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เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70                                  
ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
(สาระนาฎศิลป)์ 

ช่ือกิจกรรม เขตพ้ืนท่ี/ระดับช้ัน ประเภท หมายเหตุ 

สพป. สพม. 

ป.1-ป.6 ม.1-ม.3 ม.1-ม.3 ม.4-ม.6   

สาระนาฏศิลป์  

18. การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ü ü ü ü ทีม 8-10 คน หมายเหต ุกรณี
โรงเรียน ขยาย
โอกาสทาง
การศึกษา สังกัด 
สำนักงานการ 
ประถมศึกษา ที่
เปิดสอน ถึง 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
สามารถส่งได้ 2 
สังกัด คือ ป 1- 6 
ส่งแข่งขัน กับสพป. 
ม 1- 6 ส่ง แข่งขัน 
กับ สพม. 

19. การแข่งขันระบำมาตรฐาน ü ü ü ü ทีม 6-12 คน 

20. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
อนุรักษ์ 

ü ü ü ü ทีมไม่เกิน12คน 

21. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค์ 

ü ü ü ü ทีมไม่เกิน16คน 

22. การแข่งขันการแสดงตลก ü ü ทีม 3 – 5 คน 

23. การแข่งขันมายากล ü ü ทีม 2 คน 

รวม 4 4 4 4   

2 2   

10 10   

สาระนาฏศิลป์รวม 6 กิจกรรม 20 รายการ   
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18. การแข่งขันรำวงมาตรฐาน  
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  
 - เป็นนักเรียนระดับช้ัน ประถมศึกษา (ป.1 - ป. 6)  
 - เป็นนักเรียนระดับช้ัน ม. 1 - ม.3  
 - เป็นนักเรียนระดับช้ัน ม. 4 - ม.6  
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน  
 2.1 แข่งขันเป็นทีม 8 - 10 คน (4 - 5 คู่)  
 2.2 จำนวนผู้เข้าแข่งขัน  
  2.2.1 ระดับช้ัน ประถมศึกษา (ป.1 – ป. 6)  จำนวน 1 ทีม  
  2.2.2 ระดับช้ัน ม. 1 - ม.3 สังกัด สพป.   จำนวน 1 ทีม  
  2.2.3 ระดับช้ัน ม. 1 - ม.3 สังกัด สพม.   จำนวน 1 ทีม  
  ๒.๒.๔ ระดับช้ัน ม. 4 - ม.6    จำนวน 1 ทีม 

3. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน  
 3.1 เพลงบังคับ 1 เพลง ระดับช้ัน ประถมศึกษา (ป.1 – ป. 6)  คือเพลงคืนเดือนหงาย  
     ระดับช้ัน ม.1 - ม.3    คือเพลงรำซิมารำ  
     ระดับช้ัน ม.4 - ม.6    คือเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ  
 3.2 เพลงเลือกเสรี 1 เพลง  
 3.3 จับฉลากเลือกเพลง 1 เพลงถ้าซ้ำกับเพลงเลือกเสรี ให้จับฉลากใหม่  
 3.4 ทีมผู้เข้าแข่งขันส่งแผ่นซีดีเพลง พร้อมรายช่ือผู้เข้าแข่งขันในวันรายงานตัว  
 3.5 แต่งกายตามแบบรำวงมาตรฐาน โดยเลือกแต่งกาย ดังน้ี 
  3.5.1 แบบพ้ืนเมืองภาคกลาง 
  3.5.2 แบบรัชกาลท่ี 5 
  3.5.3 แบบสากลนิยม 
  3.5.4 แบบราตรีสโมสร  

3.5.5 ผสมผสาน 4 แบบ (3.5.1 - 3.5.๔) 
 3.6 ใช้ผู้แสดงชายจริง หญิงแท้  
 3.7 ใช้ท่ารำของกรมศิลปากร ตามลิงก์ ดังน้ี https://youtu.be/S3xDNYaCwz4  
 3.8 ให้คณะกรรมการดำเนินการจับสลากลำดับที่การแข่งขัน และแจ้งผลการจับสลากให้โรงเรียนทราบ
ล่วงหน้า กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถขึ้นเวทีแข่งขันตามลำดับที่การแข่งขันได้ ให้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลต่อ
คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันก่อนการแข่งขันล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการจัดลำดับที่การ
แข่งขันให้ใหม่  
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4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน  
 4.1 ความถูกต้องท่ารำ   20 คะแนน  
 4.2 จังหวะการรำ   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  
 ต่ำกว่าร้อยละ 60  ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน ผลการตัดสินของ    
                                          คณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด  
6. คณะกรรมการการแข่งขัน ระดับช้ันละ 3 หรือ 5 คน  
 คุณสมบัติของคณะกรรมการ  
  - เป็นศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) หรือ 
  -  เป ็นคร ูท ี ่ ทำการสอนสาระนาฏศ ิลป ์มาแล ้วไม ่น ้อยกว ่ า  ๑๕  ป ี  หร ือ  มีว ิทยฐานะ 
ชำนาญการพิเศษข้ึนไป หรือ 
  - เป็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า สาขาวิชานาฏศิลป์/ศิลปะการแสดง หรือมี
คุณวุฒิระดับปริญญาโทและดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานาฏศิลป์/ศิลปะการแสดง
ในสถาบันอุดมศึกษา หรือ 
  - เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี ่ยวชาญด้านนาฏศิลป์หรือศิลปะการแสดง ได้แก่ ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์) นักวิชาการละครและดนตรีทรงคุณวุฒิ (โขน ละคร และดนตรี) นาฏศิลปินทักษะพิเศษ 
นาฏศิลปินอาวุโส ผู้เช่ียวชาญด้านนาฏศิลป์ และผู้ชำนาญการด้านนาฏศิลป์ หรือ 
  - กรณีท่ีไม่มีคุณวุฒิ/ตำแหน่งตามท่ีกำหนดข้างต้น ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และประสบการณ์
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี ๗๐ ปีการศึกษา 2565  

