การแข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่ งประดิษฐ์นกั เรี ยนโรงเรี ยนเอกชน
ภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 2 ปี การศึกษา 2560
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่จดั การแข่งขัน : โรงเรี ยนดรุ ณาราชบุรี จังหวัดราชบุรี
จัดโดยสมาคมกรรมการประสานและส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน
********************************************************************************

กลุ่ม
ลาดับ
รายการแข่งขัน
9.ก.พัฒนาผูเ้ รี ยน 1 การแข่งขันการทาหนังสื อเล่มเล็ก

ประเภท ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6
ทีม 3 คน  
-

1.กิจกรรมส่ งเสริมนิสัยรักการอ่ าน (การจัดทาหนังสื อเล่ มเล็ก)
1. คุณสมบัติผู้เข้ าแข่ งขันและประเภท
1.1 นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 จานวน 1 ทีม
1.2 นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 จานวน 1 ทีม
2.วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
2.1 ลักษณะของการจัดทาหนังสื อเล่มเล็ก เป็ นหนังสื อบันเทิงคดี มีภาพประกอบแก่นของ
เรื่ อง ( Theme) หรื อหัวข้อเรื่ องที่ใช้แข่งขัน ซึ่งคณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน
2.2 รู ปแบบของหนังสื อเล่มเล็ก
2.2.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6
1) ชนิดกระดาษ เนื้อในและปกของหนังสื อใช้กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์
ปกหนังสื อทาเป็ นปกอ่อนหรื อปกแข็งก็ได้ และเตรี ยมตัดกระดาให้เรี ยบร้อยพร้อมเข้าแข่งขัน
2) รู ปเล่มของหนังสื อ ขนาด A4 พับครึ่ ง หรื อ 14.8 x 21 เซนติเมตร
ลักษณะแนวตั้ง มีองค์ประกอบเรี ยงลาดับ ดังนี้
 ส่ วนหน้าของหนังสื อ ประกอบด้วย ปกหน้า (บอกชื่นหนังสื อและ
สมาคมคณะกรรมการประสานและส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน
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คณะผูจ้ ดั ทา ) หน้าปกใน (บอกชื่นหนังสื อและคณะผูจ้ ดั ทา ) และหน้าคานา ( บอกถึงวัตถุประสงค์และแรง
บันดาลใจ ที่มาของเรื่ องหรื อการนาเสนอเนื้อหา และคาขอบคุณผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทาหนังสื อ )
ส่ วนเนื้อหาของหนังสื อ ประกอบด้วย เนื้อเรื่ อง และภาพประกอบ
พร้อมทั้งกาหนดเลขหน้าให้ชดั เจน
 ส่ วนท้ายของหนังสื อ ประกอบด้วย หน้าคณะผูจ้ ดั ทา (บอกชื่อ
หนังสื อ ชื่อผูจ้ ดั ทา ชื่อโรงเรี ยน อาเภอ จังหวัด และชื่อเขตพื้นที่การศึกษา ) และปกหลังของหนังสื อ
3) ความหนาของเนื้อเรื่ องและภาพประกอบ จานวน 8 หน้า
4) เนื้อเรื่ องของหนังสื อ ต้องเป็ นเรื่ องที่แต่งขึ้นเอง มีความเหมาะสมกับวัย
ระดับชั้น และมีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เขียนในรู ปแบบร้อยแก้ว และ หรื อร้อยกรอง คาคล้องจอง กลอนเปล่า
5) ขนาด/รู ปแบบ/สี ของตัวอักษร มีความเหมาะสมสาหรับเด็กระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
6) ภาพประกอบ มีความสอดคล้องกับเนื้อเรื่ อง ขยายรายละเอียดให้เข้าใจ
เนื้อเรื่ องที่นาเสนอ และเสริ มให้หนังสื อมีความสวยงาม และน่าอ่าน ไม่อนุญาตให้จดั ทาเป็ นภาพสามมิติ
(Pop Up)
7) ชนิดของสี ที่ใช้ในการวาดภาพประกอบ ใช้สีไม้ ถ้าต้องการเน้น
ภาพประกอบใช้ปากกาตัดเส้นใต้
