การแข่งขันทักษะลูกเสือ
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 26
จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ประจาปีการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
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การแข่ งขันทักษะลูกเสื องานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 26
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สรุ ปกิจกรรมการแข่ งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมลูกเสื อ เนตรนารี
1.1 การแข่งขันทักษะการผูกเงื่อน
1.2 การแข่ ง ขันตอบค าถามกิ จกรรม
ลูกเสื อ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
1.3 การแข่ ง ขันตอบค าถามกิ จกรรม
ลูกเสื อ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
1.4 การแข่ ง ขันตอบค าถามกิ จกรรม
ลูกเสื อ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
1.5 การจัดการค่ายพักแรม
1.6 การสร้างแบบจาลอง (Model)
1.7 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริ การ
รวม 1 กิจกรรม

เขตพืน้ ที่/ระดับชั้น
สพม.
ม.1-3
ม.4-6

ประเภท




ทีมละ4 คน
ทีมละ 2 คน



ทีมละ 2 คน



ทีมละ 2 คน




ทีมละ 8 คน
ทีมละ 8 คน
ทีมละ 6 คน
7 รายการ



หมายเหตุ
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1.1 การแข่ งขันทักษะการผูกเงื่อน
1. รายชื่อเงื่อนทีจ่ ะทาการแข่ งขัน ประกอบด้ วย
เงื่อนที่ใช้แข่งขันมี 15 เงื่อน
1.1 เงื่อนพิรอด
1.2 เงื่อนตะกรุ ดเบ็ด
1.3 เงื่อนขัดสมาธิ
1.4 เงื่อนบ่วงสายธนู
1.5 เงื่อนตะกรุ ดเบ็ด 2 ชั้น
1.6 เงื่อนผูกกระหวัดไม้
1.7 เงื่อนผูกร่ นหรื อทบเชือก
1.8 เงื่อนประมง
1.9 เงื่อนผูกซุง
1.10 เงื่อนเก้าอี้
1.11 เงื่อนคนลาก
1.12 เงื่อนบ่วงสายธนูสองชั้น
1.13 เงื่อนบุกเบิกหรื อเงื่อนขโมย
1.14 เงื่อนผูกตาไก่หรื อปมตาไก่
1.15 เงื่อนผูกกระดาน
2. จานวนผู้แข่ งขันลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ทมี ละ 4 คน
3. วิธีการแข่ งขัน
3.1 ผูเ้ ข้าแข่งขันแต่ละทีมส่ งตัวแทนทีมละ 1 คน
3.2 กรรมการดาเนินการแข่งขันจะเป็ นผูจ้ บั ฉลากชุดเงื่อน ชุดละ 10 เงื่อน จากทั้งหมด 15 เงื่อน
แล้วแจกชุดเงื่อนให้ผเู ้ ข้าแข่งขัน
3.3 จับเวลาในการแข่งขันคนละ 3 นาที
3.4 กรรมการตรวจสอบความถูกต้องของเงื่อนของแต่ละคน
3.5 ดาเนินการตามข้อ 3.1 - 3.4 จนครบทั้ง 4 คน
3.6 ให้ใช้อุปกรณ์ที่กรรมการจัดเตรี ยมไว้ให้
3.7 กรรมการรวบรวมคะแนนเพื่อตัดสิ นผลการแข่งขัน
3.8 การตัดสิ นของกรรมการถือว่าเป็ นที่สิ้นสุ ด
4. เกณฑ์ การตัดสิ นการแข่ งขัน
คะแนนร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนนร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนนร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบตั ร เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็ นอย่างอื่น
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โรงเรี ยนที่เข้าร่ วมการแข่งขันจะได้เกียรติบตั รการเข้าร่ วมแข่งขัน ผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขันทุกคนจะต้องแต่งกาย
ชุดลูกเสื อเนตรนารี
1.2 การแข่ งขันตอบคาถามกิจกรรมลูกเสื อ – เนตรนารี (เครื่องหมายลูกเสื อโลก)
1. จานวนผู้เข้ าแข่ งขัน (ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1)
โรงเรี ยนละ 1 ทีม ๆ ละ 2 คน (เป็ นลูกเสื อหรื อเนตรนารี สามัญรุ่ นใหญ่หรื อทีมผสม)
2. วิธีจัดการแข่ งขัน
กรรมการหรื อตัวแทนจับฉลากคาถามทีละ 1 ข้อ
พิธีกรนาเสนอคาถาม
- การตอบคาถาม ให้ผูเ้ ข้าแข่งขันเขียนคาตอบลงในกระดานไวท์บอร์ ด ชู ข้ ึ นให้ผูช้ มและกรรมการเห็ น
โดยมีเวลาคิดข้อละ 30 วินาที
- คาถามแต่ละข้อที่ใช้แข่งขัน จะเฉลยคาตอบ หลังจากผูเ้ ข้าร่ วมแข่งขันส่ งคาตอบทุกคนแล้ว
- กรณี ประท้วงให้ดาเนินการก่อนจับฉลากการแข่งขันข้อต่อไป
- การให้คะแนนตอบคาถามถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดไม่มีคะแนน
- จานวนคาถามมีท้ งั หมด 20 ข้อ
- เมื่อกรรมการถามคาถามครบทั้ง 20 ข้อแล้วรวมคะแนนเพื่อตัดสิ นผลการแข่งขัน
3. เกณฑ์ การตัดสิ นการแข่ งขัน
คะแนนร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนนร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนนร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบตั ร เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็ นอย่างอื่น
4. เนือ้ หา
- การลูกเสื อโลก
- การลูกเสื อไทย
- กฎและคาปฏิญาณลูกเสื อ
- เงื่อน
- ระเบียบแถว
5. ผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขันทุกคนจะต้ องแต่ งกายชุ ดลูกเสื อเนตรนารี
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1.3 การแข่ งขันตอบคาถามกิจกรรมลูกเสื อ – เนตรนารี (เครื่องหมายลูกเสื อชั้ นพิเศษ)
1. จานวนผู้เข้ าแข่ งขัน (ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2)
โรงเรี ยนละ 1 ทีม ๆ ละ 2 คน (เป็ นลูกเสื อหรื อเนตรนารี สามัญรุ่ นใหญ่หรื อทีมผสม)
2. วิธีจัดการแข่ งขัน
กรรมการหรื อตัวแทนจับฉลากคาถามทีละ 1 ข้อ
พิธีกรนาเสนอคาถาม
- การตอบคาถาม ให้ผเู ้ ข้าแข่งขันเขียนคาตอบลงในกระดานไวท์บอร์ ด ชูข้ ึนให้ผชู ้ มและกรรมการเห็นโดยมี
เวลาคิดข้อละ 30 วินาที
- คาถามแต่ละข้อที่ใช้แข่งขัน จะเฉลยคาตอบ หลังจากผูเ้ ข้าร่ วมแข่งขันส่ งคาตอบทุกคนแล้ว
- กรณี ประท้วงให้ดาเนินการก่อนจับฉลากการแข่งขันข้อต่อไป
- การให้คะแนนตอบคาถามถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดไม่มีคะแนน
- จานวนคาถามมีท้ งั หมด 20 ข้อ
- เมื่อกรรมการถามคาถามครบทั้ง 20 ข้อแล้วรวมคะแนนเพื่อตัดสิ นผลการแข่งขัน
3. เกณฑ์ การตัดสิ นการแข่ งขัน
คะแนนร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนนร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนนร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบตั ร เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็ นอย่างอื่น
