
   

             ป.ปลายเปลี่ยนโลก   “                 เด็กประถมก็ท าได้” 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปี 2554 

1.                  

                                                                             
                                                                                        
                                                                                                       
                                         ส่ิง                                                              

 “    ”                                                                                      
                                                                                                             
                          ร                                                                            
                                                                                     “         
                  ”          

               .                                            ซึ่ง                                 
                                                                                                               
                ง                                                                        อยู่รวมทั้ง
                                                                                                          
                                                                                                    
                             ส่ิ                                                                      

 

2.                         

2.1                                                                           ทกัษะชีวติ มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง รู้วธิีคิด-จัดการกับปัญหา ฝึกการท างานร่วมกับผู้อื่น                               ผ่านการท า
โครงงานจิตอาสา 

2.2                                        ได้                                                    
                       พร้อมๆ ไปกับ                   

2.3                                                                                             
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3.                   

3.1                                                                                            
                                    

3.2                                                                                          
               

 

4.                            

4.1                                                                                 
                                                                                          

4.2                                         .                                                โดยการ
                                                                           

 

5.  คุณสมบัตขิองผู้เขา้ประกวด 

5.1   นักเรียนระดับประถมศกึษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6) ในสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยแต่ละทีม ต้องมคีรูที่
ปรึกษาซึ่งเป็นคุณครูผู้สอน  ณ  สถานศึกษา น้ันๆ 

5.2                                           1                                           4    
                                จาก                 

5.3                                                                 2      

5.4                                                                                               
         

 

6.                                                    

                       “                     ”              โครงงานพร้อมการด าเนินกิจกรรม
ของเด็กประถมปลาย ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนแปลงสังคม เด็กประถมก็ท าได้” โดยมีการ                     
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6.1                                         ทีมที่เข้าประกวดจะต้องส่งผลงานโดยรายละเอียด  ดังนี้ 

 6.1.1  ใบสมัครเข้าร่วมการประกวด 

 6.1.2  รายละเอียดโครงงาน ที่ต้องการส่งเข้าประกวดในรูปแบบแฟ้มเอกสารและภาพนิ่ง ความยาว 10 – 20 
หน้า  

 6.1.3  ภาพเคล่ือนไหว ที่แสดงถึงขั้นตอนการด าเนินการ เช่น การประชุมกลุ่ม และการวางแผนร่วมกัน, การน า
กลุ่มเพื่อนของแกนน า, การลงมือท ากิจกรรมจิตอาสาที่ทีมเป็นผู้คิดค้น โดยจัดส่งเป็นภาพวิดีโอในรูปแบบ 
DVD/VCD         7-        

                                                                                     
                    งาน                    ศึกษาตอน                                       
                             กิจกรรมจิตอาสาที่นักเรียนได้ด าเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2554 
ภายใต้   งงานที่ต้องการส่งประกวด      กองอ านวยการการประกวด                              
“                                  ”              20         554                              
         รจากบรีส                                                            20                     
             80                                     สู่                              5           2554 

6.2                       ส า ห รั บ ก า ร ป ร ะ ก ว ด ใ น ร อ บ นี้         จ า ก 80 โ ร ง เ รี ย น         
                                                            ง าน         
                                                                     ครั้งที่ 61                 
            4            

 -     ใต้    .ชุมพร             7-9 ธันวาคม   2554 
 -     เหนือ  จ.พิจิตร                  13-15           2554 

-                         .                     21-23 ธันวาคม 2554 
 -           จ.กาญจนบุร ี           26-28          2554 
หมายเหต ุ วัน  เวลา  สถานท่ี ในการน าเสนอโครงงานจะแจง้ให้ทราบภายหลัง 
 

