เกณฑ์การเข้าร่วมแข่งขัน
การประกวดโครงงานทางสังคมศาสตร์ ระดับภาคเหนือ
หัวข้อ “การขับเคลื่อนพลังชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้”
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
งานสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 15
วันที่ 25 มกราคม 2562
ณ ห้องประชุมชั้น 1 หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
คุณสมบัตแิ ละจานวนผู้เข้าประกวดโครงงาน
1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. สมาชิกในทีมมีจานวนระหว่าง 3-5 คน
3. ไม่จากัดระดับชั้นของสมาชิกในทีม
4. ส่งเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม
5. ครูผู้คุมทีมหรือครูที่ปรึกษาโครงงาน จานวน 1 ท่าน/ทีม
หลักเกณฑ์การประกวดโครงงาน
1. โครงงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นโครงงานเพื่อชุมชนท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาหรือ การ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ท้องถิ่นและสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
สังคม และวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ โดยแสดงถึงกระบวนการสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง และการมีจิตสานึกต่อส่วนรวม และประยุกต์ใช้ให้เกิดความสาเร็จในการทางานกับ
ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม หรือประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาระวิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
2. ทีมที่เข้าประกวดจะต้องจัดแสดงผลงานในพื้นที่ขนาด 2 x 2 เมตร ให้น่าสนใจ ซึ่งทางผู้จัดจะ
เตรียมโต๊ะจานวน 1 ตัว ขนาด 120 x 80 เซนติเมตร ให้เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ผู้นาเสนอต้อง
จัดเตรียมอุปกรณ์มาเอง
3. โรงเรี ย นใดที่ ไ ด้ ส่ ง ชื่ อ นั ก เรี ย นเข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น ให้ แ ก่ ส านั ก วิ ช าสั ง คมศาสตร์ แ ล้ ว และมี ก าร
เปลี่ยนแปลงตัวผู้เข้าร่วมแข่งขันใหม่ ขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันแข่งขันอย่างน้อย 3 วันทาการ
4. ให้มารายงานตัวในระหว่างเวลา 7.30-8.45 น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุมชั้น 1 หอปรัชญารัชกาล
ที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และเข้านั่งในห้องประชุมเพื่อฟังคาชี้แจงภายในเวลา 9.00 น.
และให้เข้าประจาสถานที่จัดแสดงโครงงานในเวลา 9.15 น.
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ขั้นตอนการสมัคร
1. ให้ส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กาหนด ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ได้ทางโทรสาร 053702870 ต่อ 105 หรือทางอีเมล์ pattareepan.p@gmail.com หรือ ทางไปรษณีย์จ่าหน้าถึง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรีพันธุ์ พันธุ สานักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เลขที่ 80
หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน ตาบลบ้านดู่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
2. เขียนชื่อโรงเรียน ชื่อนักเรียน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ขอให้พิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจงในใบ
สมัครเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการพิมพ์ชื่อลงทะเบียนและเกียรติบัตร
สถานที่และกาหนดการในการประกวดโครงงาน
1. การแข่งขันประกวดโครงงานจะดาเนินการในวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง
ประชุมชั้นที่ 1 หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2. ขอให้ผู้เข้าแข่งขันมาลงทะเบียนรายงานตัว พร้อมแสดงบัตรประจาตัวนักเรียนหรือบัตรประจาตัว
ประชาชน ระหว่างเวลา 7.30-8.45 น ในวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ จุดลงทะเบียนหน้าห้อง
ประชุมชั้น 1 หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3. ให้นักเรียนรวมตัวกันภายในหอประชุมใหญ่ ในเวลา 9.00 น. เพื่อรับฟังการชี้แจงเกณฑ์การแข่งขัน
และให้เข้าประจาสถานที่จัดแสดงโครงงานในเวลา 9.15 น. ตรง (หากเลยเวลาจะตัดสิทธิ์การเข้า
แข่งขัน)
รูปแบบการแข่งขัน
การประกวดโครงงานมีการประเมิน 2 ส่วน ดังนี้
1. ประเมินจากการนาเสนอบนเวที โดยใช้เวลาทีมละไม่เกิน 10 นาที
2. ประเมินจากการจัดแสดงโครงงานในพื้นที่ที่กาหนดให้
ส่วนการนาเสนอบนเวที มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ทุ ก ที ม ที่ เ ข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น จะต้ อ งน าเสนอโครงงานด้ ว ยปากเปล่ า บนเวที ถึ ง ความเป็ น มา
วัตถุประสงค์ วิธีการดาเนินงานและผลการดาเนินงาน พร้อมนาเสนอถึงการนาไปใช้ประโยชน์
ของโครงงานที่ยั่งยืนและตอบคาถามที่ได้รับจากคณะกรรมการบนเวที ทีมละไม่เกิน 7 นาที
และตอบคาถามจากคณะกรรมการ 3 นาที
2. ลาดับของทีมในการนาเสนอบนเวทีมาจากการจับฉลาก
3. เวลาในการจัดเตรียมอุปกรณ์ไม่เกิน 2 นาที
4. ไม่อนุญาตให้ใช้การนาเสนอด้วย Power Point แต่สามารถนาอุปกรณ์ขึ้นมาประกอบการ
นาเสนอได้ โดยเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งและเก็บได้ง่าย
5. คะแนนในรอบการนาเสนอบนเวทีจะถูกนาไปรวมกับคะแนนการจัดแสดงโครงงาน

