โครงการประกวดการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประจาปี 2561
ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการจากความหลากหลายทางชีวภาพ
และภูมิปัญญาที่โดดเด่นในท้องถิ่น ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0”
จัดโดย สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
------------------------------------------------------------------------------------------------------

แนวคิดและหลักการในการดาเนินงาน
สำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน) หรือ BEDO เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่ อ
สนั บ สนุ น กำรพัฒ นำเศรษฐกิจ จำกฐำนชีว ภำพ ได้เล็ งเห็ นถึงควำมส ำคัญของกำรส ำรวจ และร วบรวมข้อมู ล
ทรัพยำกรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและภูมิปัญญำท้องถิ่นโดยที่ผ่ำนมำได้ดำเนินกิจกรรมมำอย่ำงต่อเนื่อง ใน
กำรขยำยพื้นที่เป้ำหมำย กระตุ้นให้กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำมำร่วมกิจกรรม และเกิดกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรติดต่อสื่อสำร
แลกเปลี่ยนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและภูมิปั ญญำท้องถิ่น โดยได้ขยำยเครือข่ำยให้มีควำมคลอบคลุม
กลุ่มเป้ำหมำยทั้งเยำวชนในระดับนักเรียนและโรงเรียน/สถำบันกำรศึกษำ ให้มีกำรติดต่อสื่อสำรแลกเปลี่ยนข้อมูล
ควำมรู้กันเป็นเครือข่ำย และร่วมกันจดบันทึก จดแจ้งถึงทรัพยำกรชีวภำพและภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชนเข้ำ
สู่ระบบฐำนข้อมูลตำมยุทธศำสตร์บูรณำกำรฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2552-2560 สพภ. ได้ดำเนินโครงกำรสร้ำงเครือข่ำยสื่อสำรแลกเปลี่ยนข้อมูลควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพและภูมิปัญญำท้องถิ่น ได้รับกระแสกำรตอบรับเป็นอย่ำงดียิ่ง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
BEDO จึงมีควำมประสงค์ที่จะดำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องต่อไปอีก โดยขยำยพื้นที่เป้ำหมำยให้มำกยิ่งขึ้น และนำ
ผลจำกกำรดำเนินกิจกรรมในปีที่ผ่ำนมำ มำปรับใช้และปรับเปลี่ยนรูปแบบ เพื่อให้เกิดควำมน่ำสนใจและกระตุ้นให้
กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำมำร่วมกิจกรรม และเกิดกำรสร้ำงเครื อข่ำยกำรติดต่อสื่อสำรแลกเปลี่ยนข้อมูลควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพและภูมิปัญญำท้องถิ่น โดยให้เริ่มมีกำรติดต่อสื่อสำรแลกเปลี่ยนข้อมูลควำมรู้กันเป็นเครือข่ำยระหว่ำง
ชุมชนให้ขยำยพื้นที่ให้ครอบคลุมชุมชนที่ BEDO ให้กำรสนับสนุน

วัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน
1. เพื่อสร้ำงกำรรั บรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจควำมสำคัญของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและ ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น รวมถึงกำรชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำร
สร้ำงสรรค์เชิงเศรษฐกิจและกระตุ้นให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ำยชุมชน
2. เพื่อให้เกิดกำรขยำยฐำนกลุ่มเครือข่ำยชุมชนบน Community Website ให้กว้ำงขวำงและมีจำนวนเพิ่ม
มำกขึ้น รวมถึงช่วยจุดประกำยกำรนำไปใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ อำทิ ผลิตภัณฑ์จำกทรัพยำกร
ชีวภำพ

3. เพื่ อ ให้ ไ ด้ ฐ ำนข้ อ มู ล ทรั พ ยำกรชี ว ภำพและภู มิ ปั ญ ญำท้ อ งถิ่ น เบื้ อ งต้ น ของเครื อ ข่ ำ ยชุ มชน โดยใช้
Community Website ให้เป็นช่องทำงสำหรับกำรบันทึกข้อมูล โดยใช้กิจกรรมต่ำง ๆ กระตุ้นให้เกิด
กำรมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดควำมคิดในกำรนำไปพัฒนำสู่อำชีพและรำยได้ของคนในชุมชนต่อไป

กลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ
ทำงกลุ่มกิจกำรฯ ได้แบ่งกลุ่มเป้ำหมำยออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้
1. สถำบันกำรศึกษำ โรงเรียนทั้งภำครัฐและเอกชน จำกทุกจังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วย
- นักเรียนที่กำลังศึกษำในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นและตอนปลำยชั้นปีที่ 1-6 มีอำยุระหว่ำง 13-18 ปี
- ครู อำจำรย์ จำกสถำบันกำรศึกษำ โรงเรียนทั้งภำครัฐและเอกชน จำกทุกจังหวัดทั่วประเทศ
- บุคคลแวดล้อมสถำบันกำรศึกษำ อำทิ ชุมชน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ของนักเรียน
2. ประชำชนทั่วไป

เป้าหมายของโครงการฯ
1. เยำวชนได้ ร่ วมกิ จกรรม เกิ ดกระบวนกำรกำรคิ ด สร้ ำงสรรค์ พั ฒนำด้ ำนกำรศึ กษำรวบรวมข้ อมู ลควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพและภูมิปัญญำท้องถิ่นเพื่อนำประโยชน์หรือมีองค์ควำมรู้ เกิดควำมตระหนัก ควำมรัก
หวงแหนและใส่ใจในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร
2. สำนักงำนฯ มีเครื่องมือในกำรประชำสัมพันธ์ ผ่ำนกำรสื่อสำรในรูปแบบกิจกรรมกำรประกวด หรือสื่อสำร
ผ่ำนรำยกำรโทรทัศน์หรือกำรสื่อสำรผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย ทำให้กลุ่มเป้ำหมำย
ได้เข้ำใจบทบำทของกสำนักงำน และเพื่อภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
3. กลุ่มเป้ำหมำยได้ตระหนักถึงคุณค่ำและรู้จักกำรสร้ำงจิตสำนึกด้ำนกำรเห็นคุณค่ำ ประโยชน์และก่อเกิด
ควำมคิดในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรชีวภำพและภูมิปัญญำท้องถิ่นของตนเอง
4. เยำวชน ครู อำจำรย์ สถำบั นกำรศึกษำ ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้มำ คิดปฏิบัติและ
แสดงออกได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ และสำมำรถนำข้อมูลจำก www.biogang.net ไปประยุกต์ใช้ในกำรเรียน
กำรสอน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการประกวดโรงเรียนต้นแบบ (Bio Gang Challenge 2018)

 ผู้เข้ำประกวดต้องเป็นเยำวชนที่กำลังศึกษำอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 ประจำปีกำรศึกษำ
2560 ในโรงเรียนทั้งภำครัฐ และเอกชนจำกทุกจังหวัดทั่วประเทศ
 จำนวนผู้เข้ำประกวดกลุ่มละ 5 คน
 แต่ละกลุ่มจะต้องมีอำจำรย์ที่ปรึกษำในกำรสร้ำงผลงำน 1 ท่ำน
 โรงเรียนแต่ละแห่งสำมำรถส่งกลุ่มผู้เข้ำแข่งขันได้มำกกว่ำ 1 กลุ่ม แต่ละกลุ่มสำมำรถส่งผลงำนได้ 1
ผลงำนเท่ำนั้น
 ผู้เข้ำประกวดจะต้องนำพืชพันธุ์ในท้องถิ่น มำใช้ประกอบในกำรจัดออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริกำร
เพื่อส่งเข้ำประกวด

 ผู้เข้ำประกวดจะต้องสร้ำงสรรค์ผลงำนด้วยตนเองไม่มีกำรคัดลอก หรือลอกเลียนแบบผลงำนของ
ผู้อื่น หรือเคย เผยแพร่ หรือปรำกฏในที่อื่นๆ หรือสื่อใดๆ มำก่อนหำกพบว่ำผู้เข้ำประกวดทำผิด
กติกำ คณะกรรมกำรจะตัดสิทธิ์จำกกำรประกวดทันที

