เกณฑ์การประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา
(ระดับประถมศึกษา)
1. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด
นักเรียนกำลังศึกษำอยู่ระดับประถมศึกษำปีที่ 4 - 6 โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. จานวนผู้เข้าประกวด
อปท.ละ 1 ทีม ทีมละ 6 - 9 คน (รวมนักร้อง)
3. ประเภทของเพลงและเวลาที่ใช้ในการประกวด
เพลงไทยพระรำชนิพนธ์ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชจำนวน 1 เพลง ไม่เกิน10 นำที
4. วิธีการประกวด
4.1 ผู้เข้ำประกวดแต่งกำยตำมควำมเหมำะสม
4.2 ผู้เข้ำประกวดทุกทีมรำยงำนตัวพร้อมมอบแผ่น CD (Sound เพลง) ที่จะใช้ในกำรประกวดโดยแจ้งเพลงที่จะใช้ให้
ผู้จัดกำรประกวดทรำบล่วงหน้ำ พร้อมทั้งจับฉลำกเพื่อจัดลำดับก่อนกำรประกวด 15 นำที
4.3 ผู้เข้ำประกวดขึ้นร้องเพลงตำมลำดับ
4.4 ประกำศผลกำรประกวด
4.5 หำกมี ก ำรเปลี่ ย นแปลงกติ ก ำข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง ผู้ จั ด กำรประกวดจะแจ้ ง ให้ ผู้ เ ข้ ำ ประกวดทรำบก่ อ น
กำรประกวด
4.6 กรณีผู้เข้ำประกวดไปรำยงำนตัวไม่ครบตำมจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์กำรประกวดให้กรรมกำรฯ พิจำรณำตัด
สิทธิ์กำรเข้ำแข่งขัน
4.7 ผู้เข้ำประกวดต้องมำรำยงำนตัวก่อนกำรประกวดแข่งขัน 30 นำที (หำกมำรำยงำนตัวพ้นจำกเวลำที่กำหนด ให้
กรรมกำรฯ พิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด)
4.8 กรณีผู้เข้ำประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยให้แสดงหลักฐำนทำงรำชกำรที่แสดงให้เห็นว่ำอยู่ในประเทศไทยอย่ำง
ถูกต้องตำมกฎหมำย ดังนี้
4.8.1 สำเนำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยหรือสำเนำสูติบัตรหรือหนังสือรับรองกำรเกิด (อย่ำงใดอย่ำง
หนึ่ง) และ
4.8.2 หนังสือรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ทั้งนี้กรณีเอกสำรไม่ครบตำม 4.8.1 และ 4.8.2 ให้กรรมกำรพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด
5. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม 100 คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
1. ควำมพร้อมเพรียง ลีลำ
30
2. น้ำเสียง
30
3. บุคลิกภำพ กำรแต่งกำย
20
4. จังหวะ ทำนอง อักขระ เทคนิค
20
หมายเหตุ กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด
6. รางวัลการประกวด
- รำงวัลเหรียญทอง
ได้คะแนน 80 คะแนน ขึ้นไป
- รำงวัลเหรียญเงิน
ได้คะแนน 70-79 คะแนน
- รำงวัลเหรียญทองแดง
ได้คะแนน 60-69 คะแนน
- รำงวัลชมเชย
ได้คะแนน 50-59 คะแนน
- เข้ำร่วมแข่งขัน
ได้คะแนนต่ำกว่ำ 50 คะแนน

ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง
ได้รับเกียรติบัตร ระดับชมเชย
ได้รับเกียรติบัตร เข้ำร่วมแข่งขัน

-2เกณฑ์การประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
1. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด
นักเรียนกำลังศึกษำอยู่ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. จานวนผู้เข้าประกวด
อปท.ละ 1 ทีม ทีมละ 6 - 9 คน (รวมนักร้อง)
3. ประเภทของเพลงและเวลาที่ใช้ในการประกวด
เพลงไทยพระรำชนิ พนธ์ ของพระบำทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหำภูมิ พลอดุ ลยเดช จ ำนวน 1 เพลง ไม่ เกิ น10 นำที 4 .
วิธีการประกวด
4.1 ผู้เข้ำประกวดแต่งกำยตำมควำมเหมำะสม
4.2 ผู้เข้ำประกวดทุกทีมรำยงำนตัวพร้อมมอบแผ่น CD (Sound เพลง) ที่จะใช้ในกำรประกวดโดยแจ้งเพลงที่จะใช้ให้
ผู้จัดกำรประกวดทรำบล่วงหน้ำ พร้อมทั้งจับฉลำกเพื่อจัดลำดับก่อนกำรประกวด 15 นำที
4.3 ผู้เข้ำประกวดขึ้นร้องเพลงตำมลำดับ
4.4 ประกำศผลกำรประกวด
4.5 หำกมี ก ำรเปลี่ ย นแปลงกติ ก ำข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง ผู้ จั ด กำรปร ะกวดจะแจ้ ง ให้ ผู้ เ ข้ ำ ประกวดทรำบก่ อ น
กำรประกวด
4.6 กรณีผู้เข้ำประกวดไปรำยงำนตัวไม่ครบตำมจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์กำรประกวดให้กรรมกำรฯ พิจำรณำตัด
สิทธิ์กำรเข้ำแข่งขัน
4.7 ผู้เข้ำประกวดต้องมำรำยงำนตัวก่อนกำรประกวดแข่งขัน 30 นำที (หำกมำรำยงำนตัวพ้นจำกเวลำที่กำหนด ให้
กรรมกำรฯ พิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด)
4.8 กรณีผู้เข้ำประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยให้แสดงหลักฐำนทำงรำชกำรที่แสดงให้เห็นว่ำอยู่ในประเทศไทยอย่ำง
ถูกต้องตำมกฎหมำย ดังนี้
4.8.1 สำเนำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยหรือสำเนำสูติบัตรหรือหนังสือรับรองกำรเกิด (อย่ำงใดอย่ำง
หนึ่ง) และ
4.8.2 หนังสือรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ทั้งนี้กรณีเอกสำรไม่ครบตำม 4.8.1 และ 4.8.2 ให้กรรมกำรพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด
5. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม 100 คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
1. ควำมพร้อมเพรียง ลีลำ
30
2. น้ำเสียง
30
3. บุคลิกภำพ กำรแต่งกำย
20
4. จังหวะ ทำนอง อักขระ เทคนิค
20
หมายเหตุ กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด
6. รางวัลการประกวด
- รำงวัลเหรียญทอง
ได้คะแนน 80 คะแนน ขึ้นไป
- รำงวัลเหรียญเงิน
ได้คะแนน 70-79 คะแนน
- รำงวัลเหรียญทองแดง
ได้คะแนน 60-69 คะแนน
- รำงวัลชมเชย
ได้คะแนน 50-59 คะแนน
- เข้ำร่วมแข่งขัน
ได้คะแนนต่ำกว่ำ 50 คะแนน

ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง
ได้รับเกียรติบัตร ระดับชมเชย
ได้รับเกียรติบัตร เข้ำร่วมแข่งขัน

กำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร ระดับภำคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมำณ 2562 ระหว่ำงวันที่ 5-7 มิถุนำยน 2562

-3เกณฑ์การประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา
(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
1. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด
นักเรียนกำลังศึกษำอยู่ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6 โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. จานวนผู้เข้าประกวด
อปท.ละ 1 ทีม ทีมละ 6 - 9 คน (รวมนักร้อง)
3. ประเภทของเพลงและเวลาที่ใช้ในการประกวด
เพลงไทยพระรำชนิพนธ์ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช จ ำนวน 1 เพลง ไม่เกิน 10 นำที 4.
วิธีการประกวด
4.1 ผู้เข้ำประกวดแต่งกำยตำมควำมเหมำะสม
4.2 ผู้เข้ำประกวดทุกทีมรำยงำนตัวพร้อมมอบแผ่น CD (Sound เพลง) ที่จะใช้ในกำรประกวดโดยแจ้งเพลงที่จะใช้ให้
ผู้จัดกำรประกวดทรำบล่วงหน้ำ พร้อมทั้งจับฉลำกเพื่อจัดลำดับก่อนกำรประกวด 15 นำที
4.3 ผู้เข้ำประกวดขึ้นร้องเพลงตำมลำดับ
4.4 ประกำศผลกำรประกวด
4.5 หำกมี ก ำรเปลี่ ย นแปลงกติ ก ำข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง ผู้ จั ด กำรประกวดจะแจ้ ง ให้ ผู้ เ ข้ ำ ประกวดทรำบก่ อ น
กำรประกวด
4.6 กรณีผู้เข้ำประกวดไปรำยงำนตัวไม่ครบตำมจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์กำรประกวดให้กรรมกำรฯ พิจำรณำตัด
สิทธิ์กำรเข้ำแข่งขัน
4.7 ผู้เข้ำประกวดต้องมำรำยงำนตัวก่อนกำรประกวดแข่งขัน 30 นำที (หำกมำรำยงำนตัวพ้นจำกเวลำที่กำหนด ให้
กรรมกำรฯ พิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด)
4.8 กรณีผู้เข้ำประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยให้แสดงหลักฐำนทำงรำชกำรที่แสดงให้เห็นว่ำอยู่ในประเทศไทยอย่ำง
ถูกต้องตำมกฎหมำย ดังนี้
4.8.1 สำเนำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยหรือสำเนำสูติบัตรหรือหนังสือรับรองกำรเกิด (อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง)
และ
4.8.2 หนังสือรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ทั้งนี้กรณีเอกสำรไม่ครบตำม 4.8.1 และ 4.8.2 ให้กรรมกำรพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด
5. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม 100 คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
1. ควำมพร้อมเพรียง ลีลำ
30
2. น้ำเสียง
30
3. บุคลิกภำพ กำรแต่งกำย
20
4. จังหวะ ทำนอง อักขระ เทคนิค
20
หมายเหตุ กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด
6. รางวัลการประกวด
- รำงวัลเหรียญทอง
ได้คะแนน 80 คะแนน ขึ้นไป
- รำงวัลเหรียญเงิน
ได้คะแนน 70-79 คะแนน
- รำงวัลเหรียญทองแดง
ได้คะแนน 60-69 คะแนน
- รำงวัลชมเชย
ได้คะแนน 50-59 คะแนน
- เข้ำร่วมแข่งขัน
ได้คะแนนต่ำกว่ำ 50 คะแนน

ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง
ได้รับเกียรติบัตร ระดับชมเชย
ได้รับเกียรติบัตร เข้ำร่วมแข่งขัน

กำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร ระดับภำคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมำณ 2562 ระหว่ำงวันที่ 5-7 มิถุนำยน 2562

