
  งานมหกรรมทักษะทางวิชาการ คร้ังที่ ๑๕ โรงเรียนอนบุาลประจำจังหวัด ๑๔ จงัหวัดภาคใต้ 
 (อิงเกณฑง์านศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ ๖๙) 

 

 
กิจกรรมการประกวด แข่งขันงานมหกรรมทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ ๑๕ 
โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

 

ชื่อกิจกรรม ระดับชั้น  

ประเภท 
 

หมายเหตุ 
ป.๑ - ๓ ป.๔ - ๖ 

๑. การประกวดเพลงคุณธรรม ✓ ✓ ทีม ๕ คน  

๒. การประกวดมารยาทไทย ✓ ✓ ทีม ๒ คน  

๓. การประกวดอัจฉริยภาพทางสังคม ✓ ✓ ทีม ๓ คน รอประชุมวิชาการ
วันที่ ๑ กรกฎาคม 

๒๕๖๕ 
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รายละเอียดเกณฑ์การประกวด แข่งขันแข่งขันงานมหกรรมทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ ๑๕ 
โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๑. การประกวดเพลงคุณธรรม  
๑. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  

๑.๑ นักเรียนระดับชั้น ป.๑ – ป.๓  
๑.๒ นักเรียนระดับชั้น ป.๔ – ป.๖  

๒. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน  
๒.๑ แข่งขันเป็นทีมๆละ ๕ คน  
๒.๒ จำนวนผู้เข้าแข่งขัน  

๒.๒.๑ ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ จำนวน ๑ ทีม ทีมละ ๕ คน  
๒.๒.๒ ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ จำนวน ๑ ทีม ทีมละ ๕ คน  

๓. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน  
๓.๑ ส่งเอกสารต่อไปน้ีให้กรรมการทุกคนก่อนเริม่แข่งขัน  
       ๓.๑.๑ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ ชื่อนักเรียน ชื่อครผูู้ฝึกสอน ๒ คนต่อ ๑ ทมี  

๓.๑.๒ เน้ือร้อง (เพลงไทยสากล ไทยลกูทุ่ง ที่เผยแพร่โดยทัว่ไป เป็นที่รู้จักกันอย่าง  
 กว้างขวาง)  

๓.๑.๓ ชื่อผู้แต่งและความเป็นมาของเพลง ไม่เกิน ๕ บรรทัด (ถ้ามี)  
๓.๑.๔ การแปลความจากเนื้อร้อง มีคาสำคัญ (key words) อะไรบ้าง มคีุณธรรมสำคัญ  

 อะไรบ้างที่เน้ือร้องต้องการสื่อสารแก่ผู้ฟัง  
๓.๒ นักเรียนทุกคนในแต่ละทีมนำเสนอเพลงไทยที่มีเนื้อร้องส่งเสริมคุณธรรมบนเวที พร้อมแสดง 

ท่าทาง อารมณ์ ความรู้สกึ ประกอบเป็น Music Video (แสดงสด) สื่อสารเน้ือหาสาระสำคัญตามที่แปลความ
จากเพลงให้คณะกรรมการชม โดยการเรียงตามลำดับที่จับฉลากได ้(ไม่จำเป็นต้องร้องเพลงทุกคน) * ให้ใช้
เวลาแนะนำตัวทั้งทีมได้ไม่เกิน ๑ นาที เพราะกรรมการจะมีเอกสารของโรงเรียนแล้ว (๓.๑.๑) และร้องเพลง
ตามความยาวของเพลงปกติ มติ้องต่อเติม  

๓.๓ ขณะที่นักเรียนรอการประกวด ควรระวังเรื่อง “การใช้เสียง” ไม่ควรรบกวนสมาธิของทีมอื่น  
๓.๔ การประกวดใชก้ารร้องสดไม่มีเครื่องดนตรีประกอบ แต่อาจใชร้่างกายทำเสียงดนตรีได้ และใช้

