
ประเภทการประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์ “ผ้าขาวม้าหรรษา ภูมิปัญญาไทย” 
 

การประกวดผลิตภัณฑ์และลวดลายผ้าขาวม้า 
๑. เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าที่ถูกทอขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ เส้นฝ้าย ไหม หรืออ่ืน ๆ มคีวามยาวไม่น้อยกว่า            

๑๘๐ เซนติเมตร 
๒. ลวดลายของผ้าขาวม้า อาจมีการออกแบบลวดลายข้ึนใหม่ เป็นเอกลักษณ์ที่เฉพาะแสดงถึงอัตลักษณ์                 

หรือสะท้อนความเป็นตัวตนของชุมชนท้องถิ่นน้ัน ๆ  
๓. จัดส่งผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า เพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสิน ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์  

ตามท่ีอยู่  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
๓๙๘ หมู่ ๙ ตําบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐  
ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ 

๔. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลิตภัณฑ์ได้มากกว่า ๑ ช้ินงาน แต่ไม่เกิน ๓ ช้ินงาน/๑ ท่าน และมีสทิธ์ิ            
รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว 

๕. ผลิตภัณฑ์ผา้ขาวม้าที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือเผยแพร่ทีใ่ดมาก่อน และ           
ห้ามลอกเลียนแบบของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง  

๖. หากมีการฟ้องร้อง การละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือข้อพิพาททางกฎหมายเกี่ยวกับการลอกเลียนแบบของผลิตภัณฑ์
ที่ส่งเข้าประกวด ทางผู้จัดและคณะกรรมการไม่มีส่วนรับผดิชอบไม่ว่าในกรณีใด ถือเป็นความรับผิดชอบ
ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดข้อพิพาทน้ันเอง 

๗. ผู้ส่งผลงานต้องให้ “ช่ือ-สกุล” รวมถึง “สถานที่ที่สามารถติดต่อได้” และ “หมายเลขโทรศัพท์” ติดต่อกลับ
ที่สะดวก กรณทีี่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดใช้นามแฝง ในการประกวดต้องแจ้ง “ช่ือ-สกุล สถานที่ติดต่อ 
หมายเลขโทรศัพท์” ทีส่ามารถติดต่อได้และในกรณีที่ “ได้รับรางวัล” จะต้องแสดง “สําเนาบัตรประชาชน”            
เพ่ือยืนยันการรับรางวัล ทั้งน้ีหากผู้ส่งผลงาน ไม่แจ้งช่ือ-สกุล รวมถึงสถานท่ีติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ 
เพ่ือสะดวกในการติดต่อกลับ อาจถูก “ตัดสทิธ์ิ” การส่งผลงานได้  

๘. คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานการประกวดฯ ไม่มีสทิธ์ิส่งผลงานเข้าประกวดฯ  
๙. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
๑๐. สําหรับผลงานที่ได้รับรางวัล ผลิตภัณฑ์จะถูกนําไปจัดแสดงภายในซุ้มนิทรรศการ “ผ้าขาวม้า”                  

และขอเรียนเชิญเจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัล เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลและรับผลงานคืน                              
ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์  

๑๑. สําหรับผลงานที่ไม่ได้รับรางวัล ทางผู้จัดจะดําเนินการส่งกลับคืนให้กับเจ้าของผลงานในลําดับต่อไป 
 

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



เกณฑ์การพจิารณาตดัสนิการประกวดผลิตภัณฑแ์ละลวดลายผ้าขาวม้า 
 
 ช่ือผลงาน......................................................................................................................................... 

ช่ือ – สกุล………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ที่ รายการ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

๑ 
ตัวผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะตรงตามที่กําหนดไว้  
(การทอด้วยวัสดุธรรมชาติ เส้นฝ้าย ไหม หรืออ่ืน ๆ  
และมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐ เซนติเมตร)  

๒๐ คะแนน 
 

๒ 
การออกแบบลวดลาย สีสันสวยงาม มีเอกลักษณ์ 
ที่เฉพาะหรือสะท้อนความเป็นตัวตนของชุมชน
ท้องถิ่นน้ัน ๆ  

๕๐ คะแนน 
 

๓ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์  ๓๐ คะแนน  

รวมคะแนนทัง้สิ้น ๑๐๐  คะแนน  

 
 
     ลงช่ือ ....................................................................คณะกรรมการ 

            (...................................................................) 
 
     ลงช่ือ ....................................................................คณะกรรมการ 

            (...................................................................) 
 
     ลงช่ือ ....................................................................คณะกรรมการ 
                 (...................................................................) 
 
     ลงช่ือ ....................................................................คณะกรรมการ 

            (...................................................................) 
 
     ลงช่ือ ....................................................................คณะกรรมการ 
                 (...................................................................) 
 