แนวปฏิบัติ/ข้อควรคำนึงของกรรมการ 
  - กรรมการต้องช้ีแจง/อธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการแข่งขันก่อนเร่ิมการแข่งขัน  
  - กรรมการต้องไม่ตัดสินกรณีสถานศึกษาท่ีตนเองสังกัดเข้าแข่งขัน 
  - กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มแก่นักเรียนทุกทีมท่ีเข้าร่วมแข่งขัน   
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7. การเข้าแข่งขันระดับภาค และระดับชาติ  
 7.1 ให้ทีมที่เป็นตัวแทนของของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมต้องได้คะแนน
ระดับเหรียญทองลำดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติ
จะต้องได้คะแนนระดับเหรียญทองลำดับท่ี ๑ - ๓ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป)  
 7.๒ ในกรณีแข่งขันระดับเขตพื้นที ่การศึกษาที่มีทีมชนะลำดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน และในระดับภาค  
มีมากกว่า ๓ ทีม ให้พิจารณาลำดับที่ตามลำดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ ๑ เท่ากันให้ดู
ข้อที่ ๒ ทีมที่ได้คะแนนข้อ ที่ ๒ มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าข้อที่ ๒ เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุก
ข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ช้ีขาด  
8. การเผยแพร่ผลงานท่ีได้รับรางวัล  
 ผลงานของนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 3 คณะกรรมการพิจารณาและนำไปเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ต่อไป ซึ่งผลงานของผู้แข่งขันถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ใน
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
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19. การแข่งขันระบำมาตรฐาน  
นิยามศัพท์  
 ระบำมาตรฐาน หมายถึง การแสดงระบำ หรือรำท่ีมีรูปแบบการแต่งกายยืนเครื่อง พระ นาง โดยให้ผู้เข้า
แข่งขันเลือกส่งการแข่งขัน 1 ชุด จากชุดการแสดงดังต่อไปน้ี 
 ระบำกฤดาภินิหาร  ระบำส่ีบท  ระบำดาวดึงส์   
 ระบำเทพบันเทิง  ระบำย่องหงิด  ระบำพรหมาสตร์  
 ระบำนันทอุทยาน รำก่ิงไม้เงินทอง รำปะเลง     
 รำฝร่ังคู่  รำเชิดฉ่ิงเชิดจีน  รำช้าเร็วระบำ  
 รำพัทธวิสัย 
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  
 - เป็นนักเรียนระดับช้ัน ประถมศึกษา (ป.1–ป. 6)  
 - เป็นนักเรียนระดับช้ัน ม.1- ม.3  
 - เป็นนักเรียนระดับช้ัน ม.4- ม.6  
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน  
   2.1 แข่งขันเป็นทีม 6 - 12 คน  
 2.2 จำนวนผู้เข้าแข่งขัน  
  2.2.1 ระดับช้ัน ประถมศึกษา (ป.1 – ป. 6)  จำนวน 1 ทีม  
  2.2.2 ระดับช้ัน ม. 1- ม.3 สังกัด สพป.   จำนวน 1 ทีม  
  2.2.3 ระดับช้ัน ม. 1- ม.3 สังกัด สพม.   จำนวน 1 ทีม  
  ๒.๒.๔ ระดับช้ัน ม. 4- ม.6    จำนวน 1 ทีม  
3. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน  
 3.1 การแต่งกายยืนเคร่ืองพระ นาง ตามรูปแบบกรมศิลปากร หรือเคร่ืองพระ นาง เลียนแบบเคร่ืองละคร
รำโบราณ (เคร่ืองเบา)  
 3.2 รำตามทำนองและเน้ือร้องของท่ีมาของท่ารำ 
 3.3 ผู้แสดงพระ นาง จะเป็นหญิงล้วน ชายล้วน หรือชายหญิงก็ได้  
 3.4 ใช้แผ่นซีดีหรือเทปบันทึกเสียงประกอบการรำ  
 3.5 ให้คณะกรรมการดำเนินการจับสลากลำดับที่การแข่งขัน และแจ้งผลการจับสลากให้โรงเรียนทราบ
ล่วงหน้า กรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถขึ้นเวทีแข่งขันตามลำดับที่ในวันแข่งขันได้ ให้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลต่อ
คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันก่อนการแข่งขันล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการจัดลำดับที่การ
แข่งขันให้ใหม่ 
          3.6 ให้ผู้เข้าแข่งขันระบุท่ีมาของท่ารำ โดยกำหนดให้ใช้ 2 รูปแบบ ได้แก่ ท่ารำของกรมศิลปากร หรือท่ารำ
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
 4.1 ความถูกต้องท่ารำ     30 คะแนน  
 4.2 จังหวะ และลีลา    20 คะแนน  
 4.3 สีหน้าและอารมณ์ในการแสดง   20 คะแนน  
 4.4 ความพร้อมเพรียง     20 คะแนน  
 4.5 การแต่งกาย    10 คะแนน  
5. เกณฑ์การตัดสิน  
 ร้อยละ 80 - 100  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
 ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
 ร้อยละ 60– 69  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
 ต่ำกว่าร้อยละ 60  ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน ผลการตัดสินของ    
               คณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด  
6. คณะกรรมการการแข่งขัน ระดับช้ันละ 3 หรือ 5 คน  
 คุณสมบัติของคณะกรรมการ  
 - เป็นศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) หรือ 
 - เป็นครูที ่ทำการสอนสาระนาฏศิลป์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี หรือ มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  
ข้ึนไป หรือ 
 - เป็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า สาขาวิชานาฏศิลป์/ศิลปะการแสดง หรือมี
คุณวุฒิระดับปริญญาโทและดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานาฏศิลป์/ศิลปะการแสดง
ในสถาบันอุดมศึกษา หรือ 
 - เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญด้านนาฏศิลป์หรือศิลปะการแสดง ได้แก่ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง 
(นาฏศิลป์) นักวิชาการละครและดนตรีทรงคุณวุฒิ (โขน ละคร และดนตรี) นาฏศิลปินทักษะพิเศษ นาฏศิลปินอาวุโส 
ผู้เช่ียวชาญด้านนาฏศิลป์ และผู้ชำนาญการด้านนาฏศิลป์ หรือ 
 - กรณีที่ไม่มีคุณวุฒิ/ตำแหน่งตามที่กำหนดข้างต้น ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นท่ี
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี ๗๐ ปีการศึกษา 2565  

