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สรุปกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สุข ศึก ษาและพลศึก ษา ปีการศึกษา 2554
ชื่อกิจกรรม
1. แอโรบิก
2.โครงงานสุขพลศึกษาและพลศึกษา
3. ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
รวม 3 กิจกรรม
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รวม 11 รายการ

ประเภท

หมายเหตุ

ทีม 15 คน รวมชายหญิง
ทีม 3 คน
ทีม 2 คน

หมายเหตุ * หมายถึงนักเรียนที่อยู่ในระดับชั้น ม.1- ม.6 ของโรงเรียนขยายโอกาส
1. การแข่งขันแอโรบิก
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
2. ประเภทและจานวนผู้ เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันประเภททีม แบ่งเป็น
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6
จานวน 1 ทีม
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 (สพป. เอกชน และอื่นๆ) จานวน 1 ทีม
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 (สพม.)
จานวน 1 ทีม
2.2 จานวนผู้เข้าแข่งขันทีมละ 15 คน (ชาย15 คนหรือหญิง 15 คนหรือชาย – หญิงรวมกัน 15 คน)
3. วิธีดาเนินการและรายละเอีย ดหลั กเกณฑ์ การแข่งขัน
3.1 ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานผู้เข้าแข่งขัน จานวนทีมละไม่เกิน 18 คน และครูผู้ควบคุมจานวน
ทีมละ 2 คน
3.2 ในวันแข่งขัน ให้รายงานตัวเข้าแข่งขัน พร้อมส่งรายชื่อผู้แข่งขัน 15 คน สารอง 1–3 คน
และให้จับฉลากลาดับที่การแสดง
3.3 ทีมที่จะแข่งขันให้นาซีดีเพลงประกอบการแข่งขัน ส่งคณะกรรมการเพื่อเตรียมการก่อนการแข่งขัน
อย่างน้อย 30 นาที
3.4 ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายเหมาะสมกับชุดการแข่ง ขัน
3.5 การแข่งขันใช้เวลา 7 นาที แต่อาจน้อยกว่าหรือมากกว่าได้ไม่เกิน 30 วินาที โดยเริ่มจับเวลา
เมื่อเสียงเพลงประกอบดังขึ้น
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4. เกณฑ์การให้คะแนน
4.1 การให้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในรายการต่อไปนี้
1) ความเหมาะสมของเวลาและท่าทางการแสดง
- อบอุ่นร่างกาย
(5 คะแนน)
- ออกกกาลังกาย
(20 คะแนน)
- ผ่อนคลาย
(5 คะแนน)
2) ความพร้อมเพรียง
3) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4) ความสัมพันธ์ต่อเนื่องของท่าทาง
5) ความสัมพันธ์ของท่าทางกับจังหวะเพลง
6) การแต่งกายเหมาะสม
7) การใช้เวลาแข่งขันตามกาหนด