 
 
 



ประเภทการประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์ “ผ้าขาวม้าหรรษา ภูมิปัญญาไทย” 
 

การประกวดออกแบบการใชผ้้าขาวม้าตกแต่งสถานที่หรอืที่อยู่อาศัย 
๑. การส่งผลงาน โดยนําเสนอผ่านภาพการออกแบบ ภาพวาดลงสี ภาพสเก็ต หรือภาพถ่ายผลงานที่สําเร็จ                    

ของการนําผ้าขาวม้ามาตกแต่งสถานที่หรือที่อยู่อาศัย อย่างสร้างสรรค์ที่หลากหลาย จาํนวน  ๑  ภาพ  
๒. จัดส่งภาพผลงานตามข้อ ๑. เพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสิน ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์  

ตามท่ีอยู่  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
๓๙๘ หมู่ ๙ ตําบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐  
ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานได้มากกว่า ๑ ช้ินงาน แต่ไม่เกิน ๓ ช้ินงาน/๑ ท่าน และมีสิทธ์ิ            
รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว 

๔. สําหรับผลงานที่ได้รับรางวัล เจ้าของผลงานจะต้องนําผลงานหรือช้ินงานจริง มาจัดประดับตกแต่ง                
ด้วยตนเอง ภายในซุ้มนิทรรศการ “ผ้าขาวมา้” ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  ณ ศาลาประชาคม             
จังหวัดนครสวรรค์ 

๕. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องไม่เคยส่งผลงานเข้าประกวดหรือเผยแพรท่ี่ใดมาก่อน และห้ามลอกเลยีนแบบ           
ของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง  

๖. หากมีการฟ้องร้อง การละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือข้อพิพาททางกฎหมายเกี่ยวกับการลอกเลียนแบบของผลิตภัณฑ์
ที่ส่งเข้าประกวด ทางผู้จัดและคณะกรรมการไม่มีส่วนรับผดิชอบไม่ว่าในกรณีใด ถือเป็นความรับผิดชอบ
ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดข้อพิพาทน้ันเอง 

๗. ผู้ส่งผลงานต้องให้ “ช่ือ-สกุล” รวมถึง “สถานที่ที่สามารถติดต่อได้” และ “หมายเลขโทรศัพท์” ติดต่อกลับ
ที่สะดวก กรณทีี่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดใช้นามแฝง ในการประกวดต้องแจ้ง “ช่ือ-สกุล สถานที่ติดต่อ 
หมายเลขโทรศัพท์” ทีส่ามารถติดต่อได้และในกรณีที่ “ได้รับรางวัล” จะต้องแสดง “สําเนาบัตรประชาชน”            
เพ่ือยืนยันการรับรางวัล ทั้งน้ีหากผู้ส่งผลงาน ไม่แจ้งช่ือ-สกุล รวมถึงสถานท่ีติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ 
เพ่ือสะดวกในการติดต่อกลับ อาจถูก “ตัดสทิธ์ิ” การส่งผลงานได้  

๘. คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานการประกวดฯ ไม่มีสทิธ์ิส่งผลงานเข้าประกวดฯ  
๙. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
๑๐. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธ์ิของสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 

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

 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การพจิารณาตดัสนิการประกวดออกแบบการใช้ผ้าขาวม้าตกแต่งสถานท่ีหรือท่ีอยู่อาศัย 
 

 ช่ือผลงาน......................................................................................................................................... 
ช่ือ – สกุล………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ที่ รายการ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

๑ 
ภาพผลงานมีคุณลักษณะตรงตามที่กําหนดไว้ 
(นําเสนอผ่านภาพการออกแบบ ภาพวาดลงสี 
ภาพสเก็ต หรือภาพถ่ายผลงานที่สําเร็จ) 

๒๐ คะแนน 
 

๒ มีความน่าสนใจ แปลกใหม ่รเิริ่ม สร้างสรรค์ ๔๐ คะแนน  

๓ สามารถนําไปใช้ประดับตกแต่งได้จริง ๔๐ คะแนน  

รวมคะแนนทัง้สิ้น ๑๐๐  คะแนน  

 
 
     ลงช่ือ ....................................................................คณะกรรมการ 

            (...................................................................) 
 
     ลงช่ือ ....................................................................คณะกรรมการ 

            (...................................................................) 
 
     ลงช่ือ ....................................................................คณะกรรมการ 
                 (...................................................................) 
 
     ลงช่ือ ....................................................................คณะกรรมการ 

            (...................................................................) 
 
     ลงช่ือ ....................................................................คณะกรรมการ 
                 (...................................................................) 
 