แนวปฏิบัติ/ข้อควรคำนึงของกรรมการ 
 - กรรมการต้องช้ีแจง/อธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการแข่งขันก่อนเร่ิมการแข่งขัน  
 - กรรมการต้องไม่ตัดสินกรณีสถานศึกษาท่ีตนเองสังกัดเข้าแข่งขัน 
 - กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มแก่นักเรียนทุกทีมท่ีเข้าร่วมแข่งขัน   
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7. การเข้าแข่งขันระดับภาค และระดับชาติ  
 7.1 ให้ทีมที่เป็นตัวแทนของของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมต้องได้คะแนนระดับ
เหรียญทองลำดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติ 
จะต้องได้คะแนนระดับเหรียญทองลำดับท่ี ๑ - ๓ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป)  
 7.๒ ในกรณีแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีทีมชนะลำดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน และในระดับภาค มี
มากกว่า ๓ ทีม ให้พิจารณาลำดับที่ตามลำดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ ๑ เท่ากันให้ดู
ข้อที่ ๒ ทีมที่ได้คะแนนข้อ ที่ ๒ มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าข้อที่ ๒ เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากัน
ทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ช้ีขาด  
8. การเผยแพร่ผลงานท่ีได้รับรางวัล  
 ผลงานของนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 3 คณะกรรมการพิจารณาและนำไปเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ต่อไป ซึ่งผลงานของผู้แข่งขันถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ใน
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
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20. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  
นิยามศัพท์  
 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ หมายถึง การแสดงนาฏศิลป์ไทยประเภทรำหรือระบำเบ็ดเตล็ดที่ปรมาจารย์ทาง
นาฏศิลป์ไทยได้คิดประดิษฐ์ท่ารำ ดนตรี และทำนองเพลงไว้ และได้รับการยอมรับ โดยให้ผู้เข้าแข่งขันเลือกส่งการ
แข่งขัน 1 ชุด จากชุดการแสดงดังต่อไปน้ี 
 ระบำทวารวดี  ระบำเชียงแสน  ระบำศรีวิชัย 
 ระบำสุโขทัย ระบำลพบุรี ระบำศรีชยสิงห์ 
 ระบำอยุธยา ระบำนพรัตน์ ระบำนางกอย 
 ระบำวิชนี ระบำไก่  ระบำม้า 
 ระบำมยุราภิรมย์  ระบำมฤคระเริง ระบำจันทกินรี 
 ระบำฉ่ิง  ระบำกรับ ระบำไกรลาศสำเริง   
 รำซัดชาตรี รำสีนวล รำสีนวลออกอาหนู   
 รำพม่ามอญ  ฟ้อนม่านมงคล   
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  
 - เป็นนักเรียนระดับช้ัน ประถมศึกษา (ป.1 – ป. 6)  
 - เป็นนักเรียนระดับช้ัน ม. 1 - ม.3  
 - เป็นนักเรียนระดับช้ัน ม. 4 - ม.6  
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน  
 2.1 แข่งขันเป็นทีม ไม่เกิน 12 คน  
 2.2 จำนวนผู้เข้าแข่งขัน  
  2.2.1 ระดับช้ัน ประถมศึกษา (ป.1 – ป. 6) จำนวน 1 ทีม  
  2.2.2 ระดับช้ัน ม. 1- ม.3 สังกัด สพป. จำนวน 1 ทีม  
  2.2.3 ระดับช้ัน ม. 1- ม.3 สังกัด สพม. จำนวน 1 ทีม 
  ๒.๒.๔ ระดับช้ัน ม. 4- ม.6 จำนวน 1 ทีม  
3. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน  
 3.1 รำตามทำนองและเน้ือร้องของท่ีมาของท่ารำ 
 3.2 แต่งกายตามแบบมาตรฐานของการแสดงนาฏศิลป์ไทยชุดน้ันๆ 
 3.3 ผู้แสดงจะเป็นหญิงล้วน ชายล้วน หรือชายหญิงก็ได้  
 3.4 ใช้แผ่นซีดีหรือเทปบันทึกเสียง  
 3.5 ให้คณะกรรมการดำเนินการจับสลากลำดับที่การแข่งขัน และแจ้งผลการจับสลากให้โรงเรียนทราบ
ล่วงหน้า กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถขึ้นเวทีแข่งขันตามลำดับที่ในวันแข่งขันได้ ให้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลต่อ
คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันก่อนการแข่งขันล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการจัดลำดับที่การ
แข่งขันให้ใหม่ 
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4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
 4.1 ความถูกต้องท่ารำ     30 คะแนน  
 4.2 จังหวะ และลีลา    20 คะแนน  
 4.3 สีหน้าและอารมณ์ในการแสดง   20 คะแนน  
 4.4 ความพร้อมเพรียง     20 คะแนน  
 4.5 การแต่งกาย    10 คะแนน  
5. เกณฑ์การตัดสิน  
 ร้อยละ 80 - 100  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
 ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน    
 ร้อยละ 60– 69  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
 ต่ำกว่าร้อยละ 60  ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน ผลการตัดสินของ 
    คณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด  
6. คณะกรรมการการแข่งขัน ระดับช้ันละ 3 หรือ 5 คน   
 คุณสมบัติของคณะกรรมการ  
 - เป็นศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) หรือ 
 - เป็นครูที่ทำการสอนสาระนาฏศิลป์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี หรือ มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษขึ้นไป 
หรือ 
 - เป็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า สาขาวิชานาฏศิลป์/ศิลปะการแสดง หรือมี
คุณวุฒิระดับปริญญาโทและดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานาฏศิลป์/ศิลปะการแสดง
ในสถาบันอุดมศึกษา หรือ 
 - เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญด้านนาฏศิลป์หรือศิลปะการแสดง ได้แก่ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง 
(นาฏศิลป์) นักวิชาการละครและดนตรีทรงคุณวุฒิ (โขน ละคร และดนตรี) นาฏศิลปินทักษะพิเศษ นาฏศิลปินอาวุโส 
ผู้เช่ียวชาญด้านนาฏศิลป์ และผู้ชำนาญการด้านนาฏศิลป์ หรือ 
 - กรณีที่ไม่มีคุณวุฒิ/ตำแหน่งตามที่กำหนดข้างต้น ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นท่ี
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี ๗๐ ปีการศึกษา 2565  

