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เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68                                  
ปีการศึกษา 2561 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
(สาระนาฏศิลป์) 

 

 

ชื่อกิจกรรม 
เขตพื้นที/่ระดับชั้น 

 

ประเภท 
 

หมายเหตุ สพป. สพม. 
ป.1-ป.6 ม.1-ม.3 ม.1-ม.3 ม.4-ม.6 

สาระนาฏศิลป์  
18. การแข่งขันร าวงมาตรฐาน     ทีม  8-10 คน หมายเหตุ กรณีโรงเรยีน

ขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดส านกังานการ
ประถมศึกษา ที่เปิดสอน
ถึง มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
สามารถส่งได้ 2 สังกัด
คือ ป 1- 6 ส่งแข่งขัน
กับสพป. ม 1- 6 ส่ง
แข่งขัน กับ สพม. 

19. การแข่งขันระบ ามาตรฐาน     ทีม  6-12 คน 
20. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์     ทีมไม่เกิน12คน 
21. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์     ทีมไม่เกิน16คน 

22. การแข่งขันการแสดงตลก   ทีม 3 – 5 คน 

23. การแข่งขันมายากล   ทีม  2  คน 

รวม 

4 4 4 4  
2 2 

10 10 
สาระนาฏศิลป์รวม 6 กิจกรรม   20 รายการ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
สาระนาฏศิลป ์

 
18. การแข่งขันร าวงมาตรฐาน 
1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

-  เป็นนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษา( ป.1 – ป. 6 ) 
 - เป็นนักเรียนระดับชั้น ม. 1- ม.3 
 - เป็นนักเรียนระดับชั้น ม. 4- ม.6 
2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 2.1  แข่งขันเป็นทีม 8 - 10 คน  (4-5 คู่) 
 2.2  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
  2.2.1  ระดับชั้น ประถมศึกษา( ป.1 – ป. 6 ) จ านวน  1  ทีม   
  2.2.2  ระดับชั้น ม. 1- ม.3 สังกัด สพป.  จ านวน  1  ทีม 
  2.2.3  ระดับชั้น ม. 1- ม.3 สังกัด สพม.  จ านวน  1  ทีม 
  ๒.๒.๔  ระดับชั้น ม. 4- ม.6   จ านวน  1  ทีม 
3.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.1  เพลงบังคับ 1 เพลง   ระดับชั้น ประถมศึกษา( ป.1 – ป. 6 ) คือเพลงคืนเดือนหงาย 
      ระดับชั้น ม.1- ม.3   คือ  เพลงร าซิมาร า 
      ระดับชั้น ม.4 - ม.6  คือ  เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ  
 3.2 เพลงเลือกเสรี 1 เพลง 
 3.3 จับฉลากเลือกเพลง 1 เพลงถ้าซ้ ากับเพลงเลือกเสรี ให้จับฉลากใหม่ 
 3.4 ทีมผู้เข้าแข่งขันส่งแผ่นซีดีเพลง พร้อมรายชื่อผู้เข้าแข่งขันในวันรายงานตัว 
 3.5 แต่งกายตามแบบร าวงมาตรฐาน  
 3.6 ใช้ผู้แสดงชายจริง หญิงแท้ 
 3.7 ใช้ท่าร าของกรมศิลปากร 

3.8 ให้คณะกรรมการด าเนินการจับสลากล าดับที่การแข่งขัน และแจ้งผลการจับสลากให้โรงเรียนทราบ 
                ลว่งหน้า โรงเรียนที่มีปัญหาไม่สามารถข้ึนเวทีแข่งขันตามล าดับที่การแข่งขันได้ ให้ท าหนังสือชี้แจง 
                เหตุผลต่อคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันก่อนการแข่งขันล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน   
                เพ่ือให้คณะกรรมการจัดล าดับที่การแข่งขันให้ใหม่ 
4.  เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน   
 4.1  ความถูกต้องท่าร า    20 คะแนน 
 4.2 จังหวะการร า     20 คะแนน 
 4.3  ลีลาความสวยงาม    20 คะแนน 
 4.4 ความพร้อมเพรียง    20 คะแนน 

4.5 การแต่งกาย     20 คะแนน 
5.  เกณฑ์การตัดสิน 

ร้อยละ    80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ    70 – 79    ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
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ร้อยละ    60– 69    ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 

