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1.ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
(Skill of communication by English Language)
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
เป็นนักศึกษา กศน. ระดับชั้น ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
ประเภทเดี่ยว โดย แข่งขัน 3 ระดับ
2.1 ระดับประถมศึกษา
2.2 ระรับมัธยมศึกษาตอนต้น
2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. วิธีการดาเนินการ
3.1 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวก่อนการแข่งขัน 10 นาที
3.2 เริ่มสัมภาษณ์ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3.3 นักศึกษา ๑ คน ใช้เวลาการสนทนาจากคณะกรรมการ คนละ ๑๐ นาที
3.4 เนื้อหาในการสนทนา อยู่ในขอบเขต ดังนี้
๑) การทักทาย
๒) การสอบถามราคาสินค้า
๓) การสอบถามเส้นทางท่องเที่ยว
๔) การสนทนาตามอัธยาศัยเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดของตนเอง
4. เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน แบ่งเป็น
๑) การทักทาย
๒๐ คะแนน
- การใช้ภาษาถูกต้องตามคาศัพท์
๑๐ คะแนน
- ความสามารถด้านการออกเสียง การใช้น้าเสียง
๑๐ คะแนน
๒) การสอบถามราคา
๒๐ คะแนน
- การใช้ภาษาถูกต้องตามคาศัพท์
๑๐ คะแนน
- ความสามารถด้านการออกเสียง การใช้น้าเสียง
๑๐ คะแนน
๓) การสอบถามการท่องเที่ยว
๒๐ คะแนน
- การใช้ภาษาถูกต้องตามคาศัพท์
๑๐ คะแนน
- ความสามารถด้านการออกเสียง การใช้น้าเสียง
๑๐ คะแนน
๔) การสนทนาตามอัธยาศัย เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดของตนเอง ๔๐ คะแนน
- การใช้ภาษาถูกต้องตามคาศัพท์
๑๐ คะแนน
- ความสามารถด้านการออกเสียง การใช้น้าเสียง
๑๐ คะแนน
- ความสอดคล้อง ไหวพริบ ปฏิธานในการตอบ
๒๐ คะแนน
5. คณะกรรมการ
กรรมการจากบุคคลภายนอก ๑ คน
6. กาหนดการแข่งขัน ในวันที่ 19 กันยายน 2561 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
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2.ทักษะการเขียนเรียงความ
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
เป็นนักศึกษา กศน. ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
ประเภทเดี่ยว โดย แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับ
2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 สานักงาน กศน.จังหวัดส่งรายชื่อตัวแทนผู้เข้าแข่งขันระดับละ 1 คน
3.2 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที ถ้าไม่ทันถือว่าสละสิทธิ์
3.3 หัวข้อในการแข่งขัน โดยวิธีการส่งตัวแทนระดับละ 1 คน เพื่อจับสลากตามหัวข้อที่กาหนดให้
ระดับละ 1 เรื่อง ดังนี้
1) เศรษฐกิจพอเพียง
2) การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
3) ทักษะชีวิตห่างไกลยาเสพติด
4) การดารงชีวิตในสังคมปัจจุบันอย่างมีความสุข
5) สังคมผู้สูงอายุ
6) การบริหารจัดการขยะในชุมชน
3.4 เขียนเรียงความ ตัวบรรจงครึ่งบรรทัดด้วยปากกา โดยใช้ตัวอักษรอ่านง่าย ถูกต้องตามรูปแบบ
ลักษณะวิธีเขียนอักษรไทย ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
3.5 เวลาในการเขียนเรียงความ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
3.6 ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน ปากกาสีเงิน หรือ สีดา มาเอง
4. เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนนเต็ม 50 คะแนน แบ่งเป็น
4.1 เนื้อเรื่องลาดับข้อความและความคิดต่อเนื่องสอดคล้องกันตลอดเรื่อง
1.1) แสดงแนวคิดต่อเนื่องสอดคล้องกันตลอดเรื่อง
1.2) แสดงเหตุและผลอย่างสมเหตุสมผล
4.2 รูปแบบ ประกอบด้วย ส่วนนา เนื้อเรื่อง และสรุป
4.3 เขียนถูกต้องตามลักษณะวิธีเขียนอักษรไทยและเป็นระเบียบ
(การสะกดคา เว้นวรรคตอน เครื่องหมายวรรคตอน)
4.4 ความสะอาด เรียบร้อย อ่านง่าย
5. คณะกรรมการ
กรรมการภายในตามคาสั่งคณะกรรมการทักษะเรียงความ
6. กาหนดการแข่งขัน ในวันที่ 19 กันยายน 2561 รายงานตัวเวลา 08.30 น.

20 คะแนน

10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน

๑๐

๓. ทักษะการโต้วาที
๑. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
เป็นนักศึกษา กศน.ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ไม่จากัดระดับการศึกษาและไม่จากัดเพศ
๒. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
ในการแข่งขันจัดการแข่งขันเป็นประเภททีมๆละ ๓ คน โดยผู้เข้าแข่งขันในแต่ละทีมจะเป็นนักศึกษาใน
ระดับใดก็ได้ หรือเป็นเพศใดก็ได้ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
๒.๑ ให้สานักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต ส่งทีมแข่งขันจังหวัดละ ๑ ทีม
๒.๒ ในการแข่ ง ขั น สามารถส่ ง รายชื่ อ ผู้ เ ข้ า แข่ ง ขั น ได้ จ านวน ๔ คน โดยผู้ แ ข่ ง ขั น ในล าดั บ ที่ ๔
เป็นผู้แข่งขันตัวสารอง ในกรณีผู้แข่งขันลาดับที่ ๑ - ๓ ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้
๓. วิธีการดาเนินการ ดาเนินการจัดการแข่งขันตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
๓.๑ ก่อนการแข่งขัน ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
๓.๑.๑ ให้สานักงาน กศน.จังหวัด ส่งใบสมัครให้ผู้จัดการแข่งขันก่อนการแข่งขัน ๗ วัน
๓.๑.๒ ให้ผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัด เป็นผู้รับรองคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
๓.๑.๓ คณะกรรมการจะทาการตรวจสอบข้อมูลและตัดสิทธิทีมผู้เข้าแข่งขันในกรณีที่คุณสมบัติ
ไม่ตรงตามข้อ ๑
หมายเหตุ ให้ผู้แข่งขันกรอกใบสมัครตามความเป็นจริงพร้อมแนบเอกสารสาเนาบัตรประจาตัว ประชาชน
๓.๒ วันแข่งขัน ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
๓.๒.๑ ในวันแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันมารายงานตัวระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.
๓.๒.๒ ให้ผู้แทนแต่ละทีมจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน
๓.๒.๓ ก่อนเริ่มการโต้วาทีในแต่ละรอบ แต่ละทีมจะต้องมีสมาชิกครบทั้ง ๓ คน หากมีทีมใดทีม
หนึ่งมีสมาชิกไม่ ครบ จะถูกปรับเป็นแพ้และให้อีกทีมหนึ่งเป็นผู้ชนะในคู่นั้นๆ
หมายเหตุ - ให้นาบัตรประจาตัวประชาชน(ฉบับจริง)ยืนต่อคณะกรรมการวันรับรายงานตัว
๓.๓ วิธีการโต้วาที
๓.๓.๑ เริ่มจาก ประธานหรือผู้ดาเนิน การจะเป็นผู้กล่าวเปิดการโต้วาที ประกาศบัญญัติ ระเบียบ
การโต้วาที
๓.๓.๒ ประธานหรือผู้ดาเนินการโต้วาทีจะเชิญหัวหน้าแต่ละฝ่ายมาจับสลากเพื่อให้ได้ทีมฝ่ายเสนอ
และทีมฝ่ายค้านแนะนาผู้โต้ทั้งสองฝ่ายให้ผู้ฟังรู้จัก
๓.๓.๓ จากนั้นประธานหรือผู้ดาเนินการจะเชิญผู้โต้ขึ้นพูดทีละคนตามลาดับ โดยเริ่มจาก
(๑) หัวหน้าฝ่ายเสนอ แล้วจึงสลับไปเป็นหัวหน้าฝ่ายค้าน (กาหนดเวลา ๕ นาที)
(๒) ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่ ๑ ผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่ ๑ (กาหนดเวลา ๓ นาที)
(๓) ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่ ๒ ผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่ ๒ (กาหนดเวลา ๓ นาที)
เมื่อหมดเวลาการโต้วาที ผู้ดาเนินการโต้วาทีจะให้ หัวหน้าฝ่ายค้านสรุป จากนั้น หัวหน้าฝ่าย
เสนอสรุปเพื่อจะได้มีโอกาสที่ จะพูดแก้เหตุผลของฝ่ายค้านได้อย่างเต็มที่ (๓ นาที)

