เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 6๙
ปีการศึกษา 256๒
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เขตพื้นที่ /ระดับชั้น
สพป.
สพม.

ชื่อกิจกรรม
ป.๑-๓

ป.๔-๖

ม.๑-๓

ม.๑-๓

ประเภท

ม.๔-๖

๑. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์
✓
1.1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
1.2 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและ
สะกดรอย
1.3 การจัดการค่ายพักแรม
1.4 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ
2. กิจกรรมสภานักเรียน

ทีมละ 6 คน
ทีมละ 6 คน

✓
✓
✓

✓
✓
1

3
1
1
10

รวม 4 กิจกรรม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ ที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ทีมละ 6 คน
ทีม7-10 คน

✓

✓

รวม

ทีมละ 8 คน

✓
✓

3. กิจกรรมนักเรียนเพือ่ นที่ปรึกษา
(YC : Youth Counselor)
4. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
4.1 การแข่งขันการทาหนังสือเล่มเล็ก
4.2 การแข่งขันยุวบรรณารักษ์สง่ เสริม
การอ่าน

หมาย
เหตุ

✓

✓

✓

ทีมไม่เกิน 5คน

✓
✓

✓
✓

✓
✓

ทีมละ 3 คน

4

4

4

ทีมละ 3 คน

1
9
19 รายการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หน้า ๑

1. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์
1.๑ การผูกเงื่อน เดินทูนของบนศีรษะและโยนลูกบอล
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
เป็นลูกเสือ – เนตรนารี หรือ ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
1. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
๑) แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 6 คน แต่ละทีมอาจประกอบด้วยลูกเสือ เนตรนารีหรือยุวกาชาด
อยู่ในทีมเดียวกันได้
๒) จานวนผู้เข้าแข่งขัน สถานศึกษาละ 1 ทีม
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
ผู้เข้าแข่งขันปฏิบัติกิจกรรมการแข่งขันในการเดินทรงตัววางของบนศีรษะ โยนลูกบอล และผูกเงื่อน
ตามใบงาน ดังต่อไปนี้
3.1 วางสมุดลูกเสือปกแข็ง บนศีรษะ มือทั้งสองข้างกอดอก แขนแนบลาตัว เดินเท้าเหยียบเส้น
ที่กาหนดอ้อมสิ่งกีดขวาง ระยะทาง 14 เมตร ไปและกลับ
3.2 โยนลูกบอล(ใช้ลูกเทนนิส) ลงตะกร้า ที่ผูกติดกับไม้กั้นระยะ 3 เมตร
3.3 ผูกเงื่อน 4 เงื่อน
1) เงื่อนกระหวัดไม้สองชั้น
2) เงื่อนพิรอด
3) เงื่อนขัดสมาธิ
4) เงื่อนบ่วงสายธนู
3.4 ให้ผู้จัดการแข่งขันจัดเตรียมเชือกผูกเงื่อนที่มีขนาดเท่ากัน ยาว 2 เมตร จานวน 5 เส้น
และเชือกไนลอนขนาดเล็กกว่าเชือกผูกเงื่อน ยาว 2 เมตร จานวน 1 เส้น
3.5 ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งเครื่องแบบลูกเสือ - เนตรนารี หรือยุวกาชาด
4. เกณฑ์การให้คะแนน
4.1 เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
1) ผลสาเร็จของการปฏิบัติงาน (75 คะแนน)
1.1 เดินวางของบนศีรษะ คนละ 5 คะแนน
30 คะแนน
1.2 โยนลูกเทนนิสลงตะกร้า คนละ 3 ลูก ลูกละ 1 คะแนน
18 คะแนน
1.3 ความถูกต้องของการผูกเงื่อน เงื่อนละ 2 คะแนน
1๔ คะแนน
1.4 ประสิทธิภาพของเชือกที่ผูกต่อกัน
1๓ คะแนน
1.4.1 ประสิ ท ธิ ภ าพของการผู ก เงื่ อ น ๔ คะแนน ให้ ผู้ เ ข้ า แข่ ง ขั น คนสุ ด ท้ า ย
ดึงเชือกที่ผูกกับไม้กั้นต่อกันมา และเชือกบ่วงสายธนูที่ผูกกับตัวระดับเข็มขัด ถ้าดึงแล้วเชือกหลุดให้ได้คะแนน
เป็น ๐ คะแนน
1.4.2 ความเรียบร้อยของเงื่อน ๗ คะแนน โดยดูจากปลายเชือกที่ใช้ผูกเงื่อน
เงื่อนละ ๑ คะแนน ทั้งนี้จะต้องเหลือปลายเชือกแต่ละเงื่อน ๓ – ๕ ซม.
1.4.3 วัดความยาวของเชือกที่ผูกจากหลักถึงตัวผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้าย
ทีมใดต่อเชือกได้ยาวที่สุดได้ ๒ คะแนน และลดคะแนนทีมที่ได้ความยาวลดลงมาทุก 5 ซม. ต่อ ๐.๕ คะแนน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ ที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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2) ความเป็นผู้นา ผู้ตาม เครื่องแต่งกาย (20 คะแนน)
2.1 บทบาทของหัวหน้าทีมในการสั่งการ การควบคุมทีม
5
คะแนน
2.2 ลูกทีมเชื่อฟังและปฏิบัติงานตามคาสั่งอย่างมีวินัย
5
คะแนน
2.3 การแต่งเครื่องแบบครบและถูกต้องตามประเภท
5
คะแนน
2.4 ความแคล่วคล่องว่องไว ความมีวินัย
5
คะแนน
3) เวลาที่ใช้ ( 5 คะแนน)
3.1 ทีมที่ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จโดยใช้เวลาน้อยที่สุด ได้คะแนน 5 คะแนน
3.2 ทีมที่ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จใช้เวลามากขึ้น ลดคะแนนลงตามส่วนทุก 1 นาที
ต่อ 1 คะแนน
4.2 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
5. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 – 100
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
6. คณะกรรมการตัดสิน
- จานวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน
คุณสมบัติกรรมการ
- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความชานาญในกิจกรรมลูกเสือ
- ครูผู้สอนลูกเสือที่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อนขึ้นไป
- ครูผู้สอนยุวกาชาดโดยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นาขึ้นไป
- เป็นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ
ข้อควรคานึง
- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
- กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทาการสอน
- กรรมการควรมีที่มาจาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย
- กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
สถานที่แข่งขัน
สถานที่จัดแข่งขันควรเป็นลานกลางแจ้ง หรือห้องประชุม พื้นราบ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ ที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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แผนผังสนามแข่งขันเดินทรงตัวทูนของบนศีรษะและโยนบอล
ตะกร้าแชร์บอลผูกติดกับไม้กั้น

๓ ม.

จุดผูกเงื่อน

๑ ม.

ไม้กั้น
สูงจากพื้น 20 ซม.
ซม.

๕ ม.
๑ ม.
๑ ม.
๑ ม.
๑ ม.
๕ ม.

ระยะห่างระหว่างกรวย
กับเส้น 50 ซม.

๑ ม.

จุดเริ่ม

๓ ม.

เส้นรอ

จุดผูกเงื่อน

กรวย

ตะกร้าแชร์บอล

สมาชิกในทีมผู้เข้าแข่งขัน

โต๊ะ

เส้นเริ่มต้นและสิ้นสุดการเดินทรงตัว กว้าง 1 นิ้ว

เส้นทางเดินทรงตัว กว้าง ๔ นิ้ว

เส้นหยุดรอและยืนโยนลูกบอล กว้าง 1 นิ้ว

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ ที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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7. การเข้าแข่งขันระดับภาค
7.1 ในกรณีที่มีทีมชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับข้อ
ของเกณฑ์ การให้คะแนน เช่น มี ที มที่ ได้คะแนนข้อที่ 1.1 เท่ ากั นให้ดูคะแนนข้อที่ 1.2 ที มใดได้คะแนน
ข้อที่ 1.2 มากกว่าถือเป็นผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 1.2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้
วิธีจับฉลาก
คาแนะนาสาหรับคณะกรรมการ
๑.การตัดสิน
๑.๑ คณะกรรมการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด
๑.๒ การให้คะแนนเครื่องแบบ ดูความถูกต้องของการแต่งเครื่องแบบตามประเภทของผู้เข้าแข่งขัน
๑.๓ ทีมที่เข้าแข่งขัน อาจจะประกอบด้วยลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด อยู่ในทีมเดียวกันก็ได้
๑.๔ คณะกรรมการมีอานาจในการสั่งการให้ผู้เข้าแข่งขัน แก้ไข เปลี่ยนแปลงการแต่งกายและทรงผม
หรือพฤติกรรมอื่นใด ที่จะก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขัน ก่อนอนุญาตให้เข้าแข่งขัน
๑.๕ คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน สรุป และรายงานผลการแข่งขัน
๒.การจัดเตรียมอุปกรณ์ใช้ในการแข่งขัน
๒.๑ ลูกเทนนิสสาหรับใช้ในการแข่งขัน จานวนลู่ละ 18 ลูก
๒.๒ ตะกร้าแชร์บอล ขนาดเท่ากัน
๒.๓ สมุดลูกเสือปกแข็ง
๒.๔ นาฬิกาจับเวลา
๒.๕ เชือกผูกเงือ่ น ขนาดเท่ากัน ยาว 2 เมตร
๒.๖ เชือกไนล่อน เส้นเล็กกว่าเชือกผูกเงือ่ น ความยาว 2 เมตร
๒.๗ ไม้กลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1- 2 นิ้ว ยาว 5 – 6 เมตร 2 อัน นามาต่อกัน ผูกกับหลักไว้
เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันใช้ผูกเงื่อนและผูกตะกร้าแชร์บอลสาหรับการโยนลูกเทนนิส
๒.8 โต๊ะนักเรียนหรือโต๊ะอื่นที่มีขนาดใกล้เคียง ไว้สาหรับวางสมุดและลูกเทนนิส ลู่ละ ๒ ตัว
๒.9 ฉลากหมายเลข 1 - 6 ใส่กล่องทึบแสง
๒.10 กรวยยางหรืออุปกรณ์อย่างอื่นทีม่ ีลกั ษณะเดียวกัน
๒.11 วัสดุสาหรับทาเส้น ใช้เดินทรงตัว
2.12 กระดาษกาวสีแดงและสีเหลืองขนาดกว้าง 1 นิ้ว
2.13 ตะกร้าใส่ลูกเทนนิส ลู่ละ 1 ใบ
๓.การจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
๓.๑ สถานที่สาหรับการแข่งขัน เป็นลานซีเมนต์พื้นราบ
๓.๒ จัดท าลู่ ไม่ น้อยกว่า 3 ลู่ ความยาวลู่ล ะ 22 เมตร กว้างไม่ น้อยกว่า 3 เมตร แต่ล ะลู่ขีดเส้น
ทาเครื่องหมายและวางอุปกรณ์ดังนี้
- ระยะ 3 เมตรแรก ตีเส้นทึบสีแดงกว้าง 1 นิ้ว เป็นจุดยืนรอของสมาชิกทีมที่เข้าแข่งขัน
- ระหว่างจุดรอถึงจุดเริม่ ต้น ระยะ 1 เมตร ตีเส้นสีเหลืองกว้าง 1 นิ้ว วางโต๊ะ 1 ตัว สาหรับวาง
สมุดลูกเสือปกแข็ง 1 เล่ม
- จากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดการเดินทรงตัว ระยะ ๑๔ เมตร ตีเส้นทึบขนาดกว้าง ๔ นิ้ว ดังรูป
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ ที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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- จากจุดสิ้นสุดการเดินทรงตัว วางโต๊ะ 1 ตัวชิดเส้นสีแดง ไว้สาหรับวางสมุดและวางตะกร้า
ใส่
ลูกเทนนิส ตะกร้าละ 18 ลูก
- จากจุดสิ้นสุดการเดินทรงตัว ระยะ 1 เมตร ตีเส้นทึบสีแดงกว้าง 1 นิ้วเป็นจุดกั้นยืนโยนลูกบอล
- จากจุดไม้กั้น ระยะ 3 เมตร ปักหลักผูกไม้กั้นย่าวไม่น้อยกว่า 9 เมตร สูงจากพื้น 20 เซนติเมตร
ไว้ให้ผู้เข้าแข่งขันคนที่ 2 ผูกเงื่อนยึดติดกับไม้และผูกตะกร้าแชร์บอลลู่ละ 1 ใบ ให้วางตะกร้าแชร์บอลลูล่ ะ 1 ใบ
โดยอาจจะนาหินหรืออิฐ ผูกไว้นอกก้นตะกร้า เพื่อถ่วงยึดกับพื้นกันล้มได้ แต่ห้ามใช้วัสดุอื่นใดใส่ไว้ในตะกร้า
๓.3 ให้ผู้เข้าแข่งขันยืนเข้าแถวที่จุดรอห่างจากจุดเริ่มต้น 1 เมตร ห้ามผู้เข้าแข่งขัน ล้าเส้นจากจุดรอ
จนกว่าผู้เข้าแข่งขันคนก่อนจะกลับมาสัมผัสมือ
3.4 ห้ามผู้เข้าแข่งขันยืนเหยียบเส้นจุดกั้นยืนโยนลูกบอล
๓.5 ขณะแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันถอดหมวก
๔. การดาเนินการแข่งขัน
๔.๑ ผู้จัดการแข่งขัน ควรดาเนินการจัดการแข่งขันให้เสร็จสิ้น ภายใน 1 วัน
๔.๒ แจกใบงานให้ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมพร้อมๆกัน ให้เวลาแต่ละทีมอ่านใบงาน และสังเกตการสั่งงาน
การปฏิบัติงาน ความเป็นผู้นาผู้ตาม
๔.๓ ให้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีม (ทุกคน) มาจับฉลากหมายเลข เมื่อจับได้แล้วให้ถือไว้ก่อน ห้ามเปิดออก
ดูจนกว่าจะได้ยินสัญญาณ ให้สังเกตการสั่งงานของหัวหน้าทีม การปฏิบัติงาน ความเป็นผู้นาผู้ตาม
๔.๔. มอบเชือกที่ จัดเตรียมไว้ให้แก่ หัวหน้าทีม ที ม ละ 6 เส้น (ประกอบด้วยเชือกผูกเงื่อน 5 เส้น
และเชือกไนล่อน 1 เส้น) เพื่อให้หัวหน้าทีมดาเนินการมอบเชือกให้สมาชิก คนละ 1 เส้น เพื่อใช้ในการแข่งขัน
เมื่อได้เชือกประจาตัวแล้ว ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนเก็บเชือกประจาตัวแบบลูกเสือ เสร็จแล้วให้ใส่ไว้
ในกระเป๋ากางเกงหรือกระโปรงของแต่ละคน
๔.๕ เมื่อได้ยินสัญญาณนกหวีด จึงเริ่มปฏิบัติตามใบงานและเริ่มจับเวลา
๔.๖ เริ่มการแข่งขัน ให้ผู้เข้าแข่งขันคนที่ 1 เดินจากจุดรอมาที่โต๊ะวางสมุด หยิบ สมุดลูกเสือปกแข็ง
วางบนศีรษะ เอามือทั้งสองข้างกอดอกแขนแนบลาตัว เดินจากจุดเริ่มต้นเหยียบไปบนเส้นที่ กาหนดจนถึง
จุดสิ้นสุด แล้วหยิบสมุดจากศีรษะวางไว้บนโต๊ะตัวที่ 2 หยุดและยืนหลังเส้นสีแดง หยิบลูกเทนนิสในตะกร้า
ครั้ ง ละ ๑ ลู ก โยนลู ก เทนนิ ส ลงตะกร้ า จนครบ ๓ ลู ก เสร็ จ แล้ ว ให้ ดึ ง เชื อ กประจ าตั ว จากกระเป๋ า
เดินข้ามเส้นสีแดงไปผูกเงื่อนกระหวัดไม้ 2 ชั้น กับไม้กั้นตรงจุดที่กาหนด แล้วดึงปลายเชือกไปทางจุดเริ่มต้น
ให้ตึง ทิ้งปลายเชือกไว้ เดินไปหยิบสมุดปกแข็งจากบนโต๊ะตัวที่ 2 วางบนศีรษะ เอามือกอดอกแขนแนบลาตัว
เดินย้อนกลับไปตามเส้นทางเดิมจนถึงจุดเริ่มต้น หยิบสมุดจากศีรษะวางบนโต๊ะ แล้ว ไปสัมผัสมือกับสมาชิก
ผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปเพื่อเข้าปฏิบัติกิจกรรมดังเช่นผู้เข้าแข่งขันคนแรก
ผู้เข้าแข่งขันคนใดทาสมุดตกระหว่างทาง ให้หยุดตรงจุดที่สมุดตก หยิบสมุดวางบนศีรษะแล้วเดินต่อไป
กรรมการตัดคะแนนผู้เข้าแข่งขันครั้งละ 1 คะแนน ทุกครั้ง ในกรณีต่อไปนี้
- ทาสมุดตกจากศีรษะ ครั้งละ ๑ คะแนน
- ทากรวยล้ม กรวยละ 1 คะแนน
- เท้าเดินออกนอกเส้น ก้าวละ 1 คะแนน
- ใช้มือจับหรือหยิบสมุดก่อนถึงจุดที่กาหนด ครั้งละ ๑ คะแนน
- เท้าเหยียบเส้นสีแดงขณะยืนรอและโยนลูกบอล ครั้งละ 1 คะแนน
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- กรณีผู้เข้าแข่งขัน ปฏิบัติผิดขั้นตอนตามที่กาหนด ให้ทาการแก้ไขและแข่งขันต่อไปได้
แต่ให้ตัดคะแนน ครั้งละ ๑ คะแนน
๔.๗ เมื่อผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปสัมผัสมือกับผู้เข้าแข่งขันคนก่อนแล้วให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้เข้าแข่งขัน
คนแรกจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสิ้นสุดการเดินทรงตัว หยิบ สมุด ปกแข็งบนศีรษะวางไว้บนโต๊ะ แล้วหยิบ
ลูกเทนนิสในตะกร้า ครั้งละ ๑ ลูก โยนลูกเทนนิสลงตะกร้า จนครบ 3 ลูก เสร็จแล้วดึงเชือกประจาตัวจาก
กระเป๋า ไปผูก เงื่อ นกับปลายเชือ กที่ ผู้เข้าแข่ง ขันคนก่ อนทิ้ งปลายเชือกไว้ เสร็จ แล้วดึงปลายเชือกไปทาง
จุดเริ่มต้นให้ตึงทิ้งปลายเชือกไว้ แล้วไปหยิบสมุดปกแข็งจากโต๊ะตัวที่ 2 วางบนศีรษะเดินกลับตามเส้นทางเดิม
ไปที่จุดเริ่มต้น หยิบสมุดปกแข็งบนศีรษะวางบนโต๊ะ แล้วไปสัมผัสมือผู้เข้าแข่งขันคนต่อไป เพื่อปฏิบัติกิจกรรม
ตามลาดับ
๔.๘ ผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายเมื่อผูกเงื่อนตามที่กาหนดทั้ง 2 เงื่อนเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ต้องไปหยิบสมุดจาก
โต๊ะตัวที่ 2 แต่ให้ดึงปลายเชือกให้ตึง และร้องไชโยขึ้น ถือเป็นการสิ้นสุดการแข่งขัน กรรมการบันทึกเวลาที่
ปฏิบัติกิจกรรมของแต่ละทีมไว้เพื่อใช้ประกอบการให้คะแนน
๔.๙ การวัดความยาวของเชือก ให้วัดจากจุดที่ผกู เชือกไปจนถึงส้นเท้าของผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้าย
ที่ยืนในลักษณะท่าตรง
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ใบงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
การผูกเงื่อน เดินทูนของบนศีรษะและโยนลูกบอล
1. ให้ผู้เข้าแข่งขันไปยืนตั้งแถวในจุดที่กาหนดให้ อ่านใบงาน เมื่อเข้าใจแล้วให้ส่งใบงานคืนกรรมการ
กรรมการจะมอบเชือกให้แก่หัวหน้าทีม ทีมละ 6 เส้น
2. ให้ทุกคนในทีมจับฉลากหมายเลขลาดับเพื่อปฏิบัติกิจกรรม
3. เมื่อได้ยินสัญญาณจากกรรมการ ให้ทุกคนเปิดอ่านหมายเลขที่จับฉลากได้ แล้วตั้งแถวตอนเรียง
ตามลาดับหมายเลขที่จับฉลากได้
4. หัวหน้าทีมมอบเชือกให้สมาชิก คนละ 1 เส้น ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจัดการเก็บเชือกประจาตัว
แบบลูกเสือ เสร็จแล้วให้ใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงหรือกระโปรงแล้วปฏิบัติดังต่อไปนี้
หมายเลข 1 เดินจากจุดรอหลังเส้นสีแดงไปที่จุดเริ่มต้น หยิบสมุดปกแข็งบนโต๊ะวางบนศีรษะ เอามือ
กอดอกแขนแนบลาตัว เดินจากเส้นสีเหลืองทูนสมุดปกแข็งบนศีรษะเท้าเหยียบไปตามเส้น ที่ก าหนดจนถึง
เส้นสีเหลืองหยิบสมุดปกแข็งบนศีรษะวางบนโต๊ะตัวที่ 2 หยิบลูกเทนนิสในตะกร้า ครั้งละ ๑ ลูก ยืนหลังเส้นสีแดง
โยนลูกเทนนิสลงตะกร้า จนครบ 3 ลูก แล้วหยิบเชือกจากกระเป๋าออกมาแก้ออก นาปลายเชือกข้างหนึ่งไปผูก
กั บ ไม้ กั้ น ด้ ว ยเงื่อ นกระหวั ด ไม้ 2 ชั้ น ตรงจุ ด ที่ ก รรมการก าหนด ดึ ง ปลายเชื อ กไปทางจุด เริ่ม ต้ นให้ตึง
ปล่อยเชือกทิ้งไว้ แล้วไปหยิบสมุดปกแข็งจากโต๊ะวางบนศีรษะ มือกอดอกแขนแนบลาตัว เดินจากเส้นสีเหลือง
กลับไปตามเส้นทางเดิม ถึงเส้นสีเหลืองให้หยิบสมุดปกแข็งบนศีรษะวางบนโต๊ะ แล้ววิ่งไปสัมผัสมือกับ
ผู้
เข้าแข่งขันคนต่อไป เสร็จแล้วให้ออกจากลู่แข่งขัน
หมายเลข 2 ปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้เข้าแข่งขันหมายเลข 1 แต่ให้นาเชือกไปผูกต่อกับปลายเชือกของ
หมายเลข 1 ด้วยเงื่อนพิรอด
หมายเลข 3 ปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้เข้าแข่งขันหมายเลข 2 และให้นาเชือกไปผูกต่อกับปลายเชือก
ของหมายเลข 2 ด้วยเงื่อนพิรอด
หมายเลข 4 ปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้เข้าแข่งขันหมายเลข 2 และให้นาเชือกไปผูกต่อกับปลายเชือก
ของหมายเลข 3 ด้วยเงื่อนขัดสมาธิ
หมายเลข 5 ปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้เข้าแข่งขันหมายเลข 2 และให้นาเชือกไปผูกต่อกับปลายเชือกของ
หมายเลข 4 ด้วยเงื่อนขัดสมาธิ
หมายเลข 6 ปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้เข้าแข่งขันหมายเลข 2 และให้นาปลายเชือกด้านหนึ่งไปผูกต่อกับ
ปลายเชือกของหมายเลข 5 ด้วยเงื่อนพิรอด เสร็จแล้วนาปลายเชือกอีกด้านหนึ่ งผูกเงื่อนบ่วงสายธนูกับตัว
ระดับเข็มขัด ดึงปลายเชือกที่คล้องตนเองไปทางจุดเริ่มต้นให้ตึง เมื่อเชือกตึงแล้วให้ร้อง “ไชโย” ถือเป็น
การสิ้นสุดการแข่งขัน ไม่ต้องไปหยิบสมุดเดินย้อนมาที่จุดเริ่มต้น แต่ให้ยืนนิ่งไว้จนกว่ากรรมการจะตรวจ
ให้คะแนนเสร็จจึงออกจากลู่แข่งขัน
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1.2.การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
เป็นลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 การแข่งขันใช้ระบบการแข่งขันแบบทีม แต่ละทีมอาจประกอบด้วยลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
หรือผู้บาเพ็ญประโยชน์อยู่ในทีมเดียวกันได้
2.2 ทีมเข้าร่วมแข่งขัน มีจานวนผู้เข้าแข่งขันทีมละ ๖ คน
2.3 สถานศึกษาสามารถส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้สถานศึกษาละ 1 ทีม
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 ทีมเข้าร่วมการแข่งขันปฏิบัติตามคาสั่งในใบงานที่กาหนดให้ โดยใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและ
การสะกดรอยประกอบการหาตาแหน่งและเป้าหมาย
3.2 ให้ทีมเข้าร่วมการแข่งขันเดินทางโดยใช้เข็มทิศ และเครือ่ งหมายสะกดรอย ไปตามจุดที่กาหนดให้
และตอบคาถามในใบงานให้ครบถ้วน
3.3 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นผูจ้ ัดเตรียมอุปกรณ์ให้ครบถ้วนทุกรายการ
3.4 ทีมเข้าร่วมการแข่งขันต้องแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ให้
ถูกต้องตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบ
4. เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน)
4.1 ความสาเร็จของงาน ( 54 คะแนน)
1) ค้นพบเป้าหมาย จานวน 10 จุด
2) ตอบคาถามคาดคะเนระยะทาง จานวน 2 จุด
3) ตอบคาถามคาดคะเนความสูง จานวน 2 จุด
4) ตอบคาถามการหามุมแอซิมัท (Azimuth) จานวน 2 จุด
5) ตอบคาถามจากการสะกดรอย จานวน 2 จุด
4.2 การใช้เข็มทิศ
4.3 การคานวณระยะทาง
๔.๔ การคาดคะเน
4.๕ การแต่งกายและระบบหมู่ (๑๑ คะแนน)
1) บทบาทหัวหน้าทีม
๒) การแต่งเครื่องแบบถูกต้อง ครบถ้วน ความมีวินัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย

30 คะแนน
6 คะแนน
6 คะแนน
6 คะแนน
6 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
๑๐ คะแนน
5 คะแนน
๖ คะแนน

4.๖ เวลาที่ใช้ในการทากิจกรรม 45 นาที ( 5 คะแนน)
1) ทีมเข้าร่วมการแข่งขันปฏิบัติกิจกรรมเสร็จภายในเวลาที่กาหนด
๕ คะแนน
2) ทีมเข้าร่วมการแข่งขันใช้เวลาเกินจากที่กาหนด ตัดคะแนน 1 คะแนน ต่อ 2 นาที
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5. เกณฑ์การตัดสิน
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60
มีความเห็นเป็นอย่างอื่น

80-100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
70-79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
60-69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน

6. คณะกรรมการตัดสิน จานวนไม่น้อยกว่า ๑5 คน
6.1 คุณสมบัติกรรมการ
1) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีทักษะและประสบการณ์ในการใช้เข็มทิศ การคาดคะเน การสะกดรอย
2) ครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ที่ได้เครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อนขึ้นไป
3) ครูสอนยุวกาชาด โดยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นาขึ้นไป
4) ครูผู้สอนผู้บาเพ็ญประโยชน์ โดยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรหัวหน้าหน่วยขึ้นไป
5) กรรมการอย่างน้อย 1 คน ควรผ่านการอบรมวิชาแผนที่-เข็มทิศ หรือมีประสบการณ์ในการ
สอนวิชาเข็มทิศ การคาดคะเน การสะกดรอย
6.2 ข้อควรคานึง
1) กรรมการตัดสินต้องไม่ตัดสินในกรณีที่สถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
2) กรรมการตัดสินควรมาจากสถานศึกษาหรือสานักงานเขตพื้นที่ที่หลากหลาย
7. การเข้าแข่งขันระดับภาค
7.1 ในกรณีที่มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันชนะลาดับสูงสุด ได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 ทีม ให้พิจารณา
ลาดับที่ตามลาดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน คือ ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน ให้ตัดสินด้วยคะแนนรวมในข้อที่
4.1 ถ้าคะแนนรวมในข้อที่ 4.1 เท่ากัน ให้ตัดสินด้วยคะแนนรวมในข้อที่ 4.1 รวมกับคะแนนรวมในข้อที่
4.2 และ ๔.๓ ทีมใดได้คะแนนมากกว่าให้ถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าคะแนนยังคงเท่ากันอีก ให้ใช้คะแนนรวมใน
ข้อถัดไปตัดสิน กรณีคะแนนรวมเท่ากันทุกข้อ ให้ตัดสินด้วยวิธีการจับฉลาก
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คาแนะนาสาหรับกรรมการ
๑.การตัดสิน
๑.๑ คณะกรรมการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด
๑.๒ การให้คะแนนเครื่องแบบ ดูความถูกต้องของการแต่งเครื่องแบบตามประเภทของผู้เข้าแข่งขัน
๑.๓ ทีมที่เข้าแข่งขัน อาจจะประกอบด้วยลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บาเพ็ญประโยชน์ อยู่ใน
ทีมเดียวกันก็ได้
๑.๔ คณะกรรมการมีอานาจในการสัง่ การให้ผู้เข้าแข่งขันเก็บอุปกรณ์เครื่องมือสือ่ สารของผู้เข้าแข่งขัน
เปลี่ยนอาวุธประจากาย และอุปกรณ์อื่นใด ที่จะก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขัน ก่อนอนุญาต
ให้เข้าแข่งขัน
๑.๕ คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน สรุป และรายงานผลการแข่งขัน
๒.การจัดเตรียมอุปกรณ์ใช้ในการแข่งขัน
๒.1 เข็มทิศแบบซิลวา จานวน 2 เรือน/ทีม และเป็นเข็มทิศรุ่นเดียวกันทั้งหมดที่ใช้ในการแข่งขัน
๒.๒ ผ้าสีแดง สีเหลือง สีฟ้า สีละ ๒ ผืน : ทีม
๒.๓ ไม้พลอง สารองสาหรับผู้เข้าแข่งขันที่ใช้ไม้พลองผิดกติกา จานวนไม่น้อยกว่า ๓๐ อัน
๒.๔ นาฬิกาจับเวลา
๒.๕ ไม้และธงสี สาหรับเป็นเครื่องหมายในการคาดคะเนความสูง และความกว้าง
๒.๖ แผ่นรองเขียนกระดาษใบงานและคาตอบ ทีมละ ๑ แผ่น
๓.การจัดเตรียมสถานที่ใช้ในการแข่งขัน
๓.๑ จัดเตรียมสถานที่การแข่งขันให้เหมาะสมกับกิจกรรม และมีต้นไม้เป็นที่วางจุดอย่างน้อย
5 เส้นทาง
๓.๒ แต่ละเส้นทางให้มีจุดในการเดินเข็มทิศและปฏิบัติกิจกรรม จานวน ๑๐ จุด ระหว่างจุด
ให้มีระยะทางและกิจกรรม ดังนี้
๓.๒.๑ ระยะทางระหว่างจุด ตั้งแต่ 35 – 45 เมตร จานวน ๓ ระยะทาง ให้มีกิจกรรม
สะกดรอย ๒ จุด
๓.๒.๒ ระยะทางระหว่างจุด ตั้งแต่ ๔๕ – 60 เมตร จานวน 4 ระยะทาง ให้มีกิจกรรม
คาดคะเนความสูงของวัตถุ ๑ จุด และคาดคะเนความกว้าง ๑ จุด
๓.๓.๓ ระยะทางระหว่างจุด ตั้งแต่ ๗๕ – 90 เมตร จานวน ๓ ระยะทาง ให้มีกิจกรรม
คาดคะเนความสูงของวัตถุ ๑ จุด และคาดคะเนความกว้าง ๑ จุด
๓.๓.๔ จุดที่มีกิจกรรมคาดคะเนความสูงของวัตถุ ให้บอกตาแหน่งที่ตั้งของวัตถุนั้น
เป็นค่ามุมแอซิมัท (Azimuth) ด้วย
๓.๓ การจัดทาสนามแข่งขัน
๓.๓.๑ กาหนดเส้นทางโดยบอกค่ามุมแอซิมัท (Azimuth) และกาหนดระยะทางเป็นเมตร
ให้ผู้เข้าแข่งขันเดินไปสู่เป้าหมายเพื่อบันทึก รหัสคาตอบ จานวน 10 จุด รหัสคาตอบแต่ละจุดควรติดตั้งให้
สามารถมองเห็นได้ในระดับสายตา แต่ไม่ควรใช้ รหัสคาตอบที่เป็นอักษรหรือตัวเลขเรียงลาดับที่ผู้เข้าแข่งขัน
คาดเดาได้
๓.๓.๒ เส้นทางที่กาหนดให้มีกิจกรรมสะกดรอย ให้ทาเครื่องหมายสะกดรอย ให้ผู้เข้าแข่งขัน
หาคาตอบ และปฏิบัติตามคาสั่งในรหัสคาตอบนั้น เพื่อเดินทางต่อไป
เครื่องหมายสะกดรอยที่กาหนดนี้ ให้เว้นช่วง ไม่ควรวางต่อเนื่องกัน
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๔. การดาเนินการแข่งขัน
๔.๑ ทีมที่เข้าแข่งขันรายงานตัวลงทะเบียน
๔.๒ กรรมการตรวจเครื่องแบบ
๔.๓ หัวหน้าทีมจับฉลากลาดับที่เข้าแข่งขัน และเส้นทางที่จะเข้าแข่งขัน
๔.๔ กรรมการดาเนินการแข่งขัน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
๔.๔.๑ กรรมการให้สมาชิกในทีมทุกคนจับฉลาก ผู้ทาหน้าที่ประจาทีม
- ผู้ใช้เข็มทิศ จานวน ๒ คน ให้ผูกผ้าสีแดง
- ผู้คานวณระยะทาง จานวน ๒ คน ให้ผูกผ้าสีเหลือง
- ผู้คาดคะเนและสะกดรอย จานวน ๒ คน ให้ผูกผ้าสีฟ้า
๔.๔.๒ กรรมการมอบใบงาน กระดาษคาตอบ และเข็มทิศ
๔.๔.๓ กรรมการจับเวลา และให้สัญญาณเริ่มต้นการแข่งขัน
๔.๕ กรรมการให้คะแนนความเป็นผู้นา การใช้เข็มทิศ การคานวณระยะทาง การคาดคะเน และการ
สะกดรอย ต้องติดตามและสังเกตการทางานของทุกทีม ที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยให้คะแนนตามเกณฑ์การ
แข่งขัน
๔.๖ เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน ไม่เกิน ๔๕ นาที การให้คะแนนเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน เป็นไปตามเกณฑ์
ที่กาหนด เมื่อหมดเวลาแข่งขัน ให้กรรมการเป่านกหวีดให้สัญญาณยุติการปฏิบัติกิจกรรม และเริ่มตัดคะแนนเวลา
๔.๗ ควรจะจัดการแข่ง ขันให้เ สร็จ สิ้นภายใน ๑ วัน หากไม่ ส ามารถดาเนินการได้ ให้ก รรมการ
ปรับเปลี่ยนใบงาน เส้นทาง และกิจกรรมการแข่งขัน
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ใบงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย
...............
ที ม ของท่ านได้รับ มอบหมายให้เ ดินทางส ารวจตามเส้นทางที่ ก าหนด ภายในเวลา ๔๕ นาที
โดยใช้ เ ข็ ม ทิ ศ และทั ก ษะทางลูก เสือ ในการคาดคะเน และการสะกดรอย ให้ ป ฏิ บั ติกิ จ กรรมตามคาสั่ง
และบันทึกคาตอบลงในกระดาษคาตอบ เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเสร็จให้ร้อง “ไชโย” แล้วเดินทางไปพบกรรมการ
ที่จุดรับคาสั่ง ส่งกระดาษคาตอบและเข็มทิศคืนคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
.......................................
ตัวอย่างคาสั่งและกระดาษคาตอบ
เส้นทางที่ .....
ทีมโรงเรียน..................................................เขตพื้นที่การศึกษา...........................................................................
ลาดับที่
คาสั่ง
คาตอบ
๑
จากจุดเริม่ ต้น ใช้เข็มทิศตั้งมุม......องศา เดินทางไป
รหัสคาตอบ ที่ ๑ คือ .........
ระยะทาง.......เมตร จะพบรหัสคาตอบที่ ๑
๒
จากจุดที่พบรหัสคาตอบที่ ๑ ใช้เข็มทิศตั้งมุม......องศา รหัสคาตอบที่ ๒ คือ .........
เดินทางต่อไประยะทาง.......เมตร จะพบรหัสคาตอบที่ ความกว้าง.......เมตร
๒ และให้คาดคะเนความกว้างระหว่าง......ถึง.......
๓
จากจุดที่พบรหัสคาตอบที่ ๒ ใช้เข็มทิศตั้งมุม......องศา เครื่องหมายสะกดรอยที่ ๑ คือ....
เดินทางไประยะทาง...๓๘....เมตร จะพบเครื่องหมาย คาสั่งให้ปฏิบัติ.............................
สะกดรอย ที่ ๑ และคาสั่งให้ปฏิบัติตอ่ ไป
(เดินทางไป......เมตร มุม......องศา)
๔
จากคาสั่งของเครื่องหมายสะกดรอยที่ ๑ ออกเดินทาง รหัสคาตอบที่ ๓ .........
ต่อไป จะพบรหัสคาตอบที่ ๓ และให้คาดคะเนความ ความสูง.......เมตร
สูงของ.............และตาแหน่งที่ตั้งของ........
มุม.......องศา
ฯลฯ
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1.3 การจัดค่ายพักแรม (Pre - Camping)
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
เป็นลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด หรือ ผู้บาเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 การแข่งขันใช้ระบบการแข่งขันแบบทีม แต่ละทีมอาจประกอบด้วยลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาดหรือผูบ้ าเพ็ญประโยชน์อยู่ในทีมเดียวกันได้
2.2 ทีมเข้าร่วมแข่งขัน มีจานวนผู้เข้าแข่งขันทีมละ 8 คน
2.3 สถานศึกษาสามารถส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้สถานศึกษาละ 1 ทีม
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง ตามรายการต่อไปนี้
1) ผ้าใบหรือผ้ายางขนาดกว้าง 4-5 เมตร ยาว 6-8 เมตร จานวน 1 ผืน
2) จาน ชาม ช้อนสาหรับสมาชิกในทีมใช้รับประทานอาหาร
3) ธงชาติ 1 ผืน และเชือกผูกธง ยาว 9 เมตร 1 เส้น
4) ไม้ง่ามประจาตัวผู้เข้าแข่งขัน คนละ 1 อัน
5) ไม้ไผ่สีธรรมชาติที่ไม่มีกิ่งก้าน ไม่ตกแต่ง ไม่ลดิ ข้อ หรือทาเครื่องหมายใด ๆ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 - 4 นิ้ว ยาว 2 เมตร จานวน 28 อัน
6) เขียงและมีดทาครัว 2 เล่ม
7) เครื่องมือที่จาเป็นเหมาะสมกับการทากิจกรรมตามใบงาน จานวนรวมไม่เกิน 20 ชิ้น
(ห้ามใช้เครื่องมือที่ใช้ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่)
8) เชือกมะนิลาหรือเชือกไยยักษ์ (ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์โพลีโพรพีลีน) ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 – 8 มิลลิเมตร ยาว 3 เมตร จานวน 80 เส้น
9) ไข่ไก่หรือไข่เป็ด จานวน 8 ฟอง
10) ไก่ ส ดทั้ ง ตัวที่ ควัก เอาเครื่องในออกแล้ วแต่ยัง ไม่ ได้ชาแหละ จ านวน 1 ตัว
และเครื่องปรุง
11) ข้าวสารใช้หุงข้าวสาหรับสมาชิก 8 คน
12) ไฟเช็คหรือไม้ขีดไฟ และขี้ไต้ 1 ก้อน/แท่ง
13) ไม้ฟืนผ่าและผูกเป็นมัด หนักไม่เกิน 6 กิโลกรัม
14) ใบตองหรือใบไม้ 1 พับ หนักไม่เกินครึ่งกิโลกรัม
15) น้าขวด ขนาด 6 ลิตร จานวน 5 ขวด
16) กะละมังพลาสติกปากกว้างไม่เกิน 40 เซนติเมตร ใช้ล้างอุปกรณ์การครัว 1 ใบ
17) ถุงมือ/ถุงแขนกันแดด
18) กาวลาเท็ ก ซ์ ขนาดไม่ เ กิ น 8 ออนซ์ หรือกาวร้อน ขนาดไม่ เ กิ น ๑๐๐ ซีซี.
