
 
 

ประกาศงานมหกรรมวชิาการมัธยมศึกษาเฉลมิพระเกียรติฯ ครั้งท่ี 1  
ปีการศึกษา 2558 

***************** 
เร่ือง เกณฑ์การตัดสินการประกวด กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  

ศูนย์สาระการเรียนรู้บรรณารักษ์และห้องสมุด 
 

ขอประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่ เข้าแข่งขันกิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก และกิจกรรม           
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ทุกระดับชั้น ให้ใช้เกณฑ์การแข่งขันตามเอกสารที่แนบท้าย
ประกาศนี ้

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2558 
 



เกณฑ์การตัดสินการประกวด 

 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  

ศูนย์สาระการเรียนรู้บรรณารักษ์และห้องสมุด 

1.  การประกวดหนังสือเล่มเล็ก  

1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

1.1 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 

1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6 

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 

   2.1 แข่งขันเป็นทีม ๆ ละ 3 คน 

2.2 จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน  

2.2.1 ระดับชั้น ม. 1-3 จ ำนวน 1 ทีม  

2.2.2 ระดับชั้น ม. 4-6 จ ำนวน 1 ทีม 

3. วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน  
3.1 กรอบเรื่องเป็นหนังสือบันเทิงคดีที่คณะกรรมกำรจะแจ้งกรอบเรื่องให้ทรำบในวันแข่งขัน

โดย กรอบเรื่องต้องค ำนึงถึงควำมเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำย  

3.2  รูปแบบของหนังสือเล่มเล็ก 

1)  นักเรียนระดับชั้น ม .1 -3 - ใช้กระดำษ 100ปอนด์ ขนำด A4 พับครึ่ง 
-  รูปเล่มประกอบด้วยหน้ำปก ปกใน ปกหลัง ส่วนที่บอกถึงที่มำของเรื่องหรือ แรง 

บันดำลใจและวัตถุประสงค์ของหนังสือ มีเนื้อเรื่อง 10 หน้ำและให้ก ำหนดเลขหน้ำให้ชัดเจน  

- เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเองหรือดัดแปลงมำจำกเรื่องที่มีอยู่เดิมก็ได้แต่งเป็นบทร้อยแก้ว 

หรือ ร้อยกรอง 

- เนื้อหำภำพประกอบและรูปแบบตัวอักษรเหมำะส ำหรับเด็กชั้น ม. 1 - 3  

- มีภำพประกอบระบำยสีด้วยสีไม้ระบำยด้วยน้ ำ  

2) นักเรียนระดับชั้น ม .4 -6  

- ใช้กระดำษ 100 ปอนด์ ขนำด A4 พับครึ่ง  

- รูปเล่มประกอบด้วยหน้ำปก ปกใน ปกหลัง ส่วนที่บอกถึงที่มำของเรื่องหรือ  

แรงบันดำลใจและวัตถุประสงค์ของหนังสือ มีเนื้อเรื่อง 12 หน้ำและให้ก ำหนดเลขหน้ำให้ชัดเจน  

- เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเองหรือดัดแปลงมำจำกเรื่องที่มีอยู่เดิมก็ได้เป็นบทร้อยแก้วหรือ 

ร้อย กรองประกอบภำพ  



- เนื้อหำภำพประกอบและรูปแบบตัวอักษรเหมำะส ำหรับวัยรุ่น ชั้น ม. 4 - 6  

- มีภำพประกอบระบำยสีด้วยสีไม้ระบำยด้วยน้ ำ 

3.3 ก ำหนดเวลำ 6 ชั่วโมง  

3.4 อุปกรณ์ในกำรจัดท ำให้ผู้เข้ำแข่งขันจัดเตรียมมำเอง  

4. เกณฑ์กำรให้คะแนน 100  คะแนน  

4.1 เนื้อหำสำระ 20 คะแนน  

4.2 ภำพประกอบ 15 คะแนน  

4.3 ภำษำ และฉันทลักษณ์ 15 คะแนน  

4.4  ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 15 คะแนน  

4.5  ชื่อเรื่อง 5 คะแนน  

4.6  ขนำดและรูปแบบตัวอักษร 10 คะแนน  

4.7  ควำมสวยงำมของรูปเล่ม 15 คะแนน  

4.8  กำรวำงแผน ท ำโครงร่ำงงำนเขียนได้เหมำะสมเป็นระบบ 5 คะแนน  

5. เกณฑ์กำรตัดสิน  

-  ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง  

-  ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน  

-  ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทองแดง  

-  ได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเว้นแต่คณะกรรมกำรมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืน  

