เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
ปีการศึกษา 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

(สาระนาฏศิลป์)
เขตพื้นที่/ระดับชั้น
ชื่อกิจกรรม

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

ประเภท

หมายเหตุ

ทีม 8-10 คน
ทีม 6-12 คน
ทีมไม่เกิน12คน
ทีมไม่เกิน16คน

หมายเหตุ กรณีโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงานการ
ประถมศึกษา ที่เปิดสอน
ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6
สามารถส่งได้ 2 สังกัด
คือ ป 1- 6 ส่งแข่งขัน
กับสพป. ม 1- 6 ส่ง
แข่งขัน กับ สพม.

สาระนาฏศิลป์
18. การแข่งขันราวงมาตรฐาน
19. การแข่งขันระบามาตรฐาน
20. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
21. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์





















22. การแข่งขันการแสดงตลก
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23. การแข่งขันมายากล
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สาระนาฏศิลป์
18. การแข่งขันราวงมาตรฐาน
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
- เป็นนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษา ( ป.1 – ป. 6 )
- เป็นนักเรียนระดับชั้น ม. 1- ม.3
- เป็นนักเรียนระดับชั้น ม. 4- ม.6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันเป็นทีม 8 - 10 คน (4-5 คู่)
2.2 จานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.2.1 ระดับชั้น ประถมศึกษา ( ป.1 – ป. 6 ) จานวน 1 ทีม
2.2.2 ระดับชั้น ม. 1- ม.3
จานวน 1 ทีม
2.2.3 ระดับชั้น ม. 4- ม.6
จานวน 1 ทีม
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 เพลงบังคับ 1 เพลง ระดับชั้น ประถมศึกษา ( ป.1 – ป. 6 ) คือเพลงคืนเดือนหงาย
ระดับชั้น ม.1- ม.3 คือ เพลงราซิมารา
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 คือ เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ
3.2 เพลงเลือกเสรี 1 เพลง
3.3 จับฉลากเลือกเพลง 1 เพลงถ้าซ้ากับเพลงเลือกเสรี ให้จับฉลากใหม่
3.4 ทีมผูเ้ ข้าแข่งขันส่งแผ่นซีดเี พลง พร้อมรายชื่อผู้เข้าแข่งขันในวันรายงานตัว
3.5 แต่งกายตามแบบราวงมาตรฐาน
3.6 ใช้ผู้แสดงชายจริง หญิงแท้
3.7 ใช้ท่าราของกรมศิลปากร
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1 ความถูกต้องท่ารา
20 คะแนน
4.2 จังหวะการรา
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
ร้อยละ 60 - 69
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ากว่าร้อยละ 60
ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
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6. คณะกรรมการการแข่งขัน ระดับชั้นละ 3 หรือ 5 คน
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
- เป็นศึกษานิเทศก์ที่รบั ผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ( สาระนาฏศิลป์ )
- เป็นครูทที่ าการสอนสาระนาฏศิลป์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี หรือ ครูวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษขึ้นไป สาขานาฏศิลป์
- ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผูเ้ ชี่ยวชาญสาขานาฏศิลป์หรือด้านศิลปะการแสดง
- ครูที่มีจบการศึกษาสาขาวิชาเอกทางนาฏศิลป์ไทย
ข้อควรคานึง
- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
- กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรเป็นครูที่มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้าน
กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กบั นักเรียนที่ชนะในลาดับที่ 1-3
7. การเข้าแข่งขันระดับภาค และระดับชาติ
7.1 ให้ทีม ที่เป็นตัวแทนของของเขตพื้นที่การศึก ษาเข้าแข่งขันในระดับภาค ทุ กกิจกรรมต้องได้คะแนนระดับ
เหรียญทอง ลาดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่ง ขันในระดับชาติ จะต้องได้
คะแนนระดับเหรียญทอง ลาดับที่ ๑ - ๓ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป )
7.๒ ในกรณีแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีทีมชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน และในระดับภาค มีมากกว่า ๓
ทีม ให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ ๑ เท่ากันให้ดูข้อที่ ๒ ทีมที่ได้คะแนนข้อ
ที่ ๒ มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าข้อที่ ๒ เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด
8. การเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัล
ผลงานของนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 3 คณะกรรมการพิจารณาและนาไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ ต่อไป ซึ่ง