จานวน 2 หลอด/ขวด
3.2 กรรมการเป็นผู้กาหนดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตรให้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีม
3.3 ผู้เ ข้าแข่ง ขันนาอุ ป กรณ์ที่ จัดเตรียมไปวางไว้ ในพื้นที่ แข่ง ขันก่ อนเริ่ม การแข่ง ขัน ให้
กรรมการตรวจอุปกรณ์และเครื่องแบบพร้อมกัน อุปกรณ์ใดที่ไม่ได้ระบุในข้อ 3.1 ให้นาออกจากพื้นที่แข่งขัน
3.4 กรรมการมอบใบงานให้ผู้เข้าแข่งขัน เสร็จแล้วให้เป่านกหวีดเริ่มจับเวลาการแข่งขัน
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3.5 ให้ทีมผู้เข้าแข่งขันร่วมกันนาอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไปดาเนินการจัด กิจกรรมตามใบงาน
ให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 3 ชั่วโมงโดยให้มีองค์ประกอบตามใบงาน
3.6 ผู้แข่งขันต้องแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด หรือผูบ้ าเพ็ญประโยชน์
4. เกณฑ์การให้คะแนน
4.1 เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
1) ความถูกต้องและประสิทธิภาพใช้งาน
75 คะแนน
1.1 เสาธงลอย ขนาด รูปแบบ การผูกเงื่อนและประสิทธิภาพใช้งาน
10 คะแนน
1.2 เครื่องมือ ที่เก็บเครือ่ งมือ การใช้ ความปลอดภัย การบารุงรักษา
10 คะแนน
1.3 การหุงข้าวและประกอบอาหารชาวค่ายโดยใช้ไม้ไผ่เป็นภาชนะหุงต้ม 10 คะแนน
1.4 เตาประกอบอาหาร รูปแบบและประโยชน์ใช้งาน
10 คะแนน
1.5 ประตูค่ายและรั้ว รูปแบบ สัดส่วน ประโยชน์ใช้งาน
10 คะแนน
1.6 เพิงพัก รูปแบบและประโยชน์ใช้งาน
10 คะแนน
1.7 โต๊ะสนามและม้านั่งสาหรับรับประทานอาหาร
15 คะแนน
2) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความสะอาด 10 คะแนน
2.1 ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการค่ายพักแรม 5 คะแนน
2.2 ความสะอาด การจัดการขยะมูลฝอย
5 คะแนน
3) ความเป็นผู้นา ผู้ตาม เครื่องแบบ 10 คะแนน
3.1 บทบาทของหัวหน้าทีม การวางแผน การสั่งงาน ความร่วมมือของสมาชิก
ตั้งแต่เริ่มวางแผนจนสิ้นสุด
5 คะแนน
3.2 การแต่งเครือ่ งแบบ ความมีวินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเครือ่ งแบบ
ในขณะปฏิบัติกิจกรรม
5 คะแนน
4) เวลาที่ใช้ 3 ชั่วโมง
5 คะแนน
4.1 เสร็จภายในเวลาที่กาหนด
5 คะแนน
4.2 เสร็จเลยเวลาที่กาหนด ตัดคะแนน 1 คะแนนต่อ 2 นาที
4.2 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
5. เกณฑ์การตัดสิน
คะแนนร้อยละ 80 – 100
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
คะแนนร้อยละ 70 – 79
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
คะแนนร้อยละ 60 – 69
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
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6. คณะกรรมการตัดสิน
จานวนอย่างน้อย 15 คน
คุณสมบัติของกรรมการ
- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีทักษะและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
- ครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือที่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อนขึ้นไป
- ครูผู้สอนยุวกาชาดโดยผ่านการฝีกอบรมหลักสูตรผู้นาขึ้นไป
- ครูผู้สอนผู้บาเพ็ญประโยชน์โดยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรหัวหน้าหน่วยขึ้นไป
- กรรมการอย่างน้อย 1 คนควรผ่านการอบรมวิชาการบุกเบิกหรือมีประสบการณ์ในการสร้างงาน
บุกเบิกและการจัดค่ายพักแรม
ข้อควรคานึง
- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
- กรรมการควรมาจากสถานศึกษาหรือสานักงานเขตพื้นที่ที่หลากหลาย
- กรรมการควรให้การเสนอแนะเติมเต็มให้กับทีมที่เข้าแข่งขัน และผู้ชนะในลาดับที่ 1 – 3
7. การเข้าแข่งขันระดับภาค
7.1 ในกรณีที่มีทีมชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับ
ข้อ ของเกณฑ์ ก ารให้คะแนน คือ ถ้าคะแนนรวมเท่ ากั นให้ดูที ม ที่ได้คะแนนข้อที่ 1) มากกว่าเป็นผู้ชนะ
ถ้าคะแนนข้อที่ 1) เท่ากันให้ดูคะแนนรวมข้อที่ 1) และ 2) ทีมใดคะแนนมากกว่าถือว่าเป็นผู้ชนะ แต่ถ้า
คะแนนเท่ากันอีกให้ดูคะแนนข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก
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คาแนะนาสาหรับกรรมการ
๑.การตัดสิน
๑.๑ คณะกรรมการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด
๑.๒ การให้คะแนนเครื่องแบบ ดูความถูกต้องของการแต่งเครื่องแบบตามประเภทของผู้เข้าแข่งขัน
รวมถึงความเรียบร้อยของเครื่องแบบขณะปฏิบัติกจิ กรรม
๑.๓ ทีมที่เข้าแข่งขัน อาจจะประกอบด้วยลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บาเพ็ญประโยชน์ อยู่ใน
ทีมเดียวกันก็ได้
๑.๔ คณะกรรมการมีอานาจในการสั่งการห้ามผู้เข้าแข่งขันใช้อุปกรณ์ที่ไม่กาหนดในเกณฑ์ เช่น เชือก
ประจ าตั ว เครื่ อ งมื อ สื่อ สาร และอุ ป กรณ์ อื่น ใด ที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด การได้ เ ปรี ยบเสีย เปรีย บในการแข่ง ขัน
ก่อนอนุญาตให้เข้าแข่งขัน
๑.๕ คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน สรุป และรายงานผลการแข่งขัน
๒.การจัดเตรียมสถานที่ใช้ในการแข่งขัน
๒.๑ จัดเตรียมสถานที่สนามแข่งขันให้ทุกทีมสามารถแข่งขันได้ในบริเวณเดียวกัน
๒.๒ ขนาดของพื้นที่แข่งขัน ทีมละไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร
๓. การดาเนินการแข่งขัน
๓.๑ ทีมที่เข้าแข่งขันรายงานตัวลงทะเบียน จับฉลากพื้น นาอุปกรณ์เข้าไปวางในพื้นที่แข่งขัน
๓.๒ กรรมการตรวจเครื่องแบบพร้อมกับการตรวจอุปกรณ์
๓.๓ กรรมการดาเนินการแข่งขัน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
๓.๓.๑ กรรมการมอบใบงานให้แก่หัวหน้าทีม
๓.๓.๒ กรรมการให้สัญญาณเริ่มการแข่งขัน
๓.๓.๓ กรรมการเดินตรวจ สังเกต ติดตามการปฏิบัติงานของทีมโดยใกล้ชิด
เพื่อประกอบการให้คะแนนตามเกณฑ์การตัดสิน
๓.๓.๔ กรรมการให้สัญญาณหมดเวลา
๓.๓.๕ กรรมการตรวจ ให้คะแนน รวมคะแนนและรายงานผล
๓.๔ ควรจะจัดการแข่งขันให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ วัน
๔. คาแนะนาทั่วไป
4.๑ กรรมการตรวจนับอุปกรณ์ของผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
ห้ามผู้เข้าแข่งขันนาวัสดุอุปกรณ์อื่นใดนอกจากที่กาหนดให้เข้าไปในพื้นที่แข่งขัน
๔.๒ กรรมการให้ผู้เข้าแข่งขันขนย้ายอุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ออกจากพื้นที่แข่งขัน
๔.๓ กรรมการไม่ควรอนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันนาอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าไปในพื้นที่แข่งขัน
๔.๔ กรรมการติดตามสัง เกตการปฏิบัติง าน การสั่ง งาน การวางแผน ความเป็นผู้นาผู้ตาม
ตลอดเวลา
๔.๕ การให้คะแนนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความสะอาด ให้พิจารณาจากการนาเศษวัสดุที่เกิด
การทางานมาออกแบบ จัดเก็บหรือนากลับมาใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม รวมถึง ความสะอาดและความ
เรียบร้อยในการจัดวางตาแหน่ง และองค์ประกอบของค่าย การตกแต่งประตู รั้ว เตา การประกอบอาหาร ที่
วางเครื่องมือ การจัดทาเพิงพักและที่รบั ประทานอาหาร เสาธงลอย การจัดสุขาภิบาลและอื่น ๆ โดยใช้อุปกรณ์
ที่จัดเตรียมมาตามกติกาเท่านั้น
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๔.๖ เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง นับจากเริ่มต้นการแข่งขันจนสร้างงานตั้งค่ายพักแรมและ
ประกอบอาหารเสร็จสิ้น หลังจากผู้เข้าแข่งขันร้อง “ไชโย” ให้กรรมการไปตรวจให้คะแนน เสร็จแล้วจึงให้
ผู้เข้าแข่งขันรับประทานอาหารและรื้อเก็บ
๔.๗ กรรมการควรให้คาแนะนาเติมเต็มแก่ผู้เข้าแข่งขันเพื่อการพัฒนาภายหลังการตัดสิน
๔.๘ กรณีมีทีมเข้าแข่งขันหลายทีม ต้องจัดการแข่งขันหลายรอบ กรรมการให้คะแนนทุกรอบ
ควรเป็นกรรมการชุดเดียวกัน
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ใบงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
การจัดค่ายพักแรม
.............................
ในวั น สุ ด สั ป ดาห์ ท่ า นและสมาชิ ก ในที ม ร่ว มกั น ฝึก ทบทวนทั ก ษะทางลูก เสือเพื่อ สร้างอุป กรณ์
ในการอยู่ค่ายพักแรม ให้ทีมของท่านใช้วัสดุอุปกรณ์ตามที่ก าหนดดาเนินการจัดสร้างค่ายพักแรมจ าลอง 1 ค่าย
และประกอบอาหารตามรายการที่กาหนด ให้เสร็จสิ้นในเวลา 3 ชั่วโมง
เมื่ อจัดตั้ง ค่ายพั ก แรมเสร็จ แล้ว ให้ส่ง เสียง “ไชโย” พร้อมกั น แจ้ง ให้ก รรมการทราบ เพื่อตรวจ
ให้คะแนน แล้วรับประทานอาหารที่จัดเตรียมตามข้อ 4. เสร็จแล้วให้รื้อถอนและจัดเก็บทุกอย่างให้เรียบร้อย
ระหว่างปฏิบัติกิจกรรม ห้ามออกไปจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม
องค์ประกอบของชิ้นงานในการสร้างค่ายพักแรม มี 7 รายการ ดังนี้
1. เสาธงลอยสาหรับกิจกรรมเคารพธงชาติ 1 ต้น สร้างด้วยไม้ง่าม 8 อัน สูงไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร
2. ประตูทางเข้าค่าย รั้วด้านหน้าค่าย มีป้ายชื่อหมู่ลูกเสือหรือเนตรนารี ทาด้วยไม้ไผ่ เชือกและกาว
3. เตาประกอบอาหารชนิดตั้งสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และมีที่เก็บฟืนใต้เตา
4. หุงข้าวและประกอบอาหารชาวค่ายไม่น้อยกว่า 3 อย่าง โดยใช้ไม้ไผ่เป็นภาชนะหุงต้ม เมื่อเสร็จแล้วให้
นาไปวางบนโต๊ะอาหารโดยไม่ต้องถ่ายข้าวและอาหารออกจากอุปกรณ์หุงต้ม
5. ที่จัดเก็บเครื่องมือ
6. เพิงพักกันแดดฝน
7. โต๊ะสนาม ม้านั่งสาหรับรับประทานอาหาร
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1.4 การสร้างอุปกรณ์และให้บริการ
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน เป็นลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4-6 หรือ ปวช.
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 การแข่งขันใช้ระบบการแข่งขันแบบที ม แต่ละทีมอาจประกอบด้วยลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ อยู่ในทีมเดียวกันได้
2.2 ทีมเข้าร่วมแข่งขัน มีจานวนผู้เข้าแข่งขันทีมละ 6 คน
2.3 สถานศึกษาสามารถส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้สถานศึกษาละ 1 ทีม
3. วิธีดาเนินการ รายละเอียด และหลักเกณฑ์การแข่งขัน
ให้ผู้เข้าแข่งขันแสดงบทบาทสมมุติตามสถานการณ์ที่กาหนดไว้ในใบงาน เมื่อ ได้รับสัญญาณ
ให้เริ่มต้นการแข่งขันจนแล้วเสร็จทุกขั้นตอน ภายในเวลา 75 นาที โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ให้ออกแบบสร้างอุปกรณ์สาหรับการส่งอาหารและน้าดื่มข้ามเหวลึกที่มีความกว้าง
15 เมตรทอดเป็นแนวยาวขวางอยู่ โดยอาศัยแรงส่งที่เกิดจากเครื่องผ่อนแรง เช่น คาน รอก ล้อและเพลา ลิ่ม
สกรู เป็นต้น อุปกรณ์สาหรับส่งอาหารนี้ต้องมีฐานรองรับที่มั่นคงแข็งแรง สามารถเคลื่อนย้ายได้
3.2 ห้ามผู้เข้าแข่งขันใช้แรงส่งที่เกิดจากการอัดลม อัดน้า หรือแรงระเบิดจากสารเคมี และ
ห้ามใช้คนกด ผลัก หรือ ดันโดยตรงที่ปลายคานด้านใดด้านหนึ่งของเครื่องส่งประเภทคานดีด ดังตัวอย่าง

