ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖5 ปีการศึกษา ๒๕๕8
สรุปกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เขตพื้นที่/ระดับชั้น
สพป.
สพม.
ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.1-3 ม.๔-6

ชื่อกิจกรรม

1. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
1.1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
1.2 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและ
สะกดรอย
1.3 การจัดการค่ายพักแรม
1.4 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ
2. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
- การประกวดหนังสือเล่มเล็ก
รวมทั้งสิ้น 5 กิจกรรม

ประเภท

หมายเหตุ

ทีมละ 6 คน
ทีมละ 6คน





ทีมละ 8 คน
ทีมละ 6 คน












ทีมละ 3 คน

9 รายการ
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1. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
1.๑การผูกเงื่อน เดินทูนของบนศีรษะและโยนลูกบอล
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
เป็นลูกเสือ – เนตรนารี หรือ ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
1) แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 6 คน
2) จานวนผู้เข้าแข่งขัน สถานศึกษาละ 1 ทีม
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
ผู้เข้าแข่งขันปฏิบัติกิจกรรมการแข่งขันในการเดินทรงตัววางของบนศีรษะ โยนลูกบอล และผูกเงื่อน
ตามใบงาน ดังต่อไปนี้
3.1 เดินวางของบนศีรษะมือทั้งสองข้างกอดอก อ้อมสิ่งกีดขวาง ระยะทาง 14 เมตร ไปและกลับ
3.2 โยนลูกบอล(ใช้ลูกเทนนิส) ลงตะกร้า ระยะห่าง 2.5 เมตร
3.3 ผูกเงื่อน 4 เงื่อน
1) เงื่อนกระหวัดไม้สองชั้น
2) เงื่อนพิรอด
3) เงื่อนขัดสมาธิ
4) เงื่อนบ่วงสายธนู
3.4 ให้ผู้จัดการแข่งขันจัดเตรียมเชือกผู กเงื่อนที่มีขนาดเท่ากัน ยาว 2 เมตร จานวน 5 เส้น และ
เชือกไนลอนขนาดเล็กกว่าเชือกผูกเงื่อน ยาว 2 เมตร จานวน 1 เส้น
3.5 ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี หรือยุวกาชาด
4. เกณฑ์การให้คะแนน
4.1 เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
1) ผลสาเร็จของการปฏิบัติงาน (75 คะแนน)
1.1 เดินวางของบนศีรษะ คนละ 5 คะแนน
30 คะแนน
1.2 โยนลูกเทนนิสลงตะกร้า คนละ 3ลูก ๆละ 1 คะแนน
18
คะแนน
1.3 ความถูกต้องของการผูกเงื่อน คนละ 2 คะแนน
12 คะแนน
1.4 ประสิทธิภาพของเชือกที่ผูกต่อกัน
12 คะแนน
1.4.1 ให้ผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายดึงเชือกที่ผูกกับ ไม้กั้นต่อกันมาและเชือกบ่วงสาย
ธนูที่ผูกกับตัว ถ้าหลุด ให้ตัด 4 คะแนน
1.4.2 ดูความเรียบร้อยของเงื่อน และปลายเชือกเงื่อนที่ใช้ต่อเชือก 4 คะแนน
1.4.3 วัดความยาวของเชือกที่ผูกจากหลักถึงตัวผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายทีมใดต่อ
เชือกได้ยาวที่สุดได้ 4 คะแนน และลดคะแนนทีมที่ได้ความยาวลดลงมาทุก 5 ซม. ต่อ 1 คะแนน
1.5 การเลือกใช้เชือกให้เหมาะสมกับเงื่อน
3
คะแนน
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2) ความเป็นผู้นา ผู้ตาม เครื่องแต่งกาย (20 คะแนน)
2.1 บทบาทของหัวหน้าทีมในการสั่งการ การควบคุมทีม
5
คะแนน
2.2 ลูกทีมเชื่อฟังและปฏิบัติงานตามคาสั่งอย่างมีวินัย
5
คะแนน
2.3 แต่งเครื่องแบบครบและถูกต้องทั้งหมด (แต่งเครื่องแบบไม่ 5
คะแนน
ครบหรือไม่ถูกต้อง ให้กรรมการใช้ดุลพินิจลดคะแนนตามความเหมาะสม)
2.4 ความแคล่วคล่องว่องไว ความมีวินัย
5
คะแนน
3) เวลาที่ใช้ ( 5 คะแนน)
3.1 ทีมที่ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จโดยใช้เวลาน้อยที่สุด ได้คะแนน 5 คะแนน
3.2 ทีมที่ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จใช้เวลามากขึ้น ลดคะแนนลงตามส่วนทุก 1 นาที
ต่อ 1 คะแนน
4.2 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
5. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 – 100
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
6. คณะกรรมการตัดสิน
- จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
คุณสมบัติกรรมการ
- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความชานาญในกิจกรรมลูกเสือ
- ครูผู้สอนลูกเสือที่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อนขึ้นไป
- ครูผู้สอนยุวกาชาดโดยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นาขึ้นไป
- เป็นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ
ข้อควรคานึง
- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
- กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทาการสอน
- กรรมการควรมีที่มาจาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย
- กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในลาดับที่ 1-3
สถานที่แข่งขัน
สถานที่จัดแข่งขันควรเป็นลานกลางแจ้ง หรือห้องประชุม พื้นราบ
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แผนผังสนามแข่งขันเดินทรงตัวทูนของบนศีรษะและโยนบอล

จุดผูกเงื่อน

2.5 ม.
ไม้ก้ นั

1 ม.
5ม.
1 ม.
1 ม.
1 ม.
1 ม.
5ม.
1 ม.

จุดเริ่ ม

เส้นรอ

3 ม.

ตะกร้า

โต๊ะ

กรวย

เส้นตรงกว้าง 4 นิ้ว ยาว 3 ม.