 
6.  คณะกรรมการการแข่งขัน  ระดับชั้นละ 3 หรือ 5 คน  

คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
 -  เป็นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ( สาระนาฏศิลป์ ) 

-  เป็นครูที่ท าการสอนสาระนาฏศิลป์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี หรือ ครูวิทยฐานะ  
   ช านาญการพิเศษข้ึนไป สาขานาฏศิลป์ 

 -  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญสาขานาฏศิลป์หรือด้านศิลปะการแสดง 
-  ครูทีส่ าเร็จการศึกษาสาขาวิชาเอกทางนาฏศิลป์ไทย  

ข้อควรค านึง   
 -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 

-  กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรเป็นครูที่มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้าน  -  
กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 

7. การเข้าแข่งขันระดับภาค และระดับชาติ 
7.1 ให้ทีมที่เป็นตัวแทนของของเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมต้องได้คะแนนระดับ

เหรียญทอง ล าดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติ จะต้องได้
คะแนนระดับเหรียญทอง ล าดับที่ ๑ - ๓ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ) 

7.๒ ในกรณีแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีทีมชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน และในระดับภาค มีมากกว่า ๓ 
ทีม ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ ๑ เท่ากันให้ดูข้อที่ ๒ ทีมที่ได้คะแนนข้อ
ที่ ๒ มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าข้อที่ ๒ เท่ากัน ให้ดูในข้อถดัไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด 
8.การเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัล 

ผลงานของนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 3  คณะกรรมการพิจารณาและน าไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ต่อไป  ซึ่ง
ผลงานของผู้แข่งขัน ถือเป็นลิขสิทธิ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้ในการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ 
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19. การแข่งขันระบ ามาตรฐาน 
นิยามศัพท์   

ระบ ามาตรฐาน  หมายถึง  การแสดงระบ าที่เป็นมาตรฐานของการแต่งกาย  ซึ่งผู้แสดงจะต้องแต่งกายยืนเครื่อง
พระ – นาง ท่าร า และเพลง  ตัวอย่าง เช่น ระบ ากฤดาภินิหาร  ร าแม่บท  ระบ าสี่บท  ระบ าดาวดึงส์  ระบ าเทพบันเทิง 
ระบ าย่องหงิด ระบ าพรหมาสตร์  เป็นต้น 
1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

     -  เป็นนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษา( ป.1 – ป. 6 ) 
      - เป็นนักเรียนระดับชั้น ม. 1- ม.3 
      - เป็นนักเรียนระดับชั้น ม. 4- ม.6 
2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 2.1  แข่งขันเป็นทีม  6 - 12 คน   
 2.2  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
  2.2.1  ระดับชั้น ประถมศึกษา( ป.1 – ป. 6 ) จ านวน  1  ทีม   
  2.2.2  ระดับชั้น ม. 1- ม.3 สังกัด สพป.  จ านวน  1  ทีม 
  2.2.3  ระดับชั้น ม. 1- ม.3 สังกัด สพม.  จ านวน  1  ทีม   
  ๒.๒.๔  ระดับชั้น ม. 4- ม.6   จ านวน  1  ทีม 
3.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.1  การแต่งกายมาตรฐานยืนเครื่องพระ - นาง 
 3.2 ร าตามท านองและเนื้อร้องเดิม 
 3.3 ผู้แสดงจะเป็นหญิงล้วน  ชายล้วน หรือชายหญิงก็ได้ 
 3.4 ใช้แผ่นซีดีหรือเทปบันทึกเสียง 

3.5 ให้คณะกรรมการด าเนินการจับสลากล าดับที่การแข่งขัน และแจ้งผลการจับสลากให้โรงเรียนทราบ 
                ลว่งหน้า โรงเรียนที่มีปัญหาไม่สามารถข้ึนเวทีแข่งขันตามล าดับที่การแข่งขันได้ ให้ท าหนังสือชี้แจง 
                เหตุผลต่อคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันก่อนการแข่งขันล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน                  
                เพ่ือให้คณะกรรมการจัดล าดับที่การแข่งขันให้ใหม่ 
4.  เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน   
 4.1  การแต่งกายถูกต้องตามแบบมาตรฐานยืนเครื่องพระนาง 20 คะแนน 
 4.2  ความถูกต้องท่าร า      30 คะแนน 
 4.3 จังหวะ และการเชื่อมท่า     10 คะแนน 
 4.4 ลีลาความสวยงาม      20 คะแนน  
 4.5ความพร้อมเพรียง      20 คะแนน 
5.  เกณฑ์การตัดสิน 

