
        
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขันทักษะทางวิชาการ   

ระดับภาคตะวันออก   
ประจ าปีการศึกษา  2560 

“ ตลาดนัดวิชาการ @ ระยอง ” 
เทศบาลนครระยอง  อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง 

*************************** 
***แจ้งเปลี่ยนแปลง*** 

เกณฑ์การประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ทุกระดับชั้น 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
-  ระดับประถมศึกษา 
นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๒. จ านวนผู้เข้าประกวด 
อปท.ละ 1 ทีมๆ ละ ๖ – ๙ คน (รวมนักร้อง)  

๓. ประเภทของเพลงและเวลาที่ใช้ในการประกวด 
 เพลงไทยพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  จ านวน  ๑ เพลง ไม่เกิน  

๑๐ นาที  ผู้เข้าประกวดแจ้งให้คณะกรรมการ และผู้จัดการประกวดทราบล่วงหน้า 

๔. วิธีการประกวด 
๔.๑ ผู้เข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสม 
๔.๒ ผู้เข้าประกวดทุกทีมรายงานตัวพร้อมมอบแผ่น CD,แฟลชไดร์ฟ( Sound เพลง) ที่จะใช้ในการ

ประกวด  โดยแจ้งเพลงที่จะใช้ให้ผู้จัดการประกวดทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งจับฉลาก เพื่อจัดล าดับก่อนการ
ประกวด ๑๕ นาท ี

๔.๓ ผู้เข้าประกวดขึ้นร้องเพลงตามล าดับ  
๔.๔ ประกาศรายชื่อผู้ชนะเลิศ  รองชนะเลิศอันดับ 1  รองชนะเลิศอันดับ 2 
๔.๕ หากมีการเปลี่ยนแปลงกติกาข้อใดข้อหนึ่ง  ผู้จัดการประกวดจะแจ้งให้ผู้เข้าประกวดทราบก่อน 

การประกวด 
 4.6 กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนดในหลักเกณฑ์การประกวด  ให้

กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 



 4.7 ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพ้นจาก
เวลาที่ก าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 

 4.8 กรณีผู้เข้าประกวด เป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 

(1)  ส าเนาบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือส าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 

(2)  หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงาน
ผู้จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (1) และ (2) 
ให้กรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 

 4.9 กรณีแข่งขันเป็นทีม สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าประกวดได้เฉพาะกรณี ป่วย/ตาย/ย้าย แต่ต้องแสดง
หลักฐานให้กรรมการพิจารณาด้วย 

๕. เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม ๑๐๐ คะแนน   ดังนี้  
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

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

 
หมายเหตุ 
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
*** ฉากไม่มีผลต่อการตัดสิน 

๖. รางวัลการประกวด 

 - รางวัลชนะเลิศ       ได้รับเกียรติบัตร  

 - รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง       ได้รับเกียรติบัตร  

 - รองชนะเลิศอันดับสอง       ได้รับเกียรติบัตร  
 

************************************* 
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***แจ้งเปลี่ยนแปลง*** 

เกณฑก์ารประกวดแข่งขันการต่อตัวต่อเสริมทักษะ (ทีมผสมชาย-หญิง) 

1.  ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 -  ระดับปฐมวัย   

เด็กก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอนุบาล ๑-๓ 
 -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

เด็กท่ีก าลังศึกษาอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีอายุไม่
เกิน 4 ปี  ในวันที่เข้าแข่งขัน  

๒.  จ านวนผู้เข้าประกวด 
          อปท.ละ  1  ทีมๆ ละ  ๓  คน  (ทีมผสมชาย – หญิง) 

๓.  เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 
          ๑  ชั่วโมง 
4. วิธีการประกวด 

4.1  กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนดในหลักเกณฑ์การประกวด ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 

 4.2  ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพ้นจาก
เวลาที่ก าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 

 4.3  กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 

(1)  ส าเนาบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือส าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 

(2)  หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงาน
ผู้จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (1) และ 
(2) ให้กรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 

 4.4  กรณีแข่งขันเป็นทีม (ผู้ที่ชนะการประกวดระดับภาคเข้ามาประกวดระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผู้เข้าประกวดได้เฉพาะกรณี ป่วย/ตาย/ย้าย แต่ต้องแสดงหลักฐานให้กรรมการพิจารณาด้วย 
 
 



5.  วัตถุประสงค์ 
          5.๑  เพ่ือพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
          5.๒ เพ่ือพัฒนาการประสานสัมพันธ์กันระหว่างมือและตา 
          5.๓  เพ่ือฝึกจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
          5.๔  เพ่ือให้รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
          5.๕  เพ่ือให้เกิดความสามัคคีในทีม 

6.  หลักฐานประกอบการสมัคร 
          6.๑  กรอกรายละเอียดใบสมัครให้สมบูรณ์  พร้อมทั้งชื่อทีมท่ีจะน ามาประกวดในใบสมัครให้ชัดเจน 
          6.๒  ส าเนาทะเบียนบ้านเด็กในทีมพร้อมรับรองส าเนา 

