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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง  การแข่งขันประกวดการประดิษฐ์พานไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

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

องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ก าหนดจัดโครงการ “ราชภัฏเลยศรัทธา  
น้อมวันทาบูชาครู  พิธีไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑” ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑           
โดยมีรายละเอียดการแข่งขันประกวดการประดิษฐ์พานไหว้ครู ดังนี้ 

๑. พานไหว้ครูประเภทสวยงาม 
     ๑.๑ คุณสมบัติ 
 ต้องเป็นนักศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยภาคปกติ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑        
ทุกหมู่เรียน ทุกสาขาวิชา ทุกช้ันปี 
     ๑.๒ กติกาการแข่งขัน 
 ๑.๒.๑ แต่ละหมู่เรียน แต่ละสาขาวิชา ส่งพานเข้าร่วมการประกวดพาน ๑ คู่ คือ พานดอกไม้สดและ
พานธูปเทียน ซึ่งแต่ละหมู่เรียน แต่ละสาขาวิชา สามารถส่งเข้าประกวดได้เพียงประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น 
      ๑.๒.๒ ขนาดพานและความสูงตามความเหมาะสม  
 ๑.๒.๓ ต้องเป็นพานที่ประดิษฐ์ตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติ เน้นความประหยัด สวยงาม พอเพียง     
เรียบง่าย และใช้วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถ่ิน เช่น ใบตอง ดอกไม้สด และวัสดุธรรมชาติอื่นๆ ห้ามใช้วัสดุ 
ที่ก่อให้เกิดภาวะเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม หากคณะกรรมการตรวจพบ คณะกรรมการมีสิทธิตัดคะแนนได้  
ตามความเหมาะสม (ยกเว้น เข็มหมุด ลวดเสียบ) 

  ๑.๒.๔ พานที่ส่งเข้าร่วมประกวด ต้องมีวัสดุทีส่ื่อความหมายที่ใช้ในพิธีไหว้ครู เช่น หญ้าแพรก  ดอกเข็ม 
และดอกมะเขือ หรือ อาจจะมีข้าวตอกด้วยก็ได้                                                                         
    ๑.๓ หลักเกณฑ์ในการตัดสินพานไหว้ครูประเภทสวยงาม (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

 ๑.๓.๑ ความประณีต เรียบร้อย สวยงาม      ๓๐ คะแนน 
 ๑.๓.๒ ความสมบรูณ์ของผลงาน/ความถูกต้องตามเกณฑ์การประกวด     ๒๐ คะแนน 
 ๑.๓.๓ รูปทรง ความสมดลุและขนาดที่เหมาะสม    ๒๐ คะแนน 
 ๑.๓.๔ ความเหมาะสมในการเลือกวัสดมุาใช้ในการตกแต่ง   ๒๐ คะแนน 
 ๑.๓.๕ สื่อความหมายชัดเจน/มีความเหมาะสมเป็นพานคู่กนั   ๑๐ คะแนน 

                    ระหว่างพานดอกไม้และพานธูปเทียนประเภทสวยงาม 

๒. พานไหว้ครูประเภทความคิดสร้างสรรค์ 
    ๒.๑ คุณสมบัติ 
         ต้องเป็นนักศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยภาคปกติ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑  
ทุกหมู่เรียน ทุกสาขาวิชา ทุกช้ันปี  
    ๒.๒ กติกาการแข่งขัน 
   ๒.๒.๑ แต่ละหมูเ่รียน แต่ละสาขาวิชา ส่งพานเข้าร่วมการประกวดพาน ๑ คู่ คือ พานดอกไม้สด 
และพานธูปเทียนซึง่แต่ละหมูเ่รียนสาขาวิชา สามารถส่งเข้าประกวดได้เพียงประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น 
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 ๒.๒.๒ ขนาดพานและความสูงตามความเหมาะสม 
๒.๒.๓ ต้องเป็นพานที่ประดิษฐ์ตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติมีความคิดสร้างสรรค์ เน้นความประหยัด 

สวยงาม พอเพียง เรียบง่าย และใช้วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถ่ิน เช่น ใบตอง ดอกไม้สด และวัสดุธรรมชาติ
อื่นๆ ห้ามใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดภาวะเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม หากคณะกรรมการตรวจพบ คณะกรรมการมีสิทธิ
ตัดคะแนนได้ตามความเหมาะสม (ยกเว้น เข็มหมุด ลวดเสียบ) 

๒.๒.๔ พานที่เข้าร่วมประกวด ต้องมีวัสดุที่สื่อความหมายที่ใช้ในพิธีไหว้ครู เช่น หญ้าแพรก ดอกเข็ม 
และดอกมะเขือ หรือ อาจจะมีข้าวตอกด้วยก็ได้ 
    ๒.๓  หลักเกณฑ์ในการตัดสินพานไหว้ครูประเภทความคิดสร้างสรรค์ ( คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ) 

๒.๓.๑ ความคิดสร้างสรรค์ของรูปแบบในการจัดตกแต่งพานไหว้ครู  ๓๐ คะแนน 
๒.๓.๒ ความเหมาะสมในการเลือกวัสดุมาใช้ในการตกแตง่   ๒๐ คะแนน 

  ๒.๓.๓ ความสมบรูณ์ของผลงาน/ความถูกต้องตามเกณฑป์ระกวด  ๒๐ คะแนน 
  ๒.๓.๔ รูปทรง ความสมดุลและขนาดทีเ่หมาะสม     ๒๐ คะแนน 
  ๒.๓.๕ สื่อความหมายชัดเจน/มีความเหมาะสมเป็นพานคู่กนัระหว่าง  ๑๐ คะแนน 
          พานดอกไม้และพานธูปเทียนประเภทความคิดสร้างสรรค์ 

๓.  วัน เวลา และสถานท่ีประกวดพานไหว้ครู 
     วันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑    ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
      เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๙.๐๐ น.     รับลงทะเบียนพานไหว้ครูที่นักศึกษาที่มีความประสงค์น าเข้าประกวด 

  แข่งขัน ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย    
      เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.     คณะกรรมการตัดสินพจิารณาให้คะแนนและตัดสินการประกวดพาน 
      เวลา ๒๐.๐๐ น.              ประกาศผลพานไหว้ครูทกุประเภท 

๔.  การมอบรางวัลและรางวัลท่ีได้รับ 
          องค์การบริหารนักศึกษา จะประกาศผลการแข่งขันการประกวดการประดิษฐ์พานไหว้ครูและท าพิธี
มอบรางวัล ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
ทันทีหลังเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครูของนักศึกษาในกลุ่มที่ ๒ โดยรางวัลจ าแนกตามประกาศ ดังนี้ 
         ๔.๑ พานไหว้ครูประเภทสวยงาม มีจ านวน ๓ รางวัล ดังน้ี 
  - รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัลจ านวน  ๒,๐๐๐ บาท 
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัลจ านวน  ๑,๕๐๐ บาท 
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัลจ านวน  ๑,๒๐๐ บาท 

๔.๒ พานไหว้ครูประเภทความคิดสร้างสรรค์ มีจ านวน ๓ รางวัล ดังน้ี 
  - รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัลจ านวน  ๒,๐๐๐ บาท 
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัลจ านวน  ๑,๕๐๐ บาท 
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัลจ านวน  ๑,๒๐๐ บาท 

 จึงประกาศใหท้ราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่  ๙   สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
               ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวรรณ์  บังเกิด 
     รองอธิการบดฝี่ายพัฒนานกัศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 


