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ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ครัง้ท่ี ๖๒ ปีการศกึษา ๒๕๕๕ 

สรุปกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ชื่อกิจกรรม 
เขตพ้ืนที่/ระดับชั้น  

ประเภท 

 

หมาย
เหตุ สพป. สพม. 

ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 
 

ม.1-3 
 

ม.4-6 

1. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด              

    1.1 การผูกเง่ือน เดินทรงตัวและโยนบอล      ทีมละ 6 คน  

    1.2 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน      ทีมละ 6 คน  

    1.3 การจัดการค่ายพักแรม      ทีมละ 8 คน  

    1.4 การสร้างอุปกรณ์เพ่ือให้บริการ      ทีมละ 6 คน  

2. กิจกรรมสภานักเรียน              ทีม 7-10 คน  

3. กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 

    (Youth Counselor :  YC) 
  

 

 

 

 

 
 
ทีมไม่เกิน 5 คน 

 

4. กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคม   
เด็กประถมท าได้(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานร่วมกับบริษัทยูนิลิเวอร์ ไทยเทรดดิ้ง) 

  
 

    
ทีม 12   คน 

 

5. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน        

     - การประกวดหนังสือเล่มเล็ก      ทีมละ 3 คน  

6  กิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้        

     6.1 Cross word     ทีม 2 คน / เดี่ยว  

     6.2  A Math     ทีม 2 คน / เดี่ยว 
      6.3  ค าคม     ทีม 2 คน / เดี่ยว 
      6.4  ซูโดกุ     ทีม 2 คน / เดี่ยว 
 1 8 8 8 8   

 17 16   

รวม  6  กิจกรรม 23 รายการ 
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1. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 
1. การผูกเงื่อน  เดินทูนของบนศีรษะและโยนลูกบอล 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
         เป็นลูกเสือ – เนตรนารี หรือ ยุวกาชาด  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
    1) แข่งขันเป็นทีม  ทีมละ  6 คน 
    2) จ านวนผู้เข้าแข่งขัน สถานศึกษาละ  1  ทีม 
3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
     ผู้เข้าแข่งขันปฏิบัติกิจกรรมการแข่งขันในการเดินทรงตัววางของบนศีรษะ  โยนลูกบอล และผูก

เงื่อนตามใบงาน ดังต่อไปนี้ 
    3.1  เดินวางของบนศีรษะมือทั้งสองข้างกอดอกอ้อมสิ่งกีดขวาง ระยะทาง  9  เมตร 
    3.2 โยนลูกบอล(ใช้ลูกเทนนิส) ลงตะกร้า  ระยะห่าง 2.5 เมตร 
   3.3   ผูกเงื่อน 4 เงื่อน  

1) เงื่อนกระหวัดไม้สองชั้น 
2) เงื่อนพิรอด 
3) เงื่อนขัดสมาธิ 
4) เงื่อนบ่วงสายธนู  

    3.4  ให้ผู้จัดการแข่งขันจัดเตรียมเชือกผูกเง่ือนที่มีขนาดเท่ากัน  ยาว  2 เมตร  จ านวน 5 เส้น 
และเชือกไนลอนขนาดเล็กกว่าเชือกผูกเง่ือน ยาว 2 เมตร  จ านวน  1 เส้น  

    3.5  ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี หรือยุวกาชาด 
4. เกณฑ์การให้คะแนน 
    4.1 เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน 
 1)  ผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน   70 คะแนน 

   1.1   เดินวางของบนศีรษะ  คนละ 3 คะแนน   18 คะแนน 
   1.2  โยนลูกเทนนิสลงตะกร้า   คนละ 3  คะแนน  18 คะแนน 
   1.3   ความถูกต้องของการผูกเงื่อน คนละ 3  คะแนน  18 คะแนน 
   1.4  ประสิทธิภาพของเชือกท่ีผูกต่อกัน     12  คะแนน 
            1.4.1 ทดลองดึงเชือกท่ีผูกต่อกันและเชือกบ่วงสายธนูที่ตัวเด็ก   
                    ถ้าหลุด  ลดคะแนนตามความเหมาะสม 
            1.4.2  ดูความเรียบร้อยของเงื่อน และปลายเชือกเงื่อนที่ใช้ต่อเชือก 
            1.4.3  ดูความยาวของเชือกท่ีผูกจากหลักถึงตัวผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้าย 
    1.5  การเลือกใช้เชือกให้เหมาะสมกับเงื่อน               4  คะแนน 
2) ความเป็นผู้น า ผู้ตาม เครื่องแต่งกาย                20 คะแนน 
     2.1) บทบาทของหัวหน้าทีมในการสั่งการ  การควบคุมทีม     5 คะแนน 
     2.2) ลูกทีมเชื่อฟังและปฏิบัติงานตามค าสั่งอย่างมีวินัย          5 คะแนน 
     2.3) แต่งเครื่องแบบครบและถูกต้องทั้งหมด (แต่งเครื่องแบบไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง 
            ให้กรรมการใช้ดุลพินิจลดคะแนนตามความเหมาะสม)     5 คะแนน 
    2.4  ความแคล่วคล่องว่องไว  ความมีวินัย                           5 คะแนน 
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3) เวลาที่ใช้                                                       10 คะแนน 
     3.1) ทีมท่ีปฏิบัติกิจกรรมเสร็จโดยใช้เวลาน้อยที่สุด  ได้คะแนน  10 คะแนน 
     3.2) ทีมท่ีปฏิบัติกิจกรรมเสร็จใช้เวลามากข้ึน ลดคะแนนลงตามส่วน  ทุก 1 นาที             
             ต่อ 1 คะแนน 

         4.2 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
5. เกณฑ์การตัดสิน 

ร้อยละ 80 – 100   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
 ร้อยละ 70 – 79     ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
 ร้อยละ 60 – 69     ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
6. คณะกรรมการตัดสิน 

- จ านวนไม่น้อยกว่า  5 คน 
     คุณสมบัติกรรมการ 
      -  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความช านาญในกิจกรรมลูกเสือ 
      -  ครูผู้สอนลูกเสือที่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อนขึ้นไป 
      -  ครูผู้สอนยุวกาชาดโดยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้น าขึ้นไป 
      -  เป็นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ 
     ข้อควรค านึง 
       -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
       -  กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท าการสอน 
       -  กรรมการควรมีที่มาจาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย 
        -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 
     สถานที่แข่งขัน  
         สถานที่จัดแข่งขันควรเป็นลานกลางแจ้ง หรือห้องประชุม  พ้ืนราบ   
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7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
    7.1 ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด ล าดับที่  1 - 3 จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันใน
ระดับชาติ 
    7.2 ในกรณีที่มีทีมชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อของ
เกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 1.1  เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 1.2  ทีมใดได้คะแนนข้อที่ 1.2 
มากกว่าถือเป็นผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 1.2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับ
ฉลาก 

ค าแนะน าส าหรับคณะกรรมการ 

การจัดเตรียมอุปกรณ์ใช้ในการแข่งขัน 
1. ลูกเทนนิสส าหรับใช้ในการแข่งขัน  จ านวน 18 ลูก   
2. ตะกร้าแชร์บอล ขนาดเท่ากัน 3 ใบ 
3. สมุดลูกเสือปกแข็ง   จ านวน 3 เล่ม    
4. นาฬิกาจับเวลา  3 เรือน 
5. เชือกผูกเง่ือน ขนาดเท่ากัน ยาว 2  เมตร  จ านวน 15  เส้น  
6. เชือกไนล่อน   เส้นเล็กกว่าเชือกผูกเงื่อน   ความยาว 2 เมตร  จ านวน  3 เส้น 
7.   ไม้กลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1- 2  นิ้ว ยาว 5 – 6   เมตร 2 อัน น ามาต่อกัน ผูกกับหลักไว้

เพ่ือให้ผู้เข้าแข่งขันใช้ผูกเงื่อนและเป็นจุดกั้นส าหรับการโยนลูกเทนนิส 
             8.  โต๊ะนักเรียนหรือโต๊ะอ่ืนที่มีขนาดใกล้เคียง  จ านวน 6 ตัว  ไว้ส าหรับวางสมดุและลูกเทนนิส 
             9.   ฉลากหมายเลข   1 -  6  .ใส่กล่องทึบแสง  จ านวน   3  ชุด   
           10.   กรวยยางหรืออุปกรณ์อย่างอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกัน     จ านวน  15  อัน   
การจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน 

1. สถานที่ส าหรับการแข่งขัน เป็นลานพื้นราบ   
2. จัดท าลู่ 3 ลู่  ความยาวลู่ละ  14  เมตร  กว้าง 3  เมตร ส าหรับผู้เข้าแข่งขันครั้งละ 3 ทีม  

 แต่ละลู่  ขีดเส้นท าเครื่องหมายจากจุดรอถึงจุดเริ่มต้น ระยะ 1 เมตร  ให้วางโต๊ะ 1 ตัว ส ารับวางสมุดลูกเสือ
ปกแข็ง 1 เล่ม  และวัดไปอีก 9  เมตร ให้วางโต๊ะอีก 1 ตัว ส ารับวางสมุดลูกเสือ และวางตะกร้าใส่ลูกเทนนิส  
จากจุดวางโต๊ะให้วัดไปอีก 1 เมตร  ปักหลักผูกไม้ก้ันยาว 9 เมตร  สูงจากพ้ืนไม่เกิน 30 เซนติเมตร ไว้ส าหรับ
กั้นเป็นแนวโยนลูกบอลลงตะกร้า และไว้ให้ผู้เข้าแข่งขันคนที่  1 ผูกเงื่อนยึดติดกับไม้ 
 3.  จัดวางกรวยยางในแนวกึ่งกลางของลู่  ลู่ละ 5  กรวย   กรวยที่   1  อยู่ห่างจากเส้นเริ่มต้น 2  
เมตร  กรวยต่อไปอีก  4  กรวย  วางห่างกันกรวยละ 1 เมตร   
      4.  ที่จุดวางโต๊ะตัวที่ 2   ให้น าลูกเทนนิสใส่ตะกร้าวางไว้ 6 ลูกส าหรับผู้เข้าแข่งขันโยนลงตะกร้าคน
ละ 1 ลูก   
      5.  ให้จัดวางตะกร้าแชร์บอลห่างจากไม้กั้น 2.50  เมตร โดยอาจะน าหินหรืออิฐผูกไว้นอกก้นตะกร้า
เพ่ือถ่วงยึดกับพ้ืนกันล้มได้ แต่ห้ามใช้วัสดุอื่นใดใส่ไว้ในตะกร้า 
      6.  ให้ผู้เข้าแข่งขันยืนเข้าแถวห่างจากจุดเริ่มต้นอย่างน้อย 1  เมตร และผู้เข้าแข่งขันจะมายืนที่
จุดเริ่มต้นได้เฉพาะรายที่จะปฏิบัติกิจกรรมครั้งละ  1 คนเท่านั้น 
       7.  ขณะแข่งขันควรให้ผู้เข้าแข่งขันถอดหมวก 
การด าเนินการแข่งขัน 



 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  หนา้  6 

 

1. แจกใบงานให้ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมพร้อมๆกัน (ครั้งละ 3 ทีม) ให้เวลาแต่ละทีมอ่านใบงาน  และ
สังเกตการสั่งงาน การปฏิบัติงาน ความเป็นผู้น าผู้ตาม 

2. ให้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีม (ทุกคน) มาจับฉลากหมายเลข  เมื่อจับได้แล้วให้ถือไว้ก่อน,ห้ามเปิดออกดู
จนกว่าจะได้ยินสัญญาณ   ให้สังเกตการสั่งงานของนายหมู่ การปฏิบัติงาน ความเป็นผู้น าผู้ตาม 

3.  มอบเชือกที่จัดเตรียมไว้ให้แก่นายหมู่  หมู่ละ 6  เส้น ( ประกอบด้วยเชือกผูกเง่ือน5  เส้น และ
เชือกไนล่อน 1  เส้น)  เพ่ือให้นายหมู่ด าเนินการมอบเชือกให้สมาชิกคนละ 1 เส้น เพื่อใช้ในการแข่งขัน 

4.   เมื่อได้ยินสัญญาณนกหวีด จึงเริ่มปฏิบัติตามใบงาน และเริ่มจับเวลา 
5.  เริ่มการแข่งขัน  ให้ผู้เข้าแข่งขันคนที่  1 เดินจากจุดรอมาที่โต๊ะวางสมุด  หยิบสมุดลูกเสือปกแข็ง

วางบนศีรษะ เดินมือกอดอกอ้อมกรวยแบบงูเลื้อย  5 กรวย  ระยะทาง 9  เมตร ไปที่โต๊ะที่ 2  หยิบสมุดจาก
ศีรษะวางไว้บนโต๊ะ      หยิบลูกเทนนิสในตะกร้าบนโต๊ะ 1 ลูก  เดินไปท่ีจุดไม้ก้ัน โยนลูกเทนนิส  1 ลูกลง
ตะกร้า (ถ้าไม่ลงตะกร้าหรือลงแต่ลูกเทนนิสไม่อยู่ในตะกร้า  ตัดคนละ 3 คะแนน)  เสร็จแล้วผูกเงื่อนกับไม้กั้น
ตรงจุดที่ก าหนด  เสร็จแล้วดึงปลายเชือกไปทางจุดเริ่มต้นให้ตึง  ทิ้งปลายเชือกไว้  แล้วไปหยิบสมุดปกแข็งจาก
บนโต๊ะตัวที่ 2 ถือไปวางไว้บนโต๊ะที่จุดเริ่มต้นโดยไม่ต้องอ้อมกรวย 

      ผู้เข้าแข่งขันคนใดท าสมุดตกระหว่างทางห้ามหยิบแต่ให้เดินอ้อมกรวยต่อไปจนถึงโต๊ะ และโยน
ลูกบอลต่อไป  กรรมการตัดคะแนน 3 คะแนน  

      ผู้เข้าแข่งขันคนใดท ากรวยล้ม  ให้ตัดคะแนนกรวยละ 1 คะแนน 
6. ผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปหยิบสมุดบนโต๊ะจากจุดเริ่มต้นวางบนศีรษะ  เดินมือกอดอกอ้อมกรวย 

ระยะทาง 9 เมตร ไปที่โต๊ะที่ 2  หยิบสมุดจากศีรษะวางไว้บนโต๊ะ   หยิบลูกเทนนิสในตะกร้าบนโต๊ะ 1 ลูก  
เดินไปท่ีจุดไม้กั้น โยนลูกเทนนิส  1 ลูกลงตะกร้า  เสร็จแล้วน าเชือกไปผูกเงื่อนกับปลายเชือกท่ีผู้เข้าแข่งขันคน
ก่อนทิ้งปลายเชือกไว้   เสร็จแล้วดึงปลายเชือกไปทางจุดเริ่มต้นให้ตึง  ทิ้งปลายเชือกไว้  แล้วไปหยิบสมุด 
ปกแข็งจากบนโต๊ะตัวที่ 2  ถือไปวางไว้บนโต๊ะที่จุดเริ่มต้นโดยไม่ต้องอ้อมกรวย  เพ่ือให้ผู้เข้าแข่งขันคนต่อไป
ปฏิบัติไปตามล าดับ  

7. ผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายเมื่อผูกเง่ือนตามที่ก าหนดทั้ง 2  เงื่อนเสร็จสิ้นแล้ว  ไม่ต้องไปหยิบสมุดจาก
โต๊ะตัวที่ 2   แต่ให้ดึงปลายเชือกให้ตึง  และร้องไชโยขึ้น  ถือเป็นการสิ้นสุดการแข่งขัน  กรรมการบันทึกเวลา
ที่ปฏิบัติกิจกรรมของแต่ละทีมไว้เพ่ือใช้ประกอบการให้คะแนน  

8. คณะกรรมการตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ 
9. รวบรวมผล  สรุปผลการแข่งขัน 
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ใบงาน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 

การผูกเงื่อน  เดินทูนของบนศีรษะและโยนลูกบอล 

1. ให้ผู้เข้าแข่งขันไปยืนตั้งแถวในจุดที่ก าหนดให้  อ่านใบงาน  เมื่อเข้าใจแล้วให้ส่งใบงานคืนกรรมการ  
กรรมการจะมอบเชือกให้แก่นายหมู่ ทีมละ 6  เส้น 

2. ให้ทุกคนในทีมจับฉลากหมายเลขล าดับเพื่อปฏิบัติกิจกรรม  
3. เมื่อได้ยินสัญญาณจากกรรมการ  ให้ทุกคนเปิดอ่านหมายเลขท่ีจับฉลากได้   แล้วตั้งแถวตอนเรียง

ตามล าดับหมายเลขที่จับฉลากได้   
4.  นายหมู่มอบเชือกให้สมาชิก  คนละ 1 เส้น  แล้วปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

  หมายเลข 1 เดินจากจุดรอไปที่จุดเริ่มต้น  หยิบสมุดที่กรรมการจัดไว้บนโต๊ะวางบนศีรษะ  เดินมือ
กอดอกทูนสมุดบนศีรษะอ้อมกรวยทุกกรวยไปจนถึงโต๊ะตัวที่ 2   หยิบสมุดจากศีรษะวางไว้บนโต๊ะ (ห้ามหยิบ
สมุดขึ้นมาใหม่หากสมุดตกจากศีรษะระหว่างเดิน) หยิบลูกเทนนิสในตะกร้า 1 ลูก เดินไปที่ราวกั้น โยนลูก
เทนนิสลงตะกร้า   แล้วน าเชือกท่ีได้รับจากนายหมู่ไปผูกกับไม้กั้นด้วยเงื่อนกระหวัดไม้ 2  ชั้น  ตรงจุดที่
กรรมการก าหนด  ดึงปลายเชือกไปทางจุดเริ่มต้นให้ตึง  ปล่อยเชือกทิ้งไว้ แล้วหยิบสมุดจากโต๊ะถือไปวางบน
โต๊ะที่จุดเริ่มต้นโดยไม่ต้องอ้อมกรวย   เสร็จแล้วให้ออกจากลู่แข่งขันไป   
 หมายเลข 2  หยิบสมุดจากโต๊ะที่จุดเริ่มต้นวางไว้บนศีรษะ  เดินมือกอดอกทูนสมุดบนศีรษะอ้อมกรวย
ทุกกรวยไปจนถึงโต๊ะตัวที่ 2   หยิบสมุดจากศีรษะวางไว้บนโต๊ะ  หยิบลูกเทนนิสในตะกร้า 1 ลูก เดินไปท่ีราว
กั้น โยนลูกเทนนิสลงตะกร้า   แล้วน าเชือกท่ีได้รับจากนายหมู่ไปผูกต่อกับปลายเชือกเส้นที่ 1  ด้วยเงื่อนเงื่อน
พิรอด  ดึงปลายเชือกไปทางจุดเริ่มต้นให้ตึง  ปล่อยปลายเชือกท้ิงไว้   แล้วหยิบสมุดจากโต๊ะไปวางบนโต๊ะที่
จุดเริ่มต้นโดยไม่ต้องอ้อมกรวย   เสร็จแล้วให้ออกจากลู่แข่งขันไป 
 หมายเลข 3  ปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้เข้าแข่งขันหมายเลข 2   แต่ให้น าเชือกไปผูกต่อกับปลายเชือกของ
หมายเลข 2 ด้วยเงื่อนขัดสมาธิ   
 หมายเลข 4  ปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้เข้าแข่งขันหมายเลข 2   และให้น าเชือกไปผูกต่อกับปลายเชือกของ
หมายเลข 3 ด้วยเงื่อนขัดสมาธิ   
 หมายเลข 5 ปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้เข้าแข่งขันหมายเลข 2   แต่ให้น าเชือกไปผูกต่อกับปลายเชือกของ
หมายเลข 4  ด้วยเงื่อนพิรอด 
 หมายเลข 6  ปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้เข้าแข่งขันหมายเลข 2   และให้น าปลายเชือกด้านหนึ่งไปผูกต่อกับ
ปลายเชือกของหมายเลข 5  ด้วยเงื่อนพิรอด  เสร็จแล้วน าปลายเชือกอีกด้านหนึ่งผูกเง่ือนบ่วงสายธนูรอบ
สะเอวตนเอง    ดึงปลายเชือกที่คล้องตนเองไปทางจุดเริ่มต้น  เมื่อเชือกตึงแล้วให้ร้อง “ไชโย”  ถือเป็นการ
สิ้นสุดการแข่งขัน  ยืนนิ่งไว้จนกว่ากรรมการจะตรวจให้คะแนนเสร็จจึงออกจากลู่แข่งขัน 
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2.  การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน 
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

  เป็นลูกเสือ-เนตรนารี  ยุวกาชาด   หรือ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6   
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 2.1 การแข่งขันใช้ระบบการแข่งขันแบบทีม 
 2.2 ทีมเข้าร่วมแข่งขัน  มีจ านวนผู้เข้าแข่งขันทีมละ  6  คน 
 2.3 สถานศึกษาสามารถส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้สถานศึกษาละ  1  ทีม 
3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
     3.1 ทีมเข้าร่วมการแข่งขันปฏิบัติตามค าสั่งในใบงานที่ก าหนดให้   โดยใช้เข็มทิศและการคาดคะเน
ประกอบการหาต าแหน่งและเปูาหมาย 
    3.2  ให้ทีมเข้าร่วมการแข่งขันเดินตามจุดที่ก าหนดให้  และตอบค าถามในใบงานให้ครบถ้วน 

3.3  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ครบถ้วน 
    3.4  ทีมเข้าร่วมการแข่งขันต้องแต่งเครื่องแบบลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  หรือผู้บ าเพ็ญประโยชน์   
ให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบ 
4. เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน) 

4.1 ความส าเร็จของงาน  (50 คะแนน) 
 1) ค้นพบเปูาหมาย  จ านวน  10  จุด 20 คะแนน 
 2) ตอบค าถามคาดคะเนระยะทาง  จ านวน  2  จุด 10 คะแนน 
 3) ตอบค าถามคาดคะเนความสูง  จ านวน  2  จุด  10 คะแนน 

 4) ตอบค าถามการหามุมอาซิมัธ (Azimuth) จ านวน  2 จุด 10 คะแนน 

4.2 ทักษะการใช้เข็มทิศ   10 คะแนน 
4.3 ทักษะการคาดคะเน 10 คะแนน 
4.4 การแต่งกายและระบบหมู่ (20 คะแนน)  
 1) บทบาทหัวหน้าทีม 5 คะแนน 

 2) การวางแผนและความร่วมมือในการปฏิบัติงานของทีม 10 คะแนน 

 3) การแต่งเครื่องแบบถูกต้อง ครบถ้วน ความมีวินัยและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

5 คะแนน 

4.5 เวลาที่ใช้  
 1) ทีมเข้าร่วมการแข่งขันปฏิบัติกิจกรรมในเวลาที่ก าหนด 10 คะแนน 
 2) ทีมเข้าร่วมการแข่งขันใช้เวลาเกินจากท่ีก าหนดให้  

คณะกรรมการจัดการแข่งขันตัดคะแนน  1  คะแนน /  2 นาที 
 

 
5. เกณฑ์การตัดสิน 

ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60  ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
                                                                          มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
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6. คณะกรรมการตัดสิน  จ านวนไม่น้อยกว่า  5  คน 
     6.1 คุณสมบัติกรรมการ 

1)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีทักษะและประสบการณ์ในการใช้เข็มทิศ  
2)  ครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ที่ได้เครื่องหมายวูดแบดจ์  2  ท่อนขึ้นไป 
3)  ครูสอนยุวกาชาด โดยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้น าขึ้นไป 
4)  ครูผู้สอนผู้บ าเพ็ญประโยชน์ โดยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรหัวหน้าหน่วยขึ้นไป 
5)  กรรมการอย่างน้อย 1 คน ควรผ่านการอบรมวิชาแผนที่-เข็มทิศ หรือมีประสบการณ์ในการ

สอนวิชาแผนที่-เข็มทิศ 
      6.2 ข้อควรค านึง 

1) กรรมการตัดสินต้องไม่ตัดสินในกรณีที่สถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
2) กรรมการตัดสินควรมาจากสถานศึกษาหรือส านักงานเขตพ้ืนที่ที่หลากหลาย 
3) กรรมการจัดการแข่งขันควรให้ค าแนะน าเพิ่มเติมให้กับทีมเข้าร่วมการแข่งขันทีได้คะแนน 
     สูงสุดล าดับที่  1-3  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการแข่งขันระดับชาติ ต่อไป 

7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ 
     7.1 ทีมเข้าร่วมการแข่งขันท่ีได้คะแนนสูงสุด ล าดับที่ 1-3  จากการแข่งขันระดับภาค   จะได้เป็น
ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ 
     7.2 ในกรณีที่มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันชนะล าดับสูงสุด ได้คะแนนเท่ากันมากกว่า  3  ทีม  ให้พิจารณา
ล าดับที่ ตามล าดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน  คือ  ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน  ให้ตัดสินด้วยคะแนนรวมในข้อที่ 
4.1   ถ้าคะแนนรวมในข้อที่  4.1  เท่ากัน  ให้ตัดสินด้วยคะแนนรวมในข้อที่  4.1  รวมกับคะแนนรวมในข้อที่  
4.2   ทีมใดได้คะแนนมากกว่าให้ถือเป็นผู้ชนะ   แต่ถ้าคะแนนยังคงเท่ากันอีก  ให้ใช้คะแนนรวมในข้อถัดไป
ตัดสิน  กรณีคะแนนรวมเท่ากันทุกข้อ  ให้ตัดสินด้วยวิธีการจับฉลาก 
8. ค าแนะน าส าหรับกรรมการ 
              8.1  จัดเตรียมเข็มทิศให้เพียงพอกับทีมเข้าร่วมการแข่งขัน  จ านวน  2   เรือน/ทีม (ให้ใช้เข็มทิศ
แบบซิลวา และเป็นเข็มทิศรุ่นเดียวกันทั้งหมดที่ใช้ในการแข่งขัน) 
   8.2  จัดเตรียมสถานที่การแข่งขันกลางแจ้งและมีต้นไม้เป็นที่วางจุด  ควรวางจุดการเดินเข็มทิศ
ระยะทางระหว่างจุด  30-50 เมตร  จ านวน 10 จุด  แต่ละจุดสามารถมองเห็นวัตถุหรือเปูาหมายที่ต้องการให้
ทีมเข้าร่วมการแข่งขันท าการวัดมุม   หรือคาดคะเน  ดังนี้ 
                   1) ก าหนดมุมอาซิมัธ (Azimuth) และระยะทางเป็นเมตร ให้ผู้เข้าแข่งขันเดินตามใบงานทุกจุด 

     2)  จ านวน  2  ใน  10  จุด ต้องก าหนดกิจกรรมให้ผู้แข่งขันคาดคะเนระยะทาง 
                   3) จ านวน  2  ใน  10  จุด ต้องก าหนดกิจกรรมให้ผู้แข่งขันคาดคะเนความสูง   และหาค่ามุม 

อาซิมธั (Azimuth) จากจุดที่ก าหนดไปถึงวัตถุที่คาดคะเนความสูงนั้น  
 8.3 กรรมการจัดการแข่งขันให้ผู้แทนทีมเข้าร่วมการแข่งขันแต่ละทีมมารับใบงาน 
 8.4 กรรมการจัดการแข่งขันให้สัญญาณทีมเข้าร่วมการแข่งขันเปิดใบงาน  และเริ่มจับเวลาการแข่งขัน 
 8.5 กรรมการตัดสินติดตาม  และสังเกตการท างานของทุกทีมเข้าร่วมการแข่งขัน และให้คะแนนทีม
เข้าร่วมการแข่งขันตามเกณฑ์การให้คะแนน 
 8.6 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน   ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนด   ทีมละประมาณ  40 
นาที   หรือตามความเหมาะสม   โดยให้พิจารณาจากสภาพพ้ืนที่ที่ใช้แข่งขัน    เมื่อหมดเวลาแข่งขัน  ให้เปุา
สัญญาณนกหวีดเพ่ือยุติการปฏิบัติงานของทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 
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ใบงาน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 

การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน 
   

1. ทีมเข้าร่วมการแข่งขันส่งผู้แทนรับใบงาน และเข็มทิศจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
2. คณะกรรมการเริ่มจับเวลาการแข่งขัน   และเวลาที่ใช้แข่งขันให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
    ก าหนด 
3. ทีมเข้าร่วมการแข่งขันอ่านใบงานที่ได้รับ  เมื่อได้ยินสัญญานนกหวีดจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
3. ทีมเข้าร่วมการแข่งขันเริ่มปฏิบัติงานตามใบงานทันที  ให้ตอบค าถามทุกข้อที่ก าหนดในใบงาน  ดังนี้ 

3.1 การหารหัสจุดที่ก าหนดให้  จ านวน  10   จุด                                 
3.2  การคาดคะเนระยะทาง  จ านวน   2  จุด 
3.3  การคาดคะเนความสูง  จ านวน  2  จุด   
3.4  การหามุมอาซิมธั (Azimuth) จ านวน   2   จุด        

4. เมื่อทีมเข้าร่วมการแข่งขันค้นพบเปูาหมาย  และตอบค าถามตามใบงานที่ก าหนดให้ครบถ้วน   
   ให้ส่งเสียง  “ไชโย”  พร้อมกัน 
5. ทีมเข้าร่วมการแข่งขันที่ค้นเปูาหมาย  และตอบค าถามตามใบงานที่ก าหนดให้ยังไม่ครบถ้วน  
    แต่เมื่อได้ยินสัญญาณนกหวีดหมดเวลาจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน   ให้ทีมเข้าร่วมการแข่งขันหยุด
ปฏิบัติงานทันที 
6. ผู้แทนทีมเข้าร่วมการแข่งขันส่งใบงาน  และเข็มทิศคืนให้แก่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
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3.การจัดค่ายพักแรม  (Camping) 
1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

 ลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 

2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

1) แข่งขันเป็นทีมละ 8 คน 

2) จ านวนผู้เข้าแข่งขัน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3   จ านวน 1 ทีม/สถานศึกษา 

3.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

3.1  ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง  ตามรายการต่อไปนี้ 
 1)  เต็นท์หมู่นอน 8 คน ทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว    1 หลัง  พร้อมเชือกและสมอบก (ให้ใช้
เชือกผูกแน่นในการผูกยึดเต็นท์กับสมอบกทุกจุด) 
 2)  หม้อสนาม  2 ใบ พร้อมจาน ชาม ช้อน ส าหรับสมาชิกในทีม 

 3)   เชือกผูกธง และธงชาติ   
            4)   ไม้ง่ามประจ าตัว    8  อัน  
 5)  ไม้ไผ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 – 4 นิ้ว  ยาว  2 เมตร  จ านวน 20 อัน 

 6)   เครื่องมือส าหรับจัดกิจกรรมตั้งค่ายพักแรม 

 7)   เชือกผูกแน่นยาว 2.5 เมตร   จ านวน  60  เส้น 

 8)    ผ้าใบ  หรือผ้ายาง หรือผ้าฟลายชีท  จ านวน  2  ผืน 

           10)   อาหารสดประกอบด้วยไข่ไก่หรือไข่เป็ด  จ านวน  8 ฟอง   ไก่สดทั้งตัวที่ควักเอาเครื่อง
ในออกแล้วแต่ยังไม่ได้ช าแหละ  จ านวน  1  ตัว 

            11)  ข้าวสารส าหรับหุงข้าว 2 หม้อ   น้ าดื่ม  เครื่องปรุงอาหาร  ไม้ขีดไฟ 
3.2  กรรมการเป็นผู้ก าหนดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตรให้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีม  ให้ผู้เข้าแข่งขัน
น าอุปกรณ์ท่ีจัดเตรียมไปวางไว้ให้กรรมการตรวจนอกพ้ืนที่แข่งขันก่อนเริ่มการแข่งขัน เมื่อตรวจ
อุปกรณ์และเครื่องแบบเสร็จแล้วจึงให้น าอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจแล้วเข้าไปในพ้ืนที่แข่งขัน 
3.2  เมื่อเริ่มการแข่งขัน ให้กรรมการแจกใบงานให้ผู้เข้าแข่งขัน  เสร็จแล้วให้เปุานกหวีดเริ่มจับเวลา   
3.3  ให้เข้าผู้เข้าแข่งขันร่วมกันจัดสร้างค่ายพักแรมของหมู่ โดยให้มีองค์ประกอบในค่ายพักแรมคือ 

 -  เต็นท์หมู่  1  หลัง   
 -  เสาธงลอย 1  ต้น สูง 3.50 เมตร ส าหรับชักธงชาติ โดยใช้ไม้ง่ามประจ าตัว 8 อัน 

 -  ประตูค่ายพร้อมรั้วหน้าค่าย 

 -   เตาหุงข้าวและประกอบอาหารชาวค่าย  ที่วางถ้วยจานชาม 

             -   เพิงกันแดดฝนส าหรับนั่งพักและรับประทานอาหารของหมู่ 
              -  ที่วางเครื่องมือ 

3.4    คณะกรรมการเป็นผู้จัดเตรียมฟืนให้ผู้เข้าแข่งขัน 

3.5   ผู้แข่งขันต้องแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด หรือผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
4.  เกณฑ์การให้คะแนน 
 4.1  เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน 

 1)  ความถูกต้องและประสิทธิภาพใช้งาน             75  คะแนน 

  1.1  ขนาด รูปแบบ การผูกเงื่อนและประสิทธิภาพใช้งานของเสาธงลอย 10  คะแนน 

  1.2  การกางเต็นท์  การผูกเง่ือน ทิศทางของเต็นท์               10  คะแนน 
  1.3  ทักษะการใช้ การเก็บรักษาและที่วางเครื่องมือ      10  คะแนน 
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  1.4  การหุงข้าว  อาหารชาวค่าย                          10  คะแนน 

                     1.5    เตา  ที่วางถ้วยจานชาม         10  คะแนน 
  1.6 รูปแบบ สัดส่วนของรั้วและประตูค่าย               10  คะแนน 

                            1.7 รูปแบบ ประสิทธิภาพใช้งานของเพิงกันแดดฝน               10 คะแนน  

                             1.8 การจัดสุขาภิบาลในค่าย                              5  คะแนน 
 2)  ความเรียบร้อย  และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์     10   คะแนน 

  5.1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดค่ายพักแรม                             5  คะแนน 

                     5.2  ความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย        5  คะแนน 

 3)  ความเป็นผู้น า  ผู้ตาม  เครื่องแบบ    10  คะแนน 

  3.1  บทบาทของหัวหน้าทีม   การวางแผน การสั่งงาน  
                           ความรว่มมือของสมาชิกตั้งแต่เริ่มวางแผนจนสิ้นสุด        5  คะแนน 

  3.2  การแต่งเครื่องแบบ  ความมีวินัยและ 

                            ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเครื่องแบบ        5  คะแนน 

 4)  เวลาที่ใช้    3  ชั่วโมง       5   คะแนน 

  4.1  เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด   5  คะแนน 

  4.2  เสร็จเลยเวลาที่ก าหนด  ตัดคะแนน  1 คะแนน/ 2 นาท ี
 4.2  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

5.  เกณฑ์การตัดสิน 

 คะแนนร้อยละ    80 – 100    ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 คะแนนร้อยละ    70 – 79  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 

 คะแนนร้อยละ    60 – 69    ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60   ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 

6.  คณะกรรมการตัดสิน 

 จ านวนอย่างน้อย   5  คน 

คุณสมบัติของกรรมการ 

- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีทักษะและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ 

- ครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือที่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อนขึ้นไป 

- ครูผู้สอนยุวกาชาดโดยผ่านการฝีกอบรมหลักสูตรผู้น าขึ้นไป 

- ครูผู้สอนผู้บ าเพ็ญประโยชน์โดยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรหัวหน้าหน่วยขึ้นไป 

- กรรมการอย่างน้อย 1 คนควรผ่านการอบรมวิชาการบุกเบิกหรือมีประสบการณ์ในการสร้างงาน
บุกเบิกและการจัดค่ายพักแรม 

             ข้อควรค านึง 

- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 

- กรรมการควรมาจากสถานศึกษาหรือส านักงานเขตพ้ืนที่ที่หลากหลาย 

- กรรมการควรให้การเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันและผู้ชนะ 

       ในล าดับที่ 1 – 3 
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7.  การเข้าแข่งขันระดับชาติ 
 7.1  ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด ล าดับที่ 1 – 3  จากการแข่งขันระดับภาค จะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันใน
ระดับชาติ 
 7.2  ในกรณีที่มีทีมชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 ทีม  ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อ
ของเกณฑ์การให้คะแนน  คือ  ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้ดูทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 1   
ถ้าคะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนรวมข้อที่ 1 และ 2  ทีมใดคะแนนมากกว่าถือว่าเป็นผู้ชนะ   แต่ถ้า
คะแนนเท่ากันอีกให้ดูคะแนนข้อถัดไป  กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 

8.  ค าแนะน าส าหรับกรรมการ 

1.  จัดเตรียมและก าหนดพ้ืนที่ให้ผู้แข่งขันแต่ละทีมห่างกันพอสมควร และมีพ้ืนที่ไม่น้อย 

     กว่า 60 ตารางเมตร   ก่อนให้ผู้เข้าแข่งขันน าอุปกรณ์เข้าไปในพ้ืนที่ที่ก าหนด  ควรตรวจนับอุปกรณ์ให้   
     เป็นไปตามกติกาเสียก่อน แล้วจึงอนุญาตให้น าอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจนับแล้วเข้าไปในพ้ืนที่แข่งขัน 

2.  จัดเตรียมใบงานและ ฟืนให้ผู้เข้าแข่งขันในขนาดและจ านวนที่เท่ากัน 

3.  แจกใบงานพร้อมอุปกรณ์ตามข้อ 2  ให้ผู้เข้าแข่งขันพร้อมกัน  เสร็จแล้วเปุา 

        นกหวีดเริ่มจับเวลา  3 ชั่วโมง ให้เริ่มการแข่งขัน 

4. ไม้ไผ่ที่น ามาใช้ในการแข่งขันต้องไม่มีการท าเครื่องหมายใด ๆ   หากมีรอยขีด 

  หรือท าเครื่องหมายใด ๆ ไว้  ให้ตัดคะแนนตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

5. สังเกตการปฏิบัติงาน  การสั่งงาน  การวางแผน  ความเป็นผู้น าผู้ตาม 

6. การให้คะแนนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ให้พิจารณาจากการจัดวางต าแหน่งของ 

องค์ประกอบค่าย  การตกแต่งรั้ว  ประตู   เตา  การประกอบอาหาร ที่วางช้อนจานชาม ที่วางเครื่องมือ       
เพิงพัก เสาธงลอย  การรับประทานอาหาร  การจัดเก็บ  และอ่ืน ๆ โดยใช้อุปกรณ์ท่ีจัดเตรียมมาตามกติกา  
หากมีการน าอุปกรณ์อ่ืนมาเพ่ิมเติม   ต้องเป็นวัสดุธรรมชาติที่ต้องน ามาจัดท าขึ้นท าในขณะที่แข่งขันเท่านั้น   
 

 ๗.  กรรมการไม่ควรให้คะแนนวัสดุตกแต่งประเภทไม้ดอก ไม้ประดับ  รูป  หรือปูาย 

ส าเร็จรูป 

๘.  การตรวจให้คะแนนเครื่องแบบให้ด าเนินการพร้อมกับการตรวจอุปกรณ์ก่อนเริ่มการ 

แข่งขัน  
๙.  คณะกรรมการตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ 

๑๐.  รวบรวมคะแนน  สรุปผลการแข่งขัน และให้ค าแนะน าเติมเต็มแก่ผู้เข้าแข่งขัน 
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ใบงาน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 

การจัดค่ายพักแรม 
               ............................. 
 หมู่ของท่านจัดกิจกรรมเดินทางส ารวจไปอยู่ค่ายพักแรมในวันสุดสัปดาห์  และต้องตั้งค่ายพักแรม  ใน
พ้ืนที่ที่ไม่คุ้นเคย ๑  คืน   ให้หมู่ของท่านวางแผนจัดตั้งค่ายพักแรมโดยน าเชือก  ไม้  เครื่องมือ  อุปกรณ์
อาหารสดที่จัดเตรียมมาตามที่ก าหนด  พร้อมทั้งอุปกรณ์ท่ีได้รับจากกรรมการมาด าเนินการท าเตา   หุงข้าว 
ประกอบอาหารชาวค่ายโดยใช้วัสดุธรรมชาติ   ท าที่วางช้อนจานชาม  กางเต็นท์   ท าเพิงพัก  จัดระบบ
สุขาภิบาลภายในค่ายพักแรม  จัดตั้งค่ายพักแรม และรับประทานอาหารในพ้ืนที่ที่ก าหนด ให้เสร็จสิ้นในเวลา 3 
ชั่วโมง    

 องค์ประกอบของค่ายพักแรม  
1.  มีเต็นท์หมู่ส าหรับสมาชิก 8 คน    จ านวน  1 หลัง   
2.  มีเสาธงลอยส าหรับกิจกรรมเคารพธงชาติ 1 ต้น  สร้างด้วยไม้ง่าม 8 อัน สูงไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร 

3.   มีประตูทางเข้าค่าย พร้อมรั้วด้านหน้าค่าย สร้างด้วยไม้ไผ่และเชือก 

4.   มีเตาไฟ   หุงข้าวโดยใช้หม้อสนาม 2 ใบ   ประกอบอาหารชาวค่ายอย่างน้อย ๒ อย่าง โดยใช้วัสดุ
ธรรมชาติแทนภาชนะหุงต้ม 

 5.  มีที่วางช้อนจานชาม  
  6. มีที่วางและเก็บรักษาเครื่องมือ 
  7. มีเพิงพักกันแดดฝนส าหรับท ากิจกรรมและรับประทานอาหาร 

  8. มีระบบสุขาภิบาลภายในค่าย 
  9. เมื่อจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ให้ส่งเสียง “ไชโย” พร้อมกัน  แจ้งให้กรรมการทราบ แล้วรับประทาน
อาหารที่จัดเตรียมตามข้อ ๔   
10. ระหว่างปฏิบัติกิจกรรม  ห้ามออกไปจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมเติม 
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1.4 การสร้างอุปกรณ์และให้บริการ 
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  เป็นลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
    4-6 หรือปวช. 
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 2.1 การแข่งขันใช้ระบบการแข่งขันแบบทีม 
 2.2 ทีมเข้าร่วมแข่งขัน  มีจ านวนผู้เข้าแข่งขันทีมละ  6  คน 
 2.3 สถานศึกษาสามารถส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้สถานศึกษาละ  1  ทีม 
3. วิธีด าเนินการรายละเอียด และหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

ให้ผู้เข้าแข่งขันแสดงบทบาทสมมุติตามสถานการณ์ท่ีก าหนดไว้ในใบงาน เมื่อได้รับสัญญาณให้เริ่มต้น
การแข่งขันจนแล้วเสร็จทุกข้ันตอน  ภายในเวลา 90 นาที โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
      3.1 ให้ออกแบบสร้างอุปกรณ์ส าหรับการส่งอาหารและน้ าดื่มข้ามแม่น้ าที่มีความกว้าง 20 เมตร  
ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ าในแนวพ้ืนราบ โดยอาศัยแรงส่งที่เกิดจากเครื่องผ่อนแรง เช่น 
คาน รอก ล้อและเพลา ลิ่ม สกรู เป็นต้น  อุปกรณ์ส าหรับส่งอาหารนี้ต้องมีฐานรองรับที่มั่นคงแข็งแรง  
สามารถเคลื่อนย้ายได้  
     3.2  ห้ามผู้เข้าแข่งขันใช้แรงส่งที่เกิดจากการอัดลม อัดน้ า หรือแรงระเบิดจากสารเคมี   และห้ามใช้
คนกด ผลัก หรือ ดันโดยตรงที่ปลายคานด้านใดด้านหนึ่งของเครื่องส่งประเภทคานดีด ดังตัวอย่าง 
 

ห้ามใช้คนกด           
                                                                                                   ห้ามใช้คนดัน 
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     3.3    ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมวัสดุและเครื่องมือน ามาวัด  ตัด เจาะ ผ่าฯลฯและสร้างงานในพื้นท่ี
การแข่งขันระหว่างท าการแข่งขันเท่านั้น  ห้ามท าเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใด ๆ มาก่อน  รายการอุปกรณ์ให้
มีดังนี้ 

