
โครงการแข	งขันตอบป�ญหาทางวิชาการด�านวิทยาศาสตร�การเกษตร 
ระดับมัธยมต�น และ มัธยมปลาย 

ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ครั้งท่ี 10 
 

1. ชื่อโครงการ 
โครงการแข	งขันตอบป�ญหาทางวิชาการด�านวิทยาศาสตร�เกษตร ระดบัมัธยมศึกษาตอนต�น และ มัธยมศึกษาตอน

ปลาย ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ครั้งท่ี 10 
 
หลักการและเหตุผล 
คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� เป-นคณะท่ีมีภารกิจทางด�านการเรียนการสอนและการวิจัย 

ทางด�านวิทยาศาสตร�การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและทางด�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� ดังน้ันการกําหนดกิจกรรมทางด�านวิทยาศาสตร�การเกษตร ใน
งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ครั้งท่ี 10 จึงเป-นส	วนหน่ึงของการดําเนินการท่ีสําคัญเพ่ือให�ภารกิจ
ดังกล	าวลุล	วง 

 การเข�าร	วมกิจกรรมการแข	งขันตอบป�ญหาทางด�านวิทยาศาสตร�การเกษตร ของนักเรียนในระดับ 
มัธยมศึกษาตอนต�น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในครั้งน้ีนอกจากเป-นการเพ่ิมพูนประสบการณ� และพ้ืนฐานความรู�จากการ
เตรียมตัวเพ่ือแข	งขันตอบป�ญหาจากการเข�าชมนิทรรศการความรู�ทางวิชาการต	างๆ แล�ว ยังเป-นการสร�างจิตสํานึกในด�านการ
จัดการระบบการเกษตรท่ีถูกต�องและปลอดภัยต	อสิ่งแวดล�อม รวมท้ังจิตสํานึกในด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมแก	เยาวชนซ่ึงเป-นกําลังสําคัญแก	ประเทศชาติต	อไปในอนาคต 

 
2. วัตถุประสงค� 

1. เพ่ือเป-นการสนับสนุนและพัฒนาความรู�ทางวิชาการวิทยาศาสตร�การเกษตรให�แก	นักเรียนเข�าร	วมการแข	งขัน 
2. เพ่ือเป-นการเสรมิสร�างความสมัพันธ�ระหว	างคณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�และ

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

 
3. รูปแบบของกิจกรรมการแข	งขัน 

เน้ือหาของการแข	งขันแบ	งออกเป-นสาขาทางวิชาการย	อย 3 สาขา คือ ด�านพืช สัตว� และสิ่งแวดล�อม นอกจากน้ี 
คําถามสําหรับการแข	งขันยังครอบคลุมถึงหัวข�อหลัก (theme) ของการแข	งขัน น้ันคือ การสร�างคามเข�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�านพืช ด�านสัตว� และด�านสิ่งแวดล�อม
โดยแต	สะสาขามีจาํนวนคําถามเท	ากัน และลําดับของคําถามจะเป-นไปแบบสุ	ม แบ	งกลุ	มผู�เข�าแข	งขัน
เป-น 2 กลุ	ม คือ ระดับมัธยมต�น และระดับมัธยมปลาย โดยแบ	งเวลาการแข	งขันดังน้ี 
 

วันท่ีทําการแข	งขัน ระดับ รอบการแข	งขัน เวลา 

จันทร�ท่ี 9 กุมภาพันธ� 2558 ระดับมัธยมต�น รอบท่ี 1 รอบคัดเลือก เวลา  08.30-10.30  น. 
รอบท่ี 2 รอบชิงชนะเลิศ เวลา 10.30-12.00   น. 

อังคารท่ี 10 กุมภาพันธ� 2558 ระดับมัธยมปลาย รอบท่ี 1 รอบคัดเลือก เวลา  08.30-10.30  น. 
รอบท่ี 2 รอบชิงชนะเลิศ เวลา 10.30-12.00   น. 

 
2.  จํานวนผู�แข	งขัน มีจํานวน 3 คน ต	อ 1 ทีม 
3. ในรอบคัดเลือก  ทําการคัดเลือกโรงเรียนท่ีผ	านเข�าไปในรอบชิงชนะเลิศ จํานวน 10 โรงเรยีน โดยใช�

คําถามแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  จํานวน 15 ข�อ และให�นักเรียนเขียนคําตอบในกระดาษ เมื่อได�รับ
คําตอบแล�ว ผู�ดําเนินรายการจะเฉลยคําตอบในข�อน้ันเพ่ือนับคะแนนจะขานคะแนนในแต	ละข�อทันที 
รวมเวลาดําเนินการในแต	ละข�อ 2 นาที ในกรณีท่ีมีโรงเรียนได�คะแนนเท	ากันในลําดับท่ี 10 มากกว	า 1 
โรงเรียนจะได�เข�ารอบชิงชนะเลิศทุกโรงเรียนท่ีมคีะแนนเท	ากัน  

4. ในรอบชิงชนะเลิศ ใช�คําถามแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจํานวน 15 ข�อ ในกรณีท่ีมีโรงเรียนได�คะแนนเท	ากัน 
จะคัดเลือกโดยใช�คําถามประเภทอัตนัย  เพ่ือหาโรงเรียนท่ีชนะเลิศอันดับ 1-3 

5. รางวัลสําหรับการตอบป�ญหา มี 6 รางวัล โดยแบ	งเป-นระดับมัธยมต�นและมัธยมปลายระดับละ 3 
รางวัลดังน้ี 

