เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ ที่ 66
ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
กิจกรรมการแข่งขันThailand Go Green : เมืองไทยไร้ขยะ
ชื่อกิจกรรม

เขตพื้นที่/ระดับชั้น
สพป
สพม.

ป.
1-3

ประเภท

ป.46

ม.13

ม.13

ม.46

1. ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้ โรงเรียนไทยไร้ขยะ
2. การพัฒนาพฤติกรรม “การแยกขยะ”













ทีม 11 คน
ทีม 6 คน

3. การแปลงขยะเป็นพลังงานที่ใช้จริงในโรงเรียน
4. เพลงรณรงค์ “เมืองไทยไร้ขยะ”
5. นิทรรศการรณรงค์ “เมืองไทยไร้ขยะ”
6. การพูด TED Talks “เมืองไทยไร้ขยะ”
7. Clip รณรงค์ “เมืองไทยไร้ขยะ”
8. โครงการ “สุดยอดครอบครัว 3R”
9. โครงการชุมชนตัวอย่าง “ชุมชนสดใส ไร้ขยะ”

































ทีม 6 คน
ทีม 4 คน
ทีม 6 คน
ทีม 5 คน
ทีม 7 คน
ทีม 7 คน
ทีม 11 คน

หมายเหตุ

หมายเหตุ การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคและระดับชาติ ให้ส่งผลงานโดยตรงกับ สพฐ.และบริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด
(มหาชน)
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การประกวด “ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้ โรงเรียนไทยไร้ขยะ”
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 ผู้แข่งขันต้องจัดเป็นทีมร่วมคิดร่วมทา โดยรณรงค์ตามหัวข้อการประกวด
1.2 ผู้แข่งขันเป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในช่วงชั้นนั้นๆ อยู่จริง
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันประเภททีม
2.2 จานวนผู้เข้าแข่งขัน ทีมละไม่เกิน 11 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 หัวข้อการแข่งขันใช้เพียงหัวข้อเดียวในการแข่งขันทั้งระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค และระดับประเทศ
3.2 ผู้แข่งขันจะต้องจัดการรณรงค์ตามหัวข้อที่กาหนด พร้อมทั้งส่งแบบสรุปผลงานและวีดที ศั น์การรณรงค์
และผลงานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้กับคณะกรรมการ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559
3.3 เวลาในการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2559-15 ธันวาคม 2559
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1 ด้านเนื้อหา (Content)
- เนื้อหาถูกต้องและสอดคล้องกับเรื่องที่กาหนด 5 คะแนน
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative) 10 คะแนน
4.2 ด้านแนวคิดและแผนการดาเนินงาน
4.3 ด้านรูปแบบกิจกรรมและสือ่ ที่ใช้ต้องสอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและหัวข้อการประกวด
4.4 ด้านการรับรู้และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครู/นักเรียน/ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ในโรงเรียน
4.5 ผลสัมฤทธิจ์ ากการทาโครงการรณรงค์

15 คะแนน

20 คะแนน
15 คะแนน
30 คะแนน
20 คะแนน

5. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเว้นแต่กรรมการเห็นเป็นอย่างอื่นผลการตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่๖๖ปีการศึกษา๒๕๕๙
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6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
กรรมการตัดสิน 6 คน (โดย สพฐ. ร่วมกับ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) เป็นผู้คัดเลือก)
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
กรรมการตัดสินเป็นผูท้ ี่มีความรูค้ วามสามารถด้านกิจกรรมนักเรียน การสื่อสาร และมีความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะ โดยคณะกรรมการที่ตัดสินเป็น
- กรรมการมาจาก สพฐ. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
- กรรมการที่มาจากครูผู้สอนทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
7. สถานที่ทาการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคและระดับชาติ
- โรงเรียนแต่ละแห่งที่สมัครและส่งผลงานไปยัง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
8. การเข้าแข่งขันระดับชาติ
8.1. ผูท้ ี่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาคทุกกิจกรรมต้องได้คะแนนระดับเหรียญ
ทองลาดับที1่ (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติจะต้องได้คะแนน
ระดับเหรียญทองลาดับที่ 1 -3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป)
8.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 คนให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับข้อของเกณฑ์
การให้คะแนนเช่นมีผู้ที่ได้คะแนนข้อ 1 เท่ากันให้ดูข้อที่ 2 ผู้ที่ได้คะแนนข้อ 2 มากกว่าถือเป็นผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2
เท่ากันให้ดูในข้อถัดไปตามลาดับ กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการเป็นผู้ชี้ขาด

