
กําหนดการและผูรับผิดชอบโครงการแขงขันทักษะความสามารถดานเกษตรและสิ่งแวดลอม ครั้งท่ี 9 ประจําป 2561
ภาควิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

วัน-เวลา-สถานท่ีแขงขนั รายการแขงขัน/ผูรับผิดชอบ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณและรางวัล
วันอังคารท่ี 4 ธันวาคม
2561
เวลา 08.00 – 16.30 น.

- หองสัมมนา อาคาร
ปฏิบัติการ คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร

1. การแขงขันทักษะการขยายพันธุพืช
ระดับการแขงขันออกเปน 2 ระดบั คือ
1. มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-3) : การ

แขงขันเสียบยอดชวนชม วิธี Cleft
Grafting
2. มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) : การ

แขงขันทาบก่ิงมะมวง วิธี Modified
Veneer Side Approach Grafting
ผูรับผิดชอบ/กรรมการ
รศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย
รศ.ดร.สันติ ศรีสวนแตง
น.ส.ชลธิชา แซเจ็ง
นายโสภณ  แดงมาศ
นิสิต จํานวน 10 คน
ผูประสานงาน
รศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย
มือถือ: 081-941-8776
Email: feduacj@ku.ac.th
น.ส.ชลธิชา แซเจ็ง
มือถือ: 084-076-6878
Email:ae_6878@hotmail.com
นายโสภณ  แดงมาศ
มือถือ: 088-333-4412
Email: Sopon.Dangmas@gmail.com
ภาควิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
ชุมชน

รูปแบบและกติกาการแขงขัน
1. เปนการแขงขันประเภททีมๆละ 2 คน โดยแตละโรงเรียน

สามารถสงทีมเขารวมไดเพียง 1 ทีม ทุกทีมและโรงเรียนท่ีเขา
รวมการแขงขันจะไดรับของท่ีระลกึและเกียรติบตัรการขารวม

2. สําหรับตนกลาและวัสดุในการแขงขันทางภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและชุมชนเปนผูจดัเตรียมให

3. สําหรับมีดขยายพันธุพืชใหแตละทีมท่ีเขารวมการแขงขัน
จัดเตรียมมาเอง

4. มัธยมศึกษาตอนตน ใหเวลาในการแขงขัน 5 นาที โดยแขงขัน
พรอมกันท้ังหมดทุกทีม

5. มัธยมศึกษาตอนปลาย ใหเวลาในการแขงขัน 5 นาที โดย
แขงขันพรอมกันท้ังหมดทุกทีม

6. ทีมท่ีไดคะแนนมากท่ีสดุ จํานวน 3 ทีมจะเปนผูชนะตามลําดับ
และ 2 ทีมไดรางวัลชมเชย

กําหนดการ
08.00-09.00 น. ทีมท่ีเขารวมการแขงขันทุกประเภทการแขงขัน
ลงทะเบียนท่ีจุดรับลงทะเบียนหองสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
09.00-09.30 น. หัวหนาภาควิชาฯ กลาวตอนรับและเปดงาน
09.30-10.45 น. แขงขันระดับ ม.ตน
10.45-12.00 น. แขงขันระดับ ม.ปลาย
15.00-15.30 น. พิธีมอบรางวัลและปดโครงการ
เปาหมาย
มีทีมเขารวมการแขงขันระดับละไมนอยกวา 20 ทีม

รางวัล
ทุนการศึกษา พรอมเกียรติบตัร
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
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 11,000 บาท



ภาพวิธีการตอกิ่ง/เสียบยอดชวนชมดวย วิธี Cleft Grafting

ภาพวิธีการทาบกิ่งมะมวงดวย วิธี Modified Veneer Side Approach Grafting



เกณฑการตัดสินการแขงขันทักษะการขยายพันธุพืช

1. มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-3) : การตอกิ่งหรือเสียบยอดชวนชมดวย วิธี Cleft  Grafting ใหเวลาในการแขงขัน 5 นาที โดยแขงขันพรอมกันท้ังหมดทุกทีม

รายการประเมิน คะแนน
1. การเตรียม และเลือกใชอุปกรณ (10 คะแนน)
2. การเลือกตําแหนงรอยแผลของตนตอ การเลือกตาพันธุดี (10 คะแนน)
3. การเฉือนตาพันธุดีและแผลท่ีตนตอ (ความเรียบรอยสวยงามของบาดแผล) (10
คะแนน)
4. การพันผาพลาสติกรอบบาดแผล (10 คะแนน)
5. ความถูกตองตามวิธีการและความเปนระเบียบของงานโดยรวม (10 คะแนน)

รวม

2. มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) : การแขงขันทาบกิ่งมะมวง วิธี Modified Veneer Side Approach Grafting ใหเวลาในการแขงขัน 5 นาที โดยแขงขัน
พรอมกันท้ังหมดทุกทีม

รายการประเมิน คะแนน
1. การเตรียม และเลือกใชอุปกรณ (10 คะแนน)
2. การเลือกตําแหนงรอยแผลของตนตอ (10 คะแนน)
2. การเฉือน ความเรียบรอยสวยงามของบาดแผล (ตนตอและก่ิงพันธุดี) (10
คะแนน)
3. การพันผาพลาสติกรอบบาดแผล (10 คะแนน)
4. ความถูกตองตามวิธีการและความเปนระเบียบของงานโดยรวม (10 คะแนน)

รวม



วัน-เวลา-สถานท่ีแขงขนั รายการแขงขัน/ผูรับผิดชอบ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณและรางวัล
วันอังคารท่ี 4 ธันวาคม
2561
เวลา 08.00 – 16.30 น.

