
 
 

   



 
 

 1. กรอกประวัติและผลงาน ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดให้ 
 2. ส่งใบสมัคร/ไฟล์ประวัติผลงานมายัง E-mail: bundittsusongkhla@gmail.com ภายในวันท่ี 15 มีนาคม 2562 
 3. เมื่อทางผู้จัดได้รับข้อมูลจากท่านแล้ว ทางผู้จัดจะยืนยันโดยตอบกลับทาง E-mail ท่ีทางผู้สมัครได้แจ้งไว้  
 หมายเหตุ : กรณีผู้สมัครส่งข้อมูลมาหลายครั้ง ทางผู้จัดขออนุญาตยึดข้อมูลท่ีท่านส่งครั้งหลังสุด 
 

 1. กรอกข้อมูลของผู้สมัครผ่านทาง Google from (Link อยู่ใน QR Code ด้านล่าง) 

 2. ส่งใบสมัครมายัง E-mail:  bundittsusongkhla@gmail.com ภายในวันท่ี 15 มีนาคม 2562  
 3. เมื่อทางผู้จัดได้รับข้อมูลจากท่านแล้ว ทางผู้จัดจะยืนยันโดยตอบกลับทาง E-mail ท่ีทางผู้สมัครได้แจ้งไว้  
 หมายเหตุ : กรณีผู้สมัครส่งข้อมูลมาหลายครั้ง ทางผู้จัดขออนุญาตยึดข้อมูลท่ีท่านส่งครั้งหลังสุด 
 

 ส่งผลงานทาง Email: bundittsusongkhla@gmail.com ภายในวันท่ี 15 มีนาคม 2562 โดยระบุ Link ของสื่อ ท่ี 
Upload ผ่านทาง YouTube รวมท้ังระบุช่ือของนักเรียนผู้สร้างสรรค์สื่อ ครูผู้ควบคุม เบอร์โทรศัพท์ ในการติดต่อกลับให้
ชัดเจน เมื่อทางผู้จัดได้รับข้อมูลจากท่านแล้ว ทางผู้จัดจะยืนยันโดยตอบกลับทาง E-mail ท่ีทางผู้สมัครได้แจ้งไว้  
 หมายเหตุ : กรณีผู้สมัครส่งข้อมูลมาหลายครั้ง ทางผู้จัดขออนุญาตยึดข้อมูลท่ีท่านส่งครั้งหลังสุด 
 

 
 การส่งประวัติและผลงานเพ่ือพิจารณาขอรับรางวัล : คุรุวัฒนธรรมทักษิณ หน้า 1 
 การตอบปัญหาวัฒนธรรมภาคใต้     หน้า 2 
 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์     หน้า 3 - 4 
 การแต่งบทร้อยกรอง      หน้า 5 - 6 
 การเขียนเรียงความ       หน้า 7 - 8 
 การผลิตสื่อโทรทัศน์      หน้า 9 - 10 
 รางวัลและเกียรติบัตร      หน้า 11



 

............................................................. 
1. คุณสมบัติของผู้ส่งประวัติและผลงาน 
 1.1 ต้องเป็นครู หรือบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา (พื้นท่ี 14 จังหวัดภาคใต้) 
 1.2 แต่ละโรงเรียนสามารถส่งประวัติและผลงาน เข้ารับการพิจารณาได้ ไม่เกิน 2 คน 
 1.3 รางวัล มี 2 ประเภท คือ 
  (1) รางวัล “คุรุวัฒนธรรมทักษิณ” ระดับช้ันประถมศึกษา 
  (2) รางวัล “คุรุวัฒนธรรมทักษิณ” ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
 1.4 ผู้สมัคร ไม่เคย ได้รับรางวัล “คุรุวัฒนธรรมทักษิณ” มาก่อน 
 

