๑

หลักเกณฑ์การแข่งขันการเล่านิทานพืน้ บ้านด้วยภาษาถิ่น
โครงการประกวดเล่านิทานพื้นบ้านด้วยภาษาถิ่น
งาน “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม งามล้ําศีล ๕”
วันพุธที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
.........................................
๑. คุณสมบัตผิ ู้เข้าแข่งขันแยกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๑.๑ นักเรียนระดับประถมศึกษา
๑.๒ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
๒. ประเภทและจํานวนผูเ้ ข้าแข่งขัน
การเล่ า นิ ท านมี ผู้ เ ล่ า เรื่ อ ง จํ า นวน ๑ คนและผู้ ร่ ว มกิ จ กรรมการแสดงประกอบเรื่ อ งได้ ไ ม่ เ กิ น
จํานวน ๕ คน ต่อ ๑ เรื่อง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๖ คน
๒.๑ ระดับประถมศึกษา รวมทั้งหมดไม่เกิน ๑๐ ทีม
๒.๒ ระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งหมดไม่เกิน ๑๐ ทีม
๓. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
๓.๑ นิทานที่เล่าจะต้องเป็นนิทานที่แต่งขึ้นเอง (ไม่ใช่นิทานที่มีการเผยแพร่อยู่แล้ว)
๓.๒ เนื้อหาของนิทานเป็นเรื่องของการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์
และมีความสนุกสนานประเทืองอารมณ์
๓.๓ การเล่านิทาน ใช้ภาษาถิ่นในพื้นที่ของตนเองได้ทุกภาษาในจังหวัดอุบลราชธานี
๓.๔ การเล่านิทานใช้เวลาในการแข่งขันดังนี้
๓.๔.๑ ระดับประถมศึกษา ใช้เวลาในการแข่งขัน ๗ นาที ( + ๓๐ วินาทีไม่ตัดคะแนน)
ใช้เวลาเกินตัดนาทีละ ๑ คะแนน
๓.๔.๒ ระดับมัธยมศึกษา ใช้เวลาในการแข่งขัน ๑๐ นาที ( + ๓๐ วินาทีไม่ตัดคะแนน)
ใช้เวลาเกินตัดนาทีละ ๑ คะแนน
๓.๕ การแต่งกาย ให้แต่งเครื่องแบบนักเรียนเท่านั้น
๓.๖ ไม่ใช้ฉากประกอบการเล่านิทานยกเว้นอุปกรณ์ประกอบการเล่านิทานตามความเหมาะสม
๓.๗ เปิดแผ่นเสียง CD ดนตรีประกอบการแสดงได้
๓.๘ ผู้เข้าประกวดทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรและทีมที่ชนะจะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ดังนี้
๓.๘.๑ รางวัลชนะเลิศ จํานวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๔,๐๐๐บาท พร้อมถ้วยรางวัล
๓.๘.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จํานวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๓,๐๐๐บาท
๓.๘.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จํานวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท
๓.๘.๔ รางวัลชมเชย จํานวน ๖ รางวัลๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท

๒
๓.๙ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม ๑๐๐คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
๑. เนื้อหาสาระเน้นความรัก ความสามัคคี ปรองดอง มีข้อคิด คติเตือนใจ
๒. รูปแบบการเล่า การนําเสนอ และการสรุปเนื้อเรื่อง
๓. ใช้ภาษาท้องถิ่นถูกต้องและมีความต่อเนื่องในการเล่า
๔. การใช้น้ําเสียง ท่าทาง และอารมณ์สอดคล้องกับ เนื้อเรื่อง
๕. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การใช้สื่อ อุปกรณ์ประกอบ เหมาะสม
๖. ใช้เวลาตามกําหนด
รวม