ห้ามใช้คนกด
ห้ามใช้คนดัน
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3.3 ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมวัสดุและเครื่องมือนามาวัด ตัด เจาะ ผ่าฯลฯและสร้างงานในพื้นที่
การแข่งขันระหว่างทาการแข่งขันเท่านั้น ห้ามทาเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใด ๆ มาก่อน รายการอุปกรณ์
ให้มีดังนี้
1) ไม้ไผ่ที่มีความยาวเท่ากันทุกอัน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 – 4 นิ้ว ความยาว 3 - 4 เมตร
จานวนไม่เกิน 8 อัน
2) ไม้ถ่วงน้าหนัก รอก เชือกคล้องรอก
3) เชือกมะนิลาหรือไยยักษ์ (ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์โพลีโพรพีลีน) ให้มีจานวน ขนาดและ
ความยาวตามความเหมาะสมของรูปแบบที่จะจัดสร้าง แต่อุปกรณ์ที่จัดสร้างต้องมีตาแหน่งผูกเงื่อนผูกแน่น
ไม่น้อยกว่า 10 จุด
4) ใช้ถุงผ้าสีขาว บรรจุทรายให้มีน้าหนักถุงละ 1 กิโลกรัม จานวน ๗ ถุง และถุงผ้าสีเข้ม บรรจุ
ทรายให้มีน้าหนักถุงละ ๒ กิโลกรัม จานวน ๗ ถุง (ใช้แทน“อาหารและน้าดื่ม”)
5) ห้ามนาวัสดุสาเร็จรูปอื่น ๆ เช่น ตะกร้า ลวด ตาข่าย ฯลฯ มาใช้ประกอบอุปกรณ์
ที่จัดสร้างขึ้น หากจาเป็นต้องมี ให้จัดทาขึ้นเองจากไม้และเชือกที่กาหนดให้
3.4 เมื่อสร้างอุปกรณ์“ส่งอาหารและน้าดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัย” เสร็จแล้ว ให้ผู้เข้าแข่งขันแจ้งให้
กรรมการทราบ และขออนุญาตทดลองใช้อุปกรณ์ส่งถุงทราย ไปยังเป้าหมายเพื่อหาพิกัดและปรับอุปกรณ์
ได้ ๔ ครั้ง โดยใช้ถุงทราย ๑ กิโลกรัม ๒ ครั้ง และใช้ถุงทราย ๒ กิโลกรัม ๒ ครั้ง โดยไม่นับคะแนน และห้าม
นาถุงทรายนั้นกลับมาใช้อีก หลังจากนั้นจึงใช้อุปกรณ์ส่งถุงทรายที่เหลืออีกอย่างละ ๕ ถุงไปยังเป้าหมาย ผู้เข้า
แข่งขันสามารถปรับตาแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ได้ตลอดเวลา แต่ต้องไม่ล้าเส้นที่กรรมการกาหนดไว้
3.5 เมื่อการดาเนินการใช้อุปกรณ์ส่งถุงทรายไปยังที่หมายครบ 10 ถุงแล้ว ให้ผู้เข้าแข่งขัน
ร้อง“ไชโย” พร้อมกัน 1 ครั้ง ถือเป็นการสิ้นสุดการแข่งขัน กรรมการจะบันทึกเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน
3.6 ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดหรือผู้บาเพ็ญประโยชน์
4. เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน)
4.1 บทบาทผู้นาและกระบวนการกลุ่ม (20 คะแนน)
4.1.1 บทบาทหัวหน้าทีม 5 คะแนน
4.1.2 การวางแผนและความร่วมมือในการปฏิบัติงานของทีม 5 คะแนน
4.1.3 การแสดงบทบาทสมมุติ 10 คะแนน
4.2 การแต่งเครื่องแบบถูกต้องครบถ้วน ความมีวินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเครื่องแบบ
(10 คะแนน)
4.3 ความมั่นคง แข็งแรง และการใช้งานอุปกรณ์ (20 คะแนน)
4.3.1 อุปกรณ์มีความมั่นคง แข็งแรง และใช้งานได้จริง 10 คะแนน
4.3.2 การเลือกใช้เชือกมีความเหมาะสมและผูกเงื่อนถูกต้อง 10 คะแนน
4.4 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและความคิดริเริ่ม (20 คะแนน)
4.4.1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบอุปกรณ์ 10 คะแนน
4.4.1 ความปลอดภัยในการทางาน การใช้เครื่องมือ และการใช้อุปกรณ์ส่งอาหารและน้าดื่ม 10 คะแนน
4.5 เวลาการปฏิบัติงาน (10 คะแนน)
4.5.1 เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด 10 คะแนน
4.5.2 ใช้เวลาในการแข่งขันมากกว่า 75 นาที ให้ตัดคะแนน 1 คะแนน ต่อเวลา 2 นาที
4.6 ความสาเร็จในการ “ส่งอาหารและน้าดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัย” จานวน 10 ครั้ง (20 คะแนน)
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4.6.1 เกณฑ์คะแนน
ถุงทรายหยุดนิง่ ในเป้าหมายวงรัศมี 50 เซนติเมตร จากขอบระยะ 20 เมตรจากจุดส่งถุงละ 10 คะแนน
ถุงทรายหยุดนิ่งในวงรัศมี 1 เมตร ถุงละ
8 คะแนน
ถุงทรายหยุดนิ่งในวงรัศมี 1.5 เมตร ถุงละ
6 คะแนน
ถุงทรายหยุดนิ่งในวงรัศมี 2 เมตร
ถุงละ
4 คะแนน
ถุงทรายหยุดนิ่งนอกวงรัศมี 2 เมตร ถุงละ
0 คะแนน
กรณีสง่ ถุงทรายไปตกในระยะไม่ถึง 15 เมตรจากจุดส่ง ถือว่าถุงทรายนั้นตกเหว ไม่ให้คะแนน
ถึงแม้ถุงทรายนั้นจะไถลไปหยุดนิ่งในวงรัศมีที่ได้คะแนน
กรณีถุงทรายตกทับเส้นวงรัศมี ให้พจิ ารณาสัดส่วนของถุงทราย หากมีสัดส่วนเข้าไปในวงรัศมีใด
มากกว่า 50 % ให้คะแนนตามน้าหนักคะแนนในวงรัศมีนั้น
4.6.2 การคานวณคะแนนความสาเร็จ ดังนี้
ผลรวมคะแนน “การส่งอาหารและเครื่องดื่มฯ” จานวน 10
คะแนนที่ได้ = ครั้ง

100

×20

5. เกณฑ์การตัดสิน
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ

80-100
70-79
60-69
60

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้รับเกียรติบัตรเว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

6. คณะกรรมการตัดสิน จานวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน
คุณสมบัติกรรมการ
(1) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มที ักษะและประสบการณ์ทางลูกเสือ
(2) เป็นครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือที่ได้เครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อนขึ้นไป
(3) เป็นครูสอนยุวกาชาดโดยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นาขึ้นไป
(4) เป็นครูผู้สอนผูบ้ าเพ็ญประโยชน์โดยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรหัวหน้าหน่วยขึ้นไป
(5) เป็นผู้รบั ผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ
(6) กรรมการอย่างน้อย 1 คน ควรเป็นผู้บงั คับบัญชาลูกเสือทีผ่ ่านการอบรมในหลักสูตร “วิชาการ
บุกเบิก" หรือมีประสบการณ์ในการสร้างงานบุกเบิก
ข้อควรคานึง
(1) กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีทสี่ ถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
(2) กรรมการควรมาจากสถานศึกษาหรือสานักงานเขตพื้นที่ที่หลากหลาย
7. การเข้าแข่งขันระดับภาค
7.1 ในกรณีที่มีทีมชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 ทีมให้ตัดสินด้วยคะแนนรวม
ในข้อ 4.6 ถ้าคะแนนรวมในข้อที่ 4.6 เท่ากันให้ตัดสินด้วยคะแนนรวมในข้อที่ 4.3 รวมกับคะแนนรวม
ในข้อที่ 4.4 ทีมใดได้คะแนนมากกว่าให้ถือเป็นผู้ชนะแต่ถ้าคะแนนยังคงเท่ากันอีกให้ตัดสินด้วยคะแนนรวม
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ในข้อที่ 4.1รวมกับคะแนนรวมในข้อที่ 4.5 ทีมใดได้คะแนนมากกว่าให้ถือเป็นผู้ชนะกรณีคะแนนรวมเท่ากัน
ทุกข้อให้ตัดสินด้วยวิธีการจับฉลาก
คาแนะนาสาหรับกรรมการ
๑.การตัดสิน
๑.๑ คณะกรรมการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด
๑.๒ การให้คะแนนเครื่องแบบ ดูความถูกต้องของการแต่งเครื่องแบบตามประเภทของผู้เข้าแข่งขัน
๑.๓ ทีมที่เข้าแข่งขัน อาจจะประกอบด้วยลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บาเพ็ญประโยชน์ อยู่ใน
ทีมเดียวกันก็ได้
๑.๔ คณะกรรมการมีอานาจในการสัง่ การให้ผู้เข้าแข่งขันเก็บอุปกรณ์เครื่องมือสือ่ สารของผู้เข้าแข่ งขัน
เปลี่ยนอาวุธประจากาย และอุปกรณ์อื่นใด ที่จะก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขัน ก่อนอนุญาต
ให้เข้าแข่งขัน
๑.๕ คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน สรุป และรายงานผลการแข่งขัน
๒.การจัดเตรียมสถานที่ใช้ในการแข่งขัน
จัดเตรียมสถานที่สนามแข่งขันให้เป็นไปตามเกณฑ์ ดังรูป