2. ขั้นตอนในการพิจารณารางวัล 
 2.1 กรอกประวัติและผลงาน ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดให ้
 2.2 ส่งใบสมัคร และไฟล์ประวัติผลงานมายัง E-mail: bundittsusongkhla@gmail.com ภายในวันท่ี 15 
มีนาคม 2562  
 2.3 คณะกรรมการพิจารณาประวัติและผลงาน 
 2.4 ประกาศผลรางวัลทาง E-mail ของผู้ส่งประวัติและผลงาน และ Website มหาวิทยาลัยทักษิณ ในวันท่ี 
19 มีนาคม 2562 ผู้ท่ีได้รางวัลจะต้องมารับรางวัลด้วยตนเองในวันท่ี 23 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมปาริชาต 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
 2.5 คณะผู้จัดขออนุญาตน าประวัติและผลงานของผู้ได้รับรางวัล ฯ จัดนิทรรศการ หรือเผยแพร่ในรูปแบบ
ต่าง ๆ  
 

3. เกณฑ์การให้คะแนน (เต็ม 100 คะแนน) 
 3.1 ประวัติและผลงาน (10 คะแนน) 
 3.2 นวัตกรรม และการจัดการเรียนการสอนท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ (45 คะแนน) 
 3.3 แนวคิด / ทัศนคติ / โครงการสอน หรือวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน
หรือวัฒนธรรมภาคใต้ อย่างยั่งยืน (45 คะแนน)  
 หมายเหตุ : การตัดสินของกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด 
 

4. รางวัล 
 4.1 ผู้มีคะแนนสูงสุด 3 ล าดับแรกในแต่ละประเภท (รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชย) จะได้รับโล่
รางวัลเกียรติยศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมเกียรติบัตร 
 4.2 ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาท่ีส่งประวัติและผลงานฯ จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับเกียรติบัตร 
(เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง)  



 

............................................................. 
1. คุณสมบัติของผู้สมัครและกติกาการแข่งขัน 
 1.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา หรือช้ันมัธยมศึกษา ในพื้นท่ี 14 จังหวัดภาคใต้  
 1.2 การแข่งขันเป็นแบบทีม แต่ละโรงเรียนสามารถสง่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ ไม่เกิน 2 ทีม ทีมละ 2 คน  
 1.3 การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ (1) ระดับช้ันประถมศึกษา (2) ระดับช้ันมัธยมศึกษา  
 1.4 ผู้สมัคร ไม่เคย ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือชมเชย ในการแข่งขันครั้งท่ีผ่าน ๆ มา  
 1.5 เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก และอัตนัย  
 1.6 เวลาในการท าการแข่งขัน 1 ช่ัวโมง (60 นาที)  
2. กรอบแนวคิด และประเด็นค าถาม  

ที่ รายการ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
1 ความรู้เบื้องต้น เช่น พระราชประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / วัน

อนุรักษ์มรดกไทย / ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย / ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน / ข้อมูล
พ้ืนฐานและแหล่งท่องเท่ียวที่ส าคัญ ใน 14 จังหวัดภาคใต้ เป็นต้น  

25 ข้อ 30 ข้อ 

2 วัฒนธรรมและประเพณีภาคใต้ เช่น สถาบันทักษิณคดีศึกษากับแหล่งอารยธรรมภาคใต้ / หนัง
ตะลุง / โนรา / เพลงเรือแหลมโพธ์ิ / เพลงบอก / เพลงกล่อมเด็ก / กาหลอ /  
ลิเกอูลู / ผ้าทอพ้ืนบ้านปักษ์ใต้ / วันสารทเดือนสิบ / วันว่างเดือนห้า เป็นต้น  

25 ข้อ 30 ข้อ 

3 การประกอบอาชีพและวิถีชีวิตคนภาคใต้ เช่น คนลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา / การท า-  
สวนยางพารา / สินค้าโอทอป / เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชน เป็นต้น  

15 ข้อ 20 ข้อ 

4 อัตชีวประวัติและผลงานบุคคลส าคัญทางวัฒนธรรมภาคใต้ เช่น ศิลปินแห่งชาติ  
ในสาขาต่าง ๆ / บุคคลตัวอย่าง / บุคคลส าคัญด้านการสง่เสริม และสืบทอดอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และวัฒนธรรมภาคใต้  

