
 
หลักเกณฑ์การแข่งขันการเล่านิทานพ้ืนบ้านด้วยภาษาถ่ิน   

งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน  ถ่ินอุบล  คนมีธรรม  คร้ังท่ี  ๑๐  ประจําปี  ๒๕๖๑ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

(สืบฮีต  สานฮอย  มูลมังดี  ประเพณีศรีอุบล) 
วันท่ี  ๒๐ – ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ณ  วัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 
......................................... 

๑. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  แยกเป็น  ๒ ประเภท   ดังน้ี 
๑.๑  นักเรียนระดับประถมศึกษา 
๑.๒  นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

๒. ประเภทและจํานวนผู้เข้าแข่งขัน 
การเล่านิทานให้มีผู้เล่าเรื่อง จํานวน ๑ คนและผู้ร่วมกิจกรรมการแสดงประกอบเร่ืองได้ไม่เกินจํานวน  ๕  คน  

ต่อ ๑ เรื่อง รวมท้ังสิ้นไม่เกิน ๖ คน  โดยผู้แสดงจะต้องพูดตามบทบาทของตนเอง 
๒.๑  ระดับประถมศึกษา  รวมท้ังหมดไม่เกิน  ๑๐  ทีม 
๒.๒  ระดับมัธยมศึกษา    รวมท้ังหมดไม่เกิน  ๑๐  ทีม 

๒.๓  โรงเรียนแต่ละแห่ง สามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ท้ัง ๒ ระดับ ๆ ละ  ๑ ทีม 
๓. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 ๓.๑ ดําเนินการแข่งขัน ระหว่างวันท่ีวันท่ี ๒๐ และ ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ดังน้ี 
   ๑) วันท่ี  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ดําเนินการแข่งขันระดับประถมศึกษา    
  ๒) วันท่ี  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ดําเนินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา 
  ๓) การแข่งขันแต่ละระดับ ตัดสินเพ่ือรับรางวัลต่อไปน้ี  

๑) รางวัลชนะเลิศ   
    ๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑    
    ๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
   ๔) รางวัลชมเชย  ๖  รางวัล   

๓.๒  นิทานท่ีเล่าจะต้องเป็นนิทานท่ีแต่งข้ึนเอง (ไม่ใช่นิทานท่ีมีการเผยแพร่อยู่แล้ว)   
 ๓.๓  เน้ือหาของนิทานเป็นเรื่องของการเสริมสร้างความรัก  ความสามัคคี  ความปรองดองสมานฉันท์ 
และมีความสนุกสนานประเทืองอารมณ์ 

๓.๔ ภาษาท่ีใช้ในการเล่านิทาน  ใช้ภาษาถ่ินในพ้ืนท่ีของตนเองได้ทุกภาษาในจังหวัดอุบลราชธานี 



๓.๕ เวลาท่ีใช้  ใช้เวลาในการแข่งขันดังน้ี 
  ๓.๕.๑  ระดับประถมศึกษา ใช้เวลาในการแข่งขัน ๗ นาที ( + - (บวก ลบ) ไม่เกิน ๓๐ วินาทีไม่ตัด
คะแนน) ใช้เวลาขาด / เกินตัดนาทีละ ๑ คะแนน 
  ๓.๕.๒  ระดับมัธยมศึกษา  ใช้เวลาในการแข่งขัน ๑๐ นาที (+ - (บวก ลบ) ไม่เกิน ๓๐ วินาทีไม่ตัด
คะแนน) ใช้เวลาขาด / เกินตัดนาทีละ ๑ คะแนน 
 ๓.๖  การแต่งกาย ให้แต่งตามความเหมาะสมกับบทบาทท่ีได้รับ 
 ๓.๗  ไม่ใช้ฉากประกอบการเล่านิทานยกเว้นอุปกรณ์ประกอบการเล่านิทานตามความเหมาะสม 

๓.๘  เปิดแผ่นเสียง CD ดนตรีประกอบการแสดงได้ 
๓.๙  ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรและทีมท่ีชนะจะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล  ดังน้ี 
        ๓.๙.๑  รางวัลชนะเลิศ จํานวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท  พร้อมถ้วยรางวัล 
        ๓.๙.๒  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จํานวน ๑ รางวัล  เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท 
        ๓.๙.๓  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จํานวน ๑ รางวัล  เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท 
        ๓.๙.๔  รางวัลชมเชย จํานวน  ๖  รางวัลๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท   