กาหนดการประกวดโรงเรียนต้นแบบ (Bio Gang Challenge 2018)
ที่

กิจกรรม

วันที่ดำเนินงำน

1

ส่งจัดหมายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 มี.ค. ถึงวันที่ 20 เม.ย. 2561

2

ระยะเวลาส่งผลงานรอบแรก

วันที่ 1 เม.ย. ถึงวันที่ 20 พ.ค. 2561

3

ประชุมคณะกรรมการตัดสินรอบแรก

วันที่ 23 พ.ค. 2561

4

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 15 ทีม

วันที่ 24 พ.ค. 2561

5

กิจกรรม Biogang BootCamp

วันที่ 30 ถึงวันที่ 1 มิ.ย. 2561

6

ระยะเวลาส่งผลงานรอบสอง

วันที่ 2 มิ.ย. ถึงวันที่ 30 ก.ค. 2561

7

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 5 ทีม

วันที่ 6 ส.ค. 2561

8

นาเสนอผลงาน และประกาศผล/มอบรางวัล

BEDO สัญจร2018 ภาคกลาง(กทม.) ประมาณ
เดือนกันยายน

9

ทัศนศึกษาโครงการพระราชดาริฯ

หลังจากประกาศผลงานBEDO สัญจร

รายละเอียดและเกณฑ์การประกวดรอบคัดเลือก
เป็นกำรคัดเลือกผู้เข้ำประกวดในระดับภูมิภำค โดยแบ่งออกเป็น 5 ภูมิภำค เพื่อคัดเลือกทีมผ่ำนกำรคัดเลือก
ภูมิภำคละ 3 ทีม รวมเป็น 15 ทีม เพื่อประกวดในรอบที่สองต่อไป โดยรำยละเอียดกำรประกวดในรอบแรก
ประกอบด้วย
1. ส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวดโรงเรียนต้นแบบ โดยใช้แบบฟอร์มตำมที่กำหนดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและ
จัดส่งมำพร้อมกับเอกสำรของผู้เข้ำร่วมประกวดและผลงำนที่ส่งเข้ำร่วมประกวด
2. เอกสารของผู้เข้าประกวด ประกอบด้วย
 ข้อมูลผู้สมัครเข้ำประกวด พร้อมแนบรูปถ่ำย 1 รูปต่อ 1 คน ลงในกระดำษ A4 (ชื่อโรงเรียน / ชื่อ
ทีม / ชื่อ-นำมสกุล / หมำยเหตุ : ตำมจำนวนสมำชิกในทีม)
 ข้อมูลอำจำรย์ที่ปรึกษำ 1 ท่ำน (ชื่อ / ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / E-mail / ที่สำมำรถติดต่อได้สะดวก)
 ข้อมูลผู้ประสำนงำน/หัวหน้ำทีม (ชื่อ / ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / E-mail / ที่สำมำรถติดต่อได้สะดวก)
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำบัตรประจำตัวนักเรียน จำนวน 1 ชุด/คน
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำบัตรรำชกำร (อำจำรย์ที่ปรึกษำ) จำนวน 1 ชุด/คน
 หนังสือรับรองจำกทำงโรงเรียน จำนวน 1 ชุด/ทีม
 เอกสำรยินยอมในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมจำกผู้ปกครองของนักเรียนแต่ละคน
3. รายละเอียดการจัดทาผลงานส่งเข้าประกวด
 เอกสำรโครงกำรฉบับย่อ (Proposal) จำนวน 3 ชุด ลงในกระดำษ A4 ประกอบด้วย ฉบับจริงภำพสี
1 ชุด และฉบับสำเนำภำพสี หรือขำว-ดำ จำนวน 2 ชุด
 รูปภำพผลงำนกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยจัดให้อยู่ในรูปเล่มเดียวกับเอกสำรโครงกำร (Proposal)
 Clip VDO นำเสนอกำรพัฒนำต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริกำรจำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและภูมิ
ปัญญำที่โดดเด่นในท้องถิ่น ควำมยำวไม่เกิน 5 นำที ทำกำรบันทึกไฟล์ Clip VDO ลงแผ่น CD /กอก
หรือแฟลชไดรว์ จำนวน 1 ชุด
4. ช่องทางการจัดส่งผลงานเข้าประกวด
ผู้ส่งผลงำนเข้ำร่วมประกวดโรงเรียนต้นแบบ จะต้องรวบรวมเอกสำรในข้อที่ 1-3 ให้ครบถ้วน
และจัดส่งทำงไปรษณีย์ มำที่ สำนักงำนฯ
5. ระยะเวลาในการจัดส่งผลงานรอบแรก
ส่งผลงำนได้ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เม.ย. ถึงวันที่ 20 พ.ค. 2561
เกณฑ์การให้คะแนนรอบแรก
ใช้เกณฑ์ในการตัดสินรอบแรกจานวนรวม 100 คะแนน ประกอบไปด้วย
 กำรสำรวจรวบรวมข้อมูลองค์ควำมรู้ภูมิปัญญำและกำรนำทรัพยำกรในท้องถิ่นมำใช้ 20
คะแนน
 กำรออกแบบกำรพัฒนำต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริกำรจำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและ
ภูมิปัญญำที่โดดเด่นในท้องถิ่น
20
คะแนน