แนวปฏิบัติ/ข้อควรคำนึงของกรรมการ 
 - กรรมการต้องช้ีแจง/อธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการแข่งขันก่อนเร่ิมการแข่งขัน  
 - กรรมการต้องไม่ตัดสินกรณีสถานศึกษาท่ีตนเองสังกัดเข้าแข่งขัน 
 - กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มแก่นักเรียนทุกทีมท่ีเข้าร่วมแข่งขัน   
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7. การเข้าแข่งขันระดับภาค และระดับชาติ  
 7.1 ให้ทีมที่เป็นตัวแทนของของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมต้องได้คะแนนระดับ
เหรียญทองลำดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติ
จะต้องได้คะแนนระดับเหรียญทอง ลำดับท่ี ๑ - ๓ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป)  
 7.๒ ในกรณีแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีทีมชนะลำดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน และในระดับภาค มี
มากกว่า ๓ ทีม ให้พิจารณาลำดับที่ตามลำดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ ๑ เท่ากันให้ดู
ข้อที่ ๒ ทีมที่ได้คะแนนข้อ ที่ ๒ มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าข้อที่ ๒ เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากัน
ทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ช้ีขาด  
8. การเผยแพร่ผลงานท่ีได้รับรางวัล  
 ผลงานของนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 3 คณะกรรมการพิจารณาและนำไปเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ต่อไป ซึ่งผลงานของผู้แข่งขันถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ใน
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
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21. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  
นิยามศัพท์  
 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ หมายถึง การแสดงนาฏศิลป์ไทยที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ทั้งท่ารำ เพลงดนตรีเนื้อหา 
การแต่งกายและลีลาท่ารำสอดคล้องตามกรอบแนวคิดที่กำหนดขึ้น โดยผ่านทักษะกระบวนการกลุ่มอย่างเป็นระบบ
แล้ว นำเสนอในรูปแบบของโครงงาน และการแสดง ๑ ชุด ซ่ึงจะออกมาในรูปแบบของประเภทระบำเบ็ดเตล็ดหรือ
การแสดงพ้ืนเมืองในเชิงสร้างสรรค์  
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  
 - เป็นนักเรียนระดับช้ัน ประถมศึกษา (ป.1 – ป.6)  
 - เป็นนักเรียนระดับช้ัน ม.1 - ม.3  
 - เป็นนักเรียนระดับช้ัน ม.4 - ม.6  
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน  
 2.1 แข่งขันเป็นทีม ไม่เกิน 16 คน  
 2.2 จำนวนผู้เข้าแข่งขัน 
  2.2.1 ระดับช้ันประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) จำนวน 1 ทีม  
  2.2.2 ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 สังกัด สพป. จำนวน 1 ทีม  
  2.2.3 ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 สังกัด สพม. จำนวน 1 ทีม  
  ๒.๒.๔ ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 จำนวน 1 ทีม  
3. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน  

