
โครงการแข	งขันตอบป�ญหาทางวิชาการด�านวิทยาศาสตร�การเกษตร 
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต�น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ครั้งท่ี 15 

 

1. ชื่อโครงการ 
โครงการแข	งขันตอบป�ญหาทางวิชาการด�านวิทยาศาสตร�การเกษตร ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต�น และ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ครั้งท่ี 15 
 

หลักการและเหตุผล 
คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� เป-นคณะท่ีมีภารกิจทางด�านการเรียนการสอนและการวิจัย 

ทางด�านวิทยาศาสตร�การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และทางด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เพ่ือตอบสนองความ
ต�องการในการพัฒนาและการจัดการป�ญหาทางด�านการเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ�จากการเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต� ซ่ึงกระบวนการพัฒนาและเผยแพร	 ความรู�สู	หน	วยการศึกษาในระดับ 
โรงเรียนถือเป-นภารกิจหลักท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงท่ีต�องดําเนินการ เพ่ือให�ครูและนักเรียนได�มีส	วนร	วมในกระบวนการ
ร	วมกันเพ่ือให�เกิดประโยชน�สูงสุดต	อการพัฒนากิจกรรมเรียนรู� ดังน้ัน การกําหนดกิจกรรมทางด�านวิทยาศาสตร�การเกษตร ใน
งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ครั้งท่ี 15 จึงเป-นส	วนหน่ึงของการดําเนินการท่ีสําคัญเพ่ือให�ภารกิจ
ดังกล	าวลุล	วง 

การเข�าร	วมกิจกรรมการแข	งขันตอบป�ญหาทางวิชาการด�านวิทยาศาสตร�การเกษตร ของนักเรียนในระดับ 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต�น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในครั้งน้ี นอกจากเป-นการเพ่ิมพูนประสบการณ� และพ้ืน
ฐานความรู�จากการเตรียมตัวเพ่ือแข	งขันตอบป�ญหาจากการเข�าชมนิทรรศการความรู�ทางวิชาการต	างๆ แล�ว ยังเป-นการสร�าง
จิตสํานึกในด�านการจัดการระบบการเกษตรท่ีถูกต�องและปลอดภัยต	อสิ่งแวดล�อม รวมท้ังจิตสํานึกในด�านการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแก	เยาวชนซ่ึงเป-นกําลังสําคัญแก	ประเทศชาติต	อไปในอนาคต 

 

2. วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือเป-นการสนับสนุนและพัฒนาความรู�ทางวิชาการวิทยาศาสตร�การเกษตรให�แก	นักเรียนเข�าร	วมการแข	งขัน 
2. เพ่ือเป-นการเสริมสร�างความสัมพันธ�ระหว	างคณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� และ

สถาบันการศึกษา ในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต� 
3. เพ่ือเป-นส	วนหน่ึงในการสร�างจิตสาํนึกท่ีดีต	อสาขาวิชาฯ ในด�านการเกษตรให�แก	เยาวชน 

 

3. รูปแบบของกจิกรรมการแข	งขัน 
เน้ือหาของการแข	งขันแบ	งออกเป-นสาขาทางวิชาการย	อย 3 สาขา คือ ด�านพืชศาสตร� ด�านสัตวศาสตร� และด�าน

เทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล�อม นอกจากน้ี คําถามสําหรับการแข	งขันยังครอบคลุมถึงหัวข�อหลัก (theme) ของการ
แข	งขัน น้ันคือ การสร�างความเข�มแข็งทางการเกษตร ด�วยเครือข	ายทางวิชาการในกลุ	มประเทศอาเซียน (ASEAN 
Community) 
ลักษณะของกจิกรรมการตอบป�ญหา 

การแข	งขันตอบป�ญหาทางด�านวิชาการ จะดาํเนินการแข	งขันในแต	ละรอบ ดังน้ี 
1. การแข	งขันการตอบป�ญหาแบ	งเน้ือหาคําถามเป-น 3 สาขา คือ ด�านพืชศาสตร� ด�านสัตวศาสตร� และด�าน

เทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล�อม โดยแต	ละสาขามีจํานวนคําถามเท	ากัน และลําดับของคําถามจะเป-นไปแบบสุ	ม แบ	งกลุ	ม
ผู�เข�าแข	งขันเป-น 3 กลุ	ม คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแบ	งเวลา
การแข	งขันดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วันท่ีทําการแข	งขัน ระดับ รอบการแข	งขัน เวลา 
วันพฤหัสบด ี

ท่ี 13 กุมภาพันธ� 2563 
ระดับประถมศึกษา รอบท่ี 1 รอบคัดเลือก เวลา 08.30-10.30  น. 

