เกณฑการแขงขันทักษะของศูนยพัฒนาวิชาชีพเกษตรกรรม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ป 2559
วันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2559
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการแขงขันทักษะวิชาชีพเกษตรกรรม
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ปการศึกษา 2559
วันที่ 22–24 พฤศจิกายน 2559
ณ เบญจมราชูทิศ
ลําดับที่

ชื่อกิจกรรม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

การจัดสวนถาดชื้น
การจัดสวนถาดชื้น
การจัดสวนแกวแหง
การจัดสวนแกวแหง
การจัดสวนถาดแหง
การจัดสวนถาดแหง
การตอบปญหาทางการเกษตร
การตอบปญหาทางการเกษตร
การเรียกชื่อพืชผักพื้นบานภาคใต
การเรียกชื่อพืชผักพื้นบานภาคใต
การเรียกชื่อพันธุสัตว
การเรียกชื่อพันธุสัตว
การสาธิตทางการเกษตร
โครงงานอาชีพเกษตร
การติดตายางพารา
การติดตายางพารา
การเสียบยอดโกสน
การเสียบยอดโกสน
ประกวดรองเพลงลูกทุงเกษตร ม.ตน
ประกวดรองเพลงลูกทุงเกษตร
ม.ปลาย
รวม 20 รายการ

ระดับชั้น

ม.ตน

ม.ปลาย





















-

-
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10

ประเภท
ทีม 3 คน
ทีม 3 คน
ทีม 3 คน
ทีม 3 คน
ทีม 3 คน
ทีม 3 คน
ทีม 2 คน
ทีม 2 คน
ทีม 2 คน
ทีม 2 คน
ทีม 2 คน
ทีม 2 คน
ทีม 2 คน
ทีม 3-5 คน
ทีม 2 คน
ทีม 2 คน
ทีม 2 คน
ทีม 2 คน
1 คน
1 คน

หมายเหตุ

ม.1- ม.3
ม.4- ม.6

ตารางการแขงขันทักษะวิชาชีพเกษตรกรรม
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ปการศึกษา 2559
วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
วันเดือนป
22 พ.ย.59

เวลา
09.00 -11.00
09.00 -11.00
09.00 -14.00
09.00-12.00
13.00 -15.00
13.00-15.00
09.00-14.00

23 พ.ย.59

09.00-11.00
13.00-15.00
09.00-12.00
13.00-16.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00 -14.00
09.00-14.00

24 พ.ย.59

09.00-12.00
09.00 -11.00
09.00 -11.00
09.00-12.00

รายการแขงขัน
การจัดสวนถาดชื้น
การจัดสวนถาดแหง
การสาธิตทางการเกษตร
การเรียกชื่อพืชผักพื้นบานภาคใต
การเรียกชื่อพืชผักพื้นบานภาคใต
การจัดสวนถาดแหง
การประกวดรองเพลงลูกทุง
เกษตร
การจัดสวนแกวแหง
การจัดสวนถาดชื้น
การเรียกชื่อพันธุสตั ว
การเรียกชื่อพันธุสัตว
การตอบปญหาทางการเกษตร
การติดตายาง
การติดตายาง
โครงงานเกษตร
การประกวดรองเพลงลูกทุง
เกษตร
การจัดสวนแกวแหง
เสียบยอดโกสน
เสียบยอดโกสน
การตอบปญหาทางการเกษตร

ระดับชั้น
ม.ตน
ม.ปลาย
ม.ตน
ม.ตน
ม.ปลาย
ม.ตน
ม.ตน

สถานที่
เต็นทแขงขัน
เต็นทแขงขัน
เวทีเกษตร 1
หองเกษตร 1
หองเกษตร 1
เต็นทแขงขัน
เวทีเกษตร 2

ม.ตน
ม.ปลาย
ม.ตน
ม.ปลาย
ม.ตน
ม.ตน
ม.ปลาย
ม.ปลาย
ม.ปลาย

เต็นทแขงขัน
เต็นทแขงขัน
หองเกษตร 1
หองเกษตร 1
ใตอาคาร 7
ลานเกษตร
ลานเกษตร
ลานเกษตร
เวทีเกษตร 2