3.1 ให้ผู ้เข้าแข่งขันจัดทำคลิปวิดีโอกระบวนการสร้างสรรค์ ความยาวไม่ 3 นาที จัดส่งพร้อมเพลง
ประกอบการแสดงบันทึกในรูปแบบ CD หรือ DVD หรือ Flash Drive ส่งถึงกรรมการจัดงานก่อนวันที่ทำการแข่งขัน 
7 วันทำการ โดยจะนับวันประทับตราไปรษณีย์ที่นำส่งเป็นสำคัญ หากไม่ส่งให้กรรมการตามกำหนดจะถูกหักคะแนน
จากเกณฑ์การตัดสิน (ข้อ 4.1) 5 คะแนน 

3.2 ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดทำเอกสาร สูจิบัตร หรือแผ่นพับ โดยมีรูปแบบและหัวข้อนำเสนอตามท่ีคณะกรรมการ
กำหนด ดังน้ี 
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ปกหน้า 
(สามารถออกแบบหน้าปกได้ตามความเหมาะสม                     
แต่ต้องปรากฏรายละเอียดข้อความด้านล่างใน
หน้าปก) 

 
 

เอกสารแนะนำรายละเอียดของการแสดง                
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 

 
 

............ระบุช่ือชุดสร้างสรรค์............... 
 
 

............ระบุช่ือผู้สร้างสรรค์............... 
 
 

............ระบุปี พ.ศ. ท่ีสร้างสรรค์............... 
 

เน้ือหา 
ให้อธิบายสาระสำคัญของการแสดงนาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค์ตามหัวข้อท่ีกำหนด ดังน้ี 
1. แรงบันดาลใจ หรือแนวคิดในการสร้างสรรค์ 
2. การออกแบบการสร้างสรรค์ 
3. ข้ันตอน หรือวิธีการสร้างสรรค์ 
4. ผลงานการสร้างสรรค์ 
 
หมายเหตุ สามารถใส่รูปภาพประกอบเอกสารได้ 

  
 3.3 เพลงที่ใช้ประกอบท่ารำต้องเป็นเพลงที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ มีหรือไม่มีเนื้อร้องก็ได้ โดยให้มีความหมาย
ในการส่งเสริมวิถึไทย  
 3.4 การแต่งกาย แต่งตามข้อมูลและสอดคล้องกับกรอบแนวคิดที่กำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงความสวยงาม และ
ความเหมาะสมของเพลงท่ีนำเสนอ  
 ๓.5 ใช้เวลาในการเตรียมการแสดงและนำเสนอไม่เกิน 12 นาที หากเกินเวลาจะถูกหักคะแนน นาทีละ  
1 คะแนน (คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันจะจัดหาเคร่ือง computer, โปรเจคเตอร์ เคร่ือง LCD และจอภาพไว้ให้) 
 3.6 ผู้แสดงจะเป็นหญิงล้วน ชายล้วน หรือชายหญิงก็ได้  
 3.7 ให้คณะกรรมการดำเนินการจับสลากลำดับที่การแข่งขัน และแจ้งผลการจับสลากให้โรงเรียนทราบ
ล่วงหน้า กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถขึ้นเวทีแข่งขันตามลำดับที่ในวันแข่งขันได้ ให้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลต่อ
คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันก่อนการแข่งขันล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการจัดลำดับที่การ
แข่งขันให้ใหม่ 
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4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน  
 ๔.1 การนำเสนอรูปแบบการแสดง (ลำดับการแสดง ความต่อเน่ือง อารมณ์ผู้แสดง)    20 คะแนน 