15 ม.
จุดตกที่ไม่ได้
คะแนน

๓. การดาเนินการแข่งขัน
๓.๑ ทีมที่เข้าแข่งขันรายงานตัวลงทะเบียน จับฉลาก นาอุปกรณ์เข้าไปวางในพื้นที่แข่งขัน
๓.๒ กรรมการตรวจเครื่องแบบพร้อมกับการตรวจอุปกรณ์
๓.๓ กรรมการดาเนินการแข่งขัน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
๓.๓.๑ กรรมการมอบใบงานให้แก่หัวหน้าทีม
๓.๓.๒ กรรมการจับเวลาและให้สัญญาณเริ่มการแข่งขันแต่ละชุด
๓.๓.๓ กรรมการเดินตรวจ สังเกต ติดตามการปฏิบัติงานของทีมโดยใกล้ชิด
เพื่อประกอบการให้คะแนนตามเกณฑ์การตัดสิน
๓.๓.๔ กรรมการให้สัญญาณหมดเวลา
๓.๓.๕ กรรมการให้คะแนนทุกรายการ ควรตรวจให้คะแนนผู้เข้าแข่งขันแต่ละรายการตาม
ภารกิจในเกณฑ์การให้คะแนน
๓.๓.๖ คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน สรุป และรายงานผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ ที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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๓.๔ ควรจะจัดการแข่งขันให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ วัน
๔. คาแนะนาทั่วไป
๔.๑ กรรมการควรจัดตาแหน่งทีมเข้าแข่งขันเรียงตามลาดับโดยวิธีการจับฉลาก หากมีทมี เข้าร่วมการ
แข่งขันจานวนมากอาจแบ่งการแข่งขันออกเป็นชุด ๆ และเว้นระยะเวลาเริม่ ต้นการแข่งขันแต่ละชุดไว้ไม่น้อย
กว่า 30 นาที
๔.๒ กรรมการตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ ได้แก่ ไม้ เครื่องมือ เชือก รอก ฯลฯ ให้ครบถ้วน
และเป็นไปตามเกณฑ์ก่อนการให้สญ
ั ญาณเริ่มจับเวลาการแข่งขัน
๔.๓ กรรมการต้องจัดให้ผเู้ ข้าแข่งขันแสดงบทบาทสมมุติอย่างต่อเนื่องตามใบงาน
๔.๔ กรรมการให้คะแนนถุงทรายแต่ละถุง ในจุดที่ตกหยุดนิง่ ขานและบันทึกคะแนน แล้วนาเอาถุง
ทรายออกนอกพื้นที่เป้าหมายทันที กรณีที่ถงุ ทรายแตก ให้กรรมการขานและบันทึกคะแนน ในตาแหน่งที่ถุงผ้า
หยุดนิ่ง
๔.๕ กรรมการอย่างน้อย 10 คน ควรแบ่งหน้าที่สังเกตการทางานของทุกทีมและให้คะแนนทีมแข่งขัน
ตามเกณฑ์การให้คะแนน
๔.๖ เมื่อผู้เข้าแข่งขันจัดสร้างอุปกรณ์เสร็จ และขออนุญาตทดลองใช้อปุ กรณ์ ให้กรรมการเก็บถุง
ทรายทีผ่ ู้เข้าแข่งขันใช้ทดลอง จานวน ๔ ถุง ออกนอกพื้นทีเ่ ป้าหมายทันที และไม่ให้คะแนนในส่วนนี้
๔.๗ ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกถุงทราย ๑ หรือ ๒ กิโลกรัม ส่งไปยังเป้าหมายได้ตามการตัดสินใจของ
ทีม กรณีที่ผู้เข้าแข่งขันต้องการปรับตาแหน่งที่ตั้งหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ระหว่างการแข่งขัน สามารถดาเนินการ
ได้ตลอดเวลา แต่ต้องอยู่ในเวลาที่กาหนด
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ใบงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือ ปวช.
การสร้างอุปกรณ์และให้บริการ
........................
สมมุติว่า ทีมของท่านได้รับมอบหมายให้นาอาหารและน้าดื่มไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินถล่ม
ที่ขาดอาหารและน้าดื่ม แต่ทีมของท่านไม่สามารถนาอาหารและน้าดื่มเข้าไปถึงพื้นที่ที่ผู้ประสบภัยรอรับ
ความช่วยเหลือได้ เนื่องจากแผ่นดินถล่มมีแนวยาวเป็นเหวลึก กว้าง 15 เมตร ขวางกั้นอยู่ พื้นที่สองฝั่ง
ปากเหวเป็นพื้นราบ ไม่มีต้นไม้สูง
ให้ทีมของท่านคิดสร้างอุปกรณ์สาหรับการส่งอาหารและน้าดื่มขนาดบรรจุถุงละ 1 และ 2 กิโลกรัม
ข้ามเหวไปให้ผู้ประสบภัยโดยอาศัยแรงส่งที่เกิดจากเครื่องผ่อนแรง ทาด้วยไม้ไผ่ และสร้างฐานที่มั่นคงแข็งแรง
รองรับอุปกรณ์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ภายในเวลา 75 นาที
ให้ ที ม แสดงบทบาทสมมุ ติ เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ที่ ก าหนดและปฏิบัติกิ จ กรรมอย่างต่อเนื่อง
ตามลาดับขั้นตอนต่อไปนี้ทันทีที่ได้รับสัญญาณจากกรรมการ
๑. วางแผนการทางานและปฏิบัติงานตามแผนในการสร้างอุปกรณ์
๒. สร้างอุปกรณ์ เมื่อเสร็จแล้วให้แจ้งกรรมการเพื่อขออนุญาตทดลองส่งถุงบรรจุ “อาหารและน้า
ดื่ม” น้าหนัก ๑ และ ๒ กิโลกรัม ชนิดละ ๒ ถุง
๓. ดาเนินการส่งถุงบรรจุ “อาหารและน้าดื่ม” น้าหนัก ๑ และ ๒ กิโลกรัม ไปยังจุดเป้าหมาย จานวน
ทั้งสิ้น 10 ถุง อย่างต่อเนื่อง
๔. เมื่อสิ้นสุดการดาเนินการ“ส่งอาหารและน้าดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์
ให้ “ไชโย” พร้อมกัน 1 ครั้ง
หมายเหตุ
๑. ให้ใช้ถุงบรรจุทราย น้าหนัก 1 และ ๒ กิโลกรัม แทนถุงบรรจุอาหารและน้าดื่ม
๒. ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกถุงทราย ๑ หรือ ๒ กิโลกรัม ส่งไปยังเป้าหมายได้ตามการตัดสินใจของ
ทีม กรณีที่ผู้เข้าแข่งขันต้องการปรับตาแหน่งที่ตั้งหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ระหว่างการแข่งขัน สามารถดาเนินการ
ได้ตลอดเวลา แต่ต้องอยู่ในเวลาที่กาหนด
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๒. กิจกรรมสภานักเรียน
หลักเกณฑ์การประกวด
1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1.๑ โรงเรียนมีสภานักเรียนเพียงสภาเดียว เท่านั้น
1.๒ เป็นคณะกรรมการสภานักเรียนของโรงเรียนตามระดับที่โรงเรียนสมัครเข้าประกวด ระดับละ
7 – 10 คน
1.๓ ผู้เข้าประกวดต้องเป็นตัวแทนสภานักเรียนที่ปรากฏอยู่ในใบสมัครและผังรูปถ่าย (ที่แนบท้าย)
2. ระดับการประกวด แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
2.1 ระดับประถมศึกษา (เปิดสอนตัง้ แต่อนุบาล – ป.6 หรือ ป.1 - ป.6 ทุกสังกัด)
2.2 ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา (เปิดสอนตัง้ แต่อนุบาล – ม.3 สังกัด สพฐ. และ อปท.
เท่านั้น)
2.3 ระดับมัธยมศึกษา (เปิดสอนตั้งแต่ ม.1 – ม.3, ม.1 – ม.6 รวมถึงโรงเรียนที่เปิดสอนอนุบาล
ถึง ม.6 ทุกสังกัด)
3. ขั้นตอนการประกวด
3.1 จัดทาเอกสารรายงานผลการดาเนินงานโดยใช้ข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (นับถึงวันสุดท้าย
ของการรับสมัคร) จานวนไม่เกิน 1๒๐ หน้า นับตั้งแต่ปกหน้าถึงปกหลัง (หากเกินจะไม่รับพิจารณา) โดยจัด
รูป เล่ม เอกสารตามหัวข้อ ที่กาหนดให้ จัดท าเป็นรูปเล่ม จานวน 1 เล่ม พร้อมสาเนา จ านวน 4 เล่ม (รวม
ทั้งหมด 5 เล่ม)
3.2 จัดส่งเอกสาร ตามข้อ 3.1 ดังนี้
3.2.1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้โรงเรียนที่เข้าประกวด จัดส่งเอกสารให้สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ตามวัน เวลา ที่กาหนด เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าประกวดในระดับชาติต่อไป
3.2.2 ระดับชาติ ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา จัดส่งเอกสารให้สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่เป็นเจ้าภาพในระดับชาติของแต่ละภูมิภาค ตามวัน เวลา ที่กาหนด
4. เกณฑ์การประกวด
ตอนที่ 1 พิจารณาเอกสารรายงานผลการดาเนินงานของสภานักเรียน
60 คะแนน
(ให้คณะกรรมการการประเมินปฏิบัติตามข้อ ๗.๒ อย่างเคร่งครัด)
1. ที่มาของสภานักเรียน และบทบาทหน้าที่ ตามโครงสร้างของสภานักเรียน
๕ คะแนน
๒. โครงการ/งาน/กิจกรรมที่ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข โดยการมีส่วนร่วมของสภานักเรียน
10 คะแนน
3. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยโดยการมีส่วนร่วมของสภานักเรียน
10 คะแนน
ประกอบด้วย
- คารวธรรม
- สามัคคีธรรม
- ปัญญาธรรม
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4. มีจิตอาสาและการมีส่วนร่วมของสภานักเรียนในโรงเรียน
10 คะแนน
5. มีการประสานงานกับองค์กรและการสร้างเครือข่ายของสภานักเรียน
กับชุมชนและองค์กรต่างๆ รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับ
10 คะแนน
6. มีผลการปฏิบัติงานของสภานักเรียนทีเ่ ป็นเลิศ (Best Practice)
๑๐ คะแนน
๗. มีการประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
๕ คะแนน
ตอนที่ 2 พิจารณาจากการนาเสนอผลงานและการตอบคาถาม
40 คะแนน
1. ที่มาของสภานักเรียน และบทบาทหน้าที่ ตามโครงสร้างของสภานักเรียน ๓ คะแนน
๒. โครงการ/งาน/กิจกรรมที่สง่ เสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
3 คะแนน
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยการมีส่วนร่วมของสภานักเรียน
3. จัดกิจกรรมทีส่ ่งเสริมวิถีประชาธิปไตยโดยการมีส่วนร่วมของสภานักเรียน
๓ คะแนน
ประกอบด้วย
- คารวธรรม
- สามัคคีธรรม
- ปัญญาธรรม
4. มีจิตอาสาและการมีส่วนร่วมของสภานักเรียนในโรงเรียน
๓ คะแนน
5. มีการประสานงานกับองค์กรและการสร้างเครือข่ายของสภานักเรียนกับชุมชน
และองค์กรต่างๆ รวมทัง้ ประโยชน์ที่ได้รับ
๓ คะแนน
6. มีการประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
๔ คะแนน
๗. มีผลการปฏิบัติงานของสภานักเรียนทีเ่ ป็นเลิศ (Best Practice)
๖ คะแนน
๘. วิธีการนาเสนอที่น่าสนใจ
5 คะแนน
๙. การตอบคาถาม
10 คะแนน
หมายเหตุ
๑. การนาเสนอผลงานห้ามใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทุกประเภท และไม่ต้องจัดนิทรรศการ หลังจาก
จบการนาเสนอ คณะกรรมการจะซักถาม
๒. การนาเสนอผลงานไม่เกิน 10 นาที หากนาเสนอเกินเวลาที่กาหนดจะถูกตัดนาทีละ 1 คะแนน
(เศษของนาทีให้คิดเป็น 1 นาที)
๓. การตอบคาถาม ไม่นับรวมในเวลาที่นาเสนอผลงาน
5. เกณฑ์การตัดสินการประกวด
ร้อยละ 80 - 100
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60– 69
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ากว่าร้อยละ 60
ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ ิ้นสุด
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6. การเข้าประกวดระดับชาติ
ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าประกวดในระดับ ชาติ ต้องได้คะแนน
ระดับเหรียญทอง ลาดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)
7. คณะกรรมการตัดสิน
7.1 คณะกรรมการแบ่งเป็น 3 ระดับ ระดับละ 5 คน ต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับกิจกรรมสภานักเรียน
7.2 ข้อปฏิบัตขิ องคณะกรรมการ
- ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับโรงเรียนที่เข้าประกวด
*- ต้องประเมินด้านเอกสารให้แล้วเสร็จก่อนวันประกวด
7.3 สถานที่ประกวด เป็นห้องประชุมหรือสถานที่ขนาดกว้างเพียงพอทีจ่ ะนาเสนอและให้
ผู้สนใจกิจกรรมเข้ารับฟังและรับชมได้
๗.๔ ในกรณีที่มีทีมชนะเลิศระดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า ๑ ทีม ให้พิจารณาคะแนน
รวมในตอนที่ 2 การนาเสนอผลงานและตอบคาถาม
7.๕ ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกระดับถือเป็นที่สิ้นสุด
การเตรียมการจัดการประกวดกิจกรรมสภานักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1. สถานที่จัดการประกวด
๑.๑. เป็นห้องโถงพร้อมเวทีที่สามารถให้นกั เรียน 7-10 คน นาเสนอผลงานได้
๑.๒. จัดหาเก้าอีส้ าหรับนักเรียนครูและผูส้ นใจเข้าร่วมฟังและชมการนาเสนอได้
2. วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้
2.1 โต๊ะเก้าอี้สาหรับคณะกรรมการตัดสิน
2.2 เครื่องเสียง 1 ชุด พร้อมไมโครโฟนอย่างน้อย ๕ ตัว
2.3 โต๊ะเก้าอี้สาหรับคณะกรรมการดาเนินการและรับรายงานตัวตามความเหมาะสม
๒.๔ นาฬิกาจับเวลา
๒.๕ เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
3. การบริหารจัดการประกวดที่ประสบผลสาเร็จ
๓.๑ หน่วยงานที่จัดการประกวดควรจัดการประกวดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนด
๓.๒ คณะกรรมการควรศึกษาเอกสารหลักเกณฑ์การประกวดให้ชัดเจน
๓.๓ การจัดทาข้อคาถามของคณะกรรมการถือเป็นความลับ และคาถามต้องไม่ซ้ากัน
มีการจับสลากตอบคาถามตามลาดับ
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รูปแบบการจัดสถานที่ประกวด
เวทีการนาเสนอ

โต๊ะ เก้าอี้ สาหรับคณะกรรมการดาเนินงาน

โต๊ะ เก้าอี้ สาหรับกรรมการ

เก้าอี้ สาหรับนักเรียน,
ครูและผู้สนใจ
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ผังรูปถ่ายคณะกรรมการสภานักเรียน
โรงเรียน.........................................................
อาเภอ..........................................จังหวัด......................................

สพป............................................................. สพม. เขต...............(จังหวัด.................................)

๑. ชื่อ/สกุล...................................................................... ชั้น................
ตาแหน่ง...........................................................................................

๒. ชื่อ/สกุล..................................................................ชัน้ ................
ตาแหน่ง.......................................................................................

๓. ชื่อ/สกุล...................................................................... ชั้น................
ตาแหน่ง............................................................................................

๔. ชื่อ/สกุล...................................................................ชั้น................
ตาแหน่ง........................................................................................

๕. ชื่อ/สกุล...................................................................... ชั้น................
ตาแหน่ง...........................................................................................

๖. ชื่อ/สกุล...................................................................ชั้น................
ตาแหน่ง........................................................................................

๗. ชื่อ/สกุล...................................................................... ชั้น................
ตาแหน่ง...........................................................................................

๘. ชื่อ/สกุล...................................................................ชั้น................
ตาแหน่ง.......................................................................................

๙. ชื่อ/สกุล...................................................................... ชั้น................ ๑๐. ชื่อ/สกุล...................................................................ชั้น................
ตาแหน่ง...........................................................................................
ตาแหน่ง...................................................................................

ลงชื่อ........................................................ผู้รับรอง
(..........................................................)
ผู้อานวยการโรงเรียน................................................................
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3. กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)
• หลักเกณฑ์การแข่งขัน
๑. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
- เป็นนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ของโรงเรียน
๒. โรงเรียนที่เข้าแข่งขัน แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
๒.๑ มัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนที่เปิดสอนตัง้ แต่มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
๒.๒ มัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนที่เปิดสอนตัง้ แต่อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ ๓
๒.๓ มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนที่เปิดสอนตัง้ แต่มธั ยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ทุกสังกัด และ
โรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ ๖
๓. ประเภทและจานวนของการแข่งขัน
๓.๑ แข่งขันเป็นทีม จานวนทีมละ ๕ คน
๓.๒ โรงเรียนสามารถส่งเข้าแข่งขัน ได้ระดับละ ๑ ทีม เท่านั้น

• วิธีดาเนินการและรายละเอียดการแข่งขัน
๑. การจัดเตรียมเอกสาร
๑.๑ โรงเรียนที่เข้าแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ต้องจัดเตรียม
เอกสาร “รายงานผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องของกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth
Counselor)” ซึ่งประกอบด้วย
๑.๑.๑ บันทึกข้อมูลการดาเนินงานและการให้คาปรึกษาของนักเรียน YC
๑.๑.๒ การประสานงานเครือข่าย / ความร่วมมือในการดาเนินงาน
๑. ๑.๓ การเชื่อมโยงโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) กับระบบการ
ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน ทั้งนี้ จะต้องแสดงข้อมูลการดาเนินงานของนักเรียนเพื่อนทีป่ รึกษา
เกี่ยวกับแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน คาสั่ง บันทึกการปฏิบัติงาน รายงานการประชุม หนังสือแจ้ง-เวียน
แผ่นพับ โปสเตอร์ ภาพถ่าย CD DVD และสื่ออื่น ๆ ที่ช่วยให้คณะกรรมการ ฯ ประเมินผลการดาเนินงาน
เห็นถึงความพยายามและคุณภาพของการ ปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน ในกรณีที่โรงเรียนเดียวกันส่งแข่งขัน
๒ ระดับ เอกสารที่สง่ มาเพื่อพิจารณาจะต้องมีเนื้อหาหรือผลการดาเนินงานของนักเรียน YC ที่ไม่
ซ้าซ้อนกัน
๑.๒ เอกสารหลัก ฐาน ตามข้อ ๑ มีจานวนหน้า ไม่ เกิน ๘๐ หน้า นับจากสารบัญจนถึงหน้า
สุดท้ายของภาคผนวก หากเกินจากที่ก าหนดจะมีผ ลต่อการพิจ ารณาของคณะกรรมการ ฯ และ
เอกสารหลักฐานที่นาเสนอต้องเป็นข้อมูลย้ อนหลัง ๓ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) โดยมี
ผู้บริหารโรงเรียนลงนามรับรองความถูกต้องเอกสารหลักฐานที่นาเสนอนั้น
๒. การจัดส่งเอกสาร
๒.๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนที่เข้าแข่งขัน ต้องจัดส่งเอกสาร จานวน ๕ เล่ม ให้สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ตามวัน เวลา ที่กาหนด เพื่อคัดเลือกผู้แทนเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาคต่อไป
๒.๒ ระดับภูมิภาค ให้โรงเรียนทีผ่ ่านการคัดเลือกจากระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต้องจัดส่งเอกสาร
จานวน ๕ เล่ม ให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นเจ้าภาพ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อนถึง
วันแรกของการแข่งขัน ทั้งนี้ สามารถจัดส่งโดยตรง หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์ ตามระยะเวลาที่กาหนดเท่านั้น
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๒.3 ระดับชาติ ให้โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและเป็นผู้แทนระดับภูมิภาค จัดส่งเอกสารที่ได้แก้ไข
ตามข้อแนะนาของคณะกรรมการ ฯ ระดับ ภูมิภาค จานวน 5 เล่ม ให้กับ สานัก วิชาการและมาตรฐาน
การศึก ษา กลุ่ม พั ฒนาระบบการแนะแนว อาคาร สพฐ.3 ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึก ษาธิ ก าร ถนนราชดาเนินนอก เขตดุสิต กรุง เทพมหานคร รหัส ไปรษณีย์ 10300 (กิ จกรรม
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อนถึงวันแรกของการแข่งขัน ทั้งนี้ สามารถจัดส่ง
โดยตรง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ ตามระยะเวลาที่กาหนดเท่านั้น