1) ไม้ไผ่หรือไม้จริง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 – 4 นิ้ว ความยาวไม่เกิน 4 เมตร จ านวนไม่เกิน 8 อัน  
ไม้ทุกอันต้องมีขนาดและความยาวเท่ากัน 

  2) ไม้ถ่วงน้ าหนัก  รอก  เชือกคล้องรอก ตาข่ายหรือวัสดุส าหรับการประกอบเป็นอุปกรณ์บรรจุ
สิ่งของตามรูปแบบที่จะจัดสร้าง 

3) เชือกผูกแน่น  ให้มีจ านวน  ขนาดและความยาวตามความเหมาะสมของรูปแบบที่จะจัดสร้าง                   
แต่อุปกรณ์ท่ีจัดสร้างต้องมีต าแหน่งผูกเง่ือนผูกแน่นไม่น้อยกว่า 10 จุด  

4) ถุงผ้าขนาด 6×8 นิ้ว  บรรจุทรายให้มีน้ าหนักถุงละ 1 กิโลกรัม จ านวน 13 ถุง  (ใช้แทน “อาหาร
และน้ าด่ืม”) 

3.4  เมื่อสร้างอุปกรณ์“ส่งอาหารและน้ าดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัย” เสร็จแล้ว  ให้ผู้เข้าแข่งขันแจ้ง 
ให้กรรมการทราบและขออนุญาตทดลองใช้อุปกรณ์ส่งถุงทรายไปยังเปูาหมายเพื่อหาพิกัดและปรับอุปกรณ์ ได้  
3 ครั้ง  โดยไม่นับคะแนน และห้ามน าถุงทรายนั้นกลับมาใช้อีก  หลังจากนั้นจึงใช้อุปกรณ์ส่งถุงทรายที่เหลืออีก 
๑๐ ถุงไปยังเปูาหมาย  
 ผู้เข้าแข่งขันสามารถปรับต าแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ได้ตลอดเวลา  แต่ต้องไม่ล้ าเส้นที่กรรมการก าหนด
ไว้ 
           3.5 เมื่อการด าเนินการใช้อุปกรณ์ส่งถุงทรายไปยังที่หมายครบ ๑๐ ถุงแล้ว  ให้ผู้เข้าแข่งขันร้อง
“ไชโย” พร้อมกัน 1 ครั้ง  ถือเป็นการสิ้นสุดการแข่งขัน  กรรมการจะบันทึกเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 
 

3.6 ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารีผู้บ าเพ็ญประโยชน์หรือยุวกาชาด 
 

4. เกณฑ์การให้คะแนน(100 คะแนน) 
 

    4.1  บทบาทผู้น าและกระบวนการกลุ่ม (20 คะแนน) 
         4.1.1  บทบาทหัวหนา้ทีม  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 การเลือกใช้เชือกมีความเหมาะสมและผูกเง่ือนถูกต้อง 10 คะแนน 
    4.4 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและความคิดริเริ่ม 20 คะแนน 
         4.4.1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบอุปกรณ์ 10 คะแนน 
         4.4.1 ความปลอดภัยในการท างาน การใช้เครื่องมือ และการใช้อุปกรณ์ส่งอาหารและน้ าดื่ม 10 
คะแนน 
    4.5  เวลาการปฏิบัติงาน 10 คะแนน 
         4.5.1  เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด   ๑๐  คะแนน 
         4.5.2 ใช้เวลาในการแข่งขันมากกว่า 90 นาที ให้ตัดคะแนน  ๒ นาทีต่อ ๑ คะแนน 
    4.6 ความส าเร็จในการ “ส่งอาหารและน้ าดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัย” จ านวน 10 ครั้ง   20 คะแนน 
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         4.6.1 เกณฑ์คะแนน 
      ถุงทราย ตก-หยุดนิ่งในเปูาหมายวงรัศมี 50 เซนติเมตร   ถุงละ 10  คะแนน 

ถุงทราย ตก-หยุดนิ่งในวงรัศมี  1 เมตร    ถุงละ 8  คะแนน 
ถุงทราย ตก-หยุดนิ่งในวงรัศมี 1.5 เมตร    ถุงละ 6  คะแนน 
ถุงทราย ตก-หยุดนิ่งในวงรัศมี 2 เมตร    ถุงละ 4  คะแนน 
ถุงทราย ตก-หยุดนิ่งนอกวงรัศมี 2 เมตร    ถุงละ    0  คะแนน 
กรณีถุงทรายตกทับเส้นวงรัศมี  ให้พิจารณาสัดส่วนของถุงทราย หากมีสัดส่วนเข้าไปในวงรัศมีใด

มากกว่า 50 % ให้คะแนนตามน้ าหนักคะแนนในวงรัศมีนั้น 
 
 

4.6.2   การค านวณคะแนนความส าเร็จ  ดังนี้ 
 

คะแนนที่ได้ = 
ผลรวมคะแนน “การส่งอาหารและเครื่องดื่มฯ” จ านวน 10 ครั้ง    

×20 100 
5. เกณฑ์การตัดสิน 
 

      ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80-100  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70-79  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60  ได้รับเกียรติบัตรเว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

 

6. คณะกรรมการตัดสิน  จ านวนไม่น้อยกว่า  5 คน 
คุณสมบัติกรรมการ 
 (1)เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีทักษะและประสบการณ์ทางลูกเสือ 
 (2)เป็นครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือที่ได้เครื่องหมายวูดแบดจ์2 ท่อนขึ้นไป 
 (3)เป็นครูสอนยุวกาชาดโดยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้น าขึ้นไป 
 (4)เป็นครูผู้สอนผู้บ าเพ็ญประโยชน์โดยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรหัวหน้าหน่วยขึ้นไป 

(5)เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ  
(6) กรรมการอย่างน้อย  1 คน ควรเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตร “วิชาการบุกเบิก" หรือมี

ประสบการณ์ในการสร้างงานบุกเบิก 
ข้อควรค านึง 
      (1)กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีท่ีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
      (2)กรรมการควรมาจากสถานศึกษาหรือส านักงานเขตพ้ืนที่ที่หลากหลาย 
      (3)กรรมการควรให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันและชนะในล าดับที่ 1-3 เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมในการแข่งขันระดับชาติต่อไป 
 

7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ 
 

    7.1 ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุดล าดับที่1-3 จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ 
    7.2 ในกรณีที่มีทีมชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 ทีมให้ตัดสินด้วยคะแนนรวมในข้อ 4.6ถ้า
คะแนนรวมในข้อที่ 4.6เท่ากันให้ตัดสินด้วยคะแนนรวมในข้อที่ 4.3รวมกับคะแนนรวมในข้อที่4.4ทีมใดได้
คะแนนมากกว่าให้ถือเป็นผู้ชนะแต่ถ้าคะแนนยังคงเท่ากันอีกให้ตัดสินด้วยคะแนนรวมในข้อที่ 4.1รวมกับ
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คะแนนรวมในข้อที่4.5ทีมใดได้คะแนนมากกว่าให้ถือเป็นผู้ชนะกรณีคะแนนรวมเท่ากันทุกข้อให้ตัดสินด้วย
วิธีการจับฉลาก 
8. ค าแนะน าส าหรับกรรมการ 
 
8.1 จัดเตรียมพ้ืนที่ให้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมห่างกันพอสมควร และจัดพ้ืนที่การแข่งขันดังนี้ 

 

 
 
      8.2  ควรจัดต าแหน่งทีมเข้าแข่งขันเรียงตามล าดับโดยวิธีการจับฉลาก หากมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน
จ านวนมากอาจแบ่งการแข่งขันออกเป็นชุดๆ  จ านวนทีมในแต่ละชุดไม่ควรเกิน ๕ ทีม และเว้นระยะเวลา
เริ่มต้นการแข่งขันแต่ละชุดไว้ 30 นาที 
      8.3 ควรเรียงล าดับกิจกรรมการแข่งขันดังนี้ 

1) ประชุมชี้แจงหรือทบทวนเกณฑ์การแข่งขันหรือการนัดหมายอ่ืนๆ 
             2) ตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ ได้แก่ ไม้ เครื่องมือ เชือก รอก ฯลฯ ให้ครบถ้วนและเป็นไป
ตามเกณฑ์ก่อนการให้สัญญาณเริ่มจับเวลาการแข่งขัน 

8.4 กรรมการอย่างน้อย 5 คน ควรแบ่งหน้าที่ให้คณะกรรมการสังเกตการท างานของทุกทีมและให้
คะแนนทีมแข่งขันตามเกณฑ์ซึ่งควรประกอบด้วยผู้ให้คะแนนดังนี้ 

1) ให้คะแนนตามเกณฑ์ในข้อ 4.1 และ 4.3 จ านวน  2 คน 
2) ให้คะแนนตามเกณฑ์ในข้อ 4.4 และ 4.6 จ านวน 2 คน 
3) ให้คะแนนตามเกณฑ์ในข้อ4.2 และ 4.5 จ านวน  1 คน 

๘.๕  เมื่อผู้เข้าแข่งขันจัดสร้างอุปกรณ์เสร็จ และขออนุญาตทดลองใช้อุปกรณ์  ให้กรรมการเก็บถุงทรายที่     
ผู้เข้าแข่งขันใช้ทดลอง  จ านวน ๓ ถุง ออกนอกพ้ืนที่เปูาหมายทันที  และไม่ให้คะแนนในส่วนนี้ 
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ใบงาน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี4-6 หรือปวช. 

การสร้างอุปกรณ์และให้บริการ 
........................ 

สมมุติว่า ทีมของท่านได้รับมอบหมายให้น าอาหารและน้ าดื่มไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ขาด
อาหารและน้ าดื่ม  แต่ทีมของท่านไม่สามารถน าอาหารและน้ าดื่มเข้าไปถึงพ้ืนที่ที่ผู้ประสบเหตุอุทกภัยรอรับ
ความช่วยเหลือได้  เนื่องจากมีแม่น้ ากว้าง  20 เมตร ขวางก้ันอยู่  ในขณะนั้นน้ าในแม่น้ าสูงเกือบล้นตลิ่งและ
ไหลเชี่ยวกราก สองฝั่งแม่น้ าเป็นพื้นราบ ไม่มีต้นไม้สูง    

ให้ทีมของท่านคิดสร้างอุปกรณ์ส าหรับการส่งอาหารและน้ าดื่มขนาดบรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม ข้ามแม่น้ า
ไปให้ผู้ประสบภัยโดยอาศัยแรงส่งที่เกิดจากเครื่องผ่อนแรง ท าด้วยไม้หรือไม้ไผ่ และสร้างฐานที่มั่นคงแข็งแรง
รองรับอุปกรณ์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้   ให้กลุ่มของท่านด าเนินการเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. ให้แสดงบทบาทสมมุติตลอดการแข่งขัน โดยให้เริ่มต้นทันทีที่ได้รับสัญญาณจากกรรมการ 
2. วางแผนการท างานและปฏิบัติงานตามแผนในการสร้างอุปกรณ์ 
3.  เมื่อสร้างอุปกรณ์เสร็จ ให้แจ้งกรรมการเพ่ือขออนุญาตทดลองใช้  3  ครั้ง 
4.  ด าเนินการส่งอาหารและน้ าดื่มไปยังจุดเปูาหมาย  จ านวน  10  ชุด 
5. เมื่อสิ้นสุดการด าเนินการ“ส่งอาหารและน้ าดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ 

ให้“ไชโย” พร้อมกัน 1 ครั้ง   
               6. ให้เวลาปฏิบัติงานไม่เกิน 90 นาที 
 
หมายเหตุ    ให้ใช้ถุงบรรจุทราย น้ าหนัก 1 กิโลกรัมแทนถุงอาหารและน้ าดื่ม 
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2. กิจกรรมสภานักเรียน 
 
หลักเกณฑ์การประกวดและแข่งขัน 
 
1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวดและแข่งขัน 
         เป็นคณะกรรมการสภานักเรียนของโรงเรียนตามระดับและประเภทที่โรงเรียนสมัครประกวดและ
แข่งขัน  ระดับชั้นละ  7 – 10  คน 
 
2. โรงเรียนที่เข้าประกวดและแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  แบ่งออกเป็น  4  ระดับ  ดังนี้ 
               2.1 สภานักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.1-6 )  คือ โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน / สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน / สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสังกัดอ่ืน ๆ ที่เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 
 2.2  สภานักเรียนระดับขยายโอกาสทางการศึกษา  (ป.1 – ม.3)  คือ โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เท่านั้น 
 2.3  สภานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1 – ม.3)  คือ โรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.1 – ม.3) ทุกสังกัด ยกเว้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2.4  สภานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 – ม.6)  คือ โรงเรียนที่เปิดสอนระดับ
มัธยมศึกษา     ตอนปลาย (ม.4 – ม.6) ทุกสังกัด รวมทั้งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 หมายเหตุ  

1. ในกรณีที่โรงเรียนจัดกิจกรรมสภานักเรียนมากกว่า 1  สภา ให้มีสิทธิ์ส่งกิจกรรมสภานักเรียนเข้า
ร่วมประกวดและแข่งขันได้เพียง 1  สภานักเรียน เท่านั้น 

2. การส่งกิจกรรมสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมประกวดและแข่งขัน ทีมดังกล่าว 
มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมทีมได้ไม่เกิน 3 คน 
 
3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดการประกวดและแข่งขัน 
  3.1  สภานักเรียนแต่ละทีมจะต้องจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวกับการด าเนินงานสภานักเรียน                  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด  ดังนี้ 
   3.1.1  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   โรงเรียนที่เข้าประกวดและแข่งขัน ต้องจัดส่ง
เอกสารให้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาล่วงหน้า เพ่ือคัดเลือกตัวแทนเข้าประกวดและแข่งขันในระดับ
ภูมิภาคต่อไป   
   3.1.2 ระดับภูมิภาค  โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าประกวดและแข่งขัน  ต้องจัดส่ง
เอกสารให้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นเจ้าภาพในระดับภูมิภาค  ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  15  วัน นับ
ถึงวันแรกของการประกวดและแข่งขัน  สามารถจัดส่งโดยตรง หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน EMS 
เท่านั้น ตามระยะเวลา    ที่ก าหนด 

3.1.3 ระดับชาติ   โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าประกวดและแข่งขัน  ต้องจัดส่ง
เอกสาร    ให้แก่ ส านักงานพัฒนากิจกรรมนักเรียน อาคาร สพฐ.5  ชั้น 9  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน         เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300   ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  20  วัน นับถึงวันแรกของการ
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ประกวดและแข่งขัน  สามารถจัดส่งโดยตรง หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน EMS เท่านั้น ตามระยะเวลา
ที่ก าหนด  
  3.2  เอกสารผลงานการด าเนินงานของสภานักเรียน ให้จัดท าเป็นรูปเล่ม จ านวน   1  เล่ม                
ไม่เกิน  100  หน้า (รวมภาคผนวก) โดยจัดรูปเล่มเอกสารตามหัวข้อที่ก าหนด พร้อมส าเนาเอกสารอีก จ านวน  
2 ชุด  (รวมทั้งหมด  3  เล่ม)  

