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รายละเอียดกิจกรรมงาน “บูรพา วัฒนธรรม” ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ประเภทการประกวดแข่งขัน 

วันที่  ๓๐ – ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

 
ส่งใบสมัคร และ ใบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(ทางมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้แข่งขันในวันแข่งขัน) กรอกใบสมัครส่งได้ที่ e-mail: 
patcharee@buu.ac.th หรือ jumrus@buu.ac.th หรือโทรสาร ๐๓๙-๓๑๐๑๒๘ 
 
๑. การแข่งขันการวาดภาพ (ติดต่อ : คุณจ ารัส  ศรีลือ ๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ ๔๐๑๑, 084-3529768) 

คุณสมบัติผู้แข่งขัน  นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖)             
      นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น      (ม.๑-ม.๓)  

นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   (ม.๔-ม.๖) 
ลักษณะการแข่งขัน  รายบุคคล  
ระดับการแข่งขัน   ๓  ระดับ ได้แก่ 

- ประถมศึกษาตอนปลาย   (ป.๔-ป.๖)  ช่วงชั้นละไม่เกิน ๓ คน 
- มัธยมศึกษาตอนต้น        (ม.๑-ม.๓)  ช่วงชั้นละไม่เกิน ๓ คน 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย     (ม.๔-ม.๖)  ช่วงชั้นละไม่เกิน ๓ คน 

การแข่งขัน   ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖) ใช้สีชอร์ค   
     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     (ม.๑-ม.๓)  ใช้สีน้ า/โปสเตอร์   

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔-ม.๖)  ใช้สีน้ า/โปสเตอร์   
    - ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์/กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์  

ขนาด ๑๑ x ๑๕" ส าหรับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖)  
และ ขนาด ๑๕ x ๒๒" ส าหรับมัธยมศึกษา (ม.๑-ม.๖) มาเอง 

- หัวข้อในการวาดภาพ “ บันทึกเรื่องราวการช่วย ๑๓ ชีวิต ทีมหมูป่า 
ออกจากถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน” 
- ผู้เข้าแข่งขันต้องวาดภาพพร้อมระบายสีด้วยตนเอง ลงในกระดาษ
ขนาดที่ก าหนด 
- ภาพที่เข้าแข่งขันทุกภาพต้องมีรายละเอียด ชื่อสถานศึกษา/ชื่อ–สกุล
ของผู้ เข้าแข่งขัน/ระดับชั้น/หัวข้อในการแข่งขัน/ชื่อภาพ และค า
บรรยายภาพ ตามรูปแบบที่ก าหนด 
- ผู้เข้าแข่งขันต้องวาดภาพ ณ สถานที่จัดการแข่งขันเท่านั้น 
- ผลงานภาพวาดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เข้าแข่งขัน ยกเว้นผู้เข้า

แข่งขันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ๓ อันดับแรก ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

รายงานตัวเข้าแข่งขัน  ก่อนการแข่งขัน ๓๐ นาที ณ สถานที่แข่งขัน  
สถานที่แข่งขัน   ห้องสมุด ชั้น ๑ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สิ่งที่แนบมาด้วย ๓ 

mailto:jumrus@buu.ac.th
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ช่วงเวลาแข่งขัน   วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
เกณฑ์การตัดสิน   - เนื้อหาสาระของภาพ  - การระบายสี   

     - ความสมบูรณ์ของภาพ  - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
     - การรักษาเวลา 

ประกาศผลการแข่งขัน   เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน/ค าตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
รางวัล    ผู้ชนะเลิศ  ๓  อันดับแรก  จะได้รับทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร 

     ผู้เข้าร่วมแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุม จะได้รับประกาศนียบัตร 
  หมายเหตุ    อุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขันผู้เข้าร่วมแข่งขันเตรียมมาเอง   
 

2. การแข่งขันการเขียนตามค าบอก (ติดต่อ : คุณจ ารัส  ศรีลือ ๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ ๔๐๑๑,  
     084-3529768) 

คุณสมบัติผู้แข่งขัน   นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖)             
    นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น      (ม.๑-ม.๓)  
     นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   (ม.๔-ม.๖) 
ลักษณะการแข่งขัน  รายบุคคล 
ระดับการแข่งขัน   ๓ ระดับ ได้แก่ 

- ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖) ช่วงชั้นละไม่เกิน ๓ คน 
- มัธยมศึกษาตอนต้น      (ม.๑-ม.๓) ช่วงชั้นละไม่เกิน ๓ คน 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย   (ม.๔-ม.๖) ช่วงชั้นละไม่เกิน ๓ คน 