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

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่๖๖ปีการศึกษา๒๕๕๙
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การแข่งขันพัฒนาพฤติกรรม “การแยกขยะ”นักเรียน
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 ผู้แข่งขันต้องจัดเป็นทีมร่วมคิดแผนงานและทดลองตามหัวข้อการประกวด
1.2 ผู้แข่งขันเป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในช่วงชั้นนั้นๆ อยู่จริง
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันประเภททีม
2.2 จานวนผู้เข้าแข่งขัน ทีมละไม่เกิน 6 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 หัวข้อการแข่งขันใช้เพียงหัวข้อเดียวในการแข่งขันทั้งระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค และระดับประเทศ
3.2 ผู้แข่งขันจะต้องจัดการรณรงค์ตามหัวข้อที่กาหนด พร้อมทั้งส่งแบบสรุปผลงานและวิดที ศั น์การรณงค์และ
ผลงานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้กับคณะกรรมการตามเงื่อนไข ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559
3.3 เวลาในการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2559-15 ธันวาคม 2559
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1 ด้านเนื้อหา
- เนื้อหาถูกต้องและน่าสนใจ
15 คะแนน
- การค้นคว้า
10 คะแนน
4.2 ความคิดสร้างสรรค์ในการวิธีการปรับเปลี่ยน/พัฒนาพฤติกรรม
4.3 ความสาเร็จในการถ่ายทอด
- จานวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการโดยสมัคร
4.4 วิธีการที่จะทาให้การพัฒนาพฤติกรรมการแยกขยะ ทาได้อย่างยั่งยืน
และการขยายผล

25 คะแนน

25 คะแนน
15 คะแนน
35 คะแนน

5. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเว้นแต่กรรมการเห็นเป็นอย่างอื่นผลการตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
กรรมการตัดสิน 6 คน (โดย สพฐ. ร่วมกับ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) เป็นผู้คัดเลือก)
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่๖๖ปีการศึกษา๒๕๕๙
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กรรมการตัดสินเป็นผูท้ ี่มีความรูค้ วามสามารถด้านกิจกรรมนักเรียน การสื่อสาร และมีความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะ โดยคณะกรรมการที่ตัดสินเป็น
- กรรมการมาจาก สพฐ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
- กรรมการที่มาจากครูผู้สอนทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
7. สถานที่ทาการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคและระดับชาติ
- โรงเรียนแต่ละแห่งที่สมัครและส่งผลงานไปยัง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
8. การเข้าแข่งขันระดับชาติ
8.1. ผูท้ ี่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาคทุกกิจกรรม ต้องได้คะแนนระดับเหรียญ
ทองลาดับที1่ (คะแนนร้อยละ80ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติ
ต้องได้คะแนนระดับเหรียญทองลาดับที่ 1 -3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป)
8.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 คนให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับข้อของเกณฑ์
การให้คะแนนเช่นมีผู้ที่ได้คะแนนข้อ 1 เท่ากันให้ดูข้อที่ 2 ผู้ที่ได้คะแนนข้อ 2 มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่
ถ้าข้อที่ 2 เท่ากันให้ดูในข้อถัดไปตามลาดับ กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการเป็นผู้ชี้ขาด

