
 
เกณฑการแขงขันทักษะทางวิชาการ  

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
ผูประสานงาน และรับผิดชอบ  :  
  Ÿนางสาวกุสุมาลักษณ ขันธศรี  โทรศัพทมือถือ ๐๘๐-๐๓๐-๕๘๘๙ 
  Ÿนางสาวเมทินี  ตัลยารักษ โทรศัพทมือถือ ๐๘๑-๖๘๕-๑๓๙๕ 
  Ÿนางวริณี  มีจุย  โทรศัพทมือถือ ๐๘๒-๑๗๐-๙๖๒๐ 
๑.การประกวดเลานิทานคุณธรรม 

๑.๑ คุณสมบัติผูเขาแขงขัน 
๑.๒.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๓ 
๑.๒.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔-๖ หรือ ปวช.๑-๓ 

๑.๒ ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน 
  ๑.๒.๑ แขงขันประเภทเดี่ยว 
  ๑.๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน 
   -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๓   จํานวน ๑ คน 

-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔-๖ หรือ ปวช.๑-๓ จํานวน ๑ คน 
    ๑.๓ วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน 
  ๑.๓.๑ สงรายชื่อนักเรียนผูเขาแขงขัน พรอมชื่อครูผูฝกสอนจํานวน ๑ คน ตอ
ระดับชั้น 
  ๑.๓.๒ นิทานที่ใชประกวดจะตองมีเนื้อหาสาระเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม และมี
คตสิอนใจ 
  ๑.๓.๓ กําหนดใหผูเขาประกวดเลานิทานใชเครื่องเสียงจากกองกลาง 
  ๑.๓.๔ ผูเขาประกวดสามารถใชสื่อประกอบขณะเลานิทานไดโดยจัดการกับสื่อท่ี
นํามาใชดวย 
ตนเองเพียงคนเดียว 
  ๑.๓.๕ ผูเขาประกวดสามารถใชเพลงประกอบการเลาได (ผูเขาประกวดจัดหามา
เอง) 
  ๑.๓.๖ เวลาท่ีใชในการประกวด 
   -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๓   ใชเวลา ๗ นาที 



   -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔-๖ หรือ ปวช.๑-๓ ใชเวลา ๘ นาที 
  ๑.๓.๗ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 
 
 

-๒- 
    ๑.๔. เกณฑการใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน 
  ๑.๔.๑ เนื้อหาสาระเนนคุณธรรม จริยธรรม มีขอคิด คติเตือนใจ ๓๐
 คะแนน 
  ๑.๔.๒ ใชภาษาถูกตองตามอักขระและความตอเนื่องในการเลา ๒๐ 
 คะแนน 
  ๑.๔.๓ น้ําเสียงและลีลาทาทางประกอบ    ๒๐
 คะแนน 
  ๑.๔.๔ ความคิดริเริ่มสรางสรรค การใชสื่ออยางคุมคา 
                             อุปกรณประกอบมีความเหมาะสม      ๑๕
 คะแนน 
  ๑.๔.๕ บุคลิกภาพ      ๑๐
 คะแนน 
  ๑.๔.๖ ใชเวลาตามกําหนด       ๕
 คะแนน 
 หมายเหตุ การเลานิทานเกินเวลาท่ีกําหนด 

(๑) เกินเวลา ๓  นาที ตัด ๑  คะแนน 
(๒) เกินเวลา ๔-๕ นาที ตัด ๒ คะแนน 
(๓) เกินเวลามากกวา  ๖ นาที ตัด  ๓ คะแนน 

๑.๕. เกณฑการตัดสิน 
   รอยละ ๘๐-๑๐๐ ไดรับรางวัลเหรียญทอง 
   รอยละ ๗๐-๗๙  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน 

รอยละ ๖๐-๖๙  ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง 
ต่ํากวารอยละ ๖๐ ไดเกียรติบัตรเขารวมการแขงขัน 

 หมายเหตุ 
๑. ในกรณีท่ีมีทีมชนะลําดับสูงสุดไดคะแนนเทากันมากกวา ๓ ทีม ใหพิจารณาลําดับท่ี

ตามลําดับขอของการใหคะแนน เชน มีผูท่ีไดคะแนนขอท่ี ๑ เทากันใหดูท่ีคะแนนขอท่ี ๒ 



ทีมใดไดคะแนนขอท่ี ๒ มากกวา ถือเปนผูชนะ แตถาขอ ๒ เทากันใหดูคะแนนในขอ
ถัดไป ในกรณีคะแนนเทากันทุกขอใหใชวิธีจับฉลาก 

๒. ผลงานของนักเรียนท่ีไดรับคะแนนสูงสุดอันดับที่ ๑-๓ คณะกรรมการพิจารณาและนําไป
เผยแพรในเว็ปไซตตอไป ซึ่งผลงานของผูแขงขันถือเปนลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลปเพ่ือใชในการเผยแพรและประชาสัมพันธ 

 
 
 
 
 
 