ทีมผู้เข้าแข่งขัน
เส้นทางเดินอ้อมกรวย
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7. การเข้าแข่งขันระดับภาค
7.1 ในกรณีที่มีทีมชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับข้อ
ของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 1.1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 1.2 ทีมใดได้คะแนนข้อที่
1.2 มากกว่าถือเป็นผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 1.2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับ
ฉลาก
คาแนะนาสาหรับคณะกรรมการ
การจัดเตรียมอุปกรณ์ใช้ในการแข่งขัน
1. ลูกเทนนิสสาหรับใช้ในการแข่งขัน จานวนลู่ละ 18 ลูกรวม 54 ลูก
2. ตะกร้าแชร์บอล ขนาดเท่ากัน 3 ใบ
3. สมุดลูกเสือปกแข็ง จานวน 3 เล่ม
4. นาฬิกาจับเวลา 3 เรือน
5. เชือกผูกเงื่อน ขนาดเท่ากัน ยาว 2 เมตร จานวน 15 เส้น
6. เชือกไนล่อน เส้นเล็กกว่าเชือกผูกเงื่อน ความยาว 2 เมตร จานวน 3 เส้น
7. ไม้กลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1- 2 นิ้ว ยาว 5 – 6 เมตร 2 อัน นามาต่อกัน ผูกกับหลักไว้เพื่อให้
ผู้เข้าแข่งขันใช้ผูกเงื่อนและเป็นจุดกั้นสาหรับการโยนลูกเทนนิส
8. โต๊ะนักเรียนหรือโต๊ะอื่นที่มีขนาดใกล้เคียง จานวน 6 ตัว ไว้สาหรับวางสมุดและลูกเทนนิส
9. ฉลากหมายเลข 1 - 6 ใส่กล่องทึบแสง จานวน 3 ชุด
10. กรวยยางหรืออุปกรณ์อย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน จานวน 15 อัน
11. กระดาษกาว/วัสดุอื่นที่มีลักษะเดียวกัน ขนาด 2 นิ้ว จานวน 3 ม้วน สาหรับตีเส้นตรงให้เดินทรงตัว
การจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
1. สถานที่สาหรับการแข่งขัน เป็นลานพื้นราบ
2. จัดทาลู่ 3 ลู่ ความยาวลู่ละ 22 เมตร กว้าง 3 เมตร สาหรับผู้เข้าแข่งขันครั้งละ 3 ทีม
แต่ละลู่ขีดเส้นทาเครื่องหมายและวางอุปกรณ์ดังนี้
- ระยะ 3 เมตรแรก เป็นจุดยืนรอของสมาชิกทีมที่เข้าแข่งขัน
- ระหว่างจุดรอถึงจุดเริ่มต้น ระยะ 1 เมตร วางโต๊ะ 1 ตัว สาหรับวางสมุดลูกเสือปกแข็ง 1 เล่ม
- จากจุดเริ่มต้น ใช้เทปกาว 2 นิ้ว ตีเส้นตรงขนาดกว้าง 4 นิ้ว ยาว 5 เมตร แล้ววางกรวยที่ 1
- จากกรวยที่ 1 ให้วางกรวยเรียงในแนวตรงต่อไปอีก 4 กรวย ระยะห่างระหว่างกรวย 1 เมตร
- จากกรวยที่ 5 ให้ใช้เทปกาว 2 นิ้วตีเส้นตรงขนาดกว้าง 4 นิ้วยาว 5 เมตร ไปจนจุดสิ้นสุด
การเดินทรงตัว
- จากจุดสิ้นสุดการเดินทรงตัว วางโต๊ะ 1 ตัว ไว้สาหรับวางสมุดและวางตะกร้าใส่ลูกเทนนิส
ตะกร้าละ 18ลูก
- จากจุดสิ้นสุดการเดินทรงตัว ถึงจุดผูกเงื่อน ระยะ 1 เมตร ปักหลักผูกไม้กั้นยาว 9 เมตร สูงจาก
พื้นไม่เกิน 30 เซนติเมตร ไว้สาหรับกั้นเป็นแนวโยนลูกบอลลงตะกร้า และไว้ ให้ผู้เข้าแข่งขันคนที่ 1 ผูกเงื่อน
ยึดติดกับไม้
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- จากจุดไม้กั้น ระยะ 2.5 เมตร ให้วางตะกร้าแชร์บอลลู่ละ 1 ใบ โดยอาจจะนาหินหรืออิฐผูกไว้
นอกก้นตะกร้าเพื่อถ่วงยึดกับพื้นกันล้มได้ แต่ห้ามใช้วัสดุอื่นใดใส่ไว้ในตะกร้า
3. ให้ ผู้ เข้าแข่งขัน ยื น เข้าแถวที่จุ ดรอห่ างจากจุดเริ่มต้น 1 เมตร ห้ ามผู้ เข้าแข่งขันออกจากจุดรอ
จนกว่าผู้เข้าแข่งขันคนก่อนจะกลับมาสัมผัสมือ
4. ขณะแข่งขันควรให้ผู้เข้าแข่งขันถอดหมวก
การดาเนินการแข่งขัน
1. แจกใบงานให้ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมพร้อมๆกัน (ครั้งละ 3 ทีม) ให้เวลาแต่ละทีมอ่านใบงาน และ
สังเกตการสัง่ งาน การปฏิบัติงาน ความเป็นผู้นาผู้ตาม
2. ให้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีม (ทุกคน) มาจับฉลากหมายเลข เมื่อจับได้แล้วให้ถือไว้ก่อน,ห้ามเปิดออกดู
จนกว่าจะได้ยินสัญญาณ ให้สังเกตการสั่งงานของนายหมู่ การปฏิบัติงาน ความเป็นผู้นาผู้ตาม
3. มอบเชือกที่จัดเตรียมไว้ให้แก่นายหมู่ หมู่ละ6 เส้น (ประกอบด้วยเชือกผูกเงื่อน 5 เส้น และเชือก
ไนล่อน 1 เส้น) เพื่อให้นายหมู่ดาเนินการมอบเชือกให้สมาชิกคนละ 1 เส้น เพื่อใช้ในการแข่งขัน
เมื่อได้เชือกประจาตัวแล้ว ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจัดการเก็บเชือกประจาตัวแบบลูกเสือ เสร็จแล้ว
ให้ใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงหรือกระโปรงของแต่ละคน
4. เมื่อได้ยินสัญญาณนกหวีด จึงเริ่มปฏิบัติตามใบงานและเริ่มจับเวลา
5. เริ่มการแข่งขัน ให้ผู้เข้าแข่งขันคนที่ 1 เดินจากจุดรอมาที่โต๊ะวางสมุด หยิบสมุดลูกเสือปกแข็งวาง
บนศีรษะ เอามือกอดอก เดินจากจุดเริ่มต้นเหยียบไปบนเส้นตรงที่จัด ไว้ ถึงกรวยให้เดินอ้อมกรวยแบบงูเลื้อย
5 กรวย ผ่านกรวยสุดท้ายแล้วให้เดินตรงไปตามเส้นจนถึงจุดสิ้นสุดการเดินทางตัว หยิบสมุดจากศีรษะวางไว้
บนโต๊ะตัวที่ 2หยิบลูกเทนนิสในตะกร้า เดินไปที่ไม้กั้น โยนลูกเทนนิสลงตะกร้า ครั้งละ 1 ลูก จนครบ 3 ลูก
เสร็จแล้วให้ดึงเชือกประจาตัวจากที่เก็บออกมาใช้ผูกเงื่อนกระหวัดไม้ 2 ชั้นกับไม้กั้นตรงจุดที่กาหนด แล้วดึง
ปลายเชือกไปทางจุดเริ่มต้นให้ตึง ทิ้งปลายเชือกไว้ เดินไปหยิบสมุดปกแข็งจากบนโต๊ะตัวที่ 2 วางบนศีรษะ
เอามือกอดอก เดินย้อนกลับไปตามเส้นทางเดิมจนถึงจุดเริ่มต้น หยิบสมุดจากศีรษะวางบนโต๊ะ แล้ววิ่งไป
สัมผัสมือกับสมาชิกผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปเพื่อเข้าปฏิบัติกิจกรรมดังเช่นผู้เข้าแข่งขันคนแรก
ผู้เข้าแข่งขันคนใดทาสมุดตกระหว่างทาง ให้หยุดตรงจุดที่สมุดตก หยิบสมุดวางบนศีรษะแล้วเดินต่อไป
กรรมการตัดคะแนนผู้เข้าแข่งขันครั้งละ 1 คะแนน ทุกครั้ง ในกรณีต่อไปนี้
- ทาสมุดตกจากศีรษะ
- ทากรวยล้ม กรวยละ 1 คะแนน
- เดินออกนอกเส้นตรง ก้าวละ 1 คะแนน
- ใช้มือจับหรือหยิบสมุดก่อนถึงจุดที่กาหนด
6. เมื่อผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปสัมผัสมือกับผู้เข้าแข่งขันคนก่อนแล้วให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้เข้าแข่งขัน
คนแรกจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสิ้นสุดการเดินทรงตัว หยิบสมุดจากศีรษะวางไว้บน หยิบลูกเทนนิสในตะกร้า
เดินไปที่ไม้กั้น โยนลูกเทนนิสลงตะกร้า ครั้งละ 1 ลูก จนครบ 3 ลูก เสร็จแล้วดึงเชือกประจาตัวจากที่เก็บไป
ผูกเงื่อนกับปลายเชือกที่ผู้เข้าแข่งขันคนก่อนทิ้งปลายเชือกไว้ เสร็จแล้วดึงปลายเชือกไปทางจุดเริ่มต้นให้ตึง
ทิ้งปลายเชือกไว้ แล้วไปหยิบสมุดปกแข็งจากโต๊ะตัวที่ 2 วางบนศีรษะเดินย้อนกลับตามเส้นทางเดิมไปที่
จุ ด เริ่ ม ต้ น หยิ บ สมุ ด จากศี ร ษะวางบนโต๊ ะแล้ ว วิ่ งไปสั ม ผั ส มื อ ผู้ เข้ าแข่ งขั น คนต่ อ ไปเพื่ อ ปฏิ บั ติ กิ จ กรรม
ตามลาดับ
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7. ผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายเมื่อผูกเงื่อนตามที่กาหนดทั้ง 2 เงื่อนเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ต้องไปหยิบสมุดจาก
โต๊ะตัวที่ 2 แต่ให้ดึงปลายเชือกให้ตึง และร้องไชโยขึ้น ถือเป็นการสิ้นสุดการแข่งขัน กรรมการบันทึกเวลาที่
ปฏิบัติกิจกรรมของแต่ละทีมไว้เพื่อใช้ประกอบการให้คะแนน
8. คณะกรรมการตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์
9. รวบรวมผล สรุปผลการแข่งขัน
ใบงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
การผูกเงื่อน เดินทูนของบนศีรษะและโยนลูกบอล
1. ให้ผู้เข้าแข่งขันไปยืนตั้งแถวในจุดที่กาหนดให้ อ่านใบงาน เมื่อเข้าใจแล้วให้ส่งใบงานคืนกรรมการ
กรรมการจะมอบเชือกให้แก่นายหมู่ ทีมละ 6 เส้น
2. ให้ทุกคนในทีมจับฉลากหมายเลขลาดับเพื่อปฏิบัติกิจกรรม
3. เมื่อได้ยินสัญญาณจากกรรมการ ให้ทุกคนเปิดอ่านหมายเลขที่จับฉลากได้ แล้วตั้งแถวตอนเรียง
ตามลาดับหมายเลขที่จับฉลากได้
4. นายหมู่มอบเชือกให้สมาชิก คนละ 1 เส้น ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจัดการเก็บเชือกประจาตัวแบบ
ลูกเสือ เสร็จแล้วให้ใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงหรือกระโปรงแล้วปฏิบัติดังต่อไปนี้
หมายเลข 1 เดินจากจุดรอไปที่จุดเริ่มต้น หยิบสมุดที่กรรมการจัดไว้บนโต๊ะวางบนศีรษะ เดินมือ
กอดอกทูนสมุดบนศีรษะเท้าเหยียบไปตามเส้นที่จัดไว้ ถึงกรวยให้เดิ นอ้อมกรวยทุกกรวย สิ้นสุดกรวยเดินไป
ตามเส้นจนถึงโต๊ะตัวที่ 2 หยิบสมุดจากศีรษะวางไว้บนโต๊ะ หยิบลูกเทนนิสในตะกร้า เดินไปที่ไม้กั้น โยนลูก
เทนนิสลงตะกร้า ครั้งละ 1 ลูก จนครบ 3 ลูก แล้วหยิบเชือกจากที่เก็บมาแก้ออก นาปลายเชือกข้างหนึ่งไปผูก
กับไม้กั้นด้วยเงื่อนกระหวัดไม้ 2 ชั้น ตรงจุดที่กรรมการกาหนด ดึงปลายเชือกไปทางจุดเริ่มต้นให้ตึง ปล่อย
เชือกทิ้งไว้ แล้วไปหยิบสมุดจากโต๊ะวางบนศีรษะ มือกอดอก เดินย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นตามเส้นทางเดิม ถึง
จุดเริ่มต้นให้หยิบสมุดจากศีรษะวางบนโต๊ะแล้ววิ่งไปสัมผัสมือกับผู้เข้าแข่งขันคนต่อไป เสร็จแล้วให้ออกจากลู่
แข่งขันไป
หมายเลข 2 ปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้เข้าแข่งขันหมายเลข 1 แต่ให้นาเชือกไปผูกต่อกับปลายเชือกของ
หมายเลข 1 ด้วยเงื่อนพิรอด
หมายเลข 3 ปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้เข้าแข่งขันหมายเลข 2 และให้นาเชือกไปผูกต่อกับปลายเชือก
ของหมายเลข 2 ด้วยเงื่อนพิรอด
หมายเลข 4 ปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้เข้าแข่งขันหมายเลข 2 และให้นาเชือกไปผูกต่อกับปลายเชือก
ของหมายเลข 3 ด้วยเงื่อนขัดสมาธิ
หมายเลข 5 ปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้เข้าแข่งขันหมายเลข 2 และให้นาเชือกไปผูกต่อกับปลายเชือกของ
หมายเลข 4 ด้วยเงื่อนขัดสมาธิ
หมายเลข 6 ปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้เข้าแข่งขันหมายเลข 2 และให้นาปลายเชือกด้านหนึ่งไปผูกต่อ
กับปลายเชือกของหมายเลข 5 ด้วยเงื่อนพิรอด เสร็จแล้วนาปลายเชือกอีกด้านหนึ่งผูกเงื่อนบ่วงสายธนูกับ
สะเอวตนเอง ดึงปลายเชือกที่คล้องตนเองไปทางจุดเริ่มต้นให้ ตึง เมื่อเชือกตึงแล้วให้ร้อง “ไชโย” ถือเป็น
การสิ้นสุดการแข่งขัน ไม่ต้องไปหยิบสมุดเดินย้อนมาที่จุดเริ่มต้น แต่ให้ยืนนิ่งไว้จนกว่ากรรมการจะตรวจ
ให้คะแนนเสร็จจึงออกจากลู่แข่งขัน
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1.2.การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
เป็นลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด หรือ ผู้บาเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 การแข่งขันใช้ระบบการแข่งขันแบบทีม
2.2 ทีมเข้าร่วมแข่งขัน มีจานวนผู้เข้าแข่งขันทีมละ 6 คน
2.3 สถานศึกษาสามารถส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้สถานศึกษาละ 1 ทีม
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 ทีมเข้าร่วมการแข่งขันปฏิบัติตามคาสั่งในใบงานที่กาหนดให้ โดยใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและ
การสะกดรอยประกอบการหาตาแหน่งและเป้าหมาย
3.2 ให้ทีมเข้าร่วมการแข่งขันเดินทางโดยใช้เข็มทิศและเครื่องหมายสะกดรอยไปตามจุดที่กาหนดให้
และตอบคาถามในใบงานให้ครบถ้วน
3.3 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ครบถ้วนทุกรายการ
3.4 ทีมเข้าร่วมการแข่งขันต้องแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดหรือผู้บาเพ็ญประโยชน์ให้
ถูกต้องตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบ
4. เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน)
4.1 ความสาเร็จของงาน ( 54 คะแนน)
1) ค้นพบเป้าหมาย จานวน 10 จุด
2) ตอบคาถามคาดคะเนระยะทาง จานวน 2 จุด
3) ตอบคาถามคาดคะเนความสูง จานวน 2 จุด
4) ตอบคาถามการหามุมแอซิมัท (Azimuth) จานวน 2 จุด
5) ตอบคาถามเครื่องหมายสะกดรอย จานวน 2 จุด
4.2 ทักษะการใช้เข็มทิศ
4.3 ทักษะการคาดคะเนและสะกดรอย
4.4 การแต่งกายและระบบหมู่ (21 คะแนน)
1) บทบาทหัวหน้าทีม
2) การวางแผนและความร่วมมือในการปฏิบัติงานของทีม
3) การแต่งเครื่องแบบถูกต้อง ครบถ้วน ความมีวินัยและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
4.5 เวลาที่ใช้
( 5 คะแนน)
1) ทีมเข้าร่วมการแข่งขันปฏิบัติกิจกรรมเสร็จในเวลาที่กาหนด
2) ทีมเข้าร่วมการแข่งขันใช้เวลาเกินจากที่กาหนด ให้คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันตัดคะแนน 1 คะแนน / 2 นาที
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5. เกณฑ์การตัดสิน
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
80-100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
70-79
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
60-69
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
มีความเห็นเป็นอย่างอื่น
6. คณะกรรมการตัดสิน จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
6.1 คุณสมบัติกรรมการ
1) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีทักษะและประสบการณ์ในการใช้เข็มทิศ การคาดคะเน การสะกดรอย
2) ครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ที่ได้เครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อนขึ้นไป
3) ครูสอนยุวกาชาด โดยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นาขึ้นไป
4) ครูผู้สอนผู้บาเพ็ญประโยชน์ โดยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรหัวหน้าหน่วยขึ้นไป
5) กรรมการอย่างน้อย 1 คน ควรผ่านการอบรมวิชาแผนที่-เข็มทิศ หรือมีประสบการณ์ในการ
สอนวิชาเข็มทิศ การคาดคะเน การสะกดรอย
6.2 ข้อควรคานึง
1) กรรมการตัดสินต้องไม่ตัดสินในกรณีที่สถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
2) กรรมการตัดสินควรมาจากสถานศึกษาหรือสานักงานเขตพื้นที่ที่หลากหลาย
7. การเข้าแข่งขันระดับภาค
7.1 ในกรณี ที่ มี ที ม เข้ าร่ ว มการแข่ งขั น ชนะล าดั บ สู งสุ ด ได้ ค ะแนนเท่ ากั น มากกว่ า 3 ที ม ให้
พิจารณาลาดับที่ตามลาดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน คือ ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน ให้ตัดสินด้วยคะแนนรวม
ในข้อที่ 4.1 ถ้าคะแนนรวมในข้อที่ 4.1 เท่ากัน ให้ ตัดสินด้วยคะแนนรวมในข้อที่ 4.1 รวมกับคะแนนรวมใน
ข้อที่ 4.2 ทีมใดได้คะแนนมากกว่าให้ถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าคะแนนยังคงเท่ากันอีก ให้ใช้คะแนนรวมในข้อถัดไป
ตัดสิน กรณีคะแนนรวมเท่ากันทุกข้อ ให้ตัดสินด้วยวิธีการจับฉลาก
8. คาแนะนาสาหรับกรรมการ
8.1 จัดเตรียมเข็มทิศให้เพียงพอกับทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จานวน 2 เรือน/ทีม (ให้ใช้เข็มทิศแบบ
ซิลวา และเป็นเข็มทิศรุ่นเดียวกันทั้งหมดที่ใช้ในการแข่งขัน)
8.2 จั ดเตรีย มสถานที่การแข่งขัน กลางแจ้งและมีต้นไม้เป็นที่วางจุดอย่างน้อย5 เส้นทาง แต่ล ะ
เส้นทางให้วางจุดการเดินเข็มทิศระยะทางระหว่างจุดห่างกันตั้งแต่ 35-45 เมตรจานวน 4 จุด ตั้งแต่ 50 –
60 เมตร จานวน 4 จุด และห่าง 80 – 90 เมตรอีก 2 จุด
เป้าหมายแต่ละจุดติดตั้งให้สามารถมองเห็นได้ในระดับสายตา แต่ไม่ควรใช้รหัสเป้าหมายที่เป็น
อักษรหรือตัวเลขเรียงลาดับที่ผู้เข้าแข่งขันคาดเดาได้ในแต่ละเส้นทาง กาหนดให้ทีมเข้าร่วมการแข่งขันทา
กิจกรรมดังต่อไปนี้
1) ก าหนดมุ ม แอซิ มั ท (Azimuth) และระยะทางเป็ น เมตร ให้ ผู้ เข้ า แข่ งขั น เดิ น หารหั ส ค าตอบ
จานวน 10 จุด
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2) ระหว่างเส้นทาง 35 – 45 เมตร ต้องกาหนดกิจกรรมให้ผู้แข่งขันคาดคะเนหาคาตอบระยะทาง
จานวน 2 จุด
3) ระหว่างเส้นทาง 50 – 60 เมตร ให้ทาเครื่องหมายสะกดรอยบอกเส้นทางตรงไป ไปทางซ้ายหรือ
ไปทางขวา เพื่อไปสู่เป้าหมาย และต้องทาเครื่องหมายไปหาคาสั่งหรือรหัส ที่เป็ นคาตอบในการสะกดรอย
จานวน 2 จุด
4) ระหว่างเส้นทาง 80 - 90 เมตร ต้องกาหนดกิจกรรมให้ผู้แข่งขันคาดคะเนหาคาตอบความสูงของ
วัตถุและค่ามุมแอซิมัท(Azimuth)จากจุดที่กาหนดไปถึงวัตถุที่คาดคะเนความสูง จานวน 2 จุด
8.3 กรรมการจัดการแข่งขันจัดให้ผู้แทนทีมเข้าร่วมการแข่งขันจับฉลากเส้นทางที่จะเข้าแข่งขัน และ
ให้เข้าแข่งขันชุดละไม่เกิน 4 ทีม
การจับฉลาก ให้จับฉลากก่อนเริ่มการแข่งขันของแต่ละชุด และแต่ละชุดให้ให้เว้นช่วงเวลาห่างกัน
ไม่น้อยกว่า 20 นาที
8.4 กรรมการจัดการแข่งขันจัดให้ผู้แทนทีมแต่ละทีมมารับใบงานและใบเขียนคาตอบ
8.5 กรรมการจั ดการแข่งขัน ให้ สั ญ ญาณทีมเข้าร่วมการแข่งขันเปิดใบงาน และเริ่มจับ เวลาการ
แข่งขัน
8.6 กรรมการตัดสินติดตาม และสังเกตการทางานของทุกทีมเข้าร่วมการแข่งขัน และให้คะแนนทีม
เข้าร่วมการแข่งขันตามเกณฑ์การให้คะแนน
8.7 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้กาหนด ทีมละประมาณ 40 นาที
หรือตามความเหมาะสม โดยให้พิจารณาจากสภาพพื้นที่ที่ใช้แข่งขัน เมื่อหมดเวลาแข่งขัน ให้เป่าสัญญาณ
นกหวีดเพื่อยุติการปฏิบัติงานของทีมเข้าร่วมการแข่งขัน

ใบงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย
1. ที ม เข้ า ร่ ว มการแข่ งขั น ส่ งผู้ แ ทนจั บ ฉลากเลื อ กเส้ น ทาง รั บ ใบงาน ใบเขี ย นค าตอบ และเข็ ม ทิ ศ จาก
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
2. คณะกรรมการเริ่มจับเวลาการแข่งขัน และเวลาที่ใช้แข่งขันให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กาหนด
3. ทีมเข้าร่วมการแข่งขันอ่านใบงานที่ได้รับ เมื่อได้ยินสัญญานนกหวีดจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
๔. ทีมเข้าร่วมการแข่งขันเริ่มปฏิบัติงานตามใบงานทันที ให้ตอบคาถามทุกข้อที่กาหนดในใบงาน ดังนี้
3.1 การหารหัสจุดที่กาหนดให้
จานวน 10 จุด
3.2 การคาดคะเนระยะทาง
จานวน 2
จุด
3.3 การคาดคะเนความสูง
จานวน 2
จุด
3.4 การหาค่ามุมแอซิมัท (Azimuth)
จานวน 2
จุด
3.5 การหารหัสคาตอบจากการสะกดรอย จานวน 2
จุด
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๕. เมื่อทีมเข้าร่วมการแข่งขันค้นพบเป้าหมาย และตอบคาถามตามใบงานที่กาหนดให้ครบถ้วน ให้ส่งเสียง
“ไชโย”พร้อมกัน แล้วเดินทางไปพบกรรมการ
๖. กรรมการจัดการแข่งขันบันทึกเวลาที่ทีมใช้ในการแข่งขัน
๗. ผู้แทนทีมเข้าร่วมการแข่งขันส่งใบงาน และเข็มทิศคืนให้แก่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน

1.3 การจัดค่ายพักแรม (Camping)
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
เป็นลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด หรือ ผู้บาเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 การแข่งขันใช้ระบบการแข่งขันแบบทีม
2.2 ทีมเข้าร่วมแข่งขัน มีจานวนผู้เข้าแข่งขันทีมละ 8 คน
2.3 สถานศึกษาสามารถส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้สถานศึกษาละ 1 ทีม
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง ตามรายการต่อไปนี้
1) เต็นท์หมู่นอน 8 คน ทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว 1 หลัง สมอบก เสาและคาน
2) จาน ชาม ช้อนสาหรับสมาชิกในทีมใช้รับประทานอาหาร
3) เชือกผูกธง และธงชาติ
4) ไม้ง่ามประจาตัว 8 อัน
5) ไม้ ไผ่ สี ธ รรมชาติ ที่ ไม่ มี กิ่ งก้ า น ไม่ ต กแต่ ง ไม่ ลิ ด ข้ อ หรือ ท าเครื่อ งหมายใด ๆ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 – 4 นิ้ว ยาว 2 เมตร จานวน 25 อัน
6) เครื่องมือสาหรับจัดกิจกรรมตั้งค่ายพักแรม (ห้ามใช้เครื่องมือที่ใช้ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่)
7) เชื อ กมะนิ ล าหรื อ เชื อ กพี . พี . (ผลิ ต จากเส้ น ใยสั ง เคราะห์ โ พลี โ พรพี ลี น ) ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 – 8 มิลลิเมตร ยาว 3 เมตร จานวน 80 เส้น
8) ผ้ าใบ หรื อผ้ ายาง หรื อผ้ าฟลายชี ท จานวน 2 ผื น (ห้ ามใช้เสาเหล็ ก อลู มิ เนี ยมหรือ
อุปกรณ์สาเร็จรูปที่ทาจากโลหะเป็นส่วนประกอบ)
9) อาหารสดประกอบด้วยไข่ไก่หรือไข่เ ป็ด จานวน 8 ฟอง ไก่สดทั้งตัวที่ควักเอาเครื่องใน
ออก แล้วแต่ยังไม่ได้ชาแหละ จานวน 1 ตัวมีด เขียง เครื่องปรุง
10) ข้าวสารใช้หุงข้าวสาหรับสมาชิก 8 คน น้าดื่ม ไม้ขีดไฟ เชื้อเพลิงก่อไฟและไม้ฟืน
3.2 กรรมการเป็นผู้กาหนดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตรให้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีม
3.3 ผู้เข้าแข่งขันนาอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไปวางไว้ให้กรรมการ
ตรวจนอกพื้นที่แข่งขันก่อนเริ่มการแข่งขัน เมื่อตรวจอุปกรณ์และเครื่องแบบเสร็จแล้ว จึงนาอุปกรณ์ที่ผ่านการ
ตรวจแล้วเข้าไปในพื้นที่แข่งขัน
3.4 กรรมการมอบใบงานให้ผู้เข้าแข่งขัน เสร็จแล้วให้เป่านกหวีดเริ่มจับเวลาการแข่งขัน
3.5 ให้ทีมผู้เข้าแข่งขันร่วมกันนาอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไปดาเนินการจัดสร้างค่ายพักแรมของหมู่ ให้
เสร็จสิ้นภายในเวลา 3 ชั่วโมงโดยให้มีองค์ประกอบในค่ายพักแรม คือ
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-