คะแนน
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๑๐๐

๔. เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการการตัดสิน คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
คะแนน ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลระดับยอดเยี่ยม
คะแนน ร้อยละ ๘๐ – ๘๙
ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลระดับดีเด่น
คะแนน ร้อยละ ๗๐ – ๗๙
ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลระดับดี
คะแนน ร้อยละ ๖๐ – ๖๙
ได้รับประกาศเกียรติคณ
ุ รางวัลชมเชย
 การให้รางวัลที่ ๑-๓ และรางวัลชมเชย ๖ รางวัล เรียงตามลําดับคะแนนสูงสุด รวม ๑๐ รางวัล
ได้รับเงินรางวัลและเกียรติบตั ร
 ผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์การตัดสิน ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นเกียรติบัตร
 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
๕. คณะกรรมการในการตัดสิน
๕.๑ คณะกรรมการ ๑ ชุด ประกอบด้วยกรรมการจํานวน ๔ – ๕ คน
๕.๒ คุณสมบัติ
๕.๒.๑ เป็นครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ และ/หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หรือครูผู้ควบคุม ทีม่ ีความรู้เรื่องนิทาน
๕.๒.๒ ให้คณะกรรมการบันทึกข้อคิดเห็นการตัดสินประกอบการพิจารณา
๖. สถานที่
วัดไชยมงคล อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
๗. ระยะเวลา
- ระดับประถมศึกษา วันพุธที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
- ระดับมัธยมศึกษา วันพุธที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

๓
๘. การสมัคร
ให้ทีมที่ประสงค์จะเข้าแข่งขันฯ ส่งใบสมัครได้ที่ศูนย์ประสานงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล
คนมีธรรม งามล้ําศีล ๕
วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทรสาร (๐๔๕) ๒๖๑๘๙๘, โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๘๒๔๖๐
chaturong-111@hotmail.com, www.chaimongkol.net
ส่งรายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขันแต่ละทีมภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
รับสมัครจํานวนจํากัด ระดับละ ๑๐ ทีมเท่านั้น
๙. ผู้ประสานงาน
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
ศูนย์ประสานงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม งามล้ําศีล ๕
วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทรสาร (๐๔๕) ๒๖๑๘๙๘, โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๘๒๔๖๐
chaturong-111@hotmail.com, www.chaimongkol.net
หมายเหตุ สถานที่และระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
.........................................................................................

๔

ใบสมัครการแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้านด้วยภาษาถิ่น
โครงการประกวดเล่านิทานพื้นบ้านด้วยภาษาถิ่น
“งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม งามล้ําศีล ๕”
วันพุธที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
....................................................
ระดับ

( ) ประถมศึกษา

( ) มัธยมศึกษา

เขียนที่…………………………………………………….....
วันที่..................เดือน.................................................พ.ศ. ๒๕๕๗
ชื่อทีม..........................................................โรงเรียน.............................................................................................
บ้าน .......................................................หมู่ที่................ถนน ..............................................................................
ตําบล.........................................อําเภอ...............................................จังหวัด.......................................................
มีความประสงค์ขอสมัครเข้าแข่งขันการเล่านิท านพื้ นบ้านด้วยภาษาถิ่น“งานทอฝ้ายเป็นสายบุญ จุลกฐิน
ถิ่นอุบล คนมีธรรม งามล้ําศีล ๕” โดยมีผู้ร่วมทีมดังต่อไปนี้
๑.ชื่อ........................................................นามสกุล..................................................................อายุ...........ปี
อยู่ บ้ า นเลขที่ ..................บ้ าน...............................................หมู่ ที่ ...........ซอย...........................................
ถนน...........................................................ตําบล.....................................อําเภอ.............................................
จังหวัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์..............................................................................
๒.ชื่อ........................................................นามสกุล..................................................................อายุ...........ปี
อยู่ บ้ า นเลขที่ ..................บ้ าน...............................................หมู่ ที่ ...........ซอย...........................................
ถนน...........................................................ตําบล.....................................อําเภอ.............................................
จังหวัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์..............................................................................
๓.ชื่อ........................................................นามสกุล..................................................................อายุ...........ปี
อยู่ บ้ านเลขที่ ...................บ้ าน...............................................หมู่ที่ ...........ซอย...........................................
ถนน...........................................................ตําบล.....................................อําเภอ.............................................
จังหวัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์..............................................................................
๔.ชื่อ........................................................นามสกุล..................................................................อายุ...........ปี
อยู่ บ้ านเลขที่ ...................บ้ าน...............................................หมู่ที่ ...........ซอย...........................................
ถนน...........................................................ตําบล.....................................อําเภอ.............................................
จังหวัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์..............................................................................

