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รายการการแข่งขัน SMART TALENTS
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลาดับ
1

2

รายการ
การแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่
ปรึกษา (Youth Counselor:
YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่
ปรึกษา (Youth Counselor:
YC) ม.4-ม.6

ระยะเวลา

เวลา

สถานที่

ทีมละ
10 นาที

9.00 - 11.00 น.

8208

ทีมละ
10 นาที

12.30 -14.30 น.

8208

3

การจัดทาหนังสือเล่มเล็ก

6 ชม.

09.00 -15.00 น. ห้องสมุด

4

การจัดกิจกรรมยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน

6 ชม.

09.00 -15.00 น. ห้องสมุด

5

การจัดค่ายพักแรม
(Pre – Camping)

3 ชม.

09.00-12.00 น. สวนสงบ

6

กิจกรรมสภานักเรียน

3 ชม.

12.30 -15.30 น. ห้องสภา

ครูผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวอรพรรณ จิรธรรมกูล
2. นางสาวพรรวินท์ ชมภู
3. นางสาวพนิดา คุณพล
1. นางสาวอรพรรณ จิรธรรมกูล
2. นางสาวภาวิณี มะหะมาน
3. นางสาวธัญญลักษณ์ นนทรัตน์
นางวลัยพร นรชาญ
นางสาวดวงฤทัย พงษ์สุชาติ
นางสาวจิรภา สุวัณนะสิริ
นางวลัยพร นรชาญ
นางสาวดวงฤทัย พงษ์สุชาติ
นางสาวพนิดา คุณพล
นายทวีศักดิ์ ทวีรัตนธรรม
นายวิษณุพงศ์ โล่กิม
นายพนมพร ทิมอ่อง
นางสาวพัชรีย์ ใบม่วง
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รายการที่ 1 - 2 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC)
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) จานวน 10 ทีม
1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) จานวน 10 ทีม
1.3 นักเรียนจะต้องมีความสนใจและมีใจรักในการให้ความช่วยเหลือเพื่อนด้วยการให้คาปรึกษา
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 ประเภททีม (ทีมละ 5 คน)
** โดยในทีมจะต้องมีนักเรียนที่ผ่านการอบรมแกนนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) หรือเป็นนักเรียนในชุมนุมนักเรียนเพื่อน
ที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 คน/ทีม
3. วิธีดาเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 สมาชิกทุกคนในทีมนาเสนอทัศนคติที่มีต่อการให้คาปรึกษา ใช้เวลาทีมละ 5 นาที
3.2 ตัวแทนกลุ่มจับฉลากเพื่อเลือกสถานการณ์ในการแสดงบทบาทสมมติ และให้แต่ละทีมส่งตัวแทน
แสดงบทบาทสมมติการให้คาปรึกษาตามสถานการณ์ที่ได้รับ ใช้เวลาทีมละ 5 นาที
4. เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี้
4.1 การนาเสนอทัศนคติ
50
คะแนน
4.2 การแสดงบทบาทสมมติ
50
คะแนน
5. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 – 100
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ากว่าร้อยละ 60
ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
หมายเหตุ
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
***สมัครได้ที่ ครูภาวิณี มะหะมาน ที่ห้องแนะแนว เท่านั้น!!! รับจานวนจากัด

