การประกวดทําหนังสือเลมเล็ก
สํานักงาน กศน.จังหวัด อุบลราชธานี
1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
นักศึกษา กศน.
2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
2.1 แขงขันเปนทีม ๆ ละ 3 คน
2.2 จํานวนผูเขาแขงขัน กศน.อําเภอละ 1 ทีม
3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
3.1 กรอบเรื่องเปนหนังสือบันเทิงคดีที่ คณะกรรมการจะแจงกรอบเรื่องใหทราบในวันแขงขันโดยกรอบเรื่องจะ
คํานึงถึงความเปนธรรมแกทุกฝาย (คานิยมหลัก 12 ประการ)
3.2 รูปแบบของหนังสือเลมเล็ก
- ใชกระดาษ 100 ปอนด ขนาด A4 พับครึ่ง
- รูปเลมประกอบดวยหนาปก ปกใน ปกหลัง สวนที่บอกถึงที่มาของเรื่องหรือ แรงบันดาลใจและ
วัตถุประสงคของหนังสือ มีเนื้อเรื่อง 12 หนา และใหกําหนดเลขหนาใหชัดเจน
- เปนเรื่องที่แตงขึ้นเองหรือดัดแปลงมาจากเรื่องที่มีอยูเดิมก็ได เปนบทรอยแกวหรือรอยกรองประกอบ
ภาพ
- เนื้อหาภาพประกอบและรูปแบบตัวอักษรเหมาะสําหรับทุกวัย (ระดับประถม ม.ตน และ ม.ปลาย)
- มีภาพประกอบระบายสีดวยสีไม
3.3 ผลงานที่สงเขาประกวดจะไมสงคืน
3.4 กําหนดเวลา 3 ชั่วโมง
3.5 อุปกรณในการจัดทําใหผูเขาแขงขันจัดเตรียมมาเอง
4. เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน
4
.1 เนื้อหาสาระ
20
คะแนน
4.2 ภาพประกอบ
15
คะแนน
4.3 ภาษา และฉันทลักษณ
15 คะแนน
4.4 ความคิดสรางสรรค
15 คะแนน
4.5 ชื่อเรื่อง
5 คะแนน
4.6 ขนาดและรูปแบบตัวอักษร
10
คะแนน
4.7 ความสวยงามของรูปเลม
15
คะแนน
4.8 การวางแผน ทําโครงรางงานเขียนไดเหมาะสมเปนระบบ 5 คะแนน
5. คณะกรรมการการตัดสินการแขงขัน 3 คน
**************************************************

การประกวด “กลองสุดยอดอาชีพ กศน. ตําบล”
สํานักงาน กศน.จังหวัด อุบลราชธานี
กติกาการประกวด
- ผูเขารวมประกวดเปนบุคลากรในสังกัดสํานักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี
- จํานวนผูเขาประกวด กศน.อําเภอละ 1 กลอง
- มีการนําเสนอ “กลองสุดยอดอาชีพ กศน. ตําบล” ระยะเวลาไมเกิน 3 นาที
เกณฑการตัดสินการประกวด คะแนนเต็ม 100 คะแนน (10 ขอ ขอละ 10 คะแนน)
1.ชื่อกลองสุดยอดอาชีพกศน. มีความชัดเจน ติดสติ๊กเกอร 4 สี ขางกลองตามแบบฟอรมที่กําหนด
2. มีแฟมความรูและภาพประกอบที่นาสนใจ ตามหัวขอที่กําหนด
3. มี Check List สื่อประจํากลอง
4. มีขอมูลแนะนําสื่อสารสนเทศเพื่อ ใชในการศึกษา (หนังสือและสื่อมัลติมีเดีย)
5. มีขอมูลแหลงคนควาเพิ่มเติม (แนะนําเว็บไซต หนวยงาน ภูมิปญญาและพื้นที่เรียนรู)
6. มีขอมูลตลาดซื้อขาย แนะนําแหลงจําหนายวัตถุดิบ/อุปกรณสําหรับทําธุรกิจ พรอมตัวอยาง
วัตถุดิบ/อุปกรณ
7
. มีสื่อ หนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส / สื่อมัลติมีเดียและอื่น ๆ 10 รายการขึ้นไป
8. มีตัวอยางผลงาน ชิ้นงาน (ของจริง ของจําลอง ภาพแสดง เอกสาร)
9. มีองคความรูอาชีพที่ครบถวน สมบูรณ ขอมูลมีความถูกตอง
10
. มี Infographic นําเสนอกระบวนการประกอบอาชีพเพื่อเชิญชวนผูที่ไดชมกลองอาชีพตัดสินใจ
เลือกประกอบอาชีพนั้น ๆ

