เกณฑ์คะแนนการตัดสินเชียร์ลีดเดอร์ (ค่านิยม 12 ประการ)
กีฬาสีภายในประจาปี 2558 ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2558
ณ สนามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

ตารางช่วงเวลาการแข่งขัน
วัน
วันที่ 11 พ.ย. 58
วันที่ 13 พ.ย. 58
วันที่ 13 พ.ย. 58

ช่วง

เวลา

หมายเหตุ

10 นาที
15 นาที

*หลังหมดเวลาแข่งกรีฑา
*หลังหมดเวลาแข่งกรีฑา(ทีม)

ลองสนาม
เช้า
บ่าย

เกณฑ์ระยะเวลาการแข่งขัน

10,15 นาที
2 นาที

เริ่ม

10 นาทีหมดเวลา

5 นาทีหมดเวลา

หมดเวลา

2 นาที

เกณฑ์คะแนนการตัดสินเชียร์ลีดเดอร์
เกณฑ์คะแนน
ที่

คณะสี

1
2
3
4
5

คะแนนเต็ม
กรรณิการ์
การะเกด
ราชพฤกษ์
ปาริชาติ
อินทนิล
รวม

ความคิดริเริม่ ความสวยงาม ความพร้อม ความสวยงาม การรักษา
สร้างสรรค์
ของท่า
เพรียง ของการแต่งกาย
เวลา
20
20
20
20
20

รวม

หมายเหตุ

100

เกณฑ์ระดับคะแนน // 20=ดีเยี่ยม 19=ดีมาก 18=ดี 17=ปานกลาง 16=ปรับปรุง
หมายเหตุ: กรณีคะแนนเท่ากันให้ดูคะแนนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และถ้ายังเท่ากันอีก ให้ดูคะแนนความพร้อมเพรียง

ที่
1
2
3
4
5

กรรมการ
นางมาลิน จันทร์แสง
นายวิรัตน์ เปลี่ยมไธสง
นางสาวทารินทร์ นาคสร้อย
นางสาวสิวลี บุญวัฒน์
นายนิพนธ์ แสงทอง

ประธานกรรมการ (ปาริชาติ)
กรรมการ (อินทนิล)
กรรมการ (การะเกด)
กรรมการ (กรรณิการ์)
กรรมการ (ราชพฤกษ์)

ลงชื่อ

เกณฑ์พิจารณา
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์

ความสวยงาม
ของท่า

20

20

20

-สะกดผู้ชมตราตรึง
-มีความสัมพันธ์ของ
ดนตรี ลีดเดอร์ กอง
เชียร์
-เพลงร้องสนุกสนาน
เพลิดเพลิน มันส์ เร้าใจ
เข้ากับกองเชียร์
-อุปกรณ์ที่ใช้มีความ
สร้างสรรค์และแปลก
ใหม่
-อุปกรณ์ประกอบการ
เชียร์ (ตามทีป่ ระชุม)
-ไม่มีฉาก
-ไม่มี เพลงประกอบ

-ลีลาท่าเต้นมีความ
สร้างสรรค์ สวยงาม
-การออกแบบท่าและ
แปรแถวแปลกใหม่
-เนื้อหาเหมาะสมไม่ยั่ว
ยุให้เกิดอารมรณ์ที่ไม่
สร้างสรรค์

-ความพร้อมเพรียง
ของท่าและแถว
-ความพร้อมเพรียง
ของทีม ระยะห่าง
(ช่องไฟ)
-ความพร้อมของไลน์
-สเตปเดินและแถว
-ความคล้องกับจังหวะ
มีความต่อเนื่อง

หมายเหตุ:

ความพร้อมเพรียง ความสวยงามของ
การแต่งกาย
20
-แต่งกายตามความ
เหมาะสม
-แต่งกายตาม
กับคอนเซปคณะสี
-ชุดสวยงามและ
สร้างสรรค์
-แต่งกายตามความ
เหมาะสม ไม่โป๊ เปลือย
-ภาพรวมเน้นเศรษฐกิจ
พอเพียง

การรักษาเวลา
20
-แสดงตามที่เวลา
กาหนดให้ 10,15 นาที
-เล่นในช่วงเวลาที่
กาหนดและรักษาเวลา
-2 นาทีแรก-หลัง การ
แข่งขัน คือการ
เตรียมการระหว่างเริ่ม
เชียร์
-หากเกิน
1 นาที หัก 1 คะแนน
2 นาที หัก 2 คะแนน
3 นาที หัก 3 คะแนน
4 นาที หัก 4 คะแนน
5 นาที ขึ้นไป
หัก 15 คะแนน