2 คน เพื่อออกมา
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รายการที่ 3 การจัดทาหนังสือเล่มเล็ก
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2 ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 รูปแบบในการแข่งขันประเภททีม ๆ ละ 3 คน
2.2 จานวนทีมทีเ่ ข้าแข่งขันแบ่งเป็น 2 ระดับ
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจานวน 10 ทีม
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจานวน 10 ทีม
3 วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 เป็นหนังสือบันเทิงคดี มีภาพประกอบ หัวข้อเรื่อง สืบสานศาสตร์พระราชา
3.2 รูปแบบของหนังสือเล่มเล็ก
- ใช้กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A4 พับครึ่ง ตัดให้เรียบร้อยก่อนเข้าแข่งขัน
- เนื้อหาไม่น้อยกว่า 12 หน้า ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และไม่น้อยกว่า 16 หน้า ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
- เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเองหรือดัดแปลงมาจากเรื่องที่มีอยู่เดิมก็ได้
- ขนาดและรูปแบบของตัวอักษรมีขนาดโตพอสมควรเหมาะแก่วัย
- มีภาพประกอบระบายสีด้วยสีตามชอบแต่ต้องเป็นสีชนิดเดียวกันทั้งเล่ม
- ผลงานทั้งหมดจะไม่ส่งคืน
- กาหนดเวลา 6 ชั่วโมง
- อุปกรณ์ในการจัดทาให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง
4 เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1 เนื้อหาสาระ
30 คะแนน
4.2 ภาพประกอบ/การนาเสนอ
20 คะแนน
4.3 ความคิดสร้างสรรค์
10 คะแนน
4.4 การใช้สานวนภาษา
10 คะแนน
4.5 การเขียนกรอบแสดงเรื่องราวของหนังสือ (Story Board)
10 คะแนน
4.6 การทารูปเล่ม
10 คะแนน
4.7 การตั้งชื่อเรื่อง
5 คะแนน
4.8 ขนาด/รูปแบบ/สีของตัวอักษร/ตัวสะกด/การวางวรรณยุกต์
5 คะแนน
ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันใช้เวลาแข่งขันเกินระยะเวลาที่กาหนด คณะกรรมการจะตัดคะแนนนาทีละ 1 คะแนน
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5 เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 – 100
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
6 คณะกรรมการการแข่งขัน ระดับชั้นละ 3 – 5 คน
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ
- ครูบรรณารักษ์หรือครูที่ปฏิบัติงานห้องสมุด
- ครูศิลปะ
- ครูภาษาไทย
7. สถานที่ทาการแข่งขัน
- ห้องสมุด 1 โรงเรียนสายน้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
8. กาหนดการแข่งขัน
- เวลา 09.00 – 15.00 น. พักกลางวัน เวลา 11.00 – 11.50 น.
หมายเหตุ ห้ามผู้เข้าแข่งขันนาเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องแข่งกิจกรรม
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รายการที่ 4 การจัดกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2 ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 รูปแบบในการแข่งขันประเภททีม ๆ ละ 3 คน
2.2 จานวนทีมทีเ่ ข้าแข่งขันแบ่งเป็น 2 ระดับ
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจานวน 10 ทีม
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจานวน 10 ทีม
3 วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 ต้องเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่นักเรียนสร้างสรรค์ขึ้น สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง แสดงแนวคิดในรูปแบบใหม่ ๆ ที่
ชัดเจน สามารถกระตุ้นให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความสนใจในการอ่าน และเข้าใช้ห้องสมุดเพิ่มขึ้น รวมทั้งบริการชุมชนเพื่อ
สร้างสังคมแห่งการอ่านเป็นจานวน 1-3 กิจกรรม
3.2 กิจกรรมที่นาเสนอต้องเหมาะสมกับวัย ระดับชั้นและกลุ่มเป้าหมาย
3.3 ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมต้องจัดทาข้อมูลที่จะนาเสนอ โดยสรุปเป็นข้อความและมีภาพประกอบ ลงบนกระดาษ A4
จานวน 1 แผ่น (หน้าเดียว) พร้อมส่งให้คณะกรรมการตามจานวนของคณะกรรมการ เพื่อประกอบการนาเสนอในวันแข่งขัน
3.4 สื่อและอุปกรณ์ ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมและสร้างสรรค์ขึ้นเอง แต่ควรเป็นสื่อและอุปกรณ์ที่เรียบง่าย กะทัดรัด
เคลื่อนย้ายสะดวก ประหยัด มีความเหมาะสมกับกิจกรรมที่นาเสนอ และใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าทุกชิ้น โดยมีจานวนไม่เกิน 7 ชิ้น