ม.ปลาย
ม.ตน
ม.ปลาย
ม.ปลาย

เต็นทแขงขัน
ลานเกษตร
ลานเกษตร
ใตอาคาร 7

เกณฑการแขงขันทักษะวิชาชีพเกษตรกรรม
การจัดสวนถาดชื้น

1 คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3 (ไปตอระดับภาค)
1.3 นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6
2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
2.1 แขงขันประเภททีม ๆ ละ 3 คน
2.2 จํานวนผูเขาแขงขัน
1) นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3 จํานวน 1 ทีม
2) นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6 จํานวน 1 ทีม
3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
3.1 สงรายชื่อผูเขาแขงขันพรอมครูผูฝกสอนทีมละ 1-2 คน
3.2 ผูเขาแขงขันตองพรอมในสถานที่แขงขันกอนการแขงขันไมนอยกวา 10 นาที
3.3 ผูเขาแขงขันตองเตรียมวัสดุอุปกรณการแขงขันมาเอง ไดแก
1) อุปกรณการเขียนแบบ 1 ชุด
2) พันธุไมวัสดุประกอบ
3) ภาชนะที่ใชจัด
4) ภาชนะฉีดน้ํา
3.4 ใหผูเขาแขงขันเขียนแบบการจัดสวนใหเสร็จกอนลงมือจัด โดยคณะกรรมการจัดเตรียมกระดาษเขียน
แบบไวใหทุกทีม
3.5 ลักษณะของภาชนะที่ใชเปนจานรองกระถาง ถาดทรงกลมชนิดเคลือบหรือไมเคลือบก็ไดขนาด
เสนผาศูนยกลาง 11 – 15 นิ้ว
3.6 พันธุไมและวัสดุประกอบ
1) เปนพันธุไมที่ใชจัดสวนถาดแบบชื้น ไมต่ํากวา 3 ชนิด
2) วัสดุประกอบ เชน หิน กรวด ไม หรืออื่น ๆ ใหคํานึงถึงความหลากหลาย
ไมจํากัดความคิดสรางสรรค และเนนวัสดุธรรมชาติ
3) วัสดุปลูก มีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพันธุไม
3.7 ใชเวลาในการแขงขัน 2 ชั่วโมง (รวมเวลาที่ใชเขียนแบบ)
3.8 อุปกรณที่จัดให ไดแก โตะ เกาอี้ ทีมละ 1 ชุด กระดาษเขียน 1 แผน
3.9 การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
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4. เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน
4.1 การเตรียมงาน (20 คะแนน)
1) การเขียนแบบ
10
คะแนน
2) การเลือกใชพันธุไม วัสดุ
10
คะแนน
4.2 กระบวนการทํางาน (30 คะแนน)
1) ขั้นตอนและความรวมมือในการปฏิบตั ิงาน
10
คะแนน
2) ความสะอาดเรียบรอยในการปฏิบัติงาน
10
คะแนน
3) ทํางานทันตามกําหนดเวลา
10
คะแนน
4.3 ผลงาน (50 คะแนน)
1) ความประณีต
10
คะแนน
2) ความสมดุล
10
คะแนน
3) ความกลมกลืนและสวยงาม
15
คะแนน
4) ความคิดริเริ่มสรางสรรค
15
คะแนน
5. เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80 – 100
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
รอยละ 70 – 79
ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
รอยละ 60 – 69
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 60 ไดรับเกียรติบัตร เวนแตกรรมการมีความเห็นเปนอยางอื่น
6. คณะกรรมการการแขงขัน
6.1 กรรมการควบคุมการแขงขันจํานวนตามความเหมาะสม
6.2 กรรมการตัดสินไมต่ํากวากิจกรรมละ 5 คน
คุณสมบัติของกรรมการ
- บุคลากรในทองถิ่นที่มีความรูค วามสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับ
กิจกรรม
- บุคลากรในสังกัดอื่น ๆ เชน ผูชํานาญการเฉพาะ อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย/
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ขอควรคํานึง
- กรรมการตองไมตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขาแขงขัน
- กรรมการที่มาจากครูผูสอนควรแตงตั้งใหตัดสินในระดับชั้นที่ทําการสอน
- กรรมการควรมีที่มาจาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอยางหลากหลาย
- กรรมการควรใหขอเสนอแนะเติมเต็มใหกับนักเรียนที่ชนะในลําดับที่ 1-3
สถานที่ในการแขงขัน ลานกิจกรรม / อาคารเอนกประสงค หรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสม
7. การเขาแขงขันระดับชาติ
7.1 ทีมที่ไดคะแนนสูงสุด 3 ลําดับแรกจากการแขงขันระดับภาคจะไดเปนตัวแทนเขาแขงขันในระดับชาติ
7.2 ในกรณีที่มีทีมในลําดับสูงสุดเกินกวา 3 ทีม ใหพิจารณาลําดับที่ตามลําดับขอของเกณฑการใหคะแนน
เชน มีผูที่ไดคะแนนขอที่ 1 เทากันใหดูคะแนนขอที่ 2 ทีมใดไดคะแนนขอที่ 2 มากกวาถือเปนผูชนะแตถาขอที่ 2
เทากัน ใหดูคะแนนในลําดับถัดไป กรณีคะแนนเทากันทุกขอใหใชวิธีจับฉลาก