หมำยเหตุ 1) ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด  

             2) เกินเวลำตัดคะแนนนำทีละ 1 คะแนน 

 

2.  ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน 

1. คุณสมบัติผู้เข้ำประกวด  

1.1 นักเรียนระดับชั้นม.1-3    

1.3 นักเรียนระดับชั้นม.4-6    

2.  ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำประกวด  

2.1 ประกวดเป็นทีม ๆ ละ 3 คน  (คละชั้นได้แต่ต้องอยู่ในช่วงชั้นเดียวกัน)  

2.2 จ ำนวนผู้เข้ำประกวด 

2.2.1  ระดับชั้น ม. 1-3 จ ำนวน 1 ทีม  

2.2.3 ระดับชั้น ม. 4-6 จ ำนวน 1 ทีม  



3. วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรประกวด 

         3.1 กรอบกำรประกวดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนโดยนักเรียนผู้ท ำหน้ำที่ยุวบรรณำรักษ์ 

ช่วยงำนห้องสมุดโรงเรียน และด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน เพื่อปลูกฝังนิสัยรักกำรอ่ำน โดยจัดกิจกรรม 

สร้ำงสรรค์อย่ำงหลำกหลำย โดยใช้สื่อที่น่ำสนใจเพ่ือเชิญชวนให้นักเรียนเกิดควำมสนใจกำรอ่ำนและร่วม

กิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ โดยจัดทั้งในห้องสมุดและนอกห้องสมุด รวมถึงชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงเพ่ือ 

สร้ำงสังคมแห่งกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้  

3.2 น ำเสนอกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนที่นักเรียนเป็นผู้คิดและด ำเนินกำรเองที่มีควำมแปลก 

ใหม่ น่ำสนใจ แสดงถึงควำมคิดสร้ำงสรรค์และสำมำรถปฏิบัติได้จริง ทีมละ 10 นำท ี 

3.3 สื่อ/อุปกรณ์ประกอบกิจกรรมให้ผู้เข้ำประกวดจัดเตรียมมำเอง  

3.4 กิจกรรมที่น ำเสนอต้องมีควำมเหมำะสมกับวัยของผู้เข้ำประกวด  

3.5 รูปแบบกำรประกวด  

1)  นักเรียนระดับชั้น ม .1 -3  

- น ำเสนอกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนที่นักเรียนเป็นผู้คิดและด ำเนินกำรเอง โดยใช ้

เสียงจริงในกำรน ำเสนอ ไม่มีกำรบันทึกเสียงของผู้น ำเสนอ 

-  เวลำในกำรจัดเตรียมอุปกรณ์ไม่เกิน 5 นำที และเวลำน ำเสนอทีมละ 10 นำท ี

2) นักเรียนระดับชั้น ม .4 -6  

- น ำเสนอกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนที่นักเรียนเป็นผู้คิดและด ำเนินกำรเอง โดยใช ้

เสียงจริงในกำรน ำเสนอ ไม่มีกำรบันทึกเสียงของผู้น ำเสนอ 

- เวลำในกำรจัดเตรียมอุปกรณ์ไม่เกิน 5 นำที และเวลำน ำเสนอทีมละ 10 นำท ี 

– กำรน ำเสนอกิจกรรมอำจใช้ทั้งภำษำไทยและ/หรือภำษำอังกฤษ  

4. เกณฑ์กำรให้คะแนน 100คะแนน  

กำรวำงร่ำงกำย  (40 คะแนน)  

4.1 บุคลิกท่ำทำง ควำมมั่นใจ 10 คะแนน 

 4.2 อักขรวิธี 10 คะแนน  

4.3 น้ ำเสียง ลีลำ และกำรใช้ภำษำ 10 คะแนน  

4.4 ควำมน่ำสนใจ ชวนติดตำม 10 คะแนน  

เนื้อหำสำระกิจกรรม (60 คะแนน)  

4.5 ควำมโดดเด่น แปลกใหม่ 10 คะแนน  

4.6 ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 10 คะแนน  

4.7 ขั้นตอน/ล ำดับเนื้อหำ ควำมต่อเนื่องของกิจกรรม 10 คะแนน  



4.8 กำรน ำไปใช้ได้จริง 10 คะแนน  

4.9 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 10 คะแนน  

4.10 สื่อประกอบ 10 คะแนน  

5. เกณฑ์กำรตัดสิน  

ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง  

ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน  

ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทองแดง  

ได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่คณะกรรมกำรมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืน 

หมายเหตุ 1) ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

   2) แสดงเกินเวลาตัดคะแนนนาทีละ 1 คะแนน  

 


