เกณฑการแขงขันทักษะทางวิชาการ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ผูประสานงาน และรับผิดชอบ :
Ÿนางสาวพิมพพรลภัส ลักษณะวิเชียร
โทรศัพทมือถือ ๐๘๖-๕๖๗-๖๔๑๐
Ÿนางรัดใจ
ศิริพงษ
โทรศัพทมือถือ ๐๘๑-๗๐๗-๒๖๙๙
๑.ยุวบรรณารักษสงเสริมการอาน
๑.๑ คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
นักเรียนระดับชั้น ม.๔-๖ หรือ ปวช.๑-๓
๑.๒ ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
แขงขันเปนทีม ๆ ละ ๓ คน (คละชั้นไดแตตองอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือ ปวช.)
๑.๓ วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
๑.๓.๑ การประกวดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน โดยนักเรียนผูทําหนาที่ยุว
บรรณารักษ
ชวยงานหองสมุดวิทยาลัย และนักเรียนที่เขาประกวดยุวบรรณารักษสงเสริมการอานตองเปนนักเรียน
ที่มีหนาที่ชวยงานหองสมุดวิทยาลัย หรืออยูในชมรม/ชุมนุมหองสมุด/สงเสริมการอานไมนอยกวา ๑
ภาคเรียนโดยมีหนาที่จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน เพื่อลูกฝงนิสัยรักการอาน โดยจัดกิจกรรม
สรางสรรคอยางหลากหลายโดยใชสื่อที่นาสนใจเพื่อเชิญชวนใหนักเรียนทั่วไปเกิดความสนใจการอาน
และรวมกิจกรรมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอโดยจัดทั้งในหองสมุดและนอกหองสมุด รวมถึงชุมชนที่
อยูใกลเคียงเพื่อสรางสังคมแหงการอานและการเรียนรู
๑.๓.๒ การนําเสนอกิจกรรมสงเสริมการอานใชเวลา ๑๐นาที ซึ่งยุวบรรณารักษตอง
นําเสนอ
ถึงบรรยากาศหองสมุดของวิทยาลัย รวมถึงภาระหนาที่และใหสาธิตกิจกรรมที่ยุวบรรณารักษเปนผูคิด
และดําเนินการเองที่มีความแปลกใหม นาสนใจ แสดงถึงความคิดสรางสรรคและสามารถปฏิบัติไดจริง
ตลอดจนเปนที่ชื่นชอบของผูเขารวมกิจกรรม อยางนอย ๑ กิจกรรม
๑.๓.๓ สื่อ/อุปกรณประกอบกิจกรรมใหผูเขาแขงขันจัดเตรียมมาเอง
๑.๓.๔ กิจกรรมที่นําเสนอตองมีความเหมาะสมกับวัยของผูเขาแขงขัน
๑.๓.๕ รูปแบบการแขงขัน

-นําเสนอกิจกรรมสงเสริมการอานที่นักเรียนเปนผูคิดและดําเนินการเองโดย
ใชเสียง
จริงในการนําเสนอ ไมมีการบันทึกเสียงของผูนําเสนอ (ใชไมโครโฟนและเครื่องขยายเสียงได)
-๒-เวลาในการจัดเตรียมอุปกรณไมเกิน ๕ นาที และเวลานําเสนอทีมละ ๑๐
นาที
-การนําเสนอกิจกรรมอาจใชทั้งภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ และ/หรือ
ภาษาที่สองอื่น ๆ ก็ได
๑.๔ เกณฑการใหคะแนน ๑๐๐คะแนน
การวางรางกาย(๒๐ คะแนน)
๑) บุคลิกทาทาง ความมั่นใจ
๕ คะแนน
๒) อักขรวิธี
๕ คะแนน
๓) น้ําเสียงลีลาและการใชภาษา
๕ คะแนน
๔) ความนาสนใจ ชวนติดตาม
๕ คะแนน
เนื้อหาสาระกิจกรรม (๘๐ คะแนน)
๕) ความโดดเดน แปลกใหม
๑๕ คะแนน
๖) ความคิดสรางสรรค
๑๕ คะแนน
๗) ขั้นตอน/ลําดับเนื้อหา ความตอเนื่องของกิจกรรม ๑๐ คะแนน
๘) การนําไปใชไดจริง
๒๐ คะแนน
๙) ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑๐ คะแนน
๑๐) สื่อประกอบ
๑๐ คะแนน
๑.๕ เกณฑการตัดสิน
รอยละ๘๐ –๑๐๐
ไดรับรางวัลระดับเหรียญอง
รอยละ๗๐ –๗๙
ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
รอยละ๖๐ –๖๙
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ ๖๐
ไดรับเกียรติบัตร เวนแตคณะกรรมการมี
ความเห็นเปน
อยางอื่น
หมายเหตุ
๑) ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนสิ้นสุด