....................................
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การแข่งขันแปลงขยะเป็นพลังงานที่ใช้ได้จริงในโรงเรียน
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 ผู้แข่งขันต้องจัดเป็นทีมร่วมคิดแผนงาน ทดลองและนาผลงานทีไ่ ด้ตามหัวข้อการประกวดไปเผยแพร่ใน
โรงเรียน
1.2 ผู้แข่งขันเป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในช่วงชั้นนั้นๆ อยู่จริง
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันประเภททีม
2.2 จานวนผู้เข้าแข่งขัน ทีมละไม่เกิน 6 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 หัวข้อการแข่งขันใช้เพียงหัวข้อเดียวในการแข่งขันทั้งระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค และระดับประเทศ
3.2 ผู้แข่งขันจะต้องจัดการรณรงค์ตามหัวข้อที่กาหนด พร้อมทั้งส่งแบบสรุปผลงานและวิดที ศั น์การรณงค์และ
ผลงานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้กับคณะกรรมการตามเงื่อนไข ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559
3.3 เวลาในการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2559-15 ธันวาคม 2559
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1 การกาหนดปัญหาและสมมติฐาน
4.2 ด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ใช้ประกอบการจัดทาโครงการ
4.3 แนวคิดในการออกแบบโครงการ
4.4 อุปกรณ์และเครื่องมือทีใช้ในการทาโครงการ
4.5 ความคิดสร้างสรรค์
4.6 ประสิทธิภาพการใช้ได้จริง
4.7 ด้านการเผยแพร่และรับรู้ผลงานในโรงเรียน/ชุมชน

10 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
25 คะแนน
25 คะแนน
25 คะแนน

5. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเว้นแต่กรรมการเห็นเป็นอย่างอื่นผลการตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
กรรมการตัดสิน 6 คน (โดย สพฐ. ร่วมกับ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) เป็นผู้คัดเลือก)
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
กรรมการตัดสินเป็นผูท้ ี่มีความรูค้ วามสามารถด้านกิจกรรมนักเรียน การสื่อสาร และมีความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะ โดยคณะกรรมการที่ตัดสินเป็น
- กรรมการมาจาก สพฐ. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่๖๖ปีการศึกษา๒๕๕๙
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- กรรมการที่มาจากครูผู้สอนทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง
7. สถานที่ทาการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคและระดับชาติ
- โรงเรียนแต่ละแห่งที่สมัครและส่งผลงานไปยัง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
8. การเข้าแข่งขันระดับชาติ
8.1. ผูท้ ี่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาคทุกกิจกรรม ต้องได้คะแนนระดับเหรียญ
ทองลาดับที1่ (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติ
ต้องได้คะแนนระดับเหรียญทองลาดับที่ 1 -3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป)
8.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 คนให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับข้อของเกณฑ์
การให้คะแนนเช่นมีผู้ที่ได้คะแนนข้อ 1 เท่ากันให้ดูข้อที่ 2 ผู้ที่ได้คะแนนข้อ 2 มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่
ถ้าข้อที่ 2 เท่ากันให้ดูในข้อถัดไปตามลาดับ กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการเป็นผู้ชี้ขาด

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

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่๖๖ปีการศึกษา๒๕๕๙
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การแข่งขันเพลงรณรงค์
“เมืองไทยไร้ขยะ ร่วมกันสู่เป้าหมายลดโลกร้อนไม่ให้เกิน 2°C”
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 ผู้แข่งขันต้องจัดเป็นทีมร่วมคิดและจัดทาเพลงรณรงค์ตามหัวข้อการประกวดเพื่อใช้ในโรงเรียน
1.2 ผู้แข่งขันเป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในช่วงชั้นนั้นๆ อยู่จริง
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันประเภททีม
2.2 จานวนผู้เข้าแข่งขัน ทีมละไม่เกิน 4 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 หัวข้อการแข่งขันใช้เพียงหัวข้อเดียวในการแข่งขันทั้งระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค และระดับประเทศ
3.2 ผู้แข่งขันจะต้องจัดการรณรงค์ตามหัวข้อที่กาหนด พร้อมทั้งส่งแบบสรุปผลงานและวิดที ศั น์การรณงค์และ
ผลงานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้กับคณะกรรมการตามเงื่อนไข ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559
3.3 เวลาในการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2559-15 ธันวาคม 2559
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1 ด้านเนื้อหา
4.2 ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเนื้อร้อง
4.3 เนื้อร้อง/ทานองสามารถจดจาได้งา่ ย
4.4 การมีส่วนร่วม เผยแพร่และรับรู้ภายในโรงเรียน