๔. เกณฑ์การให้คะแนน        คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. เน้ือหาสาระเน้นความรัก ความสามัคคี ปรองดอง มีข้อคิด คติเตือนใจ ๒๐ 
๒. รูปแบบการเล่า  การนําเสนอ และการสรุปเน้ือเรื่อง  ๒๐ 
๓. ใช้ภาษาท้องถ่ินถูกต้องและมีความต่อเน่ืองในการเล่า ๒๐ 
๔. การใช้นํ้าเสียง ท่าทาง และอารมณ์สอดคล้องกับ เน้ือเรื่อง ๒๐ 
๕. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การใช้สื่อ อุปกรณ์ประกอบ เหมาะสม    ๑๐ 
๖. ใช้เวลาตามกําหนด ๑๐ 

รวม ๑๐๐ 
 

๕.  เกณฑ์การตัดสิน 
 ๕.๑ คณะกรรมการการตัดสิน  คัดเลือกผู้ท่ีได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังน้ี 
  คะแนน ร้อยละ  ๙๐  ข้ึนไป ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลระดับยอดเย่ียม 
  คะแนน ร้อยละ  ๘๐ – ๘๙ ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลระดับดีเด่น 
  คะแนน ร้อยละ  ๗๐ – ๗๙ ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลระดับดี 
  คะแนน ร้อยละ  ๖๐ – ๖๙ ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลชมเชย 
    ๕.๒ การให้รางวัลท่ี ๑ – ๓ และรางวัลชมเชย ๖ รางวัล เรียงตามลําดับคะแนนสูงสุด รวม ๙ รางวัล  ของแต่ละ
ประเภท  ทีมท่ีเข้าแข่งขันจะได้รับเงินรางวัล และเกียรติบัตรทุกคน 
  ๕.๓ ผู้ท่ีได้คะแนนตามเกณฑ์การตัดสิน ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นเกียรติบัต 
 ๕.๔ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 



๖.  คณะกรรมการในการตัดสิน  
 ๕.๑ คณะกรรมการ   ๑ ชุด  ประกอบด้วยกรรมการจํานวน  ๗  คน  
 ๕.๒ คุณสมบัติ 

๕.๒.๑ เป็นครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ และ/หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
หรือครูผู้ควบคุม ท่ีมีความรู้เรื่องนิทาน 

๕.๒.๒ ให้คณะกรรมการบันทึกข้อคิดเห็นการตัดสินประกอบการพิจารณา 
๗.  สถานท่ี 

วัดไชยมงคล  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 
๘.  ระยะเวลา 
 ๘.๑ วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙   เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  แข่งขันระดับประถมศึกษา 
 ๘.๒ วันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙   เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  แข่งขันระดับมัธยมศึกษา 
 
๙. การสมัคร 
 ให้ทีมท่ีประสงค์จะเข้าแข่งขันฯ ส่งใบสมัครได้ท่ีศูนย์ประสานงานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถ่ินอุบล      คนมีธรรม 
  วัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๐๐๐ 
  โทรสาร  ๐๔๕-๒๔๔๗๔๒      โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๘๒๔๖๐   
   Chaturong-111@hotmail.com, www.watchaimongkolubon.net 

 ส่งรายช่ือผู้สมัครเข้าแข่งขันแต่ละทีมภายในวันท่ี  ๑๕ พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑    
 รับสมัครจํานวนจํากัด  ระดับละ  ๑๐  ทีมเท่านั้น  

 ถ้าสมัครเกินระดับละ  ๑๐ ทีม  จะพิจารณาจากลําดับการส่งใบสมัคร  โดยศูนย์ประสานงานการจัด
งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน จะแจ้งรายช่ือโรงเรียนท่ีมีสิทธิเข้าแข่งขันภายในวันท่ี  ๑๘  พฤศจิกายน  
๒๕๖๑ 

๑๐.  ผู้ประสานงาน 
  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ท่ี 
  ศูนย์ประสานงานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถ่ินอุบล คนมีธรรม งามล้ําศีล ๕   
   วัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๐๐๐ 
   โทรสาร  ๐๔๕-๒๔๔๗๔๒      โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๘๒๔๖๐   
    Chaturong-111@hotmail.com, www.watchaimongkolubon.net 

หมายเหตุ   สถานท่ีและระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 



 
 

ใบสมัครการแข่งขันการเล่านิทานพ้ืนบ้านด้วยภาษาถ่ิน   
งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน  ถ่ินอุบล  คนมีธรรม  คร้ังท่ี  ๑๐  ประจําปี  ๒๕๖๑ 

จังหวัดอุบลราชธานี 
(สืบฮีต  สานฮอย  มูลมังดี  ประเพณีศรีอุบล) 
วันท่ี  ๒๐ – ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ณ  วัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 
.................................................... 