การจัดสวนแกว

1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6 (ไปตอระดับภาค)
2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
2.1 แขงขันเปนทีม ๆ ละ 3 คน
2.2 จํานวนผูเขาแขงขัน
- นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3 จํานวน 1 ทีม
- นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6 จํานวน 1 ทีม
3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
3.1 สงรายชื่อผูเขาแขงขันพรอมครูผูฝกสอนทีมละ 1-2 คน
3.2 ผูเขาแขงขันตองพรอมในสถานที่แขงขันกอนการแขงขันไมนอยกวา 10 นาที
3.3 ผูเขาแขงขันตองเตรียมวัสดุ อุปกรณการแขงขันมาเอง ไดแก
1) อุปกรณเขียนแบบ 1 ชุด
2) พันธุไมประกอบการจัดและวัสดุ
3) ภาชนะที่ใชจัด
4) ภาชนะฉีดน้ํา
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3.4 ใหผูเขาแขงขันเขียนแบบการจัดสวนใหเสร็จกอนลงมือจัด โดยคณะกรรมการจัดเตรียมกระดาษเขียน
แบบ 1 แผน
3.5 ลักษณะของภาชนะใชแกวแชมเปญทรงกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6-7 นิ้ว
3.6 ใชพันธุไม และวัสดุประกอบ
1) พันธุไมหลากหลายไมจํากัดจํานวน
2) วัสดุประกอบ เชน หิน กรวด ไม หรือ อื่นๆ ใหคํานึงถึงความหลากหลาย
มีความคิดสรางสรรค และวัสดุที่เปนธรรมชาติ
3) หามใชการแปะ/ตัด หรือพนสี แกวแชมเปญสําหรับจัดสวน
3.7 ใชเวลาในการแขงขัน 2 ชั่วโมง (รวมเวลาที่ใชเขียนแบบ)
3.8 อุปกรณที่จัดให ไดแก โตะ เกาอี้ ทีมละ 1 ชุด กระดาษเขียนแบบการจัดสวน
4. เกณฑการใหคะแนน (100 คะแนน)
4.1 การเตรียมงาน (20 คะแนน)
1) การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ
10 คะแนน
2) การเขียนแปลนถูกตอง
10 คะแนน
4.2 กระบวนการทํางาน (30 คะแนน)
1) ขั้นตอนและความรวมมือในการปฏิบัติงาน
10 คะแนน
2)ความสะอาดเรียบรอยในการปฏิบัตงิ าน
10 คะแนน
3) ทํางานทันตามกําหนดเวลา
10 คะแนน
4.3 ผลงาน (50 คะแนน)
1) ความคิดริเริ่มสรางสรรค
10 คะแนน
2) ความสวยงามของชั้นทราย
15 คะแนน
3) การจัดตนไม
15 คะแนน
4) ความประณีต
5 คะแนน
5) ความสมดุล
5 คะแนน
5. เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80 – 100
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
รอยละ 70 – 79
ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
รอยละ 60 – 69
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 60 ไดรับเกียรติบัตร เวนแตกรรมการมีความเห็นเปนอยางอื่น
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6. คณะกรรมการการแขงขัน
6.1 กรรมการควบคุมการแขงขันจํานวนตามความเหมาะสม
6.2 กรรมการตัดสินไมต่ํากวากิจกรรมละ 5 คน การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
คุณสมบัติของกรรมการ
- บุคลากรในทองถิ่นที่มีความรูค วามสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- บุคลากรในสังกัดอื่น ๆ เชน ผูชํานาญการเฉพาะ อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย/
ขอควรคํานึง
- กรรมการตองไมตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขาแขงขัน
- กรรมการที่มาจากครูผูสอนควรแตงตั้งใหตัดสินในระดับชั้นที่ทําการสอน
- กรรมการควรมีที่มาจาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอยางหลากหลาย
- กรรมการควรใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมใหกับนักเรียนที่ชนะในลําดับที่ 1-3
สถานที่ในการแขงขัน ลานกิจกรรม / อาคารเอนกประสงค หรือสถานที่อื่นๆตามความเหมาะสม

การจัดสวนถาดแหง (แขงขันเฉพาะในสพม.)

1 คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3
1.3 นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6
2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
2.1 แขงขันประเภททีม ๆ ละ 3 คน
2.2 จํานวนผูเขาแขงขัน
1. นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3 จํานวน 1 ทีม
2. นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6 จํานวน 1 ทีม
3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
3.1 สงรายชื่อผูเขาแขงขันพรอมครูผูฝกสอนทีมละ 1-2 คน
3.2 ผูเขาแขงขันตองพรอมในสถานที่แขงขันกอนการแขงขันไมนอยกวา 10 นาที
3.3 ผูเขาแขงขันตองเตรียมวัสดุอุปกรณการแขงขันมาเอง ไดแก
1) อุปกรณการเขียนแบบ 1 ชุด
2) พันธุไมวัสดุประกอบ
3) ภาชนะที่ใชจัด
4) ภาชนะฉีดน้ํา
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3.4 ใหผูเขาแขงขันเขียนแบบการจัดสวนใหเสร็จกอนลงมือจัด โดยคณะกรรมการจัดเตรียมกระดาษเขียน
แบบ ใหทุกทีม
3.5 ลักษณะของภาชนะที่ใชเปนจานรองกระถาง ถาดทรงกลมชนิดเคลือบหรือไมเคลือบ หรือเซรามิค
เทานั้น ขนาดเสนผาศูนยกลาง 11 – 15 นิ้ว
3.6 พันธุไมและวัสดุประกอบ
1) เปนพันธุไมที่ใชจัดสวนถาดแบบแหง ไมต่ํากวา 3 ชนิด
2) วัสดุประกอบ เชน หิน กรวด ไม หรืออื่น ๆ ใหคํานึงถึงความหลากหลาย
ไมจํากัดความคิดสรางสรรค และเนนวัสดุธรรมชาติ
3) วัสดุปลูก มีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพันธุไม
3.7 ใชเวลาในการแขงขัน 2 ชั่วโมง (รวมเวลาที่ใชเขียนแบบ)
3.8 อุปกรณที่จัดให ไดแก โตะ เกาอี้ ทีมละ 1 ชุด กระดาษเขียนแบบ 1 แผน
3.9 การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
4. เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน
4.1 การเตรียมงาน (20 คะแนน)
1) การเขียนแบบ
2) การเลือกใชพันธุไม วัสดุ
4.2 กระบวนการทํางาน (30 คะแนน)
1) ขั้นตอนและความรวมมือในการปฏิบัติงาน
2) ความสะอาดเรียบรอยในการปฏิบัติงาน
3) ทํางานทันตามกําหนดเวลา
4.3 ผลงาน (50 คะแนน)
1) ความประณีต
2) ความสมดุล
3) ความกลมกลืนและสวยงาม
4) ความคิดริเริ่มสรางสรรค

