
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 
ณ อาคารชาเลนเจอร 1-3 อมิแพค เมืองทองธานี
ระหวางวันท่ี 18-20 เดือนกุมภาพันธ พ

ระบยีบระบยีบระบยีบระบยีบการแการแการแการแขขขขงขนัแอโรบกิงขนัแอโรบกิงขนัแอโรบกิงขนัแอโรบกิ

1111.... คณุสมบัติคณุสมบัติคณุสมบัติคณุสมบัติผูเขาแขงขนัผูเขาแขงขนัผูเขาแขงขนัผูเขาแขงขนั    
1111....1111.... นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่
1111....2222.... นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่
1111....3333.... นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่

2222.... ประเภทและจาํนวนผูเขาแขงขนัประเภทและจาํนวนผูเขาแขงขนัประเภทและจาํนวนผูเขาแขงขนัประเภทและจาํนวนผูเขาแขงขนั
2222....1111.... แขงขนัประเภททมี แบงเปน

2222....1111....1111.... ระดับประถมศึกษาปที ่
2222....1111....2222.... ระดับมัธยมศึกษาปที่ 
2222....1111....3333.... ระดับมัธยมศึกษาปที่ 

2222....2222.... จํานวนผูเขาแขงขนัทีมละ 
3333.... วิธีดําเนนิการและรายละเอยีดหลกัเกณฑการแขงขนัวิธีดําเนนิการและรายละเอยีดหลกัเกณฑการแขงขนัวิธีดําเนนิการและรายละเอยีดหลกัเกณฑการแขงขนัวิธีดําเนนิการและรายละเอยีดหลกัเกณฑการแขงขนั

3333....1111.... สงใบสมัคร พรอมหลักฐานผูเขาแขงขนั จํานวนทมีละไมเกิน 
3333....2222.... ในวันแขงขนั ใหรายงานตัวเขาแขงขนั พรอมสงรายชื่อผูแขงขนั 
3333....3333.... ทีมทีจ่ะแขงขนัใหนําซีดีเพลงประกอบการแขงขนั สงคณะกรรมการเพื่อเตรียมการ

อยางนอย 30 นาที    
3333....4444.... ผูเขาแขงขนัตองแตงกายเหมาะสม
3333....5555.... ผูเขาแขงขนัจะตองไมใชอุปกรณใดใดทั้งส้ินประกอบการแขงขนั
3333....6666.... การแขงขนัใชเวลา 7 นาท ีแตอาจนอยกวาหรือมากกวาไดไมเกิน 

เริ่มการเคลื่อนไหว โดยใชสัญญาณเริ่มตนดวยเสียง 
4444.... เกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนน    

4444....1111.... กรรมการควบคมุการตดัสนิกรรมการควบคมุการตดัสนิกรรมการควบคมุการตดัสนิกรรมการควบคมุการตดัสนิ
4444....1111....1111.... ประธานผูตัดสิน    
4444....1111....2222.... กรรมการฝายเทคนิค
4444....1111....3333.... กรรมการฝายนําเสนอ 

4444....2222.... คะแนนเตม็ คะแนนเตม็ คะแนนเตม็ คะแนนเตม็ 100 100 100 100 คะแนนคะแนนคะแนนคะแนน    
4444....2222....1111.... คะแนนจากกรรมการฝายเทคนคิ คะแนนจากกรรมการฝายเทคนคิ คะแนนจากกรรมการฝายเทคนคิ คะแนนจากกรรมการฝายเทคนคิ 

4444....2222....1111....1111.... ความเปนแอโรบิก
4444....2222....1111....1111....1111.... 
4444....2222....1111....1111....2222.... 
4444....2222....1111....1111....3333.... 

    

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 63 ประจําปการศึกษา 2556 
อมิแพค เมืองทองธานี 

เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2557 

งขนัแอโรบกิงขนัแอโรบกิงขนัแอโรบกิงขนัแอโรบกิดดดดาาาานซนซนซนซ    ระดบัชาติระดบัชาติระดบัชาติระดบัชาติ    

นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที1่ – 6    
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่1 – 3  (สพป.)    
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่1 – 6  (สพม.)    

