -  เพลงที่ใช๎ประกวด 1 เพลง 
 -  เป็นเพลงไทยสากล( เพลงลูกกรุง)เทํานั้นโดยผู๎ประกวดเลือกมาเอง 
 -  ไมํให๎มีรีวิว/หางเครื่อง/แดนเซอร์ ประกอบเพลง 
 -  ต๎องน าแถบบันทึกเสียง/ซีดี/เสียงดนตรี ส าหรับประกอบการร๎องเพลงมาเอง 
 -  จับฉลากเพ่ือเรียงล าดับกํอนการแขํงขัน 30 นาที 
 -  สํงเนื้อร๎องให๎คณะกรรมการในวันประกวด จ านวน 3 ชดุ 
 -  แตํงกายด๎วยชุดนักเรียนเทํานั้น 

4.  เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
 4.1  น้ าเสียง และความไพเราะของเสียง 40  คะแนน 
 4.2  อักขรวิธีถูกต๎อง   20  คะแนน 
 4.3  จังหวะ และท านอง ถูกต๎อง  20  คะแนน 
 4.4  บุคลิก ลีลา และอารมณ์  20  คะแนน 
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5.  รางวัลการประกวดทุกระดับช้ัน   
ได๎คะแนนร๎อยละ 80 – 100  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 70 – 79 ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ได๎คะแนนร๎อยละ 60 – 69  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 50 - 59  ได๎รับเกียรติบัตรระดับชมเชย 

6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
 

๒๘. การแสดงตลก 
1.  ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน 
      นักเรียนก าลังศึกษาอยูํในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ์  
 ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

-  แขํงขันเป็นทีม 3-5 คน (ไมํรวมคนเลํนดนตรีประกอบการแสดง) 
3.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.1  เนื้อหาที่แสดงไมํเสียดสี / ล๎อเลียนสังคมและกระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน 
 3.2  ไมํแยก ชาย-หญิง 
 3.3  เวลาในการแสดงไมํเกิน 10 นาที 
 3.4  อนุญาตให๎ใช๎เครื่องดนตรีประกอบได๎ 
 3.5  แตํงกายตามความเหมาะสม ไมํกระทบตํอวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
 4.  เกณฑ์การให้คะแนน  100 คะแนน 
 -  ภาษาท่ีใช๎ในการแสดงเหมาะสม  15  คะแนน 
 -  ปฏิภาณไหวพริบ    20  คะแนน 
 -  ลีลา-ทําทาง     20  คะแนน 
 -  ความคิดสร๎างสรรค์    25  คะแนน 
 -  การแตํงกายและอุปกรณ์   10  คะแนน 
 -  เวลาที่ใช๎ในการแสดง    10  คะแนน 
5.  รางวัลการประกวดทุกระดับช้ัน   

ได๎คะแนนร๎อยละ 80 – 100  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 70 – 79 ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ได๎คะแนนร๎อยละ 60 – 69  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 50 - 59  ได๎รับเกียรติบัตรระดับชมเชย 

6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
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๒๙. เกณฑ์การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 