รอบท่ี 2 รอบชิงชนะเลิศ เวลา 10.30-12.00   น. 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น รอบท่ี 1 รอบคัดเลือก เวลา 08.30-10.30  น. 

รอบท่ี 2 รอบชิงชนะเลิศ เวลา 10.30-12.00   น. 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบท่ี 1 รอบคัดเลือก เวลา 13.30-15.30  น. 

รอบท่ี 2 รอบชิงชนะเลิศ เวลา 15.30-16.30   น. 
 
 

2. จํานวนผู�แข	งขัน มีจํานวน 3 คน ต	อ 1 ทีม โดยสามารถส	งได�ระดับละ 2 ทีม 
3. ในรอบคัดเลือก  ทําการคัดเลือกทีมท่ีผ	านเข�าไปในรอบชิงชนะเลิศ จํานวน 10 ทีม โดยใช�คําถามแบบปรนัย 4 

ตัวเลือก  จํานวน 20 ข�อ และให�แต	ละทีมเขียนคําตอบในกระดาษ เมื่อได�รับคําตอบแล�ว ผู�ดําเนินรายการจะ
เฉลยคําตอบในข�อน้ันเพ่ือนับคะแนนจะขานคะแนนในแต	ละข�อทันที รวมเวลาดําเนินการในแต	ละข�อ 2 นาที 
ในกรณีท่ีมีคะแนนเท	ากันในลําดับท่ี 10 มากกว	า 1 ทีมจะได�เข�ารอบชิงชนะเลิศทุกทีมท่ีมีคะแนนเท	ากัน  

4. ในรอบชิงชนะเลิศ ใช�คําถามแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจํานวน 20 ข�อ ในกรณีท่ีคะแนนเท	ากัน จะคัดเลือกโดยใช�
คําถามประเภทอัตนัย  เพ่ือหาทีมท่ีชนะเลิศอันดับ 1-3 

 
  5.  ผู�รับผิดชอบโครงการ   ผู�ช	วยศาสตราจารย� ดร.สายทอง  แก�วฉาย 

ผู�ประสานงานโครงการ นางสาวดวงฤทัย ชายสวัสดิ์ และ นางสาวพิมลรตัน�  หาญสกุลวัฒน�  
โทรศัพท� 088-788-4457, 089-969-1439 
 

  6. ผู�เข�าร	วมโครงการ 
นักเรียน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต�น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต� 
 

  7. ระยะเวลาและสถานท่ีในการจัดโครงการ 
             วันท่ี 13 กุมภาพันธ� 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ตึกคณะเกษตรศาสตร� (ตรงข�ามคณะวิทยาศาสตร�และ
  เทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
 

  8. รางวัล  
 ผู�เข�าร	วมการแข	งขันทุกคนจะได�รบัประกาศนียบัตรเข�าร	วมการแข	งขัน และในแต	ละระดับมีเงินรางวัลจํานวน 3    
รางวัล ดังน้ี            

รางวัลชนะเลิศท่ี 1 เงินรางวัล  1,000   บาท    พร�อมประกาศนียบัตร 
รางวัลชนะเลิศท่ี 2 เงินรางวัล  700      บาท    พร�อมประกาศนียบัตร 
รางวัลชนะเลิศท่ี 3 เงินรางวัล  500      บาท    พร�อมประกาศนียบัตร 
 

