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เกณฑ์การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตอง
(ระดับประถมศึกษาตอนปลาย)
๑. ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน
นักเรียนกำลังศึกษำอยู่ระดับประถมศึกษำปีที่ ๔–๖ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. จานวนผู้เข้าประกวด
อปท. ละ 1 ทีม ทีมละ ๓ คน
๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด
๓ ชั่วโมง
๔. วิธีการประกวดและการจัดเตรียมอุปกรณ์
๔.๑ วิธีกำรประกวด
ให้ผู้เข้ำประกวดประดิษฐ์งำนใบตอง ๑ ชุด ประกอบด้วย
- กำรห่อทรงสูง
- กำรห่อทรงเตี้ย
- กำรห่อขนมเทียน
- ถำดรอง (เป็นวงกลมเส้นผ่ำนศูนย์กลำง ๑๐ - ๑๒ นิ้ว สูงไม่เกิน ๔ นิ้ว) และให้นำผลงำนมำ
จัดเข้ำชุดกันให้สวยงำมและเหมำะสม)
๔.๒ กำรเตรียมวัสดุอุปกรณ์
๔.๒.๑ ผู้เข้ำประกวดจัดหำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ในกำรประดิษฐ์และตกแต่งมำเอง
๔.๒.๒ ไม่อนุญำตให้ผู้เข้ำประกวดจัดตกแต่ง ใบตองมำก่อน หำกทีมใดฝ่ำฝืนให้กรรมกำรตัด
สิทธิ์ในกำรเข้ำประกวดแข่งขัน แต่สำมำรถฉีกใบตองมำก่อนได้
๔.๓ กรณี ผู้เข้ำประกวดไปรำยงำนตัวไม่ครบตำมจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์กำรประกวดให้
กรรมกำรฯ พิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด
๔.๔ ผู้เข้ำประกวดต้องมำรำยงำนตัวก่อนกำรประกวดแข่งขัน 30 นำที (หำกมำรำยงำนตัวพ้นจำก
เวลำที่กำหนด ให้กรรมกำรฯ พิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด)
๔.๕ กรณีผู้เข้ำประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยให้แสดงหลักฐำนทำงรำชกำรที่แสดงให้เห็นว่ำอยู่ใน
ประเทศไทยอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ดังนี้
4.5.1 สำเนำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยหรือสำเนำสูติบัตรหรือหนังสือรับรองกำรเกิด
(อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) และ
4.5.2 หนังสือรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ทั้งนี้ กรณีเอกสำรไม่ครบตำม 4.5.1 และ 4.5.2 ให้กรรมกำรพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด
หมายเหตุ ให้ผู้เข้ำประกวดจัดเตรียมใบตองมำเอง

๒

๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
๑. กำรเตรียมวัสดุอุปกรณ์ (๕ คะแนน)
- กำรเจียนใบตอง กำรฉีกใบตองให้เหมำะสมกับงำน
๒. ควำมถูกต้องตำมประเภทที่กำหนด (๓๐ คะแนน)
- กำรห่อรูปทรงต่ำง ๆ ขนำดเหมำะสม
- ถำดรอง (เป็นวงกลมเส้นผ่ำนศูนย์กลำง ๑๐ - ๑๒ นิ้ว สูงไม่เกิน ๔ นิ้ว )
๓. ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
๔. ควำมประณีต สวยงำม
๕. ควำมร่วมมือในกำรทำงำน
๖. งำนเสร็จตำมเวลำกำหนด
๗. จัดเก็บทำควำมสะอำด
หมายเหตุ
*** กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด
6. รางวัลการประกวด
- รำงวัลเหรียญทอง
ได้คะแนน 80 คะแนน ขึ้นไป
- รำงวัลเหรียญเงิน
ได้คะแนน 70-79 คะแนน
- รำงวัลเหรียญทองแดง ได้คะแนน 60-69 คะแนน
- รำงวัลชมเชย
ได้คะแนน 50-59 คะแนน
- เข้ำร่วมแข่งขัน
ได้คะแนนต่ำกว่ำ 50 คะแนน

คะแนน
๕
๑๕
๑๕
๑๐
๒๕
๑๐
๑๐
๑๐

ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง
ได้รับเกียรติบัตร ระดับชมเชย
ได้รับเกียรติบัตร เข้ำร่วมแข่งขัน