๑๑
หมายเหตุ

เวลาที่ใช้ในการโต้วาที คือ ๕ : ๓ : ๓
ตัวเลขตัวแรก คือ เวลาที่คิดเป็นนาทีที่หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่ายใช้พูดในตอนต้น
ตัวเลขตัวกลาง คือ เวลาที่คิดเป็นนาทีที่ผู้สนับสนุนแต่ละคนใช้พูด
ตัวเลขตัวท้าย คือ เวลาที่คิดเป็นนาทีที่หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่ายใช้สรุป

๔. เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน
๑. วิธีการพูดโน้มน้าว
๒. เสนอเหตุผลข้อเท็จจริงอ้างอิงได้เหมาะสมถูกต้อง
๓. พูดตามประเด็น
๔. ลีลาน้าเสียง/ท่าทาง
๕. มารยาทในการพูด
๖. หักล้างข้อเสนอของฝ่ายตรงข้ามได้ชัดเจน
๗. ตรงตามเวลาที่กาหนด

๑๕
๒๐
๑๕
๑๕
๑๐
๑๕
๑๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๕. สถานที่จัดการแข่งขัน
ในวันที่ 19 กันยายน 2561 รายงานตัวเวลา 08.30 น. ณ กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
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ทักษะการโต้วาที
กติกาการแข่งขัน
จัดการแข่งขันเป็นทีม ๆ ละ ๓ คน ทั้งหมดจานวน ๔ ทีม โดยผู้เข้าแข่งขันในแต่ละทีมจะเป็นนักศึกษา
ในระดับใดก็ได้ หรือเป็นเพศใดก็ได้ สานักงาน กศน.จังหวัด ในกลุ่มสามเหลี่ยมมรกต ส่งผู้เข้าแข่งขันได้จังหวัด
ละ ๑ ทีม ดังนี้
วันที่ .19...เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบแรก
คู่ที่ ๑
ทีมที่ ๑ พบกับทีมที่ ๒
เวลา...........................................
คู่ที่ ๒
ทีมที่ ๓ พบกับทีมที่ ๔
เวลา...........................................
รอบสอง
คู่ที่ ๓ คู่ชิงลาดับที่ ๓
ทีมแพ้คู่ที่ ๑ พบกับ ทีมแพ้คู่ที่ ๒
คู่ที่ ๔ คู่ชิงชนะเลิศ
ทีมชนะคู่ที่ ๑ พบกับ ทีมที่ชนะ ๒
แผนผังการแข่งขันทักษะการโต้วาที
ทีม ๑
(สนง.กศน.จังหวัด..............)

คู่ชิงที่ ๓
ทีมแพ้คู่ท๑ี่ VS ทีมแพ้คทู่ ี่ ๒

คู่ท่ ี ๑

ทีม ๒
(สนง.กศน.จังหวัด............)

ทีม ๓
(สนง.กศน.จังหวัด............)

คู่ท่ ี ๒
คู่ชิงชนะเลิศ
ทีมชนะคู่ท๑ี่ VS ทีมชนะคูท่ ี่
๒

ญัตติในการแข่งขัน
ในการแข่งขันแต่ละคู่ ให้จับสลากเพื่อเลือกญัตติในการแข่งขัน จากญัตติดังต่อไปนี้
1. เที่ยวเมืองไทย สุขใจกว่า ไปเมืองนอก
2. นักพูด ดีกว่า นักเขียน
3. ใส่ผ้าถุงของไทย ดีกว่า ใส่กระโปรงฝรั่ง
4. มีปัญญา ดีกว่า มีทรัพย์

ทีม ๔

(สนง.กศน.จังหวัด..........)
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4. ทักษะการอ่านบทร้อยกรอง
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
เป็นนักศึกษา กศน. ระดับชั้น ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตัวแทน
จาก สานักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร และอานาจเจริญ
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
ประเภทเดี่ยว โดย แข่งขัน 3 ระดับ
1. ระดับประถมศึกษา
2. ระรับมัธยมศึกษาตอนต้น
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. วิธีการดาเนินการ
1. รับสมัครผู้เข้าแข่งขันตัวแทนจากสานักงาน กศน.จังหวัดในกลุ่มสามเหลี่ยมมรกต
ทั้ง ๔ จังหวัด ในทุกระดับตามประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2. คณะกรรมการมีตัวอย่างบทร้อยกรองเพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันฝึกอ่าน (ก่อนการแข่งขัน)
3. ในวันแข่งขันแต่ละระดับจะต้องอ่านบทร้อยกรองตามที่กาหนด
- ระดับประถมศึกษา
อ่านบทอาขยาน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
อ่านโครงสี่สุภาพ
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ขับเสภา
4. เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน โดยพิจารณาจากการอ่านบทร้อยกรอง ดังนี้
๑. ถูกต้องตามฉันทลักษณ์
คะแนน
๒. ถูกต้องตามอักขรวิธี
คะแนน
๓. น้าเสียงความไพเราะ หนักเบาและความชัดเจน
คะแนน
๔. ใช้อารมณ์ความรู้สึก สอดคล้องกับเนื้อหา
คะแนน
๕. การแต่งกายเหมาะสม
คะแนน

