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เกณฑ์การแข่งขนัการท าหนังสือเล่มเลก็ 
1. หนังสือเล่มเลก็ 
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
 1.1  นกัเรียนระดบัชั้น ป. 4-6 
  1.2 นกัเรียนระดบัชั้น ม.1-3 (สพป. และ สพม.) 
   1.3 นกัเรียนระดบัชั้น ม.4-6 
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 2.1   แข่งขนัเป็นทีม ๆ ละ 3  คน 
 2.2    จ  านวนผูเ้ขา้แข่งขนั 
   2.2.1   ระดบัชั้น  ป. 4-6 จ านวน  1  ทีม   
     2.2.2 ระดบัชั้น  ม. 1-3  จ านวน  2  ทีม (สพป. และ สพม.) 
     2.2.3  ระดบัชั้น  ม. 4-6 จ านวน  1  ทีม  
3. วธีิด าเนินการและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน  
     3.1  กรอบเร่ืองเป็นหนงัสือบนัเทิงคดีท่ี คณะกรรมการจะแจง้กรอบเร่ืองใหท้ราบในวนัแข่งขนั
โดยกรอบเร่ืองตอ้งค านึงถึงความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
   3.2 รูปแบบของหนงัสือเล่มเล็ก 
   1) นกัเรียนระดบัชั้น  ป.4 -6   
    -  ใชก้ระดาษ 100   ปอนด ์ขนาด A4 พบัคร่ึง 
      -  รูปเล่มประกอบดว้ยหนา้ปก ปกใน ปกหลงั ส่วนท่ีบอกถึงท่ีมาของเร่ืองหรือ            
แรงบนัดาลใจและวตัถุประสงคข์องหนงัสือ มีเน้ือเร่ือง  6  หนา้ และใหก้ าหนดเลขหนา้ใหช้ดัเจน 
      -  เร่ืองท่ีแต่งข้ึนเองหรือดดัแปลงมาจากเร่ืองท่ีมีอยูเ่ดิมก็ได้ เป็นร้อยแกว้    ค  าคลอ้งจอง   
หรือกลอนเปล่า อยา่งใดอยา่งหน่ึงตลอดเน้ือเร่ือง  
           -  ขนาดและรูปแบบของตวัอกัษรมีขนาดโตพอสมควรเหมาะแก่วยั  
    -  มีภาพประกอบระบายสีดว้ยสีไม ้
   2) นกัเรียนระดบัชั้น  ม .1 -3     
    -  ใชก้ระดาษ 100  ปอนด ์ขนาด A4 พบัคร่ึง 
      -  รูปเล่มประกอบดว้ยหนา้ปก ปกใน ปกหลงั ส่วนท่ีบอกถึงท่ีมาของเร่ืองหรือ           
แรงบนัดาลใจและวตัถุประสงคข์องหนงัสือ มีเน้ือเร่ือง 10  หนา้ และใหก้ าหนดเลขหนา้ใหช้ดัเจน  
    -  เป็นเร่ืองท่ีแต่งข้ึนเอง  หรือดดัแปลงมาจากเร่ืองท่ีมีอยูเ่ดิมก็ได้  แต่งเป็นบทร้อยแกว้
หรือร้อยกรอง 
     -  เน้ือหาภาพประกอบและรูปแบบตวัอกัษรเหมาะส าหรับเด็กชั้น ม. 1 - 3  
    -  มีภาพประกอบระบายสีดว้ยสีไมร้ะบายดว้ยน ้า 
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   3) นกัเรียนระดบัชั้น  ม .4 -6    
    -  ใชก้ระดาษ 100  ปอนด ์ขนาด A4 พบัคร่ึง 
      -  รูปเล่มประกอบดว้ยหนา้ปก ปกใน ปกหลงั ส่วนท่ีบอกถึงท่ีมาของเร่ืองหรือ           
แรงบนัดาลใจและวตัถุประสงคข์องหนงัสือ มีเน้ือเร่ือง  12  หนา้ และใหก้ าหนดเลขหนา้ใหช้ดัเจน 
      -  เป็นเร่ืองท่ีแต่งข้ึนเองหรือดดัแปลงมาจากเร่ืองท่ีมีอยูเ่ดิมก็ได้ เป็นบทร้อยแกว้หรือ
ร้อยกรองประกอบภาพ 
     -  เน้ือหาภาพประกอบและรูปแบบตวัอกัษรเหมาะส าหรับวยัรุ่น ชั้น ม. 4 - 6  
    -   มีภาพประกอบระบายสีดว้ยสีไมร้ะบายดว้ยน ้า        
   3.3  ผลงานท่ีส่งเขา้ประกวดจะไม่ส่งคืน 
   3.4  ก าหนดเวลา 6  ชัว่โมง 
   3.5  อุปกรณ์ในการจดัท าใหผู้เ้ขา้แข่งขนัจดัเตรียมมาเอง 
4.  เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน   
 4 .1  เน้ือหาสาระ                       20  คะแนน 
        4.2  ภาพประกอบ           15    คะแนน  
  4.3 ภาษา และฉนัทลกัษณ์        15 คะแนน  
 4.4 ความคิดสร้างสรรค์                    15   คะแนน  
 4.5 ช่ือเร่ือง            5  คะแนน 
   4.6 ขนาดและรูปแบบตวัอกัษร       10 คะแนน 
 4.7 ความสวยงามของรูปเล่ม       15 คะแนน 
 4.8 การวางแผน  ท าโครงร่างงานเขียนไดเ้หมาะสมเป็นระบบ   5 คะแนน         
5. เกณฑ์การตัดสิน 
  ร้อยละ 80 – 100       ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง  
  ร้อยละ 70 – 79       ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน  
  ร้อยละ 60 – 69       ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง  
  ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร เวน้แต่คณะกรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
หมายเหตุ  

