ระเบียบการแขงขันการพูดสงเสริมการเกษตร
ใน งานเกษตรอิสานใต ประจําป 2561
ณ หองประชุมวรพงษสุริยภัทร อาคารเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักการ: ประเทศไทยจึงเปนแหลงผลิตอาหารที่สําคัญ แหงหนึ่งของโลก คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
อุ บ ลราชธานี เป น หน ว ยงานหนึ่ ง ที่ ทํ า หน า ที่ ถ า ยทอดความรูด า นวิท ยาศาสตร เกษตร สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษา
นั ก วิช าการ เกษตรกร และผู ส นใจทั่ วไป เพื่ อ พั ฒ นาการเกษตรไทยให มี ร ะบบการผลิ ต ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สอดคลองกับแผนพัฒ นาการเกษตรของรัฐบาลปจจุบัน คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย อุบ ลราชธานี จึ ง
จัดการแขงขันพูดสงเสริมการเกษตร เพื่อเปดโอกาสใหเยาวชนไดศึกษาคนควาองคความรูและทราบถึง ศาสตร
พระราชา สูการพัฒนาเกษตรไทย 4.0 รวมทั้งการฝกฝนการเรียบเรียงประเด็นเนื้อหา การพูด การใชภาษาไทย
ในที่ชุมชนไดอยางถูกตองและเหมาะสม และเพื่อเปนการพัฒนาเยาวชนของชาติและอาชีพการเกษตรของไทย
ให ก าวหน า และยั่ง ยื น ยิ่ งๆ ขึ้ นไป ประกอบกั บ ป ง บประมาณ 2561 คณะเกษตรศาสตร ไม ได รับ จั ด สรร
งบประมาณในการจัดงานเปดฟารมและหองปฏิบัติการกลาง ในงานสัปดาหวิทยาศาสตร ดังนั้นจึงใครขอเชิญ
ชวนทางโรงเรียนเขารวมกิจกรรมพูดสงเสริมการเกษตร ในงานเกษตรอิสานใตแทน
ประเภทการประกวด มี 2 ระดับชั้น
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หัวขอ:
“สานตอศาสตรพระราชา...สูการพัฒนาเกษตรไทยในภาคอีสาน”
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวขอ:
“แนวคิดสูการปฏิบัติ...เพื่อลดความยากจนของเกษตรไทย...ในยุคไทยเลนด 4.0”
วันเวลาและสถานที่การแขงขัน
แขงขัน ณ อาคารเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประเภท
วัน/เดือน/ป
เวลา
สถานที่
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

12 กุมภาพันธ 2561

9.00-12.00 น. หองประชุมวรพงษสุริยภัทร

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 12 กุมภาพันธ 2561 13.00-16.00 น. หองประชุมวรพงษสุริยภัทร
คุณสมบัติผูสมัคร
1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 1 คน โดยตัวแทนนักเรียน ตองเปนผูที่ไมเคยไดรับรางวัล
ชนะเลิศในการประกวดพูดสงเสริมในระดับมัธยมตน จากการประกวดพูดสงเสริมการเกษตร ในงานเปดฟารม
และหองปฏิบัติการ จาก ณ คณะเกษตรศาสตร มากอน
2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 1 คน โดยตัวแทนนักเรียน ตองเปนผูที่ไมเคยไดรับรางวัล
ชนะเลิศในการประกวดพูดสงเสริมในระดับมัธยมปลาย จากการประกวดพูดสงเสริมการเกษตร ในงานเปด
ฟารมและหองปฏิบัติการ จาก ณ คณะเกษตรศาสตร มากอน