4. เนือ้ หา
- อุดมคติ
- หน้าที่พลเมือง
- สมรรถภาพทางกาย
- สิ่ งแวดล้อม
- การเดินทางสารวจ
5. ผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขันทุกคนจะต้ องแต่ งชุ ดลูกเสื อเนตรนารี
6. คาอธิบายเนือ้ หา
อุดมคติ (Ideals)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ลูกเสื อค้นพบด้วยตนเองว่า การปฏิบตั ิตามคาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อเป็ นประโยชน์
แก่ตนเองอย่างไร
2. เพื่อให้ลูกเสื อเข้าใจหลักสาคัญของศาสนาที่ตนนับถือ
3. เพื่อให้ลูกเสื อรู้จกั ปฏิบตั ิตนเองให้สอดคล้องกับธรรมเนียมประเพณี ทางสังคม ศีลธรรมจรรยา
และพิธีกรรมทางศาสนา
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มาตรฐานเครื่องหมายลูกเสื อชั้ นพิเศษ
1. จาและเข้าใจความหมายของคาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อ ที่สามารถอธิบายให้ผอู ้ ื่นเข้าใจอย่าง
แจ่มแจ้งโดยยกตัวอย่างประกอบ
2. จาและเข้าใจความหมายของศีล 5, ศีล 8, และสามารถอาราธนาศีล, อาราธนาธรรม, อาราธนา
พระปริ ตรได้ สอบได้ตามหลักสู ตรธรรมศึกษา หรื อเรี ยนรู้หลักสาคัญในพระพุทธศาสนา ในหมวดธรรมวิภาค เช่ น
โอวาทของพระพุทธเจ้า 3, อกุศลมูล 3, อคติ 4, อิทธิ บาท 4, พรหมวิหาร 4, อริ ยสัจ 4, สัปปุริสธรรม 7, และในหมวด
คีหิปฏิ บตั ิ เช่ น มิ ตรปฏิ รูป 4, มิตรแท้ 4, สังคหวัตถุ 4, สุ ขของคฤหัสถ์ 4, ธรรมของฆราวาส 4, ทิศ 6, อบายมุข 6
สาหรับผูท้ ี่นบั ถือศาสนาอื่น ให้เรี ยนรู ้ถึงหลักสาคัญของศาสนานั้น ๆ ในทานองเดียวกัน
3. เลือกหัวข้อเกี่ยวกับศีลธรรมในปั จจุบนั และพูดให้ที่ประชุมกองฟังอย่างมีเหตุผล
หน้ าทีพ่ ลเมือง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ลูกเสื อเกิดความสนใจ และศึกษาอย่างจริ งจังเกี่ยวกับกิจการบางอย่างของชุมชน ซึ่ งจะทา
ให้ลูกเสื อมองเห็นชัดเจนยิง่ ขึ้นว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวติ ในชุมชนอย่างไร
2. เพื่อให้ลูกเสื อเกิดความภาคภูมิใจในการที่เกิดมาเป็ นคนไทย และได้เป็ นลูกเสื อ
3. เพื่อเป็ นการเตรี ยมลูกเสื อให้รู้จกั บทบาทของตน ในฐานะเป็ นพลเมืองดี
มาตรฐานเครื่องหมายลูกเสื อชั้ นพิเศษ
1. รู้ประวัติการลูกเสื อไทย และวิธีดาเนิ นการของกระบวนการลูกเสื อโดยย่อ
2. เข้ารับการฝึ กอบรมและสอบได้วชิ าลูกเสื อสวัสดิภาพนักเรี ยน หรื อวิชาลูกเสื อบรรเทาสาธารณภัย
หรื อวิชาลูกเสื อพยาบาล หรื อวิชาลูกเสื อพัฒนาชุมชน หรื อวิชาอื่นที่คณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติกาหนด
3. ไปเยีย่ มหน่วยงานหรื อสถาบัน 2 แห่งที่ไม่ผดิ ศีลธรรมและมีความสาคัญในชีวติ ของชุมชนใน
ท้องถิ่น โดยไปตามลาพังหรื อไปกับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ในกอง เช่น สานักงานเทศบาล สถานี ตารวจ สถานี ตารวจ
ดับ เพลิ ง โรงพยาบาล สถานี วิ ท ยุห รื โทรทัศ น์ ตลาดสดท่ า เรื อ เมรุ เ ผาศพ ที่ ท าการไปรษณี ย ์โ ทรเลข ที่ ท าการ
โทรคมนาคม สานักงานหนังสื อพิมพ์ ศาลสถิตยุติธรรมหรื อธุ รกิจที่กระทาในเวลากลางคืน เป็ นต้น แล้วทารายงาน
ยื่นต่อผูก้ ากับว่าหน่ วยงานหรื อสถาบันนั้น ๆ ทาอะไรได้เงินในการดาเนิ นงานมาจากไหน และมี ส่วนเกี่ ยวข้องกับ
องค์การอื่นอย่างไร
สมรรถภาพทางกาย (Fitness)
วัตถุประสงค์
เป็ นบทเรี ยนชั้นต้นสาหรับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ในเรื่ องในเรื่ องกิจกรรมทางกายประเภทต่าง ๆ
โดยมุ่งหมายให้ลูกเสื อเข้าร่ วมในกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อเป็ นการเพิ่มพูนความคล่องทางกายและสมรรถภาพทัว่ ไปภายใน
เวลากาหนด
มาตรฐานเครื่องหมายลูกเสื อชั้ นพิเศษ
1. มีบทบาทสาคัญในการอภิปรายในกองลูกเสื อถึงผลของยาสู บ, เครื่ องดองของเมา, ยาเสพติด,
และสิ่ งเสพติดอื่น ๆ ที่มีต่อสุ ขภาพโดยทัว่ ไป
2. แสดงว่ามีความเจริ ญก้าวหน้าพอสมควรในการฝึ กอบรมการบริ หารร่ างกายเป็ นเวลา 2 เดือน
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3. มีส่วนร่ วมอย่างสม่าเสมอในการกีฬาบุคคล เป็ นเวลาอย่างน้อย 2 เดือน และแสดงว่ามีความ
ชานาญเพิ่มขึ้น หรื อมีส่วนร่ วมอย่างสม่าเสมอในการกีฬาประเภทชุด อย่างน้อยเวลา 2 เดือน
สิ่ งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ลูกเสื อตระหนักในความสาคัญของสิ่ งแวดล้อมตามธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่คนทาขึ้นกับ
ให้พิจารณาผลของการเปลี่ยนแปลงสิ่ งแวดล้อมที่มีต่อชีวติ ของคนว่า ได้ทาให้ชีวติ ดีข้ ึนหรื อเลวลงประการใด อย่างไร
มาตรฐานเครื่องหมายลูกเสื อชั้ นพิเศษ
1. สามารถอธิ บายได้วา่ สิ่ งแวดล้อม การอนุรักษ์ธรรมชาติและมลภาวะคืออะไร มีความสาคัญ
เกี่ยวกับชีวติ มนุษย์อย่างไร
2. สอบได้เครื่ องหมายวิชาพิเศษการอนุรักษ์ธรรมชาติ
3. ช่วยเหลือตามลาพัง หรื อกับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่อื่น ๆ ในการปฏิบตั ิตามโครงการเกี่ยวกับ
สิ่ งแวดล้อมเป็ นเวลา 2 เดือน
การเดินทางสารวจ
วัตถุประสงค์
เพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาในเรื่ องการผจญภัยกลางแจ้ง และความตั้งใจจริ งโดยมีการเดินทางสารวจกับ
กลุ่มเล็กทาได้มีการวางแผนเป็ นอย่างดีภายหลังที่ได้ผา่ นการฝึ กอบรมในเรื่ องการเดินทางสารวจมาก่อนแล้ว
มาตรฐานเครื่องหมายลูกเสื อชั้ นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสื อหลวง
ลักษณะทัว่ ไป การเดินทางสารวจอาจกระทาด้วยการเดินเท้า รถจักรยานยนต์ การขี่มา้ เรื อพาย หรื อ
เรื อกระเชี ยง การเดิ นทางบางตอนอาจใช้ยานพาหนะที่มี เครื่ องยนต์ก็ได้ ในเมื่ อแน่ ใจว่าจะไม่เป็ นการเสี ยหายแก่
สิ่ งแวดล้อม คณะลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ที่จะเดินทางสารวจ ควรมีจานวน 4, 5, หรื อ 6 คน ผูท้ ี่อยูใ่ นคณะลูกเสื อที่จะไป