นิยามศัพท์   
 นาฏศิลป์ไทยสร๎างสรรค์ คือ การแสดงที่นอกเหนือจากนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ เป็นการแสดง
นาฏศิลป์ไทยที่คิด ประดิษฐ์ สร๎างขึ้นใหมํท้ังเพลงดนตรี เนื้อหา การแตํงกายและลีลาทําร า สอดคล๎องตาม
กรอบความคิดที่ก าหนด และไมํเก่ียวข๎องกับการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองและนาฏศิลป์ไทยสากล 
๑. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
 นักเรียนก าลังศึกษาอยูํในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
(ม.๑-ม.๖) 
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 แขํงขันเป็นทีมๆ ละ 8 - 16 คน  
3. วิธีการด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.1 เพลงที่ใช๎ประกอบทําร ามีหรือไมํมีเนื้อร๎องก็ได๎ โดยยึดหลักเกณฑ์ให๎ความหมายในการ
สํงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 
 3.2 การแตํงกาย แตํงกายตามความเหมาะสมกับเพลงที่น าเสนอ โดยไมํใช๎ชุดยืนเครื่องพระ-นาง 
 3.3 จัดท าข๎อมูลรายละเอียดของการแสดงอยํางน๎อย 3 ฉบับ สํงให๎คณะกรรมการพร๎อมกับ
รายงานตัวเข๎าแขํงขัน 
 3.4 ผู๎แสดงจะเป็นหญิงล๎วน ชายล๎วน หรือชายหญิงก็ได๎ 
 3.5 ใช๎แผนซีดีหรือเทปบันทึกเสียง 
 3.6 ใช๎เวลาแสดงชุดละไมํเกิน 12 นาที เกินเวลาหัก 1 คะแนน/นาที 
4. วิธีการแข่งขัน 

4.1 กรณีผู๎เข๎าแขํงขันไปรายงานตัวไมํครบตามจ านวนที่ก าหนดในหลักเกณฑ์การแขํงขันให๎
กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข๎าแขํงขัน 
 4.2 ผู๎เข๎าแขํงขันต๎องมารายงานตัวกํอนการประกวดแขํงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพ๎นจาก
เวลาที่ก าหนด ให๎กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข๎าแขํงขัน) 
5. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
 5.1 การประดิษฐ์ทําร า /การออกแบบการแสดง   ๓0  คะแนน 
 5.2 ลีลาทําร า       20  คะแนน 
 5.3 จังหวะการผสมกลมกลืนระหวํางการร าและดนตรี  10  คะแนน 
 5.4 การวางรูปแบบแถวและความพร๎อมเพรียง   20  คะแนน 
 5.5 การแตํงกายเหมาะสมกับชุดการแสดง    20  คะแนน 
หมายเหตุ    

*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด   

6.  การตัดสิน ยึดตามเกณฑ์ดังนี้ 
ได๎คะแนนร๎อยละ 80 – 100  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 70 – 79 ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ได๎คะแนนร๎อยละ 60 – 69  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 50 - 59  ได๎รับเกียรติบัตรระดับชมเชย 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 
ประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 

 
สถานที่..............................วันที่/เดือน/ปี...............................เวลา.......................... 

    กรรมการผู้ตัดสิน................................................................. 
อปท…………………………….…….……….ทีมที่……...............................…  

 
 
โรงเรียน…………………………………..………………...... สังกัด……………….…….................………………………….. 
อ าเภอ........................................................................จังหวัด................................................... ............. 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม   ๑๐๐  คะแนน  ดังนี้ 
 

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน คะแนนจาก
กรรมการ 

๑. การประดิษฐ์ทําร า/การออกแบบการแสดง ๓๐  
๒. ลีลาทําร า ๒๐  
๓. จังหวะการผสมกลมกลืนระหวํางการร าและดนตรี ๑๐  
๔. การวางรูปแบบแถวและความพร๎อมเพรียง ๒๐  
๕. การแตํงกายเหมาะสมกับชุดการแสดง ๒๐  

 รวม ๑๐๐  
  
 
 

