
 

หลักเกณฑ์การประกวดประดิษฐ์กระทงและขบวนแห่กระทง 
งานราชภัฏ-หนองบัว ลอยกระทง ครั้งที่ 10  

“ไหว้สา มหานที สืบสานวิถี วัฒนธรรมพื้นถิ่น” 
ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

 
หลักการ 
 กระทงที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นกระทงที่แสดงถึงความประณีต ความสวยงาม สะท้อนถึงเอกลักษณ์ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ความเป็นไทย และประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ / วัสดุไม่ก่อให้เกิดมลพิษ 
และกระทงท่ีส่งเข้าประกวดทั้งกระทงใหญ่และกระทงบริวารต้องลอยน้้าได้ 

ก าหนดการรับสมัคร 
 เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 สามารถส่งใบสมัครได้ที่ ห้องกิจการนักศึกษา ชั้น 2 
อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร แม่สอด 

คุณลักษณะของกระทง 

 กระทงใหญ ่
1. กระทงที่ส่งเข้าประกวด เป็นกระทงที่ต้องท้าจากวัสดุธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม  ไม่ใช้วัสดุที่ก่อให้เกิด

มลพิษ 
2. ฐานของกระทงต้องเป็นวัสดุธรรมชาติ มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  45 เซนติเมตร ไม่จ้ากัดความสูง  
3. มีองค์ประกอบของวัฒนธรรมครบถ้วน (ใบตอง ดอกไม้ ธูปเทียน) 

กระทงบริวาร 
1. กระทงที่ส่งเข้าประกวด เป็นกระทงที่ต้องท้าจากวัสดุธรรมชาติ  รักษาสิ่งแวดล้อม  ไม่ใช้วัสดุที่ก่อให้เกิด

มลพิษ 
2. กระทงท่ีประดิษฐ์มีลักษณะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่จ้ากัดขนาดของกระทง แต่เน้นปริมาณ  
3. ลักษณะของกระทงที่ประดิษฐ์เน้นเป็นกระทงท่ีแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์  



ข้อปฏิบัติของผู้เข้าประกวด 

 กระทงใหญ ่
1. ผู้เข้าร่วมประกวด เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00 น. โดยผู้เข้าร่วมการประกวด ต้องน้าวัสดุ / อุปกรณ์ที่จะ

น้ามาท้ากระทงให้คณะกรรมการด้าเนินการจัดประกวดตรวจก่อนเริ่มประกวด 
2. ผู้เข้าร่วมการประกวด ต้องเป็นนักศึกษาของโปรแกรมวิชา หรือประชาชนที่สมัครเข้าร่วมการประกวด

เท่านั้น  
3. ผู้ประดิษฐ์กระทงเข้าประกวด ต้องเตรียมวัสดุ – อุปกรณ์ทุกอย่างมาเอง 
4. อนุญาตให้ประกอบฐานกระทงมาก่อนได้ ทั้งกระทงใหญ่และกระทงบริวาร แต่วัสดุที่ใช้ในการท้าฐาน

กระทงต้องเป็นวัสดุจากธรรมชาติเท่านั้น 
5. ในส่วนประกอบต่าง ๆ ที่จะประกอบเป็นกระทง ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องน้าวัสดุมาท้าในวันแข่งขันจริง

เท่านั้น  
6. ใช้เวลาแข่งขันประกอบเป็นกระทง ทั้งกระทงใหญ่และกระทงบริวาร ภายในเวลา 6 ชั่วโมง ในวันประกวด 

คือ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. 

กระทงบริวาร 
1. ขบวนกระทงที่เข้าร่วมประกวด พร้อมกันบริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ เวลา 17.00 น. โดย

ขบวนจะเริ่มเดินไปยังบริเวณงานเวทีดิน ในเวลา 17.00 น. 
2. ขบวนแห่กระทงประกอบด้วยคนจ้านวนไม่เกิน 20-30 คน 
3. ผู้เข้าร่วมขบวนแต่งกายสวยตามตามประเพณี โดยแสดงออกถึงวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
4. สามารถตกแต่งขบวนในเชิงสร้างสรรค์และเหมาะสมตามวัฒนธรรม 

หลักเกณฑ์การพิจารณาในการประกวดประดิษฐ์กระทง 

  การพิจารณาตัดสินกระทงประกอบด้วยคณะกรรมการจ้านวน 2 ชุด ได้แก่  
1. คณะกรรมการชุดที่ 1 เป็นคณะกรรมการภายใน ท้าหน้าที่พิจารณากระบวนการ ขั้นตอนการประดิษฐ์

กระทงท้ังกระทงใหญ่และกระทงบริวาร ในระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น.  
การให้คะแนนตามเกณฑ์พิจารณา  โดยมีคะแนนรวมเต็ม 100 คะแนน  สัดส่วนการให้คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์พิจารณา  
ประเภทประณีต สวยงาม 

คะแนนเต็ม 

1.  ความสวยงาม ความประณีตของกระทงใหญ่ 20 
2.  ความสวยงาม ความประณีตของกระทงบริวาร 20 
3.  ความคิดสร้างสรรค์ 20 
4.  วัสดุที่ใช้  (เน้นวัสดุธรรมชาติ) 20 
5.  ความสะอาดของสถานที่ที่ประดิษฐ์กระทง 10 
6.  ความสามัคคี / ความร่วมมือ 10 

คะแนนรวม 100 
 



2. คณะกรรมการชุดที่ 2 เป็นคณะกรรมการภายนอก ท้าหน้าที่พิจารณาให้คะแนนในส่วนของความสวยงาม
ของกระทง ขบวนแห่กระทง และการปล่อยกระทงบริวาร ในระหว่างเวลา 17.00 – 18.00 น. 

การให้คะแนนตามเกณฑ์พิจารณา  โดยมีคะแนนรวมเต็ม 100 คะแนน  สัดส่วนการให้คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์พิจารณา  
ประเภทประณีต สวยงาม 

คะแนนเต็ม 

1.  ความสวยงามของกระทงใหญ่และกระทงบริวาร 20 
2.  ความสวยงามของขบวนแห่กระทง 20 
3.  ความคิดสร้างสรรค์ 20 
4.  วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์กระทงจากธรรมชาติ  20 
5.  ความสามัคคี 20 

คะแนนรวม 100 
 
ผลการประกวดและเงินรางวัล 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
 การประกวดประดิษฐ์กระทงใหญ่  

รางวัลที่ 1 เงินรางวัลจ้านวน 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลที่ 2 เงินรางวัลจ้านวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลที่ 3 เงินรางวัลจ้านวน 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลชมเชย เงินรางวัลจ้านวน 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
การประกวดประดิษฐ์กระทงบริวารและขบวนแห่กระทง 
รางวัลที่ 1 เงินรางวัลจ้านวน 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลที่ 2 เงินรางวัลจ้านวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลที่ 3 เงินรางวัลจ้านวน 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลชมเชย เงินรางวัลจ้านวน 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

 
หมายเหตุ ผลการให้คะแนนของคณะกรรมการทั้งสองชุดถือเป็นเอกฉันท์ 

 
ติดต่อสอบถามข้อมูลการประกวดได้ที่ 

ผศ.อังคณา ตาเสนา   083-578-4605 
ผศ.มัลลิกา ทองเอม   089-961-6749 
นางสาวศิริพร บัวค้า   081-881-4200 
นายวีระ  วนาเจริญเขต  085-606-7049 

 
 

 