 วิธีกำรนำเอำหลักกำร BEDO Concept มำใช้ในกำรพัฒนำต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์หรือบริกำร
คะแนน
 กำรจัดทำแผนกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้และ
กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับชุมชน
คะแนน
 แผนกำรตลำดหรือสร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน
คะแนน
 ควำมน่ำสนใจของคลิปวีดีโอแนะนำผลงำน ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 5 นำที
คะแนน

20
15
15
10

รายละเอียดการประกวดรอบสอง
คณะกรรมกำรจะคัดเลือกผู้ที่ส่งผลงำนเข้ำร่วมประกวดจำกแต่ละภูมิภำคๆละ 3 ทีม รวมเป็น 15 ทีม ซึ่ง
ทั้ง 15 ทีมนั้นจะต้องส่งตัวแทน ทีมละ 3 คน พร้อมด้วยอำจำรย์ที่ปรึกษำประจำกลุ่ม จำนวน 1 ท่ำน เข้ำร่วม
กิจกรรม Bio Gang Challenge 2018: Bootcamp เป็นเวลำ 3 วัน 2 คืน เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ให้กับเยำวชนกลุ่มเป้ำหมำย และสำมำรถแนวคิดกำรพัฒนำต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริกำรจำกควำมหลำกหลำย
ทำงชี ว ภำพและภู มิ ปั ญ ญำที่ โ ดดเด่ น ในท้ อ งถิ่ น ภำยหลั ง จำกกำรจั ด กิ จ กรรม Bio Gang Challenge 2018 :
Bootcamp เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้จัดงำนจะอธิบำยถึงหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกในรอบตัดสินให้ทั้ง 15 ทีมนำไปเป็น
แนวทำงใน พัฒนำ ปรับปรุง แนวคิดกำรพัฒนำต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริกำรจำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและ
ภูมิปั ญญำที่โ ดดเด่น ในท้องถิ่น จำกที่ได้น ำเสนอมำในรอบแรก พร้อมทั้ง จัดงบประมำณสนับสนุนกำรดำเนิน
กิจกรรมโรงเรียนละ 5,000 บำท โดยทั้ง 15 ทีมจะต้องลงมือปฏิบัติจริง และจัดส่งผลงำนเข้ำร่วมประกวดในรอบ
ตัดสินต่อไป
1. รายละเอียดการจัดทาผลงานส่งเข้าประกวด
 เอกสำรโครงกำรฉบับสมบูรณ์ (Report) จำนวน 3 ชุด ลงในกระดำษ A4 ประกอบด้วย ฉบับ
จริงภำพสี 1 ชุด และฉบับสำเนำภำพสี หรือขำว-ดำ จำนวน 2 ชุด
 คลิปวิดีโอสรุปขั้นตอนกำรดำเนินงำนตลอดระยะเวลำกำรดำเนินงำนควำมยำวไม่เกิน 10 นำที
ทำกำรบันทึกไฟล์ Clip VDO ลงแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น
 อัลบั้มรวบรวมรูปภำพขั้นตอนตลอดระยะเวลำกำรออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริกำร โดยล้ำงอัด
รูปภำพลงบนกระดำษโฟโต้ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4x6 นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่ำ 20 ภำพ
2. ช่องทางการจัดส่งผลงานเข้าประกวด
ผู้ส่งผลงำนเข้ำร่วมประกวดโรงเรียนต้นแบบ จะต้องรวบรวมเอกสำรในข้อที่ 1 ให้ครบถ้วน และ
จัดส่งทำงไปรษณีย์ มำที่ สำนักงำนฯ
3. ระยะเวลาในการจัดส่งผลงานรอบสอง
 มีระยะเวลำวันที่ 2 มิ.ย. ถึงวันที่ 30 ก.ค. 2561
 หมดเขตส่งผลงำนวันที่ 30 กรกฎำคม 2561