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

ลงชื่อ……………………………………………ผู๎ตรวจสอบ 
                      (ตัวบรรจง) 
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๓๐. เกณฑ์การประกวดแข่งขันร าวงมาตรฐาน 
๑. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  
 นักเรียนก าลังศึกษาอยูํในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ์  ระดับชั้น
มัธยมศึกษา  
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 แขํงขันเป็นทีมๆ ละ 8-10 คน (4-5 คูํ)  
3. วิธีการด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.1 เพลงบังคับ ๑ เพลงๆ ละ 1 รอบ ดังนี้ 
                 ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.๑-ม.6)  คือ  เพลงร ามาซิมาร า 
 3.2 เพลงเลือกเสรี 1 เพลงๆ ละ 1 รอบ เพลงเลือกเสรีต๎องไมํซ้ ากับเพลงบังคับ 
 3.3 จับสลากเลือกเพลง 1 เพลงๆ ละ 1 รอบ ถ๎าซ้ ากับเพลงเลือกเสรีหรือเพลงบังคับให๎จับสลาก
ใหมํ 
 3.4 ทีมผู๎เข๎าแขํงขันสํงแผํนซีดีเพลง พร๎อมรายชื่อผู๎เข๎าประกวดแขํงขันในวันรายงานตัว 
 3.5 การแตํงกายตามแบบร าวงมาตรฐาน 
 3.6 ใช๎ผู๎แสดงชายจริง หญิงแท๎ (ยกเว๎นโรงเรียนที่เป็นสตรีล๎วน หรือชายล๎วน) 
 3.7 ใช๎ทําร าของกรมศิลปากร 
4. วีธีการแข่งขัน 

4.1 กรณีผู๎เข๎าแขํงขันไปรายงานตัวไมํครบตามจ านวนที่ก าหนดในหลักเกณฑ์การแขํงขันให๎
กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข๎าแขํงขัน 
 4.2 ผู๎เข๎าแขํงขันต๎องมารายงานตัวกํอนการประกวดแขํงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพ๎นจาก
เวลาที่ก าหนด ให๎กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข๎าแขํงขัน) 
5. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
 5.1 ความถูกต๎องทําร า  20  คะแนน 
 5.2 จังหวะการร า  20  คะแนน 
 5.3 ลีลาความสวยงาม  20  คะแนน 
 5.4 ความพร๎อมเพรียง  20  คะแนน 
 5.5 การแตํงกาย   20  คะแนน 
หมายเหตุ    

*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด   

6. การตัดสิน ยึดตามเกณฑ์ดังนี้ 
ได๎คะแนนร๎อยละ 80 – 100  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 70 – 79 ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ได๎คะแนนร๎อยละ 60 – 69  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 50 - 59  ได๎รับเกียรติบัตรระดับชมเชย 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแข่งขันร าวงมาตรฐาน 

 
 

สถานที่..............................วันที่/เดือน/ปี...............................เวลา..........................  
    กรรมการผู๎ตัดสิน................................................................. 

อปท…………………………….…….……….ทีมท่ี……...............................…  
 
โรงเรียน…………………………………..………………...... สังกัด……………….…….................………………………….. 
อ าเภอ........................................................................จังหวัด................................................................  
.. 
 
เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม   ๑๐๐  คะแนน  ดังนี้ 
 

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน คะแนนจาก
กรรมการ 

๑. ความถูกต๎องของทําร า ๒๐  
๒. จังหวะการร า ๒๐  
๓. ลีลาความสวยงาม ๒๐  
๔. ความพร๎อมเพรียง ๒๐  
๕. การแตํงกาย ๒๐  

 รวม ๑๐๐  
  
ลงชื่อ……………………………………………กรรมการ 

           (ตัวบรรจง) 
      ลงชื่อ……………………………………………ผู๎ตรวจสอบ 

                   (ตัวบรรจง) 
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๓๑. เกณฑ์การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 
๑. ระดับผู้เข้าประกวด 
 ครูผู๎สอนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ์  
๒. จ านวนผู้เข้าประกวด 
      กลุํมสาระการเรียนรู๎ละ ๑ ชิ้นงาน  (ชิ้นงานละ ๑ คน)   
๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 น าเสนอ และตอบข๎อซักถามของคณะกรรมการฯ  ไมํเกิน ๑๒ นาที / ๑ สื่อ 
๔. วิธีการประกวด 