การแข่งขัน   - ใช้ค าศัพท์จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (พ.ศ. ๒๕๕๔) 
    - คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดค าศัพท์ให ้
    - ผู้เข้าแข่งขันเตรียมปากกาสีด า หรือสีน้ าเงินมาเอง 
รายงานตัวเข้าแข่งขัน  ก่อนการแข่งขัน ๓๐ นาที ณ สถานที่แข่งขัน 
สถานที่แข่งขัน   - ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖) ห้องสมุดชั้น ๒            
    - มัธยมศึกษาตอนต้น     (ม.๑-ม.๓)  ห้อง IT๒๐๓ 

- มัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔-ม.๖)  ห้อง IT๒๐๒ 
  อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ช่วงเวลาแข่งขัน                วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
เกณฑ์การตัดสิน         - เขียนค าศัพท์ตามค าบอกระดับละ ๕๐ ค า    

           - เขียนค าให้ถูกต้องตามอักขรวิธี 
             - เขียนถูกต้องให้คะแนนค าละ ๒ คะแนน เขียนผิดให้คะแนน 

             ค าละ ๐ คะแนน 
           - เวลาในการเขียนตามค าบอกค าละ ๓๐ วินาที 
ประกาศผลการแข่งขัน   เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน/ค าตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
รางวัล    ผู้ชนะเลิศ  ๓  อันดับแรก  จะได้รับทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร    

     ผู้เข้าร่วมแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุม จะได้รับประกาศนียบัตร 
หมายเหตุ    แบ่งตามความยากง่ายของค าพ้ืนฐาน แต่ละระดับชั้น 
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3. การแข่งขันการคัดลายมือ (ติดต่อ : คุณจ ารัส  ศรีลือ ๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ ๔๐๑๑, 084-3529768) 
คุณสมบัติผู้แข่งขัน  นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนต้น    (ป.๑-ป.๓)             

นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖)  
นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น      (ม.๑-ม.๓) 
นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   (ม.๔-ม.๖) 

ลักษณะการแข่งขัน  รายบุคคล 
ระดับการแข่งขัน   ๔  ระดับ ได้แก่ 

ประถมศึกษาตอนต้น    (ป.๑-ป.๓)   ช่วงชั้นละไม่เกิน ๓ คน 
ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖)   ช่วงชั้นละไม่เกิน ๓ คน 
มัธยมศึกษาตอนต้น      (ม.๑-ม.๓)   ช่วงชั้นละไม่เกิน ๓ คน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย   (ม.๔-ม.๖)   ช่วงชั้นละไม่เกิน ๓ คน 

การแข่งขัน  -   ระดับประถมศึกษาตอนต้น ใช้ดินสอด า  
-   ระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ    
    มัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ าเงิน ขนาด ๐.๕ มม.    
-  คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด รูปแบบอักษรอาลักษณ์ คัดข้อความ ๑   
   บรรทัด เว้น ๑ บรรทัด      
-  ผู้เข้าร่วมแข่งขันคัดข้อความที่ก าหนดลงในกระดาษท่ีคณะกรรมการ  
   จัดเตรียมให ้
-  ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์การเขียนและกระดาษรองเขียนมาเอง 
-  ใช้เวลาในการแข่งขัน ๒ ชั่วโมง 

รายงานตัวเข้าแข่งขัน  ก่อนการแข่งขัน ๓๐ นาที ณ สถานที่แข่งขัน 
สถานที่แข่งขัน   ห้องสมุดชั้น ๑ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ช่วงเวลาแข่งขัน    วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
การตัดสิน   - ลักษณะพยัญชนะถูกต้องตามแบบที่ก าหนด 

     - ความสวยงาม 
     - เขียนสะกดค าถูกต้องตามอักขรวิธีไทย 
     - ความสะอาดเรียบร้อย  
     - ความรักษาเวลา 

ประกาศผลการแข่งขัน   เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน/ค าตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
รางวัล    ผู้ชนะเลิศ ๓ อันดับแรก จะได้รับทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร 

     ผู้เข้าร่วมแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุม จะได้รับประกาศนียบัตร 
รูปแบบตัวอักษร -ระดับประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๖) ใช้รูปแบบตามกระทรวงศึกษาธิการ 
     -ระดับมัธยมศึกษา  (ม.๑ – ม.๖) อักษรอาลักษณ ์
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                       ระดับประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๖) ใช้รูปแบบตามกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
    
 
 
     
    
      
 