4. เกณฑ์การให้คะแนนรอบสอง
ใช้เกณฑ์ในการตัดสินรอบสองจานวนรวม 100 คะแนน ประกอบไปด้วย
 ข้อมูลโดยละเอียดสำรวจรวบรวมข้อมูลองค์ควำมรู้ภูมิปัญญำ
และกำรนำทรัพยำกรในท้องถิ่นมำใช้
คะแนน
 ต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริกำรจำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
และภูมิปัญญำที่โดดเด่นในท้องถิ่น
คะแนน
 วิธีดำเนินงำนนำเอำหลักกำร BEDO Concept มำใช้ในกำรพัฒนำต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์หรือบริกำร
คะแนน
 ผลกำรดำเนินงำนเผยแพร่องค์ควำมรู้และ
กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับชุมชน
คะแนน
 ผลกำรดำเนินงำนกำรตลำดหรือสร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน
คะแนน
 ควำมเป็นไปได้ของโครงงำนและสำมำรถปฏิบัติได้จริง
คะแนน
 ควำมน่ำสนใจของคลิปวีดีโอแนะนำผลงำน ควำมยำวไม่เกิน 10 นำที
คะแนน

15
15
15
15
15
15
10

รายละเอียดการประกวด (รอบตัดสิน)
คณะกรรมกำรจะคัดเลือกผลงำนที่ผ่ำนกำรจัดเลือกจำก 15 ทีม ให้เหลือ 5 ทีมสุดท้ำยเพื่อทำกำรตัดสิน
หำผู้ชนะเลิศ โดยผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกทั้ง 5 ทีมสุดท้ำยจะต้องมำนำเสนอผลงำนต่อหน้ำคณะกรรมกำรตัดสิน โดยมี
รำยละเอียดกำรตัดสินดังนี้
1. การจัดเตรียมผลงานในรอบตัดสิน เพื่อนำเสนอต่อหน้ำคณะกรรมกำร
 จัดเตรียมผู้นำเสนอผลงำน จำนวนทีมละไม่เกิน 5 คน พร้อมข้อมูลในกำรนำเสนอ
 จัดทำบอร์ดแสดงผลงำน จำนวนอย่ำงน้อย 3 ชิ้น โดยแต่ละชิ้นมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 60x60
เซนติเมตร
 องค์ประกอบอื่นๆ เพื่อประกอบกำรนำเสนอ หรือตัวอย่ำงทรัพยำกรที่ใช้ในกำรออกแบบ
ตำมควำมเหมำะสม และน่ำสนใจ
2. เกณฑ์การให้คะแนนรอบตัดสิน
ใช้เกณฑ์ในการตัดสินรอบสองจานวนรวม 100 คะแนน ประกอบไปด้วย
o ด้ำนกำรนำเสนอต่อหน้ำคณะกรรมกำร
60 คะแนน

