
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง  ระเบียบการแข่งขันประกวดการประดิษฐ์กระทง และการประกวดนางนพมาศ ประจ าปี ๒๕๖๑ 

 

     **************************************** 
 

องค์ ก ารบ ริห ารนั กศึ กษ า ภ าค ป กติ  มห าวิท ย าลั ย ราชภั ฏ เลย   ก าห น ดจั ด โค รงการ                     
“บุญสมมา บูชาน  าคืนเพ็ง”  สืบสานประเพณีลอยกระทง  ประจ าปี ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ ณ ลานหน้าอาคารวิชญาการ และสระน  าข้างอาคารศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย               
โดยมีรายละเอียดการแข่งขันการประกวด ดังนี  
๑. การแข่งขันประกวดการประดิษฐ์กระทง 
     ๑.๑ คุณสมบัต ิ
 รับสมัครการเข้าร่วมการแข่งขันประกวดการประดิษฐ์กระทงแบบเป็นทีม สมาชิกในแต่ละทีมต้องเป็น
นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
     ๑.๒ การสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 
 สาขาวิชาที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประกวดการประดิษฐ์กระทง สามารถน ากระทงลงทะเบียน
เข้าร่วมการแข่งขันได้ในวันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ จุดลงทะเบียน
บริเวณลานด้านหน้าอาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   
     ๑.๓ กติกาการแข่งขัน 
 ๑.๓.๑ เป็นการแข่งขันประกวดการประดิษฐ์กระทงในนามของสาขาวิชา โดยให้แต่ละสาขาวิชา
สามารถส่งกระทงเข้าร่วมการแข่งขันประกวดการประดิษฐ์กระทงไดม้ากกว่า ๑ กระทง  
 ๑.๓ .๒ ขนาดของกระทง มี เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด  ๓๐ เซนติ เมตร และความสูงไม่ เกิน              
๕๐ เซนติเมตร 
 ๑.๓.๓ กระทงต้องเป็นกระทงที่ประดิษฐ์ตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติ เน้นความประหยัด สวยงาม 
พอเพียง เรียบง่าย และใช้วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น ใบตอง ดอกไม้สด และวัสดุธรรมชาติอ่ืนๆ                
ห้ามใช้วัสดุที่ก่อให้ เกิดภาวะเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม หากคณะกรรมการตรวจพบ คณะกรรมการ              
มีสิทธิ์ตัดคะแนนได้ตามความเหมาะสม (ยกเว้น ตะปูเข็ม ลวดเสียบ) 
 ๑.๓.๔ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ นสุด 
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     ๑.๔ หลักเกณฑ์ในการตัดสินการแข่งขันประกวดการประดิษฐ์กระทง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

๑.๔.๑ ความประณีต เรียบร้อย สวยงาม      ๔๐  คะแนน 
๑.๔.๒ ความสมบูรณ์ของผลงาน/ความถูกต้องตามเกณฑ์การประกวด  ๒๐  คะแนน 
๑.๔.๓ รูปทรง ความสมดุลและขนาดที่เหมาะสม    ๒๐  คะแนน 
๑.๔.๔ ความเหมาะสมในการเลือกวัสดุมาใช้ในการตกแต่ง   ๒๐  คะแนน 
     รวม           ๑๐๐  คะแนน 

     ๑.๕ การพิจารณาตัดสินใหร้างวัล 
 การพิจารณาให้รางวัลการแข่งขันการประกวดการประดิษฐ์กระทง ประจ าปี ๒๕๖๑ จะพิจารณาจาก    
ทีมที่ได้คะแนนรวมสูงสุดอันดับที่ ๑, ๒, และ ๓ จะได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ และ      
รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ตามล าดับ    
     ๑.๖ รางวัลในการแข่งขันประกวดการประดิษฐ์กระทง 
  ๑.๖.๑ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดการประดิษฐ์กระทง ประจ าปี ๒๕๖๑ จ านวน ๑ รางวัล       
จะได้รับเงินรางวัล จ านวน ๑,๕๐๐ บาท  พร้อมถ้วยรางวัล จ านวน ๑ ถ้วย และเกียรติบัตร 
 ๑.๖.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ การแข่งขันประกวดการประดิษฐ์กระทง ประจ าปี ๒๕๖๑      
จ านวน ๑ รางวัล จะได้รับเงินรางวัล จ านวน ๑,๐๐๐ บาท  พร้อมถ้วยรางวัล จ านวน ๑ ถ้วย และเกียรติบัตร 