                                                                          งานในลักษณะการแสดงบทบาทสมมตุิ
ที่จ าลองสถานการณ์ที่เกดิขึ้นจริงในการท าโครงงานจติอาสาซึง่ทีมได้ด าเนินการไปแล้ว โดยมเีวลาการน าเสนอ         
                                         น                    งาน                     3                      
12                                                                              โดยโรงเรียน
                                 1-3 จะได้รับทุน            ,        โรงเรยีน                 
                                                                          ซึ่งจะประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
ระดับชาติ ณ เวทีแขง่ขันในแต่ละภูมิภาค 
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อนึ่ ง     ง งาน                                                                       
                 ี่                                                     งาน                                
         6                  

6.3                          

โครงงานที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนของภูมิภาคต่างๆ  จ านวน  12 โครงงานจะต้องกลับมาน าเสนอ
ความคืบหน้าของโครงงาน และความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองและชุมชนให้กับคณะกรรมการตัดสินโครงงานอกีครัง้
ในรอบชิงชนะเลิศระดับชาติ  ซึ่งจะจัดขึ้นภายในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  61  โดยในการน าเสนอนั้น  แต่ละ
โครงงานจะต้องท าการน าเสนอผลงานผ่านการแสดงบทบาทสมมุติที่จ าลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของโครงงานจิตอาสา  ซึง่
มีความคืบหน้าจากที่น าเสนอในการแข่งขันระดับภูมิภาค                                            งาน
                                                                                                    ที่
                 เป็น       1-3 ซึ่งได้คะแนน        8                                                          
                     ,                                                          4-           ทุนสนับสนุนการ
ด าเนินโครงงานจ านวนหน่ึงและได้รับ                เกณฑ์ของ            

7.                         

                                                    “                                 ” 
             

 7.1                                         (สพฐ.)                   

 7.2                                  จ ากัด                                              “    ” 

8. วิธีด าเนนิการและรายละเอยีดหลกัเกณฑก์ารแข่งขนั 

8.1 ส่งรายชื่อโรงเรยีน, นักเรียนผู้เข้าแขง่ขัน จ านวน 12 คน พร้อมชื่อครูท่ีปรึกษาทีมละ 2 คน 

8.2 (ระดับเขต) ส่งแผ่น DVD, VCD ที่บันทึกการปฏิบัตงิาน และ แฟ้มงานท่ีเกีย่วกับการด าเนินโครงงานให้        
บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง้ จ ากัด ตู้ ป.ณ. 151 ปณจ.ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10310 ภายใน 20 ตุลาคม 2554  
เพื่อให้บริษัทฯ คัดเลือกโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบสู่การแข่งขันระดับภาค จ านวน 20 โรงเรียน/ ภาค 

8.3 ส าหรับโรงเรียนท่ีผ่านเข้ารอบสู่การแข่งขันระดับภาค ส่งแฟม้งานท่ีเกี่ยวกับการด าเนินโครงงานให้คณะกรรมการ
จ านวน 5 ชุด (ระดับภาค) ล่วงหน้า 15 วัน และ จ านวน 6 ชุด (ระดับชาต)ิ ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนท าการแข่งขัน โดยมี
ลายมือชื่อผูบ้ริหารโรงเรียนรับรองความถูกต้อง  *หากเลยเวลาที่ก าหนดจะตัด  5  คะแนนต่อ  1  วัน 

8.4 โครงงานท่ีส่งเข้าประกวดต้องเป็นโครงงานจิตอาสาที่เกีย่วข้องกับการแก้ปัญหาทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชุมชน และเป็น

โครงงานท่ีนกัเรียนชั้นประถมปลายเป็นผู้ริเริม่และลงมือท าด้วยตนเอง 
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8.5 กติกาและเงื่อนไข 

 ผู้จัดท าโครงงานท่ีส่งเขา้ประกวดต้องเป็นผู้ก าลังเรยีนอยูใ่นระดับชั้น ป.4-6 และต้องเรยีนอยู่ในโรงเรียนเดยีวกัน 