ประเภทและจาํนวนผูเขาแขงขนัประเภทและจาํนวนผูเขาแขงขนัประเภทและจาํนวนผูเขาแขงขนัประเภทและจาํนวนผูเขาแขงขนั    
แขงขนัประเภททมี แบงเปน    

ระดับประถมศึกษาปที ่1– 6             จํานวน 1 ทมี    
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3  (สพป.)  จํานวน 1 ทีม    
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6  (สพม.)  จํานวน 1 ทีม    

จํานวนผูเขาแขงขนัทีมละ 15 คน (ชาย 15 คน หรือ หญิง 15 คน หรือ ชาย-หญิง รวมกัน 
วิธดีําเนนิการและรายละเอียดหลกัเกณฑการแขงขนัวิธดีําเนนิการและรายละเอียดหลกัเกณฑการแขงขนัวิธดีําเนนิการและรายละเอียดหลกัเกณฑการแขงขนัวิธดีําเนนิการและรายละเอียดหลกัเกณฑการแขงขนั    

พรอมหลักฐานผูเขาแขงขนั จํานวนทมีละไมเกิน 18 คน และครูผูควบคุมจํานวนทมีละ 
ในวันแขงขนั ใหรายงานตัวเขาแขงขนั พรอมสงรายชื่อผูแขงขนั 15 คน สํารอง 
ทีมที่จะแขงขนัใหนําซีดีเพลงประกอบการแขงขนั สงคณะกรรมการเพื่อเตรียมการ

ผูเขาแขงขนัตองแตงกายเหมาะสมกับการแขงขนัแอโรบิกดานซ    
ผูเขาแขงขนัจะตองไมใชอุปกรณใดใดทั้งส้ินประกอบการแขงขนั    

นาท ีแตอาจนอยกวาหรือมากกวาไดไมเกิน 30 วินาท ีโดยเริ่มจบัเวลาเมื่อนักกีฬา
เริ่มการเคลื่อนไหว โดยใชสัญญาณเริ่มตนดวยเสียง Beep เดียวเทานัน้    

กรรมการควบคมุการตดัสินกรรมการควบคมุการตดัสินกรรมการควบคมุการตดัสินกรรมการควบคมุการตดัสิน ประกอบดวย    
    

กรรมการฝายเทคนิค    
กรรมการฝายนําเสนอ     

    
คะแนนจากกรรมการฝายเทคนคิ คะแนนจากกรรมการฝายเทคนคิ คะแนนจากกรรมการฝายเทคนคิ คะแนนจากกรรมการฝายเทคนคิ 60 60 60 60 คะแนนคะแนนคะแนนคะแนนประกอบดวย    

ความเปนแอโรบิก 15 คะแนน    
 ความแข็งแรงและความออนตัว  10 
 การเชื่อมทาการเคล่ือนไหว  10 
 ความยากของทา    10 

หญิง รวมกัน 15 คน)    

คน และครูผูควบคุมจํานวนทมีละ 2 คน    
คน สํารอง 1-3 คน    

ทีมทีจ่ะแขงขนัใหนําซีดีเพลงประกอบการแขงขนั สงคณะกรรมการเพื่อเตรียมการกอนการแขงขนั 

วินาท ีโดยเริ่มจบัเวลาเม่ือนักกฬีา

 คะแนน    
 คะแนน    
 คะแนน    



    

4444....2222....1111....1111....4444.... ความสมบูรณของทา   10 คะแนน    
4444....2222....1111....1111....5555.... ความปลอดภัยของทาการเคลื่อนไหว  5 คะแนน    

*** *** *** *** หมายเหต ุ ความเปนแอโรบกิ หมายถงึ ผูเขาแขงขนัจะไมหยดุชะงกั ในขณะทําการแขงขนั หมายเหต ุ ความเปนแอโรบกิ หมายถงึ ผูเขาแขงขนัจะไมหยดุชะงกั ในขณะทําการแขงขนั หมายเหต ุ ความเปนแอโรบกิ หมายถงึ ผูเขาแขงขนัจะไมหยดุชะงกั ในขณะทําการแขงขนั หมายเหต ุ ความเปนแอโรบกิ หมายถงึ ผูเขาแขงขนัจะไมหยดุชะงกั ในขณะทําการแขงขนั 
และจะตองเคลือ่นไหวโดยการใชทาการเคลือ่นไหวบงัคบัพืน้ฐาน และจะตองเคลือ่นไหวโดยการใชทาการเคลือ่นไหวบงัคบัพืน้ฐาน และจะตองเคลือ่นไหวโดยการใชทาการเคลือ่นไหวบงัคบัพืน้ฐาน และจะตองเคลือ่นไหวโดยการใชทาการเคลือ่นไหวบงัคบัพืน้ฐาน 7 7 7 7 ทา อนัไดแกทา อนัไดแกทา อนัไดแกทา อนัไดแก    

1. ลันจ (Lunge) 
2. ยํ่าเทา (March) 
3. ว่ิง (Jog) 
4. ยกเขา (Knee Lift) 
5. เตะ (Kick) 
6. กระโดดสลับเทา (Skip) 

7777.... กระโดดตบ (Jack)    
    