15 ข้อ 20 ข้อ 

รวมจ านวนข้อ (ข้อสอบปรนัย) / คะแนน 
* ระดับประถมศึกษาข้อละ 1.25 คะแนน / ระดับมัธยมศึกษา ข้อละ 1 คะแนน 

80 ข้อ  
100 คะแนน 

100 ข้อ  
100 คะแนน 

5 การน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวันบนฐานการอนุรกัษ์นยิม เช่น วิพากษ์บทความ
วิชาการ / การเขียนโครงงาน / การเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์  
* คณะกรรมการจะพิจารณาตรวจข้อสอบอัตนัย ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากันในข้อปรนัย (20 
คะแนน)  

1 ข้อ 1 ข้อ 

 

3. รางวัล  
 3.1 ผู้มีคะแนนสูงสุด (ชนะเลิศ) จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ีพร้อมเกียรติบัตร (ถ้วยรางวัลพระราชทาน มี 2 ถ้วย คือ ระดับช้ันประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)  
 3.2 ผู้ท่ีมีคะแนนรองลงมา (รองชนะเลิศ และชมเชย) จะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ทักษิณ พร้อมเกียรติบัตร  
 3.3 การแข่งขันทุกรายการจะได้รับเกียรติบัตร (เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง) 



 

............................................................. 
1. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน  
 1.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา หรือช้ันมัธยมศึกษา ในพื้นท่ี 14 จังหวัดภาคใต้  
 1.2 การแข่งขันเป็นแบบเดี่ยว แต่ละโรงเรียนสามารถส่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน 2 คน  
 1.3 การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ (1) ระดับช้ันประถมศึกษา (2) ระดับช้ันมัธยมศึกษา  
 1.4 ผู้สมัคร ไม่เคย ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือชมเชย ในการแข่งขันปีท่ีผ่าน ๆ มา  
 

2. ขั้นตอนในการแข่งขัน  
 2.1 หัวข้อในการแข่งขัน (แบบทราบหัวข้อล่วงหน้า)  
 หัวข้อ : “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์เอกอัครราชูปถัมภกมรดกใต้มรดกไทย 
: วันอนุรักษ์มรดกไทย” โดยใช้ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมท้องถิ่นในภาคใต้” เป็นฐานคิด ในการเช่ือมโยง
กล่าวสุนทรพจน์  
 2.2 ล าดับการน าเสนอ ให้ผู้เข้าแข่งขันจับฉลากเพื่อจัดล าดับ ก่อนการประกวด 15 นาที 
 2.3 เวลาในการพูด ช้ันประถมศึกษา และช้ันมัธยมศึกษา ให้เวลา 5 นาที (กรรมการให้ผู้เข้าแข่งขันกล่าว
สุนทรพจน์ตามล าดับ โดยมีการเก็บตัวผู้ท่ียังไม่ได้แข่งขัน) 
 หมายเหต ุ: การพูดแต่ละครั้ง จะพูดเกิน หรือขาดจากเวลาท่ีก าหนดไว้ได้เพียง 45 วินาที หากเกินหรือขาด
จากเวลาท่ีก าหนดไว้จะถูกตัดคะแนน ตามดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน  
 
 

3. เกณฑ์การให้คะแนน (เต็ม 100 คะแนน) 
ที่ ประเดน็ หลักเกณฑก์ารให้คะแนน รวมคะแนน 

1 โครงสร้างการพดู 

1.1 ค าน า (การแนะน าตนเอง น าเข้าสู่เน้ือเรื่อง) 
1.2 เน้ือเร่ือง ผู้เข้าแข่งขันพูดได้ตรงกับเร่ืองท่ีก าหนดให้ 
1.3 การด าเนินเร่ือง พูดเรียงล าดับความส าคัญของเรืองท่ีเล่า และสอดคล้อง
สัมพันธ์กันตลอดเร่ือง 
1.4 การสรุปของเรื่องเล่า 
1.5 ตรงตามเวลาท่ีก าหนด 