 
4. เกณฑ์ การประกวดและแข่งขัน   
        ตอนที่  1   พิจารณาจากเอกสารรายงานผลการด าเนินงานสภานักเรียน  
        4.1 เอกสารรายงานผลการด าเนินงานสภานักเรียน     70  คะแนน 
               4.1.1. ที่มาของสภานักเรียน  คณะกรรมการนักเรียนที่มาจากการเลือกตั้ง  
และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสภานักเรียนตามโครงสร้างของสภานักเรียน         10  คะแนน 
  4.1.2 โครงการ / งาน / กิจกรรม ที่ส่งเสริมการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข                                                  10   คะแนน 
  4.1.3 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย ประกอบด้วย            10   คะแนน 
                   - คาระวะธรรม 
                   - สามัคคีธรรม 
                   - ปัญญาธรรม 
               4.1.4. การมีจิตอาสา และมีส่วนร่วมของนักเรียนในโรงเรียน               10   คะแนน 
  4.1.5  การประสานงานกับองค์กรและการสร้างเครือข่ายของสภานักเรียน 
กับชุมชนและองค์กรต่างๆ รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับ        10   คะแนน 
               4.1.6. ผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน  มีการประเมินผลการด าเนินงานและ       
รายงานผลโครงการ/กิจกรรม ตลอดจนผลงานดีเด่นของสภานักเรียน                          10    คะแนน   
               4.1.7. ความสมบูรณ์ของเอกสารประกอบการประกวดและแข่งขัน         10    คะแนน 
 
 ตอนที่  2  พิจารณาจากการน าเสนอผลงานและการตอบค าถาม 
             4.2  การน าเสนอผลงานและตอบค าถาม                     30   คะแนน 
  4.2.1  การน าเสนอผลงาน ( 7 – 10 นาที)  ตามประเด็น ดังนี้ 
   (1)  ที่มาของสภานักเรียน กรรมการนักเรียนที่มาจากเลือกตั้ง  
และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสภานักเรียนตามโครงสร้างของสภานักเรียน        3  คะแนน 
   (2) โครงการ/งาน / กิจกรรม ที่ส่งเสริมการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข      4    คะแนน 

               (3)  การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย              4   คะแนน                     
                           ประกอบด้วย 
                                         - คารวธรรม 
                             - สามัคคีธรรม 
                             - ปัญญาธรรม 
   (4)  การมีจิตอาสา และมีส่วนร่วมของนักเรียนในโรงเรียน    4   คะแนน 
   (5)  การประสานงานกับองค์กรและการสร้างเครือข่ายของสภานักเรียน 
กับชุมชนและองค์กรต่างๆ รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับ                          3   คะแนน 
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   (6) ผลความส าเร็จของการปฏิบัติงาน มีการประเมินผล 
การด าเนินงานและรายงานโครงการ/ กิจกรรม ตลอดจนผลงานดีเด่นของสภานักเรียน 3   คะแนน 
   (7)  รูปแบบการน าเสนอ                                            4   คะแนน 
(หากน าเสนอเกินเวลาที่ก าหนด ตัด 1 คะแนน ทุก 1 นาท)ี     
   (8) การตอบค าถาม      5  คะแนน 
  
                หมายเหตุ    
             1. การน าเสนอผลงาน ไม่ต้องจัดนิทรรศการ หลังจากจบการน าเสนอคณะกรรมการจะ
ซักถามปัญหารวมทั้งให้ข้อเสนอแนะประมาณ   3  นาท ี

            2. ในกรณีที่มีทีมชนะเลิศระดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3  ทีม ให้พิจารณาคะแนนรวม      
ในตอนที ่ 2   การน าเสนอผลงานและตอบค าถาม และหากคะแนนรวมยังเท่ากัน  ให้พิจารณาคะแนนรวม
ในตอนที่  1 เอกสารรายงานผลการด าเนินงานสภานักเรยีน  และกรณีคะแนนรวมในตอนที่  2  ข้อตอนที่  1  
เท่ากัน    ให้ใช้วิธีการจับฉลาก    
5. เกณฑ์การตัดสินการประกวดและแข่งขัน 
                 รอ้ยละ  80 – 100  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
                ร้อยละ  70 – 79     ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
                 ร้อยละ  60 – 69     ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
                 ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60  ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
6. การเข้าประกวดและแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับชาติ  
   6.1 ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุดของเขตพ้ืนที่การศึกษา  ในแต่ละระดับเป็นตัวแทนเข้าประกวดและแข่งขัน     
ในระดับภูมิภาค  ระดับละ   1   ทีม 
  6.2  ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด  ล าดับที่ 1 – 3  ของแต่ละระดับ  จากระดับภูมิภาคเป็นตัวแทนเข้า
ประกวดแข่งขันระดับชาติ  ภูมิภาคละ  12   ทีม  
  
7.คณะกรรมการตัดสิน 
               7.1 แบ่งเป็น 4 ระดับชั้น ระดับชั้นละ จ านวน 3 คน โดยต้องมีคุณสมบัติต้อง เป็นผู้มีความรู้
เกี่ยวกับงานสภานักเรียน และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมีจิต
อาสา 
  7.2  ข้อควรค านึงของกรรมการ 
              - กรรมการต้องไม่ตัดสินกรณีท่ีมีสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาของตนเข้าแข่งขัน  
              - กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท าการสอน 
              - กรรมการควรมาจากสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่หลากหลาย                                                                      

7.3  สถานที่แข่งขัน  เป็นห้องประชุมหรือสถานที่ขนาดกว้างเพียงพอที่จะน าเสนอ และให้ผู้สนใจ
กิจกรรมเข้ารับฟังและรับชมได้ 

7.4   ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกระดับถือเป็นที่สิ้นสุด   
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การเตรียมการจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 62  ปีการศึกษา 2555 

 
1  สถานที่จัดการแข่งขัน 
           เป็นห้องโถงพร้อมเวทีในการน าเสนอขนาดความจุของนักเรียน 7-10 คน พร้อมเก้าอ้ีส าหรับ            
ให้นักเรียน ครู และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการน าเสนอประมาณ 100 ตัว 
 
2  วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ 
     2.1 โต๊ะ เก้าอ้ี ส าหรับคณะกรรมการตัดสิน คณะละ 3 คน 
     2.2 เครื่องเสียง 1 ชุด พร้อมไมโครโฟนอย่าง 3 ตัว 
     2.3 โต๊ะ เก้าอ้ี ส าหรับคณะกรรมการด าเนินการและการรับรายงานตัว ตามความเหมาะสม 
 
3  คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
    3.1 บุคคลตามที่ได้รับการแต่งตั้งตามท่ีเจ้าภาพก าหนด 
 
4  คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขัน  
    3.1 พิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับสภานักเรียน และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมีจิตอาสา แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ระดับละ  3 คน รวมเป็น 12 คน ได้แก่      
          สภานักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.1-6 )  
           สภานักเรียนระดับขยายโอกาสทางการศึกษา  (ป. 1 – ม. 3)      
          สภานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1 – ม.3)     
          สภานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 – ม.6 )    
           หมายเหตุ  ในกรณีที่โรงเรียนจัดกิจกรรมสภานักเรียนมากกว่า 1  สภา ให้มีสิทธิ์ส่งกิจกรรมสภา
นักเรียน      เข้าร่วมประกวดและแข่งขันได้เพียง 1  สภานักเรียน เท่านั้น 
5  การบริหารจัดการแข่งขันที่ประสบผลส าเร็จ  
          การจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
          ความยุติธรรมในการจัดท าข้อค าถามท่ีเป็นความลับ และค าถามต้องไม่ช้ ากัน มีการจับสลาก  
          ค าถาม 
 
6  การปรับหลักเกณฑ์การแข่งขัน  
     ตามเอกสารคู่มือการประกวดและแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  
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                                       ตัวอย่างการจัดสถานที่แข่งขัน 
 
        
              เวทีการน าเสนอ                        
 
 
 
 
 
 
    โต๊ะ เกา้อ้ี ส าหรับกรรมการตดัสิน 
 
 
                                                                                                                                                         โต๊ะ เก้าอ้ี 
ส าหรับคณะกรรมการ                            
                                                                                                                                                                         
ด าเนินงาน 
 
        เกา้อี้ส าหรับ 
        นกัเรียน ครูและ 
         ผู้สนใจ 
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  3. กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC :Youth Counselor) 
 

หลักเกณฑ์การแข่งขัน  
1. ระดับของโรงเรียนที่เข้าประกวดและแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

1.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดส านักงาน 
      คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุกสังกัด  
     ยกเว้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
1.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกสังกัด  
     รวมทั้งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่เปิดสอนระดับ ม.4 – 6  

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้า/แข่งขัน 
2.1 แข่งขันเป็นทีม จ านวนทีมละ 5 คน 
2.2 แต่ละสถานศึกษาสามารถส่งเข้าประกวดและแข่งขัน ได้ระดับละ 1 ทีม เท่านั้น  

3.วิธีด าเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 ระดับเขต / ภาค 
 3.1 ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

 3.1.1 โครงการนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC :Youth Counselor) 
 3.1.2 การบันทึกข้อมูลการท างานและการให้ค าปรึกษา 
 3.1.3 การประสานงานเครือข่ายความรว่มมือในการด าเนนิงาน 
 3.1.4 การเชื่อมโยงโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC :Youth Counselor) กับระบบการ

ดูแล           ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
3.2 ผู้เข้าแข่งขันจัดส่งเอกสารหลักฐาน ตามข้อ 3.1.1 ถึง 3.1.4 จ านวน 5 ชุด พร้อมทั้งจัดท าแบบ

สรุปรายการเอกสารให้คณะกรรมการ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนลงนามรับรองความถูกต้อง โดย 
 3.2.1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนที่เข้าประกวดและแข่งขัน ต้องจัดส่งเอกสารให้แก่ 
                       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 วัน นับถึงวันแรกของการแข่งขัน 
 3.2.2 ระดับภูมิภาค โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องจัดส่ง

เอกสารให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นเจ้าภาพในระดับภูมิภาค ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน นับถึงวัน
แรกของการประกวดและแข่งขัน สามารถจัดส่งโดยตรง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS เท่านั้น  
หมายเหตุ  เอกสารหลักฐานแสดงข้อมูลด าเนินงาน เช่น แบบรายงาน ค าสั่ง บันทึกการปฏิบัติงาน รายงาน
การประชุม หนังสือแจ้ง-เวียน แผ่นพับ โปสเตอร์ ภาพถ่าย CD DVD และอ่ืนๆ ที่ช่วยให้คณะกรรมการ การ
ประเมินผลการด าเนินงานเห็นถึงความพยายามและคุณภาพของการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน 
 3.3 ผู้เข้าประกวดและแข่งขันแสดงถึงความสามารถในการให้การปรึกษาเพ่ือน ในช่วงการน าเสนอ
ผลงานต่อคณะกรรมการ ไม่เกิน 8-10 นาที  
 ระดับชาติ 
 ผู้เข้าแข่งขันแสดงถึงความสามารถในการให้การปรึกษาเพ่ือน ดังนี้ 
 1) กระบวนการให้การปรึกษา 
 2) ทักษะการให้การปรึกษา 
 3) บุคลิกภาพของผู้ให้การปรึกษา 
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4.  เกณฑ์การให้คะแนน  
 ระดับเขต / ภาค คะแนนเต็ม 100 คะแนน (100%) 

4.1 การพิจารณาเอกสารผลงาน (40 คะแนน) 
  - ความสมบูรณ์ของโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor)   10   คะแนน 

 - ความสมบูรณ์ในการจัดท าบันทึกข้อมูลการท างานและการให้ค าปรึกษา 10 คะแนน 
 - การประสานงานเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินงานพร้อมเอกสารหลักฐานแสดงข้อมูลการ    
         ด าเนินงาน ได้อย่างเหมาะสมและเห็นชัด  10  คะแนน 
 - เอกสารหลักฐานแสดงข้อมูลการด าเนินงานการเชื่อมโยงโครงการนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา    
         (YC:Youth Counselor) กับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนอย่างชัดเจน 10 
คะแนน 
4.2 การน าเสนอผลงานและตอบค าถาม (30 คะแนน) 
 - ผู้เข้าแข่งขันน าเสนอผลงานไม่เกิน 8-10 นาที และตอบค าถามต่อคณะกรรมการการประเมินผล 
         ได้อย่างสอดคล้อง ถูกต้อง ครบถ้วน 
4.3 พิจารณาความสามารถในการให้การปรึกษาเพ่ือน (30 คะแนน)  
 - ผู้เข้าแข่งขันแสดงถึงความสามารถในการให้การปรึกษาเพ่ือน 
4.4 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

             ระดับชาติ คะแนนเต็ม 36 คะแนน (100%)  
 ผู้เข้าแข่งขันแสดงถึงความสามารถในการให้การปรึกษาเพ่ือน ดังนี้ 
 1) กระบวนการให้การปรึกษา  15 คะแนน (41.67 %) 
 2) ทักษะการให้การปรึกษา  18 คะแนน (50.00 %) 
 3) บุคลิกภาพของผู้ให้การปรึกษา    3 คะแนน ( 8.33 %) 
5.  เกณฑ์การตัดสิน 
  ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  ร้อยละ 70 – 79.99  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  ร้อยละ 60 – 69.99 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
      ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 
 
6. คณะกรรมการตัดสิน 
    คุณสมบัติและจ านวนคณะกรรมการ 
 - คณะกรรมการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) 
และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จ านวน 3 - 5 คน 

ข้อควรค านึง 
 -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
  -  กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท าการสอน 
  -  กรรมการควรมีที่มาจาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนอย่างหลากหลาย 
  -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 
สถานที่แข่งขัน  ควรเป็นห้องที่มีบริเวณกว้างเพียงพอที่จะน าเสนอผลงานได้ 
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7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
7.1 ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด ล าดับที่  1 - 3 จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน     

ในระดับชาติ 
7.2 ในกรณีท่ีมีทีมชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อของ

เกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 4.1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 4.2 ทีมใดได้คะแนนข้อ 
     ที่ 4.2 มากกว่าถือเป็นผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุก

ข้อ ให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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4.              ป.ปลายเปลี่ยนโลก “                 เด็กประถมก็ท าได้” 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 

                    
                                                                             
                                                                                        
                                                                                       
                                                         สิ่ง                                   
                           
      ”                                                                                      
                                                                                      
                                                 ร                                 
                                                                                  
                                               “                           ”          
                                                           ซ่ึง                                 
                                                                                                         
                      ง                                                                        อยู่      
รวมทั้งสังคมใกล้ตัว                                                                                    
                                                                               