หมายเหตุ

กำหนดกำรแข่งขันกีฬำภำยใน ประจำปี 2558
เตรียมพัฒน์ รัชดำ เกมส์ 2558
วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกำยน 2558
............................................................................................
กำหนดกำร / ลำดับพิธีเปิดกำรแข่งขัน
07.00 น. ขบวนพำเหรดของทุกคณะสี หมู่ธง วงโยธวำทิต ไปตั้งขบวนพร้อมกันที่จุดนัดหมำย
07.30 น. นักเรียนกองเชียร์ที่อยูภ่ ำยในโรงเรียนทำพิธีเคำรพธงชำติ สวดมนต์ เสร็จแล้วเตรียม
พร้อมอยู่บนอัฒจรรย์ของแต่ละคณะสี คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน หัวหน้ำคณะสี
พร้อมกันทีเ่ วทีกองอำนวยกำร
08.00 น. ประธำนในพิธี ผอ.โกศล พละกลำง เดินทำงถึงเวทีกองอำนวยกำร พิธกี รบอกนักเรียนทำ
เคำรพพร้อมกันขบวนพำเหรดเริ่มเคลื่อนเข้ำสู่สนำมแข่งขันตำมลำดับ
08.10 น. ขบวนพำเหรดเดินผ่ำนหน้ำประธำนในพิธี โดยประธำน ผู้มีเกียรติ และคณะกรรมกำรจัดกำร
แข่งขันยืนรับขบวนพำเหรด ขบวนพำเหรดทำควำมเคำรพประธำน แล้วเข้ำประจำที่
08.30 น. ประธำนจัดกำรแข่งขัน ( ผู้อำนวยกำร) กล่ำวรำยงำนกำรจัดแข่งขันเตรียมพัฒน์ รัชดำ เกมส์
ปี 2558 ต่อประธำนในพิธี
ประธำนในพิธีกล่ำวเปิดกำรแข่งขัน และประกอบพิธีเปิด (ยิงปืน / ตีฆ้อง / ปล่อยลูกโป่งผ้ำแพร)
08.45 น. นักกีฬำอำวุโสนำกล่ำวคำปฏิญำณ ผู้ถือธงทุกคณะสีนำธงมำยืนล้อมนักกีฬำอำวุโสเป็นรูปครึ่งวงกลม
08.50 น. ตัวแทนนักกีฬำเชิญธงโรงเรียนเข้ำสู่สนำมแข่งขัน ผ่ำนหน้ำประธำนไปที่เสำธง แล้วเชิญธงโรงเรียน
และธงคณะสีขนึ้ สู่ยอดเสำ วงโยธวำทิตบรรเลงเพลงมำร์ชโรงเรียน ทุกคนร่วมร้องเพลงมำร์ชโรงเรียน
โดยพร้อมเพรียงกัน
08.55 น. นักกีฬำวิ่งคบเพลิงนำคบเพลิงเข้ำสู่สนำม ผ่ำนหน้ำประธำนในพิธี แล้วนำไปจุดที่กระถำงคบเพลิง
09.00 น. ขบวนพำเหรดเคลื่อนที่ออกนอกสนำม พร้อมกับโชว์กำรแสดงของขบวนแฟนซีให้ประธำนในพิธี
รับชมตำมลำดับ (ให้ขบวนพำเหรดนำอุปกรณ์ต่ำงๆไปรวมกันไว้ในที่ที่โรงเรียนกำหนด)
09.30 น. เริ่มกำรแข่งขันกรีฑำ
กำหนดกำร / ลำดับพิธีปิดกำรแข่งขัน
15.00 น. ขบวนพำเหรด นักกีฬำทุกคณะสี คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน พร้อมกันที่สนำม
15.10 น. ประธำนในพิธีปิดเดินถึงเวทีกองอำนวยกำร ประธำนจัดกำรแข่งขันกล่ำวสรุปรำยงำน
ผลกำรจัดกำรแข่งขัน พร้อมทั้งเชิญประธำนในพิธีมอบรำงวัลนักกีฬำดีเด่น และมอบ
ถ้วยรำงวัลให้แก่คณะสีที่ชนะกำรแข่งขันคะแนนรวมประเภทต่ำงๆ
15.30 น. ประธำนในพิธีกล่ำวปิดกำรแข่งขัน ทุกร่วมกันร้องเพลงสำมัคคีชุมนุม และเพลงสรรเสริญ
พระบำรมีตำมลำดับ เสร็จพิธี

รูปแบบการเดินพาเหรด
กีฬาภายใน ประจาปีการศึกษา 2558
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

วงโยธวาทิต
โรงเรียน
ป้าย
โรงเรียน
ธง
โรงเรียน
หมู่ธง

ตามด้วยรูปขบวนของแต่ละคณะสีตามลาดับ ดังนี้
 ป้ายคณะสี (2 คน)
 ธงคณะสี (1 คน)
 ประธานคณะสี (นักเรียน)
 ดรัมเมเยอร์
 ขบวนนักเรียนและกองเชียร์ (ไม่เกิน 50 คน)
หมายเหตุ

ลาดับขบวนพาเหรดเข้าสู่สนาม

 กรรณิการ์  การะเกด
(ส้ม)
(เขียว)

 ราชพฤกษ์
(เหลือง)

 ปาริชาติ
(แดง)

 อินทนิล
(ม่วง)

ให้แต่ละคณะสีเตรียมความพร้อมที่จุดรวมพล(อาคารทศพล) โดยตั้งขบวนเตรียมพร้อมตามลาดับ
ตามที่กาหนด

ผังงานกีฬาภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
ประจาปีการศึกษา 2558 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

บริเวณอาคารทศพล

อาคาร 2

อาคาร 1

เวที
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน

ถนนรัชดา

กระถางคบเพลิง

เสาธง



ป้อมยาม

ธงคณะสี
ธงคณะสี
โรงเรียน
ธงคณะสี
ธงคณะสี

พาเหรด
คณะ
อินทนิล

พาเหรด
คณะ
ปาริชาติ

พาเหรด
คณะ
ราชพฤกษ์

วงดุริยางค์

พาเหรด
คณะ
การะเกด

พาเหรด
คณะ
กรรณิการ์

พาเหรด
ขบวนหมู่ธง

พระพุทธรูป

กองเชียร์อินทนิล
ประชาสัมพันธ์/ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล

กองเชียร์ปาริชาติ

กองเชียร์ราชพฤกษ์

อาคาร 3

กองเชียร์การะเกด

กองเชียร์กรรณิการ์