1)  ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 
2) เกินเวลาตดัคะแนนนาทีละ 1 คะแนน 

6.  คณะกรรมการการแข่งขัน  ระดบัชั้นละ  3 – 5 คน 
 6.1 คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 

  คุณสมบัติของคณะกรรมการ  
  - เป็นนกัวชิาการศึกษา ศึกษานิเทศก ์ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา  ไม่นอ้ยกวา่ 2 คน         
(ชาย 1 คน หญิง 1 คน) 
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 6.2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
  คุณสมบัติของคณะกรรมการ  
     -  เป็นศึกษานิเทศกท่ี์รับผดิชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,การส่งเสริมการอ่าน,หอ้งสมุดมีชีวติ 
    -  เป็นครูท่ีท าการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูบรรณารักษ ์หรือครูผูท้  าหนา้ท่ี    

ครูบรรณารักษ ์
     -  ผูท้รงคุณวฒิุในดา้นภาษาไทย ,บรรณารักษศ์าสตร์และสารสนเทศศาสตร์,นกัเขียนหรือ

นกัวาดภาพหนงัสือเด็ก,หนงัสือส าหรับวยัรุ่น 
   - ส่วนกลางจะจดัส่งประธานกรรมการตดัสินการแข่งขนัไปร่วมตดัสินระดบัภาค ระดบัชั้น

ละ 1 คน รวม  4 คน/ภาค โดยรับผดิชอบค่าใชจ่้ายเองทั้งหมด 
   ข้อควรค านึง   
    -  กรรมการ ท่ีเป็นครูผูส้อนตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนัและ

กรรมการท่ีเป็นศึกษานิเทศกต์อ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาในเขตของตนเขา้แข่งขนั    
      -  กรรมการท่ีมาจากครูผูส้อนควรแต่งตั้งใหต้ดัสินในระดบัชั้นท่ีท าการสอน  

    -  กรรมการควรมีท่ีมาจาก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ต่างๆ หลายเขตพื้นท่ีหลากหลาย 
    -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะ เพิ่มเติมใหก้บัทีมท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 
  สถานทีท่ าการแข่งขัน  
    -  หอ้ง ท่ีใชแ้ข่งขนัตอ้งจดัโตะ๊ – เกา้อ้ีใหพ้ร้อมส าหรับท างานกลุ่ม ท่ีสามารถด าเนินการ

แข่งขนัพร้อมกนั 
หมายเหตุ   1) หา้มผูเ้ขา้แข่งขนัน าเคร่ืองมือส่ือสารทุกชนิดเขา้หอ้งแข่งขนั  
    2) ก่อนเวลาการแข่งขนัใหก้รรมการจดัการแข่งขนัตรวจสอบอุปกรณ์และเคร่ืองมือ

แข่งขนัของทุกทีม เพื่อความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั 
3) การขออนุญาตเขา้หอ้งน ้าตอ้งขออนุญาตและภายใตก้ารก ากบัดูแลของกรรมการ
ด าเนินการแข่งขนัอยา่งใกลชิ้ด (เพศเดียวกบัผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั) 
4) การส่ง-มอบอาหาร/น ้า หรืออุปกรณ์การแข่งขนัอ่ืนใดตอ้งส่ง-มอบผา่นกรรมการ
จดัการแข่งขนั 