- กำรนำเสนอและตอบข้อซักถำมโดยแสดงให้เห็นถึงควำมรู้ควำมเข้ำใจในผลงำน
ที่จัดทำ ตรงประเด็น (นำเสนอทีมละไม่เกิน 20 นำที)
- ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำรนำเสนอผลงำน
- หำกในกรณีที่สำมำรถแสดงให้คณะกรรมกำรเห็นได้ว่ำ ได้นำผลงำนนั้นไปใช้
ประโยชน์ได้จริงในโรงเรียน ชุมชน หรือ ได้รับควำมร่วมมือและควำมสนใจจำก
คนอื่นๆ ในโรงเรียน หรือคนในชุมชน (โดยแสดงภำพประกอบมำในภำคผนวก
ของรำยงำน และนำเสนอในขั้นตอนกำรนำเสนอ) จะถือเป็นคะแนนพิเศษ
เพิ่มเติม
o ด้ำนกำรจัดทำบอร์ดแสดงผลงำนและองค์ประกอบอื่นๆ
40 คะแนน
- ควำมเหมำะสมในกำรใช้อุปกรณ์ รวมถึงชิ้นส่วน, วัสดุ ประกอบกำรนำเสนอ
ผลงำน
- ควำมน่ำสนใจในกำรจัดแสดงผลงำน
- ควำมสวยงำมและเหมำะสมในกำรนำผลงำนมำแสดง

รางวัลการประกวดโรงเรียนต้นแบบ
รำงวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระรำชทำนฯ (ถ้ำมี) และเงินรำงวัลรวม 100,000 บำท แบ่งเป็น
 สถำนบันกำรศึกษำ ได้รับถ้วยพระรำชทำนจำกสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (ถ้ำ
มี)
 นักเรียน ได้รับเงินสนับสนุนกำรศึกษำ 75,000 บำท และเกียรติบัตร
 อำจำรย์ที่ปรึกษำ ได้รับเงินสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 25,000 บำท และเกียรติบัตร
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่รำงวัล และเงินรำงวัลรวม 75,000 บำท แบ่งเป็น
 สถำนบันกำรศึกษำ ได้รับโล่รำงวัล
 นักเรียน ได้รับเงินสนับสนุนกำรศึกษำ 55,000 บำท และเกียรติบัตร
 อำจำรย์ที่ปรึกษำ ได้รับเงินสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 20,000 บำท และเกียรติบัตร
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่รำงวัล และเงินรำงวัลรวม 50,000 บำท แบ่งเป็น
 สถำนบันกำรศึกษำ ได้รับโล่รำงวัล
 นักเรียน ได้รับเงินสนับสนุนกำรศึกษำ 40,000 บำท และเกียรติบัตร
 อำจำรย์ที่ปรึกษำ ได้รับเงินสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 10,000 บำท และเกียรติบัตร
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 (ชมเชย) จำนวน 1 รำงวัล ได้รับโล่รำงวัล และเงินรำงวัลรวม 35,000 บำท
แบ่งเป็น
 สถำนบันกำรศึกษำ ได้รับโล่รำงวัล
 นักเรียน ได้รับเงินสนับสนุนกำรศึกษำ 25,000 บำท และเกียรติบัตร
 อำจำรย์ที่ปรึกษำ ได้รับเงินสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 10,000 บำท และเกียรติบัตร

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 (ชมเชย)จำนวน 1 รำงวัล ได้รับโล่รำงวัล และเงินรำงวัลรวม 30,000 บำท
แบ่งเป็น
 สถำนบันกำรศึกษำ ได้รับโล่รำงวัล
 นักเรียน ได้รับเงินสนับสนุนกำรศึกษำ 22,500 บำท และเกียรติบัตร
 อำจำรย์ที่ปรึกษำ ได้รับเงินสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 7,500 บำท และเกียรติบัตร

