กิจกรรมการแข่งขัน/การประกวด
โครงการสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1. ชื่อกิจกรรม : การประกวดแข่งขันงานหัตถกรรมหญ้าแฝก
2. รายชื่อคณะกรรมการ
อาจารย์ ดร.อรรถพล
นาขวา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์
นันทขว้าง
คณะกรรมการโครงการเรียนรูแ้ ละอนุรักษ์พันธุ์หญ้าแฝก
นายเชาวลิต
พึ่งแตง
นางวันเพ็ญ
ตรงต่อกิจ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม และเผยแพร่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ ากหญ้ า แฝก ซึ่ ง เป็ น โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้แข่งขันมีความคิ ดสร้างสรรค์บูรณาการงานด้านศิลปะกับงานโครงการตาม
แนวพระราชดาริ
4. ผู้เข้าร่วมแข่งขัน
4.1 ประเภทที่ 1 ประชาชนทั่วไป
4.2 ประเภทที่ 2 นักเรียนหรือนักศึกษา
5. ขอบเขตของชิ้นงาน
5.1 ประเภทที่ 1 ต้องเป็นงานหัตถกรรมแบบประดิษฐ์/จักสาน โดยใช้หญ้าแฝกเป็นวัสดุพื้นฐาน
5.2 ประเภทที่ 2 นัก เรีย นหรือ นัก ศึกษา ต้องเป็นงานหัตถกรรมแบบประดิษ ฐ์ / จัก สาน โดยใช้
หญ้าแฝกเป็นวัสดุพื้นฐาน
หมายเหตุ : ชิน้ งานของผู้เข้าประกวด ต้องส่งให้คณะกรรมการรับลงทะเบียนในวันที่ประกวดแข่งขัน
6. เกณฑ์การตัดสิน พิจารณาจาก
6.1 ความประณีตสวยงามและความคิดสร้างสรรค์
6.2 การพัฒนาเพื่อเป็นสินค้าในอนาคต / การใช้ประโยชน์
หมายเหตุ ผลการตัดสินใช้คะแนนเสียงข้างมากของคณะกรรมการ โดยแบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และชมเชย 1 - 3 อันดับ

2
7. กาหนดการประกวดแข่งขัน
วันที่ 16 สิงหาคม 2561
08.00 - 09.00 น.
ลงทะเบียนตรวจสอบรายชื่อและส่งชิน้ งาน
10.00 - 10.30 น.
กรรมการเข้าตัดสิน
11.00 น.
คณะกรรมการจะทาการตัดสินและติดอันดับผลการประกวดแข่งขัน
11.30 น.
ผูท้ ี่มผี ลอันดับการตัดสินรับรางวัล/เกียรติบัตร
8. รางวัลในการประกวดแข่งขัน
8.1 ประเภทที่ 1 ประชาชนทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล
2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล
1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล
1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย อันดับ 1-3 เงินรางวัล
500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
8.2 ประเภทที่ 2 นักเรียนหรือนักศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล
1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล
600 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล
400 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย อันดับ 1-3 เงินรางวัล
200 บาท พร้อมเกียรติบัตร
หมายเหตุ : ถ้ าไม่มีชิ้นงานที่เหมาะสม ผลการตัดสิน อาจไม่มีรางวัลชนะเลิศ ขึ้นอยู่กั บ
ดุลยพินจิ ของคณะกรรมการและผูเ้ ข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับเกรียติบัตรทุกคน
9. ระยะเวลาในการส่งใบสมัคร
ส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561
10. สถานที่จัดประกวด
อาคารเรื อ นหญ้ า แฝก คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม
(ส่วนทะเลแก้ว)
11. สถานที่ติดต่อและส่งใบสมัคร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หรือ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์/โทรสาร 0-5526-7054 E-mail : nanami_te@hotmail.com
หมายเหตุ
เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรูเ้ กี่ยวกับหญ้าแฝกซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และ
เผยแพร่เกียรติคุณของผู้รว่ มประกวดแข่งขัน ผลงานทุกชิ้นที่เข้าร่วมประกวดแข่งขัน ขอให้ตกเป็นสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อมหาวิทยาลัยจะดาเนินการใช้จัดแสดงตามโอกาสที่เหมาะสมต่อไป
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ใบสมัครเพื่อเข้าประกวดแข่งขันหัตถกรรมหญ้าแฝก
วันที่ 16 สิงหาคม 2561
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2561
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ชื่อผู้สมัคร..................................................................................เบอร์โทรศัพท์...................................................
ประเภทการสมัครประกวดแข่งขัน
 ประเภทที่ 1 ประชาชนทั่วไป
 ประเภทที่ 2 นักเรียนหรือนักศึกษา
ชื่อชิ้นงาน..........................................................................................................................................................
ที่อยู่ / โรงเรียน
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.....................................................................
(.............................................................)
ชื่อผูส้ มัคร