 
 

               ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ – ม.๖) อักษรอาลักษณ์ 
 

 หมายเหตุ  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขันผู้เข้าร่วมแข่งขันเตรียมมาเอง   
 

๔. การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ (ติดต่อ : คุณจ ารัส  ศรีลือ ๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ ๔๐๑๑,  
    084-3529768) 

คุณสมบัติผู้แข่งขัน   นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔-ม.๖) 

ลักษณะการแข่งขัน  รายบุคคล 
ระดับการแข่งขัน   ๒ ระดับ ได้แก่ 

- มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓) ช่วงชั้นละไม่เกิน ๓ คน 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖) ช่วงชั้นละไม่เกิน ๓ คน 

การแข่งขัน   - ในวันแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขัน น าบทกล่าวสุนทรพจน์จ านวน ๓ ชุด  
ภายใต้หัวข้อ “ความสุข ความงดงามในความเป็นไทย”                 
ให้คณะกรรมการในวันแข่งขันและจับสลากเพ่ือจัดล าดับการกล่าว 
สุนทรพจน์ 

    - กรรมการให้ผู้เข้าแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ตามล าดับ 
- ระยะเวลาในการกล่าวสุนทรพจน์ ไม่เกิน ๕ นาที   
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รายงานตัวเข้าแข่งขัน   ก่อนการแข่งขัน ๓๐ นาที ณ สถานที่แข่งขัน 
สถานที่แข่งขัน   - มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  ห้อง IT ๒๐๒ (ห้องสมุดชั้น ๒     
   ส าหรับรอการแข่งขัน) 
                                          - มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ห้อง IT ๒๐๓ (ห้องสมุดชั้น ๒     
   ส าหรับรอการแข่งขัน) อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ช่วงเวลาแข่งขัน  วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕6๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
เกณฑ์การตัดสิน - อักขรวิธี ความถูกต้อง ความสอดคล้องกับหัวข้อ   
 - คุณค่าของเนื้อหา     
 - การเลือกใช้ค า การผูกประโยคไวยากรณ์ ส านวนโวหาร  -   

                                                       บุคลิกภาพ น้ าเสียง ความสง่างาม ความมั่นใจ 
 - การรักษาเวลา 
ประกาศผลการแข่งขัน  เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน/ค าตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
รางวัล ผู้ชนะเลิศ  ๓  อันดับแรก  จะได้รับทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร 
 ผู้เข้าร่วมแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุม จะได้รับประกาศนียบัตร 
หมายเหตุ ผู้เข้าแข่งขันเตรียมบทกล่าวสุนทรพจน์มาเองในวันแข่งขัน 

 
 

๕. การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี (ติดต่อ : คุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ๐๓๙-๓๑๐๐๐๐  
    ต่อ ๑๑๐๙, ๐๘๑-๖๕๓๗๘๑๓)  

คุณสมบัติผู้แข่งขัน  ๑. นักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔-ม.๖) 
๒. ผู้เข้าแข่งขันต้องไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมโครงการนี้ 
    ของปีที่ผ่าน ๆ มา (ปี ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐) ของ 
    มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  
 

ลักษณะการแข่งขัน  รายบุคคล  
ระดับการแข่งขัน   ๑  ระดับ ได้แก่ 

- มัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔-๖)  ช่วงชั้นละไม่เกิน ๒ คน 
การแข่งขัน   - ใช้กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ ขนาดกระดาษและสีที่ใช้ในการแข่งขัน 

     - ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาด ๑๕” x ๒๒” ใช้สีน้ํา 
          - หัวข้อในการวาดภาพ “ท่องเที่ยววิถีชุมชนคนระยอง จันท์ ตราด”   
     - ไม่ต้องเคลือบภาพและไม่ต้องใส่กรอบภาพ 
      - ห้ามนําต้นฉบับมาดูในขณะแข่งขัน 
      - เวลาในการวาดภาพ ๓ ชั่วโมง 

    - ภาพที่เข้าแข่งขันทุกภาพต้องมีรายละเอียด ชื่อสถานศึกษา/ชื่อ–สกลุ 
      ของผู้เข้าแข่งขัน/ระดับชั้น/หัวข้อในการแข่งขัน/ชื่อภาพ  

  และคําบรรยายภาพ ตามรูปแบบที่กําหนด 
- ผู้เข้าแข่งขันต้องวาดภาพ ณ สถานที่จัดการแข่งขันเท่านั้น 



 

 
 