20 คะแนน
20 คะแนน
30 คะแนน
30 คะแนน

5. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเว้นแต่กรรมการเห็นเป็นอย่างอื่นผลการตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
กรรมการตัดสิน 6 คน (โดย สพฐ. ร่วมกับ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) เป็นผู้คัดเลือก)
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
กรรมการตัดสินเป็นผูท้ ี่มีความรูค้ วามสามารถด้านกิจกรรมนักเรียน การสื่อสาร และมีความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะ โดยคณะกรรมการที่ตัดสินเป็น
- กรรมการมาจาก สพฐ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
- กรรมการที่มาจากครูผู้สอนทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่๖๖ปีการศึกษา๒๕๕๙
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7. สถานที่ทาการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคและระดับชาติ
- โรงเรียนแต่ละแห่งที่สมัครและส่งผลงานไปยัง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
8. การเข้าแข่งขันระดับชาติ
8.1. ผูท้ ี่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาคทุกกิจกรรม ต้องได้คะแนนระดับเหรียญ
ทองลาดับที1่ (คะแนนร้อยละ80ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติ
ต้องได้คะแนนระดับเหรียญทองลาดับที่ 1 -3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป)
8.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 คนให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับข้อของเกณฑ์
การให้คะแนนเช่นมีผู้ที่ได้คะแนนข้อ 1 เท่ากันให้ดูข้อที่ 2 ผู้ที่ได้คะแนนข้อ 2 มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่
ถ้าข้อที่ 2 เท่ากันให้ดูในข้อถัดไปตามลาดับ กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการเป็นผู้ชี้ขาด

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

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่๖๖ปีการศึกษา๒๕๕๙
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การแข่งขันนิทรรศการ
“เมืองไทยไร้ขยะ ร่วมกันสู่เป้าหมายลดโลกร้อนไม่ให้เกิน 2°C”
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 ผู้แข่งขันต้องจัดเป็นทีมร่วมคิดและจัดทานิทรรศการตามหัวข้อการประกวดเพื่อใช้ในโรงเรียนและชุมชน
1.2 ผู้แข่งขันเป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในช่วงชั้นนั้นๆ อยู่จริง
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันประเภททีม
2.2 จานวนผู้เข้าแข่งขัน ทีมละไม่เกิน 6 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 หัวข้อการแข่งขันใช้เพียงหัวข้อเดียวในการแข่งขันทั้งระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค และระดับประเทศ
3.2 ผู้แข่งขันจะต้องจัดการรณรงค์ตามหัวข้อที่กาหนด พร้อมทั้งส่งแบบสรุปผลงานและวีดที ศั น์การรณรงค์
และผลงานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้กับคณะกรรมการตามเงื่อนไข ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559
3.3 เวลาในการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2559-15 ธันวาคม 2559
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1 ด้านเนื้อหา
4.2 ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4.3 องค์ประกอบในการจัดและการเลือกใช้วัสดุ
4.4 ความน่าสนใจ/มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร
4.5 การมีส่วนร่วม เผยแพร่และรับรู้ภายในโรงเรียน