เดินทางทุกคน จะต้องเข้ารับการฝึ กอบรมที่เหมาะสมและได้รับอนุ มตั ิจากสถานศึกษาให้ไปเดินทางสารวจบางคน
อาจเป็ นผูท้ ี่ไม่ตอ้ งการจะรับเครื่ องหมายลูกเสื อชั้นพิเศษก็ได้ ผูท้ ี่ตอ้ งการรับเครื่ องหมายจะต้องเป็ นผูว้ างแผนในการ
เดินทางสารวจก่อนออกเดินทาง คณะผูท้ ี่จะเดินทางสารวจจะต้องให้กรรมการสอบตรวจในเรื่ องต่อไปนี้คือ
(1) บรรดาอาหาร และอุปกรณ์ที่จาเป็ นซึ่งจะนาไปด้วย
(2) การวางแผนล่วงหน้าโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย อาหารและอุปกรณ์ที่จะนาไปด้วย
แผนที่แสดงระยะทางที่จะไป และการฝึ กอบรมที่ได้รับในเรื่ องการเดินทางสารวจ การเดินทาง ควรมีการวางแผนให้มี
เวลาปฏิบตั ิงานวันละ 6 ชม. โดยให้มีการเดิ นทางด้วยทางเท้าเป็ นระยะทางพอสมควร สาหรับเครื่ องหมายลูกเสื อ
หลวง กรรมการสอบควรกาหนดงานพิเศษที่ลูกเสื อแต่ละคนจะต้องกระทา และอาจมี การสัมภาษณ์ หรื อให้เขี ยน
รายงานเกี่ยวกับงานพิเศษเหล่านี้ การฝึ กอบรมที่จาเป็ นต้องกระทาและได้รับอนุมตั ิ คือ
- การปฐมพยาบาล-ความปลอดภัย
- แผนที่และเข็มทิศ
- เส้นทาง
- วิชาชาวค่าย (รวมทั้งเรื่ องอาหารและอุปกรณ์)
- ทักษะที่จาเป็ นต้องใช้ในการเดินทางสารวจเมื่อกลับจากการเดินทางสารวจแล้ว คณะผูเ้ ดินทาง
จะต้องรี บรายงานต่อกรรมการสอบด้วยวาจาหรื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ตามที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนการเดินทางสารวจ
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การสอบ
ผูเ้ ดินทางสารวจแต่ละคนจะต้องถูกทดสอบ ในเรื่ องต่อไปนี้
- การฝึ กอบรมขั้นต้น และการวางแผน
- การเดินทางสารวจที่เป็ นการทดสอบ
- รายงานที่จะต้องกระทาภายหลังการเดินทางสารวจ
1.4 การแข่ งขันตอบคาถามกิจกรรมลูกเสื อ – เนตรนารี (เครื่องหมายลูกเสื อหลวง)
1. จานวนผู้เข้ าแข่ งขัน (ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3)
โรงเรี ยนละ 1 ทีม ๆ ละ 2 คน (เป็ นลูกเสื อหรื อเนตรนารี สามัญรุ่ นใหญ่หรื อทีมผสม)
2. วิธีจัดการแข่ งขัน
กรรมการหรื อตัวแทนจับฉลากคาถามทีละ 1 ข้อ
พิธีกรนาเสนอคาถาม
- การตอบคาถาม ให้ผเู ้ ข้าแข่งขันเขียนคาตอบลงในกระดานไวท์บอร์ ด ชูข้ ึนให้ผชู ้ มและกรรมการเห็นโดยมี
เวลาคิดข้อละ 30 วินาที
- คาถามแต่ละข้อที่ใช้แข่งขัน จะเฉลยคาตอบ หลังจากผูเ้ ข้าร่ วมแข่งขันส่ งคาตอบทุกคนแล้ว
- กรณี ประท้วงให้ดาเนินการก่อนจับฉลากการแข่งขันข้อต่อไป
- การให้คะแนนตอบคาถามถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดไม่มีคะแนน
- จานวนคาถามมีท้ งั หมด 20 ข้อ
- เมื่อกรรมการถามคาถามครบทั้ง 20 ข้อแล้วรวมคะแนนเพื่อตัดสิ นผลการแข่งขัน
3. เกณฑ์ การตัดสิ นการแข่ งขัน
คะแนนร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนนร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนนร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบตั ร เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็ นอย่างอื่น
4. เนือ้ หา
- หน้าที่พลเมือง
- การเดินทางสารวจ
- อุดมคติ
- สิ่ งแวดล้อม
5. ผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขันทุกคนจะต้ องแต่ งกายชุ ดลูกเสื อเนตรนารี
6. คาอธิบายเนือ้ หา
หน้ าทีพ่ ลเมือง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ลูกเสื อเกิดความสนใจ และศึกษาอย่างจิงจังเกี่ยวกับกิจการบางอย่างของชุมชน ซึ่ งจะทา
ให้ลูกเสื อมองเห็นแจ่มแจ้งยิง่ ขึ้นว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวติ ในชุมชนอย่างไร
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2. เพื่อให้ลูกเสื อเกิดความภาคภูมิใจในการที่เกิดมาเป็ นคนไทย และได้เป็ นลูกเสื อ
3. เพื่อเป็ นการเตรี ยมลูกเสื อให้รู้จกั บทบาทของตน ในฐานะเป็ นพลเมืองดี
มาตรฐานเครื่องหมายลูกเสื อหลวง
1. รับหน้าที่เป็ นกรรมการกองลูกเสื อรุ่ นใหญ่ หรื อกรรมการของโรงเรี ยนอย่างหนึ่งอย่างใด เป็ น
เวลาอย่างน้อย 3 เดือน และได้แสดงว่าเป็ นผูม้ ีบทบาทพอสมควร ในคณะกรรมการนั้น ๆ
2. รู้กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิกเทศบาล สมาชิกสภา
จังหวัด และสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
3. รู ้หลักการปกครองแบบประชาธิ ปไตยที่มีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุขกับรู ้หลักการและบทบาท
ของพรรคการเมืองอย่างน้อย 2 พรรค
4. รู้หลักและการดาเนินงานของสหประชาชาติ และองค์การชานาญพิเศษอย่างน้อย 2 องค์กร
5. รู ้นโยบายของรัฐบาลไทยในปั จจุบนั เกี่ยวกับต่างประเทศ
การเดินทางสารวจ
วัตถุประสงค์
เพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาในเรื่ องการผจญภัยกลางแจ้ง และความตั้งใจจริ งโดยมีการเดินทางสารวจกับ
กลุ่มเล็กที่ได้มีการวางแผนเป็ นอย่างดีภายหลังที่ได้ผา่ นการฝึ กอบรมในเรื่ องการเดินทางสารวจมาก่อนแล้ว
มาตรฐานเครื่องหมายลูกเสื อลูกเสื อหลวง
ลักษณะทัว่ ไป การเดินทางสารวจอาจกระทาด้วยการเดินเท้า รถจักรยาน การขี่มา้ เรื อพาย หรื อเรื อ
กระเชี ย ง การเดิ นทางบางตอนอาจใช้ย านพาหนะที่ มี เครื่ องยนต์ก็ ไ ด้ ในเมื่ อ แน่ ใ จว่า จะไม่ เป็ นการเสี ย หายแก่
สิ่ งแวดล้อมคณะลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ที่จะไปเดินทางสารวจ ควรมีจานวน 4, 5, หรื อ 6 คน ผูท้ ี่อยูใ่ นคณะลูกเสื อที่จะ
เดินทางทุกคน จะต้องเข้ารับการฝึ กอบรมที่เหมาะสมและได้รับอนุ มตั ิจ ากสถานศึกษาให้ไปเดินทางสารวจได้กบั
จะต้อ งได้รั บ อนุ ญ าตจากผูป้ กครองก่ อ นด้ว ย แต่ ผูท้ ี่ จ ะไปเดิ น ทางส ารวจบางคนอาจเป็ นผูท้ ี่ ไ ม่ ต้อ งการจะรั บ
เครื่ องหมายลูกเสื อชั้นพิเศษก็ได้ ผูท้ ี่ตอ้ งการรับเครื่ องหมายจะต้องเป็ นผูว้ างแผนในการเดินทางสารวจ ก่ อนออก
เดินทาง คณะผูท้ ี่จะเดินทางสารวจจะต้องให้กรรมการสอบตรวจในเรื่ อง ต่อไปนี้คือ
(1) บรรดาอาหาร และอุปกรณ์ที่จาเป็ นซึ่งจะนาไปด้วย
