
รายละเอียดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์เกษตร 
ในงานวันเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน” 

ระหว่างวันที่ ๑-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖5 
ณ ศูนยวิ์จัยสาธิต และฝกึอบรมการเกษตรแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. การแข่งขันตอบปัญหาและผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม       
 การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์เกษตร เป็นกิจกรรมของฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมในงานวันเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน” ก าหนดจัดการแข่งขัน ในวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๔๖5 เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. นักเรียน
ในสังกัดของโรงเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษาทั่วประเทศมีสิทธิ์เข้าแข่งขันในครั้งนี้ โดยการแข่งขันตอบปัญหานี้ จะ
แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ 

๑.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
๒.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
นักเรียนที่เข้าแข่งขันจะต้องเป็นตัวแทนของโรงเรียน โรงเรียนละไม่เกิน ๒ ทีม โดยแต่ละทีมมีสมาชิก 

จ านวน ๒ คน โรงเรียนและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล  จ ากัดจ านวนทีม 
ที่รับสมัครเพียงระดับละ 20 ทีม โดยทีมท่ีสมัครก่อนมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาก่อน 

ขอบเขตเนื้อหาวิชาของการแข่งขัน 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คลอบคลุมเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและความรู้

ทั่วไปในด้านการเกษตร 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คลอบคลุมเนื้อหาวิชาวิชาทางด้านชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์

ประยุกต์และความรู้ทั่วไปในด้านการเกษตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 
๒. ก าหนดการรับสมัครและสถานที่แข่งขัน 

 ๒.๑ ให้โรงเรียนส่งใบสมัครพร้อมรายชื่อของทีมนักเรียนที่เป็นตัวแทนโรงเรียนมายัง งานบริการการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๓๙ 
ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไปถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
 ๒.๒ ทีมนักเรียนผู้ร่วมแข่งขันมารายงานตัวเข้าแข่งขันในวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๔๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ – 
๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยสาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่  

๒.๓  เริ่มแข่งขันเวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป สถานที่แข่งขันจัด ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยสาธิต และ
ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ 

 ๒.๔ ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันแต่ละ
ระดับ  

 
 
 

   

 



  ๓. กติกา 
 ๓.๑ การแข่งขันแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๑ รอบ และมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑ รอบ 
 ๓.๒ ค าถามท่ีใช้ในการแข่งขันแต่ละรอบ จ านวน ๒๐ ค าถาม กรณีท่ีมีโรงเรียนที่เข้าแข่งขันได้คะแนน 
            เท่ากัน จะใช้ค าถามส ารองเพ่ือใช้ในการตัดสินหาผู้ชนะเลิศ 
 ๓.๓ กรรมการผู้ร่วมตัดสินประกอบด้วยคณาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 ๓.๔ ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  

๔. รางวัล  
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย 

 รางวัลชนะเลิศ ไดร้ับโล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา รางวัลละ   3,0๐๐ บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา รางวัลละ       2,0๐๐ บาท 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับ เกียรติบัตร และทุนการศึกษารางวัลละ       ๑,0๐๐ บาท 
 รางวัลชมเชย จ านวน ๒ รางวัล    ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา รางวัลละ          ๕๐๐ บาท  

 ระดับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย 
 รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา รางวัลละ   3,0๐๐ บาท 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้รับ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา รางวัลละ       2,0๐๐ บาท 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้รับ เกียรติบัตร และทุนการศึกษารางวัลละ       ๑,๐๐๐ บาท 
 รางวัลชมเชย จ านวน ๒ รางวลั  ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา รางวัลละ          ๕๐๐ บาท 
 

(หมายเหตุ:  สนับสนุนค่าเดินทางส าหรับโรงเรียนในพ้ืนที่ห่างไกลจากสถานที่จัดงาน ระยะทางเกิน ๑๐๐ 
กิโลเมตร โรงเรียนละ 1,๐00 บาท จ านวน ๒0 โรงเรียน รวมเป็นเงิน ๒๐,000 บาท) 