• เกณฑ์การแข่งขัน
เกณฑ์การพิจารณา
ระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ระดับภูมิภาค และระดับชาติ คณะกรรมการฯ จะพิจารณา 3 ด้าน คือ
ด้านที่ 1.
เอกสาร “รายงานผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องของกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
(YC : Youth Counselor)”
ด้านที่ 2.
การนาเสนอผลงานและการตอบคาถาม
ด้านที่ 3.
ความสามารถในการให้คาปรึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน
๑. ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับภูมิภาค
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับภูมิภาค คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีสัดส่วนของ
คะแนน ในแต่ละด้านคือ 30 : 30 : 40 รายละเอียดดังนี้
๑.๑ พิจารณาจากเอกสาร “รายงานผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องของกิจกรรม (๓๐ คะแนน)
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)” ประกอบด้วย
- การจัดทาบันทึกข้อมูลการทางานและการให้คาปรึกษา
10 คะแนน
- การประสานงานเครือข่าย / ความร่วมมือในการดาเนินงานพร้อม 10 คะแนน
เอกสารหลักฐานข้อมูลการดาเนินงานที่เหมาะสม ชัดเจน ตามสภาพจริง
- เอกสารหลักฐานแสดงข้อมูลการดาเนินงานการเชือ่ มโยงโครงการ
๑๐ คะแนน
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษากับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
อย่างชัดเจน
๑.๒ การนาเสนอผลงานและตอบคาถาม
(30 คะแนน)
- ผลการดาเนินงานของโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาในโรงเรียน 5 คะแนน
- ผลงานที่ทีมงานนักเรียนเพื่อนทีป่ รึกษามีความประทับใจ / ประสบ ๑๐ คะแนน
ความสาเร็จ
- แนวทางการดาเนินงานกิจกรรมนักเรียนเพือ่ นที่ปรึกษาที่จะทาต่อไป 10 คะแนน
- การตอบคาถามของคณะกรรมการได้อย่างชัดเจน สอดคล้อง ถูกต้อง ๕ คะแนน
ครบถ้วน
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๑.๓ พิจารณาความสามารถในการให้คาปรึกษาเพื่อน
(40 คะแนน)
กระบวนการให้การปรึกษาโดยพิจารณาจากขั้นตอนการให้คาปรึกษา ๑๐ คะแนน
ทั้ง 5 ขั้นตอน คือ
- การสร้างสัมพันธภาพ
- การสารวจและทาความเข้าใจปัญหา
- การหาแนวทางแก้ไขปัญหา
- การวางแผนเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
- การยุติการให้การปรึกษาเพื่อน
๑.๔ ทักษะการให้การปรึกษาพิจารณาจากการเลือกใช้ทักษะการใส่ใจ
10 คะแนน
การฟัง การถาม การเงียบ การทวนซ้า การให้กาลังใจ การสรุปความ
การให้ข้อมูลและคาแนะนา รวมทัง้ ทักษะการชี้ผลที่ตามมาได้อย่าง
หลากหลายและเหมาะสมกับปัญหาและสถานการณ์
๑.๕ แนวทางการช่วยเหลือเพื่อน พิจารณาจากความเหมาะสมกับปัญหา
10 คะแนน
และการนาไปใช้ได้จริง รวมทัง้ เป็นแนวทางที่เพื่อนมีส่วนร่วม
ในการกาหนด / แสดงความคิดเห็น
๑.๖ บุคลิกภาพของผู้ให้การปรึกษา จะพิจารณาจากสีหน้า ท่าทาง
10 คะแนน
การพูดจา น้าเสียง ความรู้สกึ ที่แสดงออกมา และการแต่งกาย
๒. ระดับชาติ
ระดับชาติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีสัดส่วนของคะแนนในแต่ละด้านคือ 20 : 20 : 60
รายละเอียดดังนี้
๒.1 พิจารณาจากเอกสารรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรมนักเรียนเพือ่ นทีป่ รึกษา (20 คะแนน)
- เอกสารหลักฐานแสดงข้อมูลการทางานและการให้คาปรึกษา
๑๐ คะแนน
- การประสานงานเครือข่าย / ความร่วมมือในการดาเนินงานพร้อมเอกสาร
๕ คะแนน
หลักฐานข้อมูลการดาเนินงานทีเ่ หมาะสม ชัดเจน ตามสภาพจริง
- เอกสารหลักฐานแสดงข้อมูลการดาเนินงานการเชื่อมโยงโครงการนักเรียน
๕ คะแนน
เพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) กับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนอย่างชัดเจน
๒.2 การนาเสนอผลงานและตอบคาถาม
(20 คะแนน)
- ผลการดาเนินงานของโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาในโรงเรียน
๕ คะแนน
- ผลงานที่ทมี งานนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษามีความประทับใจ / ประสบความสาเร็จ ๕ คะแนน
- แนวทางการดาเนินงานกิจกรรมนักเรียนเพือ่ นที่ปรึกษาที่จะทาต่อไป
๕ คะแนน
- การตอบคาถามของคณะกรรมการได้อย่างชัดเจน สอดคล้อง ถูกต้อง ครบถ้วน ๕ คะแนน
ทั้งนี้ ขอให้นาเสนอผลงานและตอบคาถามให้ตรงประเด็นและไม่อนุญาตให้มีวัสดุ /
อุปกรณ์ หรือ สื่อต่าง ๆ ประกอบการนาเสนอ
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๒.๓ พิจารณาความสามารถในการให้คาปรึกษาเพื่อน
(60 คะแนน)
๒.๓.๑ กระบวนการให้การปรึกษาโดยพิจารณาจากขั้นตอนการให้คาปรึกษา 10 คะแนน
ทั้ง 5 ขั้นตอน คือ
- การสร้างสัมพันธภาพ
- การสารวจและทาความเข้าใจปัญหา
- การหาแนวทางแก้ไขปัญหา
- การวางแผนเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
- การยุติการให้การปรึกษาเพื่อน
๒.๓.๒ ทักษะการให้การปรึกษาโดยพิจารณาจากการเลือกใช้ทักษะการใส่ใจ 20 คะแนน
การฟัง/การถาม/การเงียบ/การทวนซ้า/การให้กาลังใจ/การสรุปความ
/การให้ข้อมูลและคาแนะนา รวมทั้งทักษะการชี้ผลที่ตามมาได้อย่าง
หลากหลายและเหมาะสมกับปัญหา
๒.3.๓ แนวทางการช่วยเหลือเพื่อน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับปัญหา 20 คะแนน
และการนาไปใช้ได้จริง รวมทั้งเป็นแนวทางที่เพื่อนมีส่วนร่วม
ในการกาหนด / แสดงความคิดเห็น
๒.3.๔ บุคลิกภาพของผู้ให้การปรึกษา โดยพิจารณาจาก สีหน้า ท่าทาง
10 คะแนน
การพูดจา น้าเสียง ความรู้สกึ ที่แสดงออกมาและการแต่งกาย
• เกณฑ์ตัดสินการแข่งขัน
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรชมเชย
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
• การมอบรางวัล
๑.รางวัลประเภทเหรียญ
โรงเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด ๓ ลาดับแรก ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป จะได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน
และเหรียญทองแดง ตามลาดับ
๒.รางวัลประเภทเกียรติบัตร
ร้อยละ 80 – 100
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรชมเชย
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• คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)
๑. คุณสมบัติคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนทีป่ รึกษา (YC : Youth
Counselor)
๑.๑ คณะกรรมการฯ ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ทเี่ กี่ยวกับเรื่องกิจกรรม
นักเรียนเพือ่ นที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) กระบวนการให้การปรึกษา และระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑.๒ กรรมการฯ ควรมาจากสถานศึกษา หรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่หลากหลาย อาจจะเป็น
บุคคลภายนอก เช่น บุคลากรจากมหาวิทยาลัย นักจิตวิทยาจากโรงพยาบาล หรือ นักแนะแนว เป็นต้น
๒. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)
๒.๑ คณะกรรมการ ฯ แบ่งเป็น ๓ ระดับ ระดับละ ๕ คน
๒.๒ คณะกรรมการ ฯ ควรประเมินด้านเอกสารของโรงเรียนทีเ่ ข้าแข่งขันในแต่ละระดับให้แล้ วเสร็จ
ก่อนวันแข่งขัน
๒.๓ คณะกรรมการ ฯ ต้องเตรียมข้อคาถาม สาหรับให้ผู้เข้าแข่งขันได้ร่วมกันตอบต่อหน้า
คณะกรรมการ ฯ
๒.๔ คณะกรรมการ ฯ ต้องไม่ตัดสินในกรณีเขตการศึกษา / สถานศึกษาของตนเข้าร่วมการแข่งขัน
๒.๕ คณะกรรมการ ฯ ควรให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกับนักเรียนที่ชนะการแข่งขัน ใน
ลาดับที่ 1 - 3

• การเข้าแข่งขันระดับภาค และระดับชาติ

๑. ทีมที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาค ต้องได้คะแนนระดับเหรียญทอง
ลาดับที่ ๑ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติ จะต้องได้
คะแนนระดับเหรียญทอง ลาดับที่ ๑ – ๓ (คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)
๒. ในกรณีแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีทีมชนะในลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน และในระดับภาคมี
มากกว่า ๓ ทีม ให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนด้านที่ ๑
เท่ากันให้ดูด้านที่ ๒ ทีมที่ได้คะแนนด้านที่ ๒ มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าด้านที่ ๒ เท่ากัน ให้ดูในด้านที่ ๓
กรณีคะแนนเท่ากันทุกด้านให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด

• การเผยแพร่ผลงานที่ได้รบั รางวัล
ผลงานของนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับที่ ๑ – ๓ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการนาไปเผยแพร่ในเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ต่อไป

• รายละเอียดกิจกรรมในการจัดเตรียมการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพือ่ นทีป่ รึกษา (YC : Youth
Counselor)

หน่วยงานที่จัดการแข่งขันต้องดาเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
๘.๑ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทุกระดับ
๘.๒ จัดให้มีการตรวจสอบและประเมินด้านเอกสารของโรงเรียนที่เข้าแข่งขันให้แล้วเสร็จก่อนวันแข่งขัน
๘.๓ จัดแฟ้มแบบฟอร์มการให้คะแนนของกรรมการฯ ทุกคน (ซึ่งคณะผู้จัดการแข่งขันต้องเตรียมไว้
ล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน)
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๘.๔ จัดเตรียมห้องสาหรับการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนทีป่ รึกษาที่เหมาะสม ควรเป็นสถานที่ เงียบ
ไม่มีคนเดินพลุกพล่าน มีความเป็นส่วนตัว ปลอดการรบกวนจากเสียงหรือผู้คน เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันมี
สมาธิ ในการให้การปรึกษา
๘.๕ จัดเตรียมห้องเก็บตัวของผู้เข้าแข่งขัน ซึ่งเป็นผู้ให้คาปรึกษา (Counselor) และห้องฝึกซ้อมนักเรียน
ที่แสดงบทบาทสมมติเป็นผู้ขอรับคาปรึกษา (Counselee)
๘.๖ จัดเตรียมนักเรียนแสดงบทบาทสมมติ โดย
๑) ผู้จัดการแข่งขัน ต้องเตรียมกรณีศึกษาที่เน้นให้ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง ของแต่ละระดับการแข่งขัน และ
จัดเตรียมนักเรียนแสดงบทบาทสมมติเป็นผู้ขอรับคาปรึกษา (Counselee) กรณีศึกษาละ 1 คน
โดยให้เหมาะสมกับระดับชั้น (รวม 5 คน) เพื่อขอรับคาปรึกษาจากผู้ให้คาปรึกษา (Counselor) ใน
เวทีการแข่งขัน ทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ
๒) ทีมที่เข้าแข่งขัน คัดเลือกสมาชิกมา 1 คน ทาหน้าที่เป็นผู้ให้คาปรึกษา (Counselor)
เพื่อให้ผู้แข่งขันได้แสดงถึงความสามารถในการให้การปรึกษาแก่ผู้ที่มาขอรับคาปรึกษา (Counselee)
8.๗ ก่อนการแข่งขันควรมีเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด ทาความเข้าใจให้ผู้เข้าแข่งขันรับทราบถึง
กระบวนการ และขั้นตอนในการแข่งขันอย่างชัดเจน
๘.๘ มีเจ้าหน้าที่จัดลาดับและเชิญให้ผู้เข้าแข่งขันและนักเรียนที่แสดงบทบาทสมมติเข้าไปยังห้องแข่งขัน
๘.๙ ให้ผู้เข้าแข่งขันจับสลากกรณีศึกษาต่อหน้าคณะกรรมการ ฯ ก่อนที่จะดาเนินการแข่งขัน
๘.๑๐ ในการแข่งขันแต่ละทีมจะใช้เวลา ดังนี้
- การนาเสนอโดยทีม ใช้เวลา 5 นาที
- การนาเสนอบทบาทสมมุติ ใช้เวลา 10 นาที
หากใช้เวลาเกินกว่าที่กาหนด จะมีผลต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ ฯ
8.๑๑ มีคณะทางาน / เจ้าหน้าที่นาผลการให้คะแนนของกรรมการ ฯ แต่ละคนมาประมวลผลหลังสิ้นสุด
การแข่งขัน
8.1๒ การประกาศผลการแข่งขันและการมอบรางวัล ให้แล้วเสร็จภายในวันแข่งขันของแต่ละระดับ
************************************