๓

เกณฑ์การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตอง
(ระดับมัธยมศึกษา)
๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด
นักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำลังศึกษำอยู่ในระดับมัธยมศึกษำ
- ระดับมัธยมศึกษำปีที่ ๑ - ๓
- ระดับมัธยมศึกษำปีที่ ๔ - ๖
๒. จานวนผู้เข้าประกวด
อปท. ละ 1 ทีม ทีมละ 1 คน
๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด
๓ ชั่วโมง
๔. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ์
๔.๑ วิธีกำรประกวด
๔.๑.1 จัดทำเป็นพำนบำยศรีสู่ขวัญ ขนำดควำมสูง ๓ ชั้น
๔.๑.2 ให้ผู้เข้ำประกวดนำวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในกำรจัดทำ เช่น พำนเงิน พำนทอง
ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงขอบด้ำนในของพำนอันล่ำงสุดอยู่ระหว่ำง ๙ - ๑๑ นิ้ว ดอกไม้ที่ยังไม่ได้แปรรูป
และวัสดุอุปกรณ์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องยังไม่แปรรูปนำมำให้ผู้จัดกำรประกวดตรวจสอบก่อนกำรประกวด
จัดเป็นพำนบำยศรีสู่ขวัญ ขนำดควำมสูง ๓ ชั้น
๔.๒ กำรจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
๔.๒.๑ ผู้เข้ำประกวดจัดหำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ในกำรประดิษฐ์และตกแต่งมำเอง
๔.๒.๒ ไม่อนุญ ำตให้ผู้เข้ำประกวดจัดตกแต่ง ใบตองมำก่อน หำกทีมใดฝ่ำฝืนให้กรรมกำร
ตัดสิทธิ์ในกำรเข้ำประกวดแข่งขัน แต่สำมำรถฉีกใบตองมำก่อนได้
๔.๓ กรณี ผู้เข้ำประกวดไปรำยงำนตัวไม่ครบตำมจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์กำรประกวดให้
กรรมกำรฯ พิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด
๔.๔ ผู้เข้ำประกวดต้องมำรำยงำนตัวก่อนกำรประกวดแข่งขัน 30 นำที (หำกมำรำยงำนตัวพ้นจำก
เวลำที่กำหนด ให้กรรมกำรฯ พิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด)
๔.๕ กรณีผู้เข้ำประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยให้แสดงหลักฐำนทำงรำชกำรที่แสดงให้เห็นว่ำอยู่
ในประเทศไทยอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ดังนี้
4.5.1 สำเนำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยหรือสำเนำสูติบัตรหรือหนังสือรับรองกำรเกิด
(อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) และ
4.5.2 หนังสือรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ทั้งนี้ กรณีเอกสำรไม่ครบตำม 4.5.1 และ 4.5.2 ให้กรรมกำรพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด
หมายเหตุ
ให้ผู้เข้ำประกวดจัดเตรียมใบตองมำเอง

๔

๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
๑. ขนำด รูปทรง และสัดส่วน
๒. ควำมประณีตสวยงำม
๓. ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
๔. ควำมถูกต้องตำมควำมหมำย
๕. ควำมสะอำด เป็นระเบียบเวลำปฏิบัติงำนและหลังทำงำน
๖. งำนเสร็จตำมเวลำกำหนด

คะแนน
๒๐
๒๕
๒๐
๒๐
๕
๑๐

หมายเหตุ
*** กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด
6. รางวัลการประกวด
- รำงวัลเหรียญทอง
- รำงวัลเหรียญเงิน
- รำงวัลเหรียญทองแดง
- รำงวัลชมเชย
- เข้ำร่วมแข่งขัน

ได้คะแนน 80 คะแนน ขึน้ ไป
ได้คะแนน 70-79 คะแนน
ได้คะแนน 60-69 คะแนน
ได้คะแนน 50-59 คะแนน
ได้คะแนนต่ำกว่ำ 50 คะแนน

ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง
ได้รับเกียรติบัตร ระดับชมเชย
ได้รับเกียรติบัตร เข้ำร่วมแข่งขัน