๑๕
๑๕
๑๐
๕
๕

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

การพิจารณาตัดสิน
๑. นาคะแนนของคณะกรรมการทุกคนมารวมกัน จัดเรียงลาดับที่ตามคะแนนจากมากไปน้อย
๒. หากผู้ประกวดมีคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาคะแนนรวมของคณะกรรมการทุกคนในข้อ ๑ และ ๒
5. คณะกรรมการ
กรรมการภายใน จานวน ๕ คน
6. สถานที่จัดการแข่งขัน
ในวันที่ 19 กันยายน 2561 รายงานตัวเวลา 08.30 น. ณ กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
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5. ทักษะทางคณิตศาสตร์ (ในชีวิตประจาวัน)
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
1.๑ ระดับประถมศึกษา ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักศึกษาระดับประถมศึกษาเท่านั้น
1.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเท่านั้น
1.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
ประเภทเดี่ยว โดย แข่งขัน 3 ระดับ
2.1 ระดับประถมศึกษา
2.2 ระรับมัธยมศึกษาตอนต้น
2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. วิธีการดาเนินการ
๓.๑ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย กรรมการแจกโจทย์
คาถามทางคณิตศาสตร์ให้หาคาตอบ จานวน ๑๕ ข้อ
๓.๒ ทุกระดับของการแข่งขันให้ระยะเวลาในการทาโจทย์คาถามทางคณิตศาสตร์ ๓๐ นาที
๓.๓ การเขียนตอบให้เขียนคาตอบที่เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการคิดคานวณในแต่ละข้อคาถาม ไม่ต้อง
แสดงวิธีทา
3.4 เมื่อหมดเวลาให้กรรมการเก็บกระดาษคาถามทางคณิตศาสตร์
3.5 ห้ามนาเครื่องคิดเลขเข้าในห้องแข่งขัน
4. เกณฑ์การให้คะแนน
ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คาตอบเท่ากับผลลัพธ์ที่กาหนด ได้คะแนนข้อละ ๒ คะแนน
5. คณะกรรมการ
คณะกรรมการทักษะคณิตศาสตร์ (ในชีวิตประจาวัน)
6. สถานที่จัดการแข่งขัน
ในวันที่ 19 กันยายน 2561 รายงานตัวเวลา 08.30 น. ณ กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
หมายเหตุ: กรณีผู้เข้าแข่งขันได้คะแนนเท่ากัน กรรมการจะแจกข้อสอบสารองเพื่อตัดสินผู้ชนะ
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6.แข่งทักษะวิชาการด้านICT
ด้านทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อการประกอบอาชีพ
1. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
เป็นนักศึกษา กศน.หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
เป็นนักศึกษา จังหวัดละ 1 คน
3. วิธีการดาเนินงาน
3.1.ความรู้เรื่อง word จานวน 4-5 หน้ากระดาษ แล้วส่งทาง E – mail ให้คณะกรรมการ
3.1.1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา
3.1.2 ประวัติการศึกษา
3.1.3 ประวัติการทางานหรือประสบการของนักศึกษา
3.1.4 เรื่องที่นักศึกษาสนใจ
3.2.ความรู้เรื่อง Power point แล้วส่งทาง E – mail ให้คณะกรรมการ
ให้นักศึกษานาเนื้อหาที่ได้จากการพิมพ์ด้วย โปรแกรม word มาพิมพ์ด้วยโปรแกรม power point
3.3 ความรู้เรื่อง internet
ให้นักศึกษาคนคว้า เรื่องที่สนใจจาก internet จัดเรียบเรียงให้ถูกตามหลักการวิชาการ โดยให้ได้
เนื้อหาไม่น้อยกว่า 8 หน้าและไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ แล้วส่งทาง E – mail ให้คณะกรรมการ
3.4 ความรู้เรื่องโปรแกรม Excel
ตารางคะแนนสอบนักศึกษา กศน.วิชาความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
คะแนนสอบกลาง คะแนนสอบปลาย รวม เกรด หมาย
ภาค
ภาค
เหตุ
1
นายปรัชญา กิ่งแก้ว
2
นางบัวสอน วงษ์สวัสดิ์
3
นายภีมพล นรสาร
4
นายพิสุทธิ์ ลาสมุทร์
5
นายธงชัย แฝงพงษ์
6
นายชัยนาตย์ อาจจันทึก
7
นางสุภาภรณ์ ยอดแก้ว
8
นายสมจิต ใจหาญ
9
นางสาวสมใจ ดีตลอด
10 นางสาวงามเลิศ เกิดใหม่
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จากตารางกาหนดให้
1. คะแนนสอบกลางภาคไม่เกิน 60 คะแนน
2. คะแนนสอบปลายภาคไม่เกิน 40 คะแนน
3. การคิดเกรด (คะแนน 0 – 49 เท่ากับ 0) ( คะแนน 50 – 59 เกรดเท่ากับ 2) (คะแนน 60 – 69
เกรดเท่ากับ 2)
คะแนน 70 -79 เกรดเท่ากับ 3) (คะแนน 80 ขึ้นไป เกรดเท่ากับ 4)
คาสั่ง
1. ให้นักศึกษาจัดสร้างตารางตามตัวอย่างที่กาหนดให้ ด้วยโปรแกรม excel
2. รวมคะแนนสอบของนักศึกษาแต่ละคน โดยใช้สูตรในโปรแกรม excel
3. คิดค่าเกรดของผลการสอบของนักศึกษาแต่ละคนด้วยโปรแกรม excel
4. หาค่าคะแนนสอบของนักศึกษาที่มีค่าน้อยสุดด้วยโปรแกรม Excel
5. หาค่าคะแนนสอบของนักศึกษาที่มีค่าสูงสุดด้วยโปรแกรม Excel
6. หาค่าคะแนนสอบของนักศึกษาเฉลี่ยด้วยโปรแกรม Excel
7. หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบของนักศึกษาด้วยโปรแกรม Excel
4. เกณฑ์การให้คะแนน
4.1 ความรู้เรื่อง word 20 คะแนน
4.2 ความรู้เรื่อง power point 25 คะแนน
4.3 ความรู้เรื่อง Internet 25 คะแนน
4.4 ความรูเรื่อง EXEL 30 คะแนน
5. คณะกรรมการ
คณะกรรมการทักษะวิชาการด้าน ICT
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ด้านการนาเสนอสินค้าชุมชนผ่านระบบออนไลน์
1. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
เป็นนักศึกษา กศน.หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
เป็นนักศึกษา ตัวแทนจังหวัดส่งเป็นทีม ๆ ละ 3 คน
3. วิธีดาเนินการ
1.1 ให้นักศึกษาผลิตสื่อเพื่อการโฆษณา เผยแพร่ (สินค้า ผลิตภัณฑ์ สถานที่ท่องเที่ยว
แหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรมประเพณี) เผยแพร่บนแอพพลิเคชั่นออนไลน์ เช่น Facebook YouTube
โดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า 4 นาที และไม่เกิน 5 นาที ให้แล้วเสร็จภายใน 5 ชั่วโมง
3.2 ให้นักศึกษาจัดทา storyboard เนื้อหาที่นาเสนออย่างง่ายตามแบบที่กาหนดให้
3.3 จัดทาผลิตสื่อตาม storyboard ที่กาหนด
3.4 เสนอด้วยรูปแบบ clip video slide ตามที่นักศึกษาเลือก
4. เกณฑ์การให้คะแนนคณะกรรมการ
1. ให้นักศึกษาจัดทา storyboard เนื้อหาที่นาเสนออย่างง่ายตามแบบที่กาหนดให้ 30 คะแนน
2. จัดทาผลิตสื่อตาม storyboard ที่กาหนด 30 คะแนน
3. เสนอด้วยรูปแบบ clip video slide 30 คะแนน
4. ความคิดสร้างสรรค์ 10 คะแนน
5.สิ่งที่ควรเตรียมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
1. คอมพิวเตอร์ Note Book
2. เครื่อง Smartphone
3. file รูปภาพ file วิดีโอ ประกอบการผลิตสื่อ
4. file เสียง ประกอบการผลิตสื่อ
5. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการผลิตสื่อ
6.คณะกรรมการ
คณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการด้าน ICT
7. สถานที่จัดการแข่งขัน
ในวันที่ 19 กันยายน 2561 รายงานตัวเวลา 08.30 น. ณ กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
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7. ทักษะการคิดวิเคราะห์
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
เป็นนักศึกษา กศน. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
ประเภททีม ทีมละ 3 คน
3. วิธีการดาเนินการ
3.1 ให้ผู้แข่งขันตัวแทนจากสานักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต ทีมละ 3 คน
โดยเข้าแข่งขันพร้อมกัน
3.2 ให้ผู้เข้าแข่งขันจับฉลากเลือกรายวิชาที่จะทาการแข่งขัน
3.3 แจก บทความ ให้แก่ผู้แข่งขัน ได้อ่านและทาความเข้าใจ เนื้อหาที่กาหนดให้ โดยมีการกาหนด
ระยะเวลา ที่นักศึกษาจะต้องอ่านและทาความเข้าใจ โดยให้ระยะเวลาทั้งสิ้น 15 นาที และเก็บ
กระดาษบทความเนื้อหา ส่งคืนคณะกรรมการ
3.4 แจกกระดาษคาตอบ ให้ผู้แข่งขัน ให้เขียนชื่อ- นามสกุล กศน.อาเภอ และจังหวัดให้เรียบร้อย
3.5 ผู้เข้าแข่งขันเริ่ม วิเคราะห์ หาคาตอบ ตามแบบที่กาหนดให้ โดยใช้เวลา 1 ชั่วโมง พร้อมเพียงกัน
3.6 ผู้เข้าแข่งขันส่งกระดาษคาตอบ เมื่อหมดเวลาที่กาหนด
4. เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์การตัดสินในการแข่งขัน การคิดวิเคราะห์ มีเกณฑ์การวัดและประเมินการคิดวิเคราะห์ โดยใช้
เกณฑ์ Rubrics Score ดังต่อไปนี้ รวมคะแนนทั้งหมด 60 คะแนน
สิ่งที่ต้องการวัด
การวิเคราะห์