 4.2 ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกระบวนท่ารำ         20 คะแนน  
 4.3 องค์ประกอบการแสดง (การใช้พ้ืนท่ีในการแสดง ฉาก และอุปกรณ์) 20 คะแนน 
 4.4 การนำเสนอกระบวนการสร้างสรรค์ ข้อมูล และองค์ประกอบผลงานสร้างสรรค์   10 คะแนน  

 4.5 การคัดเลือกผู้แสดง 10 คะแนน 
 4.6 การแต่งกาย        ๑0 คะแนน  

 4.7 เพลงประกอบการแสดง (น่าสนใจสอดคล้องกับแนวคิด)  10 คะแนน 
5. เกณฑ์การตัดสิน (ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด)  
 ร้อยละ 80 - 100  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
 ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
 ร้อยละ 60– 69  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
 ต่ำกว่าร้อยละ 60  ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน  
 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด  
6. คณะกรรมการการแข่งขัน ระดับช้ันละ 3 หรือ 5 คน  
 คุณสมบัติของคณะกรรมการ  
 - เป็นศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) หรือ 
 - เป็นครูที่ทำการสอนสาระนาฏศิลป์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี หรือ มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษขึ้นไป 
หรือ 
 - เป็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า สาขาวิชานาฏศิลป์/ศิลปะการแสดง หรือมี
คุณวุฒิระดับปริญญาโทและดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานาฏศิลป์/ศิลปะการแสดง
ในสถาบันอุดมศึกษา หรือ 
 - เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญด้านนาฏศิลป์หรือศิลปะการแสดง ได้แก่ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง 
(นาฏศิลป์) นักวิชาการละครและดนตรีทรงคุณวุฒิ (โขน ละคร และดนตรี) นาฏศิลปินทักษะพิเศษ นาฏศิลปินอาวุโส 
ผู้เช่ียวชาญด้านนาฏศิลป์ และผู้ชำนาญการด้านนาฏศิลป์ หรือ 
 - กรณีที่ไม่มีคุณวุฒิ/ตำแหน่งตามที่กำหนดข้างต้น ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นท่ี
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี ๗๐ ปีการศึกษา 2565  