๔.๑  สื่อนวัตกรรมจากกลุํมสาระการเรียนรู๎ ๙ กลุํม ดังนี้  
  ๔.๑.๑  ภาษาไทย 

๔.๑.๒  คณิตศาสตร์ 
๔.๑.๓  การงานอาชีพ 
๔.๑.๔  ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
๔.๑.๕  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๔.๑.๖  สุขศึกษาและพลศึกษา 
๔.๑.๗  วิทยาศาสตร์ 
๔.๑.๘  ศิลปะ 
๔.๑.๙ กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

๔.๒  ให๎ผู๎เข๎าประกวดสํงรายงานสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา จ านวน  ๓ ชุด (พิมพ์ด๎วย
กระดาษ A ๔) โดยสํงให๎คณะกรรมการกํอนการประกวดแขํงขัน  

๔.๓  ผู๎เข๎าประกวดจะต๎องจับฉลากเพ่ือจัดล าดับ กํอนการประกวด ๓๐ นาท ี
๔.๔  ผู๎เข๎าประกวดสามารถจัดเตรียมสื่อนวัตกรรมภายในห๎อง กํอนการประกวด ๑๕ นาท ี
๔.๕  ผู๎เข๎าประกวดต๎องน าเสนอสื่อนวัตกรรมตํอคณะกรรมการ เพ่ือให๎คณะกรรมการได๎ซักถาม 

 ๔.๖   ผู๎เข๎าประกวดต๎องมารายงานตัวกํอนการประกวดแขํงขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพ๎น
จากเวลาที่ก าหนด ให๎กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข๎าประกวด) 
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๕. เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม ๑๐๐ คะแนน  ดังนี้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. รูปแบบการผลิตสื่อ    
          ๑.๑  ออกแบบสื่ออยํางเป็นระบบ  เนื้อหามีความสัมพันธ์สอดคล๎องกับแผนการเรียนรู๎ 
 ๑.๒  สํงเสริมและพัฒนาความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ของนักเรียน 
 ๑.๓  เป็นสื่อที่ไมํลอกเลียนแบบผู๎อ่ืนมาโดยตรง 
 ๑.๔  เป็นสื่อที่สํงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ให๎แกํนักเรียน 

๒๐ 
 
 
 

๒. คู่มือการผลิตและขั้นตอนการใช้สื่อ   
 ๒.๑   มีเทคนิคและกระบวนการผลิตที่ชัดเจน 
 ๒.๒  มีเนื้อหาสอดคล๎องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู๎ 
 ๒.๓  การน าเสนอสื่อเป็นไปตามล าดับขั้นตอนของหลักวิชาการ 
 ๒.๔  ความยากงํายเหมาะสมกับระดับชั้น / ชํวงชั้น 
 ๒.๕  มีคุณคําและประโยชน์กับผู๎สอน  และผู๎เรียน  

๒๐ 

๓. สรุปรายงานผลการน าไปใช้    
 ๓.๑   มีเอกสารรายงานผลการน าไปใช๎ที่ถูกต๎องตามหลักวิชาการ 
 ๓.๒  มีเอกสารเผยแพรํเป็นรูปธรรมเป็นที่ยอมรับและตรวจสอบได๎ 
 ๓.๓  มีเอกสารแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เกิดจาการใช๎สื่อ 
 ๓.๔  รายงานการใช๎จัดท าเพ่ือแสดงผล และยืนยันประโยชน์ของสื่อตํอการเรียนการสอน 
  ***มิใชํจัดท าเพ่ือการประกวดสื่อเทํานั้น 

๒๐ 

๔. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต  
 ๔.๑   มีความทันสมัยแปลกใหมํ 
 ๔.๒  มีความคงทน  ประหยัด  หางํายในท๎องถิ่น 
 ๔.๓  ใช๎ประกอบการสอนได๎งํายและสะดวก 
 ๔.๔  การจัดแสดงเรียบงําย  และมีคุณคํา 