ระดับคะแนน
20 คะแนน

15 คะแนน

10 คะแนน

5 คะแนน

1คะแนน

1. การสรุปข้อความ
โดย ผู้แข่งขันทาเป็น
แผนภาพความคิด
(mind mapping)

ทาแผนภาพ
ทาแผนภาพ
ความคิดได้ครบถ้วน ความคิดได้ครบถ้วน
ถูกต้อง สมบูรณ์ ได้ ถูกต้อง สมบูรณ์
ทั้งหมด

ทาแผนภาพ
ทาแผนภาพ
ความคิดได้ครบถ้วน ความคิด ที่ถูกต้อง
ถูกต้อง สมบูรณ์ ได้ ได้เล็กน้อย
เล็กน้อย

ทาแผนภาพ
ความคิด
ที่ไม่ได้

2. บอกความหมาย
หรือตอบคาถามใน
แบบทดสอบทั้ง 3
ข้อ

บอกความหมายหรือ
ตอบคาถามใน
แบบทดสอบทั้ง 3
ข้อที่ถูกต้องได้
ทั้งหมด

บอกความหมายหรือ
ตอบคาถามใน
แบบทดสอบทั้ง 3
ข้อถูกต้องได้
เล็กน้อย

บอกความหมายหรือ
ตอบคาถามใน
แบบทดสอบ
ทั้ง 3 ข้อไม่ได้

บอกความหมายหรือ
ตอบคาถามใน
แบบทดสอบทั้ง 3
ข้อที่ถูกต้อง

บอกความหมายหรือ
ตอบคาถามใน
แบบทดสอบ
ได้เพียงข้อใดข้อหนึ่ง
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สิ่งที่ต้องการวัด
การวิเคราะห์
3. สรุปความรู้
เกี่ยวกับเนื้อหา

ระดับคะแนน
20 คะแนน

15 คะแนน

สรุปความรู้เกีย่ วกับ สรุปความรู้เกีย่ วกับ
เนื้อหาได้ครบถ้วน เนื้อหาได้ครบถ้วน
ถูกต้อง สมบูรณ์ ได้ ถูกต้อง
ทั้งหมด

10 คะแนน

5 คะแนน

1 คะแนน

สรุปความรู้เกีย่ วกับ
เนื้อหาได้เพียงอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง

สรุปความรู้เกีย่ วกับ
เนื้อหาได้เพียง
เล็กน้อย

สรุปความรู้เกีย่ วกับ
เนื้อหาไม่ได้

*** หมายเหตุ เนื้อหาที่ใช้ในการแข่งขัน กรรมการจะทาการคัดเลือกในวันแข่งขัน เพื่อไม่ให้เป็นการ
ได้เปรียบเสียเปรียบของผู้เข้าแข่งขัน ซึ่งเป็นเนื้อหาในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ในรายวิชา วิทยาศาสตร์ , ภาษาไทย, สังคมศึกษา , ศาสนาและหน้าที่
พลเมือง , สุขศึกษา พลศึกษา) ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันคะแนนทากัน จะมีการทดสอบจาก
แบบทดสอบอีก 1 ชุดจากคณะกรรมการ
5. คณะกรรมการ
กรรมการจากบุคคลภายในคาสั่งที่แต่งตั้ง
6. กาหนดการจัดการแข่งขัน
ในวันที่ 19 กันยายน 2561 รายงานตัวเวลา 08.30 น. ณ กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

20

8. ทักษะวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลูกเสือ
การใช้เข็มทิศ และการคาดคะเน
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักศึกษา กศน. หลักสูตรการศึกษานอระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ทั้ง 3 ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 การแข่งขันใช้ระบบการแข่งขันแบบทีม
2.2 ทีมเข้าร่วมแข่งขัน มีจานวนผู้เข้าแข่งขันทีมละ 3 คน
2.3 โดยตัวแทนจากสานักงาน กศน.จังหวัด ส่งตัวแทนเข้าแข่งขัน จานวน 1 ทีม
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 ผู้เข้าร่วมแข่งขันจับสลากเพื่อเลือกสายการสารวจการหาพิกัดและคาดคะเน
3.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องหามุมอชิมัท (Azimuth)/คาดคะเน ให้เสร็จภายในเวลาที่กาหนด
3.3 กาหนดการรายงานตัวก่อนแข่งขัน 30 นาที
3.4 เมื่อถึงเวลาแข่งขันหลังจากเริ่มแข่งขันไปแล้ว 15 นาที หากทีมใดไม่มารายงานตัวได้ถือว่าสละสิทธิ์
3.5 ทีมเข้าร่วมการแข่งขันต้องแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบ
3.6 ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องแสดงบัตรประจาตัวนักศึกษา กศน. (หากไม่มีบัตรนักศึกษา ให้ ผอ.กศน.
อาเภอ/จังหวัดลงนามรับรองในใบรายชื่อทีม)
3.7 ทีมเข้าร่วมการแข่งขันปฏิบัติตามคาสั่งในใบงานที่กาหนดให้ โดยใช้เข็มทิศ และการคาดคะเน
ประกอบการหาตาแหน่งและเป้าหมาย
3.8 ให้ทีมเข้าร่วมการแข่งขันเดินทางโดยใช้เข็มทิศและเครื่องหมายสะกดรอยไปตามจุดที่กาหนดให้
และตอบคาถามในใบงานให้ครบถ้วน
3.9 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ครบถ้วนทุกรายการ ไม่ให้ผู้เข้าแข่งขัน
ใช้อุปกรณ์อื่นใดนอกจากอุปกรณ์ที่กรรมการกาหนดไว้ (โดยเฉพาะเข็มทิศ)
4. เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน แบ่งเป็น
4.1 ความสาเร็จของงาน ( 70 คะแนน)
1) การวัดมุม องศาถูกต้อง 5 จุด
2) ตอบคาถามคาดคะเนระยะทาง จานวน 1 จุด
3) ตอบคาถามคาดคะเนความสูง จานวน 1 จุด
4) ตอบคาถามการหามุมแอซิมัท (Azimuth) จานวน 1 จุด
4.2 ทักษะการใช้เข็มทิศ (20 คะแนน)
1) การแต่งเครื่องแบบถูกต้อง ครบถ้วน ความมีวินัยและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
2) การวางแผนและความร่วมมือในการปฏิบัติงานของทีม
4.3 เวลาที่ใช้
( 10 คะแนน)
1) ทีมเข้าร่วมการแข่งขันปฏิบัติกิจกรรมเสร็จในเวลาที่กาหนด
2) ทีมเข้าร่วมการแข่งขันใช้เวลาเกินจากที่กาหนด ให้คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันตัดคะแนน 1 คะแนน / 2 นาที

