
  
งานมหกรรมทักษะทางวิชาการ คร้ังท่ี ๑๕ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ 

 (อิงเกณฑ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี ๖๙) 
 

  
กิจกรรมการประกวด แข่งขันงานมหกรรมทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ ๑๕ 
โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
(สาระดนตร)ี 

 
 

ชื่อกิจกรรม ระดับช้ัน  

ประเภท 
 

หมายเหต ุ
ป.๑ - ๖ 

๑.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  (ชาย) ✓ เดี่ยว  

๒.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  (หญิง) ✓ เดี่ยว  

๓.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  (ชาย) ✓ เดี่ยว  

๔.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  (หญิง) ✓ เดี่ยว  

๕.การแข่งขันขับร้องเพลงสากล  (ชาย) ✓ เดี่ยว  

๖.การแข่งขันขับร้องเพลงสากล  (หญิง) ✓ เดี่ยว  

๗.การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  (ชาย) ✓ เดี่ยว  

๘.การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  (หญิง) ✓ เดี่ยว  
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รายละเอียดเกณฑ์การประกวด แข่งขันแข่งขันงานมหกรรมทักษะทางวิชาการ คร้ังที่ ๑๕ 
โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวดัภาคใต้ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) 
๑. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลกูทุ่ง 
๑. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 

๑.๑ เป็นนักเรียนระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ 
๒. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 

๒.๑ ประเภทชาย (เดี่ยว) 
๒.๒ ประเภทหญิง (เดี่ยว) 

๓. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
๓.๑ ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  
๓.๒ หลักเกณฑ์การแข่งขัน 

- เพลงทีใ่ช้ประกวด ๑ เพลงโดยผู้ร้องเลือกมาเอง ต้องเป็นเพลงไทยลูกทุ่งตามต้นฉบับ 
ของศิลปินไทยลูกทุ่งเท่านั้น 

- ไม่มีรีวิว/หางเครื่อง/แดนเซอร์ ประกอบเพลง 
- ต้องนำแถบบันทึกเสียง/ยูเอสบี เสียงดนตรีสำหรับประกอบการร้องเพลงมาเองและ

สามารถ 
ตัด Guide Melody ออกได้ (หากไม่สามารถตัดได้กรรมการจะไม่พิจารณาคะแนนให)้ 

- จับฉลาก เพ่ือเรียงลำดับก่อนการแข่งขัน ๓๐ นาที 
- ส่งเนื้อร้องให้คณะกรรมการในวันประกวด จำนวน ๓ ชุด 
- แต่งกายด้วยชุดนักเรียน  
- กรณีท่ีเกิดการผิดพลาดอนุญาตให้เริ่มต้นใหม่ได้ทั้งนี้ไม่เกินวรรคที ่๒ ของเนื้อร้องท่อนที่ ๑ 

หากเกินจากนี้ถือว่าผิดพลาด กรรมการจะหักคะแนนตามกรณีที่ผิด  
- ไม่อนุญาตให้ดูเนื้อเพลงในขณะประกวด 

๔. เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 
๔.๑ น้ำเสียง ความไพเราะของเสียง  ๓๐ คะแนน 
๔.๒ เทคนิคการขับร้อง   ๒๐ คะแนน 
๔.๓ จังหวะ ทำนอง ถูกต้อง  ๒๐ คะแนน 
๔.๔ อักขระวิธีถูกต้อง   ๑๐ คะแนน 
๔.๕ บุคลิก ลีลา อารมณ์   ๑๐ คะแนน 
๔.๖ ความยากง่ายของเพลง  ๑๐ คะแนน 
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 (อิงเกณฑ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี ๖๙) 
 

๕. เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละ ๘๐ - ๑๐๐  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ ๗๐ - ๗๙   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ ๖๐ - ๖๙   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน ผล

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
๖. คณะกรรมการการแข่งขัน ๓ หรือ ๕ คนเท่านั้น 
  คุณสมบัติของคณะกรรมการ 

- เป็นครูที่ทำการสอนดนตรีสากล หรือขับร้องสากล  
- ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ยอมรับในด้านดนตรีสากลขับร้องสากลหรือขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขันหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ 

ฝึกซ้อม 
ข้อควรคำนึง 

-กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนากับนักเรียนที่เข้าแข่งขันเพ่ือนำไป 
พัฒนาทักษะของตนเอง 
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๒. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลกูกรุง 
๑. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 

๑.๑ เป็นนักเรียนระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ 
๒. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 

๒.๑ ประเภทชาย (เดี่ยว) 
๒.๒ ประเภทหญิง (เดี่ยว) 

