ประกาศศูนยพัฒนาวิชาการศิลปะพื้นบาน : โรงเรียนเชียรใหญ
วาดวย ระเบียบการแขงขันศิลปะพื้นบาน พ.ศ.2559
----------------------------------------------------------------เพื่อใหการจัดการแขงขันศิลปะพื้นบาน งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม.12 ครั้งที่ 26 ปการศึกษา
2559 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ระหวางวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2559 ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและบรรลุ
วัตถุประสงค อาศัยมติที่ประชุมกรรมการศูนยฯ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 จึงกําหนดระเบียบ การแขงขัน ดังนี้
1. การแขงขันหนังตะลุงแสดงสด
1.1 คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
แยกการแขงขันเปน 2 ระดับ
- ระดับม.ตน (ม.1-ม.3)
- ระดับม.ปลาย (ม.4-ม.6)
1.2 ประเภทและจํานวนทีมที่เขาแขงขัน
โรงเรียนละไมเกิน 2 ทีม (ระดับม.ตน 1 ทีม ระดับม.ปลาย 1 ทีม) ทีมละ 2 คน ประกอบดวย นายหนัง
(ผูพากหนัง) 1 คน ผูชวย 1 คน (สงรูปหนัง)
1.3 วิธีดําเนินการและรายละเอียดในการแขงขัน
1.3.1) ศูนยพัฒนาวิชาการศิลปะพื้นบานจะเตรียมโรงหนัง เครื่องดนตรี เครื่องเสียงและลูกคู ไวให
1.3.2) ใชเวลาแสดง 40-45 นาที
1.3.3)นักเรียนเตรียมรูปหนังตะลุงที่ทําการแสดงมาเอง
1.3.4) ผูเขาแขงขันแตงกายชุดนักเรียน
1.3.5) ดํ า เนิ น การแข งขั น ในวั น ที่ 22 สิ งหาคม 2559 เวลา 09.00 น. เปน ตน ไป ณ โรงเรี ย น
เบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผูเขาแขงขันตองมารายงานตัวในวันแขงขัน เวลา 08.00-09.00 น.
1.3.6) การสมัครใหสมัครผานระบบการรับสมัครของ สพม. 12 ตามระยะเวลาที่กําหนดเทานั้น
และจะไมรับสมัครโดยทางอื่นๆ
1.3.7) การจับฉลากจัดลําดับที่การแสดง จะดําเนินการจับฉลาก ในวันงานแถลงขาวงานมหกรรม
วิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 26 ปการศึกษา 2559 โดยเชิญ ผอ.สพม.12 หรือ รองผอ.สพม. 12 จับฉลาก
1.4 บทที่แสดง ประกอบดวย
1.4.1) ฤๅษี
1.4.2) พระอิศวร
1.4.3) หนาบท
1.4.4) บอกเรื่อง
1.4.5) ดําเนินเรื่อง

1.5 เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน
1.5.1) ฤๅษี
10
คะแนน
1.5.2) พระอิศวร
10
คะแนน
1.5.3) หนาบท
5
คะแนน
1.5.4) บอกเรื่องและการดําเนินเรื่อง
10
คะแนน
1.5.5) ศิลปะการใชรูปหนัง
10
คะแนน
1.5.6) ศิลปะการพูดรูป
10
คะแนน
1.5.7) ศิลปะการรองกลอน น้ําเสียง
15
คะแนน
1.5.8) จังหวะและทํานองหนังตะลุง
15
คะแนน
1.5.9) เรื่องนาสนใจ ตลกดีมีสาระนาสนใจ 10
คะแนน
1.5.10) ความเหมะสมกับเวลา
5
คะแนน
1.6 เกณฑการตัดสิน
1.6.1) คณะกรรมการตั ด สิ น เป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ห รื อ มี ค วามชํ า นาญ เชี่ ย วชาญและประสบการณ
ดานหนังตะลุง จํานวน 3 คน
1.6.2) การใหรางวัล มอบเกียรติบัตรและถวยรางวัลใหโดยใชคะแนนจากคณะกรรมการ เฉลี่ยเปนรอย
ละ ตามเกณฑ ดังนี้
คะแนนรอยละ 80-100 ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
คะแนนรอยละ 70-79 ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