(2) การวางแผนล่วงหน้าโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับจุดหมาย อาหารและอุปกรณ์ที่จะนาไปด้วย แผน
ที่แสดงระยะทางที่จะไป และการฝึ กอบรมที่ได้รับในเรื่ องการเดินทางสารวจ การเดินทาง ควรมีการวางแผนให้มีเวลา
ปฏิ บ ตั ิ ง านวันละ 6 ชม. โดยให้มี ก ารเดิ นทางด้วยเท้าเป็ นระยะทางพอสมควรส าหรั บเครื่ องหมายลู ก เสื อหลวง
กรรมการสอบควรกาหนดงานพิเศษที่ลูกเสื อแต่ละคนจะต้องกระทา และอาจมีการสัมภาษณ์หรื อให้เขียนรายงาน
เกี่ยวกับงานพิเศษเหล่านี้
การฝึ กอบรมที่จาเป็ นต้องกระทาและได้รับอนุมตั ิ คือ
- การปฐมพยาบาล
- ความปลอดภัย
- แผนที่และเข็มทิศ
- เส้นทาง
- วิชาชาวค่าย (รวมทั้งเรื่ องอาหารและอุปกรณ์)
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- ทักษะที่จาต้องใช้ในการเดินทางสารวจเมื่อกลับจากการเดินทางสารวจแล้ว คณะผูเ้ ดินทางจะต้อง
รี บรายงานต่อกรรมการสอบด้วยวาจาหรื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ตามที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนการเดินทางสารวจ
การสอบ
ผูเ้ ดินทางสารวจแต่ละคนจะต้องถูกทดสอบ ในเรื่ องต่อไปนี้
- การฝึ กอบรมขั้นต้น และการวางแผน
- การเดินทางสารวจที่เป็ นการทดสอบ
- รายงานที่จะต้องกระทาภายหลังการเดินทางสารวจ
อุดมคติ (Ideals)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ลูกเสื อค้นพบด้วยตนเองว่า การปฏิบตั ิตามคาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อเป็ นประโยชน์
แก่ตนเองอย่างไร
2. เพื่อให้ลูกเสื อเข้าใจหลักสาคัญของศาสนาที่ตนนับถือ
3. เพื่อให้ลูกเสื อรู้จกั ปฏิบตั ิตนเองให้สอดคล้องกับธรรมเนียมประเพณี ทางสังคม ศีลธรรมจรรยา
และพิธีกรรมทางศาสนา
มาตรฐานเครื่องหมายลูกเสื อหลวง
1. ศึกษาศาสนาที่ตนนับถือ โดยเรี ยนรู ้หลักธรรมในศาสนา และพิจารณาคาสอนในศาสนาเกี่ยวกับ
ปัญหาสังคมในปัจจุบนั
2. อธิ บายว่าคาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อสอดคล้องกับศาสนาที่ตนนับถืออย่างไร และจะใช้เป็ น
หลักในการแก้ไขปั ญหาสังคมในปั จจุบนั ได้เพียงไร
สิ่ งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ลูกเสื อตระหนักในความสาคัญของสิ่ งแวดล้อมตามธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่คนทาขึ้นกับ
ให้พิจารณาผลของการเปลี่ยนแปลงสิ่ งแวดล้อมที่มีต่อชีวติ ของคนว่า ได้ทาให้ชีวติ ดีข้ ึนหรื อเลวลงประการใด อย่างไร
มาตรฐานเครื่องหมายลูกเสื อหลวง
1. ศึกษาปัญหาเรื่ องสิ่ งแวดล้อมของท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ ง และค้นหาว่าหน่วยราชการ หน่วยงานของ
เอกชน และองค์การอนุรักษ์อื่น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับปั ญหานี้อย่างไร และได้ลงมือปฏิบตั ิงานไปแล้วเพียงไร
2. มีส่วนร่ วมเกี่ยวข้องกับโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ เช่น ดิน น้ า พันธุ์ไม้ หรื อพันธุ์สัตว์ สถานที่
ส าคัญ ทางประวัติ ศ าสตร์ ฯลฯ โดยปฏิ บ ัติ ง านร่ ว มกับ หรื อ ภายใต้ก ารน าขององค์ก ารสาธารณะหรื อ ผู ้ใ หญ่ ที่
ทรงคุณวุฒิ
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1.5 การจัดค่ ายพักแรม (Camping)
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน
เป็ นลูกเสื อ-เนตรนารี ยุวกาชาด หรื อ ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 3
2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 การแข่งขันใช้ระบบการแข่งขันแบบทีม
2.2 ทีมเข้าร่ วมแข่งขัน มีจานวนผูเ้ ข้าแข่งขันทีมละ 8 คน
2.3 สถานศึกษาสามารถส่ งทีมเข้าร่ วมการแข่งขันได้สถานศึกษาละ 1 ทีม
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ผูเ้ ข้าแข่งขันจัดเตรี ยมอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง ตามรายการต่อไปนี้
1) เต็นท์หมู่นอน 8 คน ทรงสามเหลี่ยมหน้าจัว่ 1 หลัง สมอบก เสาและคาน
2) จาน ชาม ช้อนสาหรับสมาชิกในทีมใช้รับประทานอาหาร
3) เชือกผูกธง และธงชาติ
4) ไม้ง่ามประจาตัว 8 อัน
5) ไม้ไผ่สีธรรมชาติที่ไม่มีกิ่งก้าน ไม่ตกแต่ง ไม่ลิดข้อ หรื อทาเครื่ องหมายใด ๆ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 – 4 นิ้ว ยาว 2 เมตร จานวน 25 อัน
6) เครื่ องมือสาหรับจัดกิจกรรมตั้งค่ายพักแรม (ห้ามใช้เครื่ องมือที่ใช้ไฟฟ้ าหรื อแบตเตอรี่ )
7) เชือกมะนิลาหรื อเชือกพี.พี.(ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์โพลีโพรพีลีน) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
4 – 8 มิลลิเมตร ยาว 3 เมตร จานวน 80 เส้น
8) ผ้าใบ หรื อผ้ายาง หรื อผ้าฟลายชีท จานวน 2 ผืน (ห้ามใช้เสาเหล็ก อลูมิเนียมหรื ออุปกรณ์สาเร็ จ
รู ปที่ทาจากโลหะเป็ นส่ วนประกอบ)
9) อาหารสดประกอบด้วยไข่ไก่หรื อไข่เป็ ด จานวน 8 ฟอง ไก่สดทั้งตัวที่ควักเอาเครื่ องในออก
แล้วแต่ยงั ไม่ได้ชาแหละ จานวน 1 ตัวมีด เขียง เครื่ องปรุ ง
10) ข้าวสารใช้หุงข้าวสาหรับสมาชิก 8 คน น้ าดื่ม ไม้ขีดไฟ เชื้อเพลิงก่อไฟและไม้ฟืน
3.2 กรรมการเป็ นผูก้ าหนดพื้นที่ให้ผเู ้ ข้าแข่งขันแต่ละทีม ขนาดพื้นที่กว้าง 8 ม. ลึก 10 ม.
3.3 ผูเ้ ข้าแข่งขันนาอุปกรณ์ที่จดั เตรี ยมไปวางไว้ให้กรรมการตรวจนอกพื้นที่แข่งขันก่อนเริ่ มการแข่งขัน เมื่อ
ตรวจอุปกรณ์และเครื่ องแบบเสร็ จแล้ว จึงนาอุปกรณ์ที่ผา่ นการตรวจแล้วเข้าไปในพื้นที่แข่งขัน
3.4 กรรมการมอบใบงานให้ผเู ้ ข้าแข่งขัน เสร็ จแล้วให้เป่ านกหวีดเริ่ มจับเวลาการแข่งขัน
3.5 ให้ทีมผูเ้ ข้าแข่งขันร่ วมกันนาอุปกรณ์ที่จดั เตรี ยมไปดาเนิ นการจัดสร้างค่ายพักแรมของหมู่ ให้เสร็ จสิ้ น
ภายในเวลา 3 ชัว่ โมงโดยให้มีองค์ประกอบในค่ายพักแรม คือ
- เต็นท์หมู่ 1 หลัง
- เสาธงลอย 1 ต้น สู ง 3.50 เมตร สาหรับชักธงชาติ โดยใช้ไม้ง่ามประจาตัว 8 อัน
- ประตูค่ายพร้อมรั้วหน้าค่าย
- เตาหุ งข้าวและประกอบอาหารชาวค่าย ที่วางถ้วยจานชาม
- เพิงกันแดดฝนสาหรับนัง่ พักและรับประทานอาหารของหมู่