เกณฑ์การให้คะแนนรอบนาเสนอบนเวที
คะแนนเต็ม 50 คะแนน โดยแบ่งการประเมินเป็นประเด็น ดังนี้
 การเสนอให้เห็นถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ วิธีการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน
และประโยชน์จากการนาโครงงานไปใช้อย่างยั่งยืน
20
คะแนน
 อธิบายและตอบคาถามตรงตามประเด็น
20
คะแนน
 มีบุคลิกภาพและไหวพริบในการตอบคาถามที่เหมาะสม
10
คะแนน
ส่วนการจัดแสดงโครงงาน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. สื่อที่นามาจัดแสดงมีความน่าสนใจ
2. สื่อที่นามาจัดแสดงมีความสอดคล้องกับประเด็นของโครงงาน
3. สื่อมีการจัดแสดงที่สะท้อนถึงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นของโครงงาน
4. สื่อที่นามาจัดแสดงแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์
5. สื่อที่ใช้จัดแสดงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เกณฑ์การให้คะแนนการจัดแสดงโครงงาน
คะแนนเต็ม 50 คะแนน โดยแบ่งการประเมินเป็นประเด็น ดังนี้
 สื่อที่นามาจัดแสดงมีความน่าสนใจ
 สื่อที่นามาจัดแสดงมีเนื้อหาและประเด็นครบถ้วนสมบูรณ์
ที่ครอบคลุมตามที่กาหนด
 สื่อมีการจัดแสดงที่สะท้อนถึงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นของโครงงาน
 สื่อที่นามาจัดแสดงแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์
 สื่อที่ใช้จัดแสดงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นในการจัดแสดงโครงงาน
1. ชื่อโครงงาน
2. หลักการและเหตุผล
3. วัตถุประสงค์ของโครงงาน
4. วิธีการดาเนินโครงงาน
5. ผลผลิตของโครงงาน (ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงงาน)
6. ผลลัพธ์ชองโครงงาน (การนาผลิตของโครงงานไปใช้ประโยชน์)
7. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทาโครงงาน

10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน

รางวัลการแข่งขัน
1. รางวัลการประกวดโครงงานอาชีพ
รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล จานวน 6,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
เงินรางวัล จานวน 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
เงินรางวัล จานวน 4,000 บาท
รางวัลชมเชย 3 รางวัล
เงินรางวัลละ 2,000 บาท
2. สาหรับโรงเรียน นักเรียน และอาจารย์ผู้ควบคุมทุกท่านที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะได้รับเกียรติบัตร
การเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ด้วย
3. รางวัลและเกียรติบัตรจะมอบให้หลังจากเสร็จสิ้นการประกวดโครงงานพร้อมกัน

