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การประกวดเล่าเร่ือง 
หวัข้อ “พลเมืองอาเซียนกับค่านิยมหลัก 12 ประการ” 

 

รูปแบบ : การประกวดการเลา่เร่ืองเป็นภาษาไทยตามหวัข้อที่ก าหนด โดยถ่ายทอดในหลากหลายรูปแบบ อาท ิละคร 
การแสดง ขบัร้อง ล าตดั ลเิก เป็นต้น  
คุณลักษณะของการเล่าเร่ือง  

1. เนือ้หาเก่ียวข้องกบัพลเมืองอาเซียนและเช่ือมโยงกบัค่านิยมหลกั 12  ประการ 
2. ผู้ เข้าแข่งขนัเป็นผู้สร้างสรรค์เนือ้หาด้วยตวัเอง โดยมีครูเป็นผู้ให้ค าปรึกษา 
3. การเลา่เร่ืองมีเนือ้หาที่ครอบคลมุตามหวัข้อที่ก าหนด “พลเมืองอาเซียนกบัค่านิยมหลกั 12 ประการ”              

โดยเลือกใช้การเลา่เร่ืองได้หลากหลายรูปแบบ 
4. เนือ้หาและรูปแบบของการเลา่เร่ืองต้องไม่ลอกเลียน หรือละเมิดลขิสทิธ์ิผู้ ใด หากมีการละเมิดลขิสทิธ์ิ 

            ผู้ เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบในการละเมิดลขิสทิธ์ินัน้ 
5. เนือ้หาของการเลา่เร่ืองต้องไม่ขดัต่อความมัน่คงของชาติ คณุธรรม และจริยธรรม 

คุณสมบัตผู้ิมีสิทธิ์สมัครแข่งขัน 
1. นกัเรียนระดบัประถมศกึษาปีที่ 4-6 โดยสมคัรเป็นทีม ทีมละ 4 คน (นกัเรียน 3 คน ครูที่ปรึกษา 1 คน) 
2. ผู้สมคัรเข้าร่วมโครงการต้องมีสญัชาติไทย  
3. มีผลการเรียนวิชาภาษาไทย อยู่ในระดบัดี  
4. มีความสามารถในการแสดงออกที่ดีและโดดเด่น 

การจัดการประกวด 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 

ผู้สนใจสมคัรเข้าร่วมการประกวดตัง้แต่บดันีจ้นถึงวันที่ 22 ม.ค. (ภาคกลาง)  30 ม.ค. (ภาคเหนือ ) 2 ก.พ. (ภาคใต้ ) 
และ 11 ก.พ.  2558  (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 

รอบคัดเลือก 
คดัเลือกจากทีมที่สมคัรทัง้หมดจากทัว่ประเทศ (ตามพืน้ท่ีด าเนินการ) ให้เหลือภาคละ 15 ทีม 
รอบคัดเลือกประจ าภาค (ระดับภูมิภาค) 
คดัเลือกผู้แทนภาคจาก 15 ทีม ให้เหลือภาคละ 5 ทีม 
รอบชิงชนะเลิศ (ระดับประเทศ) 
คดัเลือกจาก 20 ทีม (ภาคละ 5 ทีม 4 ภมูิภาค) เพ่ือเฟ้นหาผู้ชนะเลศิ ล าดบัที่ 1-3 และชมเชย 1-2 

