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ที่  ว.280/2560 
 

19 กรกฎาคม 2560 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธและสงนักเรียนเขารวมประกวดในกิจกรรมสหกรณสัมพันธ เอื้ออาทรและ

อนุรักษสิ่งแวดลอม 
 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียน / หัวหนาหนวยงานราชการ 

 

สิ่งที่สงมาดวย   1. รายละเอียดกิจกรรมสหกรณสัมพันธ เอื้ออาทรและอนุรักษสิ่งแวดลอม จํานวน  1  ชุด 

  2. รายละเอียดการแขงขันกิจกรรมประเภทตางๆ    จํานวน  1  ชุด 

  2. ใบสมัครเขารวมการแขงขัน      จํานวน  1  ฉบับ 
 

ดวยสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด โดยที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2559 ไดอนุมัติโครงการเอื้อ

อาทรสังคมและสิ่งแวดลอม และโครงการเสริมสรางอาชีพ มวีัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและกระตุนจิตสํานึกการมีสวน

รวมของเยาวชนในจังหวัดใหตระหนักและเล็งเห็นคุณคาของการอนุรักษสิ่งแวดลอม และเปนการเปดโอกาสให

เยาวชนไดแสดงความสามารถในเชิงสรางสรรค รวมไปถึงกิจกรรมการเสริมสรางอาชีพใหแกสมาชิกสหกรณ 

สนับสนุนใหมีการฝกอบรมในการทําอาชีพเสริม เพื่อเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน โดยจัดขึ้นในวันที่ 17 

สิงหาคม 2560 ณ  สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยในงานจะมีการจัด

นิทรรศการตางๆ และมีการจัดกิจกรรมการแขงขันใหแกนักเรียน นักศึกษา อาทิเชน กิจกรรมประกวดสุนทรพจน 

กิจกรรมประกวดภาพวาด กิจกรรมประกวดเรียงความ ตามรายละเอียดในสิ่งที่สงมาดวย 

ในการนี้ สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด ใครขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธกิจกรรมสหกรณ

สัมพันธฯ และรวมสงนักเรียน นักศึกษาเขาประกวดในกิจกรรมตางๆ โดยสามารถแจงความประสงคสมัครเขารวม

กิจกรรมได ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 
 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการ  และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้    
 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                  (นายปรีชา  ดุลยการัณย) 

                                             ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

 
ฝายอํานวยการ 

0-7471-1933, 086-4892412 
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กิจกรรมสหกรณสัมพันธ เอื้ออาทรและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2560  

ณ สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 
 

1. หลักการและเหตุผล  

เนื่องดวยสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด เปนองคกรหนึ่งที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและการมีสวน

รวมชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ตามหลักการและอุดมการณของสหกรณ อีกท้ังยังเล็งเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม รวมไปถึงการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนคุมคา จึงไดจัดทํากิจกรรมสหกรณสัมพันธ เอื้ออาทรและ

อนุรักษสิ่งแวดลอมขึ้น ภายใตโครงการเอื้ออาทรสังคมและสิ่งแวดลอม ผนวกเขากับโครงการเสริมสรางอาชีพ เพื่อ

สงเสริมและกระตุนจิตสํานึกการมีสวนรวมของเยาวชนในจังหวัดใหตระหนักและเล็งเห็นคุณคาของการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม ใสใจตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น นําไปสูความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต และเปนการเปด

โอกาสใหเยาวชนไดแสดงความสามารถในเชิงสรางสรรค รวมไปถึงกิจกรรมการเสริมสรางอาชีพใหแกสมาชิก

สหกรณ สนับสนุนใหมีการฝกอบรมในการทําอาชีพเสริม เพื่อเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน มีคุณคา เพื่อ

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยางยั่งยืน   
 

2. วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อใหเยาวชนในจังหวัดสตูลไดเขาใจหลักการสหกรณ 

2.2 เพื่อสงเสริมและกระตุนจิตสํานึกการมีสวนรวมของเยาวชนในจังหวัดสตูลใหตระหนักและเล็งเห็น

คุณคาของการอนุรักษสิ่งแวดลอม  

2.3 เพื่อเปดโอกาสใหเยาวชนในจังหวัดสตูลสหกรณไดแสดงความสามารถในเชิงสรางสรรค 

2.4 เพื่อสรางอาชีพเสริมใหแกสมาชิกสหกรณ เพื่อเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
 

3. รายละเอียดกิจกรรม 

3.1 การจัดซุมนทิรรศการความรูเกี่ยวกับหลักการสหกรณ การอนุรักษสิ่งแวดลอม และอาชีพเสริม จาก