~ 12 ~
- ที่วางเครื่ องมือ
- ระบบสุ ขาภิบาล
3.6 ผูแ้ ข่งขันต้องแต่งกายเครื่ องแบบลูกเสื อ เนตรนารี ยุวกาชาด หรื อผูบ้ าเพ็ญประโยชน์
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน
4.1 เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
1) ความถูกต้องและประสิ ทธิภาพใช้งาน 75 คะแนน
1.1 เสาธงลอย ขนาด รู ปแบบ การผูกเงื่อนและประสิ ทธิภาพใช้งาน 10 คะแนน
1.2 การกางเต็นท์ การผูกเงื่อน ทิศทางของเต็นท์ 10 คะแนน
1.3 เครื่ องมือ การจัดเก็บ การใช้และการบารุ งรักษา 10 คะแนน
1.4 การหุ งข้าวและประกอบอาหารชาวค่ายโดยใช้ไม้ไผ่เป็ นภาชนะหุ งต้ม 10 คะแนน
1.5 เตาประกอบอาหาร ที่วางถ้วยจานชาม รู ปแบบและประโยชน์ใช้สอย 10 คะแนน
1.6 ประตูค่ายและรั้ว รู ปแบบ สัดส่ วน ประโยชน์ใช้งาน 10 คะแนน
1.7 เพิงพัก ที่รับประทานอาหาร พักผ่อน รู ปแบบ ประสิ ทธิภาพใช้งาน 10 คะแนน
1.8 การจัดสุ ขาภิบาลในค่าย ที่ทิ้งขยะเปี ยก ขยะแห้ง 5 คะแนน
2) ความเรี ยบร้อย และความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ 10 คะแนน
2.1 ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการจัดค่ายพักแรม 5 คะแนน
2.2 ความสะอาด ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย 5 คะแนน
3) ความเป็ นผูน้ า ผูต้ าม เครื่ องแบบ 10 คะแนน
3.1 บทบาทของหัวหน้าทีม การวางแผน การสั่งงาน ความร่ วมมือของสมาชิกตั้งแต่เริ่ ม
วางแผนจนสิ้ นสุ ด 5 คะแนน
3.2 การแต่งเครื่ องแบบ ความมีวนิ ยั และ ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของเครื่ องแบบ
5 คะแนน
4) เวลาที่ใช้ 3 ชัว่ โมง 5 คะแนน
4.1 เสร็ จภายในเวลาที่กาหนด 5 คะแนน
4.2 เสร็ จเลยเวลาที่กาหนด ตัดคะแนน 1 คะแนนต่อ 2 นาที
4.2 ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
5. เกณฑ์ การตัดสิ น
คะแนนร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนนร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนนร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบตั ร เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็ นอย่างอื่น
6. คณะกรรมการตัดสิ น
จานวนอย่างน้อย 10 คน
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คุณสมบัติของกรรมการ
- เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิที่มีทกั ษะและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมลูกเสื อ
- ครู ผสู ้ อนกิจกรรมลูกเสื อที่ได้รับเครื่ องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อนขึ้นไป
- ครู ผสู ้ อนยุวกาชาดโดยผ่านการฝึ กอบรมหลักสู ตรผูน้ าขึ้นไป
- ครู ผสู้ อนผูบ้ าเพ็ญประโยชน์โดยผ่านการฝึ กอบรมหลักสู ตรหัวหน้าหน่วยขึ้นไป
- กรรมการอย่างน้อย 1 คนควรผ่านการอบรมวิชาการบุกเบิกหรื อมีประสบการณ์ในการสร้างงานบุกเบิกและ
การจัดค่ายพักแรม
ข้ อควรคานึง
- กรรมการต้องไม่ตดั สิ นในกรณี สถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
- กรรมการควรมาจากสถานศึกษาหรื อสานักงานเขตพื้นที่ที่หลากหลาย
- กรรมการควรให้การเสนอแนะเติมเต็มให้กบั ทีมที่เข้าแข่งขัน และผูช้ นะในลาดับที่ 1 – 3
7. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค และระดับชาติ
7.1 ให้ผทู ้ ี่ เป็ นตัวแทนของเขตพื้นที่ การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาค ทุกกิ จกรรมต้องได้คะแนนระดับ
เหรี ยญทอง ลาดับที่ 1 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) และผูท้ ี่เป็ นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติ จะต้องได้
คะแนนระดับเหรี ยญทอง ลาดับที่ 1 -3) (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป)
7.2 ในกรณี ที่มีทีมชนะลาดับสู งสุ ดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาลาดับที่ตามลาดับข้อของ
เกณฑ์การให้คะแนน คือ ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้ดูทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 1) มากกว่าเป็ นผูช้ นะ ถ้าคะแนนข้อที่ 1)
เท่ากันให้ดูคะแนนรวมข้อที่ 1) และ 2) ทีมใดคะแนนมากกว่าถือว่าเป็ นผูช้ นะ แต่ถา้ คะแนนเท่ากันอีกให้ดูคะแนนข้อ
ถัดไป กรณี คะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วธิ ี จบั ฉลาก
8. คาแนะนาสาหรับกรรมการ
8.1 กรรมการจัดเตรี ยมและกาหนดพื้นที่ให้ผแู ้ ข่งขันแต่ละทีมห่างกันพอสมควร และมีพ้นื ที่
ไม่นอ้ ยกว่า 60 ตารางเมตร
8.2 กรรมการจัดทาใบงานให้ผเู ้ ข้าแข่งขัน
8.3 กรรมการจัดรับลงทะเบียน
8.4 กรรมการตรวจนับอุปกรณ์ของผูเ้ ข้าแข่งขันแต่ละทีมให้เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ห้ามผูเ้ ข้าแข่งขันนา
ภาชนะหุงต้ม เครื่ องมือที่ใช้ไฟฟ้ าหรื อแบตเตอรี่ เสาหรื อคานที่ทาด้วยเหล็กหรื ออลูมิเนียม (ยกเว้นเสาและคานเต็นท์)
ไม้ แผ่นป้ ายหรื อวัสดุธรรมชาติอื่นใดทุกชนิดเข้าไปในพื้นที่แข่งขัน
8.5 กรรมการตรวจเครื่ องแบบไปพร้อมกับการตรวจอุปกรณ์
8.6 กรรมการจัดทาฉลากและจัดให้ผแู ้ ทนผูเ้ ข้าแข่งขันจับฉลากเลือกพื้นที่แข่งขัน
8.7 กรรมการมอบใบงานและให้ผเู ้ ข้าแข่งขันขนย้ายอุปกรณ์ที่ผา่ นการตรวจแล้วเข้าพื้นที่แข่งขัน
8.8 กรรมการเป่ านกหวีดเริ่ มการแข่งขัน จับเวลา 3 ชัว่ โมง
8.9 กรรมการติดตามสังเกตการปฏิบตั ิงาน การสั่งงาน การวางแผน ความเป็ นผูน้ าผูต้ าม
8.10 การให้คะแนนความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ให้พิจารณาจากการจัดวางตาแหน่งและองค์ประกอบของค่าย
ตาแหน่งของเต็นท์ การตกแต่งประตู รั้ว เตา การประกอบอาหาร ที่วางช้อนจานชาม ที่วางเครื่ องมือ การจัดทาเพิงพัก
และที่รับประทานอาหาร เสาธงลอย การจัดสุ ขาภิบาลและอื่น ๆ โดยใช้อุปกรณ์ที่จดั เตรี ยมมาตามกติกาเท่านั้น
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8.11 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3 ชัว่ โมง นับจากเริ่ มต้นการแข่งขันจนสร้างงานตั้งค่ายพักแรมและประกอบ
อาหารเสร็ จสิ้ น หลังจากผูเ้ ข้าแข่งขันร้อง “ไชโย” ให้กรรมการไปตรวจให้คะแนน เสร็ จแล้วจึงให้ผเู ้ ข้าแข่งขัน
รับประทานอาหารและรื้ อเก็บ
8.12 คณะกรรมการตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์
8.13 รวบรวมคะแนน สรุ ปผลการแข่งขัน และให้คาแนะนาเติมเต็มแก่ผเู ้ ข้าแข่งขัน
8.14 กรณี มีทีมเข้าแข่งขันหลายทีม ต้องจัดการแข่งขันหลายรอบ กรรมการให้คะแนนทุกรอบควรเป็ น
กรรมการชุดเดียวกัน
ใบงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 3
การจัดค่ ายพักแรม
.............................
หมู่ของท่านมีโครงการจัดกิจกรรมเดินทางสารวจไปอยูค่ ่ายพักแรมในวันสุ ดสัปดาห์ และต้องตั้งค่ายพักแรม
ในพื้นที่ที่ไม่คุน้ เคย 1 คืน ให้หมู่ของท่านวางแผนจัดตั้งค่ายพักแรมโดยใช้อุปกรณ์ที่เตรี ยมมาตามที่กาหนด พร้อมทั้ง
อุปกรณ์ที่ได้รับจากกรรมการมาดาเนินการสร้างค่ายพักแรมและประกอบอาหารให้เสร็ จสิ้ นในเวลา 3 ชัว่ โมง
องค์ ประกอบของค่ ายพักแรม
1. มีเต็นท์หมู่ทรงสามเหลี่ยมหน้าจัว่ สาหรับสมาชิก 8 คน จานวน 1 หลัง
2. มีเสาธงลอยสาหรับกิจกรรมเคารพธงชาติ 1 ต้น สร้างด้วยไม้ง่าม 8 อัน สู งไม่นอ้ ยกว่า 3.50 เมตร
3. มีประตูทางเข้าค่าย ป้ ายชื่อหมู่ พร้อมรั้วด้านหน้าค่าย สร้างด้วยไม้ไผ่และเชือก
4. มีเตาไฟหุ งข้าวและประกอบอาหารชาวค่าย 3 อย่าง โดยใช้ไม้ไผ่เป็ นอุปกรณ์หุงต้ม
5. มีที่วางภาชนะและช้อนจานชาม
6. มีเครื่ องมือและที่จดั เก็บรักษาเครื่ องมือที่ใช้ในการตั้งค่าย
7. มีเพิงพักกันแดดฝนสาหรับทากิจกรรมและรับประทานอาหาร
8. มีระบบสุ ขาภิบาลภายในค่าย
9. เมื่อจัดตั้งค่ายพักแรมเสร็ จแล้ว ให้ส่งเสี ยง “ไชโย” พร้อมกัน แจ้งให้กรรมการทราบ เพื่อตรวจให้คะแนน
แล้วรับประทานอาหารที่จดั เตรี ยมตามข้อ 4 เสร็ จแล้วให้ร้ื อเก็บทุกอย่างให้เรี ยบร้อย
10. ระหว่างปฏิบตั ิกิจกรรม ห้ามออกไปจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม
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1.6 การสร้ างแบบจาลอง (Model)