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ ที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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4. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1. การจัดทาหนังสือเล่มเล็ก
1.1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 (สพป./ทุกสังกัด)
1.1.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (สพป./สพม./ทุกสังกัด)
1.1.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 (สพป./สพม./ทุกสังกัด)
1.2 ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
1.2.1 รูปแบบในการแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 3 คน
1.2.2 จานวนทีมที่เข้าแข่งขัน แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้
1.2.2.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จานวน 1 ทีม (สพป./ทุกสังกัด)
1.2.2.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จานวน 1 ทีม (สพป./ทุกสังกัด)
1.2.2.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จานวน 1 ทีม (สพม./ทุกสังกัด)
1.2.2.4 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จานวน 1 ทีม (สพป./สพม./ทุก
สังกัด)
1.3 วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
1.3.1 ลักษณะของการจัดทาหนังสือเล่มเล็ก เป็นหนังสือบันเทิงคดี มีภาพประกอบมีแก่นของ
เรื่อง (Theme) หรือหัวข้อเรื่องที่ใช้แข่งขัน ซึ่งคณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน
1.3.2 รูปแบบของหนังสือเล่มเล็ก
1.3.2.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
1) ชนิ ด กระดาษ เนื้ อ ในและปกของหนั ง สื อ ใช้ ก ระดาษวาดเขี ย น
100 ปอนด์ ปกหนังสือทาเป็นปกอ่อนหรือปกแข็งก็ได้ และตัดกระดาษให้เรียบร้อยโดยไม่ขีดเขียนใด ๆ
2) รูปเล่มของหนังสือ ขนาด A4 พับครึ่ง หรือ 14.8 x 21 เซ็นติเมตร
ลักษณะแนวตั้ง มีองค์ประกอบเรียงลาดับ ดังนี้
 ส่วนหน้า ประกอบด้วย ปกหน้า (บอกชื่อ หนัง สือ และคณะผู้จัดทา)
หน้าปกใน (บอกชื่อหนังสือและคณะผู้จัดทา) และหน้าคานา (บอกถึงวัตถุประสงค์และแรงบันดาลใจ ที่มาของ
เรื่องหรือการนาเสนอเนื้อหา และคาขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทาหนังสือ)
 ส่ ว นเนื้ อ หา ประกอบด้ ว ย เนื้ อ เรื่ อ ง และภาพประกอบ พร้ อ มทั้ ง
กาหนดเลขหน้าให้ชัดเจน
 ส่วนท้าย ประกอบด้วย หน้าคณะผู้จัดทา (บอกชื่อหนังสือชื่อผู้จัดทา
ชื่อโรงเรียน อาเภอ จังหวัด และชื่อเขตพื้นที่การศึกษา) และปกหลังของหนังสือ
3) ความหนาของเนื้อเรื่องและภาพประกอบ จานวน 8 หน้า
4) เนื้อเรื่องของหนังสือ ต้องเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเอง มีความเหมาะสมกับวัย
ระดับชั้น และมีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เขียนในรูปแบบร้อยแก้ว และ หรือร้อยกรอง คาคล้องจอง กลอนเปล่า
5) ตัวอักษรมีขนาด รูปแบบ และสี มีความเหมาะสมสาหรับเด็กระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ ที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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6) ภาพประกอบ มีความสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง ขยายรายละเอียดให้เข้าใจ
เนื้อเรื่องที่นาเสนอ และเสริมให้ห นัง สือมี ความสวยงาม และน่าอ่าน ไม่ อนุญ าตให้จัดท าเป็นภาพสามมิติ
(Pop Up)
7) ชนิ ด ของสี ที่ ใ ช้ ใ นการวาดภาพประกอบ ใช้ สี ไ ม้ ถ้ า ต้ อ งการเน้ น
ภาพประกอบใช้ปากกาตัดเส้นได้
8) เขียนกรอบแสดงเรื่องราวของหนัง สือ (Story Board) บอกขั้นตอน
การจัดวางเนื้อเรื่อง ภาพประกอบ และรูปเล่มของหนังสือ ตั้งแต่ปกหน้าจนถึงปกหลังไว้ในแต่ละกรอบ
อย่างชัดเจน
9) ทารูปเล่ม ให้มีความสวยงามตลอดทั้งเล่ม สามารถเข้าเล่มแบบเย็บอก
(มุงหลังคา) หรือสันหนังสื อทากาว หรือเทปเยื่อกาวสองหน้า ห้ามใช้สเปรย์แล็กเกอร์ แล็กเกอร์เคลือบเงา
หนังสือ แต่อนุญาตให้ใช้สติ๊กเกอร์ใสได้
1.3.2.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
1) ชนิดกระดาษ เนื้อในและปกของหนัง สือใช้กระดาษวาดเขียน 100
ปอนด์ ปกหนังสือทาเป็นปกอ่อนหรือปกแข็งก็ได้ และตัดกระดาษให้เรียบร้อยโดยไม่ขีดเขียนใด ๆ
2) รูป เล่ม ของหนัง สือ ขนาด A4 พับ ครึ่ง หรือ 14.8 x 21 เซ็นติเมตร
ลักษณะแนวตั้ง มีองค์ประกอบเรียงลาดับ ดังนี้
 ส่วนหน้า ประกอบด้วย ปกหน้า (บอกชื่อ หนัง สือ และคณะผู้จัดทา)
หน้าปกใน (บอกชื่อหนังสือและคณะผู้จัดทา) และหน้าคานา (บอกถึงวัตถุประสงค์และแรงบันดาลใจ ที่มาของ
เรื่องหรือการนาเสนอเนื้อหา และคาขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทาหนังสือ)
 ส่ ว นเนื้ อ หา ประกอบด้ ว ย เนื้ อ เรื่ อ ง และภาพประกอบ พร้ อ มทั้ ง
กาหนดเลขหน้าให้ชัดเจน
 ส่วนท้าย ประกอบด้วย หน้าคณะผู้จัดทา (บอกชื่อหนังสือ
ชื่อ
ผู้จัดทา ชื่อโรงเรียน อาเภอ จังหวัด และชื่อเขตพื้นที่การศึกษา) และปกหลังของหนังสือ
3) ความหนาของเนื้อเรื่องและภาพประกอบ จานวน 12 หน้า
4) เนื้อเรื่องของหนังสือ ต้องเป็น เรื่องที่แต่งขึ้นเอง มีความเหมาะสมกับวัย
ระดับชั้น และมีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เขียนในรูปแบบร้อยแก้ว และ หรือร้อยกรอง คาคล้องจอง กลอนเปล่า
5) ตัวอักษรมีขนาด รูปแบบ และสี มีความเหมาะสมสาหรับเด็กระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
6) ภาพประกอบ มีความสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง ขยายรายละเอียดให้เข้าใจ
เนื้อเรื่องที่นาเสนอ และเสริมให้ห นัง สือมี ความสวยงาม และน่าอ่าน ไม่ อนุญ าตให้จัดท าเป็นภาพสามมิติ
(Pop Up)
7) ชนิดของสีที่ใช้ในการวาดภาพประกอบ ใช้สีไม้ระบายน้า ถ้าต้องการเน้น
ภาพประกอบใช้ปากกาตัดเส้นได้
8) เขียนกรอบแสดงเรื่องราวของหนัง สือ (Story Board) บอกขั้นตอน
การจัดวางเนื้อ เรื่อ ง ภาพประกอบ และรูป เล่ม ของหนังสือ ตั้ง แต่ป กหน้าจนถึง ปกหลัง ไว้ในแต่ล ะกรอบ
อย่างชัดเจน
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9) ทารูปเล่ม ให้มีความสวยงามตลอดทั้งเล่ม สามารถเข้าเล่มแบบเย็บอก
(มุงหลังคา) หรือสันหนังสือทากาว หรือเทปเยื่อกาวสองหน้า ห้ามใช้สเปรย์แล็กเกอร์ แล็กเกอร์เคลือบเงา
หนังสือ แต่อนุญาตให้ใช้สติ๊กเกอร์ใสได้
1.3.2.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
1) ชนิดกระดาษ เนื้อในและปกของหนัง สือใช้ก ระดาษวาดเขียน 100
ปอนด์ ปกหนังสือทาเป็นปกอ่อนหรือปกแข็งก็ได้ และตัดกระดาษให้เรียบร้อยโดยไม่ขีดเขียนใด ๆ
2) รูป เล่ม ของหนัง สือ ขนาด A4 พับ ครึ่ง หรือ 14.8 x 21 เซ็นติเมตร
ลักษณะแนวตั้ง มีองค์ประกอบเรียงลาดับ ดังนี้
 ส่วนหน้า ประกอบด้วย ปกหน้า (บอกชื่อ หนัง สือ และคณะผู้จัดทา)
หน้าปกใน (บอกชื่อหนังสือและคณะผู้จัดทา) และหน้าคานา (บอกถึงวัตถุประสงค์และแรงบันดาลใจ ที่มาของ
เรื่องหรือการนาเสนอเนื้อหา และคาขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทาหนังสือ)
 ส่ ว นเนื้ อ หา ประกอบด้ ว ย เนื้ อ เรื่ อ ง และภาพประกอบ พร้ อ มทั้ ง
กาหนดเลขหน้าให้ชัดเจน
 ส่วนท้าย ประกอบด้วย หน้าคณะผู้จัดทา (บอกชื่อหนังสือ ชื่อผู้จัดทา
ชื่อโรงเรียน อาเภอ จังหวัด และชื่อเขตพื้นที่การศึกษา) และปกหลังของหนังสือ
3) ความหนาของเนื้อเรื่องและภาพประกอบ จานวน 16 หน้า
4) เนื้อเรื่องของหนังสือ ต้องเป็น เรื่องที่แต่งขึ้นเอง มีความเหมาะสมกับวัย
ระดับชั้น และมีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เขียนในรูปแบบร้อยแก้ว และ หรือร้อยกรอง คาคล้องจอง กลอนเปล่า
5) ตัวอักษรมีขนาด รูปแบบ และสี มีความเหมาะสมสาหรับเด็กระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
6) ภาพประกอบ มีความสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง ขยายรายละเอียดให้เข้าใจ
เนื้อเรื่องที่นาเสนอ และเสริมให้ห นัง สือมี ความสวยงาม และน่าอ่าน ไม่ อนุญ าตให้จัดท าเป็นภาพสามมิติ
(Pop Up)
7) ชนิดของสีที่ใช้ในการวาดภาพประกอบ ใช้สีไม้ระบายน้า ถ้าต้องการเน้น
ภาพประกอบใช้ปากกาตัดเส้นได้
8) เขียนกรอบแสดงเรื่องราวของหนัง สือ (Story Board) บอกขั้นตอน
การจัดวางเนื้อ เรื่อ ง ภาพประกอบ และรูป เล่ม ของหนังสือ ตั้ง แต่ป กหน้าจนถึง ปกหลัง ไว้ในแต่ล ะกรอบ
อย่างชัดเจน
9) ทารูปเล่ม ให้มีความสวยงามตลอดทั้งเล่ม สามารถเข้าเล่มแบบเย็บอก
(มุงหลังคา) หรือสันหนังสือทากาว หรือเทปเยื่อกาวสองหน้า ห้ ามใช้สเปรย์แล็กเกอร์ แล็กเกอร์เคลือบเงา
หนังสือ แต่อนุญาตให้ใช้สติ๊กเกอร์ใสได้
1.3.3 ผลงานที่สง่ เข้าแข่งขันจะไม่สง่ คืน
1.3.4 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน จานวน 6 ชั่วโมง
1.3.5 วัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน ผู้แข่งขันเป็นผูจ้ ัดเตรียมมาเองให้พร้อม
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1.4 เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน)
1.4.1 เนื้อหาสาระ
30 คะแนน
1.4.2 ภาพประกอบ/การนาเสนอ
20 คะแนน
1.4.3 ความคิดสร้างสรรค์
10 คะแนน
1.4.4 การใช้สานวนภาษา
10 คะแนน
1.4.5 การเขียนกรอบแสดงเรื่องราวของหนังสือ (Story Board)
10 คะแนน
1.4.6 การทารูปเล่ม
10 คะแนน
1.4.7 การตั้งชื่อเรื่อง
5 คะแนน
1.4.8 ขนาด/รูปแบบ/สีของตัวอักษร/ตัวสะกด/การวางวรรณยุกต์
5 คะแนน
ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันใช้เวลาแข่งขันเกินระยะเวลาที่กาหนด คณะกรรมการตัดคะแนน นาทีละ
1 คะแนน โดยนับเวลาส่วนที่เป็นเศษเกินกว่า 30 วินาที ให้นับเป็น 1 นาที
1.5 เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 – 100
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่คณะกรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
และผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกระดับชั้นถือเป็นที่สนิ้ สุด
1.6 คณะกรรมการแข่งขัน
1.6.1 คณะกรรมการดาเนินการ แบ่งออกเป็น 4 ระดับชั้น ระดับชั้นละไม่น้อยกว่า 3 คน
ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ดาเนินงานจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
ด้วยความโปร่งใส และความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
1.6.2 คณะกรรมการตัดสิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับชั้น ระดับชั้นละ 3 - 5 คน โดยมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
1.6.2.1 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับวรรณกรรมสาหรับเด็กและ
เยาวชน
1.6.2.2 ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน หรือการพัฒนา
ห้องสมุด หรือมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับวรรณกรรมสาหรับเด็กและเยาวชน
1.6.2.3 ครู บ รรณารั ก ษ์ หรื อ ครู ผู้ ท าหน้ า ที่ บ รรณารั ก ษ์ หรื อ ครู ผู้ ส อน หรื อ
ผู้อานวยการโรงเรียนที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับวรรณกรรมสาหรับเด็กและเยาวชน
1.6.2.4 ข้อควรคานึงถึงในการสรรหากรรมการ เพือ่ ความโปร่งใส และยุติธรรม ดังนี้
1) กรรมการที่เป็นครูผู้สอน หรือศึกษานิเทศก์ ไม่เป็นกรรมการตัดสินใน
กรณีโรงเรียนของตนเข้าแข่งขัน
2) กรรมการที่ เ ป็ น ครู ผู้ ส อนควรเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถและมี
ประสบการณ์ในการจัดทาหนังสือ
3) กรรมการควรมาจากหน่วยงานและหรือองค์กรที่หลากหลาย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ ที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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4) กรรมการสามารถให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงผลงานให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้องและมีคุณภาพให้กับทีมผู้เข้าแข่งขันที่คะแนนระดับเหรียญทองในลาดับ 1 - 3 ในระดับภาค และหรือ
ระดับชาติ
1.6.3 แนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสิน
1.6.3.1 ประชุมปรึกษาหารือก่อนการตัดสินเพื่อให้เข้าใจเกณฑ์การตัดสินให้เป็น
ไปด้วยความเรียบร้อย
1.6.3.2 ให้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
1.6.3.3 พิจารณาการให้คะแนน ดังนี้
 เนื้อ หาสาระ พิ จ ารณาตามแก่ นของเรื่อ ง (Theme) หรือ หัวข้อ เรื่อ งที่ ใช้
แข่งขัน ซึ่งคณะกรรมการแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน ความคิดรวบยอดเหมาะสมกับระดับชั้น และกลวิธีการ
ดาเนินเรื่องน่าสนใจ สอดคล้องกันอย่างมีระบบและมีความเหมาะสมกลมกลืนเป็นอย่างดี
 ภาพประกอบ พิ จ ารณาความเหมาะสม สื่อ ความหมายได้ส อดคล้อ งกั บ
เนือ้ เรื่อง มีความสวยงามในการสร้างสรรค์ของตัวละคร ฉาก ส่งเสริมความเข้าใจและจินตนาการ
 ความคิดสร้างสรรค์ พิจารณาเนื้อเรื่อง ภาพประกอบ รูปเล่ม ปก การจัด
วางตัวอักษร การจัดหน้า และส่วนประกอบอื่น ๆ เหมาะสมกับระดับชั้น
 การใช้ส านวนภาษา พิ จ ารณาการใช้สานวนโวหาร ถ้อ ยคา วิธีเ รียบเรียง
ถูกต้องตามหลักภาษาไทย และเหมาะสมกับระดับชั้น
 การเขียนกรอบแสดงเรื่อ งราวของหนังสือ (Story Board) พิ จ ารณาการ
นาเสนอการจัดวางองค์ประกอบของหนังสือแต่ละกรอบ ตั้งแต่หน้าปกจนถึงหน้าสุดท้ายได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน สอดคล้องกับผลงานที่จัดทาขึ้น
 การทารูปเล่ม พิจารณาคุณค่าความงามเชิง ศิลปะ ความประณีต แข็งแรง
ทนทาน และสะอาดเรียบร้อย
 การตั้งชื่อเรื่อง พิจารณาความสัมพันธ์กับแก่นของเรื่อง (Theme) วลีหรือ
ข้อความที่ได้ความหมายในตัวเอง มีความน่าสนใจ และน่าติดตามอ่าน
 ขนาด/รู ป แบบ/สีข องตั ว อั ก ษร/ตั ว สะกด/การวางวรรณยุ ก ต์ พิ จ ารณา
ขนาดตัวอักษรที่ใช้ของปกหนังสือ และเนื้อเรื่องเหมาะสมกับระดับชั้น รูปแบบ สีของตัวอักษรชัดเจน อ่านง่าย
และเขียนถูกต้องตามหลักภาษาไทย
1.7 รายละเอียดในการจัดการแข่งขัน
1.7.1 การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขัน
1.7.1.1 ป้ายตั้งโต๊ะบอกเลขทีท่ ีมทีเ่ ข้าแข่งขัน
1.7.1.2 นาฬิกาบอกเวลา
1.7.1.3 เครื่องเสียง
1.7.2 การจัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขัน
1.7.2.1 สถานที่ หรือห้องที่ใช้ในการแข่งขันให้สามารถดาเนินการแข่งขันพร้อมกัน
ได้ทุกทีมในระดับเดียวกัน
1.7.2.2 โต๊ะ - เก้าอี้ ให้มีขนาดเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานกลุ่มที่มีนักเรียน จานวน
3 คน พร้อมป้ายตั้งโต๊ะบอกเลขที่ทีมที่เข้าแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ ที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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1.7.2.3 นาฬิกาบอกเวลา ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
1.7.2.4 เครื่องเสียง ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมสามารถได้ยินเสียงคาชี้แจงจากกรรมการ
ได้อย่างชัดเจน และเข้าใจตรงกัน
1.7.3 การดาเนินการจัดการแข่งขัน
1.7.3.1 ลงทะเบียนรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันมารายงานตัว ช้า
กว่าเวลาที่กาหนดให้สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้ แต่เวลาสิ้นสุดการเข้าแข่งขันต้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ดาเนินงานกาหนดพร้อมกันทุกทีม
1.7.3.2 ตรวจอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการแข่งขันก่อนเวลาการแข่งขัน
1.7.3.3 การเตือนเวลาการแข่งขัน ให้เตือนครั้งที่ 1 เหลือเวลา 30 นาที เตือนครัง้ ที่
2 เหลือเวลา 15 นาที เตือนครั้งที่ 3 หมดเวลา กรณีที่ทีมผู้เข้าแข่งขันเกิ นระยะเวลาที่ก าหนดจะถูก ตัด
คะแนน นาทีละ 1 คะแนน โดยนับเวลาส่วนที่เป็นเศษเกินกว่า 30 วินาที ให้นับเป็น 1 นาที
1.7.3.4 ผู้แข่งขันห้ามนาเครื่องมือสื่อสารทุกประเภทเข้าในการแข่งขัน
1.7.3.5 การเข้าห้องน้า ผู้เข้าแข่งขันต้องขออนุญาตจากกรรมการ และอยู่ ภายใต้
การดูแลของกรรมการดาเนินการแข่งขัน
1.7.3.6 การส่ง-มอบอาหาร/น้า หรืออุปกรณ์การแข่ง ขันอื่นใดต้องส่ง -มอบผ่าน
กรรมการดาเนินการแข่งขันเท่านั้น
1.8 การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนระดับภาค และหรือระดับชาติ
1.8.1 ทีมที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาค และหรือระดับชาติ
ทุกกิจกรรมต้องได้คะแนนระดับเหรียญทอง อันดับที่ 1 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป)
1.8.2 ในกรณีที่ แข่ง ขันระดับ เขตพื้นที่ ก ารศึก ษามี ผู้ชนะล าดับ สูง สุดได้คะแนนเท่ ากั น ให้
พิจารณาลาดับที่ตามลาดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนน ข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2
ทีมใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากันให้ดูคะแนนในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากัน
ทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด และถือเป็นยุติจะอุทธรณ์มิได้
1.9 การเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นเจ้าภาพหลัก ระดับภาค และหรือระดับชาติ ใน 4 ภูมิภาค
จะต้องส่ง ผลงานของนักเรียนที่ ได้รับ คะแนนสูงสุดอันดับ ที่ 1 ให้ส านัก วิชาการและมาตรฐานการศึกษา
เพื่ อ พิ จ ารณาน าไปเผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ซึ่ ง ผลงานของผู้ แ ข่ ง ขั น ถื อ เป็ น ลิ ข สิ ท ธิ์ ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คาแนะนาสาหรับกรรมการตัดสินการจัดทาหนังสือเล่มเล็ก
หนังสือบันเทิงคดี หมายถึง หนังสือที่แต่งขึ้นเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีจินตนาการ สอดแทรก
คุณธรรม คติธรรม เนื้อหาสาระของบันเทิงคดีเป็นเรื่องราวที่ผู้แต่งสมมติขึ้น ทั้งตัวละคร เหตุการณ์ สถานที่
และเวลา
ส่วนสาคัญของหนังสือบันเทิงคดี
๑. เค้า โครงเรื่อง (Plot) คือ การล าดับเหตุก ารณ์หรือเรื่องราวที่มีความสัม พันธ์เกี่ ยวโยงกัน
อย่างสมเหตุสมผล เมื่ อ อ่ านเหตุการณ์หนึ่งก็ อยากทราบว่าเรื่องราวจะจบอย่างไร ขณะอ่านผู้อ่านจะรู้สึก
เพลิดเพลินหรือสับสนว่าตัวละครนี้คือใครมาจากไหน
๒. ตัวละคร (Characters) เป็นศูนย์กลางของเรื่อง เรื่องราวและเหตุการณ์ที่ผู้เขียนสร้างเป็น
เค้าโครงเรื่องขึ้นจะผูกพันวนเวียนอยู่ที่ตัวละคร ถ้าไม่มีตัวละครก็คงไม่มีเรื่องราวที่จะบอกเล่าแก่ผู้อ่าน
๓. ฉาก (Setting) คือ เวลาและสถานที่ที่เรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นตามเค้าโครงเรื่อง
มีเรื่องราว เหตุการณ์ ตัวละคร สิ่งที่ตัวละครทา คิด และรู้สึก อาจจะเกิดขึ้นทั้งในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต
ตามจินตนาการ
๔. แก่นของเรื่อง (Theme) คือ สาระสาคัญหรือหัวใจของเรื่องที่ผู้ เขียนสะท้อนหรือแสดงให้
ผู้อ่านเข้าใจและสรุปความหมายแก่นของเรื่องได้ เมื่ออ่านเหตุการณ์ เรื่องราว และชีวิตของตัวละคร ตั้งแต่ต้น
จนจบ
๕. สานวนภาษา ผู้เขียนเลือกใช้คาและประโยคเรียบเรียงเป็นเรื่องราว ซึ่งทาให้ผู้อ่านเกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน การใช้ภาษาที่เหมาะสม มีบทสนทนาให้เห็นพฤติกรรมของตัวละคร สร้างฉาก
ที่
ประทับใจ สร้างความรู้สึกและอารมณ์ต่าง ๆ แก่ผู้อ่านตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
6. กรอบแสดงเรื่องราวของหนังสือ (Story Board) คือ การเขียนกรอบแสดงเรื่องของหนังสือ
แต่ล ะเรื่อง โดยนาเค้าโครงเรื่อ งมาเขียนลงในแต่ล ะกรอบ บอกว่ามี เ รื่องและภาพสัม พันธ์กั นตามล าดับ
จนจบเล่ม มีองค์ประกอบ ดังนี้
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กรอบแสดงเรื่องราวของหนังสือ (Story Board)