 
 
 
 
 



ประเภทการประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์ “ผ้าขาวม้าหรรษา ภูมิปัญญาไทย” 
 

การประกวดชดุแฟช่ัน การแต่งกายด้วยผ้าขาวม้า 
๑. การส่งผลงาน โดยนําเสนอผ่านภาพการออกแบบ ภาพวาดลงสี ภาพสเก็ต หรือภาพถ่ายผลงานที่สําเร็จ                    

ของการนําผ้าขาวม้ามาตัดเป็นชุดแฟช่ัน ชุดทํางาน ชุดลําลอง ชุดราตรี หรือเคร่ืองแต่งกายอ่ืน ๆ                  
ทั้งแบบสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรี อย่างสร้างสรรค์ที่หลากหลาย จํานวน  ๑  ภาพ  

๒. จัดส่งภาพผลงานตามข้อ ๑. เพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสิน ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์  
ตามท่ีอยู่  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
๓๙๘ หมู่ ๙ ตําบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐  
ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานได้มากกว่า ๑ ช้ินงาน แต่ไม่เกิน ๓ ช้ินงาน/๑ ท่าน และมีสิทธ์ิ            
รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว  

๔. สําหรับผลงานที่ได้รับรางวัล เจ้าของผลงานจะต้องตัดเย็บและนําชุดผลงานหรือช้ินงานจริง มาจัดแสดง            
ด้วยตนเอง ภายในซุ้มนิทรรศการ “ผ้าขาวมา้” ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  ณ ศาลาประชาคม             
จังหวัดนครสวรรค์ 

๕. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องไม่เคยส่งผลงานเข้าประกวดหรือเผยแพรท่ี่ใดมาก่อน และห้ามลอกเลยีนแบบ           
ของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง  

๖. หากมีการฟ้องร้อง การละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือข้อพิพาททางกฎหมายเกี่ยวกับการลอกเลียนแบบของผลิตภัณฑ์
ที่ส่งเข้าประกวด ทางผู้จัดและคณะกรรมการไม่มีส่วนรับผดิชอบไม่ว่าในกรณีใด ถือเป็นความรับผิดชอบ
ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดข้อพิพาทน้ันเอง 

๗. ผู้ส่งผลงานต้องให้ “ช่ือ-สกุล” รวมถึง “สถานที่ที่สามารถติดต่อได้” และ “หมายเลขโทรศัพท์” ติดต่อกลับ
ที่สะดวก กรณทีี่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดใช้นามแฝง ในการประกวดต้องแจ้ง “ช่ือ-สกุล สถานที่ติดต่อ 
หมายเลขโทรศัพท์” ทีส่ามารถติดต่อได้และในกรณีที่ “ได้รับรางวัล” จะต้องแสดง “สําเนาบัตรประชาชน”            
เพ่ือยืนยันการรับรางวัล ทั้งน้ีหากผู้ส่งผลงาน ไม่แจ้งช่ือ-สกุล รวมถึงสถานท่ีติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ 
เพ่ือสะดวกในการติดต่อกลับ อาจถูก “ตัดสทิธ์ิ” การส่งผลงานได้  

๘. คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานการประกวดฯ ไม่มีสทิธ์ิส่งผลงานเข้าประกวดฯ  
๙. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
๑๐. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธ์ิของสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 

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

 
 
 
 
 



เกณฑ์การพจิารณาตดัสนิการประกวดชุดแฟชั่น การแต่งกายด้วยผ้าขาวม้า 
 
 ช่ือผลงาน......................................................................................................................................... 

ช่ือ – สกุล………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ที่ รายการ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

๑ 
ภาพผลงานมีคุณลักษณะตรงตามที่กําหนดไว้ 
(นําเสนอผ่านภาพการออกแบบ ภาพวาดลงสี 
ภาพสเก็ต หรือภาพถ่ายผลงานที่สําเร็จ) 

๒๐ คะแนน 
 

๒ มีความน่าสนใจ แปลกใหม ่รเิริ่ม สร้างสรรค์ ๒๐ คะแนน  

๓ สามารถสวมใส่กับบุคคลได้จริง ๕๐ คะแนน  

๔ 
มีการนําเทคนิคต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ร่วมด้วย
(การปัก การถกั การทอ การย้อม รวงถึง
นวัตกรรมหรือวัสดุอ่ืน ๆ)  

๑๐ คะแนน 
 

รวมคะแนนทัง้สิ้น ๑๐๐  คะแนน  

 
 
     ลงช่ือ ....................................................................คณะกรรมการ 

            (...................................................................) 
 
     ลงช่ือ ....................................................................คณะกรรมการ 

            (...................................................................) 
 
     ลงช่ือ ....................................................................คณะกรรมการ 
                 (...................................................................) 
 
     ลงช่ือ ....................................................................คณะกรรมการ 

            (...................................................................) 
 
     ลงช่ือ ....................................................................คณะกรรมการ 
                 (...................................................................) 
 