เต็นท์หมู่ 1 หลัง
เสาธงลอย 1 ต้น สูง 3.50 เมตร สาหรับชักธงชาติ โดยใช้ไม้ง่ามประจาตัว 8 อัน
ประตูค่ายพร้อมรั้วหน้าค่าย
เตาหุงข้าวและประกอบอาหารชาวค่าย ที่วางถ้วยจานชาม
เพิงกันแดดฝนสาหรับนั่งพักและรับประทานอาหารของหมู่
ที่วางเครื่องมือ
- ระบบสุขาภิบาล
3.6 ผู้แข่งขันต้องแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด หรือผู้บาเพ็ญประโยชน์
4. เกณฑ์การให้คะแนน
4.1 เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
1) ความถูกต้องและประสิทธิภาพใช้งาน
75 คะแนน
1.1 เสาธงลอย ขนาด รูปแบบ การผูกเงื่อนและประสิทธิภาพใช้งาน
10 คะแนน
1.2 การกางเต็นท์ การผูกเงื่อน ทิศทางของเต็นท์
10 คะแนน
1.3 เครื่องมือ การจัดเก็บ การใช้และการบารุงรักษา
10 คะแนน
1.4 การหุงข้าวและประกอบอาหารชาวค่ายโดยใช้ไม้ไผ่เป็นภาชนะหุงต้ม 10 คะแนน
1.5 เตาประกอบอาหาร ที่วางถ้วยจานชาม รูปแบบและประโยชน์ใช้สอย 10 คะแนน
1.6 ประตูค่ายและรั้ว รูปแบบ สัดส่วน ประโยชน์ใช้งาน
10 คะแนน
1.7 เพิงพัก ที่รับประทานอาหาร พักผ่อน รูปแบบ ประสิทธิภาพใช้งาน 10 คะแนน
1.8 การจัดสุขาภิบาลในค่าย ที่ทิ้งขยะเปียก ขยะแห้ง
5 คะแนน
2) ความเรียบร้อย และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 10 คะแนน
2.1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดค่ายพักแรม
5 คะแนน
2.2 ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
5 คะแนน
3) ความเป็นผู้นา ผู้ตาม เครื่องแบบ 10 คะแนน
3.1 บทบาทของหัวหน้าทีม การวางแผน การสั่งงาน
ความร่วมมือของสมาชิกตั้งแต่เริ่มวางแผนจนสิ้นสุด
5 คะแนน
3.2 การแต่งเครื่องแบบ ความมีวินัยและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเครื่องแบบ
5 คะแนน
4) เวลาที่ใช้ 3 ชั่วโมง
5 คะแนน
4.1 เสร็จภายในเวลาที่กาหนด
5 คะแนน
4.2 เสร็จเลยเวลาที่กาหนด ตัดคะแนน 1 คะแนนต่อ 2 นาที
4.2 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

5. เกณฑ์การตัดสิน
คะแนนร้อยละ 80 – 100
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
คะแนนร้อยละ 70 – 79
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
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คะแนนร้อยละ 60 – 69
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
6. คณะกรรมการตัดสิน
จานวนอย่างน้อย 10 คน
คุณสมบัติของกรรมการ
- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีทักษะและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
- ครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือที่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อนขึ้นไป
- ครูผู้สอนยุวกาชาดโดยผ่านการฝีกอบรมหลักสูตรผู้นาขึ้นไป
- ครูผู้สอนผู้บาเพ็ญประโยชน์โดยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรหัวหน้าหน่วยขึ้นไป
- กรรมการอย่างน้อย 1 คนควรผ่านการอบรมวิชาการบุกเบิกหรือมีประสบการณ์ในการสร้างงาน
บุกเบิกและการจัดค่ายพักแรม
ข้อควรคานึง
- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
- กรรมการควรมาจากสถานศึกษาหรือสานักงานเขตพื้นที่ที่หลากหลาย
- กรรมการควรให้การเสนอแนะเติมเต็มให้กับทีมที่เข้าแข่งขัน และผู้ชนะในลาดับที่ 1 – 3
7. การเข้าแข่งขันระดับภาค
7.1 ในกรณีที่มีทีมชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับ
ข้อของเกณฑ์ ก ารให้ คะแนน คื อ ถ้าคะแนนรวมเท่ ากั นให้ ดู ทีม ที่ ได้ค ะแนนข้อที่ 1) มากกว่าเป็ น ผู้ ช นะ
ถ้าคะแนนข้อที่ 1) เท่ากันให้ดูคะแนนรวมข้อที่ 1) และ 2) ทีมใดคะแนนมากกว่าถือว่าเป็นผู้ชนะ แต่ถ้า
คะแนนเท่ากันอีกให้ดูคะแนนข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก
8. คาแนะนาสาหรับกรรมการ
8.1 กรรมการจัดเตรียมและกาหนดพื้นที่ให้ผู้แข่งขันแต่ละทีมห่างกันพอสมควร และมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร
8.2 กรรมการจัดทาใบงานให้ผู้เข้าแข่งขัน
8.3 กรรมการจัดรับลงทะเบียน
8.4 กรรมการตรวจนับอุปกรณ์ของผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ห้ามผู้เข้า
แข่งขันนาภาชนะหุงต้ม เครื่องมือที่ใช้ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี เสาหรือคานที่ทาด้วยเหล็กหรืออลูมิเนียม (ยกเว้น
เสาและคานเต็นท์) ไม้ แผ่นป้ายหรือวัสดุธรรมชาติอื่นใดทุกชนิดเข้าไปในพื้นที่แข่งขัน
8.5 กรรมการตรวจเครื่องแบบไปพร้อมกับการตรวจอุปกรณ์
8.6 กรรมการจัดทาฉลากและจัดให้ผู้แทนผู้เข้าแข่งขันจับฉลากเลือกพื้นที่แข่งขัน
8.7 กรรมการมอบใบงานและให้ผู้เข้าแข่งขันขนย้ายอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจแล้วเข้าพื้นที่แข่งขัน
8.8 กรรมการเป่านกหวีดเริ่มการแข่งขัน จับเวลา 3 ชั่วโมง
8.9 กรรมการติดตามสังเกตการปฏิบัติงาน การสั่งงาน การวางแผน ความเป็นผู้นาผู้ตาม
8.10 การให้คะแนนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ให้พิจารณาจากการจัดวางตาแหน่งและองค์ประกอบ
ของค่าย ตาแหน่งของเต็นท์ การตกแต่งประตู รั้ว เตา การประกอบอาหาร ที่วางช้อนจานชาม ที่วางเครื่องมือ
การจัดทาเพิงพักและที่รับประทานอาหาร เสาธงลอย การจัดสุขาภิบาลและอื่น ๆ โดยใช้อุปกรณ์ที่จัดเตรียม
มาตามกติกาเท่านั้น
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน หน้า ๑๓

8.11 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง นับจากเริ่มต้นการแข่งขันจนสร้างงานตั้งค่ายพักแรมและ