ปกหน้า

*กระดาษ
ผนึกปก

*กระดาษ
ผนึกปก

ว่าง

หน้า
ปกใน

ว่าง

หน้า
คานา

*เนื้อเรื่อง

*เนื้อเรื่อง

*เนื้อเรื่อง

*เนื้อเรื่อง

*เนื้อเรื่อง

*เนื้อเรื่อง

*เนื้อเรื่อง

1

2

3

4

5

6

7

*เนื้อเรื่อง
8

*เนื้อเรื่อง
9

*เนื้อเรื่อง
10

*เนื้อเรื่อง
11

*เนื้อเรื่อง
12

*เนื้อเรื่อง
13

*เนื้อเรื่อง
14

*เนื้อเรื่อง
15

*เนื้อเรื่อง
16

หน้าคณะ
ผู้จดั ทา

*กระดาษ
ผนึกปก

*กระดาษ
ผนึกปก

ปกหลัง

ว่าง

หมายเหตุ : ๑. *เนื้อเรื่อง : จานวนหน้า ขึ้นอยู่กับระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขันตามเกณฑ์การแข่งขัน
๒. *กระดาษผนึกปก : จะมีหรือไม่มกี ็ได้ เป็นสิทธิ์ของผูจ้ ัดทา
๗. เนื้อเรื่อง และ หรือภาพประกอบ การนับจานวนหน้า ให้คณะกรรมการเริ่มนับเนื้อเรื่อง
รวมทั้งหน้าที่มีภาพประกอบแต่ไม่มีเนื้อเรื่องทุกหน้า จนถึงหน้าสุดท้ายของเนื้อเรื่อง ไม่รวมหน้าคณะผู้จัดทา
ในกรณีที่ภาพประกอบต่อเนือ่ งกัน ๒ หน้า (Double space) ให้นับเป็น ๒ หน้า
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2. การจัดกิจกรรมยุวบรรณารักษ์เพื่อส่งเสริมการอ่าน
2.1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
2.1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 (สพป./ทุกสังกัด)
2.1.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (สพป./สพม./ทุกสังกัด)
2.1.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 (สพป./สพม./ทุกสังกัด)
2.2 ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.2.1 รูปแบบในการแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 3 คน
2.2.2 จานวนทีมที่เข้าแข่งขัน แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้
2.2.2.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จานวน 1 ทีม (สพป./ทุกสังกัด)
2.2.2.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จานวน 1 ทีม (สพป./ทุกสังกัด)
2.2.2.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จานวน 1 ทีม (สพม./ทุกสังกัด)
2.2.2.4 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จานวน 1 ทีม (สพป./สพม./ทุกสังกัด)
2.3 วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
2.3.1 การจัดกิจกรรมยุวบรรณารักษ์เพื่อ ส่งเสริมการอ่าน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็น นักเรียน
ช่วยงานห้องสมุดโรงเรียน (ยุวบรรณารักษ์) หรือนักเรียนที่เป็นสมาชิกชมรม ชุมนุม/ห้องสมุด/ส่งเสริมการอ่าน
โดยท าหน้าที่ ช่วยงานห้อ งสมุดและจัดกิ จกรรมส่ง เสริม การอ่านในโรงเรียน หรือชุม ชนอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
2.3.2 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ต้องเป็นกิจกรรมที่นักเรียนสร้างสรรค์ขึ้น และปฏิบัติได้จริง
โดยมีครูบรรณารักษ์เป็นที่ปรึกษา ลักษณะของกิจกรรมควรเป็นกิจกรรมที่แสดงแนวคิด ในรูปแบบใหม่ ๆ
ที่ชัดเจนว่าสามารถช่วยกระตุ้นให้ นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมเกิดความสนใจการอ่านและเข้าใช้ห้องสมุดเพิ่มขึ้น
หรือการให้บริการชุมชนเพื่อสร้างสังคมแห่งการอ่าน จานวน 2 กิจกรรม
2.3.3 กิจกรรมที่นาเสนอต้องมีความเหมาะสมกับวัย ระดับชั้น และกลุ่มเป้าหมาย
2.3.4 ผู้ เ ข้ า แข่ ง ขั น แต่ ล ะที ม จะต้ อ งจั ด ท าข้ อ มู ล กิ จ กรรมน าเสนอเป็ น อิ น โฟกราฟิ ก
(Infographic) ลงบนกระดาษ A4 จ านวน 1 แผ่ น (หน้าเดียว) พร้อมส่งให้แก่คณะกรรมการตามจานวน
คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาประกอบการนาเสนอกิจกรรมในวันแข่งขัน
2.3.5 ข้อมูลกิจกรรมที่นาเสนอสรุปเป็นอินโฟกราฟิก (Infographic) มีเนื้อหาและภาพสื่อ
ความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน และใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบให้น่าสนใจ
2.3.6 สื่อ และอุ ป กรณ์ ผู้เ ข้าแข่ง ขันจัดเตรียมและสร้างสรรค์ขึ้นเอง แต่ควรเป็น สื่อ และ
อุปกรณ์ที่เรียบง่าย กะทัดรัด เคลื่อนย้ายสะดวก ประหยัด มีความเหมาะสมกับกิจกรรมที่นาเสนอและใช้
ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าทุกชิ้น โดยมีจานวนสื่อ วัสดุอุปกรณ์ไม่เกิน 6 ชิ้น หรือ 2 ชุด
หมายเหตุ 1 ชุด ประกอบด้วย สื่อ วัสดุอุปกรณ์ ไม่เกิน 3 ชิ้น
การนับชิ้น เช่น ตะกร้า 1 ใบ นับเป็น 1 ชิ้น หนังสือ 1 เล่ม นับเป็น 1 ชิ้น
2.3.7 รูปแบบการนาเสนอกิจกรรม
2.3.7.1 ผู้เข้าแข่งขันนาเสนอกิจกรรม แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์กิจกรรม
รูปแบบ กลวิธีในการดาเนินการ โดยเป็นไปตามลาดับและสอดคล้องกับสื่อที่ใช้อย่างเหมาะสม
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2.3.7.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้เสียงจริงในการนาเสนอ ไม่ใช้การบันทึกเสียง และนาเสนอ
ด้วยภาษาไทยเป็นหลัก และอาจใช้ภาษาต่างประเทศประกอบได้บ้าง
2.3.7.3 ผู้เข้าแข่งขันใช้เวลาในการนาเสนอทีมละ 15 นาที แบ่งออกเป็นการจัดเตรียม
สื่อ/อุปกรณ์ 5 นาที และการนาเสนอกิจกรรม 10 นาที (ไม่รวมเวลาตอบคาถาม)
2.4 เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน)
2.4.1 รูปแบบและเนื้อหากิจกรรม (40 คะแนน)
 ความคิดสร้างสรรค์
10 คะแนน
 ลาดับเนื้อหา ความต่อเนื่องของกิจกรรม
10 คะแนน
 กิจกรรมนาไปปฏิบัตไิ ด้จริง
10 คะแนน
 ประโยชน์ที่ได้รับ
10 คะแนน
2.4.2 ความสามารถในการพูดนาเสนอและตอบคาถาม (30 คะแนน)
 บุคลิกท่าทาง สีหน้า สายตา
5
คะแนน
 การใช้ภาษา/อักขรวิธี
5
คะแนน
 การใช้เสียง
5
คะแนน
 การใช้สื่อประกอบการพูด
5
คะแนน
 การลาดับเนือ
้ หา
5
คะแนน
 ปฏิภาณไหวพริบในการตอบคาถาม
5
คะแนน
2.4.3 อินโฟกราฟิก (Infographic) (20 คะแนน)
 การนาเสนอเนื้อหากิจกรรม
10 คะแนน
 การออกแบบรูปแบบนาเสนอกิจกรรม
10 คะแนน
2.4.4 สื่อและอุปกรณ์ประกอบกิจกรรม (10 คะแนน)
 รูปแบบสื่อและอุปกรณ์
5
คะแนน
 จานวน/การจัดวางสื่อและอุปกรณ์
5
คะแนน
ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันใช้เ วลาการแข่ง ขันเกินระยะเวลาที่กาหนด คณะกรรมการตัดคะแนน
นาทีละ 1 คะแนน โดยนับเวลาส่วนที่เป็นเศษเกินกว่า 30 วินาที ให้นับเป็น 1 นาที
2.5 เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 - 100
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 - 79
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 - 69
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่คณะกรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
และผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกระดับชั้นถือเป็นที่สนิ้ สุด
2.6 คณะกรรมการแข่งขัน
2.6.1 คณะกรรมการดาเนินการ ระดับชั้นละไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มี
หน้าที่ดาเนินงานจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดด้วยความโปร่งใส และความเป็น
ธรรมแก่ทุกฝ่าย
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2.6.2 คณะกรรมการตัดสิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับชั้น ระดับชั้นละ 3 - 5 คน โดยมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
2.6.2.1 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านและ
งานห้องสมุด
2.6.2.2 ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน หรือการพัฒนา
ห้องสมุด หรือมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านและงานห้องสมุด
2.6.2.3 ครู บ รรณารั ก ษ์ หรื อ ครู ผู้ ท าหน้ า ที่ บ รรณารั ก ษ์ หรื อ ครู ผู้ ส อน หรื อ
ผู้อานวยการโรงเรียนที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านและงานห้องสมุด
2.6.2.4 ข้อควรคานึงถึงในการสรรหากรรมการเพื่อความโปร่งใส และยุติธรรม ดังนี้
1) กรรมการที่เป็นครูผู้สอน หรือศึกษานิเทศก์ ไม่เป็นกรรมการตัดสินใน
กรณีโรงเรียนของตนเข้าแข่งขัน
2) กรรมการที่ เ ป็ น ครู ผู้ ส อนควรเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถและมี
ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
3) กรรมการควรมาจากหน่วยงานและหรือองค์กรที่หลากหลาย
4) กรรมการสามารถให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงผลงานให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้องและมีคุณภาพให้กับผู้เข้าแข่งขันที่ คะแนนระดับเหรียญทองในลาดับที่ 1 - 3 ในระดับภาค และหรือ
ระดับชาติ
2.6.3 แนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสิน
2.6.3.1 ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด
2.6.3.2 ถามคาถามได้ไม่เกิน ๓ คาถาม
2.6.3.๓ ประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อเพื่อ ท าความเข้ า ใจเกณฑ์ ก ารตัด สิ นร่ วมกั นก่ อน
การแข่งขัน
2.6.3.๔ พิจารณาการให้คะแนน ดังนี้
 รู ป แบบและเนื้อ หากิ จ กรรม พิ จ ารณาความคิ ดสร้า งสรรค์ ของรูป แบบ
กิจกรรม ลาดับเนื้อหา ความต่อเนื่องของกิจกรรม นาไปปฏิบัตไิ ด้จริง ประโยชน์ที่ได้รับ
 ความสามารถในการพู ด นาเสนอและตอบค าถาม พิ จ ารณาบุค ลิก ภาพ
ท่าทางที่ใช้สุภาพเหมาะสมสอดคล้องกับเรื่องที่นาเสนอ การแสดงความรูส้ ึกทางสีหน้าและสายตา การพูดออกเสียง
ระดับเสียง จังหวะการพูด การใช้ภาษา/อักขรวิธี การลาดับเนื้อหาได้เข้าใจมีการเน้นย้าชวนให้ติดตาม และ
ลักษณะการใช้สื่อประกอบการพูด รวมทั้งปฏิภาณไหวพริบในการตอบคาถามแสดงให้เห็นถึงความคิด ทัศนคติ
อารมณ์ ความรู้ และความสามารถ
 อิ น โฟกราฟิ ก (Infographic) ให้ พิ จ ารณาเนื้ อ หาของกิ จ กรรม กระชับ
ไม่ ซับ ซ้อน เข้าใจง่าย และน่าสนใจ มี ความคิดริเ ริ่ม สร้างสรรค์ในการออกแบบข้อความและภาพมีความ
สอดคล้องเหมาะสม จัดแบ่งลาดับชั้นของข้อมูล ถ่ายทอดกิจกรรมที่นาเสนออย่างน่าติดตาม และสวยงาม
 สื่ อ และอุ ป กรณ์ ที่ น ามาใช้ ใ นการแข่ ง ขั น ให้ พิ จ ารณาความคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ รูปแบบ จานวน เลือกใช้ได้เหมาะสมกับกิจกรรมและปรับเปลี่ยนได้ตามขนาดของพื้นที่การใช้งาน
จัดวางสื่อและอุปกรณ์เป็นระเบียบ สวยงาม สะดวก ปลอดภัย และใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าทุกชิ้น
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2.7 รายละเอียดในการจัดการแข่งขัน
2.7.1 การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขัน
2.7.1.1 ป้ายเตือนเวลา
2.7.1.2 นาฬิกาจับเวลา
2.7.1.3 เครือ่ งเสียง ไมโครโฟนสาหรับผู้เข้าแข่งขันและกรรมการ
2.7.2 การจัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขัน
2.7.2.1 เวที หรือพื้นที่ต่างระดับสาหรับผู้เข้าแข่งขันในการจัดเตรียมสื่อและอุปกรณ์
และการพูดนาเสนอกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
2.7.2.2 โต๊ะ - เก้าอี้ สาหรับกรรมการ
2.7.2.3 สถานที่เก็บตัวสาหรับผู้เข้าแข่งขันก่อนการแข่งขัน
2.7.2.4 เครื่องเสียงให้มีความพร้อมสาหรับผู้เข้าแข่งขันนาเสนอกิจกรรม
2.7.2.5 สถานที่แข่งขันควรเปิดให้ผู้ร่วมงานได้ชม แต่ควรกาหนดอาณาเขตพื้นที่ไม่ให้
รบกวนผู้เข้าแข่งขันระหว่างแข่งขัน
2.7.3 การจัดดาเนินการในการแข่งขัน
2.7.3.1 รับลงทะเบียนรายงานตัวทีมผู้เข้าแข่งขัน
2.7.3.2 ตรวจสอบจานวนสื่อและอุปกรณ์ตามที่กาหนด และสรุปเสนอคณะกรรมการตัดสิน
2.7.3.3 การเตือนเวลาการแข่งขัน ใช้ป้ายเตือนครั้งที่ 1 เหลือเวลา 3 นาที เตือนครั้งที่ 2
เหลือเวลา 1 นาที เตือนครั้งที่ 3 หมดเวลา กรณีที่ทีมผู้เข้าแข่งขันเกินระยะเวลาที่กาหนดจะถูกตัดคะแนน
นาทีละ 1 คะแนน โดยนับเวลาส่วนที่เป็นเศษเกินกว่า 30 วินาที ให้นับเป็น 1 นาที
2.7.3.4 ผู้เ ข้าแข่ ง ขันต้องแต่ง กายชุดนัก เรียน หรือชุดพลศึก ษา หรือชุดประจ า
โรงเรียนเท่านั้น
2.7.3.5 ห้ามนาเครื่องมือสื่อสารทุก ประเภทและไมโครโฟนส่วนตัว เข้าไปในพื้นที่
แข่งขัน
2.8 การแข่งขันระดับภาค และหรือระดับชาติ
2.8.1 ทีมที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่ การศึกษาเข้าแข่ง ขันในระดับ ภาค ทุกกิจกรรมต้องได้
คะแนนระดับเหรียญทอง ลาดับที่ 1 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันใน
ระดับชาติ จะต้องได้คะแนนระดับเหรียญทอง ลาดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป)
2.8.2 ในกรณีที่ แข่ง ขันระดับเขตพื้นที่ การศึกษามี ผู้ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ ากัน และ
ในระดับภาคมีมากกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนน
ข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ทีมใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากันให้ดู
คะแนนในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด และถือเป็นยุติจะอุทธรณ์
มิได้
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2.9 การเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัล
ผลงานของนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 3 คณะกรรมการพิจารณาและนาไป
เผยแพร่ในเว็บไซต์ หรือสื่ออื่น ๆ ต่อไป ซึ่งผลงานของผู้แข่งขันถือเป็นลิขสิทธิ์ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
----------------------------------------------------
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