
 
หลักเกณฑ์การแข่งขัน งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเกษตรแฟร์กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 

ภายใต้ธีม “เกษตรอัตลักษณ์กาฬสินธุ์ นวัตกรรมทนัสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 
ระหว่างวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ต าบลกาฬสินธุ์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ์
***************************************** 

 
1. การแข่งขันทักษะเรียกชื่อยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ส าหรับรักษาสัตว์ (สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์) 

1.1 รูปแบบการแข่งขัน  
 เป็นการแข่งขันเรียกชื่อยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ส าหรับรักษาสัตว์ โดยผู้จัดมีตัวอย่างยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ให้

ผู้เข้าแข่งขันดูภายในเวลาที่ก าหนดและให้ผู้เข้าแข่งขันกากบาทลงในกระดาษค าตอบที่ได้รับ  
1.2 กติกาการแข่งขัน 

1. ผู้มีสิทธิเข้าแข่งขันเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย หรือนักศึกษาระดับ ปวช ปวส และปริญญาตรี 
2. ผู้เข้าแข่งขันทีมละไม่เกิน 2 คน 
3. ผู้เข้าแข่งขันต้องตอบค าถามทั้งหมด 15 ข้อ ท าข้อสอบแบบปรนัยโดยกากบาทลงในกระดาษค าถามและ

ค าตอบที่ให้มา ซึ่งสามารถเลือกตอบ 3 ตัวเลือก คือ ก. ข. ค.  
4. ในแต่ละข้อใช้เวลา 30 วินาที 
5. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ในระหว่างการแข่งขัน 

1.3 เกณฑ์การตัดสิน  
1. เกณฑ์การให้คะแนน 

a. ผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะได้รางวัลชนะเลิศ และคะแนนรองลงมาจะได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 และ 2 ตามล าดับ 

b. ในกรณีผู้เข้าแข่งขันได้คะแนนเท่ากัน จะจัดสอบใหม่ระหว่างผู้เข้าแข่งขันดังกล่าว โดยใช้ค าถามส ารอง 
ในการแข่งขันจนกว่าจะมีผู้ชนะ  

2. เกณฑ์การตัดคะแนน 
a. ค าถามแต่ละข้อใช้เวลา 30 วินาที หากผู้แข่งขันใช้เวลาเกินก าหนด จะถูกตัด 1 คะแนน ในข้อนั้น 
b. หากผู้แข่งขันทุจริตในการแข่งขันโดยมองค าตอบจากทีมอ่ืนจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที 

1.4 รางวัลการแข่งขัน 
รางวัลชนะเลิศ  จะได้รับเงินรางวัล 500  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 300  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล 200  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
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1.5 ผู้รับผิดชอบ 
อาจารย์ชโลธร  อัมพร  ประธานกรรมการ 
สพ.ญ.ดร.ชรินญา พิมพ์สอน กรรมการ 
สพ.ญ.ภลิตา  คุณดิลกพจน์  กรรมการและเลขานุการ 

1.6 สถานที่ด าเนินการแข่งขัน  โรงพยาบาลสัตว์เพ่ือชุมชน 
 
2. การท าข้าวจี่จากข้าวเหนียวเขาวง (สาขาเทคโนโลยีการอาหาร) 

2.1 คุณสมบัติผู้สมัคร 
เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 

ปวส. หรือ ปวช. จากสถานศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนทุกสังกัด ที่มีแหล่งที่อยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2.2 กติกาการแข่งขัน 

1) ผู้เข้าแข่งขันทีมละ 2 คน 
2) การแข่งขันการท าข้าวจี่จากข้าวเหนียวเขาวง ต้องใช้ข้าวเหนียวเขาวงเป็นวัตถุดิบหลัก  
3) ผู้เข้าแข่งขันจะต้องจัดเตรียมวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มาเอง (ทางผู้จัดการแข่งขันจัดเตรียมข้าว