20 คะแนน
15 คะแนน
20 คะแนน
15 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
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5. เกณฑ์การตัดสิน
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
80-100 ได้รับรางวัลที่ 1 (ระดับเหรียญทอง)
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
70-79
ได้รับรางวัลที่ 2 (ระดับเหรียญเงิน)
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
60-69
ได้รับรางวัลที่ 3 (ระดับเหรียญทองแดง)
ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
มีความเห็นเป็นอย่างอื่น
6. คณะกรรมการตัดสิน จานวนไม่น้อยกว่า 3 คน
6.1 คุณสมบัติกรรมการ
1) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีทักษะและประสบการณ์ในการใช้เข็มทิศ การคาดคะเน การสะกดรอย
2) ครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ที่ได้เครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อนขึ้นไป
3) ครูสอนยุวกาชาด โดยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นาขึ้นไป
4) ครูผู้สอนผู้บาเพ็ญประโยชน์ โดยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรหัวหน้าหน่วยขึ้นไป
5) กรรมการอย่างน้อย 1 คน ควรผ่านการอบรมวิชาแผนที่-เข็มทิศ หรือมีประสบการณ์ในการ
สอนวิชาเข็มทิศ การคาดคะเน การสะกดรอย
6.2 ข้อควรคานึง
1) กรรมการตัดสินต้องไม่ตัดสินในกรณีที่สถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
2) กรรมการตัดสินควรมาจากสถานศึกษาหรือสานักงานเขตพื้นที่ที่หลากหลาย
7. คาแนะนาสาหรับกรรมการ
7.1 จัดเตรียมเข็มทิศให้เพียงพอกับทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จานวน 2 เรือน/ทีม (ให้ใช้เข็มทิศ
แบบซิลวา และเป็นเข็มทิศรุ่นเดียวกันทั้งหมดที่ใช้ในการแข่งขัน)
7.2 จัดเตรียมสถานที่การแข่งขันกลางแจ้งและมีต้นไม้เป็นที่วางจุดอย่างน้อย 5 เส้นทาง แต่ละ
เส้นทางให้วางจุดการเดินเข็มทิศระยะทางระหว่างจุดห่างกันตั้งแต่ 35-60 เมตร จานวน 3 จุด และห่าง 80
– 90 เมตร อีก 2 จุด เป้าหมายแต่ละจุดติดตั้งให้สามารถมองเห็นได้ในระดับสายตา แต่ไม่ควรใช้รหัส
เป้าหมายที่เป็นอักษรหรือตัวเลขเรียงลาดับที่ผู้เข้าแข่งขันคาดเดาได้ในแต่ละเส้นทาง แต่ละเส้นทาง
กาหนดให้ทีมเข้าร่วมการแข่งขันทากิจกรรม ดังต่อไปนี้
1) กาหนดมุมแอซิมัท (Azimuth) และระยะทางเป็นเมตร ให้ผู้เข้าแข่งขันเดินหารหัสคาตอบ
จานวน 1 จุด
2) จานวน 1 ใน 5 จุด ต้องกาหนดกิจกรรมให้ผู้แข่งขันคาดคะเนหาคาตอบระยะทาง
3) จานวน 1 ใน 5 จุด ต้องกาหนดกิจกรรมให้ผู้แข่งขันคาดคะเนหาคาตอบความสูงของวัตถุ
และหาค่ามุมแอซิมัท (Azimuth) จากจุดที่กาหนดไปถึงวัตถุที่คาดคะเนความสูงนั้น
4) ระหว่างเส้นทาง 80 - 90 เมตร 1 จุด ให้ใช้วัสดุธรรมชาติ
จัดทาเครื่องหมายสะกดรอยบอกเส้นทางตรงไป ไปทางซ้ายหรือไปทางขวาเพื่อไปสู่เป้าหมายในเส้นทางนั้น
จานวน 1 จุดที่ใช้วัสดุธรรมชาติทาเครื่องหมายสะกดรอย ต้องทาเครื่องหมายชี้ทางกาหนดให้ไปหาคาสั่งหรือ
รหัสที่เป็นคาตอบในการสะกดรอยด้วย
7.3 กรรมการจัดการแข่งขันจัดให้ผู้แทนทีมเข้าร่วมการแข่งขันจับฉลากเส้นทางที่จะเข้าแข่งขัน และ
ให้เข้าแข่งขันชุดละไม่เกิน 4 ทีม การจับฉลาก ให้จับฉลากก่อนเริ่มการแข่งขันของแต่ละชุด และแต่ละชุดให้
ให้เว้นช่วงเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า 20 นาที
7.4 กรรมการจัดการแข่งขันจัดให้ผู้แทนทีมแต่ละทีมมารับใบงานและใบเขียนคาตอบ
7.5 กรรมการจัดการแข่งขันให้สัญญาณทีมเข้าร่วมการแข่งขันเปิดใบงาน และเริ่มจับเวลาการ
แข่งขัน
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7.6 กรรมการตัดสินติดตาม และสังเกตการทางานของทุกทีมเข้าร่วมการแข่งขัน และให้คะแนนทีม
เข้าร่วมการแข่งขันตามเกณฑ์การให้คะแนน
7.7 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้กาหนด ทีมละประมาณ 40 นาที
หรือตามความเหมาะสม โดยให้พิจารณาจากสภาพพื้นที่ที่ใช้แข่งขัน เมื่อหมดเวลาแข่งขัน ให้เป่าสัญญาณ
นกหวีดเพื่อยุติการปฏิบัติงานของทีมเข้าร่วมการแข่งขัน
8.กาหนดการจัดการแข่งขัน
ในวันที่ 19 กันยายน 2561 รายงานตัวเวลา 08.30 น. ณ กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
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ใบงาน
กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลูกเสือ
การใช้เข็มทิศ และการคาดคะเน
1. ทีมเข้าร่วมการแข่งขันส่งผู้แทนจับฉลากเลือกเส้นทาง รับใบงาน ใบเขียนคาตอบ และเข็มทิศจาก
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
2. คณะกรรมการเริ่มจับเวลาการแข่งขัน และเวลาที่ใช้แข่งขันให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกาหนด
3. ทีมเข้าร่วมการแข่งขันอ่านใบงานที่ได้รับ เมื่อได้ยินสัญญานนกหวีดจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
4. ทีมเข้าร่วมการแข่งขันเริ่มปฏิบัติงานตามใบงานทันที ให้ตอบคาถามทุกข้อที่กาหนดในใบงาน ดังนี้
1) การวัดมุม องศาถูกต้อง 5 จุด
2) ตอบคาถามคาดคะเนระยะทาง จานวน 1 จุด
3) ตอบคาถามคาดคะเนความสูง จานวน 1 จุด
4) ตอบคาถามการหามุมแอซิมัท (Azimuth) จานวน 1 จุด
5. เมื่อทีมเข้าร่วมการแข่งขันค้นพบเป้าหมาย และตอบคาถามตามใบงานที่กาหนดให้ครบถ้วน ให้ส่งเสียง
“ไชโย”พร้อมกัน แล้วเดินทางไปพบกรรมการ
6. กรรมการจัดการแข่งขันบันทึกเวลาที่ทีมใช้ในการแข่งขัน
7. ผู้แทนทีมเข้าร่วมการแข่งขันส่งใบงาน และเข็มทิศคืนให้แก่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
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9. ทักษะโครงงานประกอบการเรียนประจาวิชา
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
เป็นนักศึกษา กศน.
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
ประเภททีมผสม จานวน ๑ ทีมๆละ ๓ คน ไม่แบ่งระดับ
ข้อกาหนด
๑. เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
๒. ประเภทโครงงานเป็นโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์
๓. เป็นโครงงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่และไม่เคยได้รับรางวัลมาก่อน
3. วิธีการดาเนินการ
1. แข่งขันในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ให้ผู้เข้ารับการแข่งขันมารายงานตัว ณ จุดรับรายงานตัว
เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. และเข้าแข่งขันตามเวลากาหนด
2. จัดแสดงผลงานตลอดทั้งวัน ๑๙- ๒๑ กรกฎาคม ตามสถานที่กาหนดให้เสร็จสมบูรณ์พร้อมรับการ
ประกวดโดย กรรมการมาประเมินให้นักศึกษานาเสนอโครงงาน โครงงานละไม่เกิน ๑๕ นาที
3. จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์(รายงานโครงงาน ๕ บท) จานวน ๑ ฉบับ ให้คณะกรรมการ
ในวันแข่งขัน
4. เกณฑ์การให้คะแนน
1. โครงงาน ( ๕๐ คะแนน)
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (๑๐ คะแนน) กระบวนการทาโครงงาน (๑๐ คะแนน) เนื้อหาของ
โครงงาน (๑๐ คะแนน) ความเข้าใจขอบข่ายหัวเรื่องและวัตถุประสงค์ (๑๐ คะแนน) ประโยชน์
ของโครงงาน (๕ คะแนน) ประหยัดและเหมาะสม (๕ คะแนน)
2. การเขียนรายงาน (๑๕ คะแนน)
- ความถูกต้องของเนื้อหา (๕ คะแนน) การนาเสนอข้อมูล (๕ คะแนน) ความสามารถทางภาษา
(๕ คะแนน)
3. การจัดแสดงโครงงาน (๑๕ คะแนน)
- ความคิดริเริ่มในการจัดแสดงผลงาน (๕ คะแนน) ความเหมาะสมในการใช้วัสดุอุปกรณ์
(๕ คะแนน) ความประณีตสวยงาม (๕ คะแนน)
4. การนาเสนอผลงานทั้งโดยวาจาและผลผลิตของงานต่อคณะกรรมการ (๒๐ คะแนน)
- การนาเสนอ (๑๐ คะแนน) การตอบคาถาม (๑๐ คะแนน)
5. คณะกรรมการ
กรรมการจากบุคคลภายนอก ๓ คน
6. กาหนดการจัดการแข่งขัน
ในวันที่ 19 กันยายน 2561 รายงานตัวเวลา 08.30 น. ณ กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
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ข้อกาหนดเรื่องแผงโครงงาน
1. ขนาดแผงโครงงาน
แผ่น ก ขนาด ๖๐ ซม. x ๖๐ ซม.
แผ่น ข ขนาด ๖๐ ซม. x ๑๒๐ ซม.
แผ่น ค ขนาด ๖๐ ซม. x ๖๐ ซม.
๒. การตกแต่ง
๒.๑ ผู้เข้าประกวดสามารถตกแต่งแผงโครงงานได้ตามอิสระแต่อยู่ภายในกรอบ ขนาดที่กาหนด
๒.๒ ผู้จัดเตรียมโต๊ะขนาด ๗๕x๑๕๐ เซนติเมตร จานวน ๒ ตัว และให้ผู้เข้า ประกวดจัดเตรียม
อุปกรณ์ในการตกแต่งประกอบการนาเสนอมาเอง เช่น ผ้าปูโต๊ะ ดอกไม้ อื่นๆ ตามความเหมาะสม ฯลฯ

