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การประกวดจัดสวนหย่อม
ภายใต้แนวคิด “สวนโมเดิร์นทรอปิคอล”
“Modern Tropical Garden” BRICC 2021
ชิงรางวัลโล่ พร้อมเงินรางวัล
วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2564
ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา
1.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสังกัดอุดมศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.2 นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสังกัดอุดมศึกษา
1.3 นักศึกษาระดับอนุปริญญาในสังกัดอาชีวศึกษา ในกลุ่มวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
รอบชิงชนะเลิศ รอบตัดสิน
ลักษณะของสวนประกอบด้วย
ภายใต้แนวคิด “สวนโมเดิร์นทรอปิคอล”
“Modern Tropical Garden”
ชูจุดเด่นของสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นเขตร้อน มาประยกุต์ให้กลมกลืนกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน
โมเดิร์น ทรอปิคอล เป็นการนำเอาสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นเขตร้อนชื้นมาประยุกต์ออกแบบในสไตล์โม
เดิร์น เป็นการจัดสวนแนวใหม่ที่เน้นความร่มรื่น อบอุ่น สะอาดตา โดยใช้พรรณไม้เขตร้อน ให้ความร่มรื่น นำ
รูปฟอร์มของธรรมชาติมาดัดแปลงเป็นรูปทรงเรขาคณิต ให้ดูมีเส้นสายเรียบนิ่ง
การใช้วัสดุ การจัดสวนแนวใหม่ที่เน้นความร่มรื่น อบอุ่น สะอาดตา โดยใช้พรรณไม้เขตร้อน ให้
ความร่มรื่น นำรูปฟอร์มของธรรมชาติมาดัดแปลงเป็นรูปทรงเรขาคณิต ให้ดูมีเส้นสายเรียบนิ่ง เสริมด้วยวัสดุที่
การจัดในรูปแบบเรียบง่าย ไม่รกจนเกินไปแฝงความเป็นโมเดิร์น
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การใช้พืชพรรณ ให้ใช้ดอกไม้ประดับเป็นแกนหลัก 20% ของพืชพรรณทั้งหมด สามารถใช้กลุ่มไม้
ใบประกอบได้ไม่เกิน 60% ของพืชพรรณทั้งหมด โดยคำนึงถึงหลักศิลปะและถูกต้องตามหลักการของวัสดุพืช
พรรณและการจัดระบบนิเวศของพืช และมีการใช้วัสดุตกแต่งโมเดิร์นประกอบได้ไม่เกิน 20% มีเอกลักษณ์ตาม
ลักษณะเฉพาะของสวน
2.1 ห้ามนำสิ่งประดิษฐ์อื่นใดนอกเหนือจากเกณฑ์ที่กำหนดไว้มาตกแต่งหรือประกอบ
ผลงานเพิ่มเติม ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะตัดคะแนน 10 คะแนนจากคะแนนที่ได้
2.2 กรณีที่มีผ ู้ช นะลำดับสูงสุดได้ค ะแนนเท่ ากั นมากกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาลำดั บ ที่
ตามลำดับของข้อ
2.3 เกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูข้อที่ 2 ทีมที่ได้คะแนน
ข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ประธาน
กรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด
2.4 คณะกรรมการตัดสินเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ใน
เรื่องการจัดสวนฯ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
2.5 ผู้เข้าร่วมประกวดและอาจารย์ผู้ควบคุม กรุณาเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
และสำเนาบัตรนิสิต/นักศึกษา เพื่อประกอบการสมัครและประกอบการรับรางวัล
3. วัน เวลา สถานที่ และกำหนดการในการแข่งขัน
กำหนดการในการแข่งขัน ดังนี้
3.1 วันรับสมัครและนำส่งใบสมัครพร้อมแบบแปลน perspective ขนาดไม่น้อยกว่า A4
(จำนวนที่รับสมัคร จำนวน 10 ทีม)
ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 ธันวาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์แข่งขัน
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ทางเว็ปไซต์ www.agri.bru.ac.th
3.2 แข่งขันจัดสวนรอบชิงชนะเลิศ พร้อมจับฉลากการจัดลำดับพื้นที่จัดสวน
3.4.1 การแข่งขันจัดสวนฯชิงชนะเลิศ วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 09.00 -14.00 น. (เวลาที่
ใช้ในการแข่งขัน 4 ชั่วโมง) ณ ลานกิจกรรมสนามข้างอาคารสิริวิทยเกษตร (อาคาร 20) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
กำหนดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (10 ทีม)
เวลา 07.00 - 08.30 น. รายงานตัวลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันฯ
เวลา 08.30 - 09.00 น. จับฉลากจัดลำดับการจัดสวนและเตรียมอุปกรณ์สำหรับแข่งขัน
เวลา 09.00 – 14.00 น. ทำการแข่งขันจัดสวน ฯ
เวลา 16.00 น.