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
สํานักงาน กศน.จังหวัด อุบลราชธานี
1. คุณสมบัติผูเขารวมการประกวดโครงงาน
เปนนักศึกษา กศน. ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เปนนักศึกษา
การศึกษาตอเนื่อง ของ กศน.อําเภอ ไมจํากัดเพศ อายุ ระดับการศึกษา
2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
2.1 ประเภททีม ทีมละ 3 คน โดยเปนโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ
2.2 สงเขาประกวดไดกลุมโซนละ 2 ทีม
3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
- มีชิ้นงานและรูปเลมเอกสารโครงงาน
- มีการจัดแสดงโครงงานพรอมจัดทําแผนปายประชาสัมพันธโครงงาน
- เวลาในการนําเสนอโครงงาน ระหวาง 5 - 10 นาที
4. เกณฑการใหคะแนน (100 คะแนน)
- ลักษณะของโครงงานตองมีการแสดงถึงความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความชัดเจน โดยสามารถเชื่อมโยงกับ
ภูมิความรูตางๆ
- รูปเลมโครงงานตองมีความสมบูรณครบถวนของลําดับขั้นตอนและเนื้อหาของโครงงาน ใชภาษาไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม
- การจัดแสดงโครงงานตองแสดงถึงความคิดริเริ่มสรางสรรค ดึงดูดความสนใจ
- การอภิปรายและนําเสนอโครงงานมีความชัดเจน นําเสนอไดตรงประเด็น ตอบคําถามคณะกรรมการได
อยางฉะฉาน ถูกตอง ครบถวน
5. คณะกรรมการตัดสิน จํานวน 3 คน หมายเหตุ : ผลการตัดของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
เกณฑพิจารณา
น้ําหนักคะแนน
1. ลักษณะโครงงาน
1.1 ความคิดริเริ่ม/ความคิดสรางสรรค
10 คะแนน
(20 คะแนน)
1.2 ความชัดเจน/ภูมิความรู
10 คะแนน
2. รูปเลมโครงงาน/การ
2.1 ความสมบูรณของเนื้อหาโครงงานและ
เขียนโครงงาน
การอภิปรายสรุปผล
10 คะแนน
(30 คะแนน)
2.2 ความถูกตองในการใชภาษา
5 คะแนน
2.3 การอางอิง/บรรณานุกรม
5 คะแนน
2.4 สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
10 คะแนน
3. การจัดแสดงโครงงาน
3.1 การจัดแสดงมีความนาสนใจ
10 คะแนน
(20 คะนน)
3.2 ความคิดริเริ่ม/ความคิดสรางสรรค
10 คะแนน
4. การอภิปราย/การนําเสนอ
4.1 การนําเสนอมีความชัดเจน/นาสนใจ/
10 คะแนน
(30 คะนน)
ฉะฉาน
10 คะแนน
4.2 สรุปประเด็น/อภิปรายไดตรงกับเนื้อหา
10 คะแนน
4.3 การตอบคําถามตอคณะกรรมการ
รวม
100 คะแนน