เหนียว เตาและถ่านให้) 
4) ใช้เวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง 30 นาท ี
5) ผู้เข้าแข่งขันต้องท าข้าวจี่ทั้งหมด 10 ชิ้น ส่งคณะกรรมการ 

2.3 เกณฑ์การตัดสิน 
1) เกณฑ์การให้คะแนน 
- วัตถุดิบที่น ามาใช้/การเตรียมการ    10 คะแนน 

จัดเตรียมวัตถุดิบอุปกรณ์มาอย่างเรียบร้อย บริเวณจัดท าอาหาร การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย เวลาที่ใช้
ในการท าข้าวจี่จากข้าวเหนียวเขาวง ถูกต้องตามก าหนดและสมบูรณ์แบบ 

- สุขอนามัยและความปลอดภัย    10 คะแนน 
เตรียมท าข้าวจี่จากข้าวเหนียวเขาวงอย่างสุขอนามัยและค านึงถึงความปลอดภัย 

- การจัดองค์ประกอบและความคิดสร้างสรรค์  30 คะแนน 
ส่วนประกอบตกแต่งควรมีความกลมกลืนเรียบง่ายและเป็นองค์ประกอบที่แปลกใหม่ 

- รสชาติและส่วนผสม      50 คะแนน 
2) เกณฑ์การตัดคะแนน 
- หากผู้เข้าแข่งขันใช้เวลาเกินก าหนดจะถูกตัด 1 คะแนนในทุก 1 นาท ี
- หากผู้เข้าแข่งขันใช้เวลาเกินก าหนด 10 นาทีขึ้นไป จะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขันทันที 

2.3 รางวัลส าหรับการแข่งขัน 
รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัลจ านวน 500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัลจ านวน 300 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัลจ านวน 200 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 
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3. การตอบค าถามทางพืชศาสตร์ (สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช) 

3.1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 

ปวส. หรือ ปวช. จากสถานศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนทุกสังกัด  
3.2 กติกาการแข่งขัน 

1. ข้อสอบทั้งหมดมี 20 ข้อ  เป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก  
2. กรรมการฉายภาพค าถามด้วยเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะด้วยโปรแกรม PowerPoint และอ่านโจทย์ให้ฟัง 1 รอบ 
3. ผู้เข้าแข่งขันมีเวลา 25 วินาที หลังกรรมการอ่านโจทย์ในการกากบาทค าตอบที่ถูกลงในกระดาษค าตอบ 

เมื่อหมดเวลา 25 วินาทีกรรมการจะเปลี่ยนค าถามเป็นข้อต่อไป 
4. อุปกรณ์ในการเข้าสอบได้แก่ เครื่องเขียนได้แก่ปากกาและน้ ายาลบค าผิด 
5. รางวัลมี 3 รางวัลได้แก่ ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะเลิศอันดับ 2 เรียงตามล าดับคะแนน 
6. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลต้องท าข้อสอบได้ไม่ต่ ากว่า 50% (10 ข้อ) 

 ผู้ประสานงาน :   อาจารย์ ปุญญิศา ชารีรักษ์ 0952155591 
 

4. การเรียกช่ือสัตว์น้ าเศรษฐกิจ (สาขาเทคโนโลยีการประมง) 
4.1รูปแบบการแข่งขัน  

 เป็นการแข่งเรียกชื่อสัตว์น้ า (ชื่อไทย) ที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ ทั้งน้ าจืดและน้ าเค็มภายในเวลาที่ก าหนด จ านวน 
50 ชื่อ โดยผู้จัดจะฉายภาพตัวอย่างสัตว์น้ าให้ผู้ เข้าแข่งขันดูภายในเวลาที่ก าหนด  ให้ผู้ เข้าแข่งขันเขียนตอบใน
กระดาษค าตอบที่ได้รับ กระทั่งครบทุกข้อ  