ร้อยละ    80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ    70 – 79    ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ    60– 69    ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
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6.  คณะกรรมการการแข่งขัน  ระดับชั้นละ 3 หรือ 5 คน  
คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
 -  เป็นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ( สาระนาฏศิลป์ ) 

-  เป็นครูที่ท าการสอนสาระนาฏศิลป์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี หรือ ครูวิทยฐานะ  
   ช านาญการพิเศษข้ึนไป สาขานาฏศิลป์ 

 -  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญสาขานาฏศิลป์หรือด้านศิลปะการแสดง 
-  ครูทีส่ าเร็จการศึกษาสาขาวิชาเอกทางนาฏศิลป์ไทย  

ข้อควรค านึง   
 -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
 -  กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรเป็นครูที่มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้าน 
 -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 

7. การเข้าแข่งขันระดับภาค และระดับชาติ 
7.1 ให้ทีมที่เป็นตัวแทนของของเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมต้องได้คะแนนระดับ

เหรียญทอง ล าดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติ จะต้องได้
คะแนนระดับเหรียญทอง ล าดับที่ ๑ - ๓ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ) 

7.๒ ในกรณีแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีทีมชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน และในระดับภาค มีมากกว่า ๓ 
ทีม ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ ๑ เท่ากันให้ดูข้อที่ ๒ ทีมที่ได้คะแนนข้อ
ที่ ๒ มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าข้อที่ ๒ เท่ากนั ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด 
8.การเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัล 

ผลงานของนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 3  คณะกรรมการพิจารณาและน าไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ต่อไป  ซึ่ง
ผลงานของผู้แข่งขัน ถือเป็นลิขสิทธิ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้ในการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ 
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20. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
นิยามศัพท์   

 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  หมายถึง  การแสดงนาฏศิลป์ไทยประเภทร าหรือระบ าเบ็ดเตล็ดที่ปรมาจารย์ทางนาฏศิลป์
ไทยได้คิดประดิษฐ์ท่าร า  ดนตรี และท านองเพลงไว้  และได้รับการยอมรับ ตัวอย่างเช่น   
ระบ าโบราณคดี  ร าสีนวล  ร าอวยพร  ร ามโนห์ราบูชายัญ  ระบ านพรัตน์ ระบ านางกอย ระบ าวิชนี ระบ าไก่  ระบ าม้า  
ระบ านกยูง ระบ ากวาง ระบ าจันทกินรี ระบ าฉิ่ง และระบ ากรับ เป็นต้น 
1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

     -  เป็นนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษา( ป.1 – ป. 6 ) 
      -  เป็นนักเรียนระดับชั้น ม. 1 - ม.3 
      -  เป็นนักเรียนระดับชั้น ม. 4 - ม.6 
2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 2.1  แข่งขันเป็นทีม ไม่เกิน  12 คน   
 2.2  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
  2.2.1  ระดับชั้น ประถมศึกษา( ป.1 – ป. 6 )  จ านวน  1  ทีม   
  2.2.2  ระดับชั้น ม. 1- ม.3 สังกัด สพป. จ านวน  1  ทีม 
  2.2.3  ระดับชั้น ม. 1- ม.3 สังกัด สพม. จ านวน  1  ทีม   
  ๒.๒.๔  ระดับชั้น ม. 4- ม.6  จ านวน  1  ทีม 
3.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.1 ร าตามท านองและเนื้อร้องเดิม    

3.2 แต่งกายตามแบบมาตรฐานของการแสดงนาฏศิลป์ไทยชุดนั้นๆ  โดยไม่ใช้ชุดยืนเครื่อง  พระ - นาง 
 3.3 ผู้แสดงจะเป็นหญิงล้วน ชายล้วน  หรือชายหญิงก็ได้ 
 3.4 ใช้แผ่นซีดีหรือเทปบันทึกเสียง  