30 คะแนน

15 คะแนน
15 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน

4.2 การหักคะแนน ให้พิจารณาจากกรณีต่อไปนี้
1) ใช้เวลาแข่งขันน้อยกว่า 6 นาที 30 วินาที หัก 1 คะแนน ทุก 5 วินาที แต่หักได้ไม่เกิน
10 คะแนน
2) ใช้เวลาแข่งขันมากกว่า 7 นาที 30 วินาที หัก 1 คะแนน ทุก 5 วินาที แต่หักได้ไม่เกิน
10 คะแนน
4.3 หากมีการหักคะแนน ต้องนาคะแนนที่หักไปลบจากคะแนนที่ให้
4.4 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
5. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 – 100
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ากว่าร้อยละ 60
ได้เกียรติบัตร เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น
6. คณะกรรมการตัดสิน
6.1 คณะกรรมการแต่ละชุด มีจานวน 3 – 5 คน
6.2 คุณสมบัติ
1) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้อ งกับกิจกรรม
2) เป็นตัวแทนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึ กษา
3) เป็นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึก ษาและพลศึ กษา
ข้อควรคานึง
- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่ งขัน
- กรรมการทีเ่ ป็นครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับ ชั้นที่ทาการสอน
- กรรมการทีเ่ ป็นศึกษานิเทศก์ควรมาจาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา
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- กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กั บนักเรียนที่ชนะในลาดับ ที่ 1-3
สถานที่
สถานที่ใช้แข่งขันควรมีความเหมาะสม สามารถให้ผู้ชมเข้าชมได้
7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ
7.1 ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด ลาดับที่ 1 - 3 จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน
ในระดับชาติ
7.2 ในกรณีที่มีทีมชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาลาดับที่จากคะแนน
ที่ได้ในรายการต่อไปนี้
1) ความเหมาะสมของเวลาและท่าทางการแสดง
2) ความพร้อมเพรียง
3) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4) ความสัมพันธ์ต่อเนื่องของท่าทาง
5) ความสัมพันธ์ของท่าทางกับจังหวะเพลง
6) การแต่งกายเหมาะสม
7) การใช้เวลาเหมาะสมตามกาหนด
7.3 กรณียังเท่ากันให้จับฉลาก
ข้อเสนอแนะในการต่อยอดในระดับชาติ
1) กิจกรรมแข่งขันแอโรบิก ควรต่อยอดโดยการจัดค่ายพัฒนา
2) ควรมีกิจกรรมอนุรักษ์ความเป็นไทยเพิ่มเติม เช่น ไหว้ครูมวยไทย ราแม่ไม้มวยไทย เป็นต้น
2. การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึก ษา
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
1.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
2. ประเภทและจานวนผู้ เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันประเภททีม
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6
จานวน 1 ทีม
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 (สพป. เอกชน และอื่นๆ) จานวน 1 ทีม
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 (สพม.)
จานวน 1 ทีม
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 ทุกสังกัด
จานวน 1 ทีม
2.2 จานวนผู้เข้าแข่งขันทีมละ 3 คน (ชาย 3 คน หรือ หญิง 3 คน หรือ ชาย-หญิง รวม 3 คน)
3. วิธีดาเนินการและรายละเอีย ดหลั กเกณฑ์ การแข่งขัน
3.1 โครงงานที่ส่งประกวดต้องเป็นโครงงานที่เกี่ยวข้อ งกับกลุ่ มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา
3.2 ส่งใบสมัครและรายชื่อ พร้อมหลักฐานผู้เข้าแข่งขัน ทีมละ 3 คน พร้อมชื่อครูผู้ควบคุม
ทีมละ 2 คน
3.3 ส่งรายงานโครงงานเป็นรูปเล่ม ไม่เกิน 30 หน้า จานวน 5 ชุด ล่วงหน้าก่อนการประกวด 5 วัน
ตามรูปแบบที่กาหนดดังนี้
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รูปแบบรายงานโครงงาน
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญตาราง
สารบัญรูปภาพ
บทที่ 1
บทนา
บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3
วิธีดาเนินการ
บทที่ 4
ผลการดาเนินงาน
บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผล
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ไม่เกิน 10 หน้า

ความยาวไม่เกิน 20หน้า

3.4 นาผังโครงงาน ตามเกณฑ์ที่กาหนดมาแสดงในวันแข่งขัน โดยมีพื้นที่จัดวางผังโครงงาน
ไม่เกิน 1.50 ม. X 1.00 ม.
60 ซม.
60 ซม.
60 ซม.
ข