๖ 

- ผลงานภาพวาดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เข้าแข่งขัน ยกเว้นผู้เข้าแข่งขัน
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ๔ อันดับแรก ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของห้องสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

รายงานตัวเข้าแข่งขัน  ก่อนการแข่งขัน ๓๐ นาที ณ สถานที่แข่งขัน  
สถานที่แข่งขัน   ห้องประถม ใจจิตร ชั้น ๑ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ช่วงเวลาแข่งขัน   วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
เกณฑ์การตัดสิน   - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  - เทคนิคระบายสี 

- ความสวยงาม ความประณีต - การจัดองค์ประกอบของภาพ 
- ความสอดคล้องของภาพ กับหัวข้อที่กําหนด  

ประกาศผลการแข่งขัน   เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน/คําตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
รางวัล    ผู้ชนะเลิศ  ๔  อันดับแรก  จะได้รับทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร 

     ผู้เข้าร่วมแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุม จะได้รับประกาศนียบัตร 
  หมายเหตุ    อุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขันผู้เข้าร่วมแข่งขันเตรียมมาเอง  
 
 ๖. การแข่งขันประกวดวาดภาพลายเส้น (ติดต่อ : คุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ๐๓๙-๓๑๐๐๐๐  
        ต่อ ๑๑๐๙, ๐๘๑-๖๕๓๗๘๑๓)  

คุณสมบัติผู้แข่งขัน  -นักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔-ม.๖) 
-ผู้เข้าแข่งขันต้องไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมโครงการนี้ 
ของปีที่ผ่าน ๆ มา (ปี ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐) ของ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  

ลักษณะการแข่งขัน  รายบุคคล  
ระดับการแข่งขัน   ๑  ระดับ ได้แก่ 

- มัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔-๖)  ช่วงชั้นละไม่เกิน ๒ คน 
การแข่งขัน   - ใช้กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ ขนาดกระดาษและสีที่ใช้ในการแข่งขัน 

     - ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาด ๑๕” x ๒๒” ใช้ดินสอหรือเครยอง 
          - หัวข้อในการวาดภาพ “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”   
     - ไม่ต้องเคลือบภาพและไม่ต้องใส่กรอบภาพ 
      - ห้ามนําต้นฉบับมาดูในขณะแข่งขัน 
      - เวลาในการวาดภาพ ๓ ชั่วโมง 

    - ภาพที่เข้าแข่งขันทุกภาพต้องมีรายละเอียด ชื่อสถานศึกษา/ชื่อ–สกลุ 
      ของผู้เข้าแข่งขัน/ระดับชั้น/หัวข้อในการแข่งขัน/ชื่อภาพ  

  และคําบรรยายภาพ ตามรูปแบบที่กําหนด 
- ผู้เข้าแข่งขันต้องวาดภาพ ณ สถานที่จัดการแข่งขันเท่านั้น 
- ผลงานภาพวาดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เข้าแข่งขัน ยกเว้นผู้เข้าแข่งขัน
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ๔ อันดับแรก ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของห้องสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 
 



 

 
 

๗ 

รายงานตัวเข้าแข่งขัน  ก่อนการแข่งขัน ๓๐ นาที ณ สถานที่แข่งขัน  
สถานที่แข่งขัน   ชั้น ๓ ห้อง ๓๑๖ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ช่วงเวลาแข่งขัน   นักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔-ม.๖) 

วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
เกณฑ์การตัดสิน   - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  - ลักษณะความสมบูรณ์ของเส้น 
    - ความถูกต้องของแสงเงา  - ความสมบูรณ์ ความประณีต 

     - การจัดองค์ประกอบของภาพ - ความสอดคล้องของภาพ กับ 
  หัวข้อที่กําหนด   

ประกาศผลการแข่งขัน   เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน/คําตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
รางวัล    ผู้ชนะเลิศ  ๔  อันดับแรก  จะได้รับทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร 

     ผู้เข้าร่วมแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุม จะได้รับประกาศนียบัตร 
  หมายเหตุ    อุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขันผู้เข้าร่วมแข่งขันเตรียมมาเอง  

 
๗. การแข่งขันประกวดบูธนิทรรศการ (ติดต่อ : คุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ๐๓๙-๓๑๐๐๐๐  
    ต่อ ๑๑๐๙, ๐๘๑-๖๕๓๗๘๑๓)  

คุณสมบัติผู้แข่งขัน  -โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง จันทบุรี  
       และตราด  

    -โรงเรียนที่เคยส่งประกวดแข่งขันในปีที่ผ่านมา หัวข้อนิทรรศการ  
 ในครั้งนี้ต้องไม่ซ้ าของเดิม 