4.2  กติกาการแข่งขัน 
1. ผู้มีสิทธิเข้าแข่งขันเป็นนักเรียน นักศึกษา ทั่วไป 
2. ผู้เข้าแข่งขันจะเข้าประจ าที่ในต าแหน่งที่ก าหนด  
3. ห้ามผู้เข้าแข่งขันมองหรือแอบดูของผู้เข้าแข่งขันท่านอ่ืน มิฉะนั้นจะตัดสิทธิในการแข่งขัน 
4. ห้ามผู้เข้าแข่งขันน าเอกสารใดๆ เข้าห้องแข่งขัน หากฝ่าฝืนจะตัดสิทธิในการแข่งขัน 

4.2  เกณฑ์การตัดสิน  
1. ในการให้คะแนนผู้ที่เขียนถูกทุกอักษรจะได้ 1 คะแนน หากเขียนถูก มากกว่า 70 % ของจ านวนอักษร

ทั้งหมด ให้คะแนน 0.5 คะแนน  
2. ผู้ที่ได้คะแนนมากท่ีสุดได้รางวัลที่ 1 และรองลงมาตามคะแนนที่ได้ 
3. ในกรณีผู้เข้าแข่งขันได้คะแนนเท่ากัน จะจัดสอบใหม่ระหว่างผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวกระทั่งได้ผู้ชนะเพียง 1 คน  
4. หากผู้เข้าแข่งขันเขียนค าตอบไม่ชัดเจนให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการ 
5. หากเกิดปัญหาใดๆ ในการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการ และการตัดสินของกรรมการ

ถือเป็นที่สิ้นสุด 
4.3 รางวัลการแข่งขัน 

รางวัลชนะเลิศ   จะได้รับเงินรางวัล 500  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จะได้รับเงินรางวัล 200  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จะได้รับเงินรางวัล 100  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

4.4 ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไร  กุลบุญ  ประธานกรรมการ 
อาจารย์ศิวาพร   สีดาบุตร  กรรมการ 
อาจารย์บุญถม    ทับสมบัติ  กรรมการและเลขานุการ 
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4.5 สถานที่ด าเนินการแข่งขัน  จะแจ้งก าหนดการให้ทราบภายหลัง 
หมายเหตุ :  ให้นักศึกษาชั้นปีที่  1 เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน 
 

5. การเรียกช่ืออุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ (สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ) 
5.๑ ประเภทและการสมัครเข้าแข่งขัน 

การแข่งขันเรียกชื่ออุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นการแข่งขันประเภททีม 
โดยให้โรงเรียนหรือสถานศึกษา  ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันได้สถานศึกษาละไม่เกิน ๒ ทีม หากเป็นผู้เข้าแข่งขันระดับอุดมศึกษา 
สามารถส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันได้สาขาวิชาละไม่เกิน ๒ ทีม  

5.2 การแข่งขันไม่มีการแบ่งระดับ แต่ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับใดระดับหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 ระดับอุดมศึกษา 

5.3 กติกา  
๑. ผู้เข้าแข่งขันสุ่มเลือกแผ่นภาพที่แสดงถึงอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ เมื่อ

เปิดแผ่นภาพ ให้ผู้เข้าแข่งขันเขียนชื่ออุปกรณ์หรือเครื่องมือตามภาพลงกระดาษค าตอบ แต่ละข้อมีเวลาในการคิด ๒๐ 
วินาที เมื่อหมดเวลา กรรมการจะท าการเก็บกระดาษค าตอบเพ่ือตรวจให้คะแนน โดยมีจ านวนทั้งสิ้น ๑๕ ข้อ  

๒. แต่ละสถานศึกษาสามารถส่งได้ระดับละไม่เกิน  ๒  ทีม  โดยแต่ละทีมมีจ านวนสมาชิก  ๒  คน 
๓. ผู้เข้าแข่งขันต้องมาให้ทันเวลาเริ่มต้นการแข่งขัน  มิฉะนั้นจะตัดสิทธิ์การแข่งขัน 
๔. กรณีท่ีผู้แข่งขันพยายามทุจริตในการแข่งขัน เช่น การดูค าตอบจากทีมอ่ืนหรือกองเชียร์ หรือการส่งสัญญาณ