 
 



ประเภทการประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์ “ผ้าขาวม้าหรรษา ภูมิปัญญาไทย” 
 

การประกวดการออกแบบและผลิตภัณฑ์สิ่งของเครื่องใช้ หรือเคร่ืองประดับตกแต่ง   
“ผา้ขาวม้าหรรษา ภูมิปัญญาไทย”  

๑. การส่งผลงาน โดยนําเสนอผ่านภาพการออกแบบ ภาพวาดลงสี ภาพสเก็ต หรือภาพถ่ายผลงานที่สําเร็จ                    
ของการนําผ้าขาวม้ามาประยุกต์ใช้เป็นผลติภัณฑ์ สิ่งของเครื่องใช้ อาทิ กระเป๋า หมวก หมอน เก้าอ้ี             
หรือเคร่ืองประดับตกแต่งอ่ืน ๆ อย่างสร้างสรรค์ที่หลากหลาย จํานวน  ๑  ภาพ  

๒. จัดส่งภาพผลงานตามข้อ ๑. เพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสิน ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์  
ตามท่ีอยู่  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
๓๙๘ หมู่ ๙ ตําบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐  
ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานได้มากกว่า ๑ ช้ินงาน แต่ไม่เกิน ๓ ช้ินงาน/๑ ท่าน และมีสิทธ์ิ            
รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว  

๔. สําหรับผลงานที่ได้รับรางวัล เจ้าของผลงานจะต้องผลิตช้ินงานและนําผลงานหรือช้ินงานจริง มาจัดแสดง            
ด้วยตนเอง ภายในซุ้มนิทรรศการ “ผ้าขาวมา้” ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  ณ ศาลาประชาคม             
จังหวัดนครสวรรค์ 

๕. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องไม่เคยส่งผลงานเข้าประกวดหรือเผยแพรท่ี่ใดมาก่อน และห้ามลอกเลยีนแบบ           
ของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง  

๖. หากมีการฟ้องร้อง การละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือข้อพิพาททางกฎหมายเกี่ยวกับการลอกเลียนแบบของผลิตภัณฑ์
ที่ส่งเข้าประกวด ทางผู้จัดและคณะกรรมการไม่มีส่วนรับผดิชอบไม่ว่าในกรณีใด ถือเป็นความรับผิดชอบ
ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดข้อพิพาทน้ันเอง 

๗. ผู้ส่งผลงานต้องให้ “ช่ือ-สกุล” รวมถึง “สถานที่ที่สามารถติดต่อได้” และ “หมายเลขโทรศัพท์” ติดต่อกลับ
ที่สะดวก กรณทีี่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดใช้นามแฝง ในการประกวดต้องแจ้ง “ช่ือ-สกุล สถานที่ติดต่อ 
หมายเลขโทรศัพท์” ทีส่ามารถติดต่อได้และในกรณีที่ “ได้รับรางวัล” จะต้องแสดง “สําเนาบัตรประชาชน”            
เพ่ือยืนยันการรับรางวัล ทั้งน้ีหากผู้ส่งผลงาน ไม่แจ้งช่ือ-สกุล รวมถึงสถานท่ีติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ 
เพ่ือสะดวกในการติดต่อกลับ อาจถูก “ตัดสทิธ์ิ” การส่งผลงานได้  

๘. คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานการประกวดฯ ไม่มีสทิธ์ิส่งผลงานเข้าประกวดฯ  
๙. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
๑๐. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธ์ิของสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 

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

 
 
 



เกณฑ์การพจิารณาตดัสนิการประกวดการออกแบบและผลิตภัณฑ์สิ่งของเครื่องใช้ 
หรือเครื่องประดับตกแตง่ “ผ้าขาวม้าหรรษา ภูมิปัญญาไทย” 

 
 ช่ือผลงาน......................................................................................................................................... 

ช่ือ – สกุล………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ที่ รายการ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

๑ 
ภาพผลงานมีคุณลักษณะตรงตามที่กําหนดไว้ 
(นําเสนอผ่านภาพการออกแบบ ภาพวาดลงสี 
ภาพสเก็ต หรือภาพถ่ายผลงานที่สําเร็จ) 

๒๐ คะแนน 
 

๒ มีความน่าสนใจ แปลกใหม ่รเิริ่ม สร้างสรรค์ ๒๐ คะแนน  

๓ สามารถใช้งานได้จริง ๕๐ คะแนน  

๔ 
มีการนําเทคนิคต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ร่วมด้วย
(การปัก การถกั การทอ การย้อม รวงถึง
นวัตกรรมหรือวัสดุอ่ืน ๆ) 

๑๐ คะแนน 
 

รวมคะแนนทัง้สิ้น ๑๐๐  คะแนน  

 
 
     ลงช่ือ ....................................................................คณะกรรมการ 

            (...................................................................) 
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     ลงช่ือ ....................................................................คณะกรรมการ 
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     ลงช่ือ ....................................................................คณะกรรมการ 
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