๒) ใชเวลาเกินที่กําหนดตัดคะแนนนาทีละ ๑ คะแนนทั้งสวนของเวลาการเตรียม
และเวลา
ในการนําเสนอ แตทั้งนี้เวลาที่เกินตองไมมากกวา ๕ นาที

-๓๒.การจัดคายพักแรม(Camping)
๒.๑ คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
เปนลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ –๓ (ม.๑-๓)
๒.๒ ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
๒.๒.๑ การแขงขันใชระบบการแขงขันแบบทีม
๒.๒.๒ ทีมเขารวมแขงขัน มีจํานวนผูเขาแขงขันทีมละ ๖ คน
๒.๒.๓ การแขงขันใชระบบการแขงขันแบบทีมแตละทีมอาจประกอบดวยลูกเสือ
เนตรนารี
หรืออยูในทีมเดียวกันได
๒.๓ วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
๒.๓.๑ ผูเขาแขงขันจัดเตรียมอุปกรณการแขงขันเอง ตามายการตอไปนี้
๑) เต็นทหมูนอน ๖ คน ทรงสามเหลี่ยมหนาจั่ว ๑ หลัง สมอบก เสา คาน
และเชือก
ผูกเต็นทตามสภาพองคประกอบของเต็นท
๒) จาน ชาม ชอนสําหรับสมาชิกในทีมใชรับประทานอาหาร
๓) เชือกผูกธง และธงชาติ
๔) ไมงามประจําตัว อัน
๕) ไมไผสีธรรมชาติที่ไมมีกิ่งกาน ไมตกแตง ไมลิดขอ หรือทําเครื่องหมายใด
ๆ
ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๒ –๔ นิ้ว ยาว ๒ เมตร จํานวน ๒๕ อัน
๖) เครื่องมือที่จําเปนเหมาะสมกับการนําไปใชในการเดินทางไกลและอยู
คายพักแรม
จํานวนไมเกิน ๒๐ ชิ้น (หามใชเครื่องมือที่ใชไฟฟาหรือแบตเตอรี)่

๗) เชือกมะนิลาหรือเชือกไยยักษ (ผลิตจากเสนใยสังเคราะหโพลีโพรพีลีน)
ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๔ –๘มิลลิเมตร ยาว ๓ เมตร จํานวน ๘๐ เสน
๘) ผาใบ หรือผายาง หรือผาฟลายชีท จํานวน ๒ ผืน (หามใชเสาเหล็ก
อลูมิเนียม
หรืออุปกรณสําเร็จรูปที่ทําจากโลหะเปนสวนประกอบ)
๙) อาหารดประกอบดวยไขไกหรือไขเปด จํานวน ๖ ฟอง ไกสดทั้งตัวที่ควัก
เอา
เครื่องในออกแลวแตยังไมไดชําแหละ จํานวน ๑ ตัว มีด เขียง เครื่องปรุง
๑๐) ขาวสารใชหุงขาวสําหรับสมาชิก ๖ คน น้ําดื่ม ไมขีดไฟ เชื้อเพลิงกอไฟ
และ
ไมฟน
๑๑) ถุงดํา ๑ ถุง
๒.๓.๒ กรรมการเปนผูกําหนดพื้นที่ไมนอยกวา ๖๐ ตารางเมตรใหผูเขาแขงขันแตละ
ทีม
๒.๓.๓ ผูเขาแขงขันนําอุปกรณที่จัดเตรียมไปวางไวในพื้นที่แขงขันกอนเริ่มการ
แขงขัน ให
กรรมการตรวจอุปกรณและเครื่องแบบพรอมกัน อุปกรณใดไมเปนไปตามเกณฑ ใหนําออกจากพื้นที่
แขงขัน
-๔๒.๓.๔ กรรมการมอบใบงานใหเขาแขงขัน เสร็จแลวใหเปานกหวีดเริ่มจับเวลาการ
แขงขัน๒.๓.๕ ใหทีมผูเขาแขงขันรวมกันนําอุปกรณที่จัดเตรียมไปดําเนินการจัดสราง
คายพักแรมของ
ทีม ใหเสร็จสิ้นนายในเวลา ๓ ชั่วโมงโดยใหมีองคประกอบในคายพักแรม คือ
-เต็นทหมู ๑ หลัง
-เสาธงลอย ๑ ตน สูง ๓.๕๐ เมตร สําหรับชักธงชาติ โดยใชไมงามประจําตัว ๖ อัน
-ประตูคายพรอมรั้วหนาคาย
-เตาหุงขาวและประกอบอาหารชาวคาย
-ที่วางถวยจานชาม
-เพิงกันแดดฝน สําหรับนั่งพักและรับประทานอาหารของหมู
-ที่วางเครื่องมือ-หลุมเปยก (ระบบขุด), หลุมแหง(ใชถุงดํา)
๒.๓.๖ ผูแขงขันตองแตงเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี หรือยุวกาชาด
๒.๔ เกณฑการใหคะแนน