ผลงานของผู้แข่ง ขัน ถือ เป็ นลิขสิ ท ธิ์ของส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน เพื่ อใช้ในการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์
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19. การแข่งขันระบามาตรฐาน
นิยามศัพท์
ระบามาตรฐาน หมายถึง การแสดงระบาทีเ่ ป็นมาตรฐานของการแต่งกาย ซึ่งผู้แสดงจะต้องแต่งกายยืนเครื่อง
พระ – นาง ท่ารา และเพลง ตัวอย่าง เช่น ระบากฤดาภินิหาร ราแม่บท ระบาสีบ่ ท ระบาดาวดึงส์ ระบาเทพบันเทิง
ระบาย่องหงิด ระบาพรหมาสตร์ เป็นต้น
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
- เป็นนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษา( ป.1 – ป. 6 )
- เป็นนักเรียนระดับชั้น ม. 1- ม.3
- เป็นนักเรียนระดับชั้น ม. 4- ม.6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันเป็นทีม 6 - 12 คน
2.2 จานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.2.1 ระดับชั้น ประถมศึกษา( ป.1 – ป. 6 )
จานวน 1 ทีม
2.2.2 ระดับชั้น ม. 1- ม.3
จานวน 1 ทีม
2.2.3 ระดับชั้น ม. 4- ม.6
จานวน 1 ทีม
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 การแต่งกายมาตรฐานยืนเครือ่ งพระ - นาง
3.2 ราตามทานองและเนื้อร้องเดิม
3.3 ผู้แสดงจะเป็นหญิงล้วน ชายล้วน หรือชายหญิงก็ได้
3.4 ใช้แผ่นซีดีหรือเทปบันทึกเสียง
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1 การแต่งกายถูกต้องตามแบบมาตรฐานยืนเครื่องพระนาง
20 คะแนน
4.2 ความถูกต้องท่ารา
30 คะแนน
4.3 จังหวะ และการเชื่อมท่า
10 คะแนน
4.4 ลีลาความสวยงาม
20 คะแนน
4.5 การวางรูปแบบแถว และความพร้อมเพรียง
20 คะแนน
5. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 - 100
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 - 79
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 - 69
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ากว่าร้อยละ 60
ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
6. คณะกรรมการการแข่งขัน ระดับชั้นละ 3 หรือ 5 คน
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
- เป็นศึกษานิเทศก์ที่รบั ผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ( สาระนาฏศิลป์ )
- เป็นครูทที่ าการสอนสาระนาฏศิลป์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี หรือ ครูวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษขึ้นไป สาขานาฏศิลป์
- ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผูเ้ ชี่ยวชาญสาขานาฏศิลป์หรือด้านศิลปะการแสดง
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- ครูที่มีจบการศึกษาสาขาวิชาเอกทางนาฏศิลป์ไทย
ข้อควรคานึง
- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
- กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรเป็นครูที่มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้าน
- กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กบั นักเรียนที่ชนะในลาดับที่ 1-3
7. การเข้าแข่งขันระดับภาค และระดับชาติ
7.1 ให้ทีม ที่เป็นตัวแทนของของเขตพื้นที่การศึก ษาเข้าแข่งขันในระดับภาค ทุ กกิจกรรมต้องได้คะแนนระดับ
เหรียญทอง ลาดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติ จะต้องได้
คะแนนระดับเหรียญทอง ลาดับที่ ๑ - ๓ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป )
7.๒ ในกรณีแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีทีมชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน และในระดับภาค มีมากกว่า ๓
ทีม ให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ ๑ เท่ากันให้ดูข้อที่ ๒ ทีมที่ได้คะแนนข้อ
ที่ ๒ มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าข้อที่ ๒ เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด
8. การเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัล
ผลงานของนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 3 คณะกรรมการพิจารณาและนาไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ ต่อไป ซึ่ง
ผลงานของผู้แข่ง ขัน ถือ เป็ นลิขสิ ท ธิ์ของส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน เพื่ อใช้ในการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์
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20. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรกั ษ์
นิยามศัพท์
นาฏศิลป์ไทยอนุรกั ษ์ หมายถึง การแสดงนาฏศิลป์ไทยประเภทราหรือระบาเบ็ดเตล็ดที่ปรมาจารย์ทางนาฏศิลป์
ไทยได้คิดประดิษฐ์ท่ารา ดนตรี และทานองเพลงไว้ และได้รับการยอมรับ ตัวอย่างเช่น
ระบาโบราณคดี ราสีนวล ราอวยพร รามโนห์ราบูชายัญ ระบานพรัตน์ ระบานางกอย ระบาวิชนี ระบาไก่ ระบาม้า
ระบานกยูง ระบากวาง ระบาจันทกินรี ระบาฉิ่ง และระบากรับ เป็นต้น
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
