
ก าหนดการและผู้รับผิดชอบโครงการแข่งขันทักษะความสามารถด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5 
ภาควิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์

 
วัน-เวลา-สถานที่แข่งขัน รายการแข่งขัน/ผู้รับผิดชอบ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณและรางวัล 
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 
เวลา 08.00 – 15.30 น. 
 
การแข่งขันรอบแรก 
1..ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ห้อง EDS2-201 
2.. ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ห้อง EDS2-203 
อาคารปฏิบัติการ คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ 
 
การแข่งขันรอบชิง
ชนะเลิศ 
ห้อง EDS2-204  
อาคารปฏิบัติการ คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ 

1. การแข่งขันตอบปัญหาด้านเกษตร
และสิ่งแวดล้อม 
ระดับการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับ คือ  
  1. มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)  
  2. มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) 
ผู้รับผิดชอบ 
ผศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์ 
อ.ดร.วราภรณ์  แย้มทิม 
น.ส.ชลธิชา สระทองจันทร์(เลขานุการ) 
นิสิต จ านวน 20 คน 
ผู้ประสานงาน 
ผศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์  
มือถือ 0-8194-18776, 
email:feduacj@ku.ac.th 
น.ส.ชลธิชา สระทองจันทร ์ 
มือถือ 0-8407-66878 
Email:ae_6878@hotmail.com 
ภาควิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน  
โทร./โทรสาร 0-3428-1081 

รูปแบบและกติกาการแข่งขัน  
1. เป็นการแข่งขันประเภททีมๆละ 2 คน โดยแต่ละโรงเรียน

สามารถส่งทีมเข้าร่วมได้เพียง 1 ทีม ทุกทีมและโรงเรียนที่เข้า
ร่วมการแข่งขันจะได้รับของที่ระลึกและเกียรติบัตรการข้าร่วม 

2. หากมีทีมส่งเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 20 ทีมจะจัดการ
แข่งขันออกเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ 

3. การแข่งขันรอบคัดเลือก โดยให้ท าแบบทดสอบจ านวน 20 ข้อ 
ทีมที่ได้คะแนนมากที่สุด 5 ทีมจะผ่านเข้าร่วมชิงชนะเลิศ 

4.  การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ให้ทีมที่เข้ารอบตอบค าถามจ านวน 
10 ข้อ ทีมที่ได้คะแนนมากที่สุด จ านวน 3 ทีมจะเป็นผู้ชนะ
ตามล าดับ ส่วน 2 ทีมที่ผ่านเข้ารอบได้รางวัลชมเชย 

เนื้อหา : เกษตรทั่วไป เกษตรท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สถานการณ์
สิ่งแวดล้อม 
ก าหนดการ 
08.30-09.00 น. ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน 
ลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนบริเวณลานหน้าห้องสัมมนา อาคาร
ปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
09.00-09.30 น. คณบดี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์กล่าวต้อนรับ
และให้โอวาท 
09.30-10.30 น. แข่งขันตอบปัญหาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.1-3) และมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบแรก 
10.30-12.00 น. แข่งขันตอบปัญหาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.1-3) และมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบชิงชนะเลิศ 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
15.00-15.30 น. พิธีมอบรางวัลและปิดโครงการ 

รางวัล 
ทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร 
ชนะเลิศ  ทุนการศึกษา  2,000  บาท 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษา 1,500  บาท 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษา 1,000  บาท 
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ทุนการศึกษา 500  บาท 
รวมเงินรางวัลระดับละ 5,500 บาท 2 ระดับ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,000   บาท 
 
 

 



 
วัน-เวลา-สถานที่แข่งขัน รายการแข่งขัน/ผู้รับผิดชอบ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณและรางวัล 
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 
เวลา 08.00 – 15.30 น. 
 