คะแนนรอยละ 60-69 ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
1.6.3) ถวยรางวัล(แยกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
- ชนะเลิศรับถวยรางวัลจาก นายวีระ โรจนพจนรัตน รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม
- รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 รั บ ถ ว ยรางวั ล จาก นายพี ร ะ หิ น เมื อ งเก า ผู ว า ราชการจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช
2. การแขงขันเพลงบอก
2.1 คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
แยกการแขงขันเปน 2 ระดับ
- ระดับม.ตน (ม.1-ม.3)
- ระดับม.ปลาย (ม.4-ม.6)
2.2 ประเภทและจํานวนทีมที่เขาแขงขัน
- โรงเรีย นละไม เ กิน 2 ทีม(ม.ตน 1 ที ม ม.ปลาย 1 ที ม) ทีม ละ 4 คน (แม เพลง 1 คน
ลูกคู 3 คน)
2.3 วิธีดําเนินการและรายละเอียดการแขงขัน
2.3.1 เวลาที่ใชในการขับรอง ไมเกิน 12 นาที ใหเพลงบอกแตละคณะเตรียมบทเพลงบอก
มาเอง โดยจะตองแตงเนื้อรองภายใตกรอบหัวขอ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” (คณะเพลงบอกทุกคณะจะตองสงสําเนา
บทเพลงบอก จํานวน 3 ชุด แกคณะกรรมการ 3 ทานเพื่อประกอบการตัดสินดวย)
2.3.2 การสมัครใหสมัครผานระบบการรับสมัครของ สพม. 12 ตามระยะเวลาที่กําหนด
เทานั้น และจะไมรับสมัครโดยทางอื่น ๆ
2.3.3 ดําเนินการแขงขัน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. เปนตนไป ณ โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผูเขาแขงขันตองมารายงานตัวในวันแขงขัน เวลา 08.00-09.00 น.

2.3.4 การจับฉลากจัดลําดับที่การแสดง จะดําเนินการจับฉลาก ในวันงานแถลงขาวงาน
มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 26 ปการศึกษา 2559 โดยเชิญ ผอ.สพม.12 หรือ รองผอ.สพม. 12 จับฉลาก
2.4 เกณฑการใหคะแนน
2.4.1 น้ําเสียง
25 คะแนน
2.4.2 ทวงทํานอง ลีลา จังหวะ
30 คะแนน
2.4.3 เนื้อรอง
15 คะแนน
2.4.4 การรับของลูกคู
25 คะแนน
2.4.5 ความเหมาะสมกับเวลา
5 คะแนน
2.5 เกณฑการตัดสิน
2.5.1) คณะกรรมการตั ด สิ น เป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละชํ า นาญการ เชี่ ย วชาญ และมี
ประสบการณ ดานเพลงบอก จํานวน 3 คน
2.5.2) การใหรางวัล มอบเกียรติบัตรและถวยรางวัลให โดยใชคะแนนจากคณะกรรมการ
เฉลี่ยเปนรอยละ ตามเกณฑ ดังนี้
คะแนนรอยละ 80-100 ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
คะแนนรอยละ 70-79 ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
คะแนนรอยละ 60-69 ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
2.5.3) ถวยรางวัล(แยกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
- ชนะเลิศรับถวยรางวัลจาก นายวีระ โรจนพจนรัตน รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม
- รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 รั บ ถ ว ยรางวั ล จาก นายพี ร ะ หิ น เมื อ งเก า ผู ว า ราชการจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559
ลงชื่อ
(นายวิสุทธิ์ พิชัยยุทธ)
ผูอํานวยการโรงเรียนเชียรใหญ
ประธานศูนยพัฒนาวิชาการศิลปะพื้นบาน : โรงเรียนเชียรใหญ