ประกอบอาหารเสร็จสิ้น หลังจากผู้เข้าแข่งขันร้อง “ไชโย” ให้กรรมการไปตรวจให้คะแนน เสร็จแล้วจึงให้ผู้
เข้าแข่งขันรับประทานอาหารและรื้อเก็บ
8.12 คณะกรรมการตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์
8.13 รวบรวมคะแนน สรุปผลการแข่งขัน และให้คาแนะนาเติมเต็มแก่ผู้เข้าแข่งขัน
8.14 กรณีมีทีมเข้าแข่งขันหลายทีม ต้องจัดการแข่งขันหลายรอบ กรรมการให้คะแนนทุกรอบควร
เป็นกรรมการชุดเดียวกัน

ใบงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
การจัดค่ายพักแรม

.............................
หมู่ของท่านมีโครงการจัดกิจกรรมเดินทางสารวจไปอยู่ค่ายพักแรมในวันสุดสัปดาห์ และต้องตั้งค่าย
พักแรมในพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคย ๑ คืน ให้หมู่ของท่านวางแผนจัดตั้งค่ายพักแรมโดยใช้อุปกรณ์ที่เตรียมมาตามที่
กาหนด พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ได้รับจากกรรมการมาดาเนินการสร้างค่ายพักแรมและประกอบอาหารให้เสร็จสิ้น
ในเวลา 3 ชั่วโมง
องค์ประกอบของค่ายพักแรม
1. มีเต็นท์หมู่ทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่วสาหรับสมาชิก 8 คน จานวน 1 หลัง
2. มีเสาธงลอยสาหรับกิจกรรมเคารพธงชาติ 1 ต้น สร้างด้วยไม้ง่าม 8 อัน สูงไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร
3. มีประตูทางเข้าค่าย ป้ายชื่อหมู่ พร้อมรั้วด้านหน้าค่าย สร้างด้วยไม้ไผ่และเชือก
4. มีเตาไฟหุงข้าวและประกอบอาหารชาวค่าย 3 อย่าง โดยใช้ไม้ไผ่เป็นอุปกรณ์หุงต้ม
5. มีที่วางภาชนะและช้อนจานชาม
6. มีเครื่องมือและที่จัดเก็บรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการตั้งค่าย
7. มีเพิงพักกันแดดฝนสาหรับทากิจกรรมและรับประทานอาหาร
8. มีระบบสุขาภิบาลภายในค่าย
9. เมื่อจัดตั้ งค่ ายพั กแรมเสร็จ แล้ว ให้ ส่งเสียง “ไชโย ” พร้อมกัน แจ้งให้ก รรมการทราบ เพื่ อตรวจให้
คะแนน แล้วรับประทานอาหารที่จัดเตรียมตามข้อ 4 เสร็จแล้วให้รื้อเก็บทุกอย่างให้เรียบร้อย
10.ระหว่างปฏิบัติกิจกรรม ห้ามออกไปจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม

1.4 การสร้างอุปกรณ์และให้บริการ
1. คุ ณ สมบั ติ ผู้ เข้ า แข่ ง ขั น เป็ น ลู ก เสื อ เนตรนารี ยุ ว กาชาด ผู้ บ าเพ็ ญ ประโยชน์ ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือปวช.
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน หน้า ๑๔

2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 การแข่งขันใช้ระบบการแข่งขันแบบทีม
2.2 ทีมเข้าร่วมแข่งขัน มีจานวนผู้เข้าแข่งขันทีมละ 6 คน
2.3 สถานศึกษาสามารถส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้สถานศึกษาละ 1 ทีม
3. วิธีดาเนินการรายละเอียด และหลักเกณฑ์การแข่งขัน
ให้ผู้เข้าแข่งขันแสดงบทบาทสมมุติตามสถานการณ์ที่กาหนดไว้ในใบงาน เมื่อได้รับสัญญาณให้เริ่มต้น
การแข่งขันจนแล้วเสร็จทุกขั้นตอน ภายในเวลา 90 นาที โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ให้ออกแบบสร้างอุปกรณ์สาหรับการส่งอาหารและน้าดื่มข้ามเหวลึกที่มีความกว้าง 15
เมตรทอดเป็นแนวยาวขวางอยู่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินถล่มที่ติดค้างอยู่ฝั่งตรงข้ามในแนวพื้นราบ
โดยอาศัยแรงส่งที่เกิดจากเครื่องผ่อนแรง เช่น คาน รอก ล้อและเพลา ลิ่ม สกรู เป็นต้น อุปกรณ์สาหรับส่ ง
อาหารนี้ต้องมีฐานรองรับที่มั่นคงแข็งแรง สามารถเคลื่อนย้ายได้
3.2 ห้ ามผู้ เข้าแข่งขัน ใช้แรงส่ งที่ เกิดจากการอัดลม อัด น้า หรือแรงระเบิด จากสารเคมี
และห้ามใช้คนกด ผลัก หรือ ดันโดยตรงที่ปลายคานด้านใดด้านหนึ่งของเครื่องส่งประเภทคานดีด ดังตัวอย่าง

ห้ามใช้คนกด
ห้ามใช้คนดัน

3.3 ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมวัสดุและเครื่องมือนามาวัด ตัด เจาะ ผ่าฯลฯและสร้างงานในพื้นที่
การแข่งขันระหว่างทาการแข่งขันเท่านั้น ห้ามทาเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใด ๆ มาก่อน รายการอุปกรณ์ให้
มีดังนี้
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน หน้า ๑๕

1) ไม้ไผ่ที่มีความยาวเท่ากันทุกอัน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 – 4 นิ้ว ความยาว 3 -4 เมตร
จานวนไม่เกิน 8 อัน
2) ไม้ถ่วงน้าหนัก รอก เชือกคล้องรอก
3) เชือกมะนิลาหรือเชือกพี.พี.(ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์โพลีโพรพีลีน)ให้มีจานวน ขนาด
และความยาวตามความเหมาะสมของรูปแบบที่จะจัดสร้าง แต่อุปกรณ์ที่จัดสร้างต้องมีตาแหน่งผูกเงื่อนผูก
แน่นไม่น้อยกว่า 10 จุด
4) ถุงผ้าบรรจุทรายให้มีน้าหนักถุงละ 1 กิโลกรัมจานวน 13 ถุง(ใช้แทน“อาหารและน้าดื่ม”)
5) ห้ามนาวัสดุสาเร็จรูปอื่น ๆ เช่น ตะกร้า ลวด ตาข่าย ฯลฯ มาใช้ประกอบอุปกรณ์ ที่
จัดสร้างขึ้น หากจาเป็นต้องมี ให้จัดทาขึ้นเองจากไม้และเชือกที่กาหนดให้
3.4 เมื่อสร้างอุปกรณ์“ส่งอาหารและน้าดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัย” เสร็จแล้ว ให้ผู้เข้าแข่งขันแจ้งให้
กรรมการทราบและขออนุญาตทดลองใช้อุปกรณ์ส่งถุงทรายไปยังเป้าหมายเพื่อหาพิกัดและปรับอุปกรณ์ ได้ 3
ครั้ง โดยไม่นับคะแนน และห้ามนาถุงทรายนั้นกลับมาใช้อีก หลังจากนั้นจึงใช้อุปกรณ์ส่งถุงทรายที่เหลืออีก
10 ถุงไปยังเป้าหมาย ผู้เข้าแข่งขันสามารถปรับตาแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ได้ตลอดเวลา แต่ต้องไม่ล้าเส้นที่
กรรมการกาหนดไว้
3.5 เมื่อการดาเนิ น การใช้อุป กรณ์ ส่ งถุงทรายไปยังที่ห มายครบ 10 ถุงแล้ ว ให้ ผู้ เข้าแข่งขันร้อง
“ไชโย” พร้อมกัน 1 ครั้ง ถือเป็นการสิ้นสุดการแข่งขัน กรรมการจะบันทึกเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน
3.6 ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดหรือผู้บาเพ็ญประโยชน์
4. เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน)
4.1 บทบาทผู้นาและกระบวนการกลุ่ม(20 คะแนน)
4.1.1 บทบาทหัวหน้าทีม 5 คะแนน
4.1.2 การวางแผนและความร่วมมือในการปฏิบัติงานของทีม 5 คะแนน
4.1.3 การแสดงบทบาทสมมุติ 10 คะแนน
4.2 การแต่งเครื่องแบบถูกต้องครบถ้วน ความมีวินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเครื่องแบบ
(10 คะแนน)
4.3 ความมั่นคง แข็งแรง และการใช้งานอุปกรณ์ (20 คะแนน)
4.3.1 อุปกรณ์มีความมั่นคง แข็งแรง และใช้งานได้จริง 10 คะแนน
4.3.2 การเลือกใช้เชือกมีความเหมาะสมและผูกเงื่อนถูกต้อง 10 คะแนน
4.4 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและความคิดริเริ่ม (20 คะแนน)
4.4.1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบอุปกรณ์ 10 คะแนน
4.4.1 ความปลอดภัยในการทางาน การใช้เครื่องมือ และการใช้อุปกรณ์ส่งอาหารและน้าดื่ม 10 คะแนน
4.5 เวลาการปฏิบัติงาน (10 คะแนน)
4.5.1 เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด 10 คะแนน
4.5.2 ใช้เวลาในการแข่งขันมากกว่า 90 นาที ให้ตัดคะแนน 1 คะแนน ต่อเวลา 2 นาที
4.6 ความสาเร็จในการ “ส่งอาหารและน้าดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัย” จานวน 10 ครั้ง (20 คะแนน)
4.6.1 เกณฑ์คะแนน
ถุงทรายหยุดนิ่งในเป้าหมายวงรัศมี 50 เซนติเมตร จากขอบระยะ 20 เมตรจากจุดส่งถุงละ10 คะแนน
ถุงทรายหยุดนิ่งในวงรัศมี 1 เมตร ถุงละ
8 คะแนน
ถุงทรายหยุดนิ่งในวงรัศมี 1.5 เมตร ถุงละ
6 คะแนน
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ถุงทรายหยุดนิ่งในวงรัศมี 2 เมตร
ถุงละ
4 คะแนน
ถุงทรายหยุดนิ่งนอกวงรัศมี 2 เมตร ถุงละ
0 คะแนน
กรณีส่งถุงทรายไปตกในระยะไม่ถึง 15 เมตรจากจุดส่ง ถือว่าถุงทรายนั้นตกเหว ไม่ให้คะแนนถึงแม้
ถุงทรายนั้นจะไถลไปหยุดนิ่งในวงรัศมีที่ได้คะแนน
กรณีถุงทรายตกทับเส้นวงรัศมี ให้พิจารณาสัดส่วนของถุงทราย หากมีสัดส่วนเข้าไปในวงรัศมีใด
มากกว่า 50 % ให้คะแนนตามน้าหนักคะแนนในวงรัศมีนั้น
4.6.2 การคานวณคะแนนความสาเร็จ ดังนี้
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมคะแนน “การส่งอาหารและเครื่องดื่มฯ” จานวน 10 ครั้ง