10
10

คะแนน
คะแนน

10
10
10

คะแนน
คะแนน
คะแนน

10
10
15
15

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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5. เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80 – 100
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
รอยละ 70 – 79
ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
รอยละ 60 – 69
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 60 ไดรับเกียรติบัตรชมเชยทุกโรงเรียนที่สงเขาแขงขัน
6. คณะกรรมการการแขงขัน
6.1 กรรมการควบคุมการแขงขันจํานวนตามความเหมาะสม
6.2 กรรมการตัดสินไมต่ํากวากิจกรรมละ 5 คน
คุณสมบัติของกรรมการ
- บุคลากรในทองถิ่นที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- บุคลากรในสังกัดอื่น ๆ เชน ผูชํานาญการเฉพาะ อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย/
ขอควรคํานึง
- กรรมการตองไมตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขาแขงขัน
- กรรมการที่มาจากครูผูสอนควรแตงตั้งใหตัดสินในระดับชั้นที่ทําการสอน
- กรรมการควรมีที่มาจาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอยางหลากหลาย
- กรรมการควรใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมใหกับนักเรียนที่ชนะในลําดับที่ 1-3
สถานที่ในการแขงขัน ลานกิจกรรม / อาคารเอนกประสงค หรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสม

การตอบปญหาทางการเกษตร (แขงขันเฉพาะในสพม.)
1 คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3
1.3 นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6
2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
2.1 แขงขันประเภททีม ๆ ละ 2 คน
2.2 จํานวนผูเขาแขงขัน
1) นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3 จํานวน 1 ทีม
2) นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6 จํานวน 1 ทีม
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3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
3.1 สงรายชื่อผูเขาแขงขันพรอมครูผูฝกสอน 1-2 คน
3.2 ผูเขาแขงขันตองพรอมในสถานที่แขงขันกอนการแขงขันไมนอยกวา 10 นาที
3.4 ใหโรงเรียนสงขอสอบแบบเลือกตอบ (พรอมเฉลย) (ใชหลักสูตร ระดับชั้น ม.1-3, ม.4-6 ) ระดับชั้นละ
30 ขอ จํานวนขอละ 100 ฉบับ แตละขอตองแนบเฉลยมาดวย บรรจุซองปดผนึกเรียบรอย สงใหคณะกรรมการ
กอนการแขงขัน
3.5 คณะกรรมการเตรียมขอสอบเพื่อทําการแขงขัน(ไมเปดซองขอสอบ) ใสกลอง หรือตะกรา ทุกซองที่
โรงเรียนสงมา
3.6 เมื่อถึงเวลาทําการแขงขัน ใหคณะกรรมการหยิบฉลากขอสอบแตละขอวาจะเอาขอสอบของโรงเรียน
ใด แลวแจกขอสอบใหนักเรียนแตละโรง
3.7 ปญหาที่ใชแขงขัน จํานวน 30 ขอ ประกอบดวย
- ดิน – ปุย
จํานวน 5 ขอ
- พืช
จํานวน 5 ขอ
- สัตวบาล
จํานวน 5 ขอ
- เครื่องมือเกษตร
จํานวน 5 ขอ
- เทคโนโลยี
จํานวน 5 ขอ
- ธุรกิจเกษตร
จํานวน 5 ขอ
4. เกณฑการแขงขัน
4.1 ใชเวลาขอละ 30 วินาที ( อาจกดกริ่งเริ่ม และกดกริ่งหมดเวลา(ใหอยูในดุลพินิจของกรรมการ) เมื่อ
หมดเวลากรรมการเฉลยขอสอบ
4.2 ทีมใดตอบถูกได 1 คะแนน ถาตอบผิด ได 0 คะแนน
4.3 การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
5. เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80 – 100
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
รอยละ 70 – 79
ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
รอยละ 60 – 69
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 60 ไดรับเกียรติบัตรชมเชยทุกโรงเรียนทีส่ งเขาแขงขัน
6. คณะกรรมการการแขงขัน
6.1 กรรมการควบคุมการแขงขันจํานวนตามความเหมาะสม
6.2 กรรมการตัดสินไมต่ํากวากิจกรรมละ 5 คน
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คุณสมบัติของกรรมการ
- บุคลากรในทองถิ่นที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- บุคลากรในสังกัดอื่น ๆ เชน ผูชํานาญการเฉพาะ อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย/
ขอควรคํานึง
- กรรมการตองไมตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขาแขงขัน
- กรรมการที่มาจากครูผูสอนควรแตงตั้งใหตัดสินในระดับชั้นที่ทําการสอน
- กรรมการควรมีที่มาจาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอยางหลากหลาย
- กรรมการควรใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมใหกับนักเรียนที่ชนะในลําดับที่ 1-3
สถานที่ในการแขงขัน ลานกิจกรรม / อาคารเอนกประสงค หรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสม

การเรียกชื่อพืชผักพื้นบานภาคใต (แขงขันเฉพาะในสพม.)
1 คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3
1.3 นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6
2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
2.1 แขงขันประเภททีม ๆ ละ 2 คน
2.2 จํานวนผูเขาแขงขัน
1) นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3 จํานวน 1 ทีม
2) นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6 จํานวน 1 ทีม
3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
3.1 สงรายชื่อผูเขาแขงขันพรอมครูผูฝกสอนทีมละ 1-2 คน
3.2 ผูเขาแขงขันตองพรอมในสถานที่แขงขันกอนการแขงขันไมนอยกวา 10 นาที
3.3 ผูเขาแขงขันตองเตรียมวัสดุอุปกรณการแขงขันมาเอง คือปากกา
3.4 ใหโรงเรียนสงพืชผักพื้นบานภาคใต (พรอมเฉลย) เนนสวนที่ใชเปนอาหาร สงใหคณะกรรมการกอน
การแขงขัน
3.5 คณะกรรมการคัดเลือกพืชผักพื้นบานภาคใต ใหได 30 ชนิด พรอมติดหมายเลข และใสเฉลยให
ตรงกัน
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3.6 เมื่อถึงเวลาทําการแขงขันคณะกรรมการจัดผูเขาแขงขันเขาไปเปนชุด ๆ ทําเสร็จสงใหคณะกรรมการ
รวบรวม หลังทําการแขงขันครบทุกคนแลว คณะกรรมการรวมกันตรวจคําตอบ
3.7 ผูขาแขงขันตองเขียนตอบเปนภาษาสากล หรือภาษาทองถิ่นภาคใต (กรณีที่เรียกเปนภาษาถิ่นใต)
4. เกณฑการตัดสิน
4.1 ใชเวลาขอละ 30 วินาที ( อาจกดกริ่งเริ่ม และกดกริ่งหมดเวลา(ใหอยูในดุลพินิจของกรรมการ)
4.2 ทีมใดตอบถูกได 1 คะแนน ถาตอบผิด ได 0 คะแนน
4.3 การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
5. เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80 – 100
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
รอยละ 70 – 79
ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
รอยละ 60 – 69
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 60 ไดรับเกียรติบัตรชมเชยทุกโรงเรียนทีส่ งเขาแขงขัน
6. คณะกรรมการการแขงขัน
6.1 กรรมการควบคุมการแขงขันจํานวนตามความเหมาะสม
6.2 กรรมการตัดสินไมต่ํากวากิจกรรมละ 5 คน
คุณสมบัติของกรรมการ
- บุคลากรในทองถิ่นที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- บุคลากรในสังกัดอื่น ๆ เชน ผูชํานาญการเฉพาะ อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย/
ขอควรคํานึง
- กรรมการตองไมตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขาแขงขัน
- กรรมการที่มาจากครูผูสอนควรแตงตั้งใหตัดสินในระดับชั้นที่ทําการสอน
- กรรมการควรมีที่มาจาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอยางหลากหลาย
- กรรมการควรใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมใหกับนักเรียนที่ชนะในลําดับที่ 1-3
สถานที่ในการแขงขัน ลานกิจกรรม / อาคารเอนกประสงค หรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสม

13

การเรียกชื่อสัตวและพันธุสัตว (แขงขันเฉพาะในสพม.)
1 คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3
1.3 นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6
2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
2.1 แขงขันประเภททีม ๆ ละ 2 คน
2.2 จํานวนผูเขาแขงขัน
1) นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3 จํานวน 1 ทีม
2) นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6 จํานวน 1 ทีม

3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
3.1 สงรายชื่อผูเขาแขงขันพรอมครูผูฝกสอนทีมละ 1-2 คน
3.2 ผูเขาแขงขันตองพรอมในสถานที่แขงขันกอนการแขงขันไมนอยกวา 10 นาที
3.3 ผูเขาแขงขันตองเตรียมวัสดุอุปกรณการแขงขันมาเอง ไดแก ปากกา
3.4 ใหโรงเรียนสงภาพสัตวหรือของจริง (พรอมเฉลย) ประเภทละ 6 ภาพ เนนภาพสี หรือขาวดํา แตตอง
มองเห็นชัดเจน บรรจุซองปดผนึกเรียบรอย สงใหคณะกรรมการกอนการแขงขัน ประกอบดวย
- โคเนื้อ โคนม กระบือ ชนิดละ 2 ภาพ
- สุกร แพะ แกะ กระตาย ชนิดละ 2 ภาพ
- ไกเนื้อ ไกไข ไกกึ่งเนื้อกึ่งไข เปดเนื้อ เปดไข ชนิดละ 2 ภาพ
- ปลาสวยงาม 2 ภาพ ปลาน้ําจืด 2 ภาพ กุง 1 ภาพ สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา 1 ภาพ
(พันธุสัตวทุกภาพขอใหเปนพันธุแทดั้งเดิม)
3.5 คณะกรรมการคัดเลือกภาพหรือของจริง ใหได 30 ชนิด พรอมติดหมายเลขที่ภาพหรือที่ของจริง
และใสหมายเลขเฉลยใหตรงกัน
3.6 เมื่อถึงเวลาทําการแขงขันคณะกรรมการจัดผูเขาแขงขันเขาไปเปนชุด ๆ ทําเสร็จสงใหคณะกรรมการ
รวบรวม หลังทําการแขงขันครบทุกคนแลวคณะกรรมการรวมกันตรวจคําตอบ
4. เกณฑการแขงขัน
4.1 ใชเวลาขอละ 30 วินาที ( อาจกดกริ่งเริ่ม และกดกริ่งหมดเวลา(ใหอยูในดุลพินิจของกรรมการ)
4.2 ทีมใดตอบถูกได 1 คะแนน ถาตอบผิด ได 0 คะแนน
4.3 การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
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5. เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80 – 100
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
รอยละ 70 – 79
ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
รอยละ 60 – 69
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 60 ไดรับเกียรติบัตรชมเชยทุกโรงเรียนทีส่ งเขาแขงขัน
6. คณะกรรมการการแขงขัน
6.1 กรรมการควบคุมการแขงขันจํานวนตามความเหมาะสม
6.2 กรรมการตัดสินไมต่ํากวากิจกรรมละ 5 คน
คุณสมบัติของกรรมการ
- บุคลากรในทองถิ่นที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- บุคลากรในสังกัดอื่น ๆ เชน ผูชํานาญการเฉพาะ อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย/
ขอควรคํานึง
- กรรมการตองไมตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขาแขงขัน
- กรรมการที่มาจากครูผูสอนควรแตงตั้งใหตัดสินในระดับชั้นที่ทําการสอน
- กรรมการควรมีที่มาจาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอยางหลากหลาย
- กรรมการควรใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมใหกับนักเรียนที่ชนะในลําดับที่ 1-3
สถานที่ในการแขงขัน ลานกิจกรรม / อาคารเอนกประสงค หรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสม

การแขงขันสาธิตทางการเกษตร (แขงขันเฉพาะในสพม.)
1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3
2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
2.1 แขงขันประเภททีม ๆ ละ 2 คน
2.2 จํานวนผูเขาแขงขัน
1) นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3 จํานวน 1 ทีม
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3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
3.1 เปนผลงานที่เกี่ยวของกับการเกษตร
3.2 นักเรียนแตละทีมนําเสนอแนวคิด ความเปนมาของการผลงาน พรอมทั้งสาธิตประกอบการอธิบาย
3.3 แตละทีมสาธิตพรอมนําเสนอทีมละ 20 นาที ดวยปากเปลา มีแผนปายประกอบดวยได
4. เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน
4.1 ลักษณะการนําเสนอถูกตอง ตรงประเด็นและเปนไปตามลําดับ
4.2 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
4.3 ใชภาษาถูกตอง และบุคลิกลักษณะเหมาะสม
4.4 ลักษณะงานที่นํามาสาธิตนาสน ทันสมัย และเปนประโยชน
4.5 ตรงเวลา
4.6 เอกสารการสาธิตทางการเกษตร

20
20
20
20
10
10

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

5. เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80 – 100
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
รอยละ 70 – 79
ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
รอยละ 60 – 69
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 60 ไดรับเกียรติบัตรชมเชยทุกโรงเรียนที่สงเขารวมการแขงขัน
6. คณะกรรมการการแขงขัน
6.1 กรรมการควบคุมการแขงขันจํานวนตามความเหมาะสม
6.2 กรรมการตัดสินไมต่ํากวากิจกรรมละ 5 คน
(ในกรณีจําเปนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม)
คุณสมบัติของกรรมการ
- บุคลากรในทองถิ่นที่มีความรูค วามสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- บุคลากรในสังกัดอื่น ๆ เชน ผูชํานาญการเฉพาะ อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย/
ขอควรคํานึง
- กรรมการตองไมตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขาแขงขัน
- กรรมการที่มาจากครูผูสอนควรแตงตั้งใหตัดสินในระดับชั้นที่ทําการสอน
- กรรมการควรมีที่มาจาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอยางหลากหลาย
- กรรมการควรใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมใหกับนักเรียนที่ชนะในลําดับที่ 1-3
สถานที่ในการแขงขัน ลานกิจกรรม / อาคารเอนกประสงค หรือสถานที่อื่นๆตามความเหมาะสม
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การแขงขันสาธิตโครงงานเกษตร(แขงขันเฉพาะในสพม.)

1. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6
2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
2.1 แขงขันประเภททีม ๆ ละ 3-5 คน
2.2 จํานวนผูเขาแขงขัน
1) นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6 จํานวน 1 ทีม
3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
3.1 เปนโครงการที่เกี่ยวของกับการเกษตร
3.2 นักเรียนแตละทีมนําเสนอแนวคิด ความเปนมาของการผลงาน พรอมทั้งสาธิตประกอบการอธิบาย
3.3 แตละทีมสาธิตพรอมนําเสนอทีมละ 20 นาที
3.4 สงเอกสารใหกรรมการ 5 เลม
4. เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน
4.1 การวางแผน
20 คะแนน
4.2 การปฏิบัติงาน
20 คะแนน
4.3 ผลสําเร็จของงาน
20 คะแนน
4.4 คุณธรรมของผูปฏิบัติงาน
15 คะแนน
4.5 การนําเสนอผลงาน
25 คะแนน
5. เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80 – 100
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
รอยละ 70 – 79
ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
รอยละ 60 – 69
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 60 ไดรับเกียรติบัตรชมเชยทุกโรงเรียนที่สงเขารวมการแขงขัน
6. คณะกรรมการการแขงขัน
6.1 กรรมการควบคุมการแขงขันจํานวนตามความเหมาะสม
6.2 กรรมการตัดสินกิจกรรมละ 15 คน(ในกรณีจําเปนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจพิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม)
คุณสมบัติของกรรมการ
- บุคลากรในทองถิ่นที่มีความรูค วามสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทีม่ ีความรูความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- บุคลากรในสังกัดอื่น ๆ เชน ผูชํานาญการเฉพาะ อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย/
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ขอควรคํานึง
- กรรมการตองไมตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขาแขงขัน
- กรรมการที่มาจากครูผูสอนควรแตงตั้งใหตัดสินในระดับชั้นที่ทําการสอน
- กรรมการควรมีที่มาจาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอยางหลากหลาย
- กรรมการควรใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมใหกับนักเรียนที่ชนะในลําดับที่ 1-3
สถานที่ในการแขงขัน ลานกิจกรรม / อาคารเอนกประสงค หรือสถานที่อื่นๆตามความเหมาะสม

การติดตายางตาเขียว (แขงขันเฉพาะในสพม.)