๒.๔.๑ เกณฑการใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน
๑) ความถูกตองและประสิทธิภาพใชงาน ๗๕ คะแนน
๑.๑ เสาธงลอย ขนาด รูปแบบ การผูกเงื่อนและประทธิภาพใชงาน ๑๐
คะแนน
๑.๒ การกางเต็นท การผูกเงื่อน ทิศทางของเต็นท
๑๐ คะแนน
๑.๓ เครื่องมือ การใชความปลอดภัย การบํารุงรักษาและการจัดเก็บ๑๐
คะแนน
๑.๔ การหุงขาวและประกอบอาหารชาวคายโดยใชไมไผเปนภาชนะหุงตม
๑๐คะแนน
๑.๕ เตาประกอบอาหาร ที่วางถวยจานชาม รูปแบบและประโยชนใชสอย
๑๐คะแนน
๑.๖ ประตูคายและรั้ว รูปแบบ สัดสวน ประโยชนใชงาน ๑๐ คะแนน
๑.๗ เพิงพัก สําหรับรับประทานอาหารและพักผอน รูปแบบ ประสิทธิภาพ
ใชงาน ๑๐ คะแนน
๑.๘ การจัดสุขาภิบาลในคาย ที่ทิ้งขยะเปยก ขยะแหง ๕ คะแนน
๒) ความเรียบรอย และความคิดริเริ่มสรางสรรค ๑๐คะแนน
๒.๑ ความคิดเริ่มสรางสรรคในการจัดคายพักแรม ๕ คะแนน
๒.๒ ความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย๕ คะแนน
๓) ความเปนผูนํา ผูตาม เครื่องแบบ ๑๐ คะแนน
๓.๑ บทบาทองหัวหนาทีม การวางแผน การสั่งงาน ความรวมมือของ
สมาชิกตั้งแตเริ่มวางแผนจนจนสุด ๕ คะแนน
-๕๓.๒ การแตงเครื่องแบบ ความมีวินัยและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
เครื่องแบบ๕ คะแนน
๔) เวลาที่ใช ๓ ชั่วโมง ๕ คะแนน
๔.๑ เสร็จภายในเวลากําหนด ๕ คะแนน
๔.๒ เสร็จเลยเวลาที่กําหนด ตัดคะแนน ๑ คะแนนตอ๒ นาที
๒.๔.๒ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
๒.๕ เกณฑการตัดสิน
คะแนนรอยละ ๘๐ –๑๐๐
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
คะแนนรอยละ ๗๐ –๗๙
ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
คะแนนรอยละ ๖๐ –๖๙
ไดรับรางวัลระดับเหรียญองแดง

ไดคะแนนต่ํากวารอยละ ๖๐

ไดรับเกียรติบัตร เวนแตกรรมการเห็นเปนอยางอื่น