100

×20

5. เกณฑ์การตัดสิน
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ

80-100
70-79
60-69
60

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้รับเกียรติบัตรเว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

6. คณะกรรมการตัดสิน จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
คุณสมบัติกรรมการ
(1) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีทักษะและประสบการณ์ทางลูกเสือ
(2) เป็นครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือที่ได้เครื่องหมายวูดแบดจ์2 ท่อนขึ้นไป
(3) เป็นครูสอนยุวกาชาดโดยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นาขึ้นไป
(4) เป็นครูผู้สอนผู้บาเพ็ญประโยชน์โดยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรหัวหน้าหน่วยขึ้นไป
(5) เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ
(6) กรรมการอย่างน้อย 1 คน ควรเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ผ่านการอบรมในหลักสูตร “วิชาการ
บุกเบิก" หรือมีประสบการณ์ในการสร้างงานบุกเบิก
ข้อควรคานึง
(1)กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีที่สถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
(2)กรรมการควรมาจากสถานศึกษาหรือสานักงานเขตพื้นที่ที่หลากหลาย
7. การเข้าแข่งขันระดับภาค
7.1 ในกรณีที่มีทีมชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 ทีมให้ตัดสินด้วยคะแนนรวมในข้อ
4.6 ถ้าคะแนนรวมในข้อที่ 4.6 เท่ากันให้ตัดสินด้วยคะแนนรวมในข้อที่ 4.3 รวมกับคะแนนรวมในข้อที่4.4
ทีมใดได้คะแนนมากกว่าให้ถือเป็นผู้ชนะแต่ถ้าคะแนนยังคงเท่ากันอีกให้ตัดสินด้วยคะแนนรวมในข้อที่ 4.1รวม
กับคะแนนรวมในข้อที่ 4.5 ทีมใดได้คะแนนมากกว่าให้ถือเป็นผู้ชนะกรณีคะแนนรวมเท่ากันทุกข้อให้ตัดสิน
ด้วยวิธีการจับฉลาก
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8. คาแนะนาสาหรับกรรมการ
8.1 จัดเตรียมพื้นที่ให้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมห่างกันพอสมควร และจัดพื้นที่การแข่งขันดังนี้