หนวยงานตางๆ 

3.2 การแสดงกิจกรรมบนเวทีเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม  

3.3 ภาคปฏิบัติ ประกอบดวย 

(1) จัดการประกวดกิจกรรมตางๆ ใหเยาวชนในจังหวัดสตูลไดแสดงความสามารถ 

(2) กิจกรรมสรางอาชีพเสริมใหกับสมาชิกสหกรณ หลักสูตรระยะสั้น 
 

4. กลุมเปาหมาย 

4.1 นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาจังหวัดสตูล   

4.2 สมาชิกสหกรณที่สนใจเขารวมกิจกรรมสรางอาชีพเสริม หลักสูตรละ 20 คน จํานวน 10 หลักสูตร 
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5.การดําเนินงาน 

5.1 แตงตั้งคณะทํางานจัดกิจกรรม 

5.2 ประสานงานกับเจาหนาที่ และหนวยงานผูเกี่ยวของ จัดหาวิทยากร  

5.3 ประชาสัมพันธโครงการ รับสมัครผูสนใจ 

5.4 ติดตามความคืบหนาของแตละฝายงาน  

5.5 จัดทํากิจกรรม 

5.6 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 

6. สถานที่ดําเนินงาน 

สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560 ตั้งแตเวลา 08.00 น. - 17.00 น. (1 วัน) 
 

8.ผลที่คาดวาจะไดรับ 

8.1 เยาวชนในจังหวัดสตูลไดเขาใจหลักการสหกรณ 

 8.2 เยาวชนในจังหวัดสตูลมจีิตสํานึกการมีสวนรวมและเล็งเห็นคุณคาของการอนุรักษสิ่งแวดลอม  

 8.3 เยาวชนในจังหวัดสตูลสหกรณไดแสดงความสามารถในเชิงสรางสรรค  

 8.4 สมาชิกสหกรณ ที่สนใจมีโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเปนการเพิ่มรายได และใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชนตอตนเองและครอบครัว 
 

 

------------------------------------------- 
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การแขงขันสําหรับนักเรียน-นักศึกษา  

กิจกรรมสหกรณสัมพันธ เอื้ออาทรและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2560  

ณ สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 
------------------------------------------- 

 

 กิจกรรมประกวดสุนทรพจน 
 

1. คุณสมบัติผูสงผลงานเขาประกวด 

        1.1 ผูมีสิทธิสมัครแบงเปน 3 รุน ดังนี ้

ระดับที่ 1 คือ ผูที่กําลังศึกษาชั้นประถมศึกษา ในสถานศึกษาจังหวัดสตูล 

ระดับที่ 2 คือ ผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในสถานศึกษาจังหวัดสตูล 

ระดับที่ 3 คือ ผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย, หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)      

                 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ในสถานศึกษาจังหวัดสตูล 

 1.2 กําหนดใหโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาสงเด็กเขาประกวดได รุนละไมเกิน 2 คน 
 

2. เกณฑการตัดสินใหคะแนน  คะแนนรวม 100 คะแนน  แบงเปน 3 สวน  ประกอบดวย 

2.1  เนื้อหา  40 คะแนน  ประกอบดวย 

     - ลําดับเนื้อหา  ความตอเนื่อง      10  คะแนน 

 - ความถูกตองของขอมูล  ความสอดคลองกับหัวขอเรื่อง   10  คะแนน 

 - คุณคาของเนื้อหา (ประโยชนของเนื้อหาที่จะนําไปใช)   10  คะแนน 

 - ความถูกตองของรูปแบบ      10  คะแนน 

2.2 การนําเสนอ  30  คะแนน  ประกอบดวย 

- อักขระวิธี       10 คะแนน 

- น้ําเสียง       10 คะแนน  

- บุคลิกภาพ (ภาษากาย)      10 คะแนน 

2.3 การใชภาษา  30  คะแนน  ประกอบดวย 

- ระดับภาษาเหมาะสมกับเนื้อหา      10  คะแนน 

- ความถูกตองดานไวยากรณ การเลือกใชคํา การผูกประโยค 10  คะแนน 

- สํานวนโวหาร        10  คะแนน 
 

3. การกําหนดหัวขอและเวลาการประกวด 

      3.1 หัวขอการประกวด  “เยาวชนกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม”   

        3.2 ผูเขาประกวดแขงขันแตละคนมีเวลาในการพูด 5 นาที  โดยจะพูดเกินหรือขาดจากเวลาที่กําหนด

ไวไดเพียง 1 นาที  หากเกินหรือขาดมากกวานั้นจะถูกตัดคะแนน 
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 4. วันกําหนดสงใบสมัครและวันประกวด  

4.1 สงใบสมัครถึงสํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 หรือ 

ทางโทรสาร 074 – 722187  

4.2 กําหนดประกวดในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 
 

           5.  รูปแบบการเตรียมสุนทรพจน  เหมือนการเตรียมการพูดในโอกาสตาง ๆ โดยแบงบทพูด ออกเปน 3 

สวน  คือ สวนนํา  สวนเนื้อหา และ สวนทาย 

       1) สวนนํา เปนการบอกกลาววาผูพูดเปนใคร พูดในฐานะอะไร  ในโอกาสใด แลวนําเขาสูเนื้อหา  ดวย

วิธีการที่เราความสนใจ เชน ใชภาษาสุภาพ  คําคม หรือเหตุการณปจจุบัน  ที่สอดคลองกับเรื่องราวที่จะกลาวตอไป   

2) สวนเนื้อหา ควรแยกประเด็นเปนขอ ๆ โดยคํานึงถึงเอกภาพ คือ ความเปนหนึ่งเดียวของเรื่อง  

สัมพันธภาพ คือ ความเกี่ยวเนื่องกัน และสารัตถะภาพ หรือ การเนนย้ําประเด็นสําคัญของเรื่องแตละประเด็นตองมี

ขอมูล  หลักฐานอางอิงที่นาเชื่อถือ และมีตัวอยางประกอบใหชัดเจน 

       3) สวนลงทาย ทําไดหลายวิธี เชน สรุปทบทวนประเด็นเนื้อหา เสนอขอคิด หรือแนวทางปฏิบัติ เนน

ประเด็นสําคัญ สามารถแทรกอารมณขัน เพื่อลดความตึงเครียด ความกดดัน แตไมใชพร่ําเพรื่อ จนกลายเปนเรื่อง

ตลกโปกฮา เปนตน 
 

6. รางวัลการประกวด    

        ระดับที่ 1 ระดับประถมศึกษา  

             รางวลัชนะเลิศอันดับ  1   ไดรับเงินรางวัล จํานวน  1,200  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

             รางวลัรองชนะเลิศอันดับ  1 ไดรับเงินรางวัล จํานวน  1,000  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

             รางวลัรองชนะเลิศอันดับ  2 ไดรับเงินรางวัล จํานวน    700  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

ระดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนตน   

                      รางวัลชนะเลิศอันดับ  1        ไดรับเงินรางวัล จํานวน  1,500  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1     ไดรับเงินรางวัล จํานวน  1,200  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

                      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2     ไดรับเงินรางวัล จํานวน    800  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

ระดับที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย, หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   

                      รางวัลชนะเลิศอันดับ  1        ไดรับเงินรางวัล จํานวน  1,500  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1     ไดรับเงินรางวัล จํานวน  1,200  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

                      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2     ไดรับเงินรางวัล จํานวน    800  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

** หมายเหตุ 

          ผูเขาแขงขันที่ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และทําคะแนนได 90-100 คะแนน  รับเงินพิเศษ 

เพิ่มอีก 500 บาท  
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 กิจกรรมการประกวดวาดภาพ 
 

1. คุณสมบัติผูสงผลงานเขาประกวด 

        1.1 ผูมีสิทธิสมัครแบงเปน 3 รุน ดังนี ้

ระดับที่ 1 คือ ผูที่กําลังศึกษาชั้นประถมศึกษา ในสถานศึกษาจังหวัดสตูล 

ระดับที่ 2 คือ ผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในสถานศึกษาจังหวัดสตูล 

ระดับที่ 3 คือ ผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย, หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    

                 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ในสถานศึกษาจังหวัดสตูล 

 1.2 กําหนดใหโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาสงเด็กเขาประกวดได รุนละไมเกิน 2 คน 
 

2. วันกําหนดสงใบสมัครและวันประกวด  

2.1 สงใบสมัครถึงสํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 หรือ 

ทางโทรสาร 074 – 722187  

2.2 กําหนดประกวดในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด       

ใชเวลาในการวาดภาพไมเกิน 3 ชั่วโมง 
 

3. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ 

     3.1 หัวขอการประกวด “ชุมชนกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม”   

     3.2 ผูจัดการประกวด จัดเตรียมอุปกรณให ประกอบดวย 

กระดาษวาดเขียน 100 แกรม ขนาด 15 นิ้ว X 22 นิ้ว  

3.3 ใหผูเขาประกวดจัดเตรียมอุปกรณมาเอง ดังนี้ (ดินสอ ยางลบ แผนรองวาดภาพและสี) 

