
  
 

คณะนิติศาสตร ์เชิญชวนนักศึกษา และบุคลากร ร่วมส่งกระทงประดิษฐ์ด้วยใบตอง 
เข้าร่วมประกวด เนื่องในงานประเพณีย่ีเป็ง ประจาปี 2553 
ที่ทางคณะได้จัดกิจกรรมขึ้น ในวันที ่19 พฤศจิกายน 2553 

ก าหนดการ 
การประกวดกระทงประดิษฐ์ด้วยใบตอง และการประกวดโคมลอย 

 ณ  คณะนิติศาสตร ์
----------------------------------------- 

 
วันศุกร์ที่  19  พฤศจิกายน  2553 
 

1. การประกวดกระทงประดิษฐ์ด้วยใบตอง 
- เวลา 09.00 น.  ผู้เข้าร่วมฯ ลงทะเบียน  และรายงานตัวทีมที่ส่งกระทงฯ เข้าร่วมประกวด 
- เวลา 09.30 น.  เรียนรู้ในการประดิษฐ์กระทงจากวิทยากรรับเชิญมาช่วยสอน จ านวน 2 

ท่าน 
- เวลา 12.00 น.  เชิญผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่คณะนิติศาสตร์ 
- เวลา 13.00 น.  ผู้เข้าร่วมฯ ตกแต่งกระทงเพื่อความสวยงาม และสร้างสรรค์ ของกระทงทีม 

            ที่ส่งเข้าประกวดในแต่ละประเภทให้สมบูรณ์   
- เวลา 14.00 น.  คณะกรรมการตัดสิน พิจารณาในหลายองค์ประกอบ เพื่อการตัดสินทีม/   

                        บุคคล ที่ชนะตามล าดับ และแจกรางวัล เป็นเสร็จพิธี 
- เวลา 15.00 น.  เชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ร่วมน า

กระทง 
           เพ่ือน าไปลอยน้ า ณ ท่าน้ าวัดชัยมงคล  โดยทางคณะนิติศาสตร์ ได้จัดเตรียม 
           รถ รับ-ส่ง  ไปร่วมในงานประเพณีลอยกระทงโดยพร้อมเพรียงกัน 

 
2. การประกวดโคมลอย 
- เวลา  09.00 น.  ทีมท่ีส่งโคมลอยเข้าประกวด ลงทะเบียน และรายงานตัว 
- เวลา  09.30 น.  เริ่มการประกวดของแต่ละทีม ตามล าดับก่อนหลัง 
- เวลา  12.00 น.  เชิญผู้เข้าร่วม ๆ รับประทานอาหารกลางวันที่คณะนิติศาสตร์ 
- เวลา  13.00 น.  ท าการประกวดของทีมที่เหลือต่อ 
- เวลา  14.00 น.  คณะกรรมการตัดสิน รวบรวมคะแนน และประกาศทีมที่ชนะตามล าดับ 

             และแจกรางวัล เป็นเสร็จพิธี 
 

 
------------------------------------------------- 

 
 
 
 



  
 

คณะนิติศาสตร์ เชิญชวนนักศึกษา และบคุลากร ร่วมส่งกระทงประดิษฐ์ด้วยใบตอง 
เข้าร่วมประกวด เนื่องในงานประเพณียี่เป็ง ประจ าปี 2553   
ที่ทางคณะไดจ้ัดกจิกรรมขึ้น  ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 

 

ระเบียบและหลักเกณฑ์การแข่งขันประดิษฐ์กระทงใบตอง – ดอกไม้สด 

1. บุคคลที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
1.1 กลุ่มนักศึกษาทุกชัน้ปี ของคณะนิติศาสตร ์และนักศึกษาต่างคณะ 
1.2 กลุ่มคณาจารย์ บุคลากร ทั้งภายในคณะ และตา่งคณะ 

2. เกณฑ์การแข่งขัน 
1.1 ประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดธุรรมชาติ ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น  2 ประเภท คือ   

ประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค ์
 1.2   เส้นผ่าศูนย์กลางของฐานกระทงตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 6 – 10 นิ้ว 

1.3   ส่วนสูงให้มีความสงูตามความเหมาะสม 
1.4   ทุกกลุ่มที่เข้าร่วมการประกวด  ต้องน าอุปกรณ์ที่จ าเปน็ในการจัดท ากระทง จากวสัดุธรรมชาติ     
        ที่ก าหนดมาเอง  ส่วนใบตองและฐานกระทง ทางคณะนติิศาสตร์ จะจัดเตรียมไว้ให้ โดยการแข่งขัน 
        ให้จัดตกแต่งได้ที่คณะนติศิาสตร์เท่านัน้   
1.5 จัดการแข่งขันในวันที่  19 พฤศจิกายน  2553  โดยแบง่เป็นทีม ๆ ละ 2 - 3  คน รายงานตวั และ

ลง 
         ทะเบียนในเวลา 09.00 น. เร่ิมแข่งขันเวลา  09.30– 3.30 น. ณ ห้องโถงหน้าส านกังานคณะ
นิติศาสตร ์
2.6   การตัดสินการแข่งขันและหลักเกณฑ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน และให้ถือค าตัดสิน 
        ของกรรมการเป็นที่สิน้สดุ  ทราบผลการตัดสนิในเวลาประมาณ 14.00 น. 