ค าตอบจากผู้อื่น  เป็นต้น  จะถูกปรับแพ้ทันที 
๕. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ใดในระหว่างการแข่งขัน 
๖. ค าตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

5.4  เกณฑ์การแข่งขัน 
๑. ตัดสินจากข้อที่ถูกต้อง  โดยทีมท่ีได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะ 
๒. ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากันจะมีการใช้ค าถามส ารอง  ด าเนินการเช่นเดิมจนกว่าจะได้ผู้ชนะ 

5.5 รางวัลในการแข่งขัน  แต่ละระดับ  มี  ๓  รางวัล  คือ 
รางวัลชนะเลิศ  ๑  รางวัลๆ ละ  ...............บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๑  รางวัลๆ ละ  ...............บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๑  รางวัลๆ ละ  ...............บาท  พร้อมเกียรติบัตร  

5.6 การประกาศผลการตัดสินและรับรางวัล 
คณะกรรมการจะท าการตัดสิน ประกาศผลและมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน  

 
6. การฟาดแส้ท าลายเป้าหมายและแส้เสียงดังต่อเนื่อง (สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์) 

การแข่งขันทักษะการฟาดแส้ท าลายเป้าหมาย 
1. ผู้แข่งขันประเภทเดี่ยว 
2. คุณสมบัติผู้แข่งขันเป็นนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
3. กติกาการแข่งขัน 

3.1 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแต่งชุดประจ าทีมของตัวเอง ได้แก่ ผ้าพันคอ หมวกปีก รองเท้าบูทหรือบูทยาง (ผู้
เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง) 

3.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง ได้แก่ แส้ อย่างน้อย 2 เส้น  
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3.3 ในการแข่งขันจะมีเป้าหมายจ านวน 10 จุด ๆ ละ 1 คะแนน 
3.4 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องยืนห่างจากเป้าหมายอย่างน้อย 3 เมตร ให้ผู้เข้าแข่งขันสะบัดแส้ท าลายเป้าหมายที่

เตรียมไว้ให้ตามล าดับก่อน-หลัง โดยจับเวลา 1 นาที การสะบัดแส้สามารถใช้แขนทั้งสองข้างได้ ในการท าลายเป้าหมาย
จะต้องมีเสียงแส้เกิดขึ้น และห้ามท าเสาล้มโดยการเก่ียวของแส้ จะถือว่าได้ฟาล์ว 

3.5 การพิจารณา จะนับเป้าหมายที่ถูกท าลาย หรือขาดออก ผู้เข้าแข่งขันล าดับแรกได้ 100 คะแนน และ
ลดลงตามล าดับ ๆ ละ 5 คะแนน  

3.6 ในกรณีผู้เข้าแข่งขันท าลายเป้าหมายได้จ านวนเท่ากัน ผู้ที่ท าเวลาได้น้อยสุดจะเป็นผู้ชนะ 
3.7 การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
การแข่งขันทักษะการฟาดแส้เสียงดังต่อเนื่อง 

1. ผู้แข่งขันประเภทเดี่ยว 
2. คุณสมบัติผู้แข่งขันเป็นนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
3. กติกาการแข่งขัน 

3.1 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแต่งชุดประจ าทีมของตัวเอง ได้แก่ ผ้าพันคอ หมวกปีก รองเท้าบูทหรือบูทยาง                                        
(ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง) 

3.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง ได้แก่ แส้ อย่างน้อย 2 เส้น  
3.3 ให้ผู้เข้าแขง่ขันสะบัดแส้ จับเวลา 1 นาที การสะบัดแส้ ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้แขนทั้ง 2 ข้างได้ 
3.4 เกณฑ์การให้คะแนนโดยการนับจ านวนครั้งที่เกิดเสียงดังชัดเจนจากปลายแส้ 
3.5 ผู้เข้าแข่งขันที่สะบัดแส้ได้จ านวนครั้งมากที่สุดจะได้ 100 คะแนน และลดลงตามล าดับ ๆ ละ 5 คะแนน 
3.6 การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
 




