


ก ำหนดกำรและผู้รับผิดชอบโครงกำรแข่งขันทักษะควำมสำมำรถด้ำนเกษตรและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 10 ประจ ำปี พ.ศ.2562 
ภำควิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์ 

วัน-เวลำ-สถำนที่แข่งขนั รำยกำรแข่งขัน/ผู้รับผิดชอบ รำยละเอียดกิจกรรม งบประมำณและรำงวัล 
วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 
เวลา 08.00 – 16.30 น. 
 
- ห้องสัมมนา  
อาคารปฏิบตัิการ  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร ์

1. การแข่งขันทักษะการขยายพันธุ์พืช 
ระดับการแข่งขันออกเป็น 2 ระดบั คือ  
  1. มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) :  
การแข่งขันเสียบยอดชวนชม วิธี Cleft  
Grafting 
  2. มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) :  
การแข่งขันทาบกิ่งมะม่วง วิธี Modified 
Veneer Side Approach Grafting 
ผู้รับผิดชอบ/กรรมการ 
รศ.ดร.อภิชำติ ใจอำรีย์ 
รศ.ดร.สันติ ศรีสวนแตง 
ผศ.ดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด 
ผศ.ไพทูล  ค าคอนสาร 
น.ส.ชลธิชา แซ่เจ็ง  
น.ส.โยธกา เวมหัดทร 
นิสิต จ านวน 10 คน 
ผู้ประสานงาน 
รศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย ์ 
มือถือ: 081-941-8776 
Email: feduacj@ku.ac.th 
น.ส.ชลธิชา แซ่เจ็ง  
มือถือ: 084-076-6878 
Email:ae_6878@hotmail.com  
ภาควิชา การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์และ
ชุมชน  

รูปแบบและกติกำกำรแข่งขัน  
1. เป็นการแข่งขันประเภททีมๆละ 2 คน โดยแตล่ะโรงเรียน

สามารถส่งทีมเข้าร่วมได้เพียง 1 ทีม ทุกทีมและโรงเรียนทีเ่ข้า
ร่วมการแข่งขันจะไดร้ับของที่ระลกึและเกียรติบตัรการข้าร่วม 

2. ส าหรับต้นกล้าและวสัดุในการแข่งขันทางภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และชุมชนเป็นผู้จดัเตรียมให้  

3. ส าหรับมีดขยายพันธ์ุพืชให้แต่ละทมีที่เข้าร่วมการแข่งขัน
จัดเตรียมมาเอง 

4. มัธยมศึกษำตอนต้น ให้เวลาในการแข่งขัน 5 นาที โดยแข่งขัน
พร้อมกันทั้งหมดทุกทีม 

5. มัธยมศึกษำตอนปลำย ให้เวลาในการแข่งขัน 5 นาที โดย
แข่งขันพร้อมกันทั้งหมดทุกทีม 

6. ทีมท่ีได้คะแนนมากที่สดุ จ านวน 3 ทีมจะเป็นผู้ชนะตามล าดับ 
และ 2 ทีมไดร้างวัลชมเชย 

ก ำหนดกำร 
08.00-09.00 น. ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน 
ลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์
09.00-09.30 น. หัวหน้าภาควิชาฯ กล่าวต้อนรับและเปิดงาน 
09.30-10.45 น. แข่งขันระดับ ม.ต้น  
10.45-12.00 น. แข่งขันระดับ ม.ปลาย 
15.00-15.30 น. พิธีมอบรางวัลและปิดโครงการ 
เป้ำหมำย 
มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันระดับละไม่น้อยกว่า 20 ทีม 

รำงวัล 
ทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบตัร 
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 
รวมเงินรำงวัลระดับละ 5,500 บำท 2 ระดับ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,000   บำท 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

ภำพวิธีกำรต่อกิ่ง/เสียบยอดชวนชมด้วย วิธี Cleft Grafting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
ภำพวิธีกำรทำบกิ่งมะม่วงด้วย วิธี Modified Veneer Side Approach Grafting 

 



เกณฑ์กำรตัดสินกำรแข่งขันทักษะกำรขยำยพันธุ์พืช 
 

1. มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) : กำรต่อกิ่งหรือเสียบยอดชวนชมด้วย วิธี Cleft  Grafting ให้เวลาในการแข่งขัน 5 นาที โดยแข่งขันพร้อมกันทั้งหมดทุกทีม 
 

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

 

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

รวม  
 

2. มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) : กำรแข่งขันทำบกิ่งมะม่วง วิธี Modified Veneer Side Approach Grafting ให้เวลาในการแข่งขัน 5 นาที โดยแข่งขันพร้อม
กันทั้งหมดทุกทีม 

 
รายการประเมิน คะแนน 

1. การเตรียม และเลือกใช้อุปกรณ ์(10 คะแนน)  
2. การเลือกต าแหน่งรอยแผลของต้นตอ (10 คะแนน)  
2. การเฉือน ความเรียบร้อยสวยงามของบาดแผล  (ต้นตอและก่ิงพันธุ์ดี)  (10 
คะแนน) 

 

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

รวม  
  
 
 
 
 
 



วัน-เวลำ-สถำนที่แข่งขนั รำยกำรแข่งขัน/ผู้รับผิดชอบ รำยละเอียดกิจกรรม งบประมำณและรำงวัล 
วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 
เวลา 08.00 – 16.30 น. 
 