8) เขียนกรอบแสดงเรื่ องราวของหนังสื อ (Story Board ) บอกขั้นตอนการจัด
วางเนื้อเรื่ อง ภาพประกอบ และรู ปเล่มของหนังสื อ ตั้งแต่ปกหน้าจนถึงปกหลังไว้ในแต่ละกรอบอย่างชัดเจน
9) ทารู ปเล่ม ให้มีความสวยงามตลอดทั้งเล่ม สามารถเข้าเล่มและเย็บอก
(มุงหลังคา ) หรื อสันหนังสื อทากาว หรื อเทปเยือ่ กาวสองหน้า ห้ามใช้สเปรย์แล็กเกอร์ , แล็กเกอร์เคลือบเงา
หนังสื อ แต่อนุญาตให้ใช้สติ๊กเกอร์ใส่ ได้
2.2.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3
1) ชนิดกระดาษ เนื้อในและปกของหนังสื อใช้กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์
ปกหนังสื อทาเป็ นปกอ่อนหรื อปกแข็งก็ได้ และเตรี ยมตัดกระดาษให้เรี ยบร้อยพร้อมเข้าแข่งขัน
2) รู ปเล่มของหนังสื อ ขนาด A4 พับครึ่ ง หรื อ 14.8x 21 เซนติเมตร
ลักษณะแนวตั้ง มีองค์ประกอบเรี ยงลาดับ ดังนี้
 ส่ วนหน้าของหนังสื อ ประกอบด้วย ปกหน้า ( บอกชื่อหนังสื อ
และคณะผูจ้ ดั ทา ) หน้าปกใน (บอกชื่อหนังสื อและคณะผูจ้ ดั ทา ) และหน้าคานา ( บอกถึงวัตถุประสงค์และ
แรงบันดาลใจ ที่มีของเรื่ องหรื อการนาเสนอเนื้อหา และคาขอบคุณผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทาหนังสื อ)
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ส่ วนเนื้อหาของหนังสื อ ประกอบด้วย เนื้อเรื่ อง และภาพประกอบ
พร้อมทั้งกาหนดเลขหน้าให้ชดั เจน
 ส่ วนท้ายของหนังสื อ ประกอบด้วย หน้าคณะผูจ้ ดั ทา ( บอกชื่อ
หนังสื อ ชื่อผูจ้ ดั ทา ชื่อโรงเรี ยน อาเภอ จังหวัด และชื่อเขตพื้นที่การศึกษา) และปกหลังของหนังสื อ
3) ความหนาของเนื้อเรื่ องและภาพประกอบ จานวน 12 หน้า
4) เนื้อเรื่ องของหนังสื อ ต้องเป็ นเรื่ องที่แต่งขึ้นเอง มีความเหมาะสมกับวัย
ระดับชั้น และมีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เขียนในรู ปแบบร้อยแก้ว และ หรื อร้อยกรอง คาคล้องจอง กลอนเปล่า
5) ขนาด/รู ปแบบ/สี ของตัวอักษร มีความเหมาะสมสาหรับเด็กระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1-3
6) ภาพประกอบ มีความสอดคล้องกับเนื้อเรื่ อง ขยายรายละเอียดให้เข้าใจ
เนื้อเรื่ องที่นาเสนอ และเสริ มให้หนังสื อมีความสวยงาม แนะน่าอ่าน ไม่อนุญาตให้จดั ทาเป็ นภาพสามมิติ
(Pop Up)
7) ชนิดของสี ที่ใช้ในการวาดภาพประกอบ ใช้สีไม้ระบายน้ าหรื อสี แสตมป์
ถ้าต้องการเน้นภาพประกอบใช้ปากกาตัดเส้นได้
8) เขียนกรอบแสดงเรื่ องราวของหนังสื อ (Story Board ) บอกขั้นตอนการจัด
วางเนื้อเรื่ อง ภาพประกอบ และรู ปเล่มของหนังสื อ ตั้งแต่ปกหน้าจนถึงปกหลังไว้ในแต่ละกรอบอย่างชัดเจน
9) ทารู ปเล่ม ให้มีความสวยงามและตลอดทั้งเล่ม สามารถเข้าเล่มและเย็บอก
(มุงหลังคา) หรื อสันหนังสื อทากาว หรื อเทปเยือ่ กาวสองหน้า ห้ามใช้สเปรย์แล็กเกอร์ , แล็กเกอร์เคลือบเงา
หนังสื อ แต่อนุญาตให้ใช้สติ๊กเกอร์ใส่ ได้
3.เกณฑ์ การให้ คะแนน ( 100 คะแนน)
3.1 เนื้อหาสาระ
3.2 ภาพประกอบ / การนาเสนอ
3.3 ความคิดสร้างสรรค์
3.4 การใช้สานวนภาษา
3.5 การเขียนกรอบแสดงเรื่ องราวของหนังสื อ ( Story Board)
3.6 การทารู ปเล่ม
3.7 การตั้งชื่อเรื่ อง
3.8 ขนาด / รู ปแบบ / สี ของตัวอักษร /ตัวสะกด / การวางวรรณยุกต์
สมาคมคณะกรรมการประสานและส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน
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คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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ในกรณี ที่ผแู ้ ข่งขันใช้เวลาแข่งขันเกินระยะเวลากาหนด คณะกรรมการจะตัดคะแนนนาทีละ 1 คะแนน
( นับเวลาส่ วนที่เป็ นเศษส่วนเกินกว่า 30 วินาที ให้นบั เป็ น 1 นาที)
4.เกณฑ์ การตัดสิ น
ร้อยละ 80 -100
ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
ร้อยละ 70-79
ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
ร้อยละ 60 -69
ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นสิ้ นสุ ด
5.คณะกรรมการแข่ งขัน
5.1 คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน แบ่งออกเป็ น 2 ระดับชั้น ระดับชั้นละไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ซึ่งเป็ นผูท้ ี่
ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ดาเนินงานจัดการแข่งขันให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดด้วยความ
โปร่ งใส และความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย
5.2 คณะกรรมการตัดสิ นการแข่งขัน แบ่งออกเป็ น 2 ระดับชั้น ระดับชั้น 3-5 คน โดยมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
5.2.1 ผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้ประสบการณ์เกี่ยวกับวรรณกรรมสาหรับเด็กและเยาวชน
5.2.2 ครู บรรณารักษ์หรื อครู ผทู ้ าหน้าที่บรรณารักษ์ หรื อครู ผสู ้ อน หรื อผูอ้ านวยการโรงเรี ยนที่
มีความรู ้และประสบการณ์เกี่ยวกับวรรณกรรมสาหรับเด็กและเยาวชน
5.2.3 ข้อควรคานึงถึงในการสรรหากรรมการ
1) กรรมการที่เป็ นครู ผสู ้ อน ไม่ควรตัดสิ นกรณี โรงเรี ยนของตนเข้าแข่งขัน
2) กรรมการที่เป็ นครู ผสู ้ อนเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการ
จัดทาหนังสื อ
3) กรรมการควรมาจากหน่วยงาน / องค์กรที่หลากหลาย ( กรณี การแข่งขันระดับภาค)
4) กรณี การแข่งขันระดับภาค กรรมการไม่ควรเป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นโรงเรี ยนเดียวกันกับ
โรงเรี ยนที่เข้าแข่งขัน
5) กรรมการอาจให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อปรับปรุ งผลงานให้เป็ นไปอย่างถูกต้องและมี
คุณภาพให้กบั ทีมผูเ้ ข้าเข่งขันที่คะแนนระดับเหรี ยญทองในลาดับที่ 1-3 ในระดับภาค
5.3 แนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสิ น
5.3.1 คณะกรรมการควรให้คะแนนเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
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5.3.2 คณะกรรมการควรประชุมปรึ กษาหารื อก่อนการตัดสิ นใจเพื่อให้เข้าใจเกณฑ์การตัดสิ น
ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
5.3.3 การให้คะแนนกรรมการควรพิจารณา ดังนี้
 เนื้อหาสาระ พิจารณาตามแก่นของเรื่ อง ( Theme) หรื อหัวข้อเรื่ องที่ใช้แข่งขัน ซึ่ง
คณะกรรมการแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน ความคิดรวบยอดเหมาะสมกับระดับชั้น และกลวิธีการดาเนินเรื่ อง
น่าสนใจ สอดคล้องกันอย่างมีระบบและมีความเหมาะสมกลมกลืนเป็ นอย่างดี
 ภาพประกอบ พิจารณาความเหมาะสม สื่ อความหมายได้สอดคล้องกับเนื้อเรื่ อง มี
ความสวยงามในการสร้างสรรค์ของตัวละคร ฉาก ส่ งเสริ มความเข้าใจและจินตนาการ
