โครงการเยาวชนพลยุติธรรม
กรุงเทพมหานคร
  

  

ความหมายของการประกวดกิจกรรมรอบคัดเลือก
การประกวดกิจกรรมรอบคัดเลือก หมายถึง การนําเสนอในลักษณะการแสดงของ
โรงเรียนในโครงการเยาวชนพลยุติธรรมกรุงเทพมหานคร ซึ่งการนําเสนอกิจกรรมในครั้งนี้มี 3
รูปแบบ คือ 1) การนําเสนอโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Power Point, Flash,
Multi Media เป็นต้น 2) การนําเสนอโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ 3) การนําเสนอโดยการ
แสดงศิลปะ และนําวัฒนธรรมพื้นบ้านมานําเสนอ เช่น โขนเรื่องรามเกียรติ ลําตัด เพลงพวงมาลัย
เป็ น ต้ น ซึ่ ง การนํ า เสนอของโรงเรี ย นต่ า งๆ จะเน้ น เนื้ อ หาสาระเกี่ ย วกั บ ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
ยุติธรรม กฎหมายเบื้องต้น และกระบวนการยุติธรรมจําลอง ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้
จะได้รับ ทุน สนับ สนุน การจัด กิจ กรรมโรงเรี ย นละ 4,000 บาท พร้ อมทั้ งประกาศนี ย บัต รทุ ก
โรงเรีย น เพื่อเข้า ร่ว มประกวดกิจ กรรมรอบชิงชนะเลิศ ในวัน ที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ 2550
จํานวนทั้งสิ้น 19 โรง
การประกวดในระดับช่วงชั้นที่ 2
การประกวดในระดั บ ช่ ว งชั้ น ที่ 2 ได้ จั ด ขึ้ น ในวั น ที่ 26 มกราคม 2550
ณ หอประชุมพลเอกสุจินดา คราประยูร โรงเรียนทวีธาภิเศก โดยนายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์
รองผู้อํา นวยการสํา นักงานกิจ การยุติธ รรม ให้เกีย รติมาเป็นประธานกล่าวเปิด งานการประกวด
กิจกรรม โรงเรียนที่เข้าร่วมประกวดมีจํานวน 18 โรงเรียน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. โรงเรียนวัดโสมนัส
11. โรงเรียนวัดอัมพวา
2. โรงเรียนกอบวิทยา
12. โรงเรียนเมตตาวิทยา
13. โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ
3. โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
4. โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
14. โรงเรียนโฆสิตสโมสร
5. โรงเรียนมหาวีรานุวัตร
15. โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
16. โรงเรียนวัดอมรินทราราม
6. โรงเรียนวัดพลมานีย์
7. โรงเรียนประชานิเวศน์ (ประถม)
17. โรงเรียนนาหลวง
8. โรงเรียนวัดเสมียนนารี
18. โรงเรียนวัดไทร
9. โรงเรียนสามัคคีบํารุงวิทยา
10. โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์
รองผู้อํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม
เป็นประธานกล่าวเปิดเวทีการประกวดกิจกรรมรอบคัดเลือก
ผลจากการประกวดกิจกรรม ปรากฏว่า มีโรงเรียนที่ผ่า นรอบคัด เลือกเพื่อเข้าไป
ประกวดรอบชิงชนะเลิศ จํานวน 7 โรงเรียน ได้แก่
 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
 โรงเรียนสามัคคีบํารุงวิทยา
 โรงเรียนวัดอัมพวา
 โรงเรียนเมตตาวิทยา
 โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ
 โรงเรียนโฆสิตสโมสร
 โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)

การประกวดในระดับช่วงชั้นที่ 3
การประกวดในระดั บ ช่ ว งชั้ น ที่ 3 ได้ จั ด ขึ้ น ในวั น ที่ 29 มกราคม 2550
ณ หอประชุมพลเอกสุจินดา คราประยูร โรงเรียนทวีธาภิเศก โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวด 18
โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
10. โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฏร์รังสรรค์
2. โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฏร์อนุกูล)
11. โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
3. โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
12. โรงเรียนทวีธาภิเศก
4. โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
13. โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
5. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2
14. โรงเรียนวัดสุทธาราม
6. โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
15. โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
7. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
16. โรงเรียนวัดอินทาราม
8. โรงเรียนสารวิทยา
17. โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
9. โรงเรียนวัดกําแพง
18. โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)
ผลจากการประกวดกิจกรรม ปรากฏว่ามีโรงเรียนที่ผ่านรอบคัดเลือกให้เข้า
ร่วมประกวดรอบชิงชนะเลิศ 6 โรงเรียน ได้แก่
 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
 โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฏร์รังสรรค์)
 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
 โรงเรียนทวีธาภิเศก
 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 โรงเรียนวัดสุทธาราม

การประกวดในระดับช่วงชั้นที่ 4
การประกวดในระดั บ ช่ ว งชั้ น ที่ 4 ได้ จั ด ขึ้ น ในวั น ที่ 31 มกราคม 2550
ณ หอประชุมพลเอกสุจินดา คราประยูร โรงเรียนทวีธาภิเศก โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวด
18 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนสายปัญญา
2. โรงเรียนยุวทูตศึกษา
3. โรงเรียนเบญจมราชาลัย
4. โรงเรียนวัดราชบพิธ
5. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
6. โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
7. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
8. โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
9. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
10. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
11. โรงเรียนหอวัง
12. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
13. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
14. โรงเรียนวัดน้อยใน
15. โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”
16. โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
17. โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
18. โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
ผลจากการประกวดกิจกรรม ปรากฏว่ามี โรงเรีย นที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้า ร่ว ม
ประกวดรอบชิงชนะเลิศ 6 โรงเรียน ได้แก่







โรงเรียนเบญจมราชาลัย
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

สรุปการประกวดกิจกรรมรอบคัดเลือก
ในการประกวดกิ จ กรรมรอบคัด เลื อก พบว่า โรงเรีย นทุกระดับ ชั้ น ได้ ใ ห้ความ
ร่วมมือและทุ่มเทในการประกวดกิจกรรมเป็นอย่างมาก นักเรียนสามารถนําเสนอกิจกรรมได้ตรง
ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง โ ค ร ง ก า ร
โรงเรีย นส่ว นใหญ่จ ะนํา เสนอกิจ กรรม
คล้ายคลึงกัน โดยสามารถแบ่งออกเป็น
4 รูปแบบดังนี้
1. นํ า เ ส น อ ก า ร
ดํ า เนิ น งานในโครงการด้ ว ยโปรแกรม
Power Point
2. นําเสนอกิจกรรม
ด้วยบทบาทสมมติ หรือละครสอนใจ
3. นําเสนอด้วยการ
แสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น การ
ลําตัด การแสดงโขน การร้องเพลงฮิป
ฮอป เป็นต้น
4. การนําเสนอด้วยบอร์ดการจัดนิทรรศการการดําเนินกิจกรรมภายในโรงเรียน