-4เกณฑ์การประกวดแข่งขันการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์
(ระดับประถมศึกษา)
1. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด
นักเรียนกำลังศึกษำอยู่ในระดับประถมศึกษำ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. จานวนผู้เข้าประกวด
อปท. ละ 1 ทีม ทีมละ 6 - 9 คน (รวมนักร้อง)
3. ประเภทของเพลงและเวลาที่ใช้ในการประกวด
เพลงไทยลูกทุ่ง จำนวน 1 เพลง ไม่เกิน 10 นำที
4. วิธีการประกวด
4.1 ผู้เข้ำประกวดแต่งกำยตำมควำมเหมำะสม
4.2 ผู้เข้ำประกวดทุกทีมรำยงำนตัวพร้อมมอบแผ่น CD (Sound เพลง) ที่จะใช้ในกำรประกวดโดยแจ้งเพลงที่จะใช้ในแต่
ละรอบให้ผู้จัดกำรประกวดทรำบล่วงหน้ำ พร้อมทั้งจับฉลำก เพื่อจัดลำดับก่อนกำรประกวด 15 นำที
4.3 ผู้เข้ำประกวดขึ้นร้องเพลงตำมลำดับ
4.4 ประกำศผลกำรประกวด
4.5 หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงกติกำข้อใดข้อหนึ่ง ผู้จัดกำรประกวดจะแจ้งให้ผู้เข้ำประกวดทรำบก่อนกำรประกวด
4.6 กรณีผู้เข้ำประกวดไปรำยงำนตัวไม่ครบตำมจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์กำรแข่งขันให้กรรมกำรฯ พิจำรณำตัด
สิทธิ์กำรเข้ำประกวด
4.7 ผู้เข้ำประกวดต้องมำรำยงำนตัวก่อนกำรประกวดแข่งขัน 30 นำที (หำกมำรำยงำนตัวพ้นจำกเวลำที่ กำหนด ให้
กรรมกำรฯ พิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด)
4.8 กรณีผู้เข้ำประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยให้แสดงหลักฐำนทำงรำชกำรที่แสดงให้เห็นว่ำอยู่ในประเทศไทยอย่ำง
ถูกต้องตำมกฎหมำย ดังนี้
4.8.1 ส ำเนำบั ต รประจ ำตั ว คนซึ่ ง ไม่ มี สั ญ ชำติ ไ ทยหรื อ ส ำเนำสู ติ บั ต รหรื อ หนั งสื อ รั บ รองกำรเกิ ด
(อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) และ
4.8.2 หนังสือรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ทั้งนี้ กรณีเอกสำรไม่ครบตำม 4.8.1 และ 4.8.2 ให้กรรมกำรพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด
5. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม 100 คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
1. ควำมพร้อมเพรียง
30
2. น้ำเสียง
20
3. ลีลำ บุคลิก
20
4. กำรแต่งกำย
20
5. จังหวะ ทำนอง
10
หมายเหตุ กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด
6. รางวัลการประกวด
- รำงวัลเหรียญทอง
ได้คะแนน 80 คะแนน ขึ้นไป
- รำงวัลเหรียญเงิน
ได้คะแนน 70-79 คะแนน
- รำงวัลเหรียญทองแดง
ได้คะแนน 60-69 คะแนน
- รำงวัลชมเชย
ได้คะแนน 50-59 คะแนน
- เข้ำร่วมแข่งขัน
ได้คะแนนต่ำกว่ำ 50 คะแนน

ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง
ได้รับเกียรติบัตร ระดับชมเชย
ได้รับเกียรติบัตร เข้ำร่วมแข่งขัน

กำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร ระดับภำคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมำณ 2562 ระหว่ำงวันที่ 5-7 มิถุนำยน 2562

-5เกณฑ์การประกวดแข่งขันการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์
(ระดับมัธยมศึกษา)
1. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด
นักเรียนกำลังศึกษำอยู่ในระดับมัธยมศึกษำ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. จานวนผู้เข้าประกวด
อปท. ละ 1 ทีม ทีมละ 6 - 9 คน (รวมนักร้อง)
3. ประเภทของเพลงและเวลาที่ใช้ในการประกวด
เพลงไทยลูกทุ่ง จำนวน 1 เพลง ไม่เกิน 10 นำที ผู้เข้ำประกวดในรอบแรก เมื่อเข้ำรอบตัดสินต้องเปลี่ยนเพลง โดยแจ้งให้
คณะกรรมกำรและผู้จัดกำรประกวดทรำบล่วงหน้ำ
4. วิธีการประกวด
4.1 ผู้เข้ำประกวดแต่งกำยตำมควำมเหมำะสม
4.2 ผู้เข้ำประกวดทุกทีมรำยงำนตัวพร้อมมอบแผ่น CD (Sound เพลง) ที่จะใช้ในกำรประกวดโดยแจ้งเพลงที่จะใช้ให้
ผู้จัดกำรประกวดทรำบล่วงหน้ำ พร้อมทั้งจับฉลำก เพื่อจัดลำดับก่อนกำรประกวด 15 นำที
4.3 ผู้เข้ำประกวดขึ้นร้องเพลงตำมลำดับ
4.4 ประกำศผลกำรประกวด
4.5 หำกมี ก ำรเปลี่ ย นแปลงกติ ก ำข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง ผู้ จั ด กำรประกวดจะแจ้ ง ให้ ผู้ เ ข้ ำ ประกวดทรำบก่ อ น
กำรประกวด
4.6 กรณีผู้เข้ำประกวดไปรำยงำนตัวไม่ครบตำมจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์กำรแข่งขันให้กรรมกำรฯ พิจำรณำตัด
สิทธิ์กำรเข้ำประกวด
4.7 ผู้เข้ำประกวดต้องมำรำยงำนตัวก่อนกำรประกวดแข่งขัน 30 นำที (หำกมำรำยงำนตัวพ้นจำกเวลำที่กำหนด ให้
กรรมกำรฯ พิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด)
4.8 กรณีผู้เข้ำประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยให้แสดงหลักฐำนทำงรำชกำรที่แสดงให้เห็นว่ำอยู่ในประเทศไทยอย่ำง
ถูกต้องตำมกฎหมำย ดังนี้
4.8.1 สำเนำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยหรือสำเนำสูติบัตรหรือหนังสือรับรองกำรเกิด (อย่ำงใดอย่ำง
หนึ่ง) และ
4.8.2 หนังสือรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ทั้งนี้ กรณีเอกสำรไม่ครบตำม 4.8.1 และ 4.8.2 ให้กรรมกำรพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด
5. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม 100 คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
1. ควำมพร้อมเพรียง
30
2. น้ำเสียง
20
3. ลีลำ บุคลิก
20
4. กำรแต่งกำย
20
5. จังหวะ ทำนอง
10
หมายเหตุ กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด
6. รางวัลการประกวด
- รำงวัลเหรียญทอง
ได้คะแนน 80 คะแนน ขึ้นไป
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง
- รำงวัลเหรียญเงิน
ได้คะแนน 70-79 คะแนน
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน
- รำงวัลเหรียญทองแดง
ได้คะแนน 60-69 คะแนน
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง
- รำงวัลชมเชย
ได้คะแนน 50-59 คะแนน
ได้รับเกียรติบัตร ระดับชมเชย
- เข้ำร่วมแข่งขัน
ได้คะแนนต่ำกว่ำ 50 คะแนน
ได้รับเกียรติบัตร เข้ำร่วมแข่งขัน

กำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร ระดับภำคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมำณ 2562 ระหว่ำงวันที่ 5-7 มิถุนำยน 2562

-6เกณฑ์การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี
(ระดับปฐมวัย)
1. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด
นักเรียนกำลังศึกษำอยู่ระดับปฐมวัย โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. จานวนผู้เข้าประกวด
อปท. ละ 1 ทีม ทีมละ 2 คน
3. เวลาที่ใช้ในการประกวด
2 ชั่วโมง
4. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ์
4.1 วำดภำพในหัวข้อ
“...หัวข้อกำรประกวดวำดภำพ ระดับปฐมวัย เทศบำลนครเชียงรำยจะประกำศให้ทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรแข่ง ขัน
15 วัน ทำง Website สำนักกำรศึกษำ เทศบำลนครเชียงรำย http://chiangrai.vichakan.net/web/”
4.2 ผู้จัดกำรประกวด จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ ประกอบด้วย
- กระดาษวาดเขียนเล่มเล็ก ขนาด 19 x 26 ซ.ม. (100 แกรม)
4.3 ให้ผู้เข้ำประกวดจัดเตรียมอุปกรณ์มำเอง ได้แก่ ดินสอ ยำงลบ สีเทียนชนิด 12 สี (ชุดที่ 1) และแผ่นรองวำดภำพ
4.4 กรณีผู้เข้ำประกวดไปรำยงำนตัวไม่ครบตำมจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์กำรประกวดให้กรรมกำรฯ พิจำรณำ
ตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด
4.5 ผู้เข้ำประกวดต้องมำรำยงำนตัวก่อนกำรประกวดแข่งขัน 30 นำที (หำกมำรำยงำนตัวพ้นจำกเวลำที่กำหนด ให้
กรรมกำรฯ พิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด)
4.6 กรณีผู้เข้ำประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยให้แสดงหลักฐำนทำงรำชกำรที่แสดงให้เห็นว่ำอยู่ในประเทศไทยอย่ำง
ถูกต้องตำมกฎหมำย ดังนี้
4.6.1 สำเนำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยหรือสำเนำสูติบัตรหรือหนังสือรับรองกำรเกิด (อย่ำงใดอย่ำง
หนึ่ง) และ
4.6.2 หนังสือรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ทั้งนี้ กรณีเอกสำรไม่ครบตำม 4.6.1 และ 4.6.2 ให้กรรมกำรพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด
5. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม 100 คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
1. วำดภำพตำมหัวข้อที่กำหนด
5
2. กำรวำงภำพที่เหมำะสม
30
3. ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
30
4. ควำมประณีตสวยงำม
30
5. กำรเก็บอุปกรณ์หลังกำรใช้งำน
5
หมายเหตุ
1. หำกใช้สีมำกกว่ำ 1 กล่อง (12 สี) ต้องเป็นสีที่เหมือนกับชุดที่ 1 มิเช่นนั้นต้องเลือกใช้เพียงกล่องเดียว
2. กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด
6. รางวัลการประกวด
- รำงวัลเหรียญทอง
ได้คะแนน 80 คะแนน ขึ้นไป
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง
- รำงวัลเหรียญเงิน
ได้คะแนน 70-79 คะแนน
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน
- รำงวัลเหรียญทองแดง
ได้คะแนน 60-69 คะแนน
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง
- รำงวัลชมเชย
ได้คะแนน 50-59 คะแนน
ได้รับเกียรติบัตร ระดับชมเชย
- เข้ำร่วมแข่งขัน
ได้คะแนนต่ำกว่ำ 50 คะแนน
ได้รับเกียรติบัตร เข้ำร่วมแข่งขัน

กำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร ระดับภำคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมำณ 2562 ระหว่ำงวันที่ 5-7 มิถุนำยน 2562