- ลานจอดรถด้านข้าง 
อาคารปฏิบัติการ คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ 

2. การแข่งขันทักษะการขยายพันธุ์พืช 
ระดับการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับ คือ  
  1. มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) : การ
แข่งขันติดตาโกสน วิธี Modified Chip 
Budding I 
  2. มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) : การ
แข่งขันทาบกิ่งมะม่วง วิธี Modified 
Veneer Side Approach Grafting 
ผู้รับผิดชอบ 
อ.นิรันดร์ ยิ่งยวด 
ผศ.ดร.สันติ ศรีสวนแตง 
รศ.ดร.ประสงค์ ตันพิชัย 
นางสาววรรณวิภา  ทวีต้ังตระกูล  
นิสิต จ านวน 10 คน 
ผู้ประสานงาน 
ผศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์  
มือถือ 0-8194-18776, 
email:feduacj@ku.ac.th 
น.ส.ชลธิชา สระทองจันทร ์ 
มือถือ 0-8407-66878 
Email:ae_6878@hotmail.com 
ภาควิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน  
โทร./โทรสาร 0-3428-1081 

รูปแบบและกติกาการแข่งขัน  
1. เป็นการแข่งขันประเภททีมๆละ 2 คน โดยแต่ละโรงเรียน

สามารถส่งทีมเข้าร่วมได้เพียง 1 ทีม ทุกทีมและโรงเรียนที่เข้า
ร่วมการแข่งขันจะได้รับของที่ระลึกและเกียรติบัตรการข้าร่วม 

2. ส าหรับต้นกล้าและวัสดุในการแข่งขันทางภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และชุมชนเป็นผู้จัดเตรียมให้  

3. ส าหรับมีดขยายพันธุ์พืชให้แต่ละทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน
จัดเตรียมมาเอง 

4. มัธยมศึกษาตอนต้น ให้เวลาในการแข่งขัน 3 นาที โดยแข่งขัน
พร้อมกันทั้งหมดทุกทีม 

5. มัธยมศึกษาตอนปลาย ให้เวลาในการแข่งขัน 5 นาที โดย
แข่งขันพร้อมกันทั้งหมดทุกทีม 

6. ทีมที่ได้คะแนนมากที่สุด จ านวน 3 ทีมจะเป็นผู้ชนะตามล าดับ 
และ 2 ทีมได้รางวัลชมเชย 

ก าหนดการ 
08.30-09.00 น. ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน 
ลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียน บริเวณลานหน้าห้องสัมมนา อาคาร
ปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
09.00-09.30 น. คณบดี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์กล่าวต้อนรับ
และให้โอวาท 
09.30-10.45 น. แข่งขันระดับ ม.ต้น  
10.45-12.00 น. แข่งขันระดับ ม.ปลาย 
14.30-15.30 น. พิธีมอบรางวัลและปิดโครงการ 

รางวัล 
ทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร 
ชนะเลิศ  ทุนการศึกษา  2,000  บาท 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษา 1,500  บาท 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษา 1,000  บาท 
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ทุนการศึกษา  500  บาท 
รวมเงินรางวัลระดับละ 5,500 บาท 2 ระดับ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,000   บาท 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ภาพ วิธกีารติดตาโกสนด้วย วิธ ีModified Chip Budding I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ภาพวิธี การทาบกิ่งมะม่วงด้วย วิธี Modified Veneer Side Approach Grafting 
 



เกณฑ์การตัดสินการแข่งขันทักษะการขยายพันธุ์พืช 
 

1. มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) : การแข่งขันติดตาโกสน วิธี Modified Chip Budding I ให้เวลาในการแข่งขัน 5 นาที โดยแข่งขันพร้อมกันทั้งหมดทุกทีม 
รายการประเมิน คะแนน 

1. การเลือกต าแหน่งรอยแผลของต้นตอ (10 คะแนน)  
2. การเลือกตาพันธุ์ดี (10 คะแนน)  
3. การเฉือนตาพันธุ์ดีและแผลที่ต้นตอ (ความเรียบร้อยสวยงามของบาดแผล)  (10 
คะแนน) 

 

4. การพันผ้าพลาสติกรอบบาดแผล (10 คะแนน)  
5. ความถูกต้องตามวิธีการและความเป็นระเบียบของงานโดยรวม (10 คะแนน)  

รวม  
 

2. มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) : การแข่งขันทาบกิ่งมะม่วง วิธี Modified Veneer Side Approach Grafting ให้เวลาในการแข่งขัน 5 นาที  โดยแข่งขัน
พร้อมกันทั้งหมดทุกทีม 