การประกวดเลานิทานพื้นบาน

สํานักงาน กศน.จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อกิจกรรม ประกวดเลานิทานพื้นบาน
เงื่อนไขในการประกวด
1. เปนนักศึกษา ของ กศน.อําเภอ ในสังกัด สนง.กศน.จ.อุบลราชธานีเทานั้น
2. สงเขาประกวดได กศน.อําเภอ ละ 1 คน
วิธีดําเนินการ
1. ผูเขาแขงขันจับสลากสําดับแขงขัน
2. ผูเขาแขงขันตองสงบทนิทานใหกรรมการกอนการแขงขันจํานวน 5 ชุด
3. ผูเขาแขงขันจะแขงขันเพียงรอบเดียว ผลการตัดสินพิจารณาจากลําดับคะแนน
4. รางวัลการแขงขันมี 3 รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศที่ 2
กติกาการแขงขัน
1. นิทานที่จะเลาจะตองเปนนิทานพื้นบานไทย ยกเวนนิทานอีสปและนิทานชาดก
2. เวลาในการแขงขัน 5 – 7 นาที
3. ผูแขงขันตองใชภาษาไทยมาตรฐานในการเลาอาจสอดแทรกภาษาถิ่นไดบาง (เชน คําเฉพาะทองถิ่น)
4. ผูแขงขันสามารถใชอุปกรณหรือสื่อประกอบการเลาได ยกเวนสื่อประกอบที่เปนคน
เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน
1. เนื้อเรื่อง 35 คะแนน ประกอบดวย
1.1 มีสาระนาสนใจ 15 คะแนน
1.2 มีคติสอนใจ 10 คะแนน
1.3 ประเทืองอารมณ (ผูฟงเกิดอารมณคลอยตาม)
2. ความคลองแคลวดานการใชภาษากริยาทาทาง 60 คะแนน ประกอบดวย
2.1 การใชภาษาถูกตองตามอักขรวิธี 10 คะแนน
2.2 การใชน้ําเสียงอารมณสอดคลองเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง 15 คะแนน
2.3 ความสามารถดานการใชทาทางประกอบ 15 คะแนน
2.4 การใชอุปกรณประกอบการเลานิทาน 10 คะแนน
2.5 การแตงกายสอดคลองเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง 10 คะแนน
3. เลาตามเวลาที่กําหนด 5 คะแนน

หลักเกณฑในการนําเสนอผลงานการผลิตสื่อวีดีทัศน “คานิยมหลัก ของคนไทย ๑๒ ประการ”
๑.ผลงานวีดีโอสั้นที่นําเสนอตองเปนผลงานที่ผลิตขึ้นใหม และไมเคยเขาประกวดหรือไดรับรางวัล
ใดมากอน
๒. ผลงานวีดีโอจะตองเปนผลงานที่มีความคิดสรางสรรค ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ คานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๓. การนําเสนอผลงานใหนําเสนอในรูปแบบ .mp4 ที่มีคุณสมบัติ Frame rate: ๒๕ fps/frame width ไมนอยกวา
๑,๒๘๐ Frame height ไมต่ํากวา ๗๒๐ และ Data rate ไมต่ํากวา ๒,๐๐๐ kbps ความยาวประมาณ ๕-๑๐ นาที
๔. การจัดสงผลงาน ใหบันทึกลงในแผน DVD จํานวน ๒ เพื่อใหคณะกรรมการดําเนินการ ตัดสินผลงาน ตามที่
คณะกรรมการกําหนด
๑.

ความเหมาะสมของเนื้อหา
๒. ความครบถวนของเนื้อหา
๓.
คุณภาพของภาพและเสียง
๔. เทคนิคการถายภาพ
๕.
เทคนิคการจัดองคประกอบ
๖.
ความคิดริเริ่มสรางสรรค

เกณฑในการตัดสินผลงาน

เกณฑการใหคะแนนการผลิตสื่อวีดีทัศนเพื่อการศึกษา สํานักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
เกณฑ