3.5 รูปแบบการนาเสนอกิจกรรม
- ผู้เข้าแข่งขันนาเสนอกิจกรรม แสดงให้เห็นถึงการมีความคิดสร้างสรรค์ มีรูปแบบและวิธีในการดาเนินการเป็นไป
ตามลาดับและสอดคล้องกับสื่อที่ใช้อย่างเหมาะสม
- ต้องใช้เสียงจริงในการนาเสนอ ไม่ใช้การบันทึกเสียงและใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และอาจใช้ภาษาต่างประเทศประกอบได้
บ้าง
- ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้เวลาในการนาเสนอ 15 นาที แบ่งเป็นการจัดเตรียมสื่อ/อุปกรณ์ 5 นาที และนาเสนอกิจกรรม 10
นาที (ไม่รวมตอบคาถาม)
4 เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1 รูปแบบและเนื้อหากิจกรรม (30 คะแนน)
- ความคิดสร้างสรรค์
10 คะแนน
- ลาดับเนื้อหา ความต่อเนื่องของกิจกรรม
10 คะแนน
- กิจกรรมนาไปปฏิบัติได้จริง
10 คะแนน
- ประโยชน์ที่ได้รับ
10 คะแนน
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4.2 ความสามารถในการนาเสนอ และการตอบคาถาม (30 คะแนน)
- บุคลิกท่าทาง สีหน้า สายตา
5 คะแนน
- การใช้ภาษา/อักขรวิธี
5 คะแนน
- การใช้เสียง
5 คะแนน
- การใช้สื่อประกอบการพูด
5 คะแนน
- การลาดับเนื้อหา
5 คะแนน
- ปฏิภาณไหวพริบในการตอบคาถาม
5 คะแนน
4.3 ข้อมูลนาเสนอกิจกรรมลักษณะข้อความและภาพ (A4) (20 คะแนน)
- การนาเสนอเนื้อหากิจกรรม
10 คะแนน
- การออกแบบรูปแบบการนาเสนอกิจกรรม
10 คะแนน
4.4 สื่อและอุปกรณ์ประกอบกิจกรรม (10 คะแนน)
- รูปแบบสื่อและอุปกรณ์
5 คะแนน
- จานวน/การจัดวางสื่อและอุปกรณ์
5 คะแนน
ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันใช้เวลาแข่งขันเกินระยะเวลาที่กาหนด คณะกรรมการจะตัดคะแนนนาทีละ 1 คะแนน
5 เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 – 100
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
6 คณะกรรมการการแข่งขัน ระดับชั้นละ 3 คน
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ
- ครูบรรณารักษ์หรือครูที่ปฏิบัติงานห้องสมุด
- ครูที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการในการตัดสินการแข่งขัน
7. สถานที่ทาการแข่งขัน
- ห้องสมุด 2 โรงเรียนสายน้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
8. กาหนดการแข่งขัน
- - เวลา 09.00 – 15.00 น. พักกลางวัน เวลา 11.00 – 11.50 น.
หมายเหตุ
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
- ผลงานทุกชิ้นในการแข่งขันไม่ส่งคืน
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รายการที่ 5 การจัดค่ายพักแรม (Pre – Camping)
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 เป็นเนตรนารี ยุวกาชาด หรือผู้บาเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 ประเภททีม ทีมละ 8 คน
3. วิธีดาเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะจัดเตรียมอุปกรณ์เหล่านี้ให้
1) ผ้าใบหรือผ้ายางขนาดกว้าง 4-5 เมตร ยาว 6-8 เมตร จานวน 1 ผืน
2) จาน ชาม ช้อนสาหรับสมาชิกในทีมใช้รับประทานอาหาร
3) ธงชาติ 1 ผืน และเชือกผูกธง ยาว 9 เมตร 1 เส้น
4) ไม้ง่ามประจาตัว 8 อัน
5) ไม้ไผ่สีธรรมชาติที่ไม่มีกิ่งก้าน ไม่ตกแต่ง ไม่ลิดข้อ หรือ ทาเครื่องหมายใด ๆ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 - 4 นิ้ว ยาว 2
เมตร จานวน25 อัน
6) มีดทาครัว เขียง เครื่องมือที่จาเป็นเหมาะสมกับการทากิจกรรมตามใบงาน จานวนรวมไม่เกิน 20 ชิ้น (ห้ามใช้เครื่องมือ
ที่ใช้ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่)
7) เชือกมะนิลาหรือเชือกไยยักษ์ (ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์โพลีโพรพีลีน) ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 – 8 มิลลิเมตร ยาว 3
เมตร จานวน 80 เส้น
8) ไข่ไก่หรือไข่เป็ด จานวน 8 ฟอง
9) ไก่สดทั้งตัวที่ควักเอาเครื่องในออกแล้วแต่ยังไม่ได้ชาแหละ จานวน 1 ตัว และ เครื่องปรุง
10) ข้าวสารใช้หุงข้าวสาหรับสมาชิก 8 คน
11) ไฟเช็คหรือไม้ขีดไฟ และขี้ไต้ 1 ก้อน/แท่ง
12) ไม้ฟืนผ่าและผูกเป็นมัด หนักไม่เกิน 6 กิโลกรัม
13) ใบตองหรือใบไม้ 1 พับ หนักไม่เกินครึ่งกิโลกรัม
14) น้าขวด ขนาด 6 ลิตร จานวน 5 ขวด
15) ถัง 1 ใบ ถุงดา 1 ถุง สาหรับทาอุปกรณ์ใส่ของเปียกและขยะแห้ง
16) ถุงมือ/ถุงแขนกันแดด
17) กาวลาเท็กซ์ ขนาดไม่เกิน 8 ออนซ์ หรือกาวร้อน ขนาดไม่เกิน 100 ซีซ.ี จานวน1 หลอด/ขวด