-7เกณฑ์การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี
(ระดับประถมศึกษาตอนต้น)
1. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด
นักเรียนกำลังศึกษำอยู่ระดับประถมศึกษำปีที่ 1 - 3 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. จานวนผู้เข้าประกวด
อปท. ละ 1 ทีม ทีมละ 2 คน
3. เวลาที่ใช้ในการประกวด
3 ชั่วโมง
4. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ์
4.1 วำดภำพในหัวข้อ
“...คณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบในวันประกวด...”
4.2 ผู้จัดกำรประกวด จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ ประกอบด้วย
- กระดาษวาดเขียน 200 แกรม ขนาด 15 นิ้ว x 22 นิ้ว
4.3 ให้ผู้เข้ำประกวดจัดเตรียมอุปกรณ์มำเอง ได้แก่ ดินสอ ยำงลบ สีไม้ธรรมดำชนิด 12 สี (ชุดที่ 1) และแผ่นรองวำด
ภำพ
4.4 กรณีผู้เข้ำประกวดไปรำยงำนตัวไม่ครบตำมจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์กำรประกวดให้กรรมกำรฯ พิจำรณำ
ตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด
4.5 ผู้เข้ำประกวดต้องมำรำยงำนตัวก่อนกำรประกวดแข่งขัน 30 นำที (หำกมำรำยงำนตัวพ้นจำกเวลำที่กำหนด ให้
กรรมกำรฯ พิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด)
4.6 กรณีผู้เข้ำประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยให้แสดงหลักฐำนทำงรำชกำรที่แสดงให้เห็นว่ำอยู่ในประเทศไทยอย่ำง
ถูกต้องตำมกฎหมำย ดังนี้
4.6.1 สำเนำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยหรือสำเนำสูติบัตรหรือหนังสือรับรองกำรเกิด (อย่ำงใดอย่ำง
หนึ่ง) และ
4.6.2 หนังสือรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ทั้งนี้ กรณีเอกสำรไม่ครบตำม 4.6.1 และ 4.6.2 ให้กรรมกำรพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด
5. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม 100 คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน
5
30
30
30
5

1. วำดภำพตำมหัวข้อที่กำหนด
2. กำรวำงภำพที่เหมำะสม
3. ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
4. ควำมประณีตสวยงำม
5. กำรเก็บอุปกรณ์หลังกำรใช้งำน
หมายเหตุ
1. หำกใช้สีมำกกว่ำ 1 กล่อง (12 สี) ต้องเป็นสีที่เหมือนกับชุดที่ 1 มิเช่นนั้นต้องเลือกใช้เพียงกล่องเดียว
2. กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด
6. รางวัลการประกวด
- รำงวัลเหรียญทอง
ได้คะแนน 80 คะแนน ขึ้นไป
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง
- รำงวัลเหรียญเงิน
ได้คะแนน 70-79 คะแนน
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน
- รำงวัลเหรียญทองแดง
ได้คะแนน 60-69 คะแนน
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง
- รำงวัลชมเชย
ได้คะแนน 50-59 คะแนน
ได้รับเกียรติบัตร ระดับชมเชย
- เข้ำร่วมแข่งขัน
ได้คะแนนต่ำกว่ำ 50 คะแนน
ได้รับเกียรติบัตร เข้ำร่วมแข่งขัน

กำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร ระดับภำคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมำณ 2562 ระหว่ำงวันที่ 5-7 มิถุนำยน 2562

-8เกณฑ์การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี
(ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด
นักเรียนกำลังศึกษำอยู่ระดับประถมศึกษำปีที่ 4 - 6 โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. จานวนผู้เข้าประกวด
อปท.ละ 1 ทีม ทีมละ 2 คน
3. เวลาที่ใช้ในการประกวด
3 ชั่วโมง
4. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ์
4.1 วำดภำพในหัวข้อ
“...คณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบในวันประกวดแข่งขัน...”
4.2 ผู้จัดกำรประกวด จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ ประกอบด้วย
- กระดาษวาดเขียน 200 แกรม ขนาด 15 นิ้ว x 22 นิ้ว
4.3 ให้ผู้เข้ำประกวด จัดเตรียมอุปกรณ์มำเอง ดังนี้ ดินสอ ยำงลบ สีชอล์กชนิดไม่เกิน 25 สี(ชุดที่ 1)และแผ่นรอง
วำดภำพ
4.4 กรณีผู้เข้ำประกวดไปรำยงำนตัวไม่ครบตำมจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์กำรประกวดให้กรรมกำรฯ พิจำรณำ
ตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด
4.5 ผู้เข้ำประกวดต้องมำรำยงำนตัวก่อนกำรประกวดแข่งขัน 30 นำที (หำกมำรำยงำนตัวพ้นจำกเวลำที่กำหนด ให้
กรรมกำรฯ พิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด)
4.6 กรณีผู้เข้ำประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยให้แสดงหลักฐำนทำงรำชกำรที่แสดงให้เห็นว่ ำอยู่ในประเทศไทยอย่ำง
ถูกต้องตำมกฎหมำย ดังนี้
4.6.1 สำเนำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยหรือสำเนำสูติบัตรหรือหนังสือรับรองกำรเกิด (อย่ำงใดอย่ำง
หนึ่ง) และ
4.6.2 หนังสือรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ทั้งนี้ กรณีเอกสำรไม่ครบตำม 4.6.1 และ 4.6.2 ให้กรรมกำรพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด
5. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม 100 คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน
5
30
30
30
5