- เป็นนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษา( ป.1 – ป. 6 )
- เป็นนักเรียนระดับชั้น ม. 1 - ม.3
- เป็นนักเรียนระดับชั้น ม. 4 - ม.6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันเป็นทีม ไม่เกิน 12 คน
2.2 จานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.2.1 ระดับชั้น ประถมศึกษา( ป.1 – ป. 6 ) จานวน 1 ทีม
2.2.2 ระดับชั้น ม. 1- ม.3
จานวน 1 ทีม
2.2.3 ระดับชั้น ม. 4- ม.6
จานวน 1 ทีม
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 ราตามทานองและเนื้อร้องเดิม
3.2 แต่งกายตามแบบมาตรฐานของการแสดงนาฏศิลป์ไทยชุดนั้นๆ โดยไม่ใช้ชุดยืนเครือ่ ง พระ - นาง
3.3 ผู้แสดงจะเป็นหญิงล้วน ชายล้วน หรือชายหญิงก็ได้
3.4 ใช้แผ่นซีดีหรือเทปบันทึกเสียง
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1 ความถูกต้องท่ารา
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
ต่ากว่าร้อยละ 60
ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
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6. คณะกรรมการการแข่งขัน ระดับชั้นละ 3 หรือ 5 คน
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
- เป็นศึกษานิเทศก์ที่รบั ผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ( สาระนาฏศิลป์ )
- เป็นครูทที่ าการสอนสาระนาฏศิลป์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี หรือ ครูวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษขึ้นไป สาขานาฏศิลป์
- ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผูเ้ ชี่ยวชาญสาขานาฏศิลป์หรือด้านศิลปะการแสดง
- ครูที่มีจบการศึกษาสาขาวิชาเอกทางนาฏศิลป์ไทย
ข้อควรคานึง
- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
- กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรเป็นครูที่มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้าน
- กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กบั นักเรียนที่ชนะในลาดับที่ 1-3
7. การเข้าแข่งขันระดับภาค และระดับชาติ
7.1 ให้ทีม ที่เป็นตัวแทนของของเขตพื้นที่การศึ ก ษาเข้าแข่งขันในระดับภาค ทุ กกิจกรรมต้องได้คะแนนระดับ
เหรียญทอง ลาดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติ จะต้องได้
คะแนนระดับเหรียญทอง ลาดับที่ ๑ - ๓ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป )
7.๒ ในกรณีแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีทีมชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน และในระดับภาค มีมากกว่า ๓
ทีม ให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ ๑ เท่ากันให้ดูข้อที่ ๒ ทีมที่ได้คะแนนข้อ
ที่ ๒ มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าข้อที่ ๒ เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด
8. การเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัล
ผลงานของนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 3 คณะกรรมการพิจารณาและนาไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ ต่อไป ซึ่ง
ผลงานของผู้แข่ง ขัน ถือ เป็ นลิขสิ ท ธิ์ของส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน เพื่ อใช้ในการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์
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21. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
นิยามศัพท์
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ หมายถึง การแสดงนาฏศิลป์ไทย ที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ทั้งท่ารา เพลง ดนตรี เนื้อหา
การแต่งกายและลีลาท่าราสอดคล้องตามกรอบแนวคิดที่กาหนดขึ้น ทั้งนี้จะแสดงออกมาในรูปแบบของระบาเบ็ดเตล็ด
หรือการแสดงพื้นเมืองก็ได้
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
- เป็นนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษา( ป.1 – ป. 6 )
- เป็นนักเรียนระดับชั้น ม. 1 - ม.3
- เป็นนักเรียนระดับชั้น ม. 4 - ม.6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันเป็นทีม ไม่เกิน 16 คน
2.2 จานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.2.1 ระดับชั้น ประถมศึกษา( ป.1 – ป. 6 )
จานวน 1 ทีม
2.2.2 ระดับชั้น ม. 1- ม.3
จานวน 1 ทีม
2.2.3 ระดับชั้น ม. 4- ม.6
จานวน 1 ทีม
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 เพลงที่ใช้ประกอบท่ารา มีหรือไม่มเี นื้อร้องก็ได้ โดยยึดหลักเกณฑ์ให้มีความหมายในการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
3.2 การแต่งกาย แต่งตามข้อมูลและสอดคล้องกับกรอบแนวคิดที่กาหนดขึ้นโดยคานึงถึงความสวยงามและ
ความเหมาะสมของเพลงที่นาเสนอ โดยไม่ใช้ชุดยืนเครื่องพระ-นาง
3.3 จัดทาข้อมูลรายละเอียดของการแสดงอย่างน้อย 5 ฉบับ ส่งให้คณะกรรมการก่อนการแข่งขัน