ประกาศผลการตัดสิน
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4. ประกาศผลและมอบรางวัล
4.1 ทีมผู้แข่งขันจัดสวนฯ เข้าลงทะเบียนรายงานตัวและจัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขัน จับฉลากการจัดลำดับ
สวนการประกวดแข่งขันและเริม่ แข่งขันการจัดสวนในรอบชิงชนะเลิศ เวลา 09.00 -14.00 น. ณ ลานกิจกรรมสนาม
ข้างอาคารสิริวิทยเกษตร (อาคาร 20) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และประกาศผลการ
ตัดสินผูผ้ ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าชิงชนะเลิศ 10 ทีม เวลา 16.00 น.
4.2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประกาศผลผู้ชนะเลิศและมอบรางวัลเวลา 16.00
น.เป็นต้นไป
4.3 กรรมการฯ สงวนสิทธิ์ที่จะทำการรื้อถอน หรือแจ้งให้ผู้ส่งสิ่ง แสดงและประกวด รื้อถอนการจัดสวนที่มี
ลักษณะไม่เหมาะสมและไม่สมควรออกได้ จะไม่ทำให้การตัดสินสิ่งประกวดที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ข้อ
หนึ่งข้อใดที่ได้กำหนดไว้
4.4 ป้ายชื่อสวนของผู้ที่ส่งเข้าประกวด ทางคณะกรรมการประกวดฯ จะเป็นผู้จัดทำให้ โดยผู้สมัครต้องแจ้ ง
ชื่อสวนที่ส่งเข้าประกวดในใบสมัครให้ชัดเจน
4.5 คำตัดสินของคณะกรรมการประกวดเป็นผู้ชี้ขาดถือเป็นที่สิ้นสุด
4.6 ผลงานการประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
กติกาการแข่งขัน (รอบชิงชนะเลิศ)
1. ทีมผู้เข้าแข่งขันสามารถปรึกษาหารือกันเองภายในกลุ่ม (3 คน) เท่านั้น ไม่อนุญาตให้รับการปรึกษา
อาจารย์ผู้ควบคุม หรือบุคคลคนอื่น ๆ
2. เริ่มดำเนินการจัดเมื่อได้รับสัญญาณเริ่มต้นหรือภายใต้การปรึกษาหารือกันภายในทีม ไม่อนุญาตให้นำ
แบบแปลนที่จัดทำไว้ล่วงหน้ามาใช้
3. เมื่อดำเนินการจัดสวนฯ เสร็จสมบูรณ์แล้ว แจ้งผู้จัดการแข่งขันทราบและส่งผลงานเพื่อตั้งแสดงทันที
หรือต้องยุติการดำเนินงานจัดทันทีที่ได้รับแจ้งสัญญาณหมดเวลาห้ามแตะต้องผลงานอีก ผลงานที่ส่งแล้วจะอยู่ใน
ความดูแลของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
4. ผู้เข้าประกวดจะต้องอธิบายและตอบคำถามคณะกรรมการ ในวันที่ 7 มกราคม 2564 เพื่อประกอบ
ให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน
5. คณะกรรมการมีสิทธิกำหนดวิธีการคัดเลือกและการตัดสิน การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่
สิ้นสุดจะอุทธรณ์ มิได้
6. วัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน
6.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง
1. วัสดุการจัดเพิ่มเติม เช่น ตอไม้ หินประดับ วัสดุประดับสวน วัสดุร่วมสมัยฯลฯ เป็นต้น
2. อุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดเพิ่มเติม เช่น บันได รถเข็นดิน ที่วัดระดับ ฯลฯเป็นต้น
3. ผู้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียม ต้นไม้ รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งที่ใช้ในการแข่งขันมาเองทั้งหมด
6.2 วัสดุและอุปกรณ์ในการแข่งขันที่คณะกรรมการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ไว้ให้
1. คณะกรรมการกลางเตรียมวัสดุให้ คือ ดิน ทราย และหญ้าที่มีปริมาณเหมาะสมสำหรับการจัดสวนหย่อม
ในพื้นที่ขนาด 2.0x4.0 ตารางเมตร (8 ตารางเมตร) ของแต่ละทีม