                     ระดับที่ 1 ระดับประถมศึกษา                       สีเทียนหรือ สีไม 

                     ระดับที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน    สีชอลค 

ระดับที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย , ปวช. , ปวส.    ลายเสน 
 

4. เกณฑการใหคะแนน เต็ม 100 คะแนน ดังนี้ 

                4.1 วาดภาพตามหัวขอที่กําหนดและวางภาพที่เหมาะสม            40 คะแนน 

                4.2 ความคิดริเริ่มสรางสรรค                                             30 คะแนน 

                4.3 ความประณีตสวยงาม                                                30 คะแนน 

  ** หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สุด 
      

6. รางวัลการประกวด 

       ระดับที่ 1 ระดับประถมศึกษา  

             รางวัลชนะเลิศอันดับ  1   ไดรับเงินรางวัล จํานวน  1,200  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 ไดรับเงินรางวัล จํานวน  1,000  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 ไดรับเงินรางวัล จํานวน    700  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

ระดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน   

                      รางวัลชนะเลิศอันดับ  1      ไดรับเงินรางวัล จํานวน  1,500  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 ไดรับเงินรางวัล จํานวน  1,200  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

                      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2     ไดรับเงินรางวัล จํานวน    800  บาท   พรอมเกียรติบัตร 
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ระดับที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย, หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   

                      รางวัลชนะเลิศอันดับ  1        ไดรับเงินรางวัล จํานวน  1,500  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 ไดรับเงินรางวัล จํานวน  1,200  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

                      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2     ไดรับเงินรางวัล จํานวน    800  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

 ** หมายเหตุ 

ผูเขาแขงขันที่ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และทําคะแนนได 90-100 คะแนน  รับเงินพิเศษ 

เพิ่มอีก 500 บาท  
 

 กิจกรรมการเขียนเรียงความ 
 

1. คุณสมบัติผูสงผลงานเขาประกวด 

        1.1 ผูมีสิทธิสมัครแบงเปน 3 รุน ดังนี ้

ระดับที่ 1 คือ ผูที่กําลังศึกษาชั้นประถมศึกษา ในสถานศึกษาจังหวัดสตูล 

ระดับที่ 2 คือ ผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในสถานศึกษาจังหวัดสตูล 

ระดับที่ 3 คือ ผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย, หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

                 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ในสถานศึกษาจังหวัดสตูล 

 1.2 กําหนดใหโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาสงเด็กเขาประกวดได รุนละไมเกิน 2 คน 
 

2. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน 

2.1 หัวขอในการในการแขงขัน “เศรษฐกิจพอเพียงกับการดํารงชีวิต ” ทุกระดับชั้น   

2.2 ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 เขียนดวยลายมือตนเอง ดวยดินสอ หรือปากกา โดยใช

ตัวอักษรอานงาย ถูกตองตามลักษณะวิธีเขียนอักษรไทย 

2.3 หามนําตนฉบับมาดูในขณะแขงขัน 

2.4 เวลาในการเขียนเรียงความ 1 ชั่วโมง  30 นาท ี
 

3. วันกําหนดสงใบสมัครและวันประกวด  

3.1 สงใบสมัครถึงสํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 หรือ 

ทางโทรสาร 074 – 722187  

3.2 กําหนดประกวดในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด  
 

 4. เกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน  แบงเปน 

  - ลําดับขอความและความคิดตอเนื่องสอดคลองกันตลอดเรื่อง      20 คะแนน 

  - แสดงเหตุและผลอยางสมเหตุสมผล        20 คะแนน 

  - ยกตัวอยาง อางอิงประกอบ มีสํานวนโวหาร สุภาษิต คําคม ตัวเลข  

  สถิติ  บุคคล ฯลฯ ไดอยางเหมาะสม         10 คะแนน 

- รูปแบบ ประกอบดวย สวนนํา เนื้อเรื่อง และสรุป         10 คะแนน 

- เขียนถูกตองตามอักขรวิธี (การสะกดคํา เวนวรรคตอน เครื่องหมายวรรคตอน)  20 คะแนน 
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- ความยาวของเรื่องตามกําหนด            10 คะแนน 

- สะอาดเรียบรอย                                                                    10 คะแนน 
 

** หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สุด 
 

5. รางวัลการประกวด 

        ระดับที่ 1 ระดับประถมศึกษา  

             รางวัลชนะเลิศอันดับ  1   ไดรับเงินรางวัล จํานวน  1,200  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 ไดรับเงินรางวัล จํานวน  1,000  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 ไดรับเงินรางวัล จํานวน    700  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

ระดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน   

                      รางวัลชนะเลิศอันดับ  1        ไดรับเงินรางวัล จํานวน  1,500  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 ไดรับเงินรางวัล จํานวน  1,200  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

                      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2   ไดรับเงินรางวัล จํานวน    800  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

ระดับที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย, หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   

                      รางวัลชนะเลิศอันดับ  1        ไดรับเงินรางวัล จํานวน  1,500  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

                      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1    ไดรับเงินรางวัล จํานวน  1,200  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

                      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2     ไดรับเงินรางวัล จํานวน    800  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

** หมายเหตุ 

          ผูเขาแขงขันที่ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และทําคะแนนได 90-100 คะแนน  รับเงินพเิศษ 

เพิ่มอีก 500 บาท  

 

 กิจกรรมการประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น 
 

1. คุณสมบัติผูสงผลงานเขาประกวด 

        1.1 ผูมีสิทธิสมัครแบงเปน 3 รุน ดังนี ้

ระดับที่ 1 คือ ผูที่กําลังศึกษาชั้นประถมศึกษา ในสถานศึกษาจังหวัดสตูล 

ระดับที่ 2 คือ ผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในสถานศึกษาจังหวัดสตูล 

ระดับที่ 3 คือ ผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย, หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

                 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ในสถานศกึษาจังหวัดสตูล 

 1.2 แขงขันเปนทีม ๆ ละ 3 คน และสงรายชื่อผูเขาแขงขันพรอมครูผูฝกสอนทีมละ 1 คน 

 1.3 กําหนดใหโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาสงเด็กเขาประกวดได รุนละไมเกิน 2 ทีม 
 

2. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน 

     2.1 วัสดุที่ใชในการปฏิบัติงานใหผูแขงขันจัดเตรียมมาใหพรอม   

     2.2 ไมอนุญาตใหผูเขาแขงขัน เจาะ ตัด ตกแตงวัสดุที่จะนําใชประดิษฐกอนการแขงขัน 

     2.3 ประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถ่ินไมจํากัดชนิด รูปแบบอิสระ 

     2.4 ระยะเวลาที่ใชในการแขงขัน 2 ชั่วโมง 
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3. วันกําหนดสงใบสมัครและวันประกวด  

3.1 สงใบสมัครถึงสํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 หรือ 

ทางโทรสาร 074 – 722187  

3.2 กําหนดประกวดในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด  
 

4. เกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน  แบงเปน 

4.1 กระบวนการทํางาน (40 คะแนน) 

     - การรวมมือในการทํางาน  10 คะแนน 

     - ความประหยัดและความคุมคา    10 คะแนน 

     - ความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงาน   10 คะแนน 

  - การใชและการเก็บอุปกรณ  10 คะแนน 

       4.2 ผลงาน (60 คะแนน) 

     - ความประณีต คงทน สวยงาม  10 คะแนน 

     - การเลือกวัสด ุ    10 คะแนน 

     - ความคิดสรางสรรค      10 คะแนน 

     - ประโยชนการใชงาน     10 คะแนน 

  - เวลาในการปฏิบัติงาน   10 คะแนน 

  - ความถูกตองตามหลักเกณฑแขงขัน 10 คะแนน 
 

** หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สุด 
 

5. รางวัลการประกวด 

        ระดับที่ 1 ระดับประถมศึกษา  

             รางวัลชนะเลิศอันดับ  1   ไดรับเงินรางวัล จํานวน  1,200  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 ไดรับเงินรางวัล จํานวน  1,000  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 ไดรับเงินรางวัล จํานวน    700  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

ระดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน   

             รางวลัชนะเลิศอันดับ  1        ไดรับเงินรางวัล จํานวน  1,500  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

             รางวลัรองชนะเลิศอันดับ  1     ไดรับเงินรางวัล จํานวน  1,200  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

             รางวลัรองชนะเลิศอันดับ  2      ไดรับเงินรางวัล จํานวน    800  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

ระดับที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย, หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   

             รางวลัชนะเลิศอันดับ  1       ไดรับเงินรางวัล จํานวน  1,500  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

             รางวลัรองชนะเลิศอันดับ  1 ไดรับเงินรางวัล จํานวน  1,200  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

             รางวลัรองชนะเลิศอันดับ  2      ไดรับเงินรางวัล จํานวน    800  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

 ** หมายเหตุ 

          ผูเขาแขงขันที่ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และทําคะแนนได 90-100 คะแนน  รับเงินพิเศษ 

เพิ่มอีก 500 บาท (ประเภททีม 3 คน ๆ ละ 500 เปนเงิน 1,500 ) 