1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน
ลูกเสื อ - เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 3
2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 แข่งขันเป็ นทีมผสม ทีมละไม่เกิน 8 คน
2.2 ตัวแทนทีมที่ได้คะแนนสู งสุ ดเขตพื้นที่การศึกษาละ 1 ทีม
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 สร้างแบบจาลอง หอคอยปิ รามิด
3.2 คณะกรรมการเป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมไม้และเชือกให้ ส่ วนอุปกรณ์อื่นให้ รร. เตรี ยมมาเอง
3.3 ผูแ้ ข่งขันต้องแต่งเครื่ องแบบ
4. ข้ อมูลชี้วดั
1. ความสูง ของโมเดล 1 เมตร
2. เวลาทางาน 3 ชัว่ โมง
3. จานวนลูกเสื อ 8 คน

5. อุปกรณ์
1. เชือกด้าย ขนาดเล็ก (กลม) จานวน ๒ ม้วน (ศูนย์เตรี ยมให้)
2.ไม้ (ริ งโร) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

๑
นิ้ว ยาว ๑ เมตร จานวน ๒๐ ท่อน (ศูนย์เตรี ยมให้)
๒

3. กาวลาเท็กซ์ ๑ ขวด (โรงเรี ยนนามาเอง)
4. เลื่อย จานวน ๑ คัน (โรงเรี ยนนามาเอง)
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5. ตลับเมตร ๑ ตัว (โรงเรี ยนนามาเอง)
6. มีด ๑ ด้าม (โรงเรี ยนนามาเอง)
7. กรรไกร ๑ อัน (โรงเรี ยนนามาเอง)