   9.  ประโยชน�ท่ีคาดว	าจะได�รับ 
         1. นักเรียนท่ีเข�าร	วมการแข	งขันได�พัฒนาความรู�ทางด�านการเกษตรให�มากข้ึน รวมท้ังได�ความรู�ต	างๆเพ่ิมมากข้ึนจาก
การเข�าร	วมชมนิทรรศการต	างๆ ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ครั้งท่ี 15 
         2. นักเรียนได�รับประสบการณ�ในการเข�าร	วมการแข	งขันอันนําไปสู	การตื่นตัวทางด�านวิชาการและสามารถนําไป
ประยุกต�ใช�ในการเรียนได� 
         3. นักเรียน และครูอาจารย�ท่ีเข�าร	วมการแข	งขันมีทัศนคติท่ีมีดีต	อสาขาการเรียนในด�านวิทยาศาสตร�การเกษตร 
         4. สร�างความสัมพันธ�อันดีระหว	างคณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� และกลุ	มโรงเรียนและ
สถาบันการศึกษา ในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต� 
 
 



ส	งใบตอบรับเข�าร	วมการแข	งขัน (ภายในวันศุกร� ท่ี  7  กุมภาพันธ�  2563) ได�ท่ี 

นางสาวดวงฤทัย ชายสวัสด์ิ  
ฝ]ายประสานงานการแข	งขันตอบป�ญหาทางวิชาการด�านวิทยาศาสตร�การเกษตร ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต�น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ครั้งท่ี 15 
คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
เลขท่ี 99 หมู	 8 ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 
โทรศัพท�  088-788-4457, 089-969-1439 
สามารถส	งใบสมัครผ	านทาง Email: ได�ท่ี saithong.ka@gmail.com และ duangrutai.cha@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ใบตอบรับเข	าร�วมโครงการแข�งขันตอบป�ญหาทางวิชาการด	านวิทยาศาสตร�การเกษตร 
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต	น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ครั้งท่ี 15 

ประจําป. พ.ศ. 2563 
<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 
1. ระดับท่ีส�งเข	าแข�งขัน �ประถมศึกษา � มัธยมศึกษาตอนต	น    � มัธยมศึกษาตอนปลาย  

 
2. ช่ือนักเรียน นักศึกษา ท่ีส�งเข	าแข�งขัน (เขียนตัวบรรจง) 

1.) …………………………..................................................................ระดับช้ัน………........... 
2.) ………………………………............................................................ระดับช้ัน………........... 
3.) …………………………….…...........................................................ระดับช้ัน………........... 

3. ช่ืออาจารย�ผู	ควบคุม (เขียนตัวบรรจง) 
1.) ............................................................................................................................................................................. 
2.)............................................................................................................................................................................... 

4.   ช่ือสถานศึกษา……………………………………………………………………………………………….……… 
ตําบล………………………….อําเภอ…………………………………จังหวัด…………………………..….รหัสไปรษณีย�…………………..
โทรศัพท�……………………โทรสาร………………………………..…… 

5.  ผู	ประสานงานท่ีผู	จัดการแข�งขันสามารถติดต�อท่ี คุณ.................................................................. 
     โทร. .................................................................... Email:……………………………………………………………………………………….. 
 
               ผู	ส�ง และโรงเรียนทราบถึงหลักเกณฑ�ในการประกวดครั้งน้ีแล	ว ยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ�ดังกล�าวทุกประการ
และยอมรับว�าผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปHนท่ีสิ้นสุด ไม�มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น 
*หมายเหตุ แต�ละโรงเรียน สามารถส�งนักเรียนเข	าร�วมการแข�งขันได	ระดับละ 2 ทีม หมดเขตส�งใบสมัคร วันศุกร� ท่ี 7 
กุมภาพันธ�  2563 (ถือว�า ท่ีประทับตราไปรษณีย� เป,นหลัก/สามารถส�งใบสมัครผ�านทาง Email ได5 ท่ี 
saithong.ka@gmail.com และ duangrutai.cha@gmail.com)   
 
 
 

   ลงช่ือ…………………………………………………………….ผู	รับรอง 
 

(……………………………………………………….) 
 

                                ผู	บริหารโรงเรียน …………………………………………………. 
 

วันท่ี…………เดือน……………………พ.ศ.…………… 
 