๑.๖.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ การแข่งขันประกวดการประดิษฐ์กระทง ประจ าปี ๒๕๖๑     
จ านวน ๑ รางวัล จะได้รับเงินรางวัล จ านวน ๕๐๐ บาท  พร้อมถ้วยรางวัล จ านวน ๑ ถ้วย และเกียรติบัตร 
๒. การประกวดนางนพมาศ 
     ๒.๑ จ านวนผู้สมัครเข้าประกวดนางนพมาศ 
 รับสมัครผู้เข้าร่วมการประกวดนางนพมาศ รวมทั งสิ นไม่เกิน ๑๕ คน ทั งนี  ต้องมีผู้สมัครเข้าร่วม
ประกวดไม่น้อยกว่า ๘ คน จึงจะจัดให้มีการประกวดนางนพมาศ 
     ๒.๒ คุณสมบัติ 

ผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดนางนพมาศ ต้องเป็นนักศึกษาหญิง ที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเลย ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ยกเว้น ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ และรองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒  ในโครงการประกวดบุรุษ ธิดา ฟ้า – ชมพู  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
     ๒.๓ การสมัครเข้าประกวดนางนพมาศ 
 นักศึกษาหญิงทุกคน ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดนางนพมาศ สามารถขอรับและส่งใบสมัครได้                     
ณ ห้องส านักงานกองพัฒนานักศึกษา ชั น ๔ อาคารวิชญาการ ตั งแต่วันที่ ๑๔ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑     
ในเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยการรับสมัครจะแบ่งออก ๒ ลักษณะ ดังนี  
 ๒.๓.๑ ผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดในนามแต่ละคณะวิชา คณะวิชาละ ๑ คน รวมจ านวน ๕ คน 
 ๒.๓.๒ ผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดทั่วไป จ านวน ๑๐ คน 
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ทั งนี หากมีผู้สมัครครบตามจ านวนที่ประกาศรับสมัคร จ านวน ๑๕ คน แล้ว คณะผู้จัดการประกวด   

จะท าการปิดรับสมัครในทันที  
     ๒.๔ เอกสารประกอบการสมัคร 
 ๒.๔.๑ ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด ๑ นิ ว จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๒.๔.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๒.๔.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๒.๔.๔ เงินมัดจ าค่าสมัครเข้าร่วมการประกวด จ านวน ๕๐๐ บาท/คน ทั งนี  ผู้ที่สมัครเข้าร่วม                 
การประกวดจะได้รับเงินมัดจ าค่าสมัครคืน เมื่อเข้าร่วมการประกวดตามประกาศก าหนด 
     ๒.๕ ข้อก าหนดการแต่งกาย 
 ๒.๕.๑ ผู้เข้าประกวดแต่งกายด้วยชุดพื นเมืองอีสานยาว 
     ๒.๖ วิธีจัดการประกวดและเกณฑ์การตัดสิน 
 คณะผู้จัดการประกวดได้แบ่งรอบการประกวดออกเป็น ๓ รอบ ดังนี  
 ๒.๖.๑ รอบท่ี ๑ รอบเปิดตัวผู้เข้าประกวด 
  เกณฑ์การให้คะแนน 

- บุคลิกภาพ การเดิน การยิ ม และการไหว้    ๓๐ คะแนน 

  - การแต่งกาย (ชุดสวยงาม เหมาะสมกับบุคลิกภาพผู้เข้าประกวด)  ๒๐ คะแนน 
   รวมคะแนนรอบท่ี ๑     ๕๐ คะแนน 
 ๒.๖.๒ รอบท่ี ๒ ผู้เข้าประกวดแนะน าตัวเองและแสดงทัศนะเกี่ยวกับงานประเพณีลอยกระทง 
  เกณฑ์การให้คะแนน 

- น  าเสียง ส าเนียง การพูด การใช้ภาษาในการสื่อสารที่เหมาะสม ๓๐   คะแนน 
- ท่าทางประกอบการแสดงออกหรือความมั่นใจในการน าเสนอ ๒๐ คะแนน 
 รวมคะแนนรอบท่ี ๒     ๕๐ คะแนน 

รวมคะแนนรอบท่ี ๑ และ ๒                    ๑๐๐ คะแนน 
๒.๖.๓ รอบท่ี ๓ รอบตอบค าถาม พร้อมประกาศผลรางวัล 

  เกณฑ์การให้คะแนน 
- ตอบค าถามตรงประเด็น ชัดเจน     ๓๐ คะแนน 
- ปฏิภาณไหวพริบหรือการแก้ไขสถานการณ์ในการตอบค าถาม ๒๐ คะแนน 
- รูปร่าง หน้าตา และการแต่งกาย     ๓๐ คะแนน 