 ส่งโครงงานจิตอาสา เขา้ประกวดได้โรงเรียนละ 1 โครงงาน 

 แผ่น DVD, VCD ที่บันทึกการปฏิบัติงาน ความยาวไมเ่กิน  10 นาท ี

 โรงเรยีนที่เคยได้รับทนุจากโครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก ไม่สามารถน าโครงงานที่ไดรั้บทุน
ดังกล่าวในปี  2553-2554  เข้าร่วมประกวดได ้
 

8.6 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 
 
9. เกณฑ์การใหค้ะแนน 100 คะแนน  

9.1 ระดับเขต 

9.1.1 การน าเสนอชิ้นงานเป็นแฟม้งาน/ภาพน่ิง (ความยาว 10-20 หน้า)  80 คะแนน 

-  มีกระบวนการท างานเป็นทีม มกีารวางแผนพูดคุยถงึปัญหา การด าเนินงาน และสรุปผล                                             

   การด าเนินงานท่ีสามารถอธิบายขั้นตอน ภาพผัง บทบาทหน้าทีใ่นทีมชดัเจน  16   คะแนน 

-  ด าเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์ และมีประโยชน์และมีความส าคัญในการแก้ไข                                                    

  ปัญหาของชุมชน         16 คะแนน 

-  ความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ของรปูแบบกิจกรรมจิตอาสาที่สอดคลอ้งกับโครงงาน  16  คะแนน 

-  ผลส าเร็จของกิจกรรมและขั้นตอนการปฏิบัติงานของทมี     16 คะแนน 

-  ขยายการมีส่วนร่วมหรือสร้างเครือข่ายการมจีิตอาสาไปสู่นักเรยีนในโรงเรียน  16 คะแนน 

9.1.2 การน าเสนอชิ้นงานในรูปแบบภาพวีดีโอ (ความยาว 7-10 นาที)   20 คะแนน 

-  รูปภาพวีดีโอให้มีความสอดคล้องกับชิ้นงานเป็นแฟ้มงานภาพน่ิง    20 คะแนน 

9.2 ระดบัภาค/ ระดับชาต ิ

9.2.1 การน าเสนอชิ้นงาน ความยาว 10-15 หน้า   โดยจัดส่งแก่คณะกรรมการจ านวน 5 ชุด (ระดับภาค) และ             
จ านวน 6 ชุด (ระดับชาต)ิ  

9.2.2           ผลงานบนเวท ีรวมระยะเวลาไมเ่กิน 15 นาที  

-                    ระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที เกีย่วกับ               และการด าเนินงานของนักเรียน 

-                     ระยะเวลาไม่เกิน 10 นาที                ซึง่            ของกิจกรรมจิตอาสา 

 

หน้า  5/7 



   

               

ชิ้นงานเปน็แฟ้มงาน/ภาพนิ่ง         50 คะแนน 

1. มีกระบวนการท างานเป็นทีม มีการวางแผนพูดคยุถงึปัญหา การด าเนินงาน และ                                                  

      สรุปผลการด าเนินงานท่ีสามารถอธิบายขั้นตอน ภาพผัง บทบาทหน้าที่ในทีมชัดเจน 10   คะแนน 

2. ด าเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์ และมีประโยชน์และมีความส าคญัในการแก้ไข                                               

      ปัญหาของชุมชน        10 คะแนน 

3.  ความคิดริเริม่สร้างสรรค์ของรปูแบบกิจกรรมจิตอาสา ท่ีสอดคล้องกับโครงงาน  10  คะแนน 

4.  ผลส าเร็จของกจิกรรมและขั้นตอนการปฏิบัติงานของทีม    10 คะแนน 

5. ขยายการมีส่วนร่วมหรือสร้างเครือข่ายการมจีิตอาสาไปสู่นักเรยีนในโรงเรียน  10 คะแนน 