 

ระดับ     (    )   ประถมศึกษา  (    )  มัธยมศึกษา 
 

       เขียนท่ี……………………………………………………..... 
     วันท่ี..................เดือน.....................................................  พ.ศ. ๒๕๖๑     
ช่ือทีม..........................................................โรงเรียน........................................................................................................
บ้าน .......................................................หมู่ท่ี................ถนน ................................................................................... 
ตําบล.........................................อําเภอ...............................................จังหวัด.............................................................     มี
ความประสงค์ขอสมัครเข้าแข่งขันการเล่านิทานพ้ืนบ้านด้วยภาษาถ่ิน“งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน      ถ่ินอุบล คนมี
ธรรม”  โดยมีผู้ร่วมทีมดังต่อไปน้ี 
 

๑.ช่ือ........................................................นามสกุล....................................................................อายุ...........ปี              
อยู่บ้านเลขท่ี..................บ้าน...............................................หมู่ท่ี...........ซอย...............................................             
ถนน...........................................................ตําบล.....................................อําเภอ................................................           
จังหวัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์.............................................................................. 
 

๒.ช่ือ........................................................นามสกุล...................................................................อายุ...........ปี              อยู่
บ้านเลขท่ี..................บ้าน...............................................หมู่ท่ี...........ซอย..............................................             ถนน
...........................................................ตําบล.....................................อําเภอ...............................................           จังหวัด
........................................................หมายเลขโทรศัพท์.............................................................................. 
 

๓.ช่ือ........................................................นามสกุล....................................................................อายุ...........ปี              
อยู่บ้านเลขท่ี...................บ้าน...............................................หมู่ท่ี...........ซอย...............................................            ถนน



...........................................................ตําบล.....................................อําเภอ...............................................           จังหวัด

........................................................หมายเลขโทรศัพท์..............................................................................  
 

๔.ช่ือ........................................................นามสกุล..................................................................อายุ............ปี              อยู่
บ้านเลขท่ี...................บ้าน...............................................หมู่ท่ี...........ซอย.............................................             ถนน
...........................................................ตําบล.....................................อําเภอ...............................................           จังหวัด
........................................................หมายเลขโทรศัพท์........................................................................................ 
 

๕.ช่ือ........................................................นามสกุล..................................................................อายุ..............ปี             อยู่
บ้านเลขท่ี...................บ้าน...............................................หมู่ท่ี...........ซอย.............................................             ถนน
...........................................................ตําบล.....................................อําเภอ...............................................           จังหวัด
........................................................หมายเลขโทรศัพท์.............................................................................. 
 ผู้ควบคุมทีม  ช่ือ..................................................นามสกุล.............................................อายุ...........ปี               
อยู่บ้านเลขท่ี................บ้าน.................................................หมู่ท่ี............ซอย.............................................             ถนน
...........................................................ตําบล.....................................อําเภอ...............................................           จังหวัด
........................................................หมายเลขโทรศัพท์.............................................................................. 

 
 
 
(ลงช่ือ)................................................................ผู้สมัคร 
 (................................................................) 
 
 
(ลงช่ือ)................................................................ผู้รับรองทีม 
       (................................................................) 
ตําแหน่ง.................................................................... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

กําหนดการแข่งขันการเล่านิทานพ้ืนบ้านด้วยภาษาถ่ิน  
งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน  ถ่ินอุบล  คนมีธรรม  ครั้งท่ี  ๑๐  ประจําปี  ๒๕๖๑ 

จังหวัดอุบลราชธานี 
(สืบฮีต  สานฮอย  มูลมังดี  ประเพณีศรีอุบล) 
วันท่ี  ๒๐ – ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ณ  วัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 
ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา 

…………………………….……… 
วันท่ี  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   (แข่งขันระดับประถมศึกษา) 
 

๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๓๐น. ลงทะเบียน 
๑๐.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. คณะกรรมการแนะนําผู้เข้าแข่งขันและช้ีแจงหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
๑๐.๓๐ น. – ๑๘.๐๐ น. การแข่งขันเล่านิทานพ้ืนบ้านด้วยภาษาถ่ิน  

  ๑๘.๐๐ น.– ๑๘.๓๐น. คณะกรรมการให้คําแนะนํา  
     ประกาศผลการแข่งขันเล่านิทานพ้ืนบ้านด้วยภาษาถ่ิน ระดับประถมศึกษา 
วันท่ี  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   (แข่งขันระดับมัธยมศึกษา) 
 

๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๓๐น. ลงทะเบียน 
๑๐.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. คณะกรรมการแนะนําผู้เข้าแข่งขันและช้ีแจงหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
๑๐.๓๐ น. – ๑๘.๐๐ น. การแข่งขันเล่านิทานพ้ืนบ้านด้วยภาษาถ่ิน  

  ๑๘.๐๐ น.– ๑๘.๓๐น. คณะกรรมการให้คําแนะนํา  
     ประกาศผลการแข่งขันเล่านิทานพ้ืนบ้านด้วยภาษาถ่ิน ระดับมัธยมศึกษา  

๑๙.๐๐ น.   มอบรางวัลการแข่งขันเล่านิทานพ้ืนบ้านด้วยภาษาถ่ิน ระดับประถมศึกษา 
    และระดับมัธยมศึกษา 
     ถ่ายภาพร่วมกัน 

       
หมายเหตุ 

๑. การมอบรางวัลจะกระทําท่ีเวทีกลาง  หลังการประกาศผลแล้ว 
๒. ผู้จะมอบรางวัลหากการแข่งขันน้ันๆมีผู้อุปถัมภ์ให้ผู้อุปถัมภ์เป็นผู้มอบรางวัลเอง 
๓. ส่วนการมอบเกยีรติบัตร  ให้ประธานการจัดงานหรือผู้แทนเป็นผู้มอบ 

 



 
 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประกวดเล่านิทานพ้ืนบ้านด้วยภาษาถ่ิน  
งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน  ถ่ินอุบล  คนมีธรรม  คร้ังท่ี  ๑๐  ประจําปี  ๒๕๖๑ 

จังหวัดอุบลราชธานี 
(สืบฮีต  สานฮอย  มูลมังดี  ประเพณีศรีอุบล) 
วันท่ี  ๒๐ – ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ณ  วัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ลําดับท่ี รายการ จํานวนเงิน รวมเงิน หมายเหตุ 
๑. รางวัลชนะเลิศ  ท้ัง  ๒  ประเภท ๆ ละ ๔,๐๐๐.- ๘,๐๐๐.-  
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ท้ัง ๒  ประเภท ๆ ละ ๓,๐๐๐.- ๖,๐๐๐.-  
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ท้ัง ๒  ประเภท ๆ ละ ๒,๐๐๐.- ๔,๐๐๐.-  
๔. รางวัลชมเชย  ท้ัง  ๒  ระดับ  รวม  ๑๒  ทีม ๆ ละ ๑,๐๐๐.- ๑๒,๐๐๐.-  
๕. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ รวม ๒ วัน ๆ ละ  ๕  คน ๕๐๐.- ๕,๐๐๐.-  
๖. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ  ท้ังสองประเภท  ใบละ ๑,๕๐๐.- ๓,๐๐๐.-  

รวมเป็นเงินท้ังหมด ๓๘,๐๐๐.-  
 

ผู้ท่ีเป็นเจ้าภาพกิจกรรมต่างๆ  จะมีสิทธิต่างๆดังน้ี 
 ๑. ติดป้ายสนับสนุนภายในบริเวณงาน  จํานวน  ๒  ป้าย 
 ๒. ติดป้ายสนับสนุนบริเวณสถานท่ีแข่งขัน    จํานวน  ๒  ป้าย 
 ๓. เข้ามอบงบประมาณสนับสนุนในวันแถลงข่าว 
 ๔. ได้รับมอบเกียรติบัตรลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
 ๕. เข้ารับมอบของท่ีระลึกในวันทอดผ้ามหาบุญจุลกฐิน  ในวันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 ๖. ข้ึนเป็นประธานมอบรางวัลด้วยตัวเองเม่ือประกาศผลการแข่งขันประเภทน้ัน ๆ แล้ว   
 

 
 
 
 