3.   เกณฑ์การตัดสิน คะแนนเตม็  60 คะแนน ทั้ง  2 ประเภท คอื                  สวยงาม      สร้างสรรค ์
 3.1   ความละเอียด / ความประณีตสวยงาม    10        10      คะแนน 
 3.2   ขนาด  รปูทรง  และสัดสว่น     10        10      คะแนน 
 3.3   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์     10        15      คะแนน 
 3.4   ความสมดลุของกระทง      5         5       คะแนน 
 3.5   ความถูกต้องตามความหมาย     10        10      คะแนน 
 3.6   งานเสร็จตามก าหนด       5         5       คะแนน 
 3.7   ความสะอาด  เปน็ระเบียบเวลาปฏิบัติงานและหลังท างาน   5         5       คะแนน 
 3.8   สามารถลอยน้ าได้ (ทดสอบลอยในภาชนะทีจ่ัดเตรียมไว้)   5         5       คะแนน 
4.   รางวัลการแข่งขัน ทั้ง 2 ประเภท คือ.-    
 -  เงินรางวัลชนะเลิศ 1-3  พร้อมของที่ระลึก และรางวลัชมเชย 
5.   รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน  2553 ณ งานบริหารงานบุคคล คณะนิติศาสตร์ โทรศัพท์. 3535, 
3577     
      โทรสาร. 3594 
6.   กรรมการจากภาคในคณะ 2 คน จากนอกคณะ 1 คน  รวมจ านวน 5 ท่าน. 

 
 
 
 



  

ใบสมัคร 
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงใบตอง – ดอกไม้สด 

เนื่องในงานประเพณียี่เป็ง ประจ าปี 2553  ของคณะนิติศาสตร ์
วันศุกร์ที่  19  พฤศจิกายน  2553 

 
ชื่อผู้ร่วมทีม (จ านวน 2 - 3 คน) ดังนี้.- 

1.     ……………………………………………………………….. 
2.     ……………………………………………………………….. 
3.     ……………………………………………………………….. 

 
สังกัด ภาควิชา ..................................... หนว่ยงาน ............................. คณะ ...................................... 
โทรศัพท.์............................................... 
 
มีความประสงค์ เข้าแข่งขันประดิษฐ์กระทงใบตอง- ดอกไม้สด ดังนี้ 

(    )  ส่งประเภทสวยงาม 
(    )  ส่งประเภทสร้างสรร 
  

 
ลงชื่อ........................................................              
       (......................................................) 
                          ผูส้มัคร 

ส่งใบสมัครที่   งานบริหารงานบุคคล  คณะนิติศาสตร์  ภายในวันพฤหัสบดีที ่18 พฤศจิกายน 2553 
                      โทรศัพท์  3535, 3577   โทรสาร  3594 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

การประกวดโคมลอย 
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2553  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

--------------------------------- 
เกณฑ์การก าหนดมาตรฐานการประกวดโคมลอย 

1. โคมท าด้วยกระดาษว่าว กระดาษเนื้อบางติดประกอบกันเป็นรูปทรงต่าง ๆ ส่วนใหญ่ท าเป็นลักษณะ
ของถุงลมก้นใหญ่ วงปากแคบ กระดาษที่ใช้ท านั้นใช้กระดาษสีเดียว หรือหลายสีก็ได้  ให้ดูแล้วสีสันที่
สวยงาม 

2. ขนาดของโคมลอย เส้นผ้าศูนย์กลาง  2 เมตรขึ้นไป หรือใช้กระดาษ 4 – 72 แผ่น 
       และถ้าขนาดใหญ่ ให้ใช้กระดาษเกินกว่า 72 แผ่นขึ้นไป 
3. ส่วนหางซึ่งขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว ยาวขนาด 5-20 เมตร 

เกณฑ์การตัดสินการประกวด 
คะแนนเต็ม  30  คะแนน  แยกเป็นดังนี้.- 

1. ความสวยงามของสีสรรที่สดสวยของโคมลอยสี่ต่าง ๆ  10  คะแนน 
2. ขณะปล่อยโคมลอย ลักษณะของโคมลอยต้องขึ้นตั้งตรง   10 คะแนน 

หรือเฉียงเล็กน้อย 
3. ลายละเอียดลูกเล่นของโคมลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า มีการปล่อยหาง 10 คะแนน 

มีเสียงประทัดดังเป็นจังหวะ หรือมีพลร่มควันสี กระดาษรุ้งสี 
ต่าง ๆ กระดาษเงิน-ทอง ลอยลงมาจากท้องฟ้า 

รางวัลผู้ชนะ คือ.- 
 - เงินรางวัลชนะเลิศ 1-3  พร้อมของที่ระลึก และรางวลัชมเชย 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ใบสมัครส่งโคมลอยเข้าร่วมประกวด 
 

หมายเลข ................... 
ชื่อ/กลุ่ม ผู้ส่งเข้าประกวด ........................................................................................................... ...... 
ส่งในนามของ   (     ) นักศึกษาชั้นปีที่ ………………….……… สังกัดคณะ .................................... 
                         (     )  บุคคลทั่วไป .............................................. สังกัดคณะ .................................... 
ส่งเข้าประกวด เป็นจ านวน .................. ลูก 
 

ส่งได้ที ่ :   งานบริหารงานบุคคล คณะนิติศาสตร์  โทร. 3535, 3577  โทรสาร  3594 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