เนื้อหา 20 คะแนน
- ความเหมาะสมของเนื้อหา 10 คะแนน
สอดคลองกับหัวขอเรื่องชัดเจน ตรงประเด็น : 10 คะแนน
สอดคลองกับหัวขอเรื่องบางสวน เนื้อหาออมคอม 8 คะแนน
สอดคลองกับหัวขอเรื่องบางสวน เนื้อหาออมคอม วกวน 5 คะแนน
เนื้อหาไมสอดคลองกับหัวขอเรื่อง เนื้อเรื่องไมตรงประเด็น 0 คะแนน
- ความครบถวนของเนื้อหา 10 คะแนน
เนื้อหาครบถวน ถูกตองตามหลักวิชาการโดยทั่วไป มีการอางอิงจากแหลงที่เชื่อถือไดและระบุ
แหลงที่มาของขอมูล 10 คะแนน
เนื้อหาครบถวน ถูกตองตามหลักวิชาการโดยทั่วไป แหลงอางอิงสืบคนจากอินเตอรเน็ตและหนังสือ
แตไมไดรวบรวมแหลงอางอิง 8 คะแนน
เนื้อหาคลุมเครือ แตมีการอางอิงจากแหลงที่เชื่อถือได 6 คะแนน
เนื้อหาคลุมเครือ ไมมีการอางอิงจากแหลงอางอิง 5 คะแนน
ความสวยงาม 20 คะแนน
- คุณภาพความคมชัด (5 คะแนน)
ภาพไมเบลอ หรือแตก 5 คะแนน
ภาพแตกบางสวน โดยรวมมองเห็นไดชัดเจน 4 คะแนน
ภาพแตกคอนขางมาก อานตัวหนังสือในวีดีโอไดไมชัดเจน 3 คะแนน
ภาพแตกมาก 2 คะแนน
- การใชภาพเคลื่อนไหวไดเหมาะสมและดึงดูดความสนใจ (5คะแนน)
มีการใชภาพเคลื่อนไหว และคุณภาพการตัดตอไมสะดุด เหมาะสมกับเนื้อหา 5 คะแนน
มีการใชภาพเคลื่อนไหว คุณภาพการตัดตอปานกลาง มีความเกี่ยวของกับเนื้อหาบางสวน 4 คะแนน
มีการใชภาพเคลื่อนไหว คุณภาพตัดตอดี แตไมมีความเกี่ยวของกับเนื้อหา 3 คะแนน
ไมมีการใชภาพเคลื่อนไหว 0 คะแนน
- เทคนิคการถายภาพ (10 คะแนน)
การถายภาพมีความตอเนื่อง มีความนิ่ง เห็นองคประกอบของภาพชัดเจน 10 คะแนน
การถายภาพมีความตอเนื่อง มีความนิ่งปานกลาง เห็นองคประกอบของภาพชัดเจนรอยละ 80 9 คะแนน
การถายภาพมีความตอเนื่อง ความนิ่งนอย เห็นองคประกอบของภาพชัดเจนรอยละ 80 8 คะแนน
การถายภาพขาดความตอเนื่อง ความนิ่งนอย เห็นองคประกอบของภาพชัดเจนรอยละ 60 7 คะแนน
การถายภาพขาดความตอเนื่อง ความนิ่งนอย เห็นองคประกอบของภาพชัดเจนรอยละ 50 6 คะแนน

คะแนน
ปกติ

หมาย
เหตุ

เกณฑ
ความคิดริเริ่มสรางสรรค 20 คะแนน
- รูปแบบการดําเนินเรื่อง และสื่อความหมาย (10 คะแนน)
มีการดําเนินเรื่องที่ชัดเจนสามารถสื่อใหผูชมเขาใจไดดี 10 คะแนน
มีการดําเนินเรื่องที่ดี สื่อใหผูชมเขาใจไดดี 8 คะแนน
มีการดําเนินเรื่องพอใชได แตไมสามารถสื่อรายละเอียดของเนื้อหาทั้งหมด 6 คะแนน
สื่อความหมายไดนอย รูปแบบของเรื่องไมไดแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของเนื้อหา 5
คะแนน
รูปแบบการดําเนินเรื่อง ไมไดสื่อใหเห็นถึงองคประกอบของเนื้อหา 0 คะแนน
- เสริมสรางเอกลักษณ สัญลักษณ และทัศนคติ (10 คะแนน)
สามารถถายทอดเนื้อหาใหผูชมเกิดความคลอยตาม และเห็นความสําคัญ 10 คะแนน
สามารถถายทอดเนื้อหาใหผูชมเกิดความรูสึกตามไดบางสวน เนื่องจากเนื้อหายังคลุมเครือ ไมชัดเจน 8
คะแนน
ไมสามารถทําใหผูชมเกิดการคลอยตามได เนื่องจากเนื้อหาไมตอเนื่อง ไมเขาใจการสื่อความหมายของ
เนื้อหา แตโดยรวมผูชมสามารถสรุปสาระสําคัญไดบางสวน 5 คะแนน
ไมสามารถทําใหเกิดทัศนคติที่ดี เกิดการคลอยตามไดอยางสิ้นเชิง 0 คะแนน