ก

ข

ค
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10. ทักษะ “ถ้าคุณแน่อย่าแพ้ กศน.”
1. ชื่อทักษะ “ถ้าคุณแน่อย่าแพ้ กศน.”
2. จุดประสงค์
1.เพื่อบูรณาการความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ
2.เพื่อให้นักศึกษาสามารถแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการต่างๆ
3. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักศึกษา กศน. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2551
4. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
ประเภททีม สานักงาน กศน.จังหวัดๆละ 1 ทีม ทีมละ 3 คน
โดยนักศึกษาจะเป็นเพศใดระดับใดก็ได้
5. วิธีการดาเนินการ
การแข่งขันแต่ละระดับจะต้องตอบคาถามครบ 5 สาระการเรียนรู้ จานวน 30 ข้อ ดังนี้
1.สาระทักษะการเรียนรู้
2.สาระความรู้พื้นฐาน
3.สาระการประกอบอาชีพ
4.สาระทักษะการดาเนินชีวิต
5.สาระการพัฒนาสังคม
การแข่งขัน แต่ละทีมตอบปัญหา ครั้งละ 1 ข้อพร้อมกัน โดยกรรมการจะให้ผู้เข้ารับการแข่งขัน
เป็นผู้เลือกคาถาม ในแต่ละสาระ โดยกรรมการจะเป็นคนอ่านคาถามและให้ผู้เข้ารับการแข่งขัน เขียนคาตอบ
ในกระดาษที่คณะกรรมการแจกให้จนครบ 30 ข้อ การตอบคาถามแต่ละข้อใช้เวลา 1 นาที โดยเริ่มจับ เวลา
หลังจากกรรมการอ่านคาถามแล้ว
6. เกณฑ์การตัดสิน
ทีมที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจะเป็นทีมชนะเลิศ ทีมที่ได้คะแนนรวมรองลงมาจะเป็นทีมรองชนะเลิศอันดับ
ที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ตามลาดับ หากคะแนนเท่ากัน จะต้องตอบคาถามเพิ่ม เพื่อตัดสินหาผู้ชนะ
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเอกฉันท์
7. ระยะเวลาในการแข่งขัน วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น.
สถานที่ กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
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11. ทักษะ ๑ คน ๑ อาชีพ
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
ต้องเป็นนักศึกษาพื้นฐานหรือเป็นผู้เรียนอาชีพ (การศึกษาต่อเนื่อง) ของ กศน.
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
ประเภทเดี่ยว ไม่แยกระดับ โดย กศน.จังหวัด ในกลุ่มสามเหลี่ยมมรกตคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันจานวน ๑ ราย
เป็นตัวแทนของ จังหวัดนั้น ๆเพื่อเข้าแข่งขันระดับกลุ่ม
3. วิธีการดาเนินการ
๓.๑ ผู้เข้าแข่งขันให้เข้าร่วมการแข่งขันในลักษณะบุคคล (เดี่ยว)
๓.๒ ทักษะอาชีพที่นาเข้าแข่งขันต้องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นอาชีพที่ได้ศึกษาเรียนรู้มาจาก
หลักสูตรของ กศน.
๓.๓ ให้ผู้เข้าแข่งขันสาธิตอาชีพที่จะแข่งขันโดยเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสาธิตมาเอง
๓.๔ เป็นการนาเสนอทักษะด้านอาชีพที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองได้จริง
๓.๕ อาชีพที่ผู้เข้าแข่งขันนาเสนอต้องเป็นหลักสูตรที่ กศน.อาเภอที่ตนเองสังกัดอยู่ได้เปิดสอนใน
ปีงบประมาณ๒๕๖๑ เท่านั้น
๓.๖ ให้ผู้เข้าแข่งขันนาผลผลิตหรือผลงานที่ได้จากการประกอบอาชีพนั้นมาจัดแสดงเป็นแผ่นพับและ
นิทรรศการให้กรรมการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ชมด้วย
4. เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน แบ่งเป็น
๔.๑ การนาเสนอผลงาน (แผ่นพับ นิทรรศการ และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง) ๑๐ คะแนน
๔.๒ องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ
๒๐ คะแนน
๔.๓ เป็นอาชีพที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๐ คะแนน
๔.๔ ความเหมาะสมด้านอาชีพ
๖๐ คะแนน
- เป็นอาชีพที่ไม่ทาลายหรือส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
- เป็นอาชีพที่ใช้เวลาในระยะสั้นและสร้างรายได้ให้แก่ผู้เข้าแข่งขันอย่างเหมาะสม
- มีตลาดชัดเจน
- มีการพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพ
5. คณะกรรมการ
ขอความอนุเคราะห์จากบุคคลภายนอก ๓ ท่าน
6. ระยะเวลาในการแข่งขัน วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น.
สถานที่ กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
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๑๒. ทักษะการปฏิบัติงานอาสายุวกาชาด
๑. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
เป็นนักศึกษา กศน.ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
จัดการแข่งขันเป็นทีม ๆ ละ ๓ คน โดยไม่จากัดระดับและเพศ มีการทดสอบความรู้ และให้นาเสนอ
ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทอาสายุวกาชาดที่ดีเด่น ในระยะเวลา ๑ ปี อย่างน้อย ๑ กิจกรรม สานักงาน
กศน.จังหวัด ส่งผู้เข้าแข่งขันได้จังหวัดละ ๑ ทีม
๓. วิธีการดาเนินการ ดาเนินการจัดการแข่งขันตามหลักเกณฑ์ ๓ ข้อ คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน ดังนี้
๓.๑ ภาคความรู้ (๑๐ คะแนน)
๑) การทดสอบความรู้ ความเข้า ใจ เกี่ยวกับหลักการกาชาด จานวน ๗ ข้อๆ ละ ๑ คะแนน
รวม ๗ คะแนน โดยการรับฟังสถานการณ์แล้ววิเคราะห์ว่าสถานการณ์นั้น ตรงกับหลักการกาชาดข้อใด โดย
ที ม ผู้ เ ข้ า แข่ ง ขั น ยกป้ า ยค าตอบ พร้ อ มเขี ย นค าตอบในกระดาษที่ ก าหนด กรรมการเฉลยและเก็ บ
กระดาษคาตอบและบันทึกแต้มคะแนน
๒) การทดสอบทักษะการท่องคาปฏิญาณตนยุวกาชาด ๓ คะแนน โดยให้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละ
ทีมท่องก่อนการนาเสนอผลการปฏิบัติงาน/กิจกรรมดีเด่น กรรมการพิจารณาให้คะแนนจากความถูกต้อง และ
ความพร้อมเพรียงตามเกณฑ์การให้คะแนน
๓.๒ ภาคปฏิบัติ (๑๐ คะแนน)
การนาเสนอผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อาสายุวกาชาด ๒๐ คะแนน ผู้เข้าแข่งขัน
ต้องนาเสนอในกิจกรรมเด่น อย่างน้อย ๑ กิจกรรม ภายในเวลา ๕ นาที และทุกคน มีส่วนร่ว มในการ
นาเสนอ ตามประเด็นการนาเสนอ ดังนี้
๑) ชื่อกิจกรรม (๒ คะแนน)
๒) วัตถุประสงค์ และขั้นตอนการดาเนินงาน/จัดกิจกรรม (๖ คะแนน)
๓) ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม (๖ คะแนน)
๔) การใช้สื่อนาเสนอ (๒ คะแนน)
๕) การมีส่วนร่วมของสมาชิกทีม (๒ คะแนน)
๖) เวลาในการนาเสนอ (๒ คะแนน)
๓.๓ เอกสารสรุปผลการปฏิบัติงาน (๑๐ คะแนน) ตามบทบาทหน้าที่อาสายุวกาชาด ความยาว
ไม่เกิน ๑๕ แผ่น A ๔ ตามประเด็น ดังนี้
๑) แผนการจัดกิจกรรม (๒ คะแนน)
๒) วิธีการจัดกิจกรรมตามแผน (๓ คะแนน)
๓) ผลการจัดกิจกรรม (๓ คะแนน)
๔) การนาผลการจัดกิจกรรมมาพัฒนาแนวทางการดาเนินงาน (๒ คะแนน)
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๔. เกณฑ์การให้คะแนน
ที่
กิจกรรม/เนื้อหา
ภาคความรู้
๑ หลักการกาชาด
สถานการณ์เกี่ยวกับหลักการกาชาด
๗ เรื่อง