 
รายการประเมิน คะแนน 

1. การเลือกต้นตอ (10 คะแนน)  
2. การเลือกกิ่งพันธ์ุดี (10 คะแนน)  
3. การเฉือน ความเรียบร้อยสวยงามของบาดแผล  (ต้นตอและกิ่งพันธุ์ดี)  (10 
คะแนน) 

 

4. การพันผ้าพลาสติกรอบบาดแผล (10 คะแนน)  
5. ความถูกต้องตามวิธีการและความเป็นระเบียบของงานโดยรวม (10 คะแนน)  

รวม  
 

 
  



วัน-เวลา-สถานที่แข่งขัน รายการแข่งขัน/ผู้รับผิดชอบ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณและรางวัล 
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 
เวลา 08.00 – 15.30 น. 
 
- ห้องสัมมนา อาคาร
ปฏิบัติการ คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ 

3. การแข่งขันความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับ
การดูแลโลก “KEEP THE WORLD” 
ระดับการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับ คือ  
1. มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)  
หัวข้อ “Green Energy” (พลังงานสีเขียว 
พลังงานสะอาด) 
2. มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)  
หัวข้อ “Urban life in the future” 
(ชีวิตคนเมืองในโลกอนาคต) 
ผู้รับผิดชอบ 
อ.ดร.วรรณี อึ้งสิทธิพูนพร 
อ.ดร.อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ  
อ.ดร.ระวี สัจจโสภณ 
อ.ดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ 
นิสิต จ านวน 5 คน 
ผู้ประสานงาน 
ผศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์  
มือถือ 0-8194-18776, 
email:feduacj@ku.ac.th 
น.ส.ชลธิชา สระทองจันทร ์ 
มือถือ 0-8407-66878 
Email:ae_6878@hotmail.com 
ภาควิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน โทร./โทรสาร 0-3428-1081 

รูปแบบและกติกาการแข่งขัน  
1. เป็นการแข่งขันประเภททีมๆละ 2 คน โดยแต่ละโรงเรียน

สามารถส่งทีมเข้าร่วมได้เพียง 1 ทีม ทุกทีมและโรงเรียนที่เข้า
ร่วมการแข่งขันจะได้รับของที่ระลึกและเกียรติบัตรการข้าร่วม 

2. ให้ร่วมกันคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในหัวข้อท่ีก าหนดแต่ละระดับ 
แล้วให้แต่ละทีมท าการส่งแนวคิดที่ผ่านการกลั่นกรองส่งมาให้
คณะกรรมการพิจารณาก่อนมาน าเสนอในวันแข่งขันจริง พร้อม
โมเดลสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับหัวข้อที่นักเรียนคิด  

3. เวลาในการน าเสนอ ทีมละไม่เกิน 5 นาที ไม่ก าหนดรูปแบบใน
การน าเสนอ ตอบค าถามจากคณะกรรมการทีมละ ไม่เกิน 3 
นาที 

4. ทีมที่ได้คะแนนมากที่สุด จ านวน 3 ทีมจะเป็นผู้ชนะตามล าดับ 
และ 2 ทีมได้รางวัลชมเชย 

เกณฑ์การให้คะแนน ความคิดสร้างสรรค์ โมเดลสิ่งประดิษฐ์ การน าเสนอ 
ก าหนดการ 
08.30-09.00 น. ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน 
ลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนบริเวณลานหน้าห้องสัมมนา อาคาร
ปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
09.00-09.30 น. คณบดี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์กล่าวต้อนรับ
และให้โอวาท 
09.30-12.00 น. การน าเสนอแนวคิดและแสดงโมเดลผลงานระดับ ม.ต้น 
12.00-13.000 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
113.00-15.00 น. การน าเสนอแนวคิดและแสดงโมเดลผลงานระดับ ม.
ปลาย 
15.00-15.30 น. พิธีมอบรางวัลและปิดโครงการ 

รางวัล 
ทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร 
ชนะเลิศ  ทุนการศึกษา  2,000  บาท 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษา 1,500  บาท 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษา 1,000  บาท 
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ทุนการศึกษา  500  บาท 
รวมเงินรางวัลระดับละ 5,500 บาท 2 ระดับ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,000   บาท 
 
 

 



เกณฑ์การตัดสินการแข่งขันความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการดูแลโลก “KEEP THE WORLD” 
 