10 คะแนน
30 คะแนน
5 คะแนน
25 คะแนน
30 คะแนน

5. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเว้นแต่กรรมการเห็นเป็นอย่างอื่นผลการตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
กรรมการตัดสิน 6 คน (โดย สพฐ. ร่วมกับ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) เป็นผู้คัดเลือก)
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
กรรมการตัดสินเป็นผูท้ ี่มีความรูค้ วามสามารถด้านกิจกรรมนักเรียน การสื่อสาร และมีความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะ โดยคณะกรรมการที่ตัดสินเป็น
- กรรมการมาจาก สพฐ. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
- กรรมการที่มาจากครูผู้สอนทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่๖๖ปีการศึกษา๒๕๕๙
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7. สถานที่ทาการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคและระดับชาติ
- โรงเรียนแต่ละแห่งที่สมัครและส่งผลงานไปยัง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
8. การเข้าแข่งขันระดับชาติ
8.1. ผูท้ ี่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาคทุกกิจกรรม ต้องได้คะแนนระดับเหรียญ
ทองลาดับที1่ (คะแนนร้อยละ80ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติ
ต้องได้คะแนนระดับเหรียญทองลาดับที่ 1 -3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป)
8.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 คนให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับข้อของเกณฑ์
การให้คะแนนเช่นมีผู้ที่ได้คะแนนข้อ 1 เท่ากันให้ดูข้อที่ 2 ผู้ที่ได้คะแนนข้อ 2 มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่
ถ้าข้อที่ 2 เท่ากันให้ดูในข้อถัดไปตามลาดับ กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการเป็นผู้ชี้ขาด

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

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่๖๖ปีการศึกษา๒๕๕๙
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การแข่งขันพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (TED Talks)
“เมืองไทยไร้ขยะ ร่วมกันสู่เป้าหมายลดโลกร้อนไม่ให้เกิน 2°C”
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 ผู้แข่งขันต้องจัดเป็นทีมร่วมคิดและจัดทาบทพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ตามหัวข้อการประกวดเพื่อใช้ใน
โรงเรียน
1.2 ผู้แข่งขันเป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในช่วงชั้นนั้นๆ อยู่จริง
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันประเภททีม
2.2 จานวนผู้เข้าแข่งขัน ทีมละไม่เกิน 5 คน
2.3 มีผู้แทนขึ้นพูดทีมละ 1 คน ความยาวของการนาเสนอ 10-15 นาที
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 หัวข้อการแข่งขันใช้เพียงหัวข้อเดียวในการแข่งขันทั้งระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค และระดับประเทศ
3.2 ผู้แข่งขันจะต้องจัดการรณรงค์ตามหัวข้อที่กาหนด พร้อมทั้งส่งแบบสรุปผลงานและวิดที ศั น์การรณรงค์
และผลงานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้กับคณะกรรมการตามเงื่อนไข ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559
3.3 เวลาในการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2559-15 ธันวาคม 2559
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1 ด้านเนื้อหา (Content)
- ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมผสาน 10 คะแนน
- เนื้อหาถูกต้อง/สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด 10 คะแนน
4.2 ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4.3 ความสามารถในการนาเสนอ เทคนิค ลีลา การใช้ภาษาและสื่อ - Design
4.4 ความน่าสนใจ/มีประสิทธิภาพในการสื่อสารผสมผสาน Entertainment
4.5 การมีส่วนร่วม เผยแพร่และรับรู้ภายในโรงเรียน

20 คะแนน

20 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน

5. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเว้นแต่กรรมการเห็นเป็นอย่างอื่นผลการตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
กรรมการตัดสิน 6 คน (โดย สพฐ. ร่วมกับ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) เป็นผู้คัดเลือก)

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่๖๖ปีการศึกษา๒๕๕๙

กิจกรรมการแข่งขันThailand Go Green : เมืองไทยไร้ขยะ หน้า ๑๒

คุณสมบัติของคณะกรรมการ
กรรมการตัดสินเป็นผูท้ ี่มีความรูค้ วามสามารถด้านกิจกรรมนักเรียน การสื่อสาร และมีความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะ โดยคณะกรรมการที่ตัดสินเป็น
- กรรมการมาจาก สพฐ. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
- กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสิน
7. สถานที่ทาการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคและระดับชาติ
- โรงเรียนแต่ละแห่งที่สมัครและส่งผลงานไปยัง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
8. การเข้าแข่งขันระดับชาติ
8.1. ผูท้ ี่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาคทุกกิจกรรม ต้องได้คะแนนระดับเหรียญ
ทองลาดับที1่ (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติ
ต้องได้คะแนนระดับเหรียญทองลาดับที่ 1 -3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป)
8.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 คนให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับข้อของเกณฑ์
การให้คะแนนเช่นมีผู้ที่ได้คะแนนข้อ 1 เท่ากันให้ดูข้อที่ 2 ผู้ที่ได้คะแนนข้อ 2 มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่