3.2 กรรมการเป็นผู้กาหนดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตรให้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีม
3.3 ผู้เข้าแข่งขันนาอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไปวางไว้ในพื้นที่แข่งขัน
3.4 กรรมการมอบใบงานให้ผู้เข้าแข่งขัน เสร็จแล้วเป่านกหวีดเริ่มจับเวลาแข่งขัน
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3.5 ให้ทีมผู้เข้าแข่งขันร่วมกันนาอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไปดาเนินการจัดกิจกรรมตามใบงานให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 3 ชั่วโมง โดยให้มี
องค์ประกอบตามใบงาน
3.6 ผู้แข่งขันต้องแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
4. เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี้
1) ความถูกต้องและประสิทธิภาพใช้งาน 75 คะแนน
1.1 เสาธงลอย ขนาด รูปแบบ การผูกเงื่อนและประสิทธิภาพใช้งาน 10 คะแนน
1.2 เครื่องมือ ที่เก็บเครื่องมือ การใช้ ความปลอดภัย การบารุงรักษา 10 คะแนน
1.3 การหุงข้าวและประกอบอาหารชาวค่ายโดยใช้ไม้ไผ่เป็นภาชนะหุงต้ม 10 คะแนน
1.4 เตาประกอบอาหาร รูปแบบและประโยชน์ใช้งาน 10 คะแนน
1.5 ประตูค่ายและรั้ว รูปแบบ สัดส่วน ประโยชน์ใช้งาน 10 คะแนน
1.6 เพิงพัก รูปแบบและประโยชน์ใช้งาน 10 คะแนน
1.7 โต๊ะสนามและม้านั่งสาหรับรับประทานอาหาร 10 คะแนน
1.8 ที่ใส่ของเปียกและขยะแห้ง 5 คะแนน
2) ความเรียบร้อย และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 10 คะแนน
2.1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 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 ความมีวินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเครื่องแบบ 5 คะแนน
4) เวลาที่ใช้ 3 ชั่วโมง 5 คะแนน
4.1 เสร็จภายในเวลาที่กาหนด 5 คะแนน
4.2 เสร็จเลยเวลาที่กาหนด ตัดคะแนน 1 คะแนนต่อ 2 นาที
5. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 - 100
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 - 79
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 - 69
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ากว่าร้อยละ 60
ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
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รายการที่ 6 กิจกรรมสภานักเรียน
หลักเกณฑ์เข้าประกวด
1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1.1 โรงเรียนมีเพียงสภาเดียว เท่านั้น
1.2 เป็นคณะกรรมการสภานักเรียนของโรงเรียนตามระดับและประเภทที่โรงเรียนสมัครเข้าประกวด
ระดับละ 7-10 คน
1.3 ผู้เข้าประกวดต้องเป็นตัวแทนสภานักเรียนที่ปรากฎอยู่ในใบสมัครและผังรูปถ่าย (ที่แนบท้าย)
2. ระดับการประกวด แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
2.1 ระดับมัธยมศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ ม.1 - ม.6
3. ขั้นตอนการประกวด
3.1 จัดทาเอกสารรายงานผลการดาเนินงานโดยใช้ข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี จานวนไม่เกิน 120 หน้า นับตั้งแต่
ปกหน้าถึงปกหลัง (หากเกินจะไม่รับพิจารณา) โดยจัดทารูปเล่มเอกสารตามหัวข้อที่กาหนดให้จัดทาเป็นรูปเล่มจานวน 1 เล่ม
4. เกณฑ์การประกวด
ตอนที่ 1 พิจารณาเอกสารรายงานผลการดาเนินงานของสภานักเรียน
60 คะแนน
1. ที่มาของสภานักเรียนและบทบาทหน้าที่ ตามโครงสร้างสภานักเรียน 5 คะแนน
2. โครงการ / งาน / กิจกรรมที่ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
โดยการมีส่วนร่วมของสภานักเรียน
10 คะแนน
3. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยโดยการมีส่วนร่วมของสภานักเรียน 10 คะแนน
ประกอบด้วย
- คารวธรรม
- สามัคคีธรรม
- ปัญญาธรรม
4. มีจิตอาสาและมีส่วนร่วมของสภานักเรียนในโรงเรียน
10 คะแนน
5. มีการประสานงานกับองค์กรและสร้างเครือข่ายของสภานักเรียนกับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งประโยชน์
ที่ได้รับ
10 คะแนน
6. มีผลการปฏิบัติงานของสภานักเรียนที่เป็นเลิศ (Best Practice) 10 คะแนน
7. มีการประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
5 คะแนน
ตอนที่ 2 พิจารณาจากการนาเสนอผลงานและการตอบคาถาม
40 คะแนน
1. ที่มาของสภานักเรียน และบทบาทหน้าที่ ตามโครงสร้างสภานักเรียน
3 คะแนน
2. โครงการ / งาน / กิจกรรมที่ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยการมีส่วนร่วมของสภานักเรียน
3 คะแนน