รางวัลและทุนการศึกษา
- นักเรียนที่ไดรบั คะแนน 90 - 100 คะแนน จะไดรับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
- นักเรียนที่ไดรับคะแนน 80 - 89 คะแนน จะไดรับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
- นักเรียนที่ไดรับคะแนน 70 - 79 คะแนน จะไดรับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
- นักเรียนที่ไดคะแนนต่ํากวา 70 จะไดรับเกียรติบัตรเขารวมกิจกรรมทุกคน
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
- รางวัลชนะเลิศ จะไดรับโล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 1,500 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จะไดรับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 1,200 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จะไดรับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 900 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 จะไดรับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 500 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 จะไดรับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 400 บาท
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- รางวัลชนะเลิศ จะไดรับโล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 1,500 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จะไดรับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 1,200 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จะไดรับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 900 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 จะไดรับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 500 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 จะไดรับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 400 บาท
หมายเหตุ : คณะเกษตรศาสตร จะมอบเกียรติบัตรอาจารยผูฝกสอน จํานวน 2 ทานตอนักเรียน 1 คน และสง
นักเรียนเขารวมกิจกรรมไดระดับชั้นละ 1 คนตอโรงเรียน
กติกาการแขงขัน
1. โรงเรียนสามารถสงนักเรียนเขาแขงขันในระดับมัธยมศึกษาตอนตนไดโรงเรียนละ 1 คน และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายไดโรงเรียนละ 1 คน
2. นักเรียนผูเขารวมแขงขันใหมารายงานตัวกอนเวลาแขงขัน 30 นาที
3. พูดสงเสริมการเกษตรในหัวขอที่กําหนดให ในระยะเวลาไมเกิน 6 นาที
4. เนื้อหาและประเด็นสําคัญในการพูดเกี่ยวของกับหัวขอเรื่องที่กําหนดให
5. เกณฑการตัดสินคณะกรรมการจะพิจารณาถึง 1) สาร ซึ่งประกอบดวย เนื้อหาและประเด็นสําคัญๆ
ในเรื่องที่พูด ปริมาณ การจัดลําดับการพูด 2) วิธีการนําเสนอ เชน การใชภาษา น้ําเสียง กิริยาทาทาง
ประกอบการนําเสนอ การสรุปขอคิดในตอนทาย ดังรายละเอียดในแบบประเมินผลการประกวดพูด
สงเสริมการเกษตร
6. กรรมการจะพิจารณาใหคะแนนเฉพาะเนื้อหาและทักษะในระหวางการพูดเทานั้น ดังนั้น นักเรียนจึง
ไมตองเตรียมสื่อเพื่อใชประกอบในการพูด และไมตองสงรายงานเนื้อหาวิชาการในการพูด
7. เกณฑการตัดสิน คณะกรรมการจะพิจารณาใหคะแนน ดังรายละเอียดในแบบประเมินผลการประกวด
พูดสงเสริมการเกษตร และคําตัดสินของคณะกรรมการถือวาเปนที่สิ้นสุด
หมายเหตุ : 1/ไมรับสมัครเพิ่มหลังหมดกําหนดการรับสมัคร
2/ลงทะเบียนเขารวมการแขงขันพูดสงเสริมระดับมัธยมตน เวลา 8.00-8.30 น.
3/ลงทะเบียนเขารวมการแขงขันพูดสงเสริมระดับมัธยมปลาย เวลา 8.00-12.30 น.

แบบประเมินผลการประกวดพูดสงเสริมการเกษตร
ในงานเกษตรอิสานใต ป 2561
วันที่ 12 กุมภาพันธ 2561
(.......) ระดับมัธยมตน “สานตอศาสตรพระราชา...สูการพัฒนาเกษตรไทยในภาคอีสาน”
(.......) ระดับมัธยมปลาย “แนวคิดสูการปฏิบัติ..เพื่อลดความยากจนของเกษตรไทย..ในยุคไทยเลนด 4.0”
ชื่อสถานศึกษา: …………………………………………………………………...........................................................................
ผูประเมิน ..............................................................................................................................................................

เกณฑการใหคะแนน

ชื่อโรงเรียน...........................................................
คะแนนเต็ม

1. สาระ
1.1 เนื้อหาประเด็นสําคัญ
1.2 ปริมาณ
1.3 ความถูกตองของเนื้อหา
1.4 การลําดับเรื่องหรือการเรียบเรียงเนื้อหา
2. การนําเสนอ
2.1 การใชภาษาถูกตอง เหมาะสมและเขาใจงาย
2.2 น้ําเสียง
2.3 ลักษณะหรือกิริยาทาทาง
3. บุคลิกภาพและความตรงตอเวลา
3.1 การแตงกาย
3.2 ความมั่นใจและความเปนธรรมชาติ
3.3 ความตรงตอเวลา
รวม

คะแนนที่ได
50

15
10
15
10
35
15
10
10
15
5
5
5
100

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครไดที่ ไดที่
: เว็บไซต: http://www.agri.ubu.ac.th หรือ คุณนพมาศ นามแดง: โทรศัพท 097-340-9855
E-mail: nopamat.n@ubu.ac.th คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

ใบสมัครเขารวมกิจกรรมการแขงขันพูดสงเสริมทางการเกษตร
ใน งานเกษตรอิสานใต ประจําป 2561
ณ หองประชุมวรพงษสุริยภัทร อาคารเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันที่ 12 กุมภาพันธ 2561
ชื่อโรงเรียน..............................................................................................................................................
ที่อยูสถานศึกษา......................................................................................................................................
1. ระดับมัธยมศึกษาตน
รายชื่อนักเรียน 1...................................................................................................................
อาจารยผูควบคุม 1. ...............................................................................................................
เบอรโทรศัพท...............................................................................................
2. .................................................................................................................
เบอรโทรศัพท...............................................................................................
2. ระดับมัธยมศึกษาปลาย
รายชื่อนักเรียน 1...................................................................................................................
อาจารยผูควบคุม 1. .................................................................................................................
เบอรโทรศัพท................................................................................................
2. ..................................................................................................................
เบอรโทรศัพท................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
หมายเหตุ :

1. ปดรับสมัครภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ 2561
2. ไมรับสมัครเพิ่มหากสงชากวากําหนดวันปดรับสมัคร