คะแนน
ปกติ

เทคนิคและการจัดองคประกอบ 30 คะแนน
- การใชเทคนิคการทําภาพเคลื่อนไหว (Effect) (15 คะแนน)
มีการใชเทคนิคภาพเคลือ่ นไหวที่สวยงาม 15 คะแนน
มีการใชเทคนิคภาพเคลื่อนไหวบางสวน แตไมสมบูรณ 10 คะแนน
ไมมีการใชเทคนิคภาพเคลื่อนไหว 0 คะแนน
- การใชสื่อผสม (ภาพ เสียง เพลงประกอบ หรือ วีดีโอ) (15 คะแนน)
มีการใชสื่อผสม ที่ดี มีความลงตัวกับวีดีโอไมกอใหเกิดความรําคาญขณะรับชม 15 คะแนน
มีการใชสื่อผสม ที่พอเหมาะ ขาดความเหมาะสมในบางสวน ไมกอใหเกิดความรําคาญ 10 คะแนน
มีการใชสื่อผสม ที่พอเหมาะ แตขาดความเหมาะสม 5 คะแนน
ไมมีการใชสื่อผสม 0 คะแนน
ความสําเร็จโดยรวมของผลงาน 10 คะแนน
ครบถวนสมบูรณ 100 % 10 คะแนน
ขาดองคประกอบบางสวน เชน ไมไดใสกลองซีดี 8 คะแนน
ขาดองคประกอบบางสวน เชน ไมไดเขียนลงแผนซีดี 6 คะแนน
รวม

100

หมาย
เหตุ

การประกวดงานประดิษฐใบตองประเภทขันหมากเบ็ง
สํานักงาน กศน.จังหวัด อุบลราชธานี

หลักเกณฑการประกวดงานประดิษฐใบตองประเภทขันหมากเบ็ง
1. ประเภทของการประกวด
- นักศึกษา กศน.
ทีม ละ 4 คน
- สงเขาประกวดไดกลุมโซนละ 2 ทีม
2. . เวลาที่ใชในการประกวด
เวลาที่ใชในการประกวดใชเวลา 3 ชั่วโมง
3. คุณสมบัติของผูเขาประกวด
- เปนนักศึกษา กศน.
4. การรายงานตัว
ผูเขาแขงขันทุกทีมรายงานตัวกอนเวลาการแขงขัน ไมนอยกวา 30 นาที หากทีมใดไมมารายงานตัวตามวัน เวลา
ดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์

วิธีการประกวดและการจัดเตรียมอุปกรณ

1. วิธีการประกวด
1.1 นําใบตองมาประดิษฐเปนขันหมากเบ็ง คือพานพุมใสดอกไม ใชใบตองทําเปนซวย (กรวย) พับกลีบ
ติดรอบซวยเรียงลดหลั่นลงมาตามลําดับ ประดับดวยดอกไมมงคล ขนาดของพานเสนผาศูนยกลาง 7 นิ้ว จํานวนทีมละ 1 คู
1.2 ผูเขาประกวดนําวัสดุอุปกรณที่จําเปนตองใชในการจัดทํามาเอง ดังนี้
- ดอกไมสดที่ยังไมแปรรูป
- ใบตอง ไมกลัด ดายเย็บ และวัสดุอุปกรณอื่น ๆที่เกี่ยวของที่ยังไมแปรรูป แตละทีมตองนํามาให
คณะกรรมการตัดสินการประกวด ตรวจสอบกอนเริ่มการประกวด
- เอกสารประกอบการทําขันหมากเบ็ง เชน แผนพับ สําหรับกรรมการผูตัดสินการประกวด พรอมปายชื่อทีม
1.3 จํานวนขันหมากเบ็งที่แตละทีมตองจัดทําเพื่อการประกวด จํานวน 1 คู
2. การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ
2.1 ผูเขาประกวดแตละทีมจัดหาเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ในการประกวดและตกแตงมาเอง
2.2 ไมอนุญาตใหผูเขาประกวดจัดตกแตงขันหมากเบ็งมากอนการประกวด
3. เกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เกณฑการใหคะแนน
1
. ขนาด รูปทรง และสัดสวน 10 คะแนน
2
. ความประณีต สวยงาม 30 คะแนน
3
. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 10 คะแนน
4
. ความถูกตองตามความหมาย 10 คะแนน
5
. วัสดุที่ใชถูกตองตามที่กําหนด 10 คะแนน
6
. ความสะอาด เปนระเบียบเวลาปฏิบัติงาน 10 คะแนน
7
. งานเสร็จตามเวลาที่กําหนด 10 คะแนน
8
. เอกสารประกอบการทําขันหมากเบ็ง พรอมปายชื่อทีม 10 คะแนน
รวม
100 คะแนน
หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด

การแขงขันตอบปญหาสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน
สํานักงาน กศน.จังหวัด อุบลราชธานี

..............................................................................................................
เกณฑการแขงขันตอบปญหาสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน
1. ผูเขาตอบปญหาตองเปนนักศึกษา กศน. อําเภอละ 1 คน
2. หนังสือสารานุกรมที่ใชตอบปญหาคือ เลมที่ 19 ใหผูแขงขันตอบปญหา นําหนังสือสารานุกรม

เลมที่ 19 มาดวย
3. ขอคําถามเปนแบบอัตนัย จํานวน 15 ขอ ใหผูตอบปญหาตอบปญหาโดยสามารถเปดหนังสือ
ตอบได
4. กําหนดเวลาในการตอบปญหา 1 ชั่งโมง เมื่อครบเวลาทุกคนจะตองสงคําตอบทันที
5. การตัดสินจากคะแนนในการตอบ

การประกวดรองเพลง ประเภทเพลงลูกทุง
สํานักงาน กศน.จังหวัด อุบลราชธานี
คุณสมบัติของผูเขาประกวด
1. ผูสมัครตองไมเคยมีผลงานออกอัลบั้มเพลงจําหนาย เปนนักรองอาชีพมากอน
2. เปนนักศึกษา กศน. สังกัด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในจังหวัดอุบล
เทานั้น
3. มีความซื่อสัตย มีน้ําใจนักกีฬา รวมทั้งมีมารยาทอันดีในการแสดงออก มีสุขภาพรางกาย และจิตใจที่
สมบูรณ
23

23

23

เงื่อนไขในการประกวด
23

1. เปนนักศึกษา ของ กศน.อําเภอ ในสังกัด สนง.กศน.จ.อุบลราชธานีเทานั้น
1.1 สงเขาประกวดไดกลุมโซนละ 2 คน (ประเภทชายและหญิง)
2. ขับรองเพลง ประเภทเพลงลูกทุงไทย หรือ ลูกทุงภาษาทองถิ่น
3. สามารถใชเพลงชา หรือ เร็วในการประกวดก็ได เพลงเดียวเทานั้น

23

หลักฐานการสมัคร

23

1. กรอกรายละเอียดใบสมัครใหสมบูรณ
2. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรนักศึกษา พรอมสําเนาถูกตอง
3. CD ซาวดดนตรีเพลง จํานวน 1 เพลง หรือจะใชคาระโอเกะจากสวนกลางก็ได

หมายเหตุ
1. ขณะทําการประกวดรองเพลง ถาเกิดผิดพลาดจากซาวดของผูเขาประกวดเอง ซึ่งไมไดเกิดจาก เครื่องเสียง
ทางคณะกรรมการจัดการประกวด จะไมรับผิดชอบและตองอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งเปนผูชขาด
ี้
2. ผูประกวดนํา Backing Track มาเอง ในกรณีที่ผูประกวดไมมี อนุญาตใหใชโปรแกรม คาราโอเกะ จาก
คอมพิวเตอร ซึ่งคณะกรรมการจะเตรียมไวในวันประกวด
3. ในวันประกวดผูเขาประกวดตองมาเตรียมความพรอมกอนถึงเวลาประกวดของตนเองอยางนอย 15 นาที

เกณฑการตัดสิน
1. การรองเพลง ( 70 คะแนน)
- เทคนิคการใชเสียง (พลังเสียง น้ําเสียง)
- จังหวะ ทํานอง
- อักขระ เนื้อรอง
- ลีลา ทาทาง อารมณ