                                                            สิ่                                   
                                   
                           

2.1                                                                           ทักษะชีวิต มี
ความเชื่อมั่นในตนเอง รู้วิธีคิด-จดัการกับปัญหา ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
                              ผ่านการท าโครงงานจิตอาสา 

2.2                                        ได ้                                                   
                       พร้อมๆ ไปกับ                   

2.3                                                                                             
                     

3.1                                                          
                                                                      

3.2                                                                                          
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4.1                                                                                 

                                                                                          
4.2                                                                                          

โดยการ                                                                           
5.  คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด 

5.1   นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6) ในสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยแต่ละทีม ต้องมี
ครูที่ปรึกษาซึ่งเป็นคุณครูผู้สอน  ณ  สถานศึกษา นั้นๆ 

5.2                                                 
                                                                           จาก
                 

5.3                                                                        
5.4                                                                                  
                               

                                                      
                                             ”              โครงงานพร้อมการด าเนิน

กิจกรรมของเด็กประถมปลาย ภายใต้แนวคิด  เปลี่ยนแปลงสังคม เด็กประถมก็ท าได้” โดยมีการ
                                                           

6.1                                        จะไม่มีการจัดประกวดระดับเขต ส าหรับทีมที่สนใจส่ง
โครงงานเข้าประกวดจะต้องส่งผลงานโดยรายละเอียด  ดังนี้ 

 6.1.1  ใบสมัครเข้าร่วมการประกวด 
 6.1.2  รายละเอียดโครงงาน ที่ต้องการส่งเข้าประกวดในรูปแบบแฟูมเอกสารและภาพนิ่ง  
ความยาว 10 – 20 หน้า ไม่ต้องน าเสนอภาคผนวก (หากเกินจ านวนหน้าที่ก าหนด โครงงานนั้นๆ จะ
ไม่ได้รับการพิจารณา) 
6.1.3 ภาพเคลื่อนไหว ที่แสดงถึงขั้นตอนการด าเนินการ เช่น การประชุมกลุ่ม และการวางแผน

ร่วมกัน, การน ากลุ่มเพ่ือนของแกนน า, การลงมือท ากิจกรรมจิตอาสาที่ทีมเป็นผู้คิดค้น โดย
จัดส่งเป็นภาพวิดีโอในรูปแบบ                  -         ตัดคะแนน 1 คะแนน ทุก
นาทีที่เกินก าหนด) 

                                                                                     
                    งาน                    ศึกษาตอน                                       
                             กิจกรรมจิตอาสาที่นักเรียนได้ด าเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – 
กันยายน 2555 ภายใต ้  งงานที่ต้องการส่งประกวด      กองอ านวยการการประกวด             
                                                    ”                กันยายน      
                                      รจากบรีส
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                                    สู่                                ตุลาคม 2555 

6.2                       ส าหรับการประกวดในรอบนี้         จาก 160 โรงเรียน        
                                                            งาน         
                                                                     ครั้งที่    
                                         

 -     เหนือ           เชียงใหม่                        – 23 พฤศจิกายน   2555 
 -     ตะวันออกเฉียงเหนือ       จ.ชัยภูม ิ                 7 - 9   ธันวาคม 2555 

-     กลาง              ระยอง               - 12 ธันวาคม 2555 
 -     ใต ้   จ.ภูเก็ต            19 – 21 ธันวาคม 2555 
หมายเหตุ วัน  เวลา  สถานที่ ในการน าเสนอโครงงานจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
                                                                           งานในลักษณะการ
แสดงบทบาทสมมุติที่จ าลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในการท าโครงงานจิตอาสาซึ่งทีมได้ด าเนินการไปแล้ว 
โดยมีเวลาการน าเสนอ                                                  น                    งาน
                                                        
                                                                    โดย โ ร ง เ รี ยน
                                  -3 จะได้รับทุน            ,        โรงเรียน                 
                                                                          ซึ่งจะประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ
ชิงชนะเลิศระดับชาติ ณ เวทีแข่งขันในแต่ละภูมิภาค 

อนึ่ง    งงาน                                                                       
                 ี่                                                     ง าน      
                                                       

6.3                          
โครงงานที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือเป็นตัวแทนของภูมิภาคต่างๆ  จ านวน  12 โครงงานจะต้องกลับมาน าเสนอ
ความคืบหน้าของโครงงาน และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองและชุมชนให้กับคณะกรรมการตัดสิน
โครงงานอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศระดับชาติ  ซึ่งจะจัดขึ้นภายในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  62  โดย
ในการน าเสนอนั้น  แต่ละโครงงานจะต้องท าการน าเสนอผลงานผ่านการแสดงบทบาทสมมุติที่จ าลอง
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นของโครงงานจิตอาสา  ซึ่งมีความคืบหน้าจากที่น าเสนอในการแข่งขันระดับภูมิภาค
                                           งาน                                       
                                                             ที่                 เป็น        -3 
ซึ่งได้คะแนน                                                                                     
   ,                                                           -           ทุนสนับสนุนการด าเนิน
โครงงานจ านวนหนึ่งและได้รับ                เกณฑ์ของ            
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                                                                                       ” 
             
                                              สพฐ                     
                                      จ ากัด                                              “    ” 
8. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

8.1 ส่งรายชื่อโรงเรียน, นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน จ านวน 12 คน พร้อมชื่อครูที่ปรึกษาทีมละ 2 คน 
8.2 (ระดับเขต) ส่งแผ่น DVD, VCD ทีบ่ันทึกการปฏิบัติงาน และ แฟูมงานที่เกี่ยวกับการด าเนินโครงงาน
ให้บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จ ากัด ตู้ ป.ณ. 151 ปณจ.ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10310 ภายใน 15 
กันยายน 2555  เพ่ือให้บริษัทฯ คัดเลือกโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบสู่การแข่งขันระดับภาค จ านวน 40 
โรงเรียน/ ภาค 
8.3 ส าหรับโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบสู่การแข่งขันระดับภาค ส่งแฟูมงานที่เกี่ยวกับการด าเนินโครงงานให้
คณะกรรมการจ านวน 5 ชุด (ระดับภาค) ล่วงหน้า 15 วัน และ จ านวน 6 ชุด (ระดับชาติ) ล่วงหน้า 30 
วัน ก่อนท าการแข่งขัน โดยมีลายมือชื่อผู้บริหารโรงเรียนรับรองความถูกต้อง *หากเลยเวลาที่ก าหนดจะ
ตัด 5 คะแนนต่อ 1 วัน 
8.4 โครงงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นโครงงานจิตอาสาที่เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาที่เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน และเป็นโครงงานที่นักเรียนชั้นประถมปลายเป็นผู้ริเริ่มและลงมือท าด้วยตนเอง 
8.5 กติกาและเงื่อนไข 

 ผู้จัดท าโครงงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผู้ก าลังเรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4-6 และต้องเรียนอยู่ใน
โรงเรียนเดียวกัน 

 ส่งโครงงานจิตอาสา เข้าประกวดได้โรงเรียนละ 1 โครงงาน 
 แผ่น DVD, VCD ที่บันทึกการปฏิบัติงาน ความยาวไม่เกิน  10 นาที 
 เป็นโครงงานจิตอาสาที่ริเริ่มขึ้นใหม่โดยนักเรียน และเกี่ยวข้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชนที่

โรงเรียนตั้งอยู่ 
 เป็นโครงงานจิตอาสาที่ไม่ซ้ ากับโครงงานจิตอาสาที่ส่งประกวดในงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 61 ปี 

2554  
 โรงเรียนที่เคยได้รับทุนจากโครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก ไม่สามารถน าโครงงานที่ได้รับทุน

ดังกล่าวในปี  2553-2555  เข้าร่วมประกวดได้       
8.6 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด              
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9. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน  
9.1 ระดับเขต (ไม่มีการจัดประกวด แต่ให้ส่งโครงงานมาที่กองอ านวยการเพ่ือคัดเลือก) 
9.1.1 การน าเสนอชิ้นงานเป็นแฟูมงาน/ภาพนิ่ง (ความยาว 10-20 หน้า)  80 คะแนน 
- มีการวางแผน พูดคุยถึงปัญหา และ ช่วยกันคิดทางแก้ปัญหาของส่วนรวมร่วมกัน 10  คะแนน 
- มีการตกลงร่วมกันถึงขั้นตอนในการท างาน การแบ่งงานและการอาสารับหนา้ที่ของแต่ละคน         10 คะแนน 
- เห็นวิธีการท างาน และ การจัดกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนอย่างชัดเจน  10 คะแนน 
- เป็นกิจกรรมที่สามารถแก้ปญัหาส่วนรวมที่โครงงานตั้งเปูาหมายไวไ้ด้อย่างเป็นรูปธรรม             10  คะแนน 
- รูปแบบกิจกรรมจิตอาสามีความริเริม่สรา้งสรรค์ แปลกใหม่ และเป็นแนวคิดของนักเรียน             10  คะแนน 
- จ านวนครั้ง และ ระยะเวลาในการท ากิจกรรมจิตอาสา  10 คะแนน 
- จ านวนนักเรยีน/คนในชุมชนที่รว่มท ากิจกรรมจิตอาสานอกเหนือจากสมาชิกในทีม  10  คะแนน 
- มีการน ากิจกรรมจิตอาสามาประยุกต์ลงสู่วิถีชีวิตปกติของโรงเรียน/ชุมชนได้  10 คะแนน 
9.1.2 การน าเสนอชิ้นงานในรูปแบบภาพวีดีโอ (ความยาว 7-10 นาที)   20 คะแนน 
-  การระดมความคิดเพ่ือแก้ปัญหาร่วมกัน และการวางแผนขั้นตอนการจัดกิจกรรม 5 คะแนน 
- การเตรียมงานของนักเรียนก่อนวันจัดกิจกรรมจิตอาสา    5 คะแนน 
- การด าเนินกิจกรรมอาสาที่ชัดเจน ว่าท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร     5 คะแนน 
- จ านวนผู้ร่วมท ากิจกรรมจิตอาสา       5 คะแนน 
9.2 ระดับภาค/ ระดับชาติ 
9.2.1 การน าเสนอชิ้นงาน ความยาว 10-15 หน้า   โดยจัดส่งแก่คณะกรรมการจ านวน 5 ชุด (ระดับภาค) และ             
จ านวน 6 ชุด (ระดับชาติ) (หากชิ้นงานเกินที่ก าหนด ตัด 1 คะแนนทุก 1 หน้า) 
9         ำ    ผลงานบนเวที รวมระยะเวลาไม่เกิน 15 นาที  
  - การเล่าและอภิปรายระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที เกี่ยวกับ               และการด าเนินงานของนักเรียน 
-                      ระยะเวลาไม่เกิน 10 นาท ี               ซึ่ง            ของกิจกรรมจิตอาสา 
9.2.3 ตอบค าถามคณะกรรมการ   5 นาท ี
               

ชิ้นงานเป็นแฟ้มงาน/ภาพนิ่ง        60 คะแนน 
- เห็นวิธีการท างาน และ การจัดกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนอย่างชัดเจน  10 คะแนน 
- เป็นกิจกรรมทีส่ามารถแก้ปัญหาส่วนรวมที่โครงงานตั้งเปูาหมายไวไ้ด้อย่างเป็นรูปธรรม  10  คะแนน 
- รูปแบบกิจกรรมจิตอาสามีความริเริม่สรา้งสรรค์ แปลกใหม่ และเป็นแนวคิดของนักเรียน  10  คะแนน 
- จ านวนครั้ง และ ระยะเวลาในการท ากิจกรรมจิตอาสา  10 คะแนน 
- จ านวนนักเรียน/คนในชุมชนที่รว่มท ากิจกรรมจิตอาสานอกเหนือจากสมาชิกในทีม  10  คะแนน 
- มีการน ากิจกรรมจิตอาสามาประยุกต์ลงสู่วิถีชีวิตปกติของโรงเรียน/ชุมชนได้  10 คะแนน 

ชิ้นงานในรูปแบบภาพวิดีโอ       20 คะแนน 
-  การระดมความคดิเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน และการวางแผนขั้นตอนการจัดกิจกรรม  5 คะแนน 
- การเตรียมงานของนักเรียนก่อนวันจัดกิจกรรมจิตอาสา     5 คะแนน 
- การด าเนินกิจกรรมอาสาที่ชัดเจน ว่าท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร     5 คะแนน 
- จ านวนผูร้่วมท ากิจกรรมจติอาสา        5 คะแนน 

การน าเสนอผลงาน   (15 นาที)      20 คะแนน 
1.  การน าเสนอผลงานให้มีความสอดคล้องกับชิ้นงานเป็นแฟูมงาน/ภาพนิ่ง และชิ้นงานในรูปแบบภาพ
วีดีโอ  โดยไม่ต้องจัดนิทรรศการ หากน าเสนอผลงานเกินเวลาที่ก าหนด ตัด 1 คะแนนทุกนาที 

- เห็นการพูดคุยถึงปัญหา และ การช่วยกันระดมความคดิแก้ปัญหา    5 คะแนน 
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- เห็นการจ าลองภาคปฏิบัติของกจิกรรมจิตอาสาที่ไดด้ าเนินการไปแล้ว   5 คะแนน 
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของรูปแบบในการน าเสนอ     5 คะแนน 
- ความชัดเจนในการตอบค าถามของกรรมการ     5 คะแนน 

2. คณะกรรมการสอบถาม ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 3 นาที 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
  80 –                                       
  70 –  9                                     
  60 –  9                                       
                                                      
หมายเหตุ รายละเอียดของเกณฑ์การให้คะแนนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
                                  การ 
 10.1                            
 10.2            กรรมการระดับภาค 

                     สพป.      ประสบการณ์ตรง                        
10.2.2              ,อาจารยม์หาวิทยาลัยหรือ                              ประสบการณ ์
         งาน        
10.2.3  กรรมการ 2 ท่าน จากองค์กรอิสระที่คดัเลือก โดย บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จ ากัด 

10.2.4 ตัวแทน 1 ท่าน จากบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จ ากัด 
 10.3            กรรมการระดับประเทศ 

10.3.1 คุณครูสังกัด สพฐ.      ประสบการณ์ตรง                        
10.3.2 ศึกษานิเทศก์, อาจารยม์หาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิ                 ประสบการณ ์
                   งาน        
10.3.3 กรรมการ 2 ท่าน จากองค์กรอิสระที่คัดเลือก โดย บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จ ากัด 
10.3.4 ตัวแทน 1 ท่าน จากบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จ ากัด 

11.     เงินรางวัลการประกวดโครงการ บรีส                   เปลี่ยนแปลงสังคม  
        เด็กประถมก็ท าได้”                    ชาติ 

11.1 รางวัลชนะเลิศส าหรับทีมท่ีได้คะแนนสูงสุดในล าดับที่  1-3  และได้คะแนนมากกว่า  80  
คะแนน  ได้รับทุน  100,000  บาท/โรงเรียน 