การร้องประสานเสียงก็ได้  
๓.๕ การแต่งกายให้แต่งชุดนักเรียน ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ประกอบใดๆ  
๓.๖ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
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๔. เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ดังนี้ (ผู้เข้าประกวด โปรดพิจารณาสัดสว่นของคะแนน)  

๔.๑ ลีลาประกอบสอดคล้องกับเนื้อเพลงและความสามารถในการนำเสนอ ๓๐ คะแนน  
๔.๒ ความไพเราะของทำนองและจังหวะเพลง ๒๐ คะแนน  
๔.๓ ความไพเราะของกระแสเสียง ๒๐ คะแนน  
๔.๔ ความถูกต้องของการออกเสียงภาษาไทย ๑๕ คะแนน  
๔.๕ การแปลความ การวิเคราะห์หาคำสำคัญ (Key Words) ๑๕ คะแนน  
หมายเหตุ : หากไมด่ำเนินการตามวธิีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน (ข้อ ๓) 

กรรมการมีสทิธิ์ตดัคะแนนได้  
๕. เกณฑ์การตัดสิน  

ร้อยละ ๘๐ - ๑๐๐ ได้รบัรางวัลระดับเหรียญทอง  
ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
ร้อยละ ๖๐– ๖๙ ไดร้ับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
ต่ำกว่ารอ้ยละ ๖๐ ไดร้ับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น  
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด  

๖. คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
๖.๑ ระดับชั้นละ ๓ คน หรือ ๕ คน  
๖.๒ คุณสมบัต ิ 

๖.๒.๑ ครูสังกัด สพฐ.ทีม่ีความรูค้วามสามารถดา้นภาษาไทย ดนตรี การสื่อสารอวัจนภาษ 
 หรือมีผลงานดีเด่น  

๖.๒.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิทีม่ีความรู้ความสามารถในการแสดง การละคร การรอ้งเพลง  
๖.๒.๓ ครูสังกัด สพฐ. ทีม่ีความรู้เรือ่งคุณธรรมหรือครูผู้มีผลงานดีเด่นดา้นคุณธรรมและ 

 จริยธรรม  
ข้อควรคำนึง  

- กรรมการต้องไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน  
- กรรมการที่มาจากครผููส้อนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทำการสอน  
- กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในลาดับที่ ๑-๓  
สถานที่ สถานที่ใช้นำเสนอ ควรเปิดโอกาสให้ไดช้มโดยทั่วกัน  
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๒ การประกวดมารยาทไทย  
๑. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  

๑.๑ นักเรียนระดับชั้น ป.๑ – ป.๓  
๑.๒ นักเรียนระดับชั้น ป.๔ – ป.๖  

๒. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน  
๒.๑ แข่งขันเป็นทีมๆละ ๒ คน  
๒.๒ จำนวนผู้เข้าแข่งขัน  

๒.๒.๑ ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ จำนวน ๑ ทีม ทีมละ ๒ คน  
๒.๒.๒ ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ จำนวน ๑ ทีม ทีมละ ๒ คน  

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นทีมชาย ๑ หญิง ๑ ยกเวน้ถ้าเป็นโรงเรียนชายล้วนหรือหญิงล้วน อนุโลมให้เป็นทีม  
ชายคู่ หญิงคู่ได ้ 
๓. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน  

๓.๑ ส่งรายชื่อนักเรียนผูเ้ข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน ๒ คน ต่อ ๑ ทีม  
๓.๒ รายละเอียดการแข่งขัน (ใช้เกณฑ์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่ upload ไว้ในเว็บไซต์  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีนครั้งที่ ๖๗)  
๓.๒.๑ ทา่บังคับ ผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องปฏบิัติ  

๑.๑ กราบเบญจางคประดิษฐ์ (ทุกระดับชั้น)  
๑.๒ ถวายความเคารพแบบโบราณราชประเพณี (เฉพาะระดับชั้น ม.๔ – ม.๖)  

๓.๒.๒ ทา่เลือก ผู้เข้าประกวดจะจับฉลากเลือกประกวด ดังนี ้ 
- ทา่เลือกจานวน ๒ ทา่ สำหรับระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ , ป.๔ – ป.๖  

