โครงการแขงขันตอบปญหาทางวิชาการดานวิทยาศาสตรการเกษตร
ระดับประถมศึกษา มัธยมตน มัธยมปลาย และอุดมศึกษา
ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ครั้งที่ 11
1. ชื่อโครงการ
โครงการแขงขันตอบปญหาทางวิชาการดานวิทยาศาสตรเกษตรระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย และ อุดมศึกษา ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ครั้งที่ 11
หลักการและเหตุผล
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร เป-นคณะที่มีภารกิจทางดานการเรียนการสอนและการวิจัย
ทางดานวิทยาศาสตรการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อตอบสนองความ
ตองการในการพัฒนาและการจัดการปญหาทางดานการเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑจากการเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งกระบวนการพัฒนาและเผยแพร ความรู สูหนวยการศึกษาในระดับ
โรงเรียนถือเป-นภารกิจหลักที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ตองดําเนินการ เพื่อใหครูและนักเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการ
รวมกันเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนากิจกรรมเรียนรู ดังนั้นการกําหนดกิจกรรมทางดานวิทยาศาสตรการเกษตร ใน
งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ครั้งที่ 11 จึงเป-นสวนหนึ่งของการดําเนินการที่สําคัญเพื่อใหภารกิจ
ดังกลาวลุลวง
การเขารวมกิ จ กรรมการแขงขั น ตอบปญหาทางดานวิ ท ยาศาสตรการเกษตร ของนั ก เรี ย นในระดั บ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา ในครั้งนี้นอกจากเป-นการเพิ่มพูนประสบการณ
และพื้นฐานความรูจากการเตรียมตัวเพื่อแขงขันตอบปญหาจากการเขาชมนิทรรศการความรูทางวิชาการตางๆ แลว ยังเป-น
การสรางจิตสํานึกในดานการจัดการระบบการเกษตรที่ถูกตองและปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งจิตสํานึกในดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแกเยาวชนซึ่งเป-นกําลังสําคัญแกประเทศชาติตอไปในอนาคต
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อเป-นการสนับสนุนและพัฒนาความรูทางวิชาการวิทยาศาสตรการเกษตรใหแกนักเรียนเขารวมการแขงขัน
2. เพื่อเป-นการเสริมสรางความสัมพันธระหวางคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรและ
สถาบันการศึกษา ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต
3. เพื่อเป-นสวนหนึ่งในการสรางจิตสํานึกที่ดีตอสาขาวิชาฯ ในดานการเกษตรใหแกเยาวชน
3. รูปแบบของกิจกรรมการแขงขัน
เนื้อหาของการแขงขันแบงออกเป-นสาขาทางวิชาการยอย 3 สาขา คือ ดานพืช สัตว และสิ่งแวดลอม นอกจากนี้
คําถามสําหรับการแขงขันยังครอบคลุมถึงหัวขอหลัก (theme) ของการแขงขัน นั้นคือ การสรางคามเขมแข็งทางการเกษตร
ดวยเครือขายทางวิชาการในกลุมประเทศอาเซียน (ASEAN Community)
ลักษณะของกิจกรรมการตอบปญหา
การแขงขันตอบปญหาทางดานวิชาการ จะดําเนินการแขงขันในแตละรอบ ดังนี้
1. การแขงขันการตอบปญหาแบงเนื้อหาคําถามเป-น 3 สาขา คือ ดานพืช ดานสัตว และดานสิ่งแวดลอมโดย
แตสะสาขามีจํานวนคําถามเทากัน และลําดับของคําถามจะเป-นไปแบบสุม แบงกลุมผูเขาแขงขันเป-น 4 กลุม คือ ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมตน ระดับมัธยมปลาย และระดับอุดมศึกษา โดยแบงเวลาการแขงขันดังนี้
วันที่ทําการแขงขัน
จันทรที่ 15 กุมภาพันธ 2559

ระดับ
ระดับประถมศึกษา

อังคารที่ 16 กุมภาพันธ 2559

ระดับมัธยมตน

พุธที่ 17 กุมภาพันธ 2559

ระดับมัธยมปลาย

พฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ 2559

ระดับอุดมศึกษา

รอบการแขงขัน
รอบที่ 1 รอบคัดเลือก
รอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ
รอบที่ 1 รอบคัดเลือก
รอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ
รอบที่ 1 รอบคัดเลือก

เวลา
เวลา 08.30-10.30 น.
เวลา 10.30-12.00 น.
เวลา 08.30-10.30 น.
เวลา 10.30-12.00 น.
เวลา 08.30-10.30 น.

รอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ
รอบที่ 1 รอบคัดเลือก
รอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ

เวลา 10.30-12.00 น.
เวลา 08.30-10.30 น.
เวลา 10.30-12.00 น.