คะแนน
๗

๒

คาปฏิญาณตนยุวกาชาด

๓

๓

ภาคปฏิบัติ
นาเสนอผลการปฏิบัติงานตามบทบาท
อาสายุวกาชาด ๑ กิจกรรม

๒๐

๓.๑ กิจกรรมทีด่ าเนินการ
๑) เป็นไปตามภารกิจแก่นหลักของ
สภากาชาด และตามพระราชดารัสของอุป
นายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย

เกณฑ์การให้คะแนน
- ตอบถูกต้อง ๗ ข้อ ภายในเวลาที่กาหนด ได้ ๗ คะแนน
- ตอบถูกต้อง ๖ ข้อ ภายในเวลาที่กาหนด ได้ ๖ คะแนน
- ตอบถูกต้อง ๕ ข้อ ภายในเวลาที่กาหนด ได้ ๕ คะแนน
- ตอบถูกต้อง ๔ ข้อ ภายในเวลาที่กาหนด ได้ ๔คะแนน
- ตอบถูกต้อง ๓ ข้อ ภายในเวลาที่กาหนด ได้ ๓ คะแนน
- ตอบถูกต้อง ๒ ข้อ ภายในเวลาที่กาหนด ได้ ๒ คะแนน
- ตอบถูกต้อง ๑ ข้อ ภายในเวลาที่กาหนด ได้ ๑ คะแนน
- ตอบไม่ถูกต้อง ได้ ๐ คะแนน
- ท่องได้ถูกต้อง สมาชิกทุกคนมีสว่ นร่วม พร้อมเพรียงกัน ได้
คะแนน ๓ คะแนน
- ท่องได้ถูกต้อง ทุกคนมีส่วนร่วม ไม่พร้อมเพรียงกัน ได้
คะแนน ๒ คะแนน
- ท่องได้ถูกต้อง มีส่วนร่วมบางคน ไม่พร้อมเพรียงกัน ได้
คะแนน ๑ คะแนน

๒

- มีครบทั้ง ๒ ข้อ (๑.๑ และ ๑.๒) ได้ ๒ คะแนน
- มีเพียงข้อใดข้อหนึ่ง(๑.๑ หรือ ๑.๒) ได้ ๑ คะแนน
- ไม่เป็นไปตามข้อใด ได้ ๐ คะแนน

๓.๒ วัตถุประสงค์ และขั้นตอนการ
ดาเนินงาน/จัดกิจกรรม

๖

ให้คะแนนตามหัวข้อที่นาเสนอ

๑) วัตถุประสงค์
๒) ขั้นตอนการดาเนินงาน
๓) วิธีการจัดกิจกรรม

๒
๒
๒

๒) สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่อาสายุวกาชาด

-

นาเสนอครบทั้ง ๓ ข้อ ได้ ๖ คะแนน
นาเสนอ ๒ ข้อ ได้ ๔ คะแนน
นาเสนอ ๑ ข้อ ได้ ๒ คะแนน
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เกณฑ์การให้คะแนน (ต่อ)
ที่
กิจกรรม/เนื้อหา
๓.๓ ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม

คะแนน
๖

เกณฑ์การให้คะแนน

๑) ผลที่เกิดกับกลุม่ เป้าหมาย
๒) ผลที่เกิดกับชุมชน
๓) ผลที่เกิดกับสถานศึกษา/หน่วยงานกาชาด

๒
๒
๒

-

นาเสนอผลที่เกิดขึ้น ๓ ข้อ ได้ ๖ คะแนน
นาเสนอผลที่เกิดขึ้น ๒ ข้อ ได้ ๔ คะแนน
นาเสนอผลที่เกิดขึ้น ๑ ข้อ ได้ ๒ คะแนน

๓.๔ การใช้สื่อประกอบนาเสนอ

๒

-

๑) ใช้สื่อในการนาเสนอ
๒) มีเอกสารเผยแพร่ (แผ่นพับ แผ่นความรู้)

๑
๑

-

นาเสนอโดยการใช้สื่อและมีเอกสารเผยแพร่
ได้ ๒ คะแนน
มีเพียงข้อใด ข้อหนึ่ง ได้ ๑ คะแนน