1 คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3
1.3 นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6
2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
2.1 ผูเขาแขงขัน 1 คน ( สงรายชื่อได 2 คน และสามารถเปลี่ยนตัวได )
2.2 จํานวนผูเขาแขงขัน
1) นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3 จํานวน 1 คน
2) นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6 จํานวน 1 คน
3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
3.1 สงรายชื่อผูเขาแขงขันไมเกิน 2 คนพรอมครูผูฝกสอน1-2 คน
3.2 ผูเขาแขงขันตองพรอมในสถานที่แขงขันกอนการแขงขันไมนอยกวา 10 นาที
3.3 ผูเขาแขงขันตองเตรียมวัสดุ-อุปกรณการแขงขันมาเอง
3.4 อุปกรณที่ตองเตรียมมาเอง มีดติดตา/มีดคัทเตอร เทปพลาสติกใสพันตา และอื่น ๆ ที่จําเปน กิ่งตายาง
พันธุดี ตนตอไมต่ํากวา 3 ตน ที่ปลูกเลี้ยงไวในถุงดําถุงละ 1 ตน อายุ 4-6 เดือน ขนาดพอเหมาะ
3.4 ใชเวลา 10 นาที ( อาจกดกริ่งเริ่ม และกดกริ่งหมดเวลา ใหอยูในดุลพินิจของกรรมการ)
3.5 ผูเขาแขงขันตองติดตายางตาเขียวไดอยางนอย 3 ตน
4. เกณฑการใหคะแนน
4.1 ความเรียบรอยเหมาะสมขนาดของแผลติดตา
20
คะแนน
4.2 การพันพลาสติก
20
คะแนน
4.3 การเลือกพันธุกิ่งตาและตนตอ
30
คะแนน
4.4 การใชเครื่องมือและอุปกรณ
20
คะแนน
4.5 ความสะอาดเรียบรอย
10
คะแนน
4.6 การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
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5. เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80 – 100
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
รอยละ 70 – 79
ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
รอยละ 60 – 69
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 60 ไดรับเกียรติบัตรชมเชยทุกโรงเรียนที่สงเขาแขงขัน
6. คณะกรรมการการแขงขัน
6.1 กรรมการควบคุมการแขงขันจํานวนตามความเหมาะสม
6.2 กรรมการตัดสินไมต่ํากวากิจกรรมละ 5 คน
คุณสมบัติของกรรมการ
- บุคลากรในทองถิ่นที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- บุคลากรในสังกัดอื่น ๆ เชน ผูชํานาญการเฉพาะ อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย/
ขอควรคํานึง
- กรรมการตองไมตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขาแขงขัน
- กรรมการที่มาจากครูผูสอนควรแตงตั้งใหตัดสินในระดับชั้นที่ทําการสอน
- กรรมการควรมีที่มาจาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอืน่ อยางหลากหลาย
- กรรมการควรใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมใหกับนักเรียนที่ชนะในลําดับที่ 1-3
สถานที่ในการแขงขัน ลานกิจกรรม / อาคารเอนกประสงค หรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสม

การเสียบยอดโกสน (แขงขันเฉพาะในสพม.)

1 คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3
1.3 นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6
2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
2.1 ผูเขาแขงขัน 1 คน ( สงรายชื่อได 2 คน และสามารถเปลี่ยนตัวได )
2.2 จํานวนผูเขาแขงขัน
1) นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3 จํานวน 1 คน
2) นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6 จํานวน 1 คน
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3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
3.1 สงรายชื่อผูเขาแขงขันไมเกิน 2 คนพรอมครูผูฝกสอน1-2 คน
3.2 ผูเขาแขงขันตองพรอมในสถานที่แขงขันกอนการแขงขันไมนอยกวา 10 นาที
3.3 ผูเขาแขงขันตองเตรียมวัสดุ-อุปกรณการแขงขันมาเอง
3.4 อุปกรณที่ตองเตรียมมาเอง มีดติดตา/มีดคัทเตอร เทปพลาสติกใสพันตา และอื่น ๆ ที่จําเปน กิ่งพันธุ
พันธุดีโกสน ตนตอโกสนไมต่ํากวา 3 ตน ที่ปลูกเลี้ยงไวในถุงดําถุงละ 1 ตน ขนาดพอเหมาะ
3.4 ใชเวลา 10 นาที ( อาจกดกริ่งเริ่ม และกดกริ่งหมดเวลา ใหอยูในดุลพินิจของกรรมการ)
3.5 ผูเขาแขงขันตองเสียบยอดโกสนไดอยางนอย 3 ตน
4. เกณฑการใหคะแนน
4.1 ความเรียบรอยเหมาะสมขนาดของแผลเสียบยอด
20
คะแนน
4.2 การพันพลาสติก
20
คะแนน
4.3 การเลือกพันธุกิ่งตาและตนตอ
30
คะแนน
4.4 การใชเครื่องมือและอุปกรณ
20
คะแนน
4.5 ความสะอาดเรียบรอย
10
คะแนน
4.6 การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
5. เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80 – 100
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
รอยละ 70 – 79
ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
รอยละ 60 – 69
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 60 ไดรับเกียรติบัตรชมเชยทุกโรงเรียนที่สงเขาแขงขัน
6. คณะกรรมการการแขงขัน
6.1 กรรมการควบคุมการแขงขันจํานวนตามความเหมาะสม
6.2 กรรมการตัดสินไมต่ํากวากิจกรรมละ 5 คน
คุณสมบัติของกรรมการ
- บุคลากรในทองถิ่นที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- บุคลากรในสังกัดอื่น ๆ เชน ผูชํานาญการเฉพาะ อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย/
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ขอควรคํานึง
- กรรมการตองไมตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขาแขงขัน
- กรรมการที่มาจากครูผูสอนควรแตงตั้งใหตัดสินในระดับชั้นที่ทําการสอน
- กรรมการควรมีที่มาจาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอยางหลากหลาย
- กรรมการควรใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมใหกับนักเรียนที่ชนะในลําดับที่ 1-3
สถานที่ในการแขงขัน ลานกิจกรรม / อาคารเอนกประสงค หรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสม

ประกวดรองเพลงลูกทุงเกษตร (แขงขันเฉพาะในสพม.)
1 คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
1.1 นักเรียน ระดับชั้น ม. 1-3
1.3 นักเรียน ระดับชั้น ม. 4-6
2. ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน
2.1 ผูเขาแขงขัน 1 คน
2.2 จํานวนผูเขาแขงขัน
1) นักเรียน ระดับชั้น ม. 1-3 จํานวน 1 คน
2) นักเรียน ระดับชั้น ม. 4-6 จํานวน 1 คน

3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
3.1 สงรายชื่อผูเขาแขงขันพรอมครูผูฝกสอนประเภทละ 1-2 คน
3.2 ผูเขาแขงขันตองพรอมในสถานที่แขงขันกอนการแขงขันไมนอยกวา 10 นาที
3.3 เพลงที่ประกวดจะตองมีเนื้อรองที่เกี่ยวของกับการเกษตร เชนมีชื่อพืชพรรณ ชื่อสัตว ปาไม ภูเขา
แหลงน้ํา กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเกษตร วิถีชีวิตของเกษตรกรหรือกลิ่นไอของความเปนธรรมชาติ
3.4 ผูเขาแขงขันตองเตรียม CD คาราโอเกะของเพลงที่ใชในการประกวดมาเอง
3.5 ไมมีเนื้อรองใหดูขณะรองเพลงประกวด
3.6 ผูเขาประกวดตองสงตนฉบับเนื้อรองใหคณะกรรมการตัดสินกอนการแขงขัน จํานวน 5 ชุด
3.7 ผูเขาประกวดแตงกายชุดนักเรียน
3.8 ผูเขาประกวดลงทะเบียนเขาแขงขันคนละ 100 บาท
(คาเครื่องเสียง)
3.9 คณะกรรมการจะไมตัดสินการประกวดกรณีเพลงที่ประกวดไมใชเพลงลูกทุงเกษตร
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4. เกณฑการใหคะแนน
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

น้ําเสียง 20 คะแนน
ทํานอง 20 คะแนน
จังหวะ 10 คะแนน
อักขระ 10 คะแนน
อารมณเพลง 20 คะแนน
เนื้อรองเกี่ยวของกับการเกษตร 20 คะแนน

5. เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80 – 100
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
รอยละ 70 – 79
ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
รอยละ 60 – 69
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 60 ไดรับเกียรติบัตรชมเชยทุกโรงเรียนที่สงเขาแขงขัน
6. คณะกรรมการการแขงขัน
6.1 กรรมการควบคุมการแขงขันจํานวนตามความเหมาะสม
6.2 กรรมการตัดสินไมต่ํากวากิจกรรมละ 5 คน
คุณสมบัติของกรรมการ
- บุคลากรในทองถิ่นที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- บุคลากรในสังกัดอื่น ๆ เชน ผูชํานาญการเฉพาะ อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย/
ขอควรคํานึง
- กรรมการตองไมตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขาแขงขัน
- กรรมการควรใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมใหกับนักเรียนที่ชนะในลําดับที่ 1-3
สถานที่ในการแขงขัน ลานกิจกรรม / อาคารเอนกประสงค หรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสม

ประกาศศูนยพัฒนาวิชาชีพเกษตรกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง การแขงขันทักษะเกษตรกรรม
ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ไดกําหนดจัดงานวันมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ใน
วันที่ 22 -24 สิงหาคม 2559 นั้น เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความสะดวก เรียบรอย จึงขอใหทางโรงเรียนปฏิบัติ
ดังนี้
1. การสงรายชื่อนักเรียนเขารวมแขงขัน และครูผูควบคุม แตละประเภท ใหโรงเรียนดําเนินการ
ลงทะเบียนเขารวมแขงขัน ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 (ภายในเวลา 24.00 น.) เทานั้น ถาหากไม
ลงทะเบียนในวันเวลาที่กําหนด จะไมมีสิทธิ์เขาแขงขัน
2. ใหโรงเรียนทําบัตรประจําตัวของนักเรียน และครูผูควบคุม เพื่อใชเปนหลักฐานในการแขงขันแตละ
รายการ

วิธีการสมัครเขาแขงขันทักษะตางๆ รอใหเจาหนาที่ฝายทะเบียนของแตละศูนยเขารวมประชุม
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 หลังจากนั้น สพม.จะเปดระบบการรับสมัครเขารวมแขงขัน