3.5 ให้คณะกรรมการด าเนินการจับสลากล าดับที่การแข่งขัน และแจ้งผลการจับสลากให้โรงเรียนทราบ 
                ลว่งหน้า โรงเรียนที่มีปัญหาไม่สามารถข้ึนเวทีแข่งขันตามล าดับที่การแข่งขันได้ ให้ท าหนังสือชี้แจง 
                เหตุผลต่อคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันก่อนการแข่งขันล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน                  
                เพ่ือให้คณะกรรมการจัดล าดับที่การแข่งขันให้ใหม่ 
4.  เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน   
 4.1  ความถูกต้องท่าร า    20 คะแนน 
 4.2 จังหวะ และการเชื่อมท่า   10  คะแนน 
 4.3 ลีลาความสวยงาม    30 คะแนน  

4.4 ความพร้อมเพรียง    20 คะแนน 
 4.5  การแต่งกายถูกต้อง    20 คะแนน 
5.  เกณฑ์การตัดสิน 

ร้อยละ    80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ    70 – 79    ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ    60– 69    ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
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6.  คณะกรรมการการแข่งขัน  ระดับชั้นละ 3 หรือ 5 คน  
คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
-  เป็นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ( สาระนาฏศิลป์ ) 

-  เป็นครูที่ท าการสอนสาระนาฏศิลป์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี หรือ ครูวิทยฐานะ  
   ช านาญการพิเศษข้ึนไป สาขานาฏศิลป์ 

 -  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญสาขานาฏศิลป์หรือด้านศิลปะการแสดง 
-  ครูทีส่ าเร็จการศึกษาสาขาวิชาเอกทางนาฏศิลป์ไทย  

ข้อควรค านึง   
 -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
 -  กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรเป็นครูที่มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้าน 
 -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 

7. การเข้าแข่งขันระดับภาค และระดับชาติ 
7.1 ให้ทีมที่เป็นตัวแทนของของเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมต้องได้คะแนนระดับ

เหรียญทอง ล าดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติ จะต้องได้
คะแนนระดับเหรียญทอง ล าดับที่ ๑ - ๓ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ) 

7.๒ ในกรณีแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีทีมชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน และในระดับภาค มีมากกว่า ๓ 
ทีม ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ ๑ เท่ากันให้ดูข้อที่ ๒ ทีมที่ได้คะแนนข้อ
ที่ ๒ มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าข้อที่ ๒ เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด 
8.การเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัล 

ผลงานของนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 3  คณะกรรมการพิจารณาและน าไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ต่อไป  ซึ่ง
ผลงานของผู้แข่งขัน ถือเป็นลิขสิทธิ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้ในการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ 
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21. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 
นิยามศัพท์   
 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  หมายถึง  การแสดงนาฏศิลป์ไทย ที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ทั้งท่าร า เพลงดนตรีเนื้อหา การ
แต่งกายและลีลาท่าร าสอดคล้องตามกรอบแนวคิดท่ีก าหนดขึ้น โดยผ่านทักษะกระบวนการกลุ่มอย่างเป็นระบบแล้ว
น าเสนอในรูปแบบของโครงงาน และการแสดง ๑ ชุด  ซึ่งจะออกมาในรูปแบบของประเภทระบ าเบ็ดเตล็ดหรือการแสดง
พ้ืนเมืองในเชิงสร้างสรรค์ 
1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

     -  เป็นนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษา( ป.1 – ป. 6 ) 
      -  เป็นนักเรียนระดับชั้น ม. 1 - ม.3 
      -  เป็นนักเรียนระดับชั้น ม. 4 - ม.6 
2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 2.1  แข่งขันเป็นทีม  ไม่เกิน 16  คน   
 2.2  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
  2.2.1  ระดับชั้น ประถมศึกษา( ป.1 – ป. 6 ) จ านวน  1  ทีม   
  2.2.2  ระดับชั้น ม. 1- ม.3 สังกัด สพป.  จ านวน  1  ทีม 
  2.2.3  ระดับชั้น ม. 1- ม.3 สังกัด สพม.  จ านวน  1  ทีม   
  ๒.๒.๔  ระดับชั้น ม. 4- ม.6   จ านวน  1  ทีม 
3.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.1   เพลงที่ใช้ประกอบท่าร า มีหรือไม่มีเนื้อร้องก็ได้  โดยยึดหลักเกณฑ์ให้มีความหมายในการ  
                   ส่งเสริมศลิปวฒันธรรมไทย 
 3.2   การแต่งกาย แต่งตามข้อมูลและสอดคล้องกับกรอบแนวคิดท่ีก าหนดขึ้นโดยค านึงถึงความสวยงามและ
ความเหมาะสมของเพลงที่น าเสนอ โดยไม่ใช้ชุดยืนเครื่องพระ-นาง 