4. เกณฑ์ การตัดสิ น
4.1 เกณฑ์การให้คะแนน
1. ความถูกต้องพร้อมสาธิตวิธีการใช้ (40 คะแนน)
1.1 การผูกเงื่อนถูกต้อง
10 คะแนน
1.2 การประกอบชิ้นงาน
10 คะแนน
1.3 สัดส่ วน / มาตราส่ วน
10 คะแนน
1.4 การนาเสนอ
10 คะแนน
2. ความเป็ นผูน้ า – ผูต้ าม – เครื่ องแต่งกาย (20 คะแนน)
2.1 หัวหน้าทีมมีการสั่งการ 5 คะแนน
2.2 ลูกทีมปฏิบตั ิงานด้วยความเต็มใจ 5 คะแนน
2.3 แต่งเครื่ องแบบครบและถูกต้องทั้งหมด 5 คะแนน
(แต่งเครื่ องแบบไม่ครบอยูใ่ นดุลพินิจ คะแนนลดลงตามความเหมาะสม)
2.4 ความคล่องแคล่วว่องไว (5 คะแนน)
3. ประสิ ทธิภาพการใช้งาน
3.1 ความหนาแน่น ความคงทน
5 คะแนน
3.2 เคลื่อนย้ายได้สะดวก
5 คะแนน
3.3 การนาไปสู่ การสร้างแบบของจริ ง (ความปลอดภัย) 5 คะแนน
4. เวลาที่ใช้ (15 คะแนน)
4.1 เสร็ จภายในระยะเวลาที่กาหนด
15 คะแนน
4.2 เสร็ จเลยเวลาที่กาหนด ตัดคะแนน 5 นาที ต่อ 1 คะแนน
5. ความเรี ยบร้อยสวยงาม
5.1 การเก็บงาน เก็บเชือก
5 คะแนน
5.2 การตกแต่ง (ติดกาว ฯลฯ)
5 คะแนน
4.2 ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นสิ้ นสุ ด
4.3 การได้รับรางวัลต่าง ๆ
คณะกรรมการตัดสิ น คัดเลือกผูท้ ี่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบตั ร เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็ นอย่างอื่น
หมายเหตุ ห้ามใช้อุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าทุกชนิด
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ใบงาน (สาหรับผู้เข้ าแข่ งขัน)
กานแข่ งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 3
การสร้ างแบบจาลอง (Model)
1. ให้ส่งผูแ้ ทนไปรับอุปกรณ์การสร้างแบบจาลอง
2. เมื่อได้ยนิ สัญญาณเริ่ มแข่งขัน ให้สร้างแบบจาลองตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
3. ทีมใดจัดทาเสร็ จให้ส่งเสี ยง “ไชโย” ขึ้นพร้อมกัน
4. เวลาในการจัดทา 3 ชัว่ โมง
5. เมื่อได้ยนิ สัญญาณหมดเวลาให้ยตุ ิการทางานทันที
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1.7 การสร้ างอุปกรณ์ และให้ บริการ
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน เป็ นลูกเสื อ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6
หรื อปวช.
2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 การแข่งขันใช้ระบบการแข่งขันแบบทีม
2.2 ทีมเข้าร่ วมแข่งขัน มีจานวนผูเ้ ข้าแข่งขันทีมละ 6 คน
2.3 สถานศึกษาสามารถส่ งทีมเข้าร่ วมการแข่งขันได้สถานศึกษาละ 1 ทีม
3. วิธีดาเนินการรายละเอียด และหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
ให้ผเู ้ ข้าแข่งขันแสดงบทบาทสมมุติตามสถานการณ์ที่กาหนดไว้ในใบงาน เมื่อได้รับสัญญาณ ให้เริ่ มต้นการ
แข่งขันจนแล้วเสร็ จทุกขั้นตอน ภายในเวลา 90 นาที โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ให้ออกแบบสร้างอุปกรณ์ สาหรับการส่ งอาหารและน้ าดื่ มข้ามเหวลึกที่มีความกว้าง 15 เมตรทอดเป็ น
แนวยาวขวางอยู่ เพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยแผ่นดินถล่มที่ติดค้างอยูฝ่ ั่งตรงข้ามในแนวพื้นราบ โดยอาศัยแรงส่ งที่เกิด
จากเครื่ องผ่อนแรง เช่น คาน รอก ล้อและเพลา ลิ่ม สกรู เป็ นต้น อุปกรณ์สาหรับส่ งอาหารนี้ ตอ้ งมีฐานรองรับที่มนั่ คง
แข็งแรง สามารถเคลื่อนย้ายได้
3.2 ห้ามผูเ้ ข้าแข่งขันใช้แรงส่ งที่เกิดจากการอัดลม อัดน้ า หรื อแรงระเบิดจากสารเคมี และห้ามใช้คนกด ผลัก
หรื อ ดันโดยตรงที่ปลายคานด้านใดด้านหนึ่งของเครื่ องส่ งประเภทคานดีด ดังตัวอย่าง
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3.3 ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องจัดเตรี ยมวัสดุและเครื่ องมือนามาวัด ตัด เจาะ ผ่า ฯลฯ และสร้างงานในพื้นที่การแข่งขัน
ระหว่างทาการแข่งขันเท่านั้น ห้ามทาเครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์ใด ๆ มาก่อน รายการอุปกรณ์ให้มีดงั นี้
1) ไม้ไผ่ที่มีความยาวเท่ากันทุกอัน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 – 4 นิ้ว ความยาว 3 -4 เมตร จานวน
ไม่เกิน 8 อัน
2) ไม้ถ่วงน้าหนัก รอก เชือกคล้องรอก
3) เชือกมะนิลาหรื อเชือกพี.พี. (ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์โพลีโพรพีลีน) ให้มีจานวน ขนาดและ
ความยาวตามความเหมาะสมของรู ปแบบที่จะจัดสร้าง แต่อุปกรณ์ที่จดั สร้ างต้องมีตาแหน่งผูกเงื่อนผูกแน่นไม่นอ้ ย
กว่า 10 จุด
4) ถุงผ้าบรรจุทรายให้มีน้ าหนักถุงละ 1 กิโลกรัมจานวน 13 ถุง (ใช้แทน“อาหารและน้ าดื่ม”)
5) ห้ามนาวัสดุสาเร็ จรู ปอื่น ๆ เช่น ตะกร้า ลวด ตาข่าย ฯลฯ มาใช้ประกอบอุปกรณ์ที่จดั สร้างขึ้น
หากจาเป็ นต้องมี ให้จดั ทาขึ้นเองจากไม้และเชือกที่กาหนดให้
3.4 เมื่อสร้างอุปกรณ์“ส่ งอาหารและน้ าดื่มช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย” เสร็ จแล้ว ให้ผเู ้ ข้าแข่งขันแจ้งให้
กรรมการทราบและขออนุ ญาตทดลองใช้อุปกรณ์ส่งถุงทรายไปยังเป้ าหมายเพื่อหาพิกดั และปรับอุปกรณ์ ได้ 3 ครั้ง
โดยไม่นบั คะแนน และห้ามนาถุงทรายนั้นกลับมาใช้อีก หลังจากนั้นจึงใช้อุปกรณ์ส่งถุงทรายที่เหลืออีก 10 ถุงไปยัง
เป้ าหมาย ผูเ้ ข้าแข่งขันสามารถปรับตาแหน่งที่ต้ งั ของอุปกรณ์ได้ตลอดเวลา แต่ตอ้ งไม่ล้ าเส้นที่กรรมการกาหนดไว้
3.5 เมื่อการดาเนิ นการใช้อุปกรณ์ส่งถุงทรายไปยังที่หมายครบ 10 ถุงแล้ว ให้ผเู ้ ข้าแข่งขันร้อง“ไชโย” พร้อม
กัน 1 ครั้ง ถือเป็ นการสิ้ นสุ ดการแข่งขัน กรรมการจะบันทึกเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน
3.6 ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องแต่งเครื่ องแบบลูกเสื อ เนตรนารี ยุวกาชาดหรื อผูบ้ าเพ็ญประโยชน์
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน (100 คะแนน)
4.1 บทบาทผูน้ าและกระบวนการกลุ่ม (20 คะแนน)
4.1.1 บทบาทหัวหน้าทีม 5 คะแนน
4.1.2 การวางแผนและความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานของทีม 5 คะแนน
4.1.3 การแสดงบทบาทสมมุติ 10 คะแนน
4.2 การแต่งเครื่ องแบบถูกต้องครบถ้วน ความมีวนิ ยั และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของเครื่ องแบบ
(10 คะแนน)
4.3 ความมัน่ คง แข็งแรง และการใช้งานอุปกรณ์ (20 คะแนน)
4.3.1 อุปกรณ์มีความมัน่ คง แข็งแรง และใช้งานได้จริ ง 10 คะแนน
4.3.2 การเลือกใช้เชือกมีความเหมาะสมและผูกเงื่อนถูกต้อง 10 คะแนน
4.4 ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานและความคิดริ เริ่ ม (20 คะแนน)
4.4.1 ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการออกแบบอุปกรณ์ 10 คะแนน
4.4.2 ความปลอดภัยในการทางาน การใช้เครื่ องมือ และการใช้อุปกรณ์ส่งอาหารและน้ าดื่ม
10 คะแนน
4.5 เวลาการปฏิบตั ิงาน (10 คะแนน)
4.5.1 เป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด 10 คะแนน
4.5.2 ใช้เวลาในการแข่งขันมากกว่า 90 นาที ให้ตดั คะแนน 1 คะแนน ต่อเวลา 2 นาที
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4.6 ความสาเร็ จในการ “ส่ งอาหารและน้ าดื่มช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย” จานวน 10 ครั้ง (20 คะแนน)
4.6.1 เกณฑ์คะแนน
ถุงทรายหยุดนิ่งในเป้ าหมายวงรัศมี 50 เซนติเมตร จากขอบระยะ 20 เมตรจากจุดส่ งถุงละ
10 คะแนน
ถุงทรายหยุดนิ่งในวงรัศมี 1 เมตร ถุงละ 8 คะแนน
ถุงทรายหยุดนิ่งในวงรัศมี 1.5 เมตร ถุงละ 6 คะแนน
ถุงทรายหยุดนิ่งในวงรัศมี 2 เมตร ถุงละ 4 คะแนน
ถุงทรายหยุดนิ่งนอกวงรัศมี 2 เมตร ถุงละ 0 คะแนน
กรณี ส่งถุงทรายไปตกในระยะไม่ถึง 15 เมตรจากจุดส่ ง ถือว่าถุงทรายนั้นตกเหว ไม่ให้คะแนน
ถึงแม้ถุงทรายนั้นจะไถลไปหยุดนิ่งในวงรัศมีที่ได้คะแนน
กรณี ถุงทรายตกทับเส้นวงรัศมี ให้พิจารณาสัดส่ วนของถุงทราย หากมีสัดส่ วนเข้าไปในวงรัศมีใด
มากกว่า 50 % ให้คะแนนตามน้ าหนักคะแนนในวงรัศมีน้ นั
4.6.2 การคานวณคะแนนความสาเร็ จ ดังนี้
คะแนนที่ได้ = ผลรวมคะแนน “การส่งอาหารและเครื่ องดื่มฯ” จานวน 10 ครั้ง x 20
100