๓.๕ การมีส่วนร่วมของสมาชิกทีม

๒

๓.๖ เวลาในการนาเสนอ

๒

-

๔

เอกสารสรุปผลการปฏิบัติงาน
๑) แผนการจัดกิจกรรม

๑๐

๒) วิธีการจัดกิจกรรมตามแผน
๓) ผลการจัดกิจกรรม

๓
๓

๔) การนาผลการจัดกิจกรรมมาพัฒนา
แนวทางการดาเนินงาน

๒

๒

ทุกคนมีส่วนร่วม ได้ ๒ คะแนน
มีส่วนร่วมไม่ครบทุกคน ได้ ๑ คะแนน
นาเสนอ ภายในเวลาที่กาหนด ๕ นาที
ให้ ๒ คะแนน
นาเสนอ เกินเวลาที่กาหนด แต่ไม่เกิน ๒ นาที
ให้ ๑ คะแนน
นาเสนอ เกินเวลาที่กาหนดมากกว่า ๒ นาที
ไม่ได้คะแนน

๑. มีแผนการจัดกิจกรรมที่เป็นไปตามภารกิจแก่นหลักของ
สภากาชาด และตามพระราชดารัสของอุปนายิกาผู้อานวยการ
สภากาชาดไทย และสอดคล้องกับสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่
อาสายุวกาชาด (๒ คะแนน)
๒. ระบุวิธีการขั้นตอนการจัดกิจกรรม (๓ คะแนน)
๓. แสดงผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรมเปรียบเทียบกับแผน
๔. ระบุการนาผลการจัดกิจกรรมมาพัฒนาการดาเนินงาน
(๒ คะแนน)
เอกสารดังกล่าวเป็นกรอบและทิศทางในการนาเสนอผลการ
ปฏิบัติงานในเนื้อหา/กิจกรรมตามข้อ ๓ ซึ่งเป็นไปตาม
กระบวนการ P D C A
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13. ทักษะ Science Show
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1. ผู้แสดงต้องเป็นนักศึกษา กศน.หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
โดยไม่จากัดระดับการศึกษา
2. มีครูที่ปรึกษาได้ทีมละไม่เกิน 1 คน
3. ทีมที่เข้าประกวด ต้องแต่งกายเหมาะสม
4. การสมัครต้องสมัครในนามของสถานศึกษา โดยการรับรองของผู้บริหารสถานศึกษาเท่านั้น
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
ประเภททีม โดยแต่ละทีมต้องมีผู้แสดงไม่เกิน 3 คน ไม่จากัดระดับการศึกษาและเพศ โดยสานักงาน
กศน.จังหวัด ส่งตัวแทนเข้าแข่งขัน จานวน 1 ทีม
3. วิธีการดาเนินการ
3.1 ทีมผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวก่อนการแข่งขัน 10 นาที
3.2 จับฉลากลาดับที่การแข่งขัน
3.3 ใช้เวลาในการประกวดแข่งขันทีมละ 13 – 15 นาที
3.4 เป็นการแสดงด้วยการทดลองที่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3.5 เป็นการแสดงที่สามารถกระตุ้นความสนใจ และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3.6 การใช้ภาษาต้องใช้คาสุภาพเหมาะสมในการนาเสนอไม่ใช้ถ้อยคาที่ก่อให้เกิดความหมายกากวม
หรือคาที่แสดงถึงการไม่ให้เกียรติผู้อื่น
4. เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน แบ่งเป็น
4.1 ความสาเร็จของการทดลอง 35 คะแนน
- การเตรียมความพร้อม
- ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ท้าทาย ชวนให้ติดตาม
- ความสามารถในการใช้ และความปลอดภัยในอุปกรณ์
- ความเป็นไปได้ในการต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต
4.2 ความถูกต้องเชิงวิชาการ 25 คะแนน
- อธิบายแนวคิด หลักการ ทฤษฎี ทางวิทยาศาสตร์ เชื่อมโยงกับการแสดงได้ถูกต้อง
- สามารถหาคาตอบที่สามารถอธิบายได้ตามหลักวิชาการ
- การยกตัวอย่างการนาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ของผลจากการแสดงไปใช้ประโยชน์
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4.3 การนาเสนอและสื่อการแสดง 20 คะแนน
- ปฏิภาณไหวพริบและความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
- บุคลิกภาพและการแสดงออกในการนาเสนอ
- การใช้ภาษาอย่างเหมาะสม สื่อสารง่ายต่อการเข้าใจ และมีความชัดเจน
- การใช้ศัพท์ทางวิชาการได้ถูกต้อง
4.4 การมีส่วนร่วมและทักษะการทางานเป็นทีม 5 คะแนน
- รูปแบบในการนาเสนอของแต่ละบุคคลในทีมน่าสนใจ
- การมีส่วนร่วมโดยรวมของทีม
4.5 เวลาที่ใช้ในการแสดง 5 คะแนน
- เป็นไปตามเวลาที่กาหนด 13–15 นาที
4.6 การเปิดโอกาสให้ผู้ชมมีส่วนร่วม 5 คะแนน
- เทคนิคการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ชม
4.7 การแต่งกาย 5 คะแนน
- มีความสุภาพ เหมาะสมและเป็นไปโดยประหยัด
- ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี
เกณฑ์การหักคะแนนในเวลาการแสดง
แสดงเกินเวลา 13-15 นาที

แสดงจบก่อนเวลา 13-15 นาที

หักคะแนน

เกิน 2 นาที

จบก่อน 2 นาที

-1

เกิน 3 - 4 นาที

จบก่อน 3 - 4 นาที

-2

เกิน 5 - 6 นาที

จบก่อน 5 - 6 นาที

-3

เกิน 7 - 8 นาที

จบก่อน 7 - 8 นาที

-4

หมายเหตุ

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

5. คณะกรรมการตัดสิน
คณะกรรมการจากทักษะ Science Show
6. กาหนดการประกวดแข่งขัน
วันที่ 19 กันยายน 2561.
เวลา 08.30 น. ลงทะเบียนที่หน้าห้องทาการแข่งขัน
ณ. สานักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
เริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
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แบบฟอร์มเค้าโครงการนาเสนอการแสดงทักษะ Science Show
สถานศึกษา................................................................
อาเภอ ............................ จังหวัด...............................
1. ชื่อเรื่องลาดับที่
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
2. วัตถุประสงค์/แนวคิด
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
3. หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
4. ขั้นตอนการแสดง
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๕. การเชื่อมโยงกับชีวิตประจาวัน
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๖. วัสดุและอุปกรณ์ประกอบการแสดง
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
หมายเหตุ

แบบฟอร์มสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
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14. ทักษะการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
เป็นนักศึกษา กศน. ทุกระดับ
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
ประเภททีมๆ ละ ๓ คน (ไม่แยกระดับ)
3. วิธีการดาเนินการ
๓.๑ แต่ละทีมนาเสนอผลงานเกี่ยวกับการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
๓.๒ การนาเสนอผลงานในรูปแบบ Power point (ทีมละไม่เกิน ๑๐ นาที)
๓.๓ บอร์ดนิทรรศการ, ภาพกิจกรรม, และเอกสารเป็นรูปเล่ม
๓.๔ ผลงานเชิงประจักษ์ (โล่, รางวัล, เกียรติบัตร, แฟ้มสะสมงาน,การจัดทาบัญชีครัวเรือน)
4. เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน แบ่งเป็น
4.1 รูปแบบการนาเสนอผลงานและประสบการณ์
๓๕ คะแนน
๔.๒ การมีส่วนร่วมของสมาชิกในทีม
๑๕ คะแนน
๔.๓ ผลงานเชิงประจักษ์
๒๐ คะแนน
๔.๔ ความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒๐ คะแนน
๔.๕ การส่งเสริมการจัดทาบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๑๐ คะแนน
5. คณะกรรมการ
กรรมการจากทักษะการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
6. กาหนดการประกวดแข่งขัน
วันที่ 19 กันยายน 2561.
เวลา 08.30 น. ลงทะเบียนที่หน้าห้องทาการแข่งขัน
ณ. กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
เริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