1. วำดภำพตำมหัวข้อที่กำหนด
2. กำรวำงภำพที่เหมำะสม
3. ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
4. ควำมประณีตสวยงำม
5. กำรเก็บอุปกรณ์หลังกำรใช้งำน
หมายเหตุ
1. หำกใช้สีมำกกว่ำ 1 กล่อง (สีซอล์คชนิดไม่เกิน 25 สี)ต้องเป็นสีที่เหมือนกับชุดที่1 มิเช่นนั้นต้องเลือกใช้เพียงกล่องเดียว
2. ห้ำมใช้ดินสอ EE ดินสออื่นๆ หรือวัสดุอื่นที่ไม่ใช่สีซอล์ค (ชนิดไม่เกิน 25 สี) ในกำรตกแต่งชิ้นงำน
3. กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด
6. รางวัลการประกวด
- รำงวัลเหรียญทอง
ได้คะแนน 80 คะแนน ขึ้นไป
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง
- รำงวัลเหรียญเงิน
ได้คะแนน 70-79 คะแนน
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน
- รำงวัลเหรียญทองแดง
ได้คะแนน 60-69 คะแนน
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง
- รำงวัลชมเชย
ได้คะแนน 50-59 คะแนน
ได้รับเกียรติบัตร ระดับชมเชย
- เข้ำร่วมแข่งขัน
ได้คะแนนต่ำกว่ำ 50 คะแนน
ได้รับเกียรติบัตร เข้ำร่วมแข่งขัน
กำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร ระดับภำคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมำณ 2562 ระหว่ำงวันที่ 5-7 มิถุนำยน 2562

-9เกณฑ์การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
1. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด
นักเรียนกำลังศึกษำอยู่ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. จานวนผู้เข้าประกวด
อปท. ละ 1 ทีม ทีมละ 2 คน
3. เวลาที่ใช้ในกาประกวด
3 ชั่วโมง
4. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ์
4.1 วำดภำพในหัวข้อ
“...คณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบในวันประกวดแข่งขัน...”
4.2 ผู้จัดกำรประกวดจัดเตรียมอุปกรณ์ให้ ได้แก่ กระดำษวำดเขียน 200 แกรม ขนำด 15 นิ้ว x 22 นิ้ว
4.3 ให้ผู้เข้ำประกวด จัดเตรียมอุปกรณ์มำเอง ได้แก่ ดินสอ ยำงลบ สีน้ำ ชนิด 24 สี (ชุดที่ 1) และแผ่นรองวำดภำพ
4.4 กรณีผู้เข้ำประกวดไปรำยงำนตัวไม่ครบตำมจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์กำรประกวดให้กรรมกำรฯ พิจำรณำ
ตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด
4.5 ผู้เข้ำประกวดต้องมำรำยงำนตัวก่อนกำรประกวดแข่งขัน 30 นำที (หำกมำรำยงำนตัวพ้นจำกเวลำที่กำหนด ให้
กรรมกำรฯ พิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด)
4.6 กรณีผู้เข้ำประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยให้แสดงหลักฐำนทำงรำชกำรที่แสดงให้เห็นว่ำอยู่ในประเทศไทยอย่ำง
ถูกต้องตำมกฎหมำย ดังนี้
4.6.1 สำเนำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยหรือสำเนำสูติบัตรหรื อหนังสือรับรองกำรเกิด (อย่ำงใดอย่ำง
หนึ่ง) และ
4.6.2 หนังสือรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ทั้งนี้ กรณีเอกสำรไม่ครบตำม 4.6.1 และ 4.6.2 ให้กรรมกำรพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด
5. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม 100 คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
1. วำดภำพตำมหัวข้อที่กำหนด
2. กำรวำงภำพที่เหมำะสม
3. ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
4. ควำมประณีตสวยงำม
5. กำรเก็บอุปกรณ์หลังกำรใช้งำน
หมายเหตุ
1. หำกใช้สีมำกกว่ำ 1 กล่อง (24 สี) ต้องเป็นสีที่เหมือนกับชุดที่ 1 มิเช่นนั้นต้องเลือกใช้เพียงกล่องเดียว
2. กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด
6. รางวัลการประกวด
- รำงวัลเหรียญทอง
- รำงวัลเหรียญเงิน
- รำงวัลเหรียญทองแดง
- รำงวัลชมเชย
- เข้ำร่วมแข่งขัน

ได้คะแนน 80 คะแนน ขึ้นไป
ได้คะแนน 70-79 คะแนน
ได้คะแนน 60-69 คะแนน
ได้คะแนน 50-59 คะแนน
ได้คะแนนต่ำกว่ำ 50 คะแนน

คะแนน
5
30
30
30
5

ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง
ได้รับเกียรติบัตร ระดับชมเชย
ได้รับเกียรติบัตร เข้ำร่วมแข่งขัน

กำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร ระดับภำคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมำณ 2562 ระหว่ำงวันที่ 5-7 มิถุนำยน 2562

- 10 เกณฑ์การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี
(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
1. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด
นักเรียนกำลังศึกษำอยู่ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6 โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. จานวนผู้เข้าประกวด
อปท. ละ 1 ทีม ทีมละ 2 คน
3. เวลาที่ใช้ในกาประกวด
3 ชั่วโมง
4. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ์
4.1 วำดภำพระบำยสีน้ำหุ่นนิ่ง
ผู้เข้ำประกวดวำดภำพระบำยสีตำมหุ่นนิ่งที่ได้จัดเตรียมให้
4.2 ผู้จัดกำรประกวดจัดเตรียมอุปกรณ์ให้ ได้แก่ กระดำษวำดเขียน 100 แกรม ขนำด 15 นิ้ว x 22 นิ้ว
4.3 ให้ ผู้ เ ข้ ำ ประกวดจั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ ม ำเอง ได้ แ ก่ ดิ น สอ ยำงลบ สี น้ ำ ชนิ ด 24 สี (ชุ ด ที่ 1) และ
แผ่นรองวำดภำพ
4.4 กรณีผู้เข้ำประกวดไปรำยงำนตัวไม่ครบตำมจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์กำรประกวดให้กรรมกำรฯ พิจำรณำ
ตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด
4.5 ผู้เข้ำประกวดต้องมำรำยงำนตัวก่อนกำรประกวดแข่งขัน 30 นำที (หำกมำรำยงำนตัวพ้นจำกเวลำที่กำหนด ให้
กรรมกำรฯ พิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด)
4.6 กรณีผู้เข้ำประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยให้แสดงหลักฐำนทำงรำชกำรที่แสดงให้เห็นว่ำอยู่ในประเทศไทยอย่ำง
ถูกต้องตำมกฎหมำย ดังนี้
4.6.1 สำเนำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยหรือสำเนำสูติบัตรหรือหนังสือรับรองกำรเกิด (อย่ำงใดอย่ำง
หนึ่ง) และ
4.6.2 หนังสือรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ทั้งนี้ กรณีเอกสำรไม่ครบตำม 4.6.1 และ 4.6.2 ให้กรรมกำรพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด
5. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม 100 คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน
20
30
20
25
5