อย่างน้อย ๑ สัปดาห์ ( ระดับเขตพื้นที่รวบรวมส่งระดับภาค ระดับภาครวบรวมส่งระดับชาติ)
3.4 ผู้แสดงจะเป็นหญิงล้วน ชายล้วนหรือชายหญิงก็ได้
3.5 ใช้แผ่นซีดีหรือเทปบันทึกเสียง
3.6 ใช้เวลาในการแสดงรวมทัง้ การจัดฉาก/จัดเวที ชุดละไม่เกิน 15 นาที
เกินเวลาหักคะแนน นาทีละ 1 คะแนน
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1 ท่าราประดิษฐ์ขึ้นใหม่
๒0 คะแนน
4.2 ลีลาท่ารา
20 คะแนน
4.3 ความสอดคล้องของท่ารากับจังหวะ และทานองเพลง 10 คะแนน
4.4 อุปกรณ์ประกอบการแสดงสื่อถึงแนวคิด
10 คะแนน
๔.๕ การวางรูปแบบแถวและความพร้อมเพรียง
20 คะแนน
4.5 การแต่งกายเหมาะสมกับชุดการแสดง
20 คะแนน
5. เกณฑ์การตัดสิน (ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)
ร้อยละ 80 - 100
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 - 79
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 - 69
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ากว่าร้อยละ 60
ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น
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6. คณะกรรมการการแข่งขัน ระดับชั้นละ 3 หรือ 5 คน
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
- เป็นศึกษานิเทศก์ที่รบั ผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ( สาระนาฏศิลป์ )
- เป็นครูทที่ าการสอนสาระนาฏศิลป์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี หรือ ครูวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษขึ้นไป สาขานาฏศิลป์
- ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผูเ้ ชี่ยวชาญสาขานาฏศิลป์หรือด้านศิลปะการแสดง
- ครูที่มีจบการศึกษาสาขาวิชาเอกทางนาฏศิลป์ไทย
ข้อควรคานึง
- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
- กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรเป็นครูที่มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้าน
- กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กบั นักเรียนที่ชนะในลาดับที่ 1-3
7. การเข้าแข่งขันระดับภาค และระดับชาติ
7.1 ให้ทีม ที่เป็นตัวแทนของของเขตพื้นที่การศึก ษาเข้าแข่งขันในระดับภาค ทุ กกิจกรรมต้องได้คะแนนระดับ
เหรียญทอง ลาดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติ จะต้องได้
คะแนนระดับเหรียญทอง ลาดับที่ ๑ - ๓ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป )
7.๒ ในกรณีแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีทีมชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน และในระดับภาค มีมากกว่า ๓
ทีม ให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ ๑ เท่ากันให้ดูข้อที่ ๒ ทีมที่ได้คะแนนข้อ
ที่ ๒ มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าข้อที่ ๒ เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด
8. การเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัล
ผลงานของนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 3 คณะกรรมการพิจารณาและนาไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ ต่อไป ซึ่ง
ผลงานของผู้แข่ง ขัน ถือ เป็ นลิขสิ ท ธิ์ของส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน เพื่ อใช้ในการเผยแพร่และ
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. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
แข่งขันเป็นทีม ทีม 3 - 5 คน (ไม่รวมคนเล่นดนตรีประกอบการแสดง )
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 เนื้อหาที่แสดงไม่เสียดสี ล้อเลียนและกระทบสิทธิผ์ ู้อื่น
3.2 ไม่แยกชาย-หญิง
3.3 เวลาในการแสดงไม่เกิน ๑๕ นาที ใช้เวลามากกว่าเวลาที่กาหนด หักนาทีละ 1 คะแนน
3.4 อนุญาตให้ใช้เครื่องเสียงและเครือ่ งดนตรีประกอบได้
3.5 สื่อ วัสดุ อุปกรณ์การแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันนามาเอง
3.6 ในการจัดการแข่งขันทุกระดับ กรรมการจะจัดเตรียมเครื่องดนตรี(กลองชุด กีตาร์ไฟฟ้า 1 ตัว กีต้าร์เบส 1 ตัว)
ประกอบการแสดงไว้ให้
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1 ภาษาที่ใช้ ท่วงทีลีลา(จังหวะ)
๒๐ คะแนน
4.2 ปฏิภาณไหวพริบ
20 คะแนน
4.3 มุขตลกในการแสดงและความพร้อมของทีม(รวมแบ็คอัพ๊ ) 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
ต่ากว่าร้อยละ 60
ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
6. คณะกรรมการการแข่งขัน 3 หรือ 5 คน
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
- เป็นศึกษานิเทศก์ที่รบั ผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
- เป็นครูทที่ าการสอนสาระนาฏศิลป์
- ผู้ทรงคุณวุฒ/ิ ผู้เชี่ยวชาญในด้านศิลปะการแสดง/การแสดงตลก
- ครูที่มีจบการศึกษาสาขาวิชาเอกทางนาฏศิลป์/ศิลปะการแสดง