2. อุปกรณ์เครื่องมือในการจัด ได้แก่ จอบขุด เสียม บุ้งกี้ พลัว บัวรดน้ำ ถังน้ำ ถุงมือผ้า
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3. คณะกรรมการจั ด การแข่ ง ขั น จะจั ด ที ม งาน Staff (นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าเกษตรศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ) คอยดูแลให้ความช่วยเหลือแต่ละทีม ๆ ละ 5 คน ในทุกรอบการ
แข่งขัน
4. โต๊ะและเก้าอี้สำหรับรองรับผู้เข้าแข่งขัน และสถานที่จัดแสดงผลงานของแต่ละทีม
5. ป้ายชื่อผลงานสวนซึ่งทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะจัดทำให้ตามชื่อสวนที่ระบุมาในใบสมัครเท่านัน้
7. เกณฑ์การให้คะแนน คณะกรรมการพิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ข้อ
หัวข้อในการตัดสิน
สัดส่วนคะแนน
1. ตรงตามแนวคิด
20
2. การคัดเลือกใช้วัสดุ พรรณไม้ ความสมบูรณ์ของพรรณไม้
20
3. ความคิดสร้างสรรค์
20
4. สัดส่วน องค์ประกอบและพันธุไ์ ม้เหมาะสมกับพื้นที่ตามหลักภูมสิ ถาปัตย์
20
5. สีสัน ความสวยงามและความประณีต
15
6. การรักษาเวลา
5
รวมคะแนนเต็ม
100
หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนนเวลาการจัด ใช้เวลาภายใน 4 ชั่วโมง เต็ม 5 คะแนน
เกินกว่า 4 ชั่วโมง ให้ต่อเวลาได้5 นาที หลังจากนั้นหักนาทีละ 1 คะแนน
รางวัล
รางวัลที่ 1 รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล (ต้องได้คะแนน ร้อยละ 85 – 100 )
รางวัลที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล (ต้องได้คะแนน ร้อยละ 75 – 79)
รางวัลที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล (ต้องได้คะแนน ร้อยละ 65 – 69)
รางวัลยอดนิยม จากการโหวตทีไ่ ด้คะแนนเยอะที่สุดของผู้เข้าร่วมชมงาน จำนวน 1 รางวัล (ร้อยละ 55-64)
รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล
8. รางวัลและเงินสนับสนุนในการประกวด
ประเภทรางวัล
เงินรางวัล
จำนวนรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
8,000 บาท
1
พร้อม พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
5,000 บาท
1
พร้อมโล่ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์) พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
พร้อมโล่ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์) พร้อมเกียรติบัตร
3,000 บาท
1
รางวัลยอดนิยม
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
1
รางวัลชมเชย
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
1
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หมายเหตุ : ผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันทุกคนจะได้รบั เกียรติบัตร และผลงานทีส่ ่งประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลระดับใด
มาก่อน

9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ประสานงาน
อาจารย์เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Website: www.agri.bru.ac.th , www.bru.ac.th
Email: lertpoom.cp@bru.ac.th
โทรศัพท์ : 064-1629223 , 084-723-5739
ที่อยู่ติดต่อ : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์: 044 617 426
โทรสาร: 044 612 858