1. กำรวำงภำพที่เหมำะสม
2. สัดส่วนโครงสร้ำง
3. กำรให้สีสวยงำม
4. ควำมสมบูรณ์ (กำรเก็บรำยละเอียด)
5. กำรเก็บอุปกรณ์หลังกำรใช้งำน
หมายเหตุ
1. หำกใช้สีมำกกว่ำ 1 กล่อง (24 สี) ต้องเป็นสีที่เหมือนกับชุดที่ 1 มิเช่นนั้นต้องเลือกใช้เพียงกล่องเดียว
2. กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด
6. รางวัลการประกวด
- รำงวัลเหรียญทอง
ได้คะแนน 80 คะแนน ขึ้นไป
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง
- รำงวัลเหรียญเงิน
ได้คะแนน 70-79 คะแนน
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน
- รำงวัลเหรียญทองแดง
ได้คะแนน 60-69 คะแนน
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง
- รำงวัลชมเชย
ได้คะแนน 50-59 คะแนน
ได้รับเกียรติบัตร ระดับชมเชย
- เข้ำร่วมแข่งขัน
ได้คะแนนต่ำกว่ำ 50 คะแนน
ได้รับเกียรติบัตร เข้ำร่วมแข่งขัน

กำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร ระดับภำคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมำณ 2562 ระหว่ำงวันที่ 5-7 มิถุนำยน 2562

- 11 เกณฑ์การประกวดแข่งขันราวงมาตรฐาน
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
- เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ (ป.1-ป.6)
- เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำ (ม.1-ม.6)
- กำลังศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 8-10 คน (4-5 คู่)
2.2 จำนวนผู้เข้ำแข่งขัน
2.2.1 ระดับชั้นประถมศึกษำ (ป.1-ป.6)
อปท. ละ 1 ทีม
2.2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษำ (ม.1-ม.6)
อปท. ละ 1 ทีม
3. วิธีการดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 เพลงบังคับ 1 เพลง เพลงละ 1 รอบ ดังนี้
3.1.1 ระดับชั้นประถมศึกษำ (ป.1-ป.6)
คือ เพลงคืนเดือนหงำย
3.1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.1-ม.6) คือ เพลงรำมำซิมำรำ
3.2 เพลงเลือกเสรี 1 เพลง เพลงละ 1 รอบ เพลงเลือกเสรีตอ้ งไม่ซ้ำกับเพลงบังคับ
3.3 จับสลำกเลือกเพลง 1 เพลง เพลงละ 1 รอบ ถ้ำซ้ำกับเพลงเลือกเสรีหรือเพลงบังคับให้จับสลำกใหม่
3.4 ทีมผู้เข้ำแข่งขันส่งแผ่นซีดีเพลง พร้อมรำยชื่อผู้เข้ำประกวดแข่งขันในวันรำยงำนตัว
3.5 กำรแต่งกำยตำมแบบรำวงมำตรฐำน
3.6 ใช้ผู้แสดงชำยจริง หญิงแท้ (ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นสตรีล้วน หรือชำยล้วน)
3.7 ใช้ท่ำรำของกรมศิลปำกร
4. วธิ ีการแข่งขัน
4.1 กรณีผู้เข้ำแข่งขันไปรำยงำนตัวไม่ครบตำมจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์กำรแข่งขันให้กรรมกำรฯ พิจำรณำตัด
สิทธิ์กำรเข้ำแข่งขัน
4.2 ผู้เข้ำแข่งขันต้องมำรำยงำนตัวก่อนกำรประกวดแข่งขัน 30 นำที (หำกมำรำยงำนตัวพ้นจำกเวลำที่กำหนด ให้
กรรมกำรฯ พิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำแข่งขัน)
4.3 กรณีผู้เข้ำแข่งขันเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยให้แสดงหลักฐำนทำงรำชกำรที่แสดงให้เห็นว่ำอยู่ในประเทศไทยอย่ำง
ถูกต้องตำมกฎหมำย ดังนี้
4.3.1 ส ำเนำบั ต รประจ ำตั ว คนซึ่ ง ไม่ มี สั ญ ชำติ ไ ทยหรื อ ส ำเนำสู ติ บั ต รหรื อ หนั ง สื อ รั บ รองกำรเกิ ด
(อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) และ
4.3.2 หนังสือรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ทั้งนี้ กรณีเอกสำรไม่ครบตำม 4.3.1 และ 4.3.2 ให้กรรมกำรพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำแข่งขัน
5. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
5.1 ควำมถูกต้องท่ำรำ 20 คะแนน
5.2 จังหวะกำรรำ
20 คะแนน
5.3 ลีลำควำมสวยงำม 20 คะแนน
5.4 ควำมพร้อมเพรียง 20 คะแนน
5.5 กำรแต่งกำย
20 คะแนน
หมายเหตุ
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร ระดับภำคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมำณ 2562 ระหว่ำงวันที่ 5-7 มิถุนำยน 2562