5. เกณฑ์ การตัดสิ น
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบตั รเว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็ นอย่างอื่น
6. คณะกรรมการตัดสิ น จานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน
คุณสมบัติกรรมการ
(1) เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิที่มีทกั ษะและประสบการณ์ทางลูกเสื อ
(2) เป็ นครู ผสู ้ อนกิจกรรมลูกเสื อที่ได้เครื่ องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อนขึ้นไป
(3) เป็ นครู สอนยุวกาชาดโดยผ่านการฝึ กอบรมหลักสู ตรผูน้ าขึ้นไป
(4) เป็ นครู ผสู ้ อนผูบ้ าเพ็ญประโยชน์โดยผ่านการฝึ กอบรมหลักสู ตรหัวหน้าหน่วยขึ้นไป
(5) เป็ นผูร้ ับผิดชอบกิจกรรมลูกเสื อ
(6) กรรมการอย่างน้อย 1 คน ควรเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อที่ผา่ นการอบรมในหลักสู ตร “วิชาการบุกเบิก"
หรื อมีประสบการณ์ในการสร้างงานบุกเบิก
ข้ อควรคานึง
(1) กรรมการต้องไม่ตดั สิ นในกรณี ที่สถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
(2) กรรมการควรมาจากสถานศึกษาหรื อสานักงานเขตพื้นที่ที่หลากหลาย
(3) กรรมการควรให้คาแนะนาเพิม่ เติมให้กบั นักเรี ยนที่เข้าแข่งขันและชนะในลาดับที่ 1-3 เพื่อเตรี ยมความ
พร้อมในการแข่งขันระดับชาติต่อไป
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7. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค และระดับชาติ
7.1 ให้ผทู ้ ี่เป็ นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา ในทุกกิ จกรรมต้องได้คะแนนระดับเหรี ยญทอง ลาดับที่ 1
(คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) และผูท้ ี่เป็ นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค จะต้องได้คะแนนระดับเหรี ยญทอง ลาดับที่
1 -3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป)
7.2 ในกรณี ที่มีทีมชนะลาดับสู งสุ ดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 ทีมให้ตดั สิ นด้วยคะแนนรวมในข้อ 4.6
ถ้าคะแนนรวมในข้อที่ 4.6 เท่ากันให้ตดั สิ นด้วยคะแนนรวมในข้อที่ 4.3 รวมกับคะแนนรวมในข้อที่4.4 ทีมใดได้
คะแนนมากกว่าให้ถือเป็ นผูช้ นะแต่ถา้ คะแนนยังคงเท่ากันอีกให้ตดั สิ นด้วยคะแนนรวมในข้อที่ 4.1รวมกับคะแนน
รวมในข้อที่ 4.5 ทีมใดได้คะแนนมากกว่าให้ถือเป็ นผูช้ นะกรณี คะแนนรวมเท่ากันทุกข้อให้ตดั สิ นด้วยวิธีการจับฉลาก
8. คาแนะนาสาหรับกรรมการ
8.1 จัดเตรี ยมพื้นที่ให้ผเู ้ ข้าแข่งขันแต่ละทีมห่างกันพอสมควร และจัดพื้นที่การแข่งขันดังนี้

15 ม.
จุดตกทีไ่ ม่ได้
คะแนน

8.2 ควรจัดตาแหน่งทีมเข้าแข่งขันเรี ยงตามลาดับโดยวิธีการจับฉลาก หากมีทีมเข้าร่ วมการแข่งขันจานวน
มากอาจแบ่งการแข่งขันออกเป็ นชุ ด ๆ จานวนทีมในแต่ละชุ ดไม่ควรเกิน 5 ทีม และเว้นระยะเวลาเริ่ มต้นการแข่งขัน
แต่ละชุดไว้ 30 นาที
8.3 ควรเรี ยงลาดับกิจกรรมการแข่งขันดังนี้
1) ประชุมชี้แจงหรื อทบทวนเกณฑ์การแข่งขันหรื อการนัดหมายอื่น ๆ
2) ตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ ได้แก่ ไม้ เครื่ องมือ เชือก รอก ฯลฯ ให้ครบถ้วนและ
เป็ นไปตามเกณฑ์ก่อนการให้สัญญาณเริ่ มจับเวลาการแข่งขัน
3) กรรมการต้องจัดให้ผเู ้ ข้าแข่งขันแสดงบทบาทสมมุติอย่างต่อเนื่องตลอดการแข่งขัน
4) กรรมการให้คะแนนถุงทรายแต่ละถุง ในจุดที่ตกหยุดนิ่ง ขานและบันทึกคะแนน แล้วนาเอาถุง
ทรายออกนอกพื้นที่เป้ าหมายทันที
8.4 กรรมการอย่างน้อย 5 คน ควรแบ่งหน้าที่ให้คณะกรรมการสังเกตการทางานของทุกทีมและให้คะแนน
ทีมแข่งขันตามเกณฑ์ซ่ ึ งควรประกอบด้วยผูใ้ ห้คะแนนดังนี้
1) ให้คะแนนตามเกณฑ์ในข้อ 4.1 และ 4.3 จานวน 2 คน
2) ให้คะแนนตามเกณฑ์ในข้อ 4.4 และ 4.6 จานวน 2 คน
3) ให้คะแนนตามเกณฑ์ในข้อ 4.2 และ 4.5 จานวน 1 คน
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8.5 เมื่อผูเ้ ข้าแข่งขันจัดสร้างอุปกรณ์เสร็ จ และขออนุญาตทดลองใช้อุปกรณ์ ให้กรรมการเก็บถุงทรายที่ผเู ้ ข้า
แข่งขันใช้ทดลอง จานวน 3 ถุง ออกนอกพื้นที่เป้ าหมายทันที และไม่ให้คะแนนในส่ วนนี้
ใบงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 หรือ ปวช.
การสร้ างอุปกรณ์ และให้ บริการ
........................
สมมุติวา่ ทีมของท่านได้รับมอบหมายให้นาอาหารและน้ าดื่มไปช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยแผ่นดิ นถล่มที่ขาด
อาหารและน้ าดื่ม แต่ทีมของท่านไม่สามารถนาอาหารและน้ าดื่มเข้าไปถึงพื้นที่ที่ผปู ้ ระสบภัยรอรับความช่วยเหลือได้
เนื่องจากแผ่นดินถล่มมีแนวยาวเป็ นเหวลึก กว้าง15 เมตร ขวางกั้นอยู่ พื้นที่สองฝั่งปากเหวเป็ นพื้นราบ ไม่มีตน้ ไม้สูง
ให้ทีมของท่านคิดสร้างอุปกรณ์สาหรับการส่ งอาหารและน้ าดื่มขนาดบรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม ข้ามเหวไปให้
ผูป้ ระสบภัยโดยอาศัยแรงส่ งที่เกิดจากเครื่ องผ่อนแรง ทาด้วยไม้ไผ่ และสร้างฐานที่มนั่ คงแข็งแรงรองรับอุปกรณ์ ที่
สามารถเคลื่อนย้ายได้ ให้กลุ่มของท่านดาเนินการเป็ นขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ให้แสดงบทบาทสมมุติตลอดการแข่งขัน โดยให้เริ่ มต้นทันทีที่ได้รับสัญญาณจากกรรมการ
2. วางแผนการทางานและปฏิบตั ิงานตามแผนในการสร้างอุปกรณ์
3. เมื่อสร้างอุปกรณ์เสร็ จ ให้แจ้งกรรมการเพื่อขออนุญาตทดลองใช้ 3 ครั้ง
4. ดาเนินการส่ งอาหารและน้ าดื่มไปยังจุดเป้ าหมาย จานวน 10 ชุด
5. เมื่อสิ้ นสุ ดการดาเนิ นการ“ส่ งอาหารและน้ าดื่ มช่ วยเหลื อผูป้ ระสบอุทกภัย” แล้วเสร็ จโดยสมบูรณ์ให้
“ไชโย” พร้อมกัน 1 ครั้ง
6. ให้เวลาปฏิบตั ิงานไม่เกิน 90 นาที
หมายเหตุ ให้ใช้ถุงบรรจุทราย น้ าหนัก 1 กิโลกรัมแทนถุงอาหารและน้ าดื่ม