15 ม.
จุดตกทีไ่ ม่ได้
คะแนน

8.2 ควรจัดตาแหน่งทีมเข้าแข่งขันเรียงตามลาดับโดยวิธีการจับฉลาก หากมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน
จานวนมากอาจแบ่งการแข่งขันออกเป็นชุดๆ จานวนทีมในแต่ละชุดไม่ควรเกิน 5 ทีม และเว้นระยะเวลา
เริ่มต้นการแข่งขันแต่ละชุดไว้ 30 นาที
8.3 ควรเรียงลาดับกิจกรรมการแข่งขันดังนี้
1) ประชุมชี้แจงหรือทบทวนเกณฑ์การแข่งขันหรือการนัดหมายอื่นๆ
2) ตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ ได้แก่ ไม้ เครื่องมือ เชือก รอก ฯลฯ ให้ครบถ้วนและเป็นไป
ตามเกณฑ์ก่อนการให้สัญญาณเริ่มจับเวลาการแข่งขัน
3) กรรมการต้องจัดให้ผู้เข้าแข่งขันแสดงบทบาทสมมุติอย่างต่อเนื่องตลอดการแข่งขัน
4) กรรมการให้คะแนนถุงทรายแต่ละถุง ในจุดที่ตกหยุดนิ่ง ขานและบันทึกคะแนน แล้วนาเอาถุง
ทรายออกนอกพื้นที่เป้าหมายทันที
8.4 กรรมการอย่างน้อย 5 คน ควรแบ่งหน้าที่ให้คณะกรรมการสังเกตการทางานของทุกทีมและให้
คะแนนทีมแข่งขันตามเกณฑ์ซึ่งควรประกอบด้วยผู้ให้คะแนนดังนี้
1) ให้คะแนนตามเกณฑ์ในข้อ 4.1 และ 4.3 จานวน 2 คน
2) ให้คะแนนตามเกณฑ์ในข้อ 4.4 และ 4.6 จานวน 2 คน
3) ให้คะแนนตามเกณฑ์ในข้อ4.2 และ 4.5 จานวน 1 คน
8.5 เมื่อผู้เข้าแข่งขันจัดสร้างอุปกรณ์เสร็จ และขออนุญาตทดลองใช้อุปกรณ์ ให้กรรมการเก็บถุงทรายที่ผู้
เข้าแข่งขันใช้ทดลอง จานวน 3 ถุง ออกนอกพื้นที่เป้าหมายทันที และไม่ให้คะแนนในส่วนนี้
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ใบงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือ ปวช.
การสร้างอุปกรณ์และให้บริการ
........................
สมมุติว่า ทีมของท่านได้รับมอบหมายให้นาอาหารและน้าดื่มไปช่วยเหลื อผู้ประสบภัยแผ่นดินถล่มที่
ขาดอาหารและน้าดื่ม แต่ทีมของท่านไม่สามารถนาอาหารและน้าดื่มเข้าไปถึงพื้นที่ที่ผู้ประสบภัยรอรับความ
ช่วยเหลือได้ เนื่องจากแผ่นดินถล่มมีแนวยาวเป็นเหวลึก กว้าง 15 เมตร ขวางกั้นอยู่ พื้นที่สองฝั่งปากเหว
เป็นพื้นราบ ไม่มีต้นไม้สูง
ให้ทีมของท่านคิดสร้างอุปกรณ์สาหรับการส่งอาหารและน้าดื่มขนาดบรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม ข้ามเหว
ไปให้ผู้ประสบภัยโดยอาศัยแรงส่งที่เกิดจากเครื่องผ่อนแรง ทาด้วยไม้ไผ่ และสร้างฐานที่มั่นคงแข็งแรงรองรับ
อุปกรณ์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ให้กลุ่มของท่านดาเนินการเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ให้แสดงบทบาทสมมุติตลอดการแข่งขัน โดยให้เริ่มต้นทันทีที่ได้รับสัญญาณจากกรรมการ
2. วางแผนการทางานและปฏิบัติงานตามแผนในการสร้างอุปกรณ์
3. เมื่อสร้างอุปกรณ์เสร็จ ให้แจ้งกรรมการเพื่อขออนุญาตทดลองใช้ 3 ครั้ง
4. ดาเนินการส่งอาหารและน้าดื่มไปยังจุดเป้าหมาย จานวน 10 ชุด
5. เมื่อสิ้นสุดการดาเนินการ“ส่งอาหารและน้าดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ” แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์
ให้“ไชโย” พร้อมกัน 1 ครั้ง
6. ให้เวลาปฏิบัติงานไม่เกิน 90 นาที
หมายเหตุ ให้ใช้ถุงบรรจุทราย น้าหนัก 1 กิโลกรัมแทนถุงอาหารและน้าดื่ม
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2. กิจกรรมส่งเสริมนิสยั รักการอ่าน
2.1การประกวดหนังสือเล่มเล็ก
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1นักเรียนระดับชั้น ป.4-6
1.2 นักเรียนระดับชั้นม.1-3 (สพป. และ สพม.)
1.3 นักเรียนระดับชั้นม.4-6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันเป็นทีม ๆ ละ 3 คน
2.2 จานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.2.1 ระดับชั้น ป. 4-6 จานวน 1 ทีม
2.2.2 ระดับชั้น ม. 1-3 จานวน 1 ทีม
2.2.3 ระดับชั้น ม. 4-6 จานวน 1 ทีม
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 กรอบเรื่องเป็นหนังสือบันเทิงคดีที่ คณะกรรมการจะแจ้งกรอบเรื่องให้ทราบในวันแข่งขันโดย
กรอบเรื่องต้องคานึงถึงความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
3.2รูปแบบของหนังสือเล่มเล็ก
1) นักเรียนระดับชั้น ป.4 -6
- ใช้กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A4 พับครึ่ง
- รู ป เล่ ม ประกอบด้ ว ยหน้ าปก ปกใน ปกหลั ง ส่ ว นที่ บ อกถึ งที่ ม าของเรื่อ งหรือ แรง
บันดาลใจและวัตถุประสงค์ของหนังสือ มีเนื้อเรื่อง 6 หน้าและให้กาหนดเลขหน้าให้ชัดเจน
- เรื่องที่แต่งขึ้นเองหรือดัดแปลงมาจากเรื่องที่มีอยู่เดิมก็ได้เป็นร้อยแก้ว คาคล้องจอง
หรือกลอนเปล่า อย่างใดอย่างหนึ่งตลอดเนื้อเรื่อง
-ขนาดและรูปแบบของตัวอักษรมีขนาดโตพอสมควรเหมาะแก่วัย
- มีภาพประกอบระบายสีด้วยสีไม้
2) นักเรียนระดับชั้น ม .1 -3
- ใช้กระดาษ 100ปอนด์ ขนาด A4 พับครึ่ง
- รู ป เล่ ม ประกอบด้ ว ยหน้ าปก ปกใน ปกหลั ง ส่ ว นที่ บ อกถึ งที่ ม าของเรื่อ งหรื อ แรง
บันดาลใจและวัตถุประสงค์ของหนังสือ มีเนื้อเรื่อง 10 หน้าและให้กาหนดเลขหน้าให้ชัดเจน
- เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเองหรือดัดแปลงมาจากเรื่องที่มีอยู่เดิมก็ได้แต่งเป็นบทร้อยแก้วหรือ
ร้อยกรอง
- เนื้อหาภาพประกอบและรูปแบบตัวอักษรเหมาะสาหรับเด็กชั้น ม. 1 - 3
- มีภาพประกอบระบายสีด้วยสีไม้ระบายด้วยน้า
3) นักเรียนระดับชั้น ม .4 -6
- ใช้กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A4 พับครึ่ง
- รูปเล่มประกอบด้วยหน้าปก ปกใน ปกหลัง ส่วนที่บอกถึงที่มาของเรื่องหรือ แรง
บันดาลใจและวัตถุประสงค์ของหนังสือ มีเนื้อเรื่อง 12 หน้าและให้กาหนดเลขหน้าให้ชัดเจน
- เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเองหรือดัดแปลงมาจากเรื่องที่มีอยู่เดิมก็ได้เป็นบทร้อยแก้วหรือร้อย
กรองประกอบภาพ
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- เนื้อหาภาพประกอบและรูปแบบตัวอักษรเหมาะสาหรับวัยรุ่น ชั้น ม. 4 - 6
- มีภาพประกอบระบายสีด้วยสีไม้ระบายด้วยน้า
3.3 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะไม่ส่งคืน
3.4 กาหนดเวลา 6 ชั่วโมง
3.5 อุปกรณ์ในการจัดทาให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100คะแนน
4.1 เนื้อหาสาระ
20 คะแนน
4.2 ภาพประกอบ
15 คะแนน
4.3 ภาษา และฉันทลักษณ์
15 คะแนน
4.4ความคิดสร้างสรรค์
15 คะแนน
4.5ชื่อเรื่อง
5
คะแนน
4.6 ขนาดและรูปแบบตัวอักษร
10 คะแนน
4.7ความสวยงามของรูปเล่ม
15 คะแนน
4.8 การวางแผน ทาโครงร่างงานเขียนได้เหมาะสมเป็นระบบ
5
คะแนน
5. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 – 100
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่คณะกรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
หมายเหตุ
1) ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
2) เกินเวลาตัดคะแนนนาทีละ 1 คะแนน
6. คณะกรรมการการแข่งขัน ระดับชั้นละ 3 – 5 คน
6.1 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
- เป็นนักวิชาการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู หรือบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 คน
(ชาย 1 คน หญิง 1 คน)
6.2 คณะกรรมการตัดสิน
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
- เป็นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,การส่งเสริมการอ่าน,ห้องสมุด
มีชีวิต
- เป็นครูที่ทาการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยครูบรรณารักษ์ หรือครูผู้ทาหน้าที่ ครู
บรรณารักษ์
- ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านภาษาไทย,บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์,นักเขียนหรือนัก
วาดภาพหนังสือเด็ก,หนังสือสาหรับวัยรุ่น
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ข้อควรคานึง
- กรรมการที่เป็นครูผู้สอนต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขันและกรรมการที่
เป็นศึกษานิเทศก์ต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาในเขตของตนเข้าแข่งขัน
- กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทาการสอน
- กรรมการควรมีที่มาจาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ หลายเขตพื้นที่หลากหลาย
- กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้กับทีมที่ชนะในลาดับที่ 1-3
สถานที่ทาการแข่งขัน
- ห้องที่ใช้แข่งขันต้องจัดโต๊ะ – เก้าอี้ให้พร้อมสาหรับทางานกลุ่ม ที่สามารถดาเนินการ
แข่งขันพร้อมกัน
หมายเหตุ
1) ห้ามผู้เข้าแข่งขันนาเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องแข่งขัน
2) ก่อนเวลาการแข่งขันให้กรรมการจัดการแข่งขันตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือ
แข่งขันของทุกทีม เพื่อความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
3) การขออนุญาตเข้าห้องน้าต้องขออนุญาตและภายใต้การกากับดูแลของกรรมการ
ดาเนินการแข่งขันอย่างใกล้ชิด (เพศเดียวกับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน)
4) การส่ง-มอบอาหาร/น้า หรืออุปกรณ์การแข่งขันอื่นใดต้องส่ง-มอบผ่านกรรมการ
จัดการแข่งขัน
7. การเข้าแข่งขันระดับภาค
7.1 ในกรณีที่มีทีมที่ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาลาดับตามลาดับข้อ
ของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่า
ถือเป็นผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก
ข้อเสนอแนะเพื่อการพิจารณา
ควรต่อยอดโดยการจัดค่ายพัฒนาทักษะการจัดทาหนังสือเล่มเล็ก และให้โอกาสนักเรียนได้พบ
นักเขียนมืออาชีพ
รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์การประกวดหนังสือเล่มเล็ก
ที่
1

ชือ่ – สกุล
นางศกุนตลา สุขสมัย

ตาแหน่ง
รอง ผอ.สวก.

สังกัด
สวก. สพฐ.

2

พ.จ.อ.แดงรัตน์ชัย คงสม

นักวิชาการศึกษา

สวก. สพฐ.

เบอร์โทร.
08 1345
7556
08 6006
2383
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