40 คะแนน 

2 ศิลปะการน าเสนอ 

2.1 ลีลาวาทศิลป์ชวนฟัง  
2.2 น้ าเสียงชัดเจน ไม่ตะกุกตะกัก เว้นจังหวะการพูดได้ถูกต้องหนักเบา 
สอดคล้องกับเรื่อง 
2.3 ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย เหมาะสมกับระดับช้ัน และกาลเทศะ 
2.4 ออกเสียงอักขระที่ถูกต้อง 
2.5 สามารถสร้างบรรยากาศท่ีดึงดูดใจผู้ฟังได้ดี 

25 คะแนน 



 

ที่ ประเดน็ หลักเกณฑก์ารให้คะแนน รวมคะแนน 

3 ความคิด 

3.1 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
3.2 มีเหตุผลน่าเช่ือถือสอดคล้องกับเรื่องเล่า 
3.3 มีไหวพริบในการแก้ปัญหา 
3.4 ข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรมสามารถท าตามได้ 

20 คะแนน 

4 บุคลกิภาพ 
4.1 ปรากฏตัวด้วยความเช่ือมั่น ไม่แสดงอาการประหม่า 
4.2 กริยาท่าทางขณะพูดเหมาะสมสอดคล้องกับเรื่องท่ีพูด หรือเน้ือหา 
4.3 ขณะพูดมองผู้ฟังได้อย่างเป็นธรรมชาติ 

15 คะแนน 

 

หมายเหต ุ: ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด  
 
4. รางวัล  
 4.1 ผู้มีคะแนนสูงสุด (ชนะเลิศ) จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมเกียรติ
บัตร (ถ้วยรางวัลเกียรติยศมี 2 ถ้วย คือ ระดับช้ันประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)  
 4.2 ผู้ท่ีมีคะแนนรองลงมา (รองชนะเลิศ และชมเชย) จะได้รับเกียรติบัตร  
 4.3 การแข่งขันทุกรายการจะได้รับเกียรติบัตร (เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง) 
  



 

 
............................................................. 

1. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขนั  
 1.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา หรือช้ันมัธยมศึกษา ในพื้นท่ี 14 จังหวัดภาคใต้  
 1.2 การแข่งขันเป็นแบบทีม แต่ละโรงเรียนสามารถส่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ ไม่เกิน 2 ทีม ทีมละ 2 คน  
 1.3 การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ (1) ระดับช้ันประถมศึกษา (2) ระดับช้ันมัธยมศึกษา  
 1.4 ผู้สมัคร ไม่เคย ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือชมเชย ในการแข่งขันครั้งท่ีผ่าน ๆ มา 
 

2. ขั้นตอนในการแข่งขัน  
 2.1 หัวข้อในการแข่งขัน “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์เอกอัครราชูปถัมภก  
มรดกใต้มรดกไทย : วันอนุรักษ์มรดกไทย”  
 2.2 แต่งเป็นค าประพันธ์  
  2.2.1 ระดับช้ันประถมศึกษา (กาพย์ยานี 11 จ านวน 5 บท)  
  2.2.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษา (อินทรวิเชียรฉันท์ 11 จ านวน 5 บท)  
 2.3 เวลาในการแต่งบทร้อยกรอง 1 ช่ัวโมง (60 นาที)  
 2.4 กระดาษ คณะกรรมการจัดเตรียมให้ ส่วนอุปกรณ์อื่น ๆ ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง 
 2.5 แต่งกลอนโดยถอดประเด็นจาก (1) สารคดีเทิดพระเกียรติ ฯ หรือ (2) ภาพ ท่ีก าหนดให้ และต้อง
สอดคล้องกับหัวข้อการแข่งขันที่ 2.1  
 

3. เกณฑ์การให้คะแนน (เต็ม 100 คะแนน) 
ที่ หลักเกณฑก์ารให้คะแนน รวมคะแนน 
1 ฉันทลักษณแ์ละอักขรวิธี 