7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
 7.1 ทีมท่ีชนะล าดบัสูงสุดล าดบัท่ี 1-3  จากการแข่งขนัระดบัภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนัในระดบัชาติ 
 7.2 ในกรณีท่ีมีทีมท่ีชนะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนัมากกวา่ 3 ทีม ใหพ้ิจารณาล าดบัตามล าดบัขอ้
ของเกณฑก์ารใหค้ะแนน เช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนัใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ผูใ้ดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 2 มากกวา่
ถือเป็นผูช้นะแต่ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนั ใหดู้คะแนนในขอ้ถดัไป กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก  

ข้อเสนอแนะเพือ่การพจิารณา   
ควรต่อยอดโดยการจดัค่ายพฒันาทกัษะการจดัท าหนงัสือเล่มเล็ก  และใหโ้อกาสนกัเรียนไดพ้บ

นกัเขียนมืออาชีพ 
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เกณฑ์การแข่งขนัยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน 
2. ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน 
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
 1.1  นกัเรียนระดบัชั้น ป. 4-6 
  1.2 นกัเรียนระดบัชั้น ม.1-3 (สพป. และ สพม.) 
   1.3 นกัเรียนระดบัชั้น ม.4-6 
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 2.1   แข่งขนัเป็นทีม ๆ ละ 3  คน (คละชั้นไดแ้ต่ตอ้งอยูใ่นช่วงชั้นเดียวกนั) 
 2.2    จ  านวนผูเ้ขา้แข่งขนั 
   2.2.1   ระดบัชั้น  ป. 4-6 จ านวน  1  ทีม     
     2.2.2 ระดบัชั้น  ม. 1-3  จ านวน  2  ทีม (สพป. และ สพม.) 
     2.2.3  ระดบัชั้น  ม. 4-6 จ านวน  1  ทีม  
3. วธีิด าเนินการและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 
     3.1  กรอบการประกวดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยนกัเรียนผูท้  าหนา้ท่ียวุบรรณารักษ์
ช่วยงานหอ้งสมุดโรงเรียน และด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน โดยจดักิจกรรม
สร้างสรรคอ์ยา่งหลากหลาย โดยใชส่ื้อท่ีน่าสนใจเพื่อเชิญชวนใหน้กัเรียนเกิดความสนใจการอ่านและร่วม
กิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ โดยจดัทั้งในหอ้งสมุดและนอกหอ้งสมุด รวมถึงชุมชนท่ีอยูใ่กลเ้คียง
เพื่อสร้างสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้ 
  3.2 น าเสนอกิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ีนกัเรียนเป็นผูคิ้ดและด าเนินการเองท่ีมีความแปลกใหม่ 
น่าสนใจ แสดงถึงความคิดสร้างสรรคแ์ละสามารถปฏิบติัใดจ้ริง ทีมละ 10 นาที 
  3.3 ส่ือ/อุปกรณ์ประกอบกิจกรรม ใหผู้เ้ขา้แข่งขนัจดัเตรียมมาเอง 
  3.5 กิจกรรมท่ีน าเสนอตอ้งมีความเหมาะสมกบัวยัของผูเ้ขา้แข่งขนั 
  3.6 รูปแบบการแข่งขนั 
   1) นกัเรียนระดบัชั้น  ป.4 -6   
    - น าเสนอกิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ีนกัเรียนเป็นผูคิ้ดและด าเนินการเอง  
โดยใชเ้สียงจริงในการน าเสนอ ไม่มีการบนัทึกเสียงของผูน้ าเสนอ 
    - เวลาในการจดัเตรียมอุปกรณ์ไม่เกิน 5 นาที และเวลาน าเสนอทีมละ 10 นาที  
   2) นกัเรียนระดบัชั้น  ม .1 -3     
    - น าเสนอกิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ีนกัเรียนเป็นผูคิ้ดและด าเนินการเอง  
โดยใชเ้สียงจริงในการน าเสนอ ไม่มีการบนัทึกเสียงของผูน้ าเสนอ 
    - เวลาในการจดัเตรียมอุปกรณ์ไม่เกิน 5 นาที และเวลาน าเสนอทีมละ 10 นาที  
 



 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

   3) นกัเรียนระดบัชั้น  ม .4 -6    
    - น าเสนอกิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ีนกัเรียนเป็นผูคิ้ดและด าเนินการเอง  
โดยใชเ้สียงจริงในการน าเสนอ ไม่มีการบนัทึกเสียงของผูน้ าเสนอ 
    - เวลาในการจดัเตรียมอุปกรณ์ไม่เกิน 5 นาที และเวลาน าเสนอทีมละ 10 นาที  
    -  การน าเสนอกิจกรรมอาจใชท้ั้งภาษาไทยและ/หรือภาษาองักฤษ 
 