10

3. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยโดยการมีส่วนร่วมของสภานักเรียน 3 คะแนน
ประกอบด้วย
- คารวธรรม
- สามัคคีธรรม
- ปัญญาธรรม
4. มีจิตอาสาและมีส่วนร่วมของสภานักเรียนในโรงเรียน
3 คะแนน
5. มีการประสานงานกับองค์กรและสร้างเครือข่ายของสภานักเรียนกับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งประโยชน์
ที่ได้รับ
3 คะแนน
6. มีการประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
4 คะแนน
7. มีผลการปฏิบัติงานของสภานักเรียนที่เป็นเลิศ (Best Practice) 6 คะแนน
8. วิธีการนาเสนอนน่าสนใจ
5 คะแนน
9. การตอบคาถาม
10 คะแนน
หมายเหตุ
1. การนาเสนอผลงานห้ามใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท และไม่ต้องจัดนิทรรศการ หลังจากจบการเสนอ กรรมการจะ
ซักถาม
2. นาเสนอผลงานไม่เกิน 10 นาที หากนาเสนอเกินเวลาที่กาหนดจะถูกตัด 1 คะแนน (เศษของนาทีให้คิดเป็น 1 นาที)
5.เกณฑ์การตัดสินการประกวด
ร้อยละ 80 – 100
ร้อยละ 70 – 79
ร้อยละ 60 – 69
ต่ากว่าร้อยละ 60
ผลการตัดสินของกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น