30
20
10
10

2. ภาพรวม ( 30 คะแนน)
- บุคลิกภาพ
- การแตงกาย
- เสียงเชียรจากทานผูชม

10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน

1

1

1

1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
1

1

1

1

3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเปนที่สิ้นสุด

1

การประกวดรองเพลง ประเภทหมอลํา
สํานักงาน กศน.จังหวัด อุบลราชธานี
คุณสมบัติของผูเขาประกวด
1. ผูสมัครตองไมเคยมีผลงานออกอัลบั้มเพลงจําหนาย เปนนักรองอาชีพมากอน
2. เปนนักศึกษา กศน. สังกัด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในจังหวัดอุบล
เทานั้น
3. มีความซื่อสัตย มีน้ําใจนักกีฬา รวมทั้งมีมารยาทอันดีในการแสดงออก มีสุขภาพรางกาย และจิตใจที่
สมบูรณ
23

23

23

เงื่อนไขในการประกวด
23

1. เปนนักศึกษา ของ กศน.อําเภอ ในสังกัด สนง.กศน.จ.อุบลราชธานีเทานั้น
1.1 สงเขาประกวดไดกลุมโซนละ 2 คน (ประเภทชายและหญิง)
2. ขับรองเพลง ประเภทหมอลํา
3. สามารถใชกลอนลํา กลอนเดียวเทานั้น

23

หลักฐานการสมัคร

23

1. กรอกรายละเอียดใบสมัครใหสมบูรณ
2. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรนักศึกษา พรอมสําเนาถูกตอง
3. CD ซาวดดนตรีกลอนลํา จํานวน 1 กลอน หรือจะใชคาระโอเกะจากสวนกลางก็ได

หมายเหตุ
1. ขณะทําการประกวดการลํา ถาเกิดผิดพลาดจากซาวดของผูเขาประกวดเอง ซึ่งไมไดเกิดจาก เครื่องเสียง
ทางคณะกรรมการจัดการประกวด จะไมรับผิดชอบและตองอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งเปนผูชขาด
ี้
2. ผูประกวดนํา Backing Track มาเอง ในกรณีที่ผูประกวดไมมี อนุญาตใหใชโปรแกรม คาราโอเกะ จาก
คอมพิวเตอร ซึ่งคณะกรรมการจะเตรียมไวในวันประกวด
3. ในวันประกวดผูเขาประกวดตองมาเตรียมความพรอมกอนถึงเวลาประกวดของตนเองอยางนอย 15 นาที

เกณฑการตัดสิน
1. การรองเพลง ( 70 คะแนน)
- เทคนิคการใชเสียง (พลังเสียง น้ําเสียง)
- จังหวะ ทํานอง
- อักขระ เนื้อรอง
- ลีลา ทาทาง อารมณ

30
20
10
10

2. ภาพรวม ( 30 คะแนน)
- บุคลิกภาพ
- การแตงกาย
- เสียงเชียรจากทานผูชม

10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน

1

1

1

1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
1

1

1

1

3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเปนที่สิ้นสุด

1

การประกวดสมตําอีสาน
สํานักงาน กศน.จังหวัด อุบลราชธานี

กติกาการประกวด
- ผูเขารวมประกวดไมจํากัดเพศ อายุ
- จํานวนผูเขาประกวดไมเกิน 3 คนตอ 1 ทีม
- จํานวนทีมเขาแขงขัน กลุมโซนละ 2 ทีม
- ผูเขารวมประกวดตองนําอุปกรณเครื่องปรุงทุกอยางที่ใชในการประกวดมาเอง
- ทีมที่เขารวมประกวดตองไมมีอาชีพหรือเคยประกวดและไดรับรางวัลใด ๆ มากอน
- การแขงขันโดยใชเพลง “สาวเลยยังรอ” (ของสาวแย) เริ่ม – จบเพลง 2 รอบเปนอันสิ้นสุดการแขงขัน
- ผูเขารวมประกวดตองนําสมตํา 1 จาน สงใหคณะกรรมการชิม (คณะกรรมการรวบรวมคะแนนประกาศผล)
เกณฑการตัดสินการประกวด คะแนนเต็ม 200 คะแนน
- ดานรสชาติ/สุขอนามัย 50 คะแนน
- ดานทวงทาลีลาประกอบ 50 คะแนน
- ดานการแตงกายดวยผาพื้นเมืองอีสาน 50 คะแนน
- ความคิดสรางสรรคในการตกแตง 50 คะแนน