....................................
ถ้าข้อที่ 2 เท่ากันให้ดูในข้อถัดไปตามลาดับ กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการเป็นผู้ชี้ขาด

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่๖๖ปีการศึกษา๒๕๕๙

กิจกรรมการแข่งขันThailand Go Green : เมืองไทยไร้ขยะ หน้า ๑๓

การแข่งขันClip รณรงค์
“เมืองไทยไร้ขยะ ร่วมกันสู่เป้าหมายลดโลกร้อนไม่ให้เกิน 2°C”
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 ผู้แข่งขันต้องจัดเป็นทีมร่วมคิดและจัดทาClip เพื่อรณรงค์ ตามหัวข้อการประกวดในโรงเรียน
1.2 ผู้แข่งขันเป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในช่วงชั้นนั้นๆ อยู่จริง
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันประเภททีม
2.2 จานวนผู้เข้าแข่งขัน ทีมละไม่เกิน 7 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 หัวข้อการแข่งขันใช้เพียงหัวข้อเดียวในการแข่งขันทั้งระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค และระดับประเทศ
3.2 ผู้แข่งขันจะต้องจัดการรณรงค์ตามหัวข้อที่กาหนด พร้อมทั้งส่งแบบสรุปผลงานและวิดที ศั น์การรณงค์และ
ผลงานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้กับคณะกรรมการตามเงื่อนไข ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559
3.3 เวลาในการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2559-15 ธันวาคม 2559
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1 แก่นเรื่องมีความสมบูรณ์สอดคล้องตามกรอบเรื่อง
4.2 บทภาพยนตร์
4.3 เทคนิคของภาพยนตร์
4.4 ระบบเสียงภาพชัดเจน
4.5 ความน่าสนใจ/มีประสิทธิภาพในการสื่อสารผสมผสาน Entertainment
4.6 การมีส่วนร่วมเผยแพร่ในโรงเรียนและSocial Network

20 คะแนน
20 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน

5. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเว้นแต่กรรมการเห็นเป็นอย่างอื่นผลการตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
กรรมการตัดสิน 6 คน (โดย สพฐ. ร่วมกับ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) เป็นผู้คัดเลือก)
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
กรรมการตัดสินเป็นผูท้ ี่มีความรูค้ วามสามารถด้านกิจกรรมนักเรียน การสื่อสาร และมีความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะ โดยคณะกรรมการที่ตัดสินเป็น
- กรรมการมาจาก สพฐ. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
- กรรมการที่มาจากครูผู้สอนทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่๖๖ปีการศึกษา๒๕๕๙

กิจกรรมการแข่งขันThailand Go Green : เมืองไทยไร้ขยะ หน้า ๑๔

7. สถานที่ทาการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคและระดับชาติ
- โรงเรียนแต่ละแห่งที่สมัครและส่งผลงานไปยัง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
8. การเข้าแข่งขันระดับชาติ
8.1. ผูท้ ี่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาคทุกกิจกรรม ต้องได้คะแนนระดับเหรียญ
ทองลาดับที1่ (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติ
ต้องได้คะแนนระดับเหรียญทองลาดับที่ 1 -3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป)
8.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 คนให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับข้อของเกณฑ์
การให้คะแนนเช่นมีผู้ที่ได้คะแนนข้อ 1 เท่ากันให้ดูข้อที่ 2 ผู้ที่ได้คะแนนข้อ 2 มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่
ถ้าข้อที่ 2 เท่ากันให้ดูในข้อถัดไปตามลาดับ กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการเป็นผู้ชี้ขาด