1. เขียนตัวสะกดการันต์ผิด หักค าละ 2 คะแนน 
2. มีสัมผัสซ้ า สัมผสัเลือน หักคะแนนต าแหน่งละ 5 คะแนน 

20 คะแนน 

2 ความคิดและเนือ้หา 
1. ตรงประเด็น คือ นักเรียนจะต้องใช้หัวข้อท่ีก าหนดให้เป็นแกนเร่ือง 
2. เสนอแนวคิดสร้างสรรค์ คือ เน้ือหาท่ีนักเรียนเสนอน้ันให้แง่คิดท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน 

เช่น แง่คิดในการด ารงชีวิต การเข้าใจสังคม และการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
3. เสนอแนวคิดแปลกใหม่ คือ แนวความคิดท่ีไม่ค่อยมีใครพูดถึง เป็นแนวความคิดท่ีมีเหตุผล

และอยู่ในขอบเขตของหัวข้อ 

40 คะแนน 

3 กวีโวหาร  
1. สัมผัสราบรื่น อ่านแล้วเกิดความไพเราะ  
2. ใช้โวหารต่าง ๆ ส่งเสริมเน้ือหาให้มีความหมายลึกซึ้งกินใจ เช่น การกล่าวเปรียบเทียบ และ

ใช้บุคลาธิษฐาน เป็นต้น  
3. การเล่นตัวอักษร เล่นค าท่ีช่วยให้ค าประพันธ์มีความไพเราะยิ่งข้ึน  

40 คะแนน 



 

หมายเหต ุ: 1. บทร้อยกรองท่ีผิดฉันทลักษณ์ หรือจ านวนบทไม่ครบ (ไม่ตรวจให้คะแนน) ประกอบด้วย  
  1.1 ไม่มีสัมผัสระหวา่งวรรค  
  1.2 ไม่มีสัมผัสระหวา่งบท  
  1.3 ใช้สระเสียงสั้น สัมผัสกับสระเสียงยาวเป็นสัมผัสบังคับ (เช่น ใช้ “ใจ” สัมผัสกับ “กาย”)  
  1.4 เขียนไม่ครบตามท่ีก าหนด  
  1.5 กรณีแต่งฉันท์ วางค า “ครุ-ลห”ุ ไม่ถูกต าแหน่ง  
  2. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด  
 

4. รางวัล  
 4.1 ผู้มีคะแนนสูงสุด (ชนะเลิศ) จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมเกียรติ
บัตร (ถ้วยรางวัลเกียรติยศมี 2 ถ้วย คือ ระดับช้ันประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)  
 4.2 ผู้ท่ีมีคะแนนรองลงมา (รองชนะเลิศ และชมเชย) จะได้รับเกียรติบัตร  
 4.3 การแข่งขันทุกรายการจะได้รับเกียรติบัตร (เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง)  

 

  



 

 
............................................................. 

1. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน  
 1.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา หรือช้ันมัธยมศึกษา ในพื้นท่ี 14 จังหวัดภาคใต้  
 1.2 การแข่งขันเป็นแบบเดี่ยว แต่ละโรงเรียนสามารถส่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ ไมเ่กิน 2 คน  
 1.3 การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ (1) ระดับช้ันประถมศึกษา (2) ระดับช้ันมัธยมศึกษา  
 1.4 ผู้สมัคร ไม่เคย ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือชมเชย ในการแข่งขันครั้งท่ีผ่าน ๆ มา 
 