๓. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
๓.๑ ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  
๓.๒ หลักเกณฑ์การแข่งขัน 

- เพลงทีใ่ช้ประกวด ๑ เพลงโดยผู้ร้องเลือกมาเอง ต้องเป็นเพลงไทยลูกกรุงตามต้นฉบับ
ของ 
ศิลปินไทยลูกกรุงเท่านั้น 

- ไม่มีรีวิว/หางเครื่อง/แดนเซอร์ ประกอบเพลง 
- ต้องนำแถบบันทึกเสียง/ยูเอสบี เสียงดนตรีสำหรับประกอบการร้องเพลงมาเองและ

สามารถ  
ตัด Guide Melody ออกได้ (หากไม่สามารถตัดได้กรรมการจะไม่พิจารณาคะแนนให)้ 

- จับฉลาก เพ่ือเรียงลำดับก่อนการแข่งขัน ๓๐ นาที 
- ส่งเนื้อร้องให้คณะกรรมการในวันประกวด จำนวน ๓ ชุด 
- แต่งกายด้วยชุดนักเรียน  
- กรณีท่ีเกิดการผิดพลาดอนุญาตให้เริ่มต้นใหม่ได้ทั้งนี้ไม่เกินวรรคท่ี ๒ ของเนื้อร้องท่อนที่ ๑ 

หากเกินจากนี้ถือว่าผิดพลาด กรรมการจะหักคะแนนตามกรณีที่ผิด  
- ไม่อนุญาตให้ดูเนื้อเพลงในขณะประกวด 

๔. เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 
๔.๑ น้ำเสียง ความไพเราะของเสียง  ๓๐ คะแนน 
๔.๒ เทคนิคการขับร้อง   ๒๐ คะแนน 
๔.๓ จังหวะ ทำนอง ถูกต้อง  ๒๐ คะแนน 
๔.๔ อักขระวิธีถูกต้อง   ๑๐ คะแนน 
๔.๕ บุคลิก ลีลา อารมณ์   ๑๐ คะแนน 
๔.๖ ความยากง่ายของเพลง  ๑๐ คะแนน 
 
 
 



  
งานมหกรรมทักษะทางวิชาการ คร้ังท่ี ๑๕ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ 

 (อิงเกณฑ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี ๖๙) 
 

 
๕. เกณฑ์การตัดสิน 

ร้อยละ ๘๐ - ๑๐๐  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ ๗๐ - ๗๙   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ ๖๐ - ๖๙   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน ผล

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 ๖. คณะกรรมการการแข่งขัน ๓ หรือ ๕ คนเท่านั้น 
  คุณสมบัติของคณะกรรมการ 

- เป็นครูที่ทำการสอนดนตรีสากล หรือขับร้องสากล  
- ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นทีย่อมรับในด้านดนตรีสากลขับร้องสากลหรือขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขันหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ 

ฝึกซ้อม 
ข้อควรคำนึง 

- กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนากับนักเรียนที่เข้าแข่งขันเพ่ือนำไป 
พัฒนาทักษะของตนเอง 
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๓. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
๑. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 

๑.๑ เป็นนักเรียนระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ 
๒. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 

๒.๑ ประเภทชาย (เดี่ยว) 
๒.๒ ประเภทหญิง (เดี่ยว) 

๓. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
๓.๑ ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  
๓.๒ หลักเกณฑ์การแข่งขัน 

- เพลงท่ีใช้ประกวดจำนวน ๑ เพลง 
- เป็นเพลงสากล ที่มีเนื้อเพลงเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน ๑ เพลง โดยผู้ประกวดเลือกมาเอง 
- ไม่มีรีวิว/หางเครื่อง/แดนเซอร์ ประกอบเพลง 
- ต้องนำแถบบันทึกเสียง/ยูเอสบี เสียงดนตรีสำหรับประกอบการร้องเพลงมาเองและ 

สามารถ  
ตัด Guide Melody ออกได้ (หากไม่สามารถตัดได้กรรมการจะไม่พิจารณาคะแนนให)้ ถ้าเป็น 

เสียงคอรัสได้ 
- จับฉลาก เพ่ือเรียงลำดับก่อนการแข่งขัน ๓๐ นาที 
- ส่งเนื้อร้องให้คณะกรรมการในวันประกวด จำนวน ๓ ชุด 
- แต่งกายด้วยชุดนักเรียน  
- กรณีท่ีเกิดการผิดพลาดอนุญาตให้เริ่มต้นใหม่ได้ทั้งนี้ไม่เกินวรรคที ่๒ ของเนื้อร้องท่อนที่ ๑ 