ลักษณะการแข่งขัน  ทีม  ไม่เกิน ๕ คนต่อทีม  
ระดับการแข่งขัน   ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
การแข่งขัน    - ผู้จัดการแข่งขัน มีบูธนิทรรศการ ขนาด กว้าง ๒.๕ เมตร x ๒.๕  

 เมตร ให้หน่วยงานละ ๑ บูธ พร้อมเก้าอ้ี ๒ ตัว   
 โต๊ะเอนกประสงค์ ๑ ตัว 

สถานที่แข่งขัน    ชั้น ๑ หน้าห้องประถม ใจจิตร อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ช่วงเวลาแข่งขัน   - ผู้เข้าแข่งขันสามารถเข้าจัดสถานที่และตกแต่งบูธนิทรรศการได้      

  ตั้งแตว่ันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
- วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งบูธ ต้องมีวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นของ       
  แต่ละโรงเรียนเป็นส่วนประกอบ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ 
- ประกวดบูธนิทรรศการ  วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
  เวลา ๑๓.๐๐ น. 
- ประกาศผลการประกวดบูธนิทรรศการ วันที่ ๓๐ สิงหาคม 
  พ.ศ. ๒๕๖1 เวลา ๑๕.๐๐ น. 

เกณฑ์การตัดสิน   - เนื้อหามีความสอดคล้อง  - ความประณีตสวยงาม 
- ความครบถ้วนของเนื้อหา - วัสดุตกแต่งบูธเป็นวัสดุในท้องถิ่น 
- ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ 
 
 



 

 
 

๘ 

ประกาศผลการแข่งขัน   เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน/คําตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
รางวัล    ผู้ชนะเลิศ  ๔  อันดับแรก  จะได้รับทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร 

     ผู้เข้าร่วมแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุม จะได้รับประกาศนียบัตร 
หมายเหตุ   อุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขันผู้เข้าร่วมแข่งขันเตรียมมาเอง 
 

๘. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ติดต่อ : คุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ๐๓๙-๓๑๐๐๐๐  
    ต่อ ๑๑๐๙, ๐๘๑-๖๕๓๗๘๑๓) 

          คุณสมบัติผู้แข่งขัน  -นักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖)  
-นักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
-นักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔-ม.๖) 
-ผู้เข้าแข่งขันต้องไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมโครงการนี้ 
ของปีที่ผ่าน ๆ มา (ปี ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐) ของ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  

           ลักษณะการแข่งขัน  ประเภทชาย  (เดี่ยว) 
    ประเภทหญิง (เดี่ยว) 
ระดับการแข่งขัน   ๓  ระดับ ได้แก่ 
    -ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-๖) ช่วงชั้นละไม่เกิน ๑ คน 

- มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓) ช่วงชั้นละไม่เกิน ๑ คน 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ช่วงชั้นละไม่เกิน ๑ คน 

การแข่งขัน - เพลงที่ใช้ประกวด ๒ เพลง โดยผู้ร้องเลือกมาเอง  เป็นเพลงไทย   
  ลูกทุ่งตามตน้ฉบับเท่านั้น (ไม่กําหนดประเภทเพลงช้าหรือเร็ว) 

     - ไม่มีรีวิว/หางเครื่อง/แดนเซอร์ ประกอบเพลง 
     - ต้องนําแถบบันทึกเสียง/ซีดี/เสียงดนตรี  สําหรับประกอบการร้อง 
                                                      เพลงมาเองและสามารถตัด Guide Melody ออกได้  (หากไม่สามารถ  
                                                      ตัดได้ กรรมการจะไม่พิจารณาคะแนนให้) 
     - จับฉลาก  เพื่อเรียงลําดับก่อนการแข่งขัน ๓๐ นาที 
     - แต่งกายด้วยชุดนักเรียน 

- กรณีที่เกิดการผิดพลาดอนุญาตให้เริ่มต้นใหม่ได้ ทั้งนี้ไม่เกินวรรค 
 ที่  ๒ ของเนื้อร้องท่อนที่ ๑ หากเกินจากนี้ถือว่าผิดพลาด กรรมการ  
 จะหักคะแนนตามกรณีที่ผิด 

รายงานตัวเข้าแข่งขัน  ก่อนเวลาแข่งขัน ๓๐ นาที ณ สถานที่แข่งขัน 
สถานที่แข่งขัน   ห้องเฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร ชั้น ๑ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา) 
    และห้องประถม ใจจิตร ชั้น ๑ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (สําหรับนักเรียนประถมศึกษา) 
 