2. ขั้นตอนในการแข่งขัน  
 2.1 หัวข้อในการแข่งขัน “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์เอกอัครราชูปถัมภก  
มรดกใต้มรดกไทย : วันอนุรักษ์มรดกไทย”  
 2.2 เขียนเรียงความ 
  2.2.1 ระดับช้ันประถมศึกษา ความยาวไม่น้อยกว่า 15 แต่ไม่เกิน 20 บรรทัด เขียนด้วยตัวบรรจง
ครึ่งบรรทัด ด้วยดินสอด า หรือปากกาสีด า/น้ าเงิน 
  2.2.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษา ความยาวไม่น้อยกว่า 30 แต่ไม่เกิน 35 บรรทัด เขียนด้วยตัวบรรจง
ครึ่งบรรทัด ด้วยปากกาสีด า/น้ าเงิน 
  2.2.3 กระดาษ คณะกรรมการจัดเตรียมให้ ส่วนอุปกรณ์อ่ืน ๆ ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง 
 2.3 เวลาในการเขียน 1.30 ช่ัวโมง (90 นาที) เมื่อหมดเวลา ถือว่าเสร็จสิ้นการแข่งขัน 
 2.4 เขียนเรียงความโดยถอดประเด็นจาก (1) สารคดีเทิดพระเกียรติ ฯ หรือ (2) ภาพ ท่ีก าหนดให้ และต้อง
สอดคล้องกับหัวข้อการแข่งขันที่ 2.1  
 

3. เกณฑ์การให้คะแนน (เต็ม 100 คะแนน) 
ที่ หลักเกณฑก์ารให้คะแนน รวมคะแนน 
1 
2 
 
 
 
3 
4 
5 
6 
7 

การต้ังช่ือเรื่อง สอดคล้องกับเรื่องท่ีเขียน 
เน้ือเรื่อง 

- ล าดับข้อความและความคิดต่อเน่ือง สอดคล้องกันตลอดเร่ือง (15 คะแนน) 
- ความคิดและเน้ือหาท่ีน าเสนอ (15 คะแนน) 
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การยกตัวอย่าง อ้างอิงประกอบ (10 คะแนน) 

รูปแบบ (ส่วนน า เน้ือเรื่อง และสรุป) 
การใช้ภาษา อักขรวิธีถูกต้อง (การสะกดค า เว้นวรรคตอน เครื่องหมายวรรคตอน) 
ความยาวของเรื่องตามก าหนด 
ใช้ตัวอักษรอ่านง่าย ถูกต้องตามลักษณะวิธีเขียนอักษรไทย 
สะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบ 

10 คะแนน 
40 คะแนน 

 
 
 

10 คะแนน 
15 คะแนน 
5 คะแนน 
10 คะแนน 
10 คะแนน 

หมายเหต ุ: ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด  



 

4. รางวัล  
 4.1 ผู้มีคะแนนสูงสุด (ชนะเลิศ) จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมเกียรติ
บัตร (ถ้วยรางวัลเกียรติยศมี 2 ถ้วย คือ ระดับช้ันประถมศึกษา และระดับช้ันมัธยมศึกษา)  
 4.2 ผู้ท่ีมีคะแนนรองลงมา (รองชนะเลิศ และชมเชย) จะได้รับเกียรติบัตร  
 4.3 การแข่งขันทุกรายการจะได้รับเกียรติบัตร (เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง)  

 

  



 

 
............................................................. 

 

1. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
 1.1 ผู้เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในพื้นท่ี 14 จังหวัดภาคใต้    

1.2 การแข่งขันเป็นแบบทีม แต่ละโรงเรียนสามารถส่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ ไม่เกิน 2 ทีม ทีมละ 2 คน  
 