แนวปฏิบัติ/ข้อควรคำนึงของกรรมการ 
 - กรรมการต้องช้ีแจง/อธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการแข่งขันก่อนเร่ิมการแข่งขัน  
 - กรรมการต้องไม่ตัดสินกรณีสถานศึกษาท่ีตนเองสังกัดเข้าแข่งขัน 
 - กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มแก่นักเรียนทุกทีมท่ีเข้าร่วมแข่งขัน   
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7. การเข้าแข่งขันระดับภาค และระดับชาติ  
 7.1 ให้ทีมที่เป็นตัวแทนของของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมต้องได้คะแนนระดับ
เหรียญทองลำดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติ
จะต้องได้คะแนนระดับเหรียญทอง ลำดับท่ี ๑ - ๓ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป)  
 7.๒ ในกรณีแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่มีทีมชนะลำดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน และในระดับภาค มี
มากกว่า ๓ ทีม ให้พิจารณาลำดับที่ตามลำดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ ๑ เท่ากันให้ดู
ข้อท่ี ๒ ทีมท่ีได้คะแนนข้อท่ี ๒ มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าข้อท่ี ๒ เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากัน
ทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ช้ีขาด  
8. การเผยแพร่ผลงานท่ีได้รับรางวัล  
 ผลงานของนักเรียนท่ีได้รับคะแนนสูงสุดอันดับท่ี 1 - 3 คณะกรรมการพิจารณาและนำไปเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ต่อไป ซ่ึงผลงานของผู้แข่งขันถือเป็นลิขสิทธ์ิของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใช้ใน
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
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22. การแข่งขันการแสดงตลก  
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  
 - เป็นนักเรียนระดับช้ัน ป.1 – ป.๖  
 - เป็นนักเรียนระดับช้ัน ป.1 - ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาส)  
 - เป็นนักเรียนระดับช้ัน ม.1 - ม.๖  
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน  
 2.1 แข่งขันเป็นทีม ทีมละ ๓ - ๕ คน (ไม่รวมคนเล่นดนตรีประกอบการแสดง)  
 2.2 จำนวนผู้เข้าแข่งขัน  
       2.2.1 สังกัด สพป. ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) หรือ ระดับช้ัน ป.1 - ม.3 โรงเรียนขยายโอกาส  
จำนวน 1 ทีม  
       2.2.2 สังกัด สพม. ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 - ม.๖) จำนวน 1 ทีม  
3. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน  
 3.1 เน้ือหาท่ีแสดงไม่เสียดสี ล้อเลียน และกระทบสิทธ์ิผู้อ่ืน  
 3.2 ไม่แยกชาย-หญิง  
 3.3 เวลาในการแสดงไม่เกิน ๑๕ นาที หากเกินเวลาท่ีกำหนดจะถูกหักคะแนนนาทีละ 1 คะแนน  
 3.4 อนุญาตให้ใช้เคร่ืองเสียงและเคร่ืองดนตรีประกอบได้  
 3.5 ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์การแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันนำมาเอง  
 3.6 ในการจัดการแข่งขันทุกระดับ กรรมการจะจัดเตรียมเคร่ืองดนตรี (กลองชุด กีตาร์ไฟฟ้า 1 ตัว    
       กีต้าร์เบส 1 ตัว) ประกอบการแสดงไว้ให้  
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน  
 4.1 มุขตลกและการนำเสนอ    30 คะแนน  
 4.2 ปฏิภาณไหวพริบ      20 คะแนน  
 4.3 ความคิดสร้างสรรค์     2๐ คะแนน  
 4.4 ภาษาท่ีใช้ ท่วงทีลีลา จังหวะ   ๒๐ คะแนน  
 4.5 การแต่งกายและอุปกรณ์     10 คะแนน  
5. เกณฑ์การตัดสิน  
 ร้อยละ 80 - 100  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
 ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
 ร้อยละ 60– 69  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
 ต่ำกว่าร้อยละ 60  ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน ผลการตัดสินของ 
    คณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด  
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คุณสมบัติของคณะกรรมการ  
 - เป็นศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) หรือ 
 - เป็นครูที่ทำการสอนสาระนาฏศิลป์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี หรือ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษขึ้นไป 
หรือ 
 - เป็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า สาขาวิชานาฏศิลป์/ศิลปะการแสดง หรือมี
คุณวุฒิระดับปริญญาโทและดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานาฏศิลป์/ศิลปะการแสดง
ในสถาบันอุดมศึกษา หรือ 
 - เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญด้านนาฏศิลป์หรือศิลปะการแสดง ได้แก่ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง 
(นาฏศิลป์) นักวิชาการละครและดนตรีทรงคุณวุฒิ (โขน ละคร และดนตรี) นาฏศิลปินทักษะพิเศษ นาฏศิลปินอาวุโส 
ผู้เช่ียวชาญด้านนาฏศิลป์ ผู้ชำนาญการด้านนาฏศิลป์ และนักแสดงตลกอาชีพ หรือ 
 - กรณีที่ไม่มีคุณวุฒิ/ตำแหน่งตามที่กำหนดข้างต้น ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นท่ี
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี ๗๐ ปีการศึกษา2565 

แนวปฏิบัติ/ข้อควรคำนึงของกรรมการ 
 - กรรมการต้องช้ีแจง/อธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการแข่งขันก่อนเร่ิมการแข่งขัน  
 - กรรมการต้องไม่ตัดสินกรณีสถานศึกษาท่ีตนเองสังกัดเข้าแข่งขัน 
 - กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มแก่นักเรียนทุกทีมท่ีเข้าร่วมแข่งขัน   
7. การเข้าแข่งขันระดับภาค และระดับชาติ  
 7.1 ให้ทีมที่เป็นตัวแทนของของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมต้องได้คะแนนระดับ
เหรียญทองลำดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขัน ในระดับชาติ
จะต้องได้คะแนนระดับเหรียญทองลำดับท่ี ๑ - ๓ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป)  
 7.๒ ในกรณีแข่งขันระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีมีทีมชนะลำดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน และในระดับภาค มี
มากกว่า ๓ ทีม ให้พิจารณาลำดับท่ีตามลำดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมท่ีได้คะแนนข้อท่ี ๑ เท่ากันให้ดูข้อ
ท่ี ๒ ทีมท่ีได้คะแนนข้อ ท่ี ๒ มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าข้อท่ี ๒ เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้
ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ช้ีขาด  
8. การเผยแพร่ผลงานท่ีได้รับรางวัล  
 ผลงานของนักเรียนท่ีได้รับคะแนนสูงสุดอันดับท่ี 1 - 3 คณะกรรมการพิจารณาและนำไปเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ต่อไป ซ่ึงผลงานของผู้แข่งขันถือเป็นลิขสิทธ์ิของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใช้ใน
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
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23. การแข่งขันการแสดงมายากล  
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  
 - เป็นนักเรียนระดับช้ัน ป.1 - ป.๖  
 - เป็นนักเรียนระดับช้ัน ป.1 - ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาส)  
 - เป็นนักเรียนระดับช้ัน ม.๑ - ม.6  
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน  
 2.1 แข่งขันเป็นทีม ทีมละ ๒ คน (ผู้แสดง 1 คน ผู้ช่วย 1 คน)  
 2.2 จำนวนผู้เข้าแข่งขัน  
       2.2.1 สังกัด สพป. ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) หรือ ระดับช้ัน ป.1 - ม.3  โรงเรียนขยายโอกาส  
      จำนวน 1 ทีม  
       2.2.2 สังกัด สพม. ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 - ม.๖) จำนวน 1 ทีม  
3. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน  
 3.1 เวลาในการแสดง ไม่เกิน 1๐ นาที หากใช้เวลามากกว่าเวลาท่ีกำหนด หักนาทีละ 1 คะแนน  
 3.2 ไม่แยก ชาย-หญิง  
 3.3 การแสดงจะต้องไม่เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อ่ืนและส่ิงแวดล้อม  
 3.4 อนุญาตให้ใช้เสียงดนตรีประกอบการแสดงได้  
 3.5 การแสดงหน้ากากจีนไม่จัดอยู่ในประเภทการแสดงมายากล  
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน  
 4.1 ศิลปะการแสดงมายากล    30 คะแนน  
 4.2 เทคนิคหรือกลวิธีของการแสดงมายากล  20 คะแนน 
 4.3 ความคิดสร้างสรรค์    20 คะแนน  
 4.4 การแต่งกาย     20 คะแนน 

