
รายละเอียดและหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันการจัดตู้พรรณไม้น ้า ระดับนักเรียนมัธยมศึกษา 
งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั งที่ 10 ระหว่างวันที่ ๑-๑๒ ธันวาคม 2565 

ณ ศูนยวิ์จัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มช. 

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

รายละเอียดกิจกรรม 

 นักเรียนผู้เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั นมัธยมศึกษา (มีเอกสารรับรองจาก
สถานศึกษา) ใน ๑ ทีม ประกอบด้วยนักเรียนจ้านวน ๓ คน แต่ละโรงเรียนสามารถส่งเข้าแข่งขันได้
โรงเรียนละไม่เกิน ๒ ทีม โดยผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน 

 แข่งขันการจัดตู้พรรณไม้น  า โดยใช้ตู้ปลาขนาด 18 นิ ว (32 ลิตร) โดยทางผู้จัดจะเตรียม ตู้ปลา 
กรวด หลอดไฟ ไว้ให้ 

 ผู้เข้าแข่งขันต้องน้าวัสดุตกแต่งมาเองทั งหมด เช่น หิน ไม้ ขอนไม้ พรรณไม้น  า และวัสดุตกแต่งเพ่ือ
ความสวยงามอ่ืน ๆ เป็นต้น โดยทางผู้จัดการแข่งขันมีงบประมาณสนับสนุนให้ทีมละ 500 บาท 

 ไม่อนุญาตให้อาจารย์ผู้ควบคุมทีมเข้าไปในบริเวณพื นที่ในขณะที่จัดการแข่งขัน  

 จ ากัดจ านวนทีมที่รับสมัครเพียง 12 ทีม ในกรณีที่มีทีมสมัครมากกว่า 12 ทีม ทีมที่สมัครก่อนมีสิทธิ
ได้รับการพิจารณาก่อน 

 ผลงานทุกชิ นที่ส่งเข้าประกวดแข่งขัน ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในการด าเนินการต่อภายหลังการแข่งขัน 

 หากมีความประสงค์จะขอรับคืนวัสดุตกแต่งที่น ามา ให้อาจารย์ผู้ควบคุมแจ้งความประสงค์ต่อ
เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนในวันแข่งขัน และติดต่อขอรับคืนได้ตั งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม 2565 เวลา 
๐๙.๐0 น. เป็นต้นไป (หรือติดต่อรับคืนได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์หลังการแข่งขัน) 

 

รางวัล  
 รางวัลชนะเลิศ  

จะได้รับทุนการศึกษา ทีมละ 3,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  

 จะได้รับทุนการศึกษา ทีมละ 2,0๐๐ บาท และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  

จะได้รับทุนการศึกษา ทีมละ ๑,๐๐๐ บาท และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ 
 รางวัลชมเชย 3 รางวัล จะได้รับทุนการศึกษา ทีมละ ๕๐๐ บาทและประกาศนียบัตรเชิดชู

เกียรต ิ
หมายเหตุ : ทุกทีมท่ีเข้าแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรทั งหมด   



เกณฑ์การตัดสิน 

 การตัดสินพิจารณาจาก  
1) ความสวยงามในภาพรวม 
2) แนวความคิดในการออกแบบตกแต่ง และการน าเสนอแนวความคิด 
3) ความสมดุล ความเหมาะสมขององค์ประกอบการจัดตกแต่ง 
4) ความถูกต้องเรียบร้อยของระบบกรองและระบบให้อากาศ 
5) ค าตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ นสุด 

ข้อควรระวัง 
1) ไม่ควรใช้ปะการัง ทรายทะเล เปลือกหอยทะเล หรือหินย้อมสีต่างๆ และวัสดุที่ไม่สมควรในการจัดตู้ 
2) ความหนาของกรวด หรือทรายบริเวณขอบล่างด้านหน้าตู้ไม่ควรหนาเกินไป 
3) พรรณไม้น  าควรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่เน่าเสียหรือเหี่ยวเฉา 

 
ก ำหนดกำรจัดกำรประกวด กำรตัดสิน และมอบรำงวัล 
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม ๒๕๖๕  
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน ณ สถานที่จัดงาน โซนกิจกรรมนักเรียน  
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  การแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น  า โดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
เวลา ๑3.๐๐ เป็นต้นไป  นักเรียนอธิบายและน าเสนอแนวคิดการจัดตู้ต่อคณะกรรมการ 
เวลา ๑๕.๐๐ น.   ประกาศผลการตัดสิน (ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นเด็ดขำด) 
เวลา ๑๕.30 น.   มอบรางวัล และประกาศนียบัตร ณ สถานทีแ่ข่งขัน โซนกิจกรรมนักเรียน  
 
ช่องทางการรับสมัคร 

1. ส่งตอบรับทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขท่ี 239 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 
(วงเล็บมุมซอง ว่า “แบบตอบรับเข้าแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น  า”)  

๒.  สมัครทางออนไลน์ : https://cmu.to/4ylqi 
     ๓.  ส่งแฟกซ์ตอบรับได้ที่หมายเลข 053 944 666 

1. ก้าหนดการปิดรับสมัครทุกช่องทาง ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
(ก่อน 16.00 น.) 

 
ติดต่อ สอบถาม : หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   หมายเลข 053 944644 หรือ คุณสมโภชน์ อริยจักร์ หมายเลข ๐๙๔-๖๓๕๑๙๙๒  
 
 
 
 
 

https://cmu.to/4ylqi
https://cmu.to/4ylqi


 

 
   ใบสมัคร 

การประกวดแข่งขันการจัดตู้พรรณไม้น ้า ระดับนักเรียนมัธยมศึกษา 
ในงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั งที่ 10 วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 

ณ ศูนยวิ์จัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มช. 
________________________ 

1.ชื่อสถานศึกษา ..................................................................................................................................... ...... 
ที่อยู่ เลขที.่...........................ซอย................................ต าบล/แขวง....................................................... 
อ าเภอ/เขต..................................จังหวัด.......................................รหสัไปรษณีย.์................................... 
โทรศัพท์ ............................................................... โทรสาร ............................................. .................... 

2. ชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน จ านวน 3 คน 
2.1 ชื่อ-สกุล.......................................................................................................อายุ......................ป ี
ก าลังศึกษาระดับชั้น .............................................................................................................. ............... 
2.2 ชื่อ-สกุล.......................................................................................................อายุ.............. ........ป ี
ก าลังศึกษาระดับชั้น ..................................................................................................................... ........ 
2.3 ชื่อ-สกุล.......................................................................................................อายุ.. ....................ป ี
ก าลังศึกษาระดับชั้น ......................................................................................................... .................... 

3.อาจารย์ผู้ควบคุมดูแล 
ชื่อ-สกุล..........................................................................ต าแหน่ง.......................................................... 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ................................................อีเมล์...................................................................... 

 
สถานศึกษา หรืออาจารย์ผู้ควบคุมดูแล และนักเรียนที่ประสงค์เข้าร่วมแข่งขัน ได้ทราบถึงหลักเกณฑ์ใน

การแข่งขันครั้งนี้แล้ว ยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวทุกประการ และยอมรับว่าผลการตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดโดยไม่มีเงื่อนไข 

ลงนามอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล  ......................................................................... 
(......................................................................)  

 
ลงนามผู้บริหารสถานศึกษาที่สังกัด  ....................................................................... 
พร้อมตราประทับสถานศึกษา  (.......................................................................)  
     วันที่...........เดือน.........................พ.ศ............... 

 