2. จํานวนผูแขงขัน มีจํานวน 3 คน ตอ 1 ทีม
3. ในรอบคัดเลือก ทําการคัดเลือกทีมที่ผานเขาไปในรอบชิงชนะเลิศ จํานวน 10 ทีม โดยใชคําถามแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 15 ขอ และใหแตละทีมเขียนคําตอบในกระดาษ เมื่อไดรับคําตอบแลว ผู
ดําเนินรายการจะเฉลยคําตอบในขอนั้นเพื่อนับคะแนนจะขานคะแนนในแตละขอทันที รวมเวลา
ดําเนินการในแตละขอ 2 นาที ในกรณีที่มีคะแนนเทากันในลําดับที่ 10 มากกวา 1 ทีมจะไดเขารอบชิง
ชนะเลิศทุกทีมที่มีคะแนนเทากัน
4. ในรอบชิงชนะเลิศ ใชคําถามแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจํานวน 15 ขอ ในกรณีที่คะแนนเทากัน จะ
คัดเลือกโดยใชคําถามประเภทอัตนัย เพื่อหาทีมที่ชนะเลิศอันดับ 1-3
5. ผูรับผิดชอบโครงการ ดร. จักรพันธ ชาสมบัติ
ผูประสานงานโครงการ นางสาวดวงฤทัย ชายสวัสดี และ นางสาวจุฑามาศ แกวยี่
โทรศัพท 088-7884457
6. ผูเขารวมโครงการ
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา ในเขตพื้นที่สามจังวัดชายแดนภาคใต
7. ระยะเวลาและสถานที่ในการจัดโครงการ
วันที่ 15-19 กุมภาพันธ 2559 เวลา 08.30-12.00 น. ณ บูธกิจกรรม คณะเกษตรศาสตร สนามขาง
โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย บานบือราเปZะ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
8. รางวัล
ผูเขารวมการแขงขันทุกคนจะไดรับประกาศนียบัตรเขารวมการแขงขัน และในแตละระดับมีเงินรางวัลจํานวน 3 รางวัล
ดังนี้
รางวัลชนะเลิศที่ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลชนะเลิศที่ 2 เงินรางวัล 700 บาท พรอมประกาศนียบัตร
รางวัลชนะเลิศที่ 3 เงินรางวัล 500 บาท พรอมประกาศนียบัตร
9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียน/นักศึกษาที่เขารวมการแขงขันไดพัฒนาความรูทางดานการเกษตรใหมากขึ้น รวมทั้งไดความรูตางๆเพิ่ม
มากขึ้นจาการเขารวมชมนิทรรศการตางๆ ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ครัง้ ที่ 11
2. นักเรียน/นักศึกษาไดรับประสบการณในการเขารวมการแขงขันอันนําไปสูการตื่นตัวทางดานวิชาการและสามารถ
นําไปประยุกตใชในการเรียนได
3. นักเรียน/นักศึกษาและครูอาจารยที่เขารวมการแขงขันมีทัศนคติที่มีดีตอสาขาการเรียนในดานวิทยาศาสตร
การเกษตร
4. สรางความสัมพันธอันดีระหวางคณะเกษตรสาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร และกลุมโรงเรียนและ
สถาบันการศึกษา ในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต
สงใบตอบรับเขารวมการแขงขัน (ภายในวันศุกรที่ 12 กุมภาพันธ 2559) ไดที่
นางสาวดวงฤทัย ชายสวัสดิ์
ฝ^ายประสานงานการแขงขันตอบปญหาทางวิชาการ ระดับมัธยมตน และมัธยมปลาย
ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ครั้งที่ 11
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
เลขที่ 99 หมู 8 ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท 088-7884457

สามารถสงใบสมัครผานทาง Email: ไดที่ jakkhaphan@gmail.com และduangrutai.cha@gmail.com

ใบตอบรับเขารวมการแขงขันตอบปญหาทางวิชาการดานวิทยาศาสตรการเกษตร
ระดับประถมศึกษา มัธยมตน มัธยมปลาย และอุดมศึกษา
ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ครั้งที่ 11
ประจําปi พ.ศ. 2559
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1. ระดับที่สงเขาแขงขัน

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนตน

มัธยมศึกษาตอนปลาย

อุดมศึกษา

2. ชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่สงเขาแขงขัน
1.) …………………………................ระดับชั้น………...........
2.) ………………………………..........ระดับชั้น………...........
3.) …………………………….…..........ระดับชั้น………...........
3. ชื่ออาจารยผูควบคุม
1.) .............................................................................................................................................................................
2.)...............................................................................................................................................................................
4. ซื่อสถานศึกษา……………………………………………………………………………………………….………
ตําบล………………………….อําเภอ…………………………………จังหวัด…………………………..….รหัสไปรษณีย…………………..
โทรศัพท……………………โทรสาร………………………………..……
5. ผูประสานงานทีผ่ ูจัดการแขงขันสามารถติดตอที่ คุณ..................................................................
โทร. .................................................................... Email:………………………………………………………………………………………..
ผูสงและโรงเรียน/คณะ/สถาบัน ทราบถึงหลักเกณฑในการประกวดครั้งนี้แลว ยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาว
ทุกประการและยอมรับวาผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป-นทีส่ ิ้นสุด ไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
*หมายเหตุ แตละโรงเรียน/คณะ/สถาบัน สามารถสงนักเรียนเขารวมการแขงขันไดระดับละ 1 ทีม เทานั้น หมดเขตสงใบสมัค
วันศุกรที่ 12 กุมภาพันธ 2559 (ถือวาที่ประทับตราไปรษณียเปGนหลัก/สามารถสงใบสมัครผานทาง Email ไดที่
jakkhaphan@gmail.com และ duangrutai.cha@gmail.com)

ลงชื่อ…………………………………………………………….ผูรับรอง
(……………………………………………………….)
ผูบริหารโรงเรียน/คณะ/สถาบัน ………………………………………………….
วันที่…………เดือน……………พ.ศ. ……………