- หองสัมมนา อาคาร
ปฏิบัติการ คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร

2. การแขงขันความคิดสรางสรรคเก่ียวกับ
การดูแลโลก “KEEP THE WORLD”
ระดับการแขงขันออกเปน 2 ระดบั คือ
1. มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-3)
หัวขอ “Eco-school 2030”
2. มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
หัวขอ “New Farming Model 2030”
ผูรับผิดชอบ/กรรมการ
อ.ดร.ระวี สัจจโสภณ
อ.ดร.ศุภรักษ อธิคมสุวรรณ
อ.ดร.วราภรณ  แยมทิม
น.ส.ชลธิชา แซเจ็ง
นิสิต จํานวน 10 คน
ผูประสานงาน
รศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย
มือถือ: 081-941-8776
Email: feduacj@ku.ac.th
น.ส.ชลธิชา แซเจ็ง
มือถือ: 084-076-6878
Email:ae_6878@hotmail.com
นายโสภณ  แดงมาศ
มือถือ: 088-333-4412
Email: Sopon.Dangmas@gmail.com
ภาควิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
ชุมชน

รูปแบบและกติกาการแขงขัน
1. เปนการแขงขันประเภททีมๆละ 2 คน โดยแตละโรงเรียน

สามารถสงทีมเขารวมไดเพียง 1 ทีม ทุกทีมและโรงเรียนท่ีเขา
รวมการแขงขันจะไดรับของท่ีระลกึและเกียรติบตัรการขารวม

2. ใหรวมกันคิดสรางสรรคบนพ้ืนฐานและแนวคิดทางวิทยาศาสตร
และวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ในหวัขอท่ีกําหนดแตละระดับ
แลวใหแตละทีมทําการสงแนวคิดท่ีผานการกลั่นกรองสงมาให
คณะกรรมการพิจารณากอนมานําเสนอในวันแขงขันจริง พรอม
โมเดลสิ่งประดิษฐเก่ียวกับหัวขอท่ีนักเรียนคิด

3. เวลาในการนําเสนอ ทีมละไมเกิน 5 นาที ไมกําหนดรูปแบบใน
การนําเสนอ ตอบคําถามจากคณะกรรมการทีมละ ไมเกิน 3
นาที

4. ทีมท่ีไดคะแนนมากท่ีสดุ จํานวน 3 ทีมจะเปนผูชนะตามลําดับ
และ 2 ทีมไดรางวัลชมเชย

เกณฑการใหคะแนน ความคดิสรางสรรค โมเดลสิ่งประดิษฐ การนําเสนอ
กําหนดการ
08.00-09.00 น. ทีมท่ีเขารวมการแขงขันทุกประเภทการแขงขัน
ลงทะเบียนท่ีจุดรับ ลงทะเบียนหองสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
09.00-09.30 น. หัวหนาภาควิชาฯ กลาวตอนรับและเปดงาน
09.30-12.00 น. การนําเสนอแนวคิดและแสดงโมเดลผลงานระดับ ม.ตน
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. การนําเสนอแนวคิดและแสดงโมเดลผลงานระดับ ม.
ปลาย
15.00-15.30 น. พิธีมอบรางวัลและปดโครงการ

รางวัล
ทุนการศึกษา พรอมเกียรติบตัร
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
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 11,000 บาท



เกณฑการตัดสินการแขงขันความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับการดูแลโลก “KEEP THE WORLD”

1.ดานเนื้อหาและแนวคิด (40 คะแนน)
- มีเนื้อหาท่ีครบถวนและตรงประเด็น (10 คะแนน)
- เนื้อหามีความทันสมัยเปนปจจุบัน แสดงถึงความคิดริเริ่มสรางสรรค (10 คะแนน)
- เนื้อหาท่ีถูกตอง เชื่อถือไดเปนไปตามหลักการทางวิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม หรือศาสตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ (10 คะแนน)
- สามารถนําเนื้อหาและแนวคิดไปประยุกตใชไดจริงในอนาคต (10 คะแนน)

2.วิธีการนําเสนอและผลงาน (40 คะแนน)
- การนําเสนอเปนไปอยางมีลําดับข้ันตอนท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา (10 คะแนน)
- การนําเสนอมีการอธิบายตัวอยางใหเกิดความชัดเจนในเนื้อหา (10 คะแนน)
- สื่อ/โมเดลท่ีนํามาใชมีความเหมาะสมกับเนื้อหาและสามารถทําใหเกิดความชัดเจนในเนื้อหา (10 คะแนน)
- สื่อ/โมเดลท่ีนํามาใชสรางความนาสนใจของเนื้อหา และไมทําใหเกิดความเบื่อหนาย (10 คะแนน)

3.ผูบรรยายและการตอบคําถาม (20 คะแนน)
- น้ําเสียง โทนเสียงของผูบรรยายมีความชัดเจน (5 คะแนน)
- ทาทางของผูบรรยายมีความเหมาะสม (5 คะแนน)
- ผูบรรยายมีปฏิสัมพันธกับผูฟงอยางเหมาะสม (5 คะแนน)
- การแกไขปญหาเฉพาะหนาระหวางการบรรยายและการตอบขอซักถามของคณะกรรมการ (5 คะแนน)