ก

120 ซม.
120 ซม.
3.5 อุปกรณ์อื่นๆ ที่นามาสาธิตวางบนโต๊ะ โดยไม่ยื่นออกมาจากโต๊ะเกิน 60 ซม.
3.6 สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ประกอบการนาเสนอ ผู้ส่งโครงงานเข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง
3.7 การนาเสนอ ใช้เวลา 10 นาที และมีการตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตั ดสินอีก ไม่เ กิน 10 นาที
3.8 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
1) คุณค่า / องค์ความรู้จากการดาเนินงาน 20 คะแนน
- นักเรียนร่วมคิด ร่วมทา และร่วมเสนอ ถ่ายทอดผลงานหรือองค์ความรู้ที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- นักเรียนเกิดทักษะในการแสวงหาคาตอบหรือข้อค้น พบอย่างเป็นระบบ
- นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
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- แนวคิดหรือองค์ความรู้ที่ได้จากการดาเนินโครงการสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจาวันหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนได้อย่างสร้างสรรค์- ผลการดาเนินงานทาให้เกิดการร่วมแรง ร่วม
พลัง ของนักเรียนและชุมชนในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสร้างสรรค์
2) ประสิทธิภาพของโครงงาน 20 คะแนน
- โครงงานสามารถพัฒนาสุขภาพของนักเรียน ได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
- โครงงานสามารถพัฒนาสุขภาพของผู้อื่น ได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
- โครงงานสามารถดาเนินการได้ครบทุกขั้นตอนที่วางแผนไว้
- โครงงานสามารถดาเนินงานได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
- สภาพงานและปริมาณงานของโครงงานเหมาะสมและสอดคล้อ งกับ ความสามารถของผู้รับผิดชอบ
โครงงาน
3) คุณภาพของโครงงาน 15 คะแนน
- วัตถุประสงค์สอดคล้องกับจุดมุ่ง หมายของโครงการสนับสนุนกิจ กรรมเยาวชสร้างสรรค์ร ะดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- แนวคิดในการจัดทาโครงงานสอดคล้องกับปัญหาทางสุขภาพทางสัง คมและสภาพแวดล้ อมตามวิถี
ชีวิตและบริบทของโรงเรียน
- หลักการ แนวคิด เหตุผลของโครงงานสะท้อนให้เห็นถึงความจาเป็นและความสาคัญของการ
ดาเนินงาน
- กิจกรรมมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงงาน
- ทีมงานผู้รับผิดชอบมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ที่เ พียงพอในการดาเนินงาน
4) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 10 คะแนน
- โครงงานเน้นการคิดแก้ไขปัญหาที่มีแนวโน้มส่งผลเสียต่ อสุขภาพในโรงเรียน ชุมและท้องถิ่น
-โครงงานช่วยจุดประกายในการคิดแก้ปัญหาหรือการพัฒนาสุขภาพของนักเรียน/ชุมชนให้ดีขึ้น
- โครงงานประยุกต์เอาแนวคิด ทฤษฏี นวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการดาเนินงาน
- องค์ความรู้ที่ได้จากการดาเนินโครงงานเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและ
ชุมชน
- โครงงานส่งเสริมให้นักเรียนสามารถแสดงความคิด เห็นและแสดงออกได้อย่างเต็ม ศักยภาพ
5) กระบวนการเรียนรู้ในลักษณะโครงงาน 10 คะแนน
- มีการระดมความคิดของสมาชิกในกลุ่ม เพื่อกาหนดประเด็นในการทาโครงงาน
- มีการร่วมกันคิดวิเคราะห์และสืบค้นสภาพบริบ ทและสาเหตุของปัญหาโดยใช้ ข้อมูล สารสนเทศที่
สอดคล้องกับความเป็นจริง
- มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่าง ๆ โดยเฉพาะแนวคิดหรือภูมิปัญญาที่มีอยู่
ในท้องถิ่นมาใช้ในการทาโครงงาน
- มีการวางแผน แบ่งงานและร่วมกันคิด ร่วมกันทา ร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ระหว่างนักเรียน
ครู และชุมชนจนเกิดองค์ความรู้ใหม่
- มีการสรุปผลการดาเนินงานโครงงานและสรุปบทเรียนหรือองค์ความรู้ที่ ได้จากการดาเนิน
โครงงาน
6) กระบวนการทางานเป็นทีม 10 คะแนน
- การกาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบมีความเหมาะสมตรงกับความสามารถของที มงานแต่
ละคนร่วมรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ่งสุดโครงงาน
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- ทีมงานสามารถร่วมกันดาเนินงานได้อย่างราบรื่นและมีความสามั คคีในหมู่ค ณะ
- ทีมงานสามารถสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกได้
- เปิดโอกาสให้ทีมงานได้พัฒนาศักยภาพหรือได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการดาเนินงาน
- ทีมงานทุกฝ่ายร่วมกันตรวจสอบ ติดตาม และทบทวนผลการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่อง
7) ความสมบูรณ์ของเอกสาร/การนาเสนอ 10 คะแนน
- ความสมบูรณ์ของเอกสารรายงาน
- การนาเสนอ
8) กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 5 คะแนน
- เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ วางแผนการดาเนินโครงงาน
- ผู้อื่นสามารถนาแนวทางการดาเนินโครงงานหรือองค์ ความรู้ที่ ได้จากโครงงานไปประยุ กต์ ใช้ ในชุ มชน
- มีการนาเอาวิธีการแก้ไขปัญหาในโครงงานไปขยายผลในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนได้อย่าง
สร้างสรรค์
- เชิญวิทยากรหรือปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้หรือแนวทางในการดาเนินงาน
- เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
5. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 – 100
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ากว่าร้อยละ 60
ได้เกียรติบัตร เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น
6. คณะกรรมการตัดสิน
6.1 คณะกรรมการระดับชั้นละ 3 – 5 คน
6.2 คุณสมบัติ
1) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้อ งกับกิจกรรม
2) เป็นตัวแทนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึ กษา
3) เป็นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึก ษาและพลศึ กษา
ข้อควรคานึง
- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่ งขัน
- กรรมการที่เป็นครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับ ชั้นที่ทาการสอน
- กรรมการที่เป็นศึกษานิเทศก์ควรมาจาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา
- กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กั บนักเรียนที่ชนะในลาดับ ที่ 1-3
สถานที่
ควรมีห้องสาหรับจัดการแข่งขัน 3 ห้อง หรือรองรับจานวนโครงงานที่ส่งเข้าประกวด
7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ
7.1 ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด ลาดับที่ 1 - 3 จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันใน
ระดับชาติ
7.2 ทีมที่เข้าแข่งขันระดับชาติ ให้ส่งรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์เป็น CD ก่อนการแข่งขันล่วงหน้า 5
วัน
7.3 ในกรณีที่มีทีมชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาลาดับที่จากคะแนน
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ที่ได้ในรายการต่อไปนี้
รายการที่ใช้พิจารณาในกรณีคะแนนเท่ากัน
1) คุณค่า/องค์ความรู้จากการดาเนินงาน
2) ประสิทธิภาพของโครงงาน
3) คุณภาพของโครงงาน
4) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
5) กระบวนการเรียนรู้ในลักษณะโครงงาน
6) กระบวนการทางานเป็นทีม
7) ความสมบูรณ์ของโครงงาน
8) กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
7.3 กรณียังเท่ากันให้จับฉลาก
ข้อเสนอแนะในการต่อยอดในระดับชาติ
กิจกรรมแข่งขันโครงงานสุขภาพ ควรต่อยอดโดยการจัดค่ายพัฒนา
3. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึก ษาและพลศึก ษา
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
1.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้า แข่งขัน
2.1 แข่งขันประเภททีม แบ่งเป็น
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6
จานวน 1 ทีม
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 (สพป. เอกชน และอื่นๆ) จานวน 1 ทีม
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 (สพม.)
จานวน 1 ทีม
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 (ทุกสังกัด)
จานวน 1 ทีม
2.2 จานวนผู้เข้าแข่งขันทีมละ 2 คน (ชาย 2 คนหรือหญิง 2 คนหรือชาย – หญิงรวมกัน 2 คน)
3. วิธีดาเนินการ และรายละเอียดหลั กเกณฑ์ การแข่งขัน
3.1 แต่ละระดับชั้นแข่งขันตอบปัญหา 2 รอบ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