  
   ๕. ก าหนดการแข่งขัน 

    วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๔๖5 รายละเอียดดังนี้  
  ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.   ลงทะเบียนรายงานตัวผู้เข้าแข่งขันทั้ง ๒ ระดับ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยสาธิต และ    

ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ 
๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.   การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์เกษตร 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ประกาศผล มอบรางวัล) 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์เกษตร 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ประกาศผล มอบรางวัล) 
 

 
 
 
 
 
 
 



๖. คณะกรรมการด าเนินงาน 
       ๑. ผู้แทนสาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน และปฐพีศาสตร์  
                  ค าถามสาขาวิชาละ 6 ข้อ ส าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 3 ข้อ และระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 3 ข้อ เฉลยพร้อมค าอธิบาย 
 
       ๒. ผู้แทนสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า  
                   ค าถามสาขาวิชาละ 6 ข้อ ส าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 3 ข้อ และระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 3 ข้อ เฉลยพร้อมค าอธิบาย 
 
       ๓. ผู้แทนสาขาวิชากีฏวทิยา และโรคพืช  

ค าถามสาขาวิชาละ 6 ข้อ ส าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 3 ข้อ และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 3 ข้อ เฉลยพร้อมค าอธิบาย 

       ๔. ผู้แทนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร และส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร  
ค าถามสาขาวิชาละ 6 ข้อ ส าหรับส าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 3 ข้อ และระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 3 ข้อ เฉลยพร้อมค าอธิบาย 
       ๕. ผู้แทนสาขาวิชาเกษตรที่สูงและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

                   ค าถามสาขาวิชาละ 6 ข้อ ส าหรับส าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 3 ข้อ และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 3 ข้อ เฉลยพร้อมค าอธิบาย 

         
๗. ช่องทางการรับสมัคร 

 ๗.๑ ส่งตอบรับทางไปรษณีย์ ตามท่ีอยู่นี้ 
          หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์   
          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200  
           วงเล็บมุมซองว่า (แบบตอบรับเข้าแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์เกษตร)  
           ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕๖๕  

 ๗.๒ สมัครทางออนไลน์ :  https://cmu.to/Z2Wox 
 
๘. ติดต่อ สอบถาม : หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
       หมายเลข 053 944644 หรือ คุณสมโภชน์ อริยจักร์ หมายเลข ๐๙๔-๖๓๕-๑๙๙๒   
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แบบฟอร์มใบสมัคร  

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์เกษตร 
ในงานวันเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน” 

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖5 
ณ ศูนยวิ์จัยสาธิต และฝกึอบรมการเกษตรแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ 

 
------------------------------------------------------------------------------   

๑. ชื่อสถานศึกษา............................................................................................... ........................................................         
ที่อยู่เลขที่…………….........ซอย............................ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต......................... 
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์ ................................ โทรสาร.............................. 
๒.  ชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน จ านวน. …………… คน     

๒.๑  ชื่อ- สกุล  ............................................................................................อายุ ...................................   
ปีก าลังศึกษาระดับชั้น  ...................................................................................................... ......................   
๒.๒  ชื่อ- สกุล  .............................................................................................อายุ ...................................   
ปีก าลังศึกษาระดับชั้น  .............................................................................................. ..............................  

๓.  อาจารย์ผู้ควบคุมดูแล                    
     ชื่อ-นามสกุล.............................................................................ต าแหน่ง.................................................... 
     เบอร์โทรศัพท์มือถือ.................................................... E-mail:…………………………………………..…………..…………. 

สถานศึกษา หรืออาจารย์ผู้ควบคุมดูแล และนักเรียนที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ได้ทราบถึง
หลักเกณฑ์ในการประกวดครั้งนี้แล้ว ยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวทุกประการ และยอมรับว่าผลการตัดสิน
ของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดโดยไม่มีเงื่อนไข 

  
    ลงนามอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล          ....................................................................    

                 (...................................................................) ตัวบรรจง         
             วันที่................... เดือน................................. พ.ศ. ๒๕๖๕   

 