๕
๕.ชื่อ........................................................นามสกุล..................................................................อายุ...........ปี
อยู่ บ้ านเลขที่ ...................บ้ าน...............................................หมู่ที่ ...........ซอย...........................................
ถนน...........................................................ตําบล.....................................อําเภอ.............................................
จังหวัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์..............................................................................
ผู้ควบคุมทีม ชื่อ..................................................นามสกุล.............................................อายุ...........ปี
อยู่ บ้ านเลขที่ ................บ้ าน.................................................หมู่ ที่ ............ซอย...........................................
ถนน...........................................................ตําบล.....................................อําเภอ.............................................
จังหวัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์..............................................................................

(ลงชื่อ)................................................................ผู้สมัคร
(................................................................)
(ลงชื่อ)................................................................ผู้รับรองทีม
(................................................................)
ตําแหน่ง....................................................................

๖

กําหนดการประกวดเล่านิทานพื้นบ้านด้วยภาษาถิ่น
โครงการประกวดเล่านิทานพื้นบ้านด้วยภาษาถิ่น
“งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม งามล้ําศีล ๕”
วันพุธที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
…………………………….………
๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐น.
๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น.
๑๗.๐๐ น.– ๑๗.๓๐น.

ลงทะเบียน
คณะกรรมการแนะนําผู้เข้าแข่งขันและชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด
การประกวดเล่านิทานพื้นบ้านด้วยภาษาถิ่น
คณะกรรมการให้คําแนะนํา
ประกาศผลการประกวดเล่านิทาน
มอบรางวัลและถ่ายรูป/จบงาน

หมายเหตุ
๑. การมอบรางวัลจะกระทําที่เวทีกลาง หลังการประกาศผลแล้ว
๒. ผู้จะมอบรางวัลหากการแข่งขันนั้นๆมีผู้อุปถัมภ์ให้ผู้อุปถัมภ์เป็นผู้มอบรางวัลเอง
๓. ส่วนการมอบเกียรติบัตร ให้ประธานการจัดงานหรือผู้แทนเป็นผู้มอบ

๗

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
โครงการประกวดเล่านิทานพื้นบ้านด้วยภาษาถิ่น
ลําดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

รายการ
รางวัลชนะเลิศ ทั้ง ๒ ประเภท ๆ ละ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ทัง้ ๒ ประเภท ๆ ละ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทั้ง ๒ ประเภท ๆ ละ
รางวัลชมเชย ทั้ง ๒ ระดับ รวม ๑๒ ทีม ๆ ละ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ รวม ๕ ท่าน ๆ ละ
ถ้วยรางวัลชนะเลิศ ทั้งสองประเภท ใบละ

จํานวนเงิน รวมเงิน หมายเหตุ
๔,๐๐๐.- ๘,๐๐๐.๓,๐๐๐.- ๖,๐๐๐.๒,๐๐๐.- ๔,๐๐๐.๑,๐๐๐.- ๑๒,๐๐๐.๗๐๐.- ๓,๕๐๐.๑,๕๐๐.- ๓,๐๐๐.รวมเป็นเงินทั้งหมด ๓๖,๕๐๐.-

ผู้ที่เป็นเจ้าภาพกิจกรรมต่างๆ จะมีสิทธิต่างๆดังนี้
๑.ติดป้ายสนับสนุนภายในบริเวณงาน
จํานวน ๒ ป้าย
๒.ติดป้ายสนับสนุนบริเวณสถานที่แข่งขัน
จํานวน ๒ ป้าย
๓.เข้ามอบงบประมาณสนับสนุนในวันแถลงข่าว
๔.ได้รับมอบเกียรติบัตรลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
๕.เข้ารับมอบของที่ระลึกในวันทอดมหาบุญจุลกฐิน ในวันพุธที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.ขึ้นเป็นประธานมอบรางวัลด้วยตัวเองเมื่อประกาศผลการแข่งขันประเภทนั้น ๆ แล้ว