 ความคิดสร้างสรรค์ พิจารณาเนื้อเรื่ อง ภาพประกอบ รู ปเล่ม ปก การจัดวางตัวอักษร
การจัดหน้า และส่ วนประกอบอื่น ๆ ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ได้เหมาะสมกับระดับชั้น
 การใช้สานวนภาษา พิจารณาการใช้สานวนโวหารถ้อยคาที่นามาใช้ถูกต้องตามหลัก
ภาษาไทย วิธีการเรี ยบเรี ยงเหมาะสมกับระดับชั้น
 การเขียนกรอบแสดงเรื่ องราวของหนังสื อ ( Story Board) พิจารณาการนาเสนอการ
จัดวางองค์ประกอบของหนังสื อแต่ละกรอบ ตั้งแต่หน้าปกจนถึงหน้าสุ ดท้ายได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
สอดคล้องกับผลงานที่จดั ทาขึ้น
 การารู ปเล่ม พิจารณาคุณค่าความงามเชิงศิลปะ ความประณี ต แข็งแรงทนทาน และ
ความสะอาดเรี ยบร้อย
 การตั้งชื่อเรื่ อง พิจารณาความสัมพันธ์กบั แก่นของเรื่ อง วลีหรื อข้อความที่ได้
ความหมายในตัวเอง มีความน่าสนใจ และน่าติดตามอ่าน
 ขนาด / รู ปแบบ / สี ของตัวอักษร / ตัวสะกด / การวางวรรณยุกต์ พิจารณาขนาด
ตัวอักษรที่ใช้ของปกหนังสื อ เนื้อเรื่ องมีขนาดเหมาะสมกับระดับชั้น รู ปแบบและสี ของตัวอักษรชัดเจนอ่านง่าย
และเขียนถูกต้องตามหลักภาษาไทย
6.รายละเอียดในการจัดการแข่ งขัน
6.1 การจัดเตรี ยมอุปกรณ์ในการแข่งขัน
6.1.1 ป้ายตั้งโต๊ะบอกเลขที่ทีมเข้าแข่งขัน
6.1.2 นาฬิกาบอกเวลา
6.1.3 เครื่ องเสี ยง
6.2 การจัดเตรี ยมสถานที่ในการแข่งขัน
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6.2.1 สถานที่ หรื อห้องที่ใช้ในการแข่งขันให้สามารถดาเนินการแข่งขันพร้อมกันได้ทุกทีมใน
ระดับเดียวกัน
6.2.2 โต๊ะ – เก้าอี้ ให้มีขนาดเหมาะสมและสะดวกต่อการปฏิบตั ิลานกลุ่มที่มีนกั เรี ยนจานวน 3
คน พร้อมป้ายตั้งโต๊ะบอกเลขที่ทีมที่เข้าแข่งขัน
6.2.3 นาฬิกาบอกเวลา ให้ผเู ้ ข้าแข่งขันทุกทีมสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
6.2.4 เครื่ องเสี ยง ให้เข้าแข่งขันทุกทีมสามารถได้ยนิ เสี ยงคาชี้แจงจากกรรมการดาเนินงาน
กาหนดพร้อมกันทุกทีม
6.3 การดาเนินการจัดการแข่งขัน
6.3.1 ลงทะเบียนรายงานตัวผูแ้ ข่งขัน ในกรณี ที่ผแู ้ ข่งขันมารายงาน ช้ากว่าเวลาที่กาหนดให้
สามารถเข้าร่ วมแข่งขันได้ แต่เวลาส้นสุ ดการเข้าแข่งขันต้องเป็ นไปตามที่คณะกรรมการดาเนินงานกาหนด
พร้อมกันทุกทีม
6.3.2 ตรวจอุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้ในการแข่งขันก่อนเวลาการแข่งขัน
6.3.3 การเตือนเวลาการแข่งขัน ให้เตือนครั้งที่ 1 เหลือเวลา 30 นาที เตือนครั้งที่ 2 เหลือเวลา 15
นาที เตือนครั้งที่ 3 หมดเวลา กรณี ที่ทีมผูเ้ ข้าแข่งขันเกินระยะเวลาที่กาหนดจะถูก ตัดคะแนนนาทีละ 1 คะแนน
โดยนับเวลาส่ วนที่เป็ นเศษเกินกว่า 30 วินาที ให้นบั เป็ น 1 นาที
6.3.4 ผูแ้ ข่งขันห้ามนาเครื่ องมือสื่ อสารทุกประเภทเข้าในการแข่งขัน
6.3.5 การเข้าห้องน้ า ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องขออนุญาตจากกรรมการ และอยูภ่ ายใต้การดูแลของ
กรรมการดาเนินการแข่งขัน
6.3.6 การส่ ง-มอบอาหาร / น้ า หรื ออุปกรณ์การแข่งขันอื่นใดต้องส่ ง – มอบผ่านกรรมการ
ดาเนินการแข่งขันเท่านั้น
6.การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
ทีมที่ได้คะแนนระดับเหรี ยญทอง ลาดับที่ 1-2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด

สมาคมคณะกรรมการประสานและส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน

Page 6