4444....2222....2222.... คะแนนจากกรรมการฝายนาํเสนอ คะแนนจากกรรมการฝายนาํเสนอ คะแนนจากกรรมการฝายนาํเสนอ คะแนนจากกรรมการฝายนาํเสนอ 40 40 40 40 คะแนน ประกอบดวยคะแนน ประกอบดวยคะแนน ประกอบดวยคะแนน ประกอบดวย    
4444....2222....2222....1111.... ความพรอมเพรียง     15  คะแนน    
4444....2222....2222....2222.... ทาทางการแสดงออก/การลงจังหวะ/ความคิดสรางสรรค 10  คะแนน    
4444....2222....2222....3333.... ความผิดพลาดการเคล่ือนไหว    10  คะแนน    
4444....2222....2222....4444.... รูปรางและเครื่องแตงกาย      5  คะแนน    

4444....2222....3333.... การหกัคะแนนการหกัคะแนนการหกัคะแนนการหกัคะแนน    
4444....2222....3333....1111.... ใชเวลาแขงขนันอยกวา 6 นาที 30 วินาท ีหรือมากกวา 7 นาที 30 วินาท ีหัก 1 คะแนน

จากคะแนนทั้งหมด    
4444....2222....3333....2222.... การล้ําเสน อนญุาตใหเหยียบเสนไดแตล้ําออกนอกเสนไมไดถาออกนอกเสนใหหัก

คะแนนคร้ังละ 1 คะแนนจากคะแนนรวมทั้งหมด    
4444....2222....3333....3333.... ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่ส้ินสุด    

5555.... เกณฑการตดัสนิเกณฑการตดัสนิเกณฑการตดัสนิเกณฑการตดัสนิ    
5555....1111....1111.... รอยละ  80 – 100   ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง    
5555....1111....2222.... รอยละ  70 – 79   ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน    
5555....1111....3333.... รอยละ  60 – 69   ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง    
5555....1111....4444.... ต่ํากวารอยละ  60  ไดเกียรติบัตร เวนแตคณะกรรมการจะเหน็เปนอยางอ่ืน    

6666.... คณะกรรมการการตัดสนิคณะกรรมการการตัดสนิคณะกรรมการการตัดสนิคณะกรรมการการตัดสนิ    
6666....1111.... คณะกรรมการแตละชุด มีจํานวน 5 คน    
6666....2222.... คุณสมบัติ    

6666....2222....1111.... เปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถในเรื่องการเตนแอโรบิก    
6666....2222....2222.... เปนตัวแทนครูในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา    
6666....2222....3333.... เปนศึกษานเิทศกที่รับผิดชอบกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา    

    



    

ขอควรคํานงึขอควรคํานงึขอควรคํานงึขอควรคํานงึ    

� กรรมการตองไมตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขาแขงขนั    
� กรรมการทีเ่ปนศึกษานิเทศกตองมาจาก สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา    
� กรรมการควรใหขอเสนอแนะเติมเตม็ใหกับนักเรียนทุกทมีทีเ่ขารวมการแขงขนั    

สถานที่สถานที่สถานที่สถานที่    

� สถานที่ใชแขงขนัควรมีความเหมาะสม สามารถใหผูชมเขาชมได     
� ขนาดของเวทีควรมีขนาด  20x20 เมตร    
� พืน้เวทตีองเรียบเสมอกันและปูพรม    
� ตองตีเสนขอบสนามดวยเทปสีที่มองเห็นไดชัดเจนมีความกวางของเสน 5 เซ็นติเมตร 
� ตองมีพืน้ทีน่อกเสนสนามโดยรอบขนาดความกวางไมนอยกวา 1 เมตร 
�  

7777.... การเขาแขงขนัระดับชาติการเขาแขงขนัระดับชาติการเขาแขงขนัระดับชาติการเขาแขงขนัระดับชาติ    
7777....1111.... ทีมที่ไดคะแนนสูงสุด ลําดับที ่1– 3 จากการแขงขนัระดับภาค จะไดเปนตัวแทนเขาแขงขนัในระดับชาติ    
7777....2222.... ในกรณีทีม่ทีีมชนะลําดับสูงสุดไดคะแนนเทากันมากกวา 3 ทีม ใหคณะกรรมการพจิารณาคะแนนจาก

ขอ 4.2 (4.2.1.1 และ ขอ 4.2.2.1 เทานัน้)    
7777....3333.... จากกรณีขอ 7.2 หากยังมีคะแนนเทากัน ใหพิจารณาจาก ขอ 4.2.1.4 และ ขอ 4.2.1.5 เปนอันดับตอไป    
7777....4444.... ถายังมีคะแนนในขอ 7.3 เทากัน ใหอยูในดุลยพนิิจของประธานผูตัดสิน    

ขอเสนอแนะในการตอยอดในระดบัชาติขอเสนอแนะในการตอยอดในระดบัชาติขอเสนอแนะในการตอยอดในระดบัชาติขอเสนอแนะในการตอยอดในระดบัชาติ    

� กิจกรรมการแขงขนัแอโรบิก ควรตอยอดโดยการจัดคายพัฒนา 


