
หลักเกณฑ์การประกวดพานพุ่มสักการะ 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  พ.ศ. 2557 

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม 
(วันที่  25 - 27  สิงหาคม  2557) 

 
1. ประเภทของการแข่งขัน 

โรงเรียนที่มีความประสงค์จะส่งพานพุ่มสักการะเข้าประกวด สามารถส่งพานพุ่มสักการะเข้า
ประกวดได้ประเภทละ 1 คู่ โดยในการประกวดพานพุ่มสักการะ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1.1 ประเภทดอกไม้สด 
1.2 ประเภทดอกไม้ประดิษฐ์  โดยมีวัสดุอื่น ๆ เป็นองค์ประกอบด้วย 

**เป็นพานพุ่มที่เหมาะสมส าหรับใช้ในการสักการะ** 
 
2. เกณฑ์การตัดสิน 

พิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
2.1 รูปแบบ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่น าไปใช้ 
2.2 ความสวยงาม 

2.2.1 รูปทรง สัดส่วน สีสัน จุดเด่น ความประณีต ความกลมกลืน และอ่ืน ๆ 
2.2.2 ความคิดสร้างสรรค์ การเลือกสรรวัสดุ และวิธีการ 

2.3 หน้าที่ใช้สอย มีความคงทนและเหมาะสมกับโอกาส 
2.4 รายงานแสดงวิธีท าและการน าเสนอ 

หมายเหตุ  ไม่อนุญาตให้มีกลไกทางอิเล็กทรอนิคส์เป็นส่วนประกอบของพานพุ่ม 
 
3. คะแนนการตัดสิน 

1.  ประเภทดอกไม้สด 
3.1.1  ความประณีต สวยงาม เรียบร้อย เหมาะสม  30 คะแนน 
3.1.2  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   20  คะแนน 
3.1.3  องค์ประกอบทางศิลปะ   20 คะแนน 
3.1.4  หน้าที่ใช้สอย    20  คะแนน 
3.1.5  รายงานแสดงวิธีท าและการน าเสนอ  10 คะแนน 
  รวม            100 คะแนน 
 
2.   ประเภทดอกไม้ประดิษฐ์ โดยมีวัสดุอ่ืน ๆ เป็นองค์ประกอบด้วย 
3.2.1  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   30  คะแนน 
3.2.2  ความประณีต สวยงาม เรียบร้อย เหมาะสม  20 คะแนน 
3.2.3  องค์ประกอบทางศิลปะ   20 คะแนน 
3.2.4  หน้าที่ใช้สอย    20  คะแนน 
3.2.5  รายงานแสดงวิธีท าและการน าเสนอ  10 คะแนน 
  รวม            100 คะแนน 
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4.   คณะกรรมการตัดสิน 
เป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผลการพิจารณาและตัดสินของคณะกรรมการจะ
ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

5.   รางวัล  
ในแต่ละประเภทจะมีรางวัลดังนี้ 
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา  2,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร 
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา  1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา  1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลชมเชย      3  รางวัล พร้อมเกียรติบัตร 
และคณะวิทยาศาสตร์ จะจัดส่งเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนในภายหลัง 

6.   วันเวลาสถานที่ที่แข่งขัน 
วันที่ 25  สิงหาคม 2557 ณ บริเวณพิธีเปิดงาน ตั้งแต่เวลา 8.00 น 

 
7.   กิจกรรมการแข่งขัน 

3.1  โรงเรียนที่จะเข้าร่วมการประกวดพานพุ่มสักการะต้องมาลงทะเบียน ณ บริเวณประชาสัมพันธ์    
        เวลา 7.30 – 8.00 น. ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 พร้อมส่งรายงานแสดงวิธีท า 4  ฉบับ 

  หากมาลงทะเบียนช้า จะถือว่าสละสิทธิ์  
3.2   โรงเรียนที่จะเข้าร่วมการประกวดต้องน าพานพุ่มสักการะท่ีจัดแล้วมา ณ บริเวณพิธีเปิดงานเวลา        
       8.00 น.  ในวันที่ 25  สิงหาคม 2557 
3.3   เข้าร่วมในพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว     
       พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 
3.4   คณะกรรมการเริ่มตัดสิน โดยผู้เข้าร่วมประกวดพานพุ่มทุกคนต้องน าเสนอวิธีการประดิษฐ์พานพุ่ม 
       นั้น ๆ (เวลาประมาณ 9.30 น. หลังเข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะ) 
       ประกาศผลการประกวดเวลาประมาณ 13.00 น. และมีการวิจารณ์ผลการตัดสิน 
3.5  สามารถรับพานคืนได้ เวลา 15.00 น. ในวันที่ 27  สิงหาคม 2557  โดยจะต้องมาท าการลงทะเบียน