- 12 6. รางวัลการประกวด
- รำงวัลเหรียญทอง
- รำงวัลเหรียญเงิน
- รำงวัลเหรียญทองแดง
- รำงวัลชมเชย
- เข้ำร่วมแข่งขัน

ได้คะแนน 80 คะแนน ขึ้นไป
ได้คะแนน 70-79 คะแนน
ได้คะแนน 60-69 คะแนน
ได้คะแนน 50-59 คะแนน
ได้คะแนนต่ำกว่ำ 50 คะแนน

ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง
ได้รับเกียรติบัตร ระดับชมเชย
ได้รับเกียรติบัตร เข้ำร่วมแข่งขัน

กำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร ระดับภำคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมำณ 2562 ระหว่ำงวันที่ 5-7 มิถุนำยน 2562

- 13 เกณฑ์การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
นิยามศัพท์
นำฏศิลป์ไทยสร้ำงสรรค์ คือ กำรแสดงที่นอกเหนือจำกนำฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ เป็นกำรแสดงนำฏศิลป์ไทยที่คิด ประดิษฐ์
สร้ำงขึ้นใหม่ทั้งเพลงดนตรี เนื้อหำ กำรแต่งกำยและลีลำท่ำรำ สอดคล้องตำมกรอบควำมคิดที่กำหนด และไม่เกี่ยวข้องกับ
กำรแสดงนำฏศิลป์พื้นเมืองและนำฏศิลป์ไทยสำกล
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ (ป.1-ป.6)
1.2 เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำ (ม.1-ม.6)
1.3 กำลังศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 8 - 16 คน
2.2 จำนวนผู้เข้ำแข่งขัน
2.2.1 ระดับชั้นประถมศึกษำ (ป.1-ป.6)
อปท. ละ 1 ทีม
2.2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษำ (ม.1-ม.6)
อปท. ละ 1 ทีม
3. วิธีการดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 เพลงที่ใช้ประกอบท่ำรำมีหรือไม่มีเนื้อร้องก็ได้ โดยยึดหลักเกณฑ์ให้ควำมหมำยในกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
3.2 กำรแต่งกำย แต่งกำยตำมควำมเหมำะสมกับเพลงที่นำเสนอ โดยไม่ใช้ชุดยืนเครื่องพระ-นำง
3.3 จัดทำข้อมูลรำยละเอียดของกำรแสดงอย่ำงน้อย 3 ฉบับ ส่งให้คณะกรรมกำรพร้อมกับรำยงำนตัวเข้ำแข่งขัน
3.4 ผู้แสดงจะเป็นหญิงล้วน ชำยล้วน หรือชำยหญิงก็ได้
3.5 ใช้แผนซีดีหรือเทปบันทึกเสียง
3.6 ใช้เวลำแสดงชุดละไม่เกิน 12 นำที เกินเวลำหัก 1 คะแนน/นำที
4. วธิ ีการแข่งขัน
4.1 กรณีผู้เข้ำแข่งขันไปรำยงำนตัวไม่ครบตำมจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์กำรแข่งขันให้กรรมกำรฯ พิจำรณำตัด
สิทธิ์กำรเข้ำแข่งขัน
4.2 ผู้เข้ำแข่งขันต้องมำรำยงำนตัวก่อนกำรประกวดแข่งขัน 30 นำที (หำกมำรำยงำนตัวพ้นจำกเวลำที่กำหนด ให้
กรรมกำรฯ พิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำแข่งขัน)
4.3 กรณีผู้เข้ำแข่งขันเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยให้แสดงหลักฐำนทำงรำชกำรที่แสดงให้เห็นว่ำอยู่ในประเทศไทย
อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ดังนี้
4.3.1 ส ำเนำบั ต รประจ ำตั ว คนซึ่ ง ไม่ มี สั ญ ชำติ ไ ทยหรื อ ส ำเนำสู ติ บั ต รหรื อ หนั ง สื อ รั บ รองกำรเกิ ด
(อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) และ
4.3.2 หนังสือรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ทั้งนี้ กรณีเอกสำรไม่ครบตำม 4.3.1 และ 4.3.2 ให้กรรมกำรพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำแข่งขัน
5. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
5.1 กำรประดิษฐ์ท่ำรำ/กำรออกแบบกำรแสดง
30 คะแนน
5.2 ลีลำท่ำรำ
20 คะแนน
5.3 จังหวะกำรผสมกลมกลืนระหว่ำงกำรรำและดนตรี 10 คะแนน
5.4 กำรวำงรูปแบบแถวและควำมพร้อมเพรียง
20 คะแนน
5.5 กำรแต่งกำยเหมำะสมกับชุดกำรแสดง
20 คะแนน
หมายเหตุ
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร ระดับภำคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมำณ 2562 ระหว่ำงวันที่ 5-7 มิถุนำยน 2562

- 14 6. รางวัลการประกวด
- รำงวัลเหรียญทอง
- รำงวัลเหรียญเงิน
- รำงวัลเหรียญทองแดง
- รำงวัลชมเชย
- เข้ำร่วมแข่งขัน

ได้คะแนน 80 คะแนน ขึ้นไป
ได้คะแนน 70-79 คะแนน
ได้คะแนน 60-69 คะแนน
ได้คะแนน 50-59 คะแนน
ได้คะแนนต่ำกว่ำ 50 คะแนน

ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง
ได้รับเกียรติบัตร ระดับชมเชย
ได้รับเกียรติบัตร เข้ำร่วมแข่งขัน

กำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร ระดับภำคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมำณ 2562 ระหว่ำงวันที่ 5-7 มิถุนำยน 2562