วธีิการสมัคร การส่งผลงานและขัน้ตอนการประกวด 
 1. สง่ใบสมคัร ทาง อีเมล thaied2015.2@gmail.com โดยกรอกข้อมลูตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
ให้ครบถ้วนและชดัเจน พร้อมสง่รูปภาพ หรือคลปิการเลา่เร่ืองในรูปแบบต่างๆ (ความยาว 3-5 นาที) โดยจดัสง่ท่ีอีเมลดงักลา่ว 
ภายในวันที่ 22 ม.ค. (ภาคกลาง) 30 ม.ค. (ภาคเหนือ) 2 ก.พ. (ภาคใต้) และ 11 ก.พ.  2558  (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 
       2. การคดัเลือกรอบแรก (ผู้แทนภาค) โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากรูปแบบของการน าเสนอ  
และเนือ้เร่ือง รวมทัง้ความคิดสร้างสรรค์ และจะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคดัเลือกรอบประจ าภาค  
ทาง www.moe.go.th, www.bic.moe.go.th และwww.247friend.net ในวันที่ 2 3 ม.ค. (ภาคกลาง)  2 ก.พ. 
(ภาคเหนือ) 3 ก.พ. (ภาคใต้) และ 12 ก.พ.  2558  (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) โดยจะมีการแจ้งผลการพิจารณาไปยงั
สถานศกึษาต้นสงักดัของผู้ ได้รับการคดัเลือกด้วย 
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 3. ผู้ผ่านการพิจารณาใน รอบคดัเลือก  เพ่ือเข้าประกวดในระดบัภมูิภาค จะต้องเตรียมเข้าร่วมการประชมุ  
เชิงปฏิบตัิการ ( workshop) และแข่งขนัในรอบประจ าภาคตามวนั เวลา และสถานท่ีที่ก าหนด โดยจดัเตรียมน าเสนอ
การเลา่เร่ืองต่อหน้าคณะกรรมการ ความยาว 8 – 10 นาที 
 4. ผู้ได้รับการคดัเลือกเป็นผู้แทนภาคจะต้องเตรียมเข้าแข่งขนัในรอบชิงชนะเลศิ ในวนัท่ี 19 หรือ  
20 กมุภาพนัธ์ 2558 ณ กรุงเทพมหานคร โดยต้องน าเสนอการเลา่เร่ืองท่ีผ่านการคดัเลือกและได้รับการปรับปรุง          
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบนเวทีการประกวด 
เงื่อนไขการส่งเข้าประกวด 
 1. ผู้สมคัรสามารถสง่เร่ืองเลา่ได้ทีมละ 1 เร่ือง 
 2. สถานศกึษาสามารถสง่ทีมเข้าร่วมการประกวดได้ไม่จ ากดัจ านวน  
 3. การลงนามในใบสมคัรถือว่าผู้สมคัรได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขการเข้าร่วมประกวดแล้ว 
 4. กระทรวงศกึษาธิการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน การจดักิจกรรมการประกวด เทา่นัน้ ค่าใช้จ่ายอ่ืนใด  
ที่เกิดขึน้จากการจดัท าผลงาน หรือการเตรียมผลงานเพ่ือน าเสนอผลงาน หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้ขอให้เป็น
ภาระหน้าที่ของผู้สมคัร หรือเบิกจ่ายจากต้นสงักดัหน่วยงานที่เก่ียวข้อง หรือบคุคลผู้ให้การสนบัสนนุขึน้อยู่กบัเง่ือนไข
ของหน่วยงาน ทัง้นี ้การจดัประกวดนีไ้ม่ได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้สมคัรแต่อย่างใด 
 5. ก าหนดการและเง่ือนไขการประกวดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามดลุพินิจของคณะกรรมการและความเหมาะสม 
 6. ผลการตดัสนิของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดจะอทุธรณ์มิได้  
เกณฑ์การพจิารณา 
 1 .รอบคัดเลือก 
 15 ทีมของแต่ละภาคที่ผ่านการพิจารณาด้วยคะแนนไม่ต ่ากว่า 60%  
 2 .รอบประจ าภาคและรอบชิงชนะเลิศ  พิจารณาใน 3 ด้าน ดงันี ้
 2.1 ความถูกต้องของเน้ือหา  

 พิจารณาจากความถกูต้อง ชดัเจน และสมบรูณ์ของเนือ้หา มีความชดัเจนต่อเน่ืองและครอบคลมุ
ตามวตัถปุระสงค์ โดยให้ค่าน า้หนกั 40%  

 2. 2  วธีิการน าเสนอ  
  พิจารณาว่าการเลา่เร่ืองในรูปแบบต่างๆ มีความน่าสนใจหรือไม่ โดยให้ค่าน า้หนกั 30% 
 2.3 ความคดิสร้างสรรค์ 

 พิจารณาจากการน าค่านิยมหลกั 12 ประการ มาเลา่เร่ือง โดยให้ค่าน า้หนกั 30%  
วทิยากร workshop และ คณะกรรมการตัดสิน 
 ครูผู้สอนการแสดง ผู้สร้างสรรค์ละครเวที และผู้ทรงคณุวฒุิด้านการพฒันาบคุลกิภาพและด้านภาษาไทย 
รางวัลการประกวดเล่าเร่ือง 
  รางวลัชนะเลศิ    เงินรางวลัจ านวน 24,000 บาท 
  รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 เงินรางวลัจ านวน 20,000 บาท 
  รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 เงินรางวลัจ านวน 16,000 บาท 
  รางวลัชมเชยอนัดบัที่ 1  เงินรางวลัจ านวน 10,000 บาท 
  รางวลัชมเชยอนัดบัที่ 2  เงินรางวลัจ านวน  8,000 บาท 
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