3.3   จัดท าข้อมูลรายละเอียดของการแสดงในรูปแบบของโครงงานที่เน้นทักษะกระบวนการกลุ่ม  รายละเอียด      
ตามหัวข้อก าหนด และส่งรายงานโครงงานเป็นรูปเล่มและ CD-ROMการด าเนินงาน ให้คณะกรรมการแข่งขันแต่ละระดับ 
ล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน ๑ สัปดาห์  จ านวน๕ ชุด 

๓.๔   ใช้เวลาในการน าเสนอและการแสดงรวมทั้งการจัดฉาก/จัดเวที   ชุดละไม่เกิน 15  นาที   
โดยน าเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการในวันแข่งขัน ใช้เวลาไม่เกิน ๓ นาที (คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันจัดหาเครื่อง 
computer, เครื่องฉายทึบแสงและจอภาพไว้ให้) และน าเสนอชุดการแสดง ใช้เวลาไม่เกิน ๑๒ นาที 
เกินเวลาหักคะแนน นาทีละ 1 คะแนน 
          ๓.๕ ใช้แผ่นซีดีหรือเทปบันทึกเสียงประกอบการแสดง 

3.๖ ผู้แสดงจะเป็นหญิงล้วน ชายล้วนหรือชายหญิงก็ได้ 
3.7 ให้คณะกรรมการด าเนินการจับสลากล าดับที่การแข่งขัน และแจ้งผลการจับสลากให้โรงเรียนทราบ 
      ลว่งหน้า โรงเรียนที่มีปัญหาไม่สามารถข้ึนเวทีแข่งขันตามล าดับที่การแข่งขันได้ ให้ท าหนังสือชี้แจง 
      เหตุผลต่อคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันก่อนการแข่งขันล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั                
      เพ่ือให้คณะกรรมการจัดล าดับที่การแข่งขันให้ใหม่ 

ขอบข่ายและรายละเอียดของโครงงานในรูปแบบเอกสารความยาวของไม่เกิน ๒๐ หน้า ประกอบด้วย 
-  ชื่อชุดการแสดง 
-  แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานการแสดง 
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-  กรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานการแสดง 
-  การด าเนินการสร้างสรรค์ผลงานตามข้ันตอน กระบวนการกลุ่มอย่างเป็นระบบโดยละเอียด 
- สรุปผลการด าเนินงาน/อภิปรายผลการด าเนินงาน 
-  บรรณานุกรม 
-  ภาคผนวก จ านวนไม่เกิน  10  หน้า 

ขอบข่ายและรายละเอียดของโครงงานในรูปแบบCD-ROM ประกอบด้วย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว  เส้นทางการท างาน
และ ขั้นตอนการด าเนินงาน การฝึกซ้อม(อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม) โดยระบุวันที่ถ่ายภาพไว้ด้วย  
 
4.  เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน   
 4.1  การน าเสนอกระบวนการด าเนินงาน      ๑๐     คะแนน 
                  ( เทคนิคการน าเสนอ ๒คะแนน การใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอ ๓ คะแนน ความสมบูรณ์ของเนื้อหา 
                   และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๕ คะแนน) 

๔.๒  ความสมบูรณ์และความถูกต้องของเอกสารรายงาน(เอกสาร ,CD –ROMกระบวนการท างาน )      ๑๐     คะแนน 
       (ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา ๕ คะแนน ความถูกต้องของรูปแบบรายงาน ๒ คะแนน หลักฐานการ 
        ด าเนินงานในรูปแบบ CD –ROM ๓ คะแนน)  
๔.๓  ลีลาท่าร าประดิษฐ์ขึ้นใหม่       ๔0 คะแนน 

 4.๔ ความสอดคล้องของท่าร าจังหวะ และท านองเพลง      10     คะแนน  
 4.๕  อุปกรณ์ประกอบการแสดงที่สื่อถึงแนวคิด     10     คะแนน  
 ๔.๖ การวางรูปแบบแถวและความพร้อมเพรียง     ๑0 คะแนน 
 4.5 การแต่งกายเหมาะสมกับชุดการแสดง      ๑0 คะแนน  
5.  เกณฑ์การตัดสิน  (ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด) 

ร้อยละ    80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ    70 – 79    ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ    60– 69    ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 