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

  5.  ผู�รับผิดชอบโครงการ    ดร. จักรพันธ� ชาสมบัต ิ
ผู�ประสานงานโครงการ นางสาวจุฑามาศ แก�วยี่ และ นางสาวดวงฤทัย ชายสวัสดี  
โทรศัพท� 088-7884457 

  6. ผู�เข�าร	วมโครงการ 

นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น และมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีสามจังวัดชายแดนภาคใต� 

   7. ระยะเวลาและสถานท่ีในการจัดโครงการ 

             วันท่ี 9-11 กุมภาพันธ� 2558 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห�องประชุม ช้ัน อาคารวิทยาบริการ เขตโคกขือ 
มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร� 

 



 8. งบประมาณสนับสนุนโครงการ 

            เป-นเงิน  4,400 บาท (สี่พันสี่ร�อยบาทถ�วน) รายละเอียดค	าใช�จ	ายดังน้ี 

                  รางวัลสําหรับมัธยมต�น  มีจํานวน 3 รางวัล ดังน้ี  

- รางวัลชนะเลิศท่ี 1 เงินรางวัล  1,000   บาท  และประกาศนียบัตร 

- รางวัลชนะเลิศท่ี 2 เงินรางวัล 700  บาท    และประกาศนียบัตร 

-  รางวัลชนะเลศิท่ี 3 เงินรางวัล 500 บาท      และประกาศนียบัตร 
                   รวม  2,200     บาท           
รางวัลสําหรับระดับมัธยมปลาย มจํีานวน 3 รางวัล ดังน้ี            

- รางวัลชนะเลิศท่ี 1 เงินรางวัล  1,000   บาท และประกาศนียบัตร 

- รางวัลชนะเลิศท่ี 2 เงินรางวัล 700  บาท    และประกาศนียบัตร 

-  รางวัลชนะเลศิท่ี 3 เงินรางวัล 500 บาท      และประกาศนียบัตร 
                   รวม  2,200     บาท           
                  รวมท้ังสิน   4,400   บาท  
หมายเหตุ   1. ถัวเฉลี่ยจ	ายทุกรายการ 
                  2. ประกาศนียบัตร ทางคณะฯ จัดเตรยีมให�  
                      (ผู�เข�าร	วมการแข	งขันทุกคนจะได�รับประกาศนียบัตรเข�าร	วมการแข	งขัน) 

   9.  ประโยชน�ท่ีคาดว	าจะได�รับ 

                                1. นักเรียนท่ีเข�าร	วมการแข	งขันได�พัฒนาความรู�ทางด�านการเกษตรให�มากข้ึน รวมท้ังได�ความรู�
ต	างๆเพ่ิมมากข้ึนจาการเข�าร	วมชมนิทรรศการต	างๆ ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ครั้งท่ี 10 
                                2.  นักเรียนได�รับประสบการณ�ในการเข�าร	วมการแข	งขันอันนําไปสู	การตื่นตวัทางด�านวิชาการและ
สามารถนําไปประยุกต�ใช�ในการเรยีนได� 
                                3.  นักเรียนและครูท่ีเข�าร	วมการแข	งขันมีทัศนคติท่ีมีดตี	อสาขาการเรียนในด�านวิทยาศาสตร�
การเกษตร 
                                4. สร�างความสัมพันธ�อันดรีะหว	างคณะเกษตรสาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� และ
กลุ	มโรงเรียนมัธยมต	างๆ ในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต� 
 

ส	งใบตอบรับเข�าร	วมการแข	งขัน (ภายในวันศุกร�ท่ี 30 มกราคม 2558) ได�ท่ี 

นางสาวจุฑามาศ แก�วย่ี 
ฝ\ายประสานงานการแข	งขันตอบป�ญหาทางวิชาการ ระดับมัธยมต�น และมัธยมปลาย 
ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ครั้งท่ี 10 
คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
เลขท่ี 99 หมู	 8 ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 
โทรศัพท�  088-7884457 

 



ใบตอบรับเข�าร	วมการแข	งขันตอบป�ญหาทางวิชาการด�านวิทยาศาสตร�การเกษตร 
ระดับมัธยมต�น และ มัธยมปลาย 

ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ครั้งท่ี 10 
ประจําป] พ.ศ. 2557 

<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 

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

2.   ช่ือนักเรียนท่ีส	งเข�าประกวด    
1.) ………………………….................ระดับช้ัน………........... 
2.) ………………………………..........ระดับช้ัน………........... 
3.) …………………………….…..........ระดับช้ัน………........... 

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

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

5.  ผู�ประสานงานท่ีผู�จัดการแข	งขันสามารถติดต	อท่ี คุณ.................................................................. 
     โทร. .................................................................... 
 
               ผู�ส	งและโรงเรียนทราบถึงหลักเกณฑ�ในการประกวดครัง้น้ีแล�ว ยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ�ดังกล	าวทุกประการและ
ยอมรับว	าผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป-นท่ีสิ้นสุด ไม	มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น 
หมายเหต ุแต	ละโรงเรียนสามารถส	งนักเรียนเข�ารวมการแข	งขันได�ระดับละ 1 ทีม เท	าน้ัน หมดเขตส	งใบสมคั วันศุกร�ท่ี 30 
มกราคม 2558 (ถือว	าท่ีประทับตราไปรษณีย�เป-นหลัก)   
 
 
 

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

(……………………………………………………….) 
 

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

      วันท่ี…………เดือน……………พ.ศ. …………… 
 