-๓- 
๒.การประกวดมารยาทไทย 

๒.๑ คุณสมบัติผูเขาแขงขัน 
๒.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๓ 
๒.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔-๖ หรือ ปวช.๑-๓ 

๒.๒ ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน 
๒.๒.๑ แขงขันเปนทีม ๆ ละ ๒ คน (ชาย ๑ คน หญิง ๑ คน) 

  ๒.๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน 
   -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๓   จํานวน ๑ ทีม ทีมละ 
๒ คน 
   -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔-๖ หรือ ปวช.๑-๓ จํานวน ๑ ทีม ทีมละ 
๒ คน 

๒.๓.วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน 
  ๒.๓.๑ สงรายชื่อนักเรียนผูเขาแขงขัน พรอมชื่อครูผูฝกสอนจํานวน ๒ คน ตอ ๑ ทีม 
  ๒.๓.๒ รายละเอียดการแขงขัน (ใชเกณฑของกระทรวงวัฒนธรรม) 
   ๑) ทาบังคับ ผูเขาประกวดทุกคนจะตองปฏิบัติ 
    ๑.๑ กราบแบบเบญจางคประดิษฐ (ทุกระดับชั้น) 
    ๑.๒ ถวายความเคารพแบบโบราณราชประเพณี (เฉพาะระดับชั้น 
ม. ๔-๖) 
   ๒) ทาเลือก ผูเขาประกวดจะจับฉลากเลือกประกวด ดังนี้ 
   * ทาเลือก จํานวน ๒ ทา สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๓ ไดแก 



    ๑) กราบผูใหญ 
    ๒) รับของจากผูใหญยืน 
    ๓) รับของจากผูใหญนั่งพ้ืน 
    ๔) รับของจากผูใหญนั่งเกาอ้ี 
    ๕) สงของใหผูใหญนั่งพ้ืน 
    ๖) สงของใหผูใหญนั่งเกาอ้ี 
    ๗) การไหวระดับ ๑  ไหวพระ,ไหวโบราณสถาน,โบราณวัตถุทาง 
                                              พระพุทธศาสนา 
    ๘) การไหวระดับ๒  ไหวผูมีพระคุณ เชน พอ แม ปูยา ตายาย ครู
อาจารย  
                                              และบุคคลท่ีเคารพนับถืออยางสูง 

๙) การไหวระดับ ๓ ไหวผูท่ีเคารพนับถือโดยทั่วไปที่มีอายุไมมาก  
    รวมท้ังผูเสมอกัน 

   * ทาเลือกสําหรับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔-๖  หรือ ปวช.๑-๓ 
ประกวดทาเลือกโดยการจับฉลากสถานการณท่ีคณะกรรมการ

กําหนดให 
-๔- 

  ๒.๓.๓ ผูเขาประกวดจะตองเขาประกวดพรอมกันท้ังชายหญิง และแตงกายชุด
นักเรียน 
เทานั้น  
  ๒.๓.๔ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 

๒.๔. เกณฑการใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน 
  ๒.๔.๑  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๓ 
   ๑) ความถูกตอง    ๖๐ คะแนน 
   ๒) ทักษะความเปนธรรมชาต ิ  ๒๐ คะแนน 
   ๓) การแตงกาย (ความสุภาพเรียบรอย) ๒๐ คะแนน 
  ๒.๔.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔-๖ 
   ๑) ความถูกตอง    ๕๐ คะแนน 
   ๒) ทักษะความเปนธรรมชาต ิ  ๒๐ คะแนน 
   ๓) ปฏิภาณไหวพริบ   ๒๐ คะแนน 
   ๔) การแตงกาย (ความสุภาพเรียบรอย) ๑๐ คะแนน 

๒.๕ เกณฑการตัดสิน 



   รอยละ ๘๐-๑๐๐ ไดรับรางวัลเหรียญทอง 
   รอยละ ๗๐-๗๙  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน 

รอยละ ๖๐-๖๙  ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง 
ต่ํากวารอยละ ๖๐ ไดเกียรติบัตรเขารวมการแขงขัน 

หมายเหตุ 
๑. ในกรณีท่ีมีทีมชนะลําดับสูงสุดไดคะแนนเทากันมากกวา ๓ ทีม ใหพิจารณาลําดับท่ี

ตามลําดับขอของการใหคะแนน เชน มีผูท่ีไดคะแนนขอท่ี ๑ เทากันใหดูท่ีคะแนนขอท่ี ๒ 
ทีมใดไดคะแนนขอท่ี ๒ มากกวา ถือเปนผูชนะ แตถาขอ ๒ เทากันใหดูคะแนนในขอ
ถัดไป ในกรณีคะแนนเทากันทุกขอใหใชวิธีจับฉลาก 

๒. ผลงานของนักเรียนท่ีไดรับคะแนนสูงสุดอันดับที่ ๑-๓ คณะกรรมการพิจารณาและนําไป
เผยแพรในเว็ปไซตตอไป ซึ่งผลงานของผูแขงขันถือเปนลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลปเพ่ือใชในการเผยแพรและประชาสัมพันธ 

 
 

 