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

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่๖๖ปีการศึกษา๒๕๕๙

กิจกรรมการแข่งขันThailand Go Green : เมืองไทยไร้ขยะ หน้า ๑๕

การแข่งขัน “สุดยอดครอบครัว 3R”
“เมืองไทยไร้ขยะ ร่วมกันสู่เป้าหมายลดโลกร้อนไม่ให้เกิน 2°C”
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 ผู้แข่งขันต้องจัดเป็นทีมร่วมคิดจัดการแข่งขันภายในโรงเรียน
1.2 ผู้แข่งขันเป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในช่วงชั้นนั้นๆ อยู่จริง
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันประเภททีม
2.2 จานวนผู้เข้าแข่งขัน ทีมละไม่เกิน 7 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 หัวข้อการแข่งขันใช้เพียงหัวข้อเดียวในการแข่งขันทั้งระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค และระดับประเทศ
3.2 ผู้แข่งขันจะต้องจัดการรณรงค์ตามหัวข้อที่กาหนด พร้อมทั้งส่งแบบสรุปผลงานและวิดที ศั น์การรณงค์และ
ผลงานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้กับคณะกรรมการตามเงื่อนไข ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559
3.3 เวลาในการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2559-15 ธันวาคม 2559
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1 แนวคิดและแผนการดาเนินงาน
4.2 ความคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรมตามหลัก 3R
4.3 ความความร่วมมือระหว่างโรงเรียน/ผู้ปกครอง
4.4 ผลสัมฤทธิ์ในการทากิจกรรมและความยั่งยืนของกิจกรรม 3R ในครอบครัว
4.5 การมีส่วนร่วมเผยแพร่ในโรงเรียนและSocial Network

15 คะแนน
20 คะแนน
15 คะแนน
30 คะแนน
20 คะแนน

5. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเว้นแต่กรรมการเห็นเป็นอย่างอื่นผลการตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
กรรมการตัดสิน 6 คน (โดย สพฐ. ร่วมกับ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) เป็นผู้คัดเลือก)
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
กรรมการตัดสินเป็นผูท้ ี่มีความรูค้ วามสามารถด้านกิจกรรมนักเรียน การสื่อสาร และมีความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะ โดยคณะกรรมการที่ตัดสินเป็น
- กรรมการมาจาก สพฐ. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
- กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสิน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่๖๖ปีการศึกษา๒๕๕๙

กิจกรรมการแข่งขันThailand Go Green : เมืองไทยไร้ขยะ หน้า ๑๖

7. สถานที่ทาการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคและระดับชาติ
- โรงเรียนแต่ละแห่งที่สมัครและส่งผลงานไปยัง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
8. การเข้าแข่งขันระดับชาติ
8.1. ผูท้ ี่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาคทุกกิจกรรม ต้องได้คะแนนระดับเหรียญ
ทองลาดับที1่ (คะแนนร้อยละ80ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติ
ต้องได้คะแนนระดับเหรียญทองลาดับที่ 1 -3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป)
8.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 คนให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับข้อของเกณฑ์
การให้คะแนนเช่นมีผู้ที่ได้คะแนนข้อ 1 เท่ากันให้ดูข้อที่ 2 ผู้ที่ได้คะแนนข้อ 2 มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่
ถ้าข้อที่ 2 เท่ากันให้ดูในข้อถัดไปตามลาดับ กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการเป็นผู้ชี้ขาด