- ห้องสัมมนา  
อาคารปฏิบตัิการ  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร ์

2. การแข่งขันความคิดสร้างสรรคเ์กี่ยวกับ
การดูแลโลก “KEEP THE WORLD” 
ระดับการแข่งขันออกเป็น 2 ระดบั คือ  
1. มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)  
หัวข้อ “การออกแบบบรรจุภณัฑส์ินค้า
เกษตรที่ท าจากวัสดุธรรมชาต ิ100%” 
2. มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)  
หัวข้อ “ผลิตภณัฑท์างการเกษตรเพื่อ
สังคมผูสู้งอาย”ุ  
ผู้รับผิดชอบ/กรรมการ 
ผศ.ดร.ระวี สัจจโสภณ 
ผศ.ดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ 
ผศ.ดร.วราภรณ์  แย้มทิม 
อ.ดร.อภญิญา อุดมเวช 
น.ส.วรรณวิภา เล้าอรุณ 
นายโสภณ แดงมาศ  
นิสิต จ านวน 10 คน 
ผู้ประสานงาน 
รศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย ์ 
มือถือ: 081-941-8776 
Email: feduacj@ku.ac.th 
น.ส.ชลธิชา แซ่เจ็ง  
มือถือ: 084-076-6878 
Email:ae_6878@hotmail.com 
ภาควิชา การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์และ
ชุมชน 

รูปแบบและกติกำกำรแข่งขัน  
1. เป็นการแข่งขันประเภททีมๆละ 2 คน โดยแตล่ะโรงเรียน

สามารถส่งทีมเข้าร่วมได้เพียง 1 ทีม ทุกทีมและโรงเรียนทีเ่ข้า
ร่วมการแข่งขันจะไดร้ับของที่ระลกึและเกียรติบตัรการข้าร่วม 

2. ให้ร่วมกันคิดสร้างสรรคบ์นพ้ืนฐานและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในหวัข้อท่ีก าหนดแต่ละระดับ 
แล้วให้แต่ละทีมท าการส่งแนวคิดที่ผ่านการกลั่นกรองส่งมาให้
คณะกรรมการพิจารณาก่อนมาน าเสนอในวันแข่งขันจริง พร้อม
โมเดลสิ่งประดิษฐเ์กี่ยวกับหัวข้อที่นักเรียนคิด  

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

4. ทีมท่ีได้คะแนนมากที่สดุ จ านวน 3 ทีมจะเป็นผู้ชนะตามล าดับ 
และ 2 ทีมไดร้างวัลชมเชย 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ความคดิสรา้งสรรค์ โมเดลสิ่งประดิษฐ์ การน าเสนอ 
ก ำหนดกำร 
08.00-09.00 น. ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน 
ลงทะเบียนที่จุดรับ ลงทะเบียนห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
09.00-09.30 น. หัวหน้าภาควิชาฯ กล่าวต้อนรับและเปิดงาน 
09.30-12.00 น. การน าเสนอแนวคิดและแสดงโมเดลผลงานระดับ ม.ต้น 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-15.00 น. การน าเสนอแนวคิดและแสดงโมเดลผลงานระดับ ม.
ปลาย 
15.00-15.30 น. พิธีมอบรางวัลและปิดโครงการ 

รำงวัล 
ทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบตัร 
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 
รวมเงินรำงวัลระดับละ 5,500 บำท 2 ระดับ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,000   บำท 
 
 



เกณฑ์กำรตัดสินกำรแข่งขันควำมคิดสร้ำงสรรค์เกี่ยวกับกำรดูแลโลก “KEEP THE WORLD” 
 
1.ด้ำนเนื้อหำและแนวคิด (40 คะแนน) 
   - มีเนื้อหาที่ครบถ้วนและตรงประเด็น (10 คะแนน) 
   - เนื้อหามีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน แสดงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (10 คะแนน) 
   - เนื้อหาที่ถูกต้อง เชื่อถือได้เป็นไปตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือศาสตร์อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง (10 คะแนน) 
   - สามารถน าเนื้อหาและแนวคิดไปประยุกต์ใช้ได้จริงในอนาคต (10 คะแนน) 
2.วิธีกำรน ำเสนอและผลงำน (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.ผู้บรรยำยและกำรตอบค ำถำม (20 คะแนน) 
   - น้ าเสียง โทนเสียงของผู้บรรยายมีความชัดเจน (5 คะแนน) 
   - ท่าทางของผู้บรรยายมีความเหมาะสม (5 คะแนน) 
   - ผู้บรรยายมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟังอย่างเหมาะสม (5 คะแนน) 
   - การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าระหว่างการบรรยายและการตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ (5 คะแนน) 

 
 



ใบตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันทักษะการขยายพันธุ์พืช 
 

ในงานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี พ.ศ.2562 
 
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) การแข่งขันเสียบยอดชวนชม วิธี Cleft  Grafting 
ประเภททีมๆละ 2 คน  
สถานที่แข่งขัน  ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
แข่งขันวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562  เวลา 08.00 - 16.30 น.  
 
ชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน          
ชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน  
 1.             
 2.             
 
ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุม  
 1.             
 2.             
 
ผู้ประสานงานที่ผู้จัดการแข่งขันสามารถติดต่อได้ที่ คุณ       
โทร.        
 
หมายเหตุ  ส่งเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีม เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือเป็นโมฆะ      

    หมดเขตส่งใบสมัคร วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562  
 

สอบถามรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมและโปรดส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ได้ที่  
รศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์ มือถือ 0-8194-18776, Email: feduacj@ku.ac.th 
น.ส.ชลธิชา แซ่เจ็ง มือถือ 0-8407-66878, Email: ae_6878@hotmail.com 
น.ส.วรรณวิภา เล้าอรุณ มือถือ 0-8974-46630 Email : hartnett_k@hotmail.com  
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน  
หรือสมัครทาง Line ตาม QR code 
 

mailto:ae_6878@hotmail.com


ใบตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันทักษะการขยายพันธุ์พืช 
 

ในงานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี พ.ศ.2562 
 
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) การแข่งขันทาบกิ่งมะม่วง วิธี Modified Veneer Side Approach Grafting 
ประเภททีมๆละ 2 คน  
สถานที่แข่งขัน  ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
แข่งขันวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562  เวลา 08.00 - 16.30 น.  
 
ชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน          
ชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน  
 1.             
 2.             
 
ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุม  
 1.             
 2.             
 
ผู้ประสานงานที่ผู้จัดการแข่งขันสามารถติดต่อได้ที่ คุณ       
โทร.        
 
หมายเหตุ  ส่งเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีม เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือเป็นโมฆะ      

    หมดเขตส่งใบสมัคร วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 
 
สอบถามรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมและโปรดส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ได้ที่  
รศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์ มือถือ 0-8194-18776, Email: feduacj@ku.ac.th 
น.ส.ชลธิชา แซ่เจ็ง มือถือ 0-8407-66878, Email: ae_6878@hotmail.com 
น.ส.วรรณวภิา เล้าอรุณ มือถือ 0-8974-46630 Email : hartnett_k@hotmail.com  
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน  
หรือสมัครทาง Line ตาม QR code 
 



ใบตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการดูแลโลก  
“KEEP THE WORLD” 

 
ในงานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี พ.ศ.2562 

 
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) หัวข้อ “การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรที่ท าจากวัสดุธรรมชาติ 100%” 
ประเภททีมๆละ 2 คน  
สถานที่แข่งขัน  ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
แข่งขันวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562  เวลา 08.00 - 16.30 น.  
 
ชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน          
ชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน  
 1.             
 2.             
 
ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุม  
 1.             
 2.             
 
ผู้ประสานงานที่ผู้จัดการแข่งขันสามารถติดต่อได้ที่ คุณ       
โทร.        
 
หมายเหตุ  ส่งเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีม เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือเป็นโมฆะ      

    หมดเขตส่งใบสมัคร วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 
 
สอบถามรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมและโปรดส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ได้ที่  
รศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์ มือถือ 0-8194-18776, Email: feduacj@ku.ac.th 
น.ส.ชลธิชา แซ่เจ็ง มือถือ 0-8407-66878, Email: ae_6878@hotmail.com 
น.ส.วรรณวภิา เล้าอรุณ มือถือ 0-8974-46630 Email : hartnett_k@hotmail.com  
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน  
หรือสมัครทาง Line ตาม QR code 
 



ใบตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการดูแลโลก  
“KEEP THE WORLD” 

 
ในงานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี พ.ศ.2562 

 
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) หัวข้อ “ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อสังคมผู้สูงอายุ” 
ประเภททีมๆละ 2 คน  
สถานที่แข่งขัน  ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
แข่งขันวันจันทร์ที่ 2  ธันวาคม 2562  เวลา 08.00 - 16.30 น.  
 
ชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน          
ชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน  
 1.             
 2.             
 
ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุม  
 1.             
 2.             
 
ผู้ประสานงานที่ผู้จัดการแข่งขันสามารถติดต่อได้ที่ คุณ       
โทร.        
 
หมายเหตุ  ส่งเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีม เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือเป็นโมฆะ      

    หมดเขตส่งใบสมัคร วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 
 
สอบถามรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมและโปรดส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ได้ที่  
รศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์ มือถือ 0-8194-18776, Email: feduacj@ku.ac.th 
น.ส.ชลธิชา แซ่เจ็ง มือถือ 0-8407-66878, Email: ae_6878@hotmail.com 
น.ส.วรรณวภิา เล้าอรุณ มือถือ 0-8974-46630 Email : hartnett_k@hotmail.com  
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน  
หรือสมัครทาง Line ตาม QR code 
 
 