- บุคลิกภาพ การเดิน การยิ ม และการไหว้    ๑๐ คะแนน 

- น  าเสียง ส าเนียง การพูด การใช้ภาษาในการสื่อสารที่เหมาะสม ๑๐ คะแนน 
 คะแนนรวม                                                    ๑๐๐ คะแนน 
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    ๒.๗ การพิจารณาตัดสินใหร้างวัลของคณะกรรมการ 
 ๒.๗.๑ การประกวดในรอบที่ ๑ และรอบที่ ๒ ผู้เข้าประกวดที่ได้คะแนนรวมสูงสุด ๕ อันดับแรก                 
จะเป็นผู้ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดในรอบท่ี ๓ รอบตอบค าถาม 
 ๒.๗.๒ คะแนนจากการประกวดในรอบที่ ๑ และรอบที่ ๒ จะไม่น ามานับรวมกับคะแนนในรอบที่ ๓           
รอบตอบค าถามอีก 
 ๒.๗.๓ การประกวดในรอบที่ ๓ รอบตอบค าถาม ผู้เข้าประกวดที่ได้คะแนนรวมอันดับที่ ๑, ๒, และ ๓ 
จะได้รับรางวัลชนะเลิศ นางนพมาศ ประจ าปี ๒๕๖๑, รองชนะเลิศนางนพมาศ อันดับที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
และรองชนะเลิศนางนพมาศ อันดับที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑ ตามล าดับ ส่วนผู้เข้าประกวดที่ได้คะแนนรวมอันดับ
ที่ ๔ และ ๕ จะได้รับรางวัลชมเชย นางนพมาศ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
     ๒.๘ รางวัลในการประกวดนางนพมาศ 

๒.๘.๑ รางวัลชนะเลิศนางนพมาศ ประจ าปี ๒๕๖๑ จ านวน ๑ รางวัล ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับ       
เงินรางวัล จ านวน ๒,๐๐๐ บาท ถ้วยรางวัล จ านวน ๑ ถ้วย พร้อมสายสะพาย จ านวน ๑ เส้น และเกียรติบัตร 
 ๒.๘.๒ รางวัลรองชนะเลิศนางนพมาศ อันดับที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑ จ านวน ๑ รางวัล ผู้ที่ได้รับรางวัล
จะได้รับเงินรางวัล จ านวน ๑,๕๐๐ บาท ถ้วยรางวัล จ านวน ๑ ถ้วย พร้อมสายสะพาย จ านวน ๑ เส้น           
และเกียรติบัตร 

๒.๘.๓ รางวัลรองชนะเลิศนางนพมาศ อันดับที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑ จ านวน ๑ รางวัล ผู้ที่ได้รับรางวัล
จะได้รับเงินรางวัล จ านวน ๑,๐๐๐ บาท ถ้วยรางวัล จ านวน ๑ ถ้วย พร้อมสายสะพาย จ านวน ๑ เส้น                               
และเกียรติบัตร 

๒.๘.๔ รางวัลชมเชยนางนพมาศ ประจ าปี ๒๕๖๑ จ านวน ๒ รางวัล ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับเงิน
รางวัล จ านวน ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 

๒.๘.๕ รางวัลนางนพมาศ ขวัญใจราชภัฏเลย ประจ าปี ๒๕๖๑ จ านวน ๑ รางวัล ผู้ที่ได้รับรางวัล     
จะได้รับเงินรางวัล จ านวน ๑,๐๐๐ บาท  พร้อมสายสะพาย จ านวน ๑ เส้น และเกียรติบัตร 

 ๒.๘.๕.๑ เกณฑ์การตัดสินรางวัลนางนพมาศ ขวัญใจราชภัฏเลย ประจ าปี  ๒๕๖๑                 
ตัดสินด้วยวิธีการโหวตโดยใช้ดอกกุหลาบที่ทางคณะผู้จัดการประกวดเตรียมไว้ให้คะแนน หากผู้เข้าร่วม      
การประกวดคนใดได้คะแนนโหวตมากที่สุดจะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลนางนพมาศ ขวัญใจราชภัฏเลย ประจ าปี 
๒๕๖๑  
     ๒.๙ เงื่อนไขการประกวดนางนพมาศ 
 ๒.๙.๑ หากคณะผู้จัดการประกวดตรวจพบว่ามีข้อความในใบสมัครหรือเอกสารการประกอบการ
สมัครอันเป็นเท็จ ผู้เข้าประกวดต้องยินยอมให้คณะผู้จัดการประกวดตัดสิทธิ์การได้รับต าแหน่งหรือรางวัล
ทั งหมด โดยผู้เข้าประกวดไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ จากทางคณะผู้จัดการประกวด 
 ๒.๙.๒ ผู้เข้าประกวด ๑ คน สามารถมีพ่ีเลี ยงได้ จ านวน ๒ คน เท่านั น 
 



- ๕ – 
๒.๙ .๓ หากผู้ เข้าประกวดหรือพ่ี เลี ยง ก่อปัญหาหรือความวุ่นวายในการจัดการประกวด            

คณะผู้จัดการประกวดจะพิจารณาลงโทษและตัดสิทธิ์ผู้เข้าประกวด รวมถึงจะไม่มีสิทธิ์ได้รับต าแหน่งหรือ    
รางวัลใดๆ ในการประกวดครั งนี  โดยผู้เข้าประกวดไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ จากทางคณะผู้จัดการประกวด 
 ๒.๙.๔ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ นสุด 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
               (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อารีวรรณ์  บังเกิด) 
     รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
       