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

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่๖๖ปีการศึกษา๒๕๕๙

กิจกรรมการแข่งขันThailand Go Green : เมืองไทยไร้ขยะ หน้า ๑๗

การแข่งขันชุมชนตัวอย่าง “ชุมชนสดใส ไร้ขยะ”
“เมืองไทยไร้ขยะ ร่วมกันสู่เป้าหมายลดโลกร้อนไม่ให้เกิน 2°C”
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 ผู้แข่งขันต้องจัดเป็นทีมร่วมคิดจัดการแข่งขัน
1.2 ผู้แข่งขันเป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในช่วงชั้นนั้นๆ อยู่จริง
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันประเภททีม
2.2 จานวนผู้เข้าแข่งขัน ทีมละไม่เกิน 11 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 หัวข้อการแข่งขันใช้เพียงหัวข้อเดียวในการแข่งขันทั้งระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค และระดับประเทศ
3.2 ผู้แข่งขันจะต้องจัดทาแผนงานและร่วมมือกับเทศบาล หน่วยงานรัฐ/เอกชน เพื่อเลือกหาแหล่งชุมชน 1 แห่ง ที่
จะเข้าไปร่วมดาเนินการให้เกิดผลตามหัวข้อการประกวด โดยใช้หลัก 3R พร้อมทั้งส่งแบบสรุปผลงานและวิดีทัศน์การ
รณงค์และผลงานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้กับคณะกรรมการตามเงื่อนไข ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559
3.3 เวลาในการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2559-15 ธันวาคม 2559
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1 แนวคิดและแผนการดาเนินงาน
4.2 ความคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรมตามหลัก 3R
4.3 ความความร่วมมือระหว่างโรงเรียน/ชุมชน/หน่วยงานรัฐ/เอกชน
4.4 ผลสัมฤทธิ์ของชุมชนตัวอย่างและความยั่งยืนของกิจกรรม 3Rในชุมชน
4.5 การมีส่วนร่วมเผยแพร่ในโรงเรียนและSocial Network

15 คะแนน
20 คะแนน
15 คะแนน
30 คะแนน
20 คะแนน

5. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเว้นแต่กรรมการเห็นเป็นอย่างอื่นผลการตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
กรรมการตัดสิน 6 คน (โดย สพฐ. ร่วมกับ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) เป็นผู้คัดเลือก)
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
กรรมการตัดสินเป็นผูท้ ี่มีความรูค้ วามสามารถด้านกิจกรรมนักเรียน การสื่อสาร และมีความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะ โดยคณะกรรมการที่ตัดสินเป็น
- กรรมการมาจาก สพฐ. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
- กรรมการที่มาจากครูผู้สอนทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่๖๖ปีการศึกษา๒๕๕๙
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7. สถานที่ทาการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคและระดับชาติ
- โรงเรียนแต่ละแห่งที่สมัครและส่งผลงานไปยัง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
8. การเข้าแข่งขันระดับชาติ
8.1. ผูท้ ี่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาคทุกกิจกรรม ต้องได้คะแนนระดับเหรียญ
ทองลาดับที1่ (คะแนนร้อยละ80ขึ้นไป) และทีมที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติ
ต้องได้คะแนนระดับเหรียญทองลาดับที่ 1 -3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป)
8.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 คนให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับข้อของเกณฑ์
การให้คะแนนเช่นมีผู้ที่ได้คะแนนข้อ 1 เท่ากันให้ดูข้อที่ 2 ผู้ที่ได้คะแนนข้อ 2 มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่
ถ้าข้อที่ 2 เท่ากันให้ดูในข้อถัดไปตามลาดับ กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธานกรรมการเป็นผู้ชี้ขาด

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

หมายเหตุ การจัดรูปแบบการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนีเ้ ป็นรูปแบบของการแข่งขันระดับชาติและ
ระดับภาค ซึ่งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือระดับจังหวัดอาจปรับได้ตามความเหมาะสมแต่ให้ยึด
แนวปฏิบัติในเกณฑ์นี้
ในกรณีที่ต้องการคาชี้แจงหรือคาแนะนาเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่ผู้ประสานงาน ดังรายชื่อต่อไปนี้
นางสาววิภาวรรณ แก้วประเสริฐ

บริษัท บางจากฯ 02-335-4103
อีเมล
vipawan@bangchak.co.th
csr-pr@bangchak.co.th

หมายเหตุ 1. รายชื่อผู้ประสานงานส่วนกลาง (รวบรวมรายชื่อระดับภาคทุกภาค) นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์
โทรศัพท์ 084- 657-3127 Email: walla.r@hotmail.com
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