เอกสารแนบ 3

ประเภทผลงาน
ประเภทเพลง
เดี่ยว
ทีม
- ไทยสากล
- ไทยลูกทุ่ง
- บทเสภา
ฯลฯ

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนตัดสินผลงาน
โครงการยุวชนประกันภัย ประจาปี 2555 ประเภท นักเรียน
ระดับจังหวัด / ภาค / ประเทศ
ประจาปี 2555
องค์ประกอบการพิจารณาให้คะแนน ประจาปี 2555
1. เนื้อหาบทเพลง (30 คะแนน)
- ตรงตามหัวข้อเรื่องและเป้าหมายที่กาหนด
- เนือ้ หาต่อเนือ่ ง สัมพันธ์กนั
- สือ่ ความหมายชัดเจน และครอบคลุมสาระเนือ้ หาทั้งหมด
- การใช้ภาษาถูกต้อง
2. น้าเสียง (20 คะแนน)
- การร้อง การออกเสียงชัดเจน ถูกต้องตามอักขระ จังหวะถูกต้อง น้าเสียงไพเราะ
3. ความคิดสร้างสรรค์ (20 คะแนน)
4. อารมณ์ ลีลา การแต่งกาย (10 คะแนน)
- ให้เหมาะสมกับบทเพลง
5. ผลการเผยแพร่ความรูส้ ู่ชุมชน / แผนการนาผลงานไปปฏิบัติในอนาคต (20 คะแนน)

(เป็นรายงานที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่สง่ ผลงานเข้าประกวดแข่งขัน เป็นผูม้ ีความรู้
ความเข้าใจอย่างดี เกีย่ วกับพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภ้ยจากรถ พ.ศ. 2535
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 และการประกันชีวิต โดยนักเรียนต้องจัดทาหลักฐาน
แสดงบันทึกผลงานหรือกิจกรรมที่นกั เรียนได้ปฏิบัตอิ ย่างชัดเจน ครบถ้วน
และมีแผนการนาผลงานดังกล่าวไปปฏิบัตใิ นอนาคต ซึง่ คณะกรรมการสามารถที่จะ
ตรวจสอบหรือทดสอบเพิ่มเติมได้)
รวม 100 คะแนน
ประเภทการแสดง
1. เนื้อหาสาระของการนาเสนอ (30 คะแนน)
เดี่ยว
- ตรงตามหัวข้อเรื่องและเป้าหมายที่กาหนด
ทีม
- สือ่ ความหมายชัดเจน และครอบคลุมสาระเนือ้ หาทั้งหมด
- ละครสัน้
2. รูปแบบและเทคนิคการนาเสนอ (20 คะแนน)
- การแสดงละคร
- บทพูดของตัวแสดงมีความถูกต้อง คล่องแคล่ว สอดคล้องกับบท
ประกอบศิลปพื้นบ้าน
- การแสดงต่อเนือ่ งสัมพันธ์กนั
- การเต้นหรือราประยุกต์ 3. ความคิดสร้างสรรค์ (20 คะแนน)
ผสมการพูดหรือร้อง
4. บุคลิกภาพ / การแต่งกาย / การรักษาเวลาตามที่กาหนด (10 คะแนน)
- ลิเก ลาตัด
- บทบาทแสดงสมจริง
ฯลฯ
- การแต่งกายเหมาะสมและสอดคล้องกับเนือ้ เรื่อง
- เวลาการแสดงไม่นอ้ ยกว่า 10 นาที แต่ไม่เกิน 15 นาที

ประเภทผลงาน
ประเภททอล์โชว์
เดี่ยว

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนตัดสินผลงาน
โครงการยุวชนประกันภัย ประจาปี 2555 ประเภท นักเรียน
ระดับจังหวัด / ภาค / ประเทศ
ประจาปี 2555
องค์ประกอบการพิจารณาให้คะแนน ประจาปี 2555
1. เนื้อหาสาระของการนาเสนอ (30 คะแนน)
- ตรงตามหัวข้อเรื่องและเป้าหมายที่กาหนด
- สือ่ ความหมายชัดเจน และครอบคลุมสาระเนือ้ หาทั้งหมด
2. รูปแบบและเทคนิคการนาเสนอ (20 คะแนน)
- บทพูดของตัวแสดงมีความถูกต้อง คล่องแคล่ว สอดคล้องกับบท
- การแสดงต่อเนือ่ งสัมพันธ์กนั
3. ความคิดสร้างสรรค์ (20 คะแนน)
4. บุคลิกภาพ / การแต่งกาย / การรักษาเวลาตามที่กาหนด (10 คะแนน)
- บทบาทแสดงสมจริง
- การแต่งกายเหมาะสม
- เวลาการแสดงไม่เกิน 10 นาที
5. ผลการเผยแพร่ความรูส้ ู่ชุมชน / แผนการนาผลงานไปปฏิบัติในอนาคต (20 คะแนน)

(เป็นรายงานที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่สง่ ผลงานเข้าประกวดแข่งขัน เป็นผูม้ ีความรู้
ความเข้าใจอย่างดี เกีย่ วกับพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภ้ยจากรถ พ.ศ. 2535
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 และการประกันชีวิต โดยนักเรียนต้องจัดทาหลักฐาน
แสดงบันทึกผลงานหรือกิจกรรมที่นกั เรียนได้ปฏิบัตอิ ย่างชัดเจน ครบถ้วน
และมีแผนการนาผลงานดังกล่าวไปปฏิบัตใิ นอนาคต ซึง่ คณะกรรมการสามารถที่จะ
ตรวจสอบหรือทดสอบเพิ่มเติมได้)
รวม 100 คะแนน
หมายเหตุ 1. ผลงานที่สง่ เข้าประกวดทั้งประเภทเพลง การแสดง และทอล์กโชว์ ต้องจัดทาในรูปแบบสือ่ บันทึกข้อมูล ประเภท VCD หรือ DVD
2. ต้องจัดทาเอกสารรายงานผลการเผยแพร่ความรูส้ ชู่ มุ ชน โดยจัดทาหลักฐานแสดงบันทึกผลงานหรือกิจกรรม
ที่นกั เรียนได้ปฏิบัตอิ ย่างชัดเจน ครบถ้วน คณะกรรมการสามารถตรวจสอบหรือทดสอบเพิม่ เติมได้
3. นักเรียนที่สง่ ผลงาน เป็นประเภทเดี่ยวหรือทีม โดยประเภททีมไม่เกิน 8 คน และตัง้ ชือ่ ทีมด้วย
4. นักเรียนต้องลงลายมือชือ่ ในผลงานทุกชิน้
5. ผูอ้ านวยการโรงเรียนต้องเป็นผูส้ ง่ ผลงานและลงนามรับรองผลงาน