2. ข้ันตอนในการแข่งขัน 
 2.1 หัวข้อในการแข่งขัน “เรารักพระเทพฯ : มรดกใต้มรดกไทย (วันอนุรักษ์มรดกไทย)” เน้ือหาเพื่อเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงมีพระชนมายุ 64 พรรษา วันท่ี 2 เมษายน 
2562 
 2.2 ในสื่อโทรทัศน์ให้มีตราสัญลักษณ์ (Logo) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ และ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ด้วย  
  2.3 ความยาวสื่อโทรทัศน์ 3 - 5 นาที  (ไม่รวมเครดิตท้าย) สามารถขาดหรือเกินจากเวลาท่ีก าหนดไว้ได้เพียง 
30 วินาที หากเกินหรือขาดมากกว่าน้ันจะถูกตัดคะแนน 
 2.4 ให้ประชาสัมพันธ์สื่อ โดยอัพโหลดผ่านทาง YouTube (ลงผลงานได้ทันที เม่ือผลิตสื่อเสร็จสมบูรณ์) 
  2.5 ส่งผลงานทาง Email: bundittsusongkhla@gmail.com ภายในวันท่ี 15 มีนาคม 2562 โดยระบุ Link 
ของสื่อท่ีอัพโหลดผ่านทาง YouTube รวมท้ังระบุช่ือของนักเรียนผู้สร้างสรรค์สื่อ ครูผู้ควบคุม เบอร์โทรศัพท์ และ E-
mail ในการติดต่อกลับให้ชัดเจน 
   2.7 คณะกรรมการพิจารณาสื่อโทรทัศน์ 
 2.8 ประกาศผลรางวัลทาง E-mail ของผู้ส่งผลงาน ในวันท่ี 19 มีนาคม 2562 ผู้ท่ีได้รางวัลจะต้องมารับ
รางวัลด้วยตนเองในวันท่ี 23 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 17401 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
 2.9 ผู้จัดขออนุญาตน าผลงานสื่อโทรทัศน์ มาจัดแสดงในโครงการ “การประชุมวิชาการ : การศึกษากับ
ชุมชนภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมภาคใต้ ครั้งท่ี 6” 
 

3. รูปแบบการผลิตสื่อโทรทัศน์ 
  สามารถผลิตได้ใน 3 รูปแบบ ได้แก่  ภาพยนตร์สั้น/สารคดีสั้น , ข่าว/สารคดีเชิงข่าว และการ์ตูน/
แอนิเมชัน/กราฟิก แต่ละทีม สามารถเลือกผลิตสื่อแบบใดแบบหน่ึงเท่าน้ัน ท้ังน้ี รางวัลจะไม่ได้แบ่งตามรูปแบบ แต่
เป็นรางวัลรวม คือ การผลิตสื่อโทรทัศน์ 
 

4. เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน) 
 4.1 เนื้อหาในการน าเสนอ (45 คะแนน) การแปลงข้อมูลเพื่อน าเสนอเชิงกราฟิกท่ีเข้าใจง่ายและตรง
ประเด็นของเน้ือหา  



 

    4.2 ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ (45 คะแนน) รูปแบบการน าเสนอเน้ือหาท่ีตรงกลุ่มเป้าหมาย 
สื่อสารเน้ือหาได้มีประสิทธิภาพ และน่าสนใจ  
     4.3 ความนิยม (10 คะแนน) จ านวนผู้ชมใน YouTube และจ านวนการกด Like 
 
หมายเหตุ :  1. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปน็ท่ีสิ้นสุด  
 2. ผลงานท้ังหมดหรือส่วนใดส่วนหน่ึงในสื่อโทรทัศน์ท่ีส่งเข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นผลงานต้นฉบับท่ีไม่
เคยส่งเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน หากคณะกรรมการตรวจพบขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารางวัล 
 
5. รางวัล 
 5.1 ผู้มีคะแนนสูงสุด (ชนะเลิศ) จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมเกียรติ
บัตร  
 5.2 ผู้ท่ีมีคะแนนรองลงมา (รองชนะเลิศ และชมเชย) จะได้รับเกียรติบัตร  
 5.3 การแข่งขันทุกรายการจะได้รับเกียรติบัตร (เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง)   



 

 
............................................................. 

 

เทียบเกณฑ์คะแนน ดังนี้ 
เกียรติบัตรระดับ ช่วงคะแนน 

เหรียญทอง 80 - 100 คะแนน 
เหรียญเงิน 70 - 79 คะแนน 

เหรียญทองแดง 60 - 69 คะแนน 
ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน ต่ ากว่า 60 คะแนน 

 
หมายเหต ุ: การให้เกียรติบัตรระดับเหรียญต่าง ๆ เป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการผู้จัดงาน ประจ าปี 2562  
(การพิจารณาเพิ่มรางวัล** เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้แก่นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และครูผู้ฝึกซ้อม) 
 