๒๐ 

๕. การน าเสนอต่อคณะกรรมการ    
 ๕.๑   ความเหมาะสมของเวลาในการน าเสนอ 
 ๕.๒  มีเทคนิคในการน าเสนอที่เหมาะสมนําสนใจ 
 ๕.๓  มีความม่ันใจชัดเจนในการตอบค าถาม 
 ๕.๔  บุคลิกภาพ  ทํวงที  วาจาของผู๎รายงาน 

๒๐ 

หมายเหตุ   *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด   
 

6.  การตัดสิน ยึดตามเกณฑ์ดังนี้ 
ได๎คะแนนร๎อยละ 80 – 100  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 70 – 79 ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ได๎คะแนนร๎อยละ 60 – 69  ได๎รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ได๎คะแนนร๎อยละ 50 - 59  ได๎รับเกียรติบัตรระดับชมเชย 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา  

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

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

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

จังหวัด.................................................................................................  
 
เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม ๑๐๐ คะแนน  ดังนี้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
คะแนน
จาก

กรรมการ 
๑. รูปแบบการผลิตสื่อ    
          ๑.๑  ออกแบบสื่ออยํางเป็นระบบ  เนื้อหามีความสัมพันธ์สอดคล๎องกับ
แผนการเรียนรู๎ 
 ๑.๒  สํงเสริมและพัฒนาความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ของนักเรียน 
 ๑.๓  เป็นสื่อที่ไมํลอกเลียนแบบผู๎อ่ืนมาโดยตรง 
 ๑.๔  เป็นสื่อที่สํงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ให๎แกํนักเรียน 

๒๐ 
 
 

 

๒. คู่มือการผลิตและขั้นตอนการใช้สื่อ   
 ๒.๑   มีเทคนิคและกระบวนการผลิตที่ชัดเจน 
 ๒.๒  มีเนื้อหาสอดคล๎องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู๎ 
 ๒.๓  การน าเสนอสื่อเป็นไปตามล าดับขั้นตอนของหลักวิชาการ 
 ๒.๔  ความยากงํายเหมาะสมกับระดับชั้น / ชํวงชั้น 
 ๒.๕  มีคุณคําและประโยชน์กับผู๎สอน  และผู๎เรียน   

๒๐  
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เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
คะแนนจาก
กรรมการ 

๓. สรุปรายงานผลการน าไปใช้    
 ๓.๑   มีเอกสารรายงานผลการน าไปใช๎ที่ถูกต๎องตามหลักวิชาการ 
 ๓.๒  มีเอกสารเผยแพรํเป็นรูปธรรมเป็นที่ยอมรับและตรวจสอบได๎ 
 ๓.๓  มีเอกสารแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เกิดจาการใช๎สื่อ 
 ๓.๔  รายงานการใช๎จัดท าเพ่ือแสดงผล และยืนยันประโยชน์ของสื่อตํอการเรียน
การสอน 
  ***มิใชํจัดท าเพ่ือการประกวดสื่อเทํานั้น 

๒๐  

๔. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต  
 ๔.๑   มีความทันสมัยแปลกใหมํ 
 ๔.๒  มีความคงทน  ประหยัด  หางํายในท๎องถิ่น 
 ๔.๓  ใช๎ประกอบการสอนได๎งํายและสะดวก 
 ๔.๔  การจัดแสดงเรียบงําย  และมีคุณคํา 

๒๐  

๕. การน าเสนอต่อคณะกรรมการ    
 ๕.๑   ความเหมาะสมของเวลาในการน าเสนอ 
 ๕.๒  มีเทคนิคในการน าเสนอที่เหมาะสมนําสนใจ 
 ๕.๓  มีความม่ันใจชัดเจนในการตอบค าถาม 
 ๕.๔  บุคลิกภาพ  ทํวงที  วาจาของผู๎รายงาน 

๒๐  

 รวม ๑๐๐  

 
ลงชื่อ…………………………………………กรรมการ 

             (ตัวบรรจง) 
     ลงชื่อ………………………………………ผู๎ตรวจสอบ 
             (ตัวบรรจง) 