6.  คณะกรรมการการแข่งขัน ระดับชั้นละ 3 หรือ 5 คน  
คุณสมบัติของคณะกรรมการ 

-  เป็นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ( สาระนาฏศิลป์ ) 
-  เป็นครูที่ท าการสอนสาระนาฏศิลป์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี หรือ ครูวิทยฐานะ  
   ช านาญการพิเศษข้ึนไป สาขานาฏศิลป์ 

 -  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญสาขานาฏศิลป์หรือด้านศิลปะการแสดง 
-  ครูทีส่ าเร็จการศึกษาสาขาวิชาเอกทางนาฏศิลป์ไทย  

ข้อควรค านึง   
 -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
 -  กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรเป็นครูที่มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้าน 
 -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 
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7. การเข้าแข่งขันระดับภาค และระดับชาติ 
7.1 ให้ทีมที่เป็นตัวแทนของของเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมต้องได้คะแนนระดับ

เหรียญทอง ล าดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติ จะต้องได้
คะแนนระดับเหรียญทอง ล าดับที่ ๑ - ๓ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ) 

7.๒ ในกรณีแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีทีมชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน และในระดับภาค มีมากกว่า ๓ 
ทีม ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ ๑ เท่ากันให้ดูข้อที่ ๒ ทีมที่ได้คะแนนข้อ
ที่ ๒ มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าข้อที่ ๒ เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด 
8.การเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัล 

ผลงานของนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 3  คณะกรรมการพิจารณาและน าไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ต่อไป  ซึ่ง
ผลงานของผู้แข่งขัน ถือเป็นลิขสิทธิ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้ในการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ 
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22. การแข่งขันการแสดงตลก 
1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

     -  เป็นนักเรียนระดับชั้น  ป.1 – ป. ๖ 
     -  เป็นนักเรียนระดับชั้น ป. 1 - ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาส) 
     -  เป็นนักเรียนระดับชั้น ม. 1 - ม.๖ 

2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
2.1  แข่งขันเป็นทีม ทีมละ ๓ - ๕ คน  (ไม่รวมคนเล่นดนตรีประกอบการแสดง ) 

 2.2  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
2.2.1  สังกัด  สพป.ระดับชั้น ประถมศึกษา( ป.1 – ป. 6 ) 
          หรือ ระดับชั้น ป. 1- ม.3 โรงเรียนขยายโอกาส จ านวน  1  ทีม 

  2.2.3  สังกัด สพม. ระดับชั้น ม. 1- ม.๖     จ านวน  1  ทีม   
3.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.1  เนื้อหาที่แสดงไม่เสียดสี ล้อเลียนและกระทบสิทธิ์ผู้อ่ืน 
 3.2  ไม่แยกชาย-หญิง 
 3.3  เวลาในการแสดงไม่เกิน ๑๕  นาที ใช้เวลามากกว่าเวลาที่ก าหนด หักนาทีละ 1 คะแนน 

3.4  อนุญาตให้ใช้เครื่องเสียงและเครื่องดนตรีประกอบได้ 
3.5  สื่อ  วสัดุ  อุปกรณ์การแข่งขัน  ผู้เข้าแข่งขันน ามาเอง 
3.6 ในการจัดการแข่งขันทุกระดับ กรรมการจะจัดเตรียมเครื่องดนตรี(กลองชุด กีตาร์ไฟฟ้า 1 ตัว กีต้าร์เบส 1 ตัว) 
       ประกอบการแสดงไว้ให้ 

4.  เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน   
 4.1 ภาษาท่ีใช้ ท่วงทีลีลา(จังหวะ)     ๒๐  คะแนน 
 4.2 ปฏิภาณไหวพริบ      20  คะแนน 

4.3 มุขตลกในการแสดงและความพร้อมของทีม(รวมแบ็คอัพ) 20  คะแนน 
4.4 ความคิดสร้างสรรค์      2๐  คะแนน 

 4.5  การแต่งกายและอุปกรณ์     ๒0  คะแนน 
5.  เกณฑ์การตัดสิน 

ร้อยละ    80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ    70 – 79    ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ    60– 69    ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 

6.  คณะกรรมการการแข่งขัน   3 หรือ 5 คน  
คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
 -  เป็นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์) 
 -  เป็นครูที่ท าการสอนสาระนาฏศิลป์ 
 -  ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญในด้านศิลปะการแสดง/การแสดงตลก 
 -  ครูทีส่ าเร็จการศึกษาสาขาวิชาเอกทางนาฏศิลป์/ศิลปะการแสดง 
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ข้อควรค านึง   
 -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
 -  กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรเป็นครูที่มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้าน 
 -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 