 
 
 



 

 
 

๙ 

 
ช่วงเวลาแข่งขัน   นักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-๖)  

วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
นักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
นักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔-ม.๖) 
วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

เกณฑ์การตัดสิน   - น้ําเสียง ความไพเราะของเสียง  
    - เทคนิคการขับร้อง 

- จังหวะ ทํานอง ถูกต้อง 
       - อักขระวิธีถูกต้อง 
    - บุคลิก ลีลา อารมณ์ 
    - ความยากง่ายของเพลง 
ประกาศผลการแข่งขัน   เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน/คําตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
รางวัล    ผู้ชนะเลิศ ๓ อันดับแรก จะได้รับทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร 
    ผู้ เข้าร่วมแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุม จะได้รับประกาศนียบัตร

 หมายเหตุ   - ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมวีซีดีเพลงที่ใช้ประกอบในการแข่งขันมาเอง   
      - ผู้แข่งขันเตรียมสําเนาเนื้อเพลงที่ใช้ในการแข่งขันจํานวน ๓ ชุด 
 

๙. การแข่งขันทําอาหารพื้นบ้าน : ก๋วยเตี๋ยวผัดปู  (ติดต่อ : คุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา  
     ๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๙, ๐๘๑-๖๕๓๗๘๑๓) 

คุณสมบัติผู้แข่งขัน  - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย   
- นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ต้องไม่เคยสมัครแข่งขันกิจกรรมนี้ในปีที่ 

              ผ่านๆ มา (ปี ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐) ของมหาวิทยาลัยบูรพา  
                       วิทยาเขตจันทบุรี 

ลักษณะการแข่งขัน  ทีม ๆ ละไม่เกิน ๓ คน 
ระดับการแข่งขัน   มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย 
การแข่งขัน    -  ผู้แข่งขันต้องมีผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผมและถุงมือ  

- วัสดุในการปรุงอาหาร : ผู้จัดการแข่งขันจัดเตรียมให้ 
            (เส้นก๋วยเตี๋ยวแห้ง/พริกแดงใหญ่แห้ง/พริกข้ีหนูแห้ง/หัวหอมแดง/ 

กระเทียมไทย/ข่า/ตะไคร้/กะปิ/น้ําตาลปี๊บ/น้ําปลา/น้ํามะขามเปียก/ 
พริกป่น/เกลือป่น/น้ํามันพืช/น้ําพริกเผา/น้ําเปล่า/ปูม้าสด/ใบกุยช่าย/ 
ถั่วงอก/มะนาว/แตงกวา) 

     -เวลาในการทําอาหารไม่เกิน  ๓ ชั่วโมง   อาหารที่ปรุงเสร็จแล้วถือเป็น 
 สิทธิ์ของมหาวิทยาลัยผู้เข้าแข่งขันจะนํากลับไม่ได้ 

สถานที่แข่งขัน   ลานกิจกรรม ชั้น ๑ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ช่วงเวลาแข่งขัน   วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  
เกณฑ์การตัดสิน   - วัตถุดิบ (ครบถ้วนตามรูปแบบของก๋วยเตี๋ยวผัดปู) 



 

 
 

๑๐ 

- กรรมวิธีการปรุง (ถูกสุขอนามัย ไม่ใส่ผงชูรส หรือสารเพ่ิมรสชาติ   
            อ่ืนๆ เสร็จตามเวลาที่กําหนด 

- ความสะอาด ปลอดภัย (ผู้เข้าแขง่ขันสุขภาพดี แต่งกายสะอาดมิดชิด) 
- ความสวยงามในการจัดตกแต่งอาหาร 
- รสชาต ิ(รสชาติดี แทบไม่ต้องปรุงเพ่ิม)  

ประกาศผลการแข่งขัน   เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน/คําตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
รางวัล    ผู้ชนะเลิศ  ๔  อันดับแรก  จะได้รับทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร 

     ผู้เข้าร่วมแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุม จะได้รับประกาศนียบัตร 
หมายเหตุ   - อุปกรณ์ในการปรุงอาหาร ผู้เข้าร่วมแข่งขันเตรียมมาเอง 

- อุปกรณ์ในการใส่อาหาร ผู้เข้าแข่งขันเป็นผู้จัดเตรียมมาเองทั้งหมด   
  (จาน/ช้อน จํานวน ๕ ชุด และอุปกรณ์ตกแต่ง) 

 