รับพานคืน ณ บริเวณพิธีเปิดงาน 
(มอบรางวัลพิธีปิด  ในวันที่  27  สิงหาคม 2557  เวลา 15.00 น.) 

8. การสมัครแข่งขัน 
ให้โรงเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขัน ส่งใบสมัครมาท่ี 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (การประกวดพานพุ่มสักการะ) 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
 จังหวัดนครปฐม  73000 
 โทรศัพท์   : (034)  245303 
 โทรสาร     :  (034)  245343 

     ใบสมัครจะต้องส่งถึง คณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันศุกร์ที่  15  สิงหาคม  2557 
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ประเภทของการประกวดพานพุ่มสักการะ 
 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ใหญ่ ๆ ดังนี้ 

1) ดอกไม้สด 
วัสดุที่น ามาใช้จะต้องเป็นของสดทั้งสิ้น เช่น พืช ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และใบไม้ต่าง ๆ เป็นต้น  
2) ดอกไม้ประดิษฐ์ โดยมีวัสดุอื่น ๆ เป็นองค์ประกอบด้วย 
วัสดุที่ใช้มีความหลากหลาย และคงทนถาวร เช่น กระดาษ พลาสติก โลหะต่าง ๆ ก็ได้ รวมไปถึงวัสดุที่มา

จากธรรมชาติแต่แห้งแล้ว เช่น ถั่ว งา ใบไม้แห้ง เป็นต้น 
 
ในการประกวดสามารถแบ่งประเภทย่อยได้เป็น 
1.1 แบบประณีตศิลป์ (คลาสสิก)  เป็นแบบแนวประเพณีนิยม วิธีการแบบไทย เช่น เย็บแบบ ปัก 

หรือร้อยกรอง 
1.2 แบบประยุกต์ศิลป์  เป็นแบบผสมผสาน ระหว่างไทยเดิมกับปัจจุบัน โดยมีความเป็นสากลด้วยทั้ง

รูปแบบและวิธีการ 
1.3 แบบสร้างสรรค์ (โมเดิร์น)  เป็นรูปทรงใหม่ ไม่เหมือน 1.1 และ 1.2 โดยมีวิธีการใหม่ ง่ายและแฝง

ความคิดใหม่ ๆ  
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ใบสมัครการประกวดพานพุ่มสักการะ 

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร ์พ.ศ. 2557 
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม 

 
โรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
อ าเภอ………………………………………………….จังหวัด…………………………………….รหัสไปรษณีย์……………..……………. 
โทรศัพท์…………………………………………………...............................................................................……………………… 
โทรสาร…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………. 
 
       ดอกไม้สด 
ขอส่งพานพุ่มเข้าประกวดในประเภท 
       ดอกไม้ประดิษฐ์ โดยมีเศษวัสดุอ่ืน ๆ เป็นองค์ประกอบ  
 
ชื่อนักเรียนผู้เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะ 
    ประเภทดอกไม้สด   (กรุณาพิมพ์ชื่อนามสกุลให้ถูกต้องและชัดเจน) 

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

 
ชื่อนักเรียนผู้เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะ 

 ประเภทดอกไม้ประดิษฐ์  โดยมีวัสดุอื่น ๆ เป็นองค์ประกอบด้วย   
        (กรุณาพิมพ์ชื่อนามสกุลให้ถูกต้องและชัดเจน) 
1.  .……………………………………………………………………………………………...................................................... 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุม……………………………………………………………………………………………............................................ 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ (อาจารย์ผู้ควบคุม)……………………………………………............................................................... 
   

 
 
 

ลงชื่อ…………………………………….………. 
(    ) 

อาจารย์ใหญ่หรือผู้อ านวยการ 
 
 
 
หมดเขตส่งใบสมัคร วันศุกร์ที่  15   สิงหาคม  2557 
 