ข้อควรคานึง
- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
- กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรเป็นครูที่มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้าน
- กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กบั นักเรียนที่ชนะในลาดับที่ 1-3
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7. การเข้าแข่งขันระดับภาค และระดับชาติ
7.1 ให้ทีม ที่เป็นตัวแทนของของเขตพื้นที่การศึก ษาเข้าแข่งขันในระดับภาค ทุ กกิจกรรมต้องได้คะแนนร ะดับ
เหรียญทอง ลาดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติ จะต้องได้
คะแนนระดับเหรียญทอง ลาดับที่ ๑ - ๓ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป )
7.๒ ในกรณีแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีทีมชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน และในระดับภาค มีมากกว่า ๓
ทีม ให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ ๑ เท่ากันให้ดูข้อที่ ๒ ทีมที่ได้คะแนนข้อ
ที่ ๒ มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าข้อที่ ๒ เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด
8. การเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัล
ผลงานของนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 3 คณะกรรมการพิจารณาและนาไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ ต่อไป ซึ่ง
ผลงานของผู้แข่ง ขัน ถือ เป็ นลิขสิ ท ธิ์ของส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน เพื่ อใช้ในการเผยแพร่และ
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. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
แข่งขันเป็นทีมๆ ละ 2 คน (ผู้แสดง 1 คน ผู้ช่วย 1 คน)
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 เวลาในการแสดง ไม่เกิน 1๐ นาทีใช้เวลามากกว่าเวลาที่กาหนด หักนาทีละ 1 คะแนน
3.2 ไม่แยก ชาย-หญิง
3.3 การแสดงจะต้องไม่เป็นอันตรายต่อตนเองและผูอ้ ื่นและสิ่งแวดล้อม
3.4 อนุญาตให้ใช้เสียงดนตรีประกอบการแสดงได้
3.5 การแสดงหน้ากากจีนไม่จัดอยู่ในประเภทการแสดงมายากล
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1 ศิลปะการแสดง
30คะแนน
4.2 ทักษะการใช้อปุ กรณ์
30 คะแนน
4.3 ความคิดสร้างสรรค์
20คะแนน
4.4 การแต่งกาย
20คะแนน
5. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 - 100
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ70 - 79
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 - 69
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ากว่าร้อยละ 60
ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
6. คณะกรรมการการแข่งขัน ระดับชั้นละ 3-5 คน
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
- เป็นศึกษานิเทศก์ที่รบั ผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ(นาฏศิลป์)
- เป็นครูทที่ าการสอนสาระนาฏศิลป์
- ผู้ทรงคุณวุฒ/ิ ผู้เชี่ยวชาญในด้านศิลปะการแสดง/การแสดงมายากล
- ครูที่มีจบการศึกษาสาขาวิชาเอกทางนาฏศิลป์ /ศิลปการแสดง
ข้อควรคานึง
- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
- กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชัน้ ที่ทาการสอน
- กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในลาดับที่ 1-3
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7. การเข้าแข่งขันระดับภาค และระดับชาติ
7.1 ให้ทีม ที่เป็นตัวแทนของของเขตพื้นที่การศึก ษาเข้าแข่งขันในระดับภาค ทุ กกิจกรรมต้องได้คะแนนระดับ
เหรียญทอง ลาดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันในระดั บชาติ จะต้องได้
คะแนนระดับเหรียญทอง ลาดับที่ ๑ - ๓ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป )
7.๒ ในกรณีแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีทีมชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน และในระดับภาค มีมากกว่า ๓
ทีม ให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ ๑ เท่ากันให้ดูข้อที่ ๒ ทีมที่ได้คะแนนข้อ
ที่ ๒ มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าข้อที่ ๒ เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด
8. การเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัล
ผลงานของนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 3 คณะกรรมการพิจารณาและนาไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ ต่อไป ซึ่ง
ผลงานของผู้แข่ง ขัน ถือ เป็ นลิขสิ ท ธิ์ของส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน เพื่ อใช้ในการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์
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