11.2 รางวัลส าหรับทีมท่ีได้คะแนนสูงสุดในล าดับถัดมา และได้คะแนนมากกว่า 80 คะแนน 
  ได้รับทุน  50,000 บาท/โรงเรียน 

11.3 รางวัลส าหรับทีมท่ีได้คะแนน   70-79 คะแนน  ได้รับทุน 25,000 บาท/โรงเรียน 
11.4 รางวัลส าหรับทีมท่ีได้คะแนน   60-69 คะแนน ได้รับทุน 15,000 บาท/โรงเรียน 
11.5 รางวัลส าหรับทีมท่ีได้คะแนน ต่ ากว่า 60 คะแนน ได้รับทุน 10,000 บาท/โรงเรียน 
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12.  สถานที่ติดต่อ และ ส่งโครงงานร่วมประกวดในรอบแรก 
กองอ านวยการ                                “                                  ” 
ตู้  ปณ.  151 ปณจ.  ลาดพร้าว  กรุงเทพฯ   10310 
มือถือ 0-88512-8013-4   โทรสาร :0-2274-0670     E-mail : breeze2555@yahoo.com  
Facebook : http://www.facebook.com/YoungKidsChangeTheWorld  หรือ Page บรีส ป.ปลาย
เปลี่ยนโลก 
13.  ขั้นตอนของแผนการด าเนินงาน   

             ป.ปลายเปลี่ยนโลก   “เปลี่ยนแปลงสังคม เด็กประถมก็ท าได้” 
1 สิงหาคม – 15 กันยายน 55 เปิดรับสมัครการส่งโครงงานเพ่ือเข้าประกวด 
15 กันยายน – 10 ตุลาคม 55 พิจารณาโครงงาน คัดเลือกโรงเรียนที่ผ่านเข้าสู่รอบการประกวดระดับภาค 

 (40 โรงเรียน / ภูมิภาค) 
15  ตุลาคม 2555 ประกาศผลโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบการประกวดระดับภาค ภาคละ 40 

โรงเรียน  
รวม  160  โรงเรียน 

29 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 
2555 

ก าหนดส่งผลงาน 5 ชุด ส าหรับโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบการประกวดระดับ
ภาค 
-    เหนือ               เชียงใหม่                 9 ตุลาคม   2555 
-    ตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ชัยภูมิ            วั     5 พฤศจิกายน 2555 
-    กลาง                ระยอง              พฤศจิกายน 2555 
-    ใต ้             จ.ภูเก็ต           19 พฤศจิกายน 2555 

เดือนธนัวาคม  2555 การแขง่ขนัรอบคดัเลอืกระดบัภาค เพื่อเข้าสูก่ารประกวดระดบัชาติ  

(3 โรงเรียน / ภมูิภาค) 

เดือนมกราคม  2556 การแขง่ขนัรอบชิงชนะเลศิระดบัชาติ ในงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ครัง้ที่ 62  
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http://www.facebook.com/YoungKidsChangeTheWorld%20%20หรือ
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ใบสมัคร 
                              

1.                       

                                                        -      

                                                                                       

                                                                                 

                                                                                      

                                                                                         

2.                        

                                                

                                                                                                                   

                                                 

3.                                   “                                  ” 

3.1 น าเสนอรายละเอียดโครงงานในรูปแบบแฟูมเอกสารที่อธิบายถงึแนวความคิดที่มาของปัญหา รวมถึง 

แนวทางการแก้ไขและกจิกรรมจิตอาสาที่เด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลายเป็นผู้คดิริเริ่มด้วยตนเอง 

                                              ตั้งแต่การประชุมจนถึงการลงมือท ากิจกรรมจิตอาสาที่สมาชิก 

ทั้งหมดภายในทีมและเพื่อนๆ  ไดม้ีส่วนร่วมช่วยกันลงมือท าด้วยตนเอง  ในรูปแบบ  DVD/VCD  ความยาว  7-10  นาที 

4.                         

                                                                                    

                                   ”                                                 -88512-8013-4  

5.                

  80 –                                       

  70 –  9                                    

  60 –  9                                      
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                                                                  ” 
                    

1.                                                                           ทกัษะชีวติ มีความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง รู้วธีิคิด-จดัการกบัปัญหา ฝึกการท างานร่วมกบัผู้อื่น                               ผา่นการท า
โครงงานจิตอาสา 

2.                                        ได้                                                    
                       พร้อมๆ ไปกบั                   

3.                                                                                            
                 ………………………………………………………………………………………………………  

         พืน้ท่ี        ……………………………..................................................................................… 
                          ………………  ……………   ……………………………………………………  
      /     ……………………………………  ……   ำ    /    ……………………… ……………………       

            …………………………………………… ……            ………………………  …………………   
             ……………………………………………        …………………………………………………… 
     อีเมลล์........................................................................................................................................................ 
     เว็บไซต์โรงเรียน.......................................................................................................................................... 
2. จ านวนนกัเรียนทัง้หมด (แบง่ตามชัน้เรียน) 
 อนบุาล.....................คน 
 ประถมศกึษาปีที่ 1............................คน  ประถมศกึษาปีที่ 2...............................คน 
 ประถมศกึษาปีที่ 3............................คน  ประถมศกึษาปีที่ 4...............................คน 
 ประถมศกึษาปีที่ 5............................คน  ประถมศกึษาปีที่ 6...............................คน 
3. จ านวนนกัเรียนทัง้หมดทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโครงการนี.้................................คน 
 จ านวนนกัเรียนจากโรงเรียนแกนน า...............................คน     
 จ านวนนกัเรียนจากโรงเรียนอื่นๆ ท่ีร่วมกิจกรรมจิตอาสา...........................คน   
4. จ านวนสมาชิกในชมุชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา...................................คน 
5. จ านวนผู้สนบัสนนุการท าโครงการ...........................................คน 
 ประกอบด้วย
..................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................
. 
       ทีม
................................................................................................................................................................................ 
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7                             
 7         -        …………………………………………………………                                      
 7         -        …………………………………………………………                                      
 7         -        …………………………………………………………                                      
 7         -        …………………………………………………………                                      
 7         -        …………………………………………………………                                      
 7         -        …………………………………………………………                                      
 7         -        …………………………………………………………                                      
 7         -        …………………………………………………………                                      
 7         -        …………………………………………………………                                      
 7         -        …………………………………………………………                                      
 7.11      -        …………………………………………………………                                      

7         -        …………………………………………………………                                      
8.                                             
 4 1 ……………………………………………………………………………………………………………   
 4 2 ……………………………………………………………………………………………………………  
 4 3 …………………………………………………………………………………………………………… 

4.4……………………………………………………………………………………………………………   
 4.5 ……………………………………………………………………………………………………………   
 4.6 …………………………………………………………………………………………………………… 
9. ลกัษณะโครงงานท่ีจดัท า 
 ...........โครงงานใหม ่
 ...........โครงงานตอ่เนื่อง (โปรดระบช่ืุอโครงงานเดิม...........................................................................) 
10. จ านวนครัง้ในการท ากิจกรรมจิตอาสาภายใต้โครงการท่ีสง่ประกวด 
 ...........เดือนละ 1 ครัง้                                                ……  ภาคเรียนละ 1 ครัง้ 
 ...........ปีการศกึษาละ 1 ครัง้     .........อื่นๆ ระบ.ุ........................... 
11. ปัญหาและสาเหตอุนัเป็นท่ีมาของการริเร่ิมและด าเนินโครงงานนี ้
 .................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................. 
12. วิธีด าเนินโครงงาน(อธิบายโดยยอ่) 
 .................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................. 
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13. สถานท่ีจดัท าโครงงาน 

 .................................................................................................................................................................. 
14. ความคิดเห็นของผู้สมคัรตอ่โครงงานท่ีน าเสนอ 

 .................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................. 
 ..................................................................................................................................................................      
 15.1 ผลตอ่ตวัผู้สมคัร 
 ................................................................................................................................................................. 
 15.2 ผลตอ่โรงเรียน 
 ................................................................................................................................................................. 
 15.3 ผลตอ่ชมุชน 
 ................................................................................................................................................................. 
 15.4 ผลตอ่ผู้อื่นๆ ที่มีสว่นร่วมในโครงงาน 
 ................................................................................................................................................................. 
                                                                 
 1.       -       ……………………………………………………………ต า     …………………………… 
                         ………………………………………………………       ……………………………  
          -     …………………………………………………………………        …………………………… 
                         ………………………………………………………        ……………………………  
 
 หน้าที่ท่ีรับผิดชอบในโครงการ 
 ................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................. 
                                …………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………  
  …………………………………………………………………………………………………………………                 
  …………………………………………………………………………………………………………………  
ผลที่คาดวา่จะได้รับจากการท าโครงงาน 
 ผลตอ่ตวัผู้สมคัร 
 ........................................................................................................................................................ 
 ผลตอ่โรงเรียน 
 ........................................................................................................................................................ 
  
             ผลตอ่ชมุชน 
 ....................................................................................................................................................... 
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 ผลตอ่ผู้อื่น ๆ ท่ีมีสว่นร่วมในโครงการ 
 ....................................................................................................................................................... 
 
                                        
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
  
            ……………………………………………………… 
       ……………………………………………………………  
              …………………………………………………… 

                   …………      ……………………      ……………   
          

    
 

                                                                     15 กนัยายน 2555 
                                    

         กองอ ำนวย   งกำ           ำย     ยน  ก “     ยน   ง  ง      ก     ก   ำ   ” 
                   ำ    ำว ก  ง           

                           : 0-88512-8013-4 
                : 0-2274-0670 
E-mail    : breeze2555@yahoo.com 
Facebook   : www.facebook.com/YoungKidsChangeTheWorld        
                                ” 
หมายเหต ุ    

1. ใบสมคัรสามารถจดัท าส าเนาได้   

2. ในการจดัส่งใบสมคัร ใหจ้ดัส่งกลบัมาเฉพาะ  หนา้  3/8  ถึงหนา้ 7/8  เท่านัน้  และตอ้งประทบัตราโรงเรียนหรือ
ใหผู้มี้อ านาจเซ็นรบัรองทกุหนา้ของเอกสารใบสมคัร   

3. จดัส่งใบสมคัรมาพร้อมกบัเอกสารโครงงาน แผ่นดีวีดีภาพน่ิงและวิดีโอทีเ่กี่ยวกบัโครงงาน โดยทางไปรษณีย์
เท่านัน้ 

 
 
 

 

mailto:breeze2555@yahoo.com
http://www.facebook.com/YoungKidsChangeTheWorld
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แผนภูมกิารด าเนินการคดัเลอืกกจิกรรม บรีส ป.ปลายเปลีย่นโลก  
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่62 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
 

แจ้งรายละเอยีดกจิกรรมให้โรงเรียน 

ในสังกดัทราบ 

 

2.ระดับสถานศึกษา 
 

สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยส่งใบสมัครพร้อม
เอกสารประกอบตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดโดยตรง 
ไปทีโ่ครงการ บรีส ป.ปลายเปลีย่นโลก 
 

ด าเนินการโดยบรีส 

1.โครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลกคัดเลอืกจากเขตพืน้ที่
การศึกษาให้เหลอืภูมิภาคละ 40 โรงเรียน  
2.ส่งข้อมูลรายช่ือผู้เข้ารอบในแต่ละภาคทราบเพือ่เข้าร่วม
แข่งขันระดับภาค  
3.ประกาศให้โรงเรียนทีเ่ข้ารอบระดับภาครับทราบ 

4.ด าเนินการส่งเอกสาร โรงเรียนที่เข้ารอบ 40 โรงเรียนไป
ยงัคณะกรรมการระดับภาค 
 

3.ระดับภูมภิาค (4 ภูมภิาค) 
 

เจ้าภาพระดับภูมิภาคด าเนินการ พร้อมจัดตั้ง
คณะกรรมการระดับภาคคัดเลอืกตัวแทนระดับภาค 
ภาคละจ านวน 3 โรงเรียน 
 

4.ระดับชาต ิ
 

โครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลกร่วมกบัสพฐ. 
ด าเนินการคักเลอืกในระดับประเทศ 
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5. เกณฑ์การประกวดหนังสือเลม่เล็ก 
1. หนังสือเล่มเล็ก 
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
 1.1 นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6 
  1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 
   1.3 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6 
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 2.1   แข่งขันเป็นทีม ๆ ละ 3  คน 
 2.2   จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   2.2.1   ระดับชั้น  ป. 4-6 จ านวน  1  ทีม   
     2.2.2 ระดับชั้น  ม. 1-3  จ านวน  1  ทีม 
     2.2.3  ระดับชั้น  ม. 4-6 จ านวน  1  ทีม  
3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
     3.1  กรอบเรื่องเป็นหนังสือบันเทิงคดีท่ี คณะกรรมการจะแจ้งกรอบเรื่องให้ทราบในวันแข่งขัน 
   3.2 รูปแบบของหนังสือเล่มเล็ก 
   1) นักเรียนระดับชั้น  ป.4 -6   
    -  ใช้กระดาษ 100   ปอนด์ ขนาด A4 พับครึ่ง 
      -  รูปเล่มประกอบด้วยหน้าปก ปกใน ปกหลัง ส่วนที่บอกถึงที่มาของเรื่องหรือ            
แรงบันดาลใจและวัตถุประสงค์ของหนังสือ มีเนื้อเรื่อง  6  หน้า และให้ก าหนดเลขหน้าให้ชัดเจน 
      -  เรื่องที่แต่งขึ้นเองหรือดัดแปลงมาจากเรื่องที่มีอยู่เดิมก็ได้ เป็นร้อยแก้ว ค าคล้องจอง 
หรือ กลอนเปล่า 
     -  ขนาดและรูปแบบของตัวอักษรมีขนาดโตพอสมควรเหมาะแก่วัย 
    -  มีภาพประกอบระบายสีด้วยสีไม้ 
   2) นักเรียนระดับชั้น  ม .1 -3     
    -  ใช้กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A4 พับครึ่ง 
      -  รูปเล่มประกอบด้วยหน้าปก ปกใน ปกหลัง ส่วนที่บอกถึงที่มาของเรื่องหรือ           
แรงบันดาลใจและวัตถุประสงค์ของหนังสือ มีเนื้อเรื่อง 10  หน้า และให้ก าหนดเลขหน้าให้ชัดเจน  
    -  เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเอง  หรือดัดแปลงมาจากเรื่องที่มีอยู่เดิมก็ได้  แต่งเป็นบทร้อยแก้ว
หรือร้อยกรอง 
     -  เนื้อหาภาพประกอบและรูปแบบตัวอักษรเหมาะส าหรับเด็กชั้น ม. 1 - 3 
    -  มีภาพประกอบระบายสีด้วยสีไม้น้ า 
 