  4.5 อุปกรณ์ประกอบการแสดง    10 คะแนน  
 5. เกณฑ์การตัดสิน  
 ร้อยละ 80 - 100  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
 ร้อยละ 70 - 79  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
 ร้อยละ 60 - 69  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
 ต่ำกว่าร้อยละ 60  ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน ผลการตัดสินของ   
                                          คณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด  
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6. คณะกรรมการการแข่งขัน ระดับช้ันละ 3 - 5 คน  
 คุณสมบัติของคณะกรรมการ  
 - เป็นศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) หรือ 
 - เป็นครูที่ทำการสอนสาระนาฏศิลป์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี หรือ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษขึ้นไป 
หรือ 
 - เป็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า สาขาวิชานาฏศิลป์/ศิลปะการแสดง หรือมี
คุณวุฒิระดับปริญญาโทและดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานาฏศิลป์/ศิลปะการแสดง
ในสถาบันอุดมศึกษา หรือ 
 - เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญด้านนาฏศิลป์หรือศิลปะการแสดง ได้แก่ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง 
(นาฏศิลป์) นักวิชาการละครและดนตรีทรงคุณวุฒิ (โขน ละคร และดนตรี) นาฏศิลปินทักษะพิเศษ นาฏศิลปินอาวุโส 
ผู้เช่ียวชาญด้านนาฏศิลป์ ผู้ชำนาญการด้านนาฏศิลป์ และนักแสดงมายากลอาชีพ หรือ 

- กรณีที่ไม่มีคุณวุฒิ/ตำแหน่งตามที่กำหนดข้างต้น ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นท่ี
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี ๗๐ ปีการศึกษา 2565   

แนวปฏิบัติ/ข้อควรคำนึงของกรรมการ 
 - กรรมการต้องช้ีแจง/อธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการแข่งขันก่อนเร่ิมการแข่งขัน  
 - กรรมการต้องไม่ตัดสินกรณีสถานศึกษาท่ีตนเองสังกัดเข้าแข่งขัน 
 - กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มแก่นักเรียนทุกทีมท่ีเข้าร่วมแข่งขัน   
7. การเข้าแข่งขันระดับภาค และระดับชาติ  
 7.1 ให้ทีมที่เป็นตัวแทนของของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาค ทุกกิจกรรมต้องได้คะแนน
ระดับเหรียญทอง ลำดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติ 
จะต้องได้ คะแนนระดับเหรียญทอง ลำดับท่ี ๑ - ๓ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป)  
 7.๒ ในกรณีแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษ ที่มีทีมชนะลำดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน และในระดับภาค มี
มากกว่า ๓ ทีม ให้พิจารณาลำดับท่ีตามลำดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมท่ีได้คะแนนข้อท่ี ๑ เท่ากันให้ดูข้อ
ท่ี ๒ ทีมท่ีได้คะแนนข้อ ท่ี ๒ มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าข้อท่ี ๒ เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้
ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ช้ีขาด  
8. การเผยแพร่ผลงานท่ีได้รับรางวัล  
 ผลงานของนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 3 คณะกรรมการพิจารณาและนำไปเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ต่อไป ซ่ึงผลงานของผู้แข่งขันถือเป็นลิขสิทธ์ิของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือใช้ในการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
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ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีปรึกษา 
 

1. รองศาสตราจารย์ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ  ศิลปินแห่งชาติ  
2. นายไพโรจน์  ทองคำสุก        ราชบัณฑิต สาขานาฏกรรมไทย 
  

คณะกรรมการดำเนินการปรับปรุงเกณฑ์การแข่งขัน 
 

1. นายเฉลิมศักด์ิ  เย็นสำราญ   หัวหน้าฝ่ายตำรา สำนักวิชาการ  
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ  คงถาวร  รองคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์  
  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขสันติ แวงวรรณ  อาจารย์ประจำภาควิชานาฏศิลป์ไทย  
  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
 
 