1) รอบแรกเป็นคาถามชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 60 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน รวม
60 คะแนน (สาระสุขศึกษา 30 ข้อ , สาระพลศึกษา 30 ข้อ) เวลา 1 ชั่วโมง
2) รอบทีส่ อง กรรมการจะถามคาถามนักเรียนเขียนตอบ จานวน 20 ข้อ ๆ ละ 2
คะแนน รวม 40 คะแนน คาถามเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับสาระสุขศึกษา 10 ข้อ และสาระพลศึกษา 10 ข้อ ใช้
เวลาตอบคาถาม
ข้อละ 1 นาที
3) การแข่งขันทั้ง 2 รอบ เป็นการร่วมคิดเป็นทีม (กระดาษคาตอบ 1 แผ่นต่อ 1 ทีม)
4) ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานผู้เข้าแข่งขัน จานวนทีมละ 2 คน และครูผู้ควบคุม
จานวนทีมละ 2 คน
5) ในวันแข่งขันให้รายงานตัวเข้าแข่งขัน พร้อมส่งรายชื่อเข้าแข่งขัน 2 คน และผู้
ควบคุม 2 คน
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3.2 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
4. หลักเกณฑ์การให้คะแนน
4.1 รวมคะแนนทั้ง 2 รอบ
4.2 ในกรณีที่แต่ละทีมมีคะแนนเท่ากันให้กรรมการใช้ คาถามสารองทีล ะคาถามจนได้ทีมชนะ
ลาดับที่ 1 – 3
5. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 – 100
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – 79
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – 69
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ากว่าร้อยละ 60
ได้เกียรติบัตร เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น
6. คณะกรรมการตัดสิน
6.1 คณะกรรมการระดับชั้นละ 3 – 5 คน
6.2 คุณสมบัติ
1) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้อ งกับกิจกรรม
2) เป็นตัวแทนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึ กษา
3) เป็นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึก ษาและพลศึ กษา
ข้อควรคานึง
- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่ งขัน
- กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดั บชั้นที่ ทาการสอน
- กรรมการควรมีที่มาจาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย
- กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กั บนักเรียนที่ชนะในลาดับ ที่ 1-3
สถานที่ ควรเป็นห้องสาหรับจัดการได้พร้อมกัน
7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ
7.1 ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด ลาดับที่ 1 - 3 จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันใน
ระดับชาติ
7.2 ในกรณีที่แต่ละทีมมีคะแนนเท่ากันให้กรรมการใช้ คาถามสารองทีล ะคาถามจนได้ทีมชนะ
ลาดับที่ 1 – 3
ข้อเสนอแนะในการต่อยอดในระดับชาติ กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาด้านสุขภาพ ควรต่อยอดโดยการจัดค่ายพัฒนา
รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์การแข่งขัน กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึ ก ษาและพลศึ ก ษา
ที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
สังกัด
เบอร์โทรติดต่อ
1 นางสาวพะนอ ทิพย์พิมลรัตน์ รองผู้อานวยการ
สพป.ชุมพร เขต 1 (ประธาน) 08-1968-0595
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2 นางศุภกาญจน์ ตันติกัลยาภรณ์ ศึกษานิเทศก์
สพป.ภูเก็ต (เลขานุการ)
08-6940-0309
3 นางไพริน วงศ์ษายะ
ศึกษานิเทศก์
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
08-1366-7547
4 นายสุนทร ตวงวิไล
ศึกษานิเทศก์
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
08-1265-5064
5 นายไพฑูรย์ เจริญประโยชน์
ศึกษานิเทศก์
สพป.ระยอง เขต 1
08-3608-8685
6 นายยุทธชัย บุญยปรรณานนท์ ศึกษานิเทศก์
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
08-1942-7156
7 นายสมหวัง สมานรักษ์
ศึกษานิเทศก์
สพม. เขต 2
08-9451-6718
8 นายโยธี ป้อพันธุ์ถุง
ศึกษานิเทศก์
สพม. เขต 30
08-9451-6718
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9 นายพจนะ ศรีวิริยะ

ครู

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า
สพม. เขต 8

08-3495-5726
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