   3) นักเรียนระดับชั้น  ม .4 -6    
    -  ใช้กระดาษ 100  ปอนด์ ขนาด A4 พับครึ่ง 
      -  รูปเล่มประกอบด้วยหน้าปก ปกใน ปกหลัง ส่วนที่บอกถึงที่มาของเรื่องหรือ           
แรงบันดาลใจและวัตถุประสงค์ของหนังสือ มีเนื้อเรื่อง  12  หน้า และให้ก าหนดเลขหน้าให้ชัดเจน 
      -  เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเองหรือดัดแปลงมาจากเรื่องที่มีอยู่เดิมก็ได้ เป็นบทร้อยแก้วหรือร้อย
กรองประกอบภาพ 
     -  เนื้อหาภาพประกอบและรูปแบบตัวอักษรเหมาะส าหรับวัยรุ่น ชั้น ม. 4 - 6 
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    -   มีภาพประกอบระบายสีด้วยสีไม้น้ า        
   3.3  ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะไม่ส่งคืน 
   3.4  ก าหนดเวลา 6  ชั่วโมง 
   3.5  อุปกรณ์ในการจัดท าให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง 
4.  เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน   
 4 .1  เนื้อหาสาระ                       20 คะแนน 
        4.2  ภาพประกอบ          15   คะแนน 
  4.3 ภาษา และฉันทลักษณ์        15 คะแนน 
 4.4 ความคิดสร้างสรรค์                    15   คะแนน 
 4.5 ชื่อเรื่อง            5  คะแนน 
   4.6 ขนาดและรูปแบบตัวอักษร      10 คะแนน 
 4.7 ความสวยงามของรูปเล่ม       15 คะแนน 
 4.8 การวางแผน  ท าโครงร่างงานเขียนได้เหมาะสมเป็นระบบ   5 คะแนน         
5. เกณฑ์การตัดสิน 
  ร้อยละ 80 – 100       ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  ร้อยละ 70 – 79       ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  ร้อยละ 60 – 69       ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่คณะกรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
6.  คณะกรรมการการแข่งขัน  ระดับชั้นละ  3 – 5 คน 

  คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
     -  เป็นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,การส่งเสริมการอ่าน,

ห้องสมุดมีชีวิต 
    -  เป็นครูที่ท าการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูบรรณารักษ์ หรือครูผู้ท าหน้าที่    

ครูบรรณารักษ์ 
     -  ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านภาษาไทย,บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์,นักเขียนหรือ

นักวาดภาพหนังสือเด็ก,หนังสือส าหรับวัยรุ่น 
   ข้อควรค านึง   
    -  กรรมการที่เป็นครูผู้สอนต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขันและกรรมการที่

เป็นศึกษานิเทศก์ต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาในเขตของตนเข้าแข่งขัน        
 -  กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท าการสอน 

    -  กรรมการควรมีที่มาจาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างๆ หลายเขตพ้ืนที่หลากหลาย 
    -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้กับทีมที่ชนะในล าดับที่ 1-3 
  สถานที่ท าการแข่งขัน 
    -  ห้องท่ีใช้แข่งขันต้องจัดโต๊ะ – เก้าอ้ีให้พร้อมส าหรับท างานกลุ่ม ที่สามารถด าเนินการ

แข่งขันพร้อมกัน 
  หมายเหตุ  ห้ามผู้เข้าแข่งขันน าเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องแข่งขัน 
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7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
 7.1 ทีมท่ีที่ชนะเลิศในล าดับ 1-3  จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน 
ในระดับชาติ 
 7.2 ในกรณีท่ีมีทีมที่ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาล าดับตามล าดับข้อ
ของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือ
เป็นผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพิจารณา   
ควรต่อยอดโดยการจัดค่ายพัฒนาทักษะการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก  และให้โอกาสนักเรียนได้พบ

นักเขียนมืออาชีพ 
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รายช่ือคณะกรรมการพจิารณาเกณฑ์การประกวดหนังสือเล่มเลก็ 

และการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน 

 

ที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง สังกดั เบอร์โทร. 
1 นางศกุนตลา  สุขสมยั รอง ผอ.สวก. สวก. สพฐ. 08 1345 7556 
2 พ.จ.อ.แดงรัตน์ชยั  คงสม นกัวชิาการศึกษา สวก. สพฐ. 08 6006 2383 
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6. การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ค าคม และซูโดกุ 
ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  62 พ.ศ.2555 

1.ประเภทและคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน :  
       1.1   ครอสเวิร์ดเกม  

            1.1.1  รุ่นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประเภททีม ๆ ละ 2 คน 
             1.1.2  รุ่นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1-3 ประเภททีม ๆ ละ 2 คน 
             1.1.3  รุ่นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4-6 ประเภทบุคคล 
*(เฉพาะรุ่นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ใช้อุปกรณ์แข่งขันครอสเวิร์ดเกมระดับประถม และรุ่นมัธยมศึกษา ใช้
อุปกรณ์ครอสเวิร์ดเกมปกติ ) 

1.2   เอแม็ท 
            1.2.1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6** ประเภททีม ๆ ละ 2 คน 

             1.2.2  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประเภททีม ๆ ละ 2 คน 
             1.2.3  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประเภทบุคคล 
*(เฉพาะรุ่นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ใช้อุปกรณ์แข่งขันเอแม็ทระดับประถม และรุ่นมัธยมศึกษา ใช้อุปกรณ์เอแม็
ทปกติ ) 

   1.3   ค าคม 
          1.3.1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประเภททีม ๆ ละ 2 คน 

           1.3.2  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประเภททีม ๆ ละ 2 คน 
           1.3.3  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประเภทบุคคล 

   1.4   ซูโดกุ (รูปแบบการแขง่ขันเปน็ชุดกระดาษค าตอบ) 
          1.4.1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประเภทบุคคล 

           1.4.2  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประเภทบุคคล 
           1.4.3  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประเภทบุคคล 
(ปริศนาซูโดกุ ที่ใช้แข่งขันระดับประถม จะเป็นซูโดกุ แบบ6x6, 6x6 ตัวอักษร, 8x8, 8x8 ตัวอักษร, 8x8 ทแยง
มุม, 8x8 จิ๊กซอ, 9x9, 9x9 ตัวอักษร, 9x9 ทแยงมุม, 9x9 จิ๊กซอ และระดับมัธยม จะเป็นซูโดกุ แบบ 9x9, 9x9 
ตัวอักษร, 9x9 ทแยงมุม, 9x9 จิ๊กซอ, Even-Odd, Consecutive, Asterisk, Wordoku, Alphabet Jigsaw, 
Windoku) 
2.หลักเกณฑ์การคัดเลือกและระบบการแข่งขัน 

การคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ค าคม และซูโดกุ เข้าแข่งขันในงานศิลปะหัตถกรรม
นักเรียน แบ่งรอบการแข่งขันออกเป็นรอบคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  รอบคัดเลือกระดับภาค  มี
รายละเอียดดังนี้   

2.1 การคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
คัดเลือกโดยจัดการแข่งขันภายในแต่เขตพ้ืนที่การศึกษา โดยโรงเรียนสามารถส่งตัวแทนเข้าแข่งขันแต่ละ

เกมกีฬา (ครอสเวิร์ดเกม  เอแม็ท ค าคม และซูโดกุ) จ านวนไม่เกิน 1 ทีม/รุ่น  
       2.1.1 จ านวนเกม/รอบ ที่ใช้คัดเลือก 
  -  ครอสเวิร์ดเกม 7-12 เกม 
  -  เอแม็ท  7-12 เกม 
  -  ค าคม  7-12 เกม 
  -  ซูโดก ุ 1 รอบ 
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จ านวนเกมการคัดเลือกและจ านวนวันแข่งขันจะขึ้นอยู่กับจ านวนทีมกีฬาที่สมัครแข่งขัน โดยนักกีฬาที่ได้อันดับ 
1  แต่ละเกมกีฬาเข้าสู่การแข่งขันระดับภาค  

2.2   การคัดเลือกในระดับภาค 
คัดเลือกจากนักกีฬาที่เข้ารอบอันดับ 1  ของแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา (หัวข้อ 2.1)  โดยแบ่งออกเป็น 4 ภาค 

ได้แก่ ภาคกลาง และภาคตะวันออก , ภาคเหนือ , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้    
       2.2.1 จ านวนเกม/รอบ ที่ใช้คัดเลือก 

  -  ครอสเวิร์ดเกม 8-12 เกม 
  -  เอแม็ท  8-12 เกม 
  -  ค าคม  8-12 เกม 
  -  ซูโดก ุ 2 รอบ 
จ านวนเกมการคัดเลือกและจ านวนวันแข่งขันจะขึ้นอยู่กับจ านวนทีมท่ีเข้าแข่งขัน โดยนักกีฬาที่ได้อันดับ 1 ถึง 
3 ของแต่ละเกมกีฬาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ   

2.3  การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 
      2.3.1 จ านวนเกม/รอบ ที่ใช้ในการแข่งขัน 

  -  ครอสเวิร์ดเกม 8-12 เกม 
  -  เอแม็ท  8-12 เกม 
  -  ค าคม  8-12 เกม 
  -  ซูโดก ุ 2  รอบ 
ประเภทครอสเวิร์ดเกม   เอแม็ท และค าคม  – น าผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับ 1 และอันดับ 2  เข้าแข่งขันเพ่ือ
ชิงชนะเลิศ 
ประเภทซูโดกุ – น าผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ถึง อันดับที่ 5  เข้าแข่งขันเพ่ือชิงชนะเลิศ 
3.เกณฑ์การตัดสิน 

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ  มีระดับการตัดสิน  ดังนี้ 
ร้อยละ   80 – 100   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 ร้อยละ   70 – 79   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
 ร้อยละ   60 – 69   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
 น้อยกว่าร้อยละ 60   ได้เกียรตบิัตร เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
4. ระบบและกติกาการแข่งขัน 
 ใช้กฎกติกาและระบบการแข่งขันตามแบบมาตรฐานสากล  ก ากับโดยสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท 
ค าคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย  ส าหรับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท และค าคม มีคู่แข่งขันกระดานละ 2  ทีม 
ส่วนซูโดกุจะแข่งขันรวมเพ่ือการคัดเลือก  ซึ่งแบ่งออกเป็นรอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ ดังนี้  
    4.1 รอบคัดเลือก  ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท และ ค าคม จะแข่งขันตามจ านวนเกมที่ก าหนดไว้ โดยใช้วิธี
ประกบคู่แบบ Swiss Pairing ให้ผู้เข้าแข่งขันที่ผลการแข่งขันระดับเดียวกันพบกัน จนกระทั่งเกมคัดเลือก
สุดท้าย ใช้วิธี King of the Hill เรียงล าดับ และให้อันดับ 1 พบ 2 และ 3 พบ 4 เป็นต้น ส่วนซูโดกุจะแข่งขัน
รวมด้วยปริศนาที่ก าหนดให้แบบเดียวกัน โดยผู้ที่ลงตัวเลขถูกต้อง จึงจะได้คะแนนและคะแนนโบนัสความเร็ว 
(เสร็จก่อนเวลา) หากลงตัวเลขไม่ถูกต้องจะไม่ได้คะแนน 
    4.2 รอบชิงชนะเลิศ  ผู้แข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท และค าคม ที่มีผลการแข่งขันดีที่สุดสองอันดับ
แรก จะได้เข้าสู่รอบ    ชิงชนะเลิศ  ส่วนซูโดกุ จะคัดเลือกผู้แข่งขันได้คะแนนสูงที่สุด 5 อันดับแรก เข้าสู่รอบ
ชิงชนะเลิศ   
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ภาคผนวก (กติกาเพิ่มเติม) 
1. แต้มต่างต่อเกม Maximum Difference  
 - ครอสเวิร์ดเกม รุ่น ประถมศึกษา แต้มต่างไม่เกิน 100 แต้ม/เกม ถ้าเกินกว่านั้นให้ปัดลงเหลือ 

100 แต้ม/เกม เกมสุดท้าย แต้มต่างไม่เกิน 80 แต้ม/เกม ถ้าเกินกว่านั้นให้ปัดลงเหลือ 80 แต้ม/เกม   
 - เอแม็ทและค าคม รุ่น ประถมศึกษา แต้มต่างไม่เกิน 150  แต้ม/เกม ถ้าเกินกว่านั้นให้ปัดลง

เหลือ 150 แต้ม/เกม เกมสุดท้าย แต้มต่างไม่เกิน 120 แต้ม/เกม ถ้าเกินกว่านั้นให้ปัดลงเหลือ 120 แต้ม/เกม   
 - ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ค าคม รุ่น มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย แต้มต่างไม่เกิน 250 

แต้ม/เกม ถ้าเกินกว่านั้นให้ปัดลงเหลือ 250 แต้ม/เกม เกมสุดท้าย แต้มต่างไม่เกิน 200 แต้ม/เกม ถ้าเกินกว่า
นั้นให้ปัดลงเหลือ 200 แต้ม/เกม   

 - รอบชิงชนะเลิศไม่มี Maximum Difference ต่อเกม 
2. การชนะบาย (Bye) 
 - ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ค าคม ทุกรุ่น ชนะบายได้ 100 แต้ม/เกม ยกเว้น ครอสเวิร์ดเกม รุ่น 

ประถมศึกษา ชนะบาย 50  แต้ม/เกม  
 3.วิธีการนับคะแนน 

 3.1 คะแนนประจ าปริศนา หากผู้แข่งขันสามารถแก้โจทย์ปริศนาซูโดกุได้ภายในเวลาที่ก าหนด
และถูกต้อง ท่านจะได้รับ 

คะแนนประจ าปริศนาตามท่ีระบุไว้ในแต่ละข้อ 
 3.2 คะแนนโบนัสเวลา ในแต่ละรอบจะมีการก าหนดเวลาในการแก้โจทย์ปริศนาไว้ หากผู้แข่งขัน
สามารถแก้โจทย์ 

ปริศนาทั้งหมดได้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด ท่านจะได้รับคะแนนโบนัสเวลาเพิ่มขึ้นอีก นาทีละ 3 คะแนน 
โดยค านวณจากเวลาที่เหลืออยู่เป็นนาที (เศษของนาทีปัดทิ้ง) คูณด้วย 3 (ถ้าแก้โจทย์ปริศนาไม่ถูกต้อง จะไม่ได้
รับคะแนนโบนัสนี้)   เช่น  เวลาในรอบก าหนดให้ 30 นาที แต่นาย Z ท าเสร็จและถูกต้องภายในเวลา 20 นาที 
40 วินาที นาย Z จะได้คะแนนโบนัสเวลาในรอบนี้ เท่ากับ 9 นาที (เวลาเหลือ 9 นาที 20 วินาที แต่เศษของ
นาทีปัดทิ้ง เหลือ 9 นาที) x 3 คะแนนต่อนาที = คะแนนโบนัสเวลา 27 คะแนน 

4. โรงเรียนสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขัน และขอค าปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่
สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ค าคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย  โทรศัพท์  02-6819971-3 

 
 
 