1.ด้านเนื้อหาและแนวคิด (40 คะแนน) 
   - มีเนื้อหาที่ครบถ้วนและตรงประเด็น (10 คะแนน) 
   - เนื้อหามีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน แสดงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (10 คะแนน) 
   - เนื้อหาที่ถูกต้อง เชื่อถือได้เป็นไปตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง (10 คะแนน) 
   - สามารถน าเนื้อหาและแนวคิดไปประยุกต์ใช้ได้จริงในอนาคต (10 คะแนน) 
2.วิธีการน าเสนอและผลงาน (40 คะแนน) 
    - การน าเสนอเป็นไปอย่างมีล าดับขั้นตอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา(10 คะแนน) 
    - การน าเสนอมีการอธิบายตัวอย่างให้เกิดความชัดเจนในเนื้อหา(10 คะแนน) 
    - สื่อ/โมเดลที่น ามาใช้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาและสามารถท าให้เกิดความชัดเจนในเนื้อหา(10 คะแนน) 
    - สื่อ/โมเดลที่น ามาใช้สร้างความน่าสนใจของเนื้อหา และไม่ท าให้เกิดความเบื่อหน่าย(10 คะแนน) 
3.ผู้บรรยายและการตอบค าถาม (20 คะแนน) 
   - น้ าเสียง โทนเสียงของผู้บรรยายมีความชัดเจน(5 คะแนน) 
   - ท่าทางของผู้บรรยายมีความเหมาะสม(5 คะแนน) 
   - ผู้บรรยายมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟังอย่างเหมาะสม(5 คะแนน) 
   - การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าระหว่างการบรรยายและการตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ(5 คะแนน) 
 
  



วัน-เวลา-สถานที่แข่งขัน รายการแข่งขัน/ผู้รับผิดชอบ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณและรางวัล 
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 
เวลา 08.00 – 15.30 น. 
 
การแข่งขันรอบแรก 
ระดับประถมศึกษา  ห้อง
EDS2-204 อาคาร
ปฏิบัติการ คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ 
 
การแข่งขันรอบชิง
ชนะเลิศ 
ห้อง EDS2-204 อาคาร
ปฏิบัติการ คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ 

4.โครงการยุวเกษตรคนเก่ง เดินตามรอย
พ่อหลวง 
(การแข่งขันตอบปัญหาด้านเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม ในระดับประถมศึกษา (ป.4-
ป.6)) 
ผู้รับผิดชอบ 
ผศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์ 
อ.ดร.วราภรณ์  แย้มทิม 
น.ส.ชลธิชา สระทองจันทร์(เลขานุการ) 
นิสิต จ านวน 20 คน 
ผู้ประสานงาน 
ผศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์  
มือถือ 0-8194-18776, 
email:feduacj@ku.ac.th 
น.ส.ชลธิชา สระทองจันทร ์ 
มือถือ 0-8407-66878 
Email:ae_6878@hotmail.com 
ภาควิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน  
โทร./โทรสาร 0-3428-1081 

รูปแบบและกติกาการแข่งขัน  
1. เป็นการแข่งขันประเภททีมๆละ 2 คน โดยแต่ละโรงเรียน

สามารถส่งทีมเข้าร่วมได้เพียง 1 ทีม ทุกทีมและโรงเรียนที่เข้า
ร่วมการแข่งขันจะได้รับของที่ระลึกและเกียรติบัตรการข้าร่วม 

2. หากมีทีมส่งเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 20 ทีมจะจัดการ
แข่งขันออกเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ 

3. การแข่งขันรอบคัดเลือก โดยให้ท าแบบทดสอบจ านวน 20 ข้อ 
ทีมที่ได้คะแนนมากที่สุด 5 ทีมจะผ่านเข้าร่วมชิงชนะเลิศ 

4. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ให้ทีมที่เข้ารอบตอบค าถามจ านวน 
10 ข้อ ทีมที่ได้คะแนนมากที่สุด จ านวน 3 ทีมจะเป็นผู้ชนะ
ตามล าดับ ส่วน 2 ทีมที่ผ่านเข้ารอบได้รางวัลชมเชย 

