กติกาการประกวดจัดสวนถาด
1. คุณสมบัติผู้ส่งประกวด
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6, ม.ต้น และ ม.ปลาย
2. ประเภทสวนถาดที่ส่งเข้าประกวด
2.1 ประเภทสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ป.4-ป.6 ทีมละ 3 คน (จานวนจากัด 10 ทีม)
2.2 ประเภทสวนถาดแบบแห้ง ระดับชั้น ป.4-ป.6 ทีมละ 3 คน (จานวนจากัด 10 ทีม)
2.3 ประเภทสวนถาดแบบแห้ง ระดับชั้น ม.ต้น ทีมละ 3 คน (จานวนจากัด 10 ทีม)
2.4 ประเภทสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.ปลาย ทีมละ 3 คน (จานวนจากัด 10 ทีม)
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันพร้อมครูผู้ฝึกสอน/ครูที่ปรึกษาได้โรงเรียนละ 2 คน
3.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องพร้อมในสถานที่แข่งขันก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่า 10 นาที
3.3 ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง ได้แก่
1) อุปกรณ์การเขียนแบบ สีไม้ สีเมจิก
2) กรณีแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ต้องใช้พันธุ์ไม้ที่ใช้จัดสวนถาดแบบชื้น ไม่ต่ากว่า 3 ชนิด
3) กรณีแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ต้องใช้พันธุ์ไม้ที่ใช้จัดสวนแบบแห้ง ไม่ต่ากว่า 3 ชนิด
4) วัสดุประกอบ เช่น หิน กรวด ไม้ หรืออื่นๆ ให้คานึงถึงความหลากหลาย ไม่จากัดความคิด
สร้างสรรค์ และเน้นวัสดุธรรมชาติ
5) อุปกรณ์ฉีดน้า/ให้น้า
3.4 สิ่งที่ผู้จัดประกวดเตรียมไว้ให้ ได้แก่
1) ภาชนะที่ใช้จัดเป็นถาดดินเผาทรงกลม ไม่เคลือบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 นิ้ว สูง 2-3 นิ้ว
จานวน 1 ถาด/ทีม
2) วัสดุปลูก ดินผสมที่มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช
3) กระดาษขนาด A4 (กว้าง 21 เซนติเมตร x ยาว 29.7 เซนติเมตร) สาหรับเขียนแบบสวนถาด
4) โต๊ะ และเก้าอี้
3.5 ให้ผู้เข้าแข่งขันเขียนแบบการจัดสวนถาดในวันแข่งขันให้เสร็จก่อนลงมือจัด ไม่อนุญาตให้นาแบบที่ทา
มาจากที่อื่นก่อนหน้านี้มาดูในขณะกาลังทาการแข่งขัน
3.6 ทีมที่ได้รับรางวัลทุกรางวัลจะต้องจัดแสดงผลงานที่ทาไว้จนถึงวันสุดท้ายของการจัดงานเกษตรอีสานใต้
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561)
3.7 ทีมที่ได้รับเงินรางวัลจะต้องจัดเตรียมสาเนาบัตรประชาชนของตัวแทนโรงเรียนพร้อมลงชื่อรับรอง
สาเนาบัตรส่งให้ฝ่ายจัดการประกวดฯ
3.8 ทีมที่ต้องการรับสวนถาดกลับไปต้องแจ้งให้ฝ่ายจัดการประกวดทราบล่วงหน้า และสามารถรับของ
กลับคืนได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์2561ถึงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561(ในวันและเวลาราชการ
) ไม่เช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์
3.9 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ฝ่ายแข่งขันทักษะเกษตร | งานเกษตรอีสานใต้ประจาปี 2561

3.10 ในกรณีที่มีผู้สมัครในแต่ละประเภทนั้นๆต่ากว่า 3 ทีม ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์จัดประกวดโดยจะได้รับ
เฉพาะใบเกียรติบัตร (ไม่ได้รับเงินรางวัล)
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1 การเตรียมงาน (20 คะแนน)
1) การเขียนแบบ
10 คะแนน
2) การเลือกใช้พันธุ์ไม้ วัสดุประกอบ
10 คะแนน
4.2 กระบวนการงาน (30 คะแนน)
1) ขั้นตอนและความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
10 คะแนน
2) ความสะอาดเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน
10 คะแนน
3) ทางานทันตามกาหนดเวลา
10 คะแนน
4.3 ผลงาน (50 คะแนน)
1) ความประณีต
10 คะแนน
2) ความสมดุล
10 คะแนน
3) ความกลมกลืนและสวยงาม
15 คะแนน
4) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
15 คะแนน
5. เกณฑ์การตัดสิน
คะแนนที่ได้ร้อยละ 80-100
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
คะแนนที่ได้ร้อยละ 70-79
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
คะแนนที่ได้ร้อยละ 60-69
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
คะแนนที่ได้รับต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดลาดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัลทีมละ
1,500 บาท
ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดลาดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัลทีมละ
1,200 บาท
ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดลาดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัลทีมละ
900 บาท
ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดลาดับที่ 4 ได้รับเงินรางวัลทีมละ
500 บาท
ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดลาดับที่ 5 ได้รับเงินรางวัลทีมละ
400 บาท
6. ชื่อคณะกรรมการตัดสินการประกวด
6.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชพล สามารถ
6.2 ดร.วรงศ์ นัยวินิจ
6.3 ดร.บุษบา บัวคา
6.4 คุณนุกูล มงคล
6.5 อาจารย์กรกิฏ เหล่าสกุล
7. การรับสมัครและวันประกวด
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ปิดรับสมัคร วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
วันประกวด
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
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รายละเอียดการรับสมัคร เวปไซด์ http://www.kasetday.agri.ubu.ac.th
E-mail: agricontest@gmail.com โทรศัพท์: 045 353 500 โทรสาร: 045 353 536
8. สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร ตึกเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9. กาหนดการจัดงาน
8.30-9.30 น. ผู้สมัครแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น และแบบแห้ง รายงานตัว พร้อมลงทะเบียน
9.30-9.45 น. ผู้สมัครแข่งขันฟังคาชี้แจง หลักเกณฑ์การตัดสิน /กติกาการแข่งขันจาก
ฝ่ายจัดการประกวด
10.00-12.00 น. เริ่มการแข่งขัน ลงมือเขียนแบบสวนถาดให้เสร็จแล้วเริ่มจัดสวนถาด
(รวมเวลา2 ชั่วโมง)
12.00-14.00 น. พักรับประทานอาหาร (กรรมการพิจารณาผลงานผู้ประกวด และตัดสินให้คะแนน)
14.00-15.30 น. ประกาศผลการตัดสิน และมอบรางวัล
หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
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