หากเกินจากนี้ถือว่าผิดพลาด กรรมการจะหักคะแนนตามกรณีที่ผิด  
- ไม่อนุญาตให้ดูเนื้อเพลงในขณะประกวด 

๔. เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 
๔.๑ น้ำเสียง ความไพเราะของเสียง  ๓๐ คะแนน 
๔.๒ เทคนิคการขับร้อง   ๒๐ คะแนน 
๔.๓ จังหวะ ทำนอง ถูกต้อง  ๒๐ คะแนน 
๔.๔ อักขระวิธีถูกต้อง   ๑๐ คะแนน 
๔.๕ บุคลิก ลีลา อารมณ์   ๑๐ คะแนน 
๔.๖ ความยากง่ายของเพลง  ๑๐ คะแนน 
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๕. เกณฑ์การตัดสิน 

ร้อยละ ๘๐ - ๑๐๐  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ ๗๐ - ๗๙   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ ๖๐ - ๖๙   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน ผล

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 ๖. คณะกรรมการการแข่งขัน ๓ หรือ ๕ คนเท่านั้น 
  คุณสมบัติของคณะกรรมการ 

- เป็นครูที่ทำการสอนดนตรีสากล หรอืขับร้องสากล  
- ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ยอมรับในด้านดนตรีสากลขับร้องสากลหรือขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขันหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

ฝึกซ้อม 
ข้อควรคำนึง 

- กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนากับนักเรียนที่เข้าแข่งขันเพ่ือนำไป
พัฒนาทักษะของตนเอง 
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๔. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
๑. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 

๑.๑ เป็นนักเรียนระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ 
๒. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 

๒.๑ ประเภทชาย (เดี่ยว) 
๒.๒ ประเภทหญิง (เดี่ยว) 

๓. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
๓.๑ ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  
๓.๒ หลักเกณฑ์การแข่งขัน 

- เพลงทีใ่ช้ประกวดจำนวน ๑ เพลง 
- เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที ่๙ โดยผู้ประกวดเลือก 

มาเอง 
- ไม่มีรีวิว/หางเครื่อง/แดนเซอร์ ประกอบเพลง 
- ต้องนำแถบบันทึกเสียง/ยูเอสบี เสียงดนตรีสำหรับประกอบการร้องเพลงมาเองและ

สามารถ  
ตัด Guide Melody ออกได้ (หากไม่สามารถตัดได้กรรมการจะไม่พิจารณาคะแนนให)้  

- จับฉลาก เพ่ือเรียงลำดับก่อนการแข่งขัน ๓๐ นาที 
- ส่งเนื้อร้องให้คณะกรรมการในวันประกวด จำนวน ๓ ชุด 
- แต่งกายด้วยชุดนักเรียน  
- กรณีท่ีเกิดการผิดพลาดอนุญาตให้เริ่มต้นใหม่ได้ทั้งนี้ไม่เกินวรรคท่ี ๒ ของเนื้อร้องท่อนที่ ๑ 

หากเกินจากนี้ถือว่าผิดพลาด กรรมการจะหักคะแนนตามกรณีที่ผิด  
- ไม่อนุญาตให้ดูเนื้อเพลงในขณะประกวด 

๔. เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 
๔.๑ น้ำเสียง ความไพเราะของเสียง  ๓๐ คะแนน 
๔.๒ เทคนิคการขับร้อง   ๒๐ คะแนน 
๔.๓ จังหวะ ทำนอง ถูกต้อง  ๒๐ คะแนน 
๔.๔ อักขระวิธีถูกต้อง   ๑๐ คะแนน 
๔.๕ บุคลิก ลีลา อารมณ์   ๑๐ คะแนน 
๔.๖ ความยากง่ายของเพลง  ๑๐ คะแนน 
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๕. เกณฑ์การตัดสิน 

ร้อยละ ๘๐ - ๑๐๐  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ ๗๐ - ๗๙   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ ๖๐ - ๖๙   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน ผล

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 ๖. คณะกรรมการการแข่งขัน ๓ หรือ ๕ คนเท่านั้น 
  คุณสมบัติของคณะกรรมการ 

- เป็นครูที่ทำการสอนดนตรีสากล หรอืขับร้องสากล  
- ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นทีย่อมรับในด้านดนตรีสากลขับร้องสากลหรือขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขันหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

ฝึกซ้อม 
ข้อควรคำนึง 

- กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนากับนักเรียนที่เขา้แข่งขันเพื่อนำไปพัฒนา 

ทักษะของตนเอง 


