
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
โครงการสัปดาห์ห้องสมุด คร้ังที่ ๑๔ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

วันที่แข่งขัน ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑ ณ ห้องสมุด ชั้น ๒  
อาคารศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  อุปถัมภ์  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

 
๑. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  

๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓   
๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  

๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  
๒.๑ แข่งขันเป็นทีม ๆ ละ ๓ คน  
๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน  

๒.๒.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ จ านวน ๑ ทีม  
๒.๒.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ จ านวน ๑ ทีม  

๓. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน  
๓.๑ กรอบเรื่องเป็นหนังสือบันเทิงคดีที่คณะกรรมการจะแจ้งกรอบเรื่องให้ทราบในวันแข่งขันโดยกรอบ

เรื่องต้องค านึงถึงความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  
๓.๒ รูปแบบของหนังสือเล่มเล็ก  

๓.๒.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ - ๓  
- ใช้กระดาษ ๑๐๐ ปอนด ์ขนาด A4 พับครึ่ง  
- รูปเล่มประกอบด้วยหน้าปก ปกใน ปกหลัง ส่วนที่บอกถึงที่มาของเรื่องหรือ  

แรงบันดาลใจและวัตถุประสงค์ของหนังสือ มีเนื้อเรื่อง ๑๐ หน้าและให้ก าหนดเลขหน้าให้ชัดเจน  
- เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเองหรือดัดแปลงมาจากเรื่องที่มีอยู่เดิมก็ได้แต่งเป็นบทร้อยแก้วหรือร้อยกรอง  
- เนื้อหาภาพประกอบและรูปแบบตัวอักษรเหมาะสาหรับเด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
- มีภาพประกอบระบายสีด้วยสีไม้ระบายด้วยน้ า  
๓.๒.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๔ – ๖ 
- ใช้กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ ขนาด A4 พับครึ่ง  
- รูปเล่มประกอบด้วยหน้าปก ปกใน ปกหลัง ส่วนที่บอกถึงที่มาของเรื่องหรือ  

แรงบันดาลใจและวัตถุประสงค์ของหนังสือ มีเนื้อเรื่อง ๑๒ หน้าและให้ก าหนดเลขหน้าให้ชัดเจน  
- เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเองหรือดัดแปลงมาจากเรื่องที่มีอยู่เดิมก็ได้เป็นบทร้อยแก้วหรือร้อยกรอง

ประกอบภาพ  
- เนื้อหาภาพประกอบและรูปแบบตัวอักษรเหมาะสาหรับวัยรุ่น ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
- มีภาพประกอบระบายสีด้วยสีไม้ระบายด้วยน้ า  

๓.๓ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะไม่ส่งคืน  
๓.๔ ก าหนดเวลา ๖ ชั่วโมง  
๓.๕ อุปกรณ์ในการจัดท าให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง  



๔. เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน  
๔.๑ เนื้อหาสาระ ๒๐ คะแนน  
๔.๒ ภาพประกอบ ๑๕ คะแนน  
๔.๕ ภาษา และฉันทลักษณ์ ๑๕ คะแนน  
๔.๔ ความคิดสร้างสรรค์ ๑๕ คะแนน  
๔.๕ ชื่อเรื่อง ๕ คะแนน  
๔.๖ ขนาดและรูปแบบตัวอักษร ๑๐ คะแนน  
๔.๗ ความสวยงามของรูปเล่ม ๑๕ คะแนน  
๔.๘ การวางแผน ท าโครงร่างงานเขียนได้เหมาะสมเป็นระบบ ๕ คะแนน  

๕. เกณฑ์การตัดสิน  
ร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐ ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล  
ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งพร้อมเงินรางวัล  
ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองพร้อมเงินรางวัล 
ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ได้รับเกียรติบัตรชมเชย  

หมายเหตุ  
๑) ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
๒) เกินเวลาตัดคะแนนนาทีละ ๑ คะแนน  
๓) ผู้ชนะทุกรางวัลได้รับเกียรติบัตรทุกคนที่เข้าแข่งขัน 

๖. ค่าตอบแทนรางวัลผู้เข้าประกวด 
 ๖.๑ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 
  รางวัลชนะเลิศ   ๑,๕๐๐  บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๑,๐๐๐  บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒    ๕๐๐  บาท 
 ๖.๒ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 
  รางวัลชนะเลิศ   ๒,๐๐๐  บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๑,๕๐๐  บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ๑,๐๐๐  บาท 
๗. สถานที่ท าการแข่งขัน  

- ห้องท่ีใช้แข่งขันห้องสมุด ชั้น ๒ อาคารศาสตราจารย์ สุชาติ อุปถัมภ์ จัดโต๊ะ –เก้าอ้ีให้พร้อมส าหรับ
ท างานกลุ่ม ที่สามารถด าเนินการแข่งขันพร้อมกัน  

 
 
 
 
 



๘.  ก าหนดส่งใบสมัคร 
๑.  กรุณาส่งใบสมคัรทาง E-mail Jariya@buu.ac.th, orathai@buu.ac.th 
๒.  กรุณาส่งใบสมัครทางไปรษณีย์  

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว (แบบตอบรับโครงการสัปดาห์ห้องสมุด) 
๒๕๔ หมู่ ๔  ถ.สวุรรณศร  ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ๒๗๑๖๐ 

๓.  ส่งใบสมัครไม่เกิน วันที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
๔. สอบถามรายละเอียดได้ ๐๘๙-๗๑๗๘๕๖๘, ๐๙๒-๙๖๕๙๘๔๑ หรือ ๐๓๗-๒๖๑๕๖๐  
    ต่อ ๑๐๐๕ 

หมายเหตุ  
๑) ห้ามผู้เข้าแข่งขันน าเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องแข่งขัน  
๒) ก่อนเวลาการแข่งขันให้กรรมการจัดการแข่งขันตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือแข่งขันของทุกทีม เพ่ือ

ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน  
๓) การขออนุญาตเข้าห้องน้ าต้องขออนุญาตและภายใต้การก ากับดูแลของกรรมการด าเนินการแข่งขัน

อย่างใกล้ชิด  
๔) มีอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าแข่งขันและอาจารย์ผู้ควบคุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบสมคัร 



ใบสมัคร 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก  

โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ ๑๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
วันที่แข่งขัน ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องสมุด ชั้น ๒  

อาคารศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  อุปถัมภ์มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
............................................................................................................................. .. 

ชื่อสถานศึกษา................................................................................................................... .................... 

ที่อยู.่............................................................................................................................ ........................... 

โทรศัพท์.................................................................โทรสาร........................................,,,,,........................ 

อาจารย์ผู้ควบคุมัธยมศึกษาปีท่ี.....................................................โทรศัพท์เคลื่อนที่............................................... 

E-mail.......................................................................... 

รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ 
๑    
๒    
๓    

 

                ลงชื่อ.......................................................................อาจารย์ผู้ควบคุม  

   (.......................................................................) 

วันที่.................เดือน.................พ.ศ.................... 

หมายเหตุ  กรุณาส่งใบสมัครทาง E-mail Jariya@buu.ac.th, orathai@buu.ac.th 
                     หรือทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง 

                     คุณจริยา  ธรรมธัญ หรือ คุณอรทัย  บันลือ 

                     มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร  

                     จ. สระแก้ว ๒๗๑๖๐   