ชิ้นงานในรูปแบบภาพวดิีโอ       20 คะแนน 

-  รูปภาพวีดีโอให้มีความสอดคล้องกับชิ้นงานเป็นแฟ้มงานภาพน่ิง   20 คะแนน 

การน าเสนอผลงาน   (15 นาที)      30 คะแนน 

1.  การน าเสนอผลงานให้มคีวามสอดคล้องกับชิ้นงานเป็นแฟ้มงาน/ภาพน่ิง และชิ้นงานในรูปแบบภาพวีดีโอ         

โดยไม่ต้องจัดนิทรรศการ หากน าเสนอผลงานขาดหรือเกินเวลาทีก่ าหนด ตัด 1 คะแนนทุกนาท ี

2. คณะกรรมการสอบถาม ให้ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 3 นาท ี

  80 – 100                                   

  70 – 79                                    

  60 – 69                                      

           6                                          

หมายเหต ุ รายละเอียดของเกณฑก์ารให้คะแนนจะแจง้ให้ทราบภายหลัง 

10.                               การ 

 10.1                     5      

 10.2             

10.2.1                  .      ประสบการณ์ตรง                        

10.2.2               

10.2.3                                ประสบการณ์         งาน        

10.2.4  กรรมการ 2 ท่าน โดย บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง้ จ ากดั 

หน้า  6/7 



   

11.     เงินรางวัลการประกวดโครงการ                        “เปลี่ยนแปลงสงัคม  

        เด็กประถมก็ท าได”้                    ชาต ิ

11.1 รางวัลชนะเลิศส าหรับทมีที่ได้คะแนนสูงสุดในล าดับที่  1-3  และได้คะแนนมากกว่า  80  คะแนน  
ได้รับทุน  100,000  บาท/โรงเรียน 

11.2 รางวัลส าหรับทีมที่ได้คะแนนสูงสุดในล าดับที่  4-6  และได้คะแนนมากกวา่  80  คะแนน 
  ได้รับทุน  50,000 บาท/โรงเรียน 

11.3 รางวัลส าหรับทีมที่ได้คะแนน   70-79  คะแนน  ได้รับทุน  25,000 บาท/โรงเรียน 

11.4 รางวัลส าหรับทีมที่ได้คะแนน   60-69  คะแนน ได้รับทุน  15,000 บาท/โรงเรียน 

11.5 รางวัลส าหรับทีมที่ได้คะแนน ต่ ากว่า  60  คะแนน ได้รับทุน  10,000 บาท/โรงเรียน 

12.  สถานที่ตดิตอ่ และ ส่งโครงงานร่วมประกวดในรอบแรก 

กองอ านวยการ              .                 “                                  ” 
ตู้  ปณ.  151  ปณจ.  ลาดพร้าว  กรุงเทพฯ   10310 
หมายเลขโทรศัพท์เคล่ือนท่ี : 0-88512-8013-4 
หมายเลขโทรสาร  : 0-2274-0670 
E-mail :  breeze2554@yahoo.com 

Facebook : http://www.facebook.com/YoungKidsChangeTheWorld  หรือ Page บรีส ป.ปลายเปล่ียนโลก 
 
13.  ขัน้ตอนของแผนการด าเนินงาน   

             ป.ปลายเปล่ียนโลก   “เปล่ียนแปลงสังคม เด็กประถมก็ท าได้” 

1 กันยายน - 20 ตุลาคม 2554 เปิดรับสมัครการส่งโครงงานเพื่อเข้าประกวด 

1 - 15  พฤศจิกายน  2554 พิจารณาโครงงาน คัดเลือกโรงเรียนท่ีผ่านเข้าสู่รอบการประกวดระดับภาค 

 (20 โรงเรยีน / ภูมิภาค) 
15  พฤศจิกายน  2554 ประกาศผลโรงเรียนท่ีผ่านเข้ารอบการประกวดระดับภาค รวม  80  โรงเรียน 

เดือนธันวาคม  2554 การแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาค เพื่อเข้าสู่การประกวดระดับชาติ  
(3 โรงเรียน / ภูมิภาค) 

เดือนมกราคม  2555 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับชาติ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61  
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