7. การเข้าแข่งขันระดับภาค และระดับชาติ 
7.1 ให้ทีมที่เป็นตัวแทนของของเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมต้องได้คะแนนระดับ

เหรียญทอง ล าดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติ จะต้องได้
คะแนนระดับเหรียญทอง ล าดับที่ ๑ - ๓ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ) 

7.๒ ในกรณีแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีทีมชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน และในระดับภาค มีมากกว่า ๓ 
ทีม ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ ๑ เท่ากันให้ดูข้อที่ ๒ ทีมที่ได้คะแนนข้อ
ที่ ๒ มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าข้อที่ ๒ เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด 
8.การเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัล 

ผลงานของนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 3  คณะกรรมการพิจารณาและน าไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ต่อไป  ซึ่ง
ผลงานของผู้แข่งขัน ถือเป็นลิขสิทธิ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้ในการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ 
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23. การแข่งขันการแสดงมายากล 
1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

     -  เป็นนักเรียนระดับชั้น  ป.1 – ป. ๖ 
     -   เป็นนักเรียนระดับชั้น ป. 1 - ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาส) 

      -  เป็นนักเรียนระดับชั้น ม. ๑ - ม.6 
2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

2.1  แข่งขันเป็นทีม ทีมละ ๒ คน  (ผู้แสดง 1 คน ผู้ช่วย 1 คน) 
 2.2  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
  2.2.1  สังกัด  สพป.ระดับชั้น ประถมศึกษา( ป.1 – ป. 6 ) 

          หรือ ระดับชั้น ป. 1- ม.3 โรงเรียนขยายโอกาส จ านวน  1  ทีม 
  2.2.3  สังกัด สพม. ระดับชั้น ม. 1- ม.๖     จ านวน  1  ทีม   
3.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.1  เวลาในการแสดง ไม่เกิน 1๐ นาทีใช้เวลามากกว่าเวลาที่ก าหนด หักนาทีละ 1 คะแนน 
 3.2  ไม่แยก ชาย-หญิง 
 3.3  การแสดงจะต้องไม่เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อ่ืนและสิ่งแวดล้อม 
 3.4  อนุญาตให้ใช้เสียงดนตรีประกอบการแสดงได้ 
 3.5  การแสดงหน้ากากจีนไม่จัดอยู่ในประเภทการแสดงมายากล 
4.  เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน   
 4.1  ศิลปะการแสดง    30คะแนน 
 4.2 ทักษะการใช้อุปกรณ์    30 คะแนน 
 4.3 ความคิดสร้างสรรค์    20คะแนน 
 4.4 การแต่งกาย     20คะแนน 
5.  เกณฑ์การตัดสิน 

ร้อยละ    80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ    70 – 79    ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ    60– 69    ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 

6.  คณะกรรมการการแข่งขัน  ระดับชั้นละ 3-5 คน 
คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
 -  เป็นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์) 
 -  เป็นครูที่ท าการสอนสาระนาฏศิลป์ 
 -  ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญในด้านศิลปะการแสดง/การแสดงมายากล 
 -  ครูทีส่ าเร็จการศึกษาสาขาวิชาเอกทางนาฏศิลป์ /ศิลปการแสดง 
ข้อควรค านึง   
 -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
 -  กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท าการสอน 
 -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 
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7. การเข้าแข่งขันระดับภาค และระดับชาติ 
7.1 ให้ทีมที่เป็นตัวแทนของของเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมต้องได้คะแนนระดับ

เหรียญทอง ล าดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติ จะต้องได้
คะแนนระดับเหรียญทอง ล าดับที่ ๑ - ๓ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ) 

7.๒ ในกรณีแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีทีมชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน และในระดับภาค มีมากกว่า ๓ 
ทีม ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ ๑ เท่ากันให้ดูข้อที่ ๒ ทีมที่ได้คะแนนข้อ
ที่ ๒ มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าข้อที่ ๒ เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด 
8.การเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัล 

ผลงานของนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 3  คณะกรรมการพิจารณาและน าไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ต่อไป  ซึ่ง
ผลงานของผู้แข่งขัน ถือเป็นลิขสิทธิ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้ในการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