7.  วิธีด าเนินการแข่งขัน 
 7.1  ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์ชุดตัวต่อเสริมทักษะมาเอง  โดยไม่จ ากัดยี่ห้อ 
 7.2  ชุดตัวต่อเสริมทักษะจะต้องเป็นแบบสี่เหลี่ยมขนาดมาตรฐาน  จ านวนไม่เกิน  320  ชิ้น 
7.3  ผู้เข้าแข่งขันต่ออุปกรณ์ชุดตัวต่อเสริมทักษะตามความคิดและจินตนาการ 

8.  เกณฑ์การตัดสิน 
เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 

  ๑. การวางแผนการท างานเป็นทีม ๒๐ 

  ๒. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๒๐ 

  ๓. ความสวยงามเหมาะสมกับอุปกรณ์ท่ีให้ ๒๐ 

  ๔. เล่าเรื่องจากผลงานได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ๒๐ 

  ๕. ท าได้ตามเวลาที่ก าหนด ๒๐ 

รวม ๑๐๐ 

 
หมายเหตุ       

*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด   

9.  รางวัลการประกวด 

          - รางวัลชนะเลิศ       ได้รับเกียรติบัตร  

 - รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง       ได้รับเกียรติบัตร  

 - รองชนะเลิศอันดับสอง       ได้รับเกียรติบัตร  
 

************************** 
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*************************** 
***แจ้งเปลี่ยนแปลง*** 

เกณฑ์การประกวดแข่งขันร าวงมาตรฐาน 
 

๑. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  
 - เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ( ป.๑-ป.๖ ) 
 - เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ( ม.๑-ม.๖ ) 
 - ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 2.1 แข่งขันเป็นทีมๆ ละ 8-10 คน (4-5 คู)่ 
 2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน  

๒.๒.๑ ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๑-ป.๖)   จ านวน อปท.ละ 1 ทีม  
๒.๒.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.๑-ม.๖)   จ านวน อปท.ละ 1 ทีม  

 

3. วิธีการด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.1 เพลงบังคับ ๑ เพลงๆ ละ 1 รอบ ดังนี้ 

 ๓.๑.๑ ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๑-ป.๖)   คือ  เพลงคืนเดือนหงาย 
 ๓.๑.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.6)  คือ  เพลงร ามาซิมาร า 

 3.2 เพลงเลือกเสรี 1 เพลงๆ ละ 1 รอบ เพลงเลือกเสรีต้องไม่ซ้ ากับเพลงบังคับ 
 3.3 จับสลากเลือกเพลง 1 เพลงๆ ละ 1 รอบ ถ้าซ้ ากับเพลงเลือกเสรีหรือเพลงบังคับให้จับสลากใหม่ 
 3.4 ทีมผู้เข้าแข่งขันส่งแผ่นซีดีเพลง,แฟลชไดร์ฟ(เพลง)  พร้อมรายชื่อผู้เข้าประกวดแข่งขันในวัน

รายงานตัว 
 3.5 การแต่งกายตามแบบร าวงมาตรฐาน 
 3.6 ใช้ผู้แสดงชายจริง หญิงแท้ (ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นสตรีล้วน หรือชายล้วน) 
 3.7 ใช้ท่าร าของกรมศิลปากร 

4. วีธีการแข่งขัน 
4.1 กรณีผู้เข้าแข่งขันไปรายงานตัวไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนดในหลักเกณฑ์การแข่งขัน ให้กรรมการฯ 

พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 
4.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา

ที่ก าหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน) 
 
 



 4.3 กรณีผู้เข้าแข่งขันเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 

(1)  ส าเนาบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือส าเนาสูติบัตรหรือ หนังสือรับรอง
การเกิด (อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 

(2)  หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงาน
ผู้จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (1) และ 
(2) ให้กรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 

4.4 กรณีการแข่งขันเป็นทีม (ผู้ชนะการแข่งขันระดับภาคเข้ามาแข่งขันระดับประเทศ) สามารถ
เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้เฉพาะกรณี ป่วย/ตาย/ย้าย แต่ต้องแสดงหลักฐานให้กรรมการพิจารณาด้วย 

5. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
5.1 ความถูกต้องท่าร า  20 คะแนน  
5.2 จังหวะการร า  20  คะแนน  
5.3 ลีลาความสวยงาม  20 คะแนน  
5.4 ความพร้อมเพรียง  20 คะแนน  
5.5 การแต่งกาย   20  คะแนน  

 

หมายเหตุ    
*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด   

๖. รางวัลการประกวด 

 - รางวัลชนะเลิศ     ได้รับเกียรติบัตร  

 - รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง     ได้รับเกียรติบัตร  

 - รองชนะเลิศอันดับสอง     ได้รับเกียรติบัตร  

 

 

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

“ ตลาดนัดวิชาการ @ ระยอง ” 
เทศบาลนครระยอง  อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง 

ข้อมูล ณ วันท่ี 1  กรกฎาคม  2560 
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