เนื้อหา : เกษตรทั่วไป เกษตรท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ด้าน
การเกษตร และสิ่งแวดล้อม 
ก าหนดการ 
08.30-09.00 น. ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน 
ลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนบริเวณลานหน้าห้องสัมมนา อาคาร
ปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
09.00-09.30 น. คณบดี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์กล่าวต้อนรับ
และให้โอวาท 
09.30-10.30 น. แข่งขันตอบปัญหาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.1-3) และมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบแรก 
10.30-12.00 น. แข่งขันตอบปัญหาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.1-3) และมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบชิงชนะเลิศ 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
15.00-15.30 น. พิธีมอบรางวัลและปิดโครงการ 

รางวัล 
ทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร 
ชนะเลิศ  ทุนการศึกษา  2,000  บาท 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษา 1,500  บาท 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษา 1,000  บาท 
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ทุนการศึกษา 500  บาท 
รวมเงินรางวัลระดับละ 5,500 บาท  
 
 

 
  



วัน-เวลา-สถานที่แข่งขัน รายการแข่งขัน/ผู้รับผิดชอบ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณและรางวัล 
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 
เวลา 08.00 – 15.30 น. 
 
- ห้อง EDS2-202 อาคาร
ปฏิบัติการ คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ 

5. โครงการประกวดวาดภาพระบายสี 
“ในหลวง กษัตริย์เกษตร กษัตริย์นัก
อนุรักษ์” 
ระดับการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับ คือ  
  1. ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3)  
  2. ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) 
ผู้รับผิดชอบ 
อ.ดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์ 
อ.ดร.สุภาสิณี  นุ่มเนียม 
น.ส.ชลธิชา สระทองจันทร์(เลขานุการ) 
นิสิต จ านวน 20 คน 
ผู้ประสานงาน 
ผศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์  
มือถือ 0-8194-18776, 
email:feduacj@ku.ac.th 
น.ส.ชลธิชา สระทองจันทร ์ 
มือถือ 0-8407-66878 
Email:ae_6878@hotmail.com 
ภาควิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน  
โทร./โทรสาร 0-3428-1081 

รูปแบบและกติกาการแข่งขัน  
1. เป็นการแข่งขันรายบุคคล โดยจ ากัดแต่ละโรงเรียนสามารถส่ง

นักเรียนเข้าร่วมได้โรงเรียนละ 2 คน ในแต่ละระดับ ทุกทีมและ
โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับของที่ระลึกและเกียรติ
บัตรการข้าร่วม 

2. การแข่งขันระดับประถมศึกษาตอนต้น จะให้นักเรียนระบายสี
ในภาพที่คณะกรรมการก าหนดให้ (นักเรียนเตรียมสี และ
อุปกรณ์ต่างๆมาเอง) ให้เวลาในการระบายสี 1 ชั่วโมง 

3. การแข่งขันในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ให้นักเรียนวาด
ภาพและระบายสีตามหัวข้อที่ก าหนด คือ “ในหลวง กษัตริย์
เกษตร กษัตริย์นักอนุรักษ์” ไม่จ ากัดเทคนิคและการใช้สี 
(นักเรียนเตรียมสี และอุปกรณ์ต่างๆมาเอง) ให้เวลาในการ
ระบายสี 2 ชั่วโมง 

4. นักเรียนได้คะแนนมากที่สุด จ านวน 3 คนจะเป็นผู้ชนะ
ตามล าดับ และมีรางวัลชมเชย 2 รางวัล 

เกณฑ์การตัดสิน: ความสวยงามของภาพ องค์ประกอบภาพ การใช้สี 
และการสื่อความหมายตรงตามหัวข้อ 
ก าหนดการ 
08.30-09.00 น. ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน 
ลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนบริเวณลานหน้าห้องสัมมนา อาคาร
ปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
09.00-09.30 น. คณบดี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์กล่าวต้อนรับ
และให้โอวาท 
09.30-12.00 น. ประกวดวาดภาพ ประถมต้นและปลาย 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
15.00-15.30 น. พิธีมอบรางวัลและปิดโครงการ 

รางวัล 
ทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร 
ชนะเลิศ  ทุนการศึกษา  1,000  บาท 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษา 800  บาท 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษา 500  บาท 
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ทุนการศึกษา 300  บาท 
รวมเงินรางวัลระดับละ 2,900 บาท 2 ระดับ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,800   บาท 
 
 

 