 และ ม.๑ – ม.๓ ได้แก่  
๑) กราบผู้ใหญ่  
๒) การเคารพศพผู้สูงอายุ  
๓) การเคารพศพพระ  
๔) รับของจากผู้ใหญ่ยืน  
๕) รับของจากผู้ใหญ่น่ังพื้น ส 

๖) รับของจากผู้ใหญ่น่ังเก้าอี้  
๗) ส่งของให้ผู้ใหญ่ยืน  
๘) ส่งของให้ผู้ใหญ่นั่งพื้น  
๙) ส่งของให้ผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้  
๑๐) การไหว้ระดับ ๑ ไหว้พระ,ไหว้โบราณสถาน โบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนา  
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๑๑) การไหว้ระดับ ๒ ไหว้ผู้มีพระคณุ เช่น พ่อแม ่ปู่ย่าตายาย ครูอาจารย ์และ บุคคลที่ 

 เคารพนับถืออย่างสูง  ๒๔  
๑๒) การไหว้ระดับ ๓ ไหว้ผู้ที่เคารพนับถือโดยทั่วไปที่มีอาวุโสไม่มาก รวมถึงผู้เสมอกัน  

๓.๓ ผู้เข้าประกวดจะต้องเข้าประกวดพร้อมกันทัง้ชายหญิง และแต่งกายชุดนักเรียนเท่านั้น  
๓.๔ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  

๔. เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน  
๔.๑ ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ , ป.๔ – ป.๖ และ ม.๑ – ม.๓  

๔.๑.๑ ความถูกต้อง ๖๐ คะแนน  
๔.๑.๒ ทกัษะความเป็นธรรมชาติ ๒๐ คะแนน  
๔.๑.๓ การแต่งกาย (ความสุภาพเรียบร้อย) ๒๐ คะแนน  

หมายเหตุ : หากไมด่ำเนินการตามวธิีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน (ข้อ ๓) กรรมการมี
สิทธิ์ตดัคะแนนได้  
๕. เกณฑ์การตัดสิน  

ร้อยละ ๘๐ - ๑๐๐ ได้รบัรางวัลระดับเหรียญทอง  
ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
ร้อยละ ๖๐– ๖๙ ไดร้ับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
ต่ำกว่ารอ้ยละ ๖๐ ไดร้ับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น  
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด  

๖. คณะกรรมการในการตัดสิน  
๖.๑ ระดับชั้นละ ๓ คน หรือ ๕ คน  
๖.๒ คุณสมบัต ิ 

๖.๒.๑ ครูสังกัด สพฐ. ทีม่ีความรู้เรือ่งมารยาทไทย ษ 

๖.๒.๒ ผู้ทรงคุณวุฒจิากหน่วยงานอื่นที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องมารยาท (กรมส่งเสริม 
วัฒนธรรม) 

ข้อควรคำนึง  
- กรรมการต้องไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน  
- กรรมการที่มาจากครผููส้อนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทำการสอน  
- กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในลำดับที่ ๑-๓  
- กรรมการควรบันทึกข้อคิดเห็นการตดัสินประกอบการพิจารณา  

สถานที่ ควรเป็นห้องที่มีโต๊ะหมู่บูชา พร้อมดว้ยธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมทั้งอุปกรณใ์นการ
ประกวดสำหรับจัดการแข่งขัน (ควรเป็นห้องจริยธรรม) และสามารถเปิดให้เข้าชมการประกวดได้  
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๓ การประกวดอัจฉริยภาพทางสังคม 
(หลักเกณฑ์การแข่งขันรอประชุมวิชาการวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)



  งานมหกรรมทักษะทางวิชาการ คร้ังที่ ๑๕ โรงเรียนอนบุาลประจำจังหวัด ๑๔ จงัหวัดภาคใต้ 
 (อิงเกณฑง์านศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ ๖๙) 

 

 