4.  เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน   
 การวางร่างกาย (40 คะแนน) 
  4.1   บุคลิกท่าทาง ความมัน่ใจ       10 คะแนน 
 4 .2   อกัขรวธีิ            10  คะแนน 
  4.3   น ้าเสียง ลีลา และการใชภ้าษา      1 0  คะแนน 
  4.4   ความน่าสนใจ ชวนติดตาม       10  คะแนน 
 เนือ้หาสาระกจิกรรม (60 คะแนน) 
  4.5   ความโดดเด่น แปลกใหม่        10  คะแนน  
  4.6   ความคิดสร้างสรรค ์        10 คะแนน  
  4.7   ขั้นตอน/ล าดบัเน้ือหา ความต่อเน่ืองของกิจกรรม   10 คะแนน  
  4.8   การน าไปใชไ้ดจ้ริง         10  คะแนน  
  4.9   ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ         10 คะแนน  
  4.10 ส่ือประกอบ           10  คะแนน 
5. เกณฑ์การตัดสิน 
  ร้อยละ 80 – 100       ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง  
  ร้อยละ 70 – 79       ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน  
  ร้อยละ 60 – 69       ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง  
  ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร เวน้แต่คณะกรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
หมายเหตุ  
                1)  ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 

2) แสดงเกินเวลาตดัคะแนนนาทีละ 1 คะแนน 
6.  คณะกรรมการการแข่งขัน  ระดบัชั้นละ  3 – 5 คน 

  คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
     -  เป็นศึกษานิเทศกท่ี์รับผดิชอบกิ จกรรมส่งเสริมการอ่าน และพฒันาหอ้งสมุดมีชีวติ 
    -  เป็นครูท่ีท าการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูบรรณารักษ ์หรือครูผูท้  าหนา้ท่ี    

ครูบรรณารักษ ์
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     -  ผูท้รงคุณวฒิุในดา้นภาษาไทย ,บรรณารักษศ์าสตร์และสารสนเทศศาสตร์,นกัเขียน
หนงัสือเด็ก หรือหนงัสือส าหรับวยัรุ่น 

   ข้อควรค านึง   
    -  กรรมการ ท่ีเป็นครูผูส้อนตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนัและ

กรรมการท่ีเป็นศึกษานิเทศกต์อ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาในเขตของตนเขา้แข่งขนั    
      -  กรรมการท่ีมาจากครูผูส้อนควรแต่งตั้งใหต้ดัสินในระดบัชั้นท่ีท าการสอน  

    -  กรรมการควรมีท่ีมาจาก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ต่างๆ หลายเขตพื้นท่ีหลากหลาย 
    -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะ เพิ่มเติมใหก้บัทีมท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 
  สถานทีท่ าการแข่งขัน  
    -  ตอ้งมีเวทีน าเสนอกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
  หมายเหตุ   หา้มผูเ้ขา้แข่งขนัน าเคร่ืองมือส่ือสารทุกชนิดเขา้หอ้ง/เวทีการแข่งขนั 

7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
 7.1 ทีมท่ีชนะล าดบัสูงสุดในล าดบั 1-3  จากการแข่งขนัระดบัภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนั 
ในระดบัชาติ 
 7.2 ในกรณีท่ีมีทีมท่ีชนะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนัมากกวา่ 3 ทีม ใหพ้ิจารณาล าดบัตามล าดบัขอ้
ของเกณฑก์ารใหค้ะแนน เช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนัใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ผูใ้ดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 2 มากกวา่
ถือเป็นผูช้นะแต่ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนั ใหดู้คะแนนในขอ้ถดัไป กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก  

ข้อเสนอแนะเพือ่การพจิารณา   
ควรต่อยอดโดยการจดัค่ายยวุบรรณารักษ์  และใหโ้อกาสนกัเรียนไดศึ้กษาดูงานหอ้งสมุดมีชีวติของ

โรงเรียนและส านกังานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) 
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รายช่ือคณะกรรมการพจิารณาเกณฑ์การแข่งขันการท าหนังสือเล่มเลก็  
และการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน  

 
ที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง สังกดั เบอร์โทร. 
1 นางศกุนตลา  สุขสมยั รอง ผอ.สวก. สวก. สพฐ. 08 1345 7556 
2 พ.จ.อ.แดงรัตน์ชยั  คงสม นกัวชิาการศึกษา สวก. สพฐ. 08 6006 2383 
     
     

 
 
 
 


