การประกวดการวาดภาพ “จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้า”
งานเกษตรแฟร์ ประจ้าปี 2562
ประเภททีม
-

3 คน
ระดับอนุบาล
โรงเรียนส่งได้ไม่จากัดจานวนทีม
ผู้ร่วมการประกวดแต่งเครื่องแบบนักเรียน

วัน เวลาในการแข่งขัน
- แข่งขันวันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
- ลงทะเบียน 08.30 – 09.00 น.
- แข่งขัน 09.00 – 12.00 น.
- ตัดสิน 13.30 น. (ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด)
สิ่งที่จัดเตรียมให้
- กระดาษวาดเขียนสีขาว A1 ขนาดประมาณ 59.4 X 84.1 ซม. (กว้างXยาว)
- สีเทียน , ดินสอ , ยางลบ , ไม้บรรทัด
สิ่งที่ผู้เข้าประกวดต้องท้า
นักเรียนต้องวาดภาพ ในหัวข้อ “จิตอาสาพัฒนาแหล่งนา” ลงในกระดาษวาดเขียนพร้อมระบายสีเทียนที่
คณะกรรมการได้จัดเตรียมให้
วันมอบรางวัล
วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องบรรยาย 303 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง
- ลงทะเบียน เวลา 08.30 น.
- มอบรางวัล เวลา 09.00 น.
รางวัล
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนจะได้รับโล่รางวัล
นักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาทีมละ 5,000.- บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนจะได้รับโล่รางวัล
นักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาทีมละ 3,000.- บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนจะได้รับโล่รางวัล
นักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาทีมละ 2,000.- บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย นักเรียนจะได้รับรางวัลประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย

การรับสมัคร สามารถสมัครได้ 2 ช่องทางดังนี
1. ทางเว็บไซต์ https://goo.gl/forms/vfG0o7dJhpubroPK2
2. QR CODE

สมัครได้ตังแต่บัดนีเป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

การประกวดแข่งขันการจัดตู้ปลาระดับนักเรียน
งานเกษตรแฟร์ ประจ้าปี 2562
1. ระดับประถมศึกษา
การประกวดแข่งขันการจัดตู้ปลาทอง
เป็นการแข่งขันการจัดตู้ปลาทอง โดยใช้ตู้ปลาขนาด 12 X 24 X 12 (กว้าง X ยาว X สูง) นิว โดย
ทางผู้จัดจะจัดเตรียมอุปกรณ์ได้แก่ ตู้ปลา โคมไฟ ระบบให้อากาศ ระบบกรองใต้ทราย ทราย และปลาทอง
ไว้ให้
ผู้เข้าแข่งขันต้องนาวัสดุตกแต่งเพิ่มเติมมาด้วย เช่น หิน ไม้ และวัสดุตกแต่งเพื่อความสวยงามอื่น ๆ
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การประกวดแข่งขันการจัดตู้ปลาหมอสี
เป็นการแข่งขันการจัดตู้ปลาหมอสี โดยใช้ตู้ปลาขนาด 12 X 24 X 12 (กว้าง X ยาว X สูง) นิว โดย
ทางผู้จัดจะจัดเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่าง ได้แก่ ตู้ปลา โคมไฟ ระบบให้อากาศ ระบบกรองใต้ทราย ทราย
และปลาหมอสีไว้ให้
ผู้เข้าแข่งขันต้องนาวัสดุตกแต่งเพิ่มเติมมาด้วย เช่น หิน ไม้ และวัสดุตกแต่งเพื่อความสวยงามอื่น
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การประกวดแข่งขันการจัดตู้ปลาประเภทมีพรรณไม้น้า
เป็นการแข่งขันการจัดตู้ปลา โดยใช้ตู้ปลาขนาด 12 X 24 X 12 (กว้าง X ยาว X สูง) นิว โดยทางผู้
จัดจะจัดเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่าง ได้แก่ ตู้ปลา โคมไฟ ระบบให้อากาศ ระบบกรองใต้ทราย ทราย
ไม้สาหรับตกแต่ง พรรณไม้นา และปลาซิวชนิดต่าง ๆ ไว้ให้
ผู้เข้าแข่งขันสามารถนาวัสดุตกแต่งเพิ่มเติมมาได้ เช่น หิน ขอนไม้ พรรณไม้นา และวัสดุตกแต่ง
เพื่อความสวยงามอื่น ๆ
เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินพิจารณาจาก
1. ความสวยงามในภาพรวม
2. แนวความคิดในการออกแบบตกแต่ง
3. ความสมดุล ความเหมาะสมของปริมาณ และขนาดปลาที่ใช้ กับขนาดตู้และองค์ประกอบในตู้
4. ความถูกต้องเรียบร้อยของระบบกรองและระบบการให้อากาศ
5. ในกรณีของตู้ปลาประเภทมีพรรณไม้นา จะพิจารณาถึงความเหมาะสมของชนิดและการจัดวาง
พรรณไม้นา และความเหมาะสมของชนิดปลาที่เลือกใช้ด้วย
รายละเอียดข้อมูลความรู้พืนฐานในการจัดตู้ปลา
คณะประมงจะจัดรายละเอียดข้อมูลสรุปความรู้พืนฐานในการจัดตู้ปลาแก่ทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันก่อน
ดาเนินการแข่งขัน

การสมัครแข่งขัน
จ านวนที มที่ รั บสมั ครมี จ ากั ดเพี ยง 20 ที มที มละ 3 คน ผู้ เข้ าร่ วมแข่ งขั นต้ องแต่ งเครื่ องแบบนั กเรี ยน
แต่ละโรงเรียนสามารถส่งเข้าแข่งขันได้ ไม่เกินประเภทละ 2 ทีม สมัครก่อนมีสิทธิได้รับการพิจารณาก่อน
สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี
1. ทางเว็บไซต์ https://goo.gl/forms/L5pTwNO7fFfgEkxj2
2. QR CODE

สมัครได้ตังแต่บัดนีเป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 16.30 น.
สถานที่แข่งขัน
ณ บริเวณใต้อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ก้าหนดการแข่งขัน
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562
เวลา 12.30 – 13.00 น.
ลงทะเบียน และรับเอกสารรายละเอียดการจัดตู้ปลา
เวลา 13.00 – 16.00 น.
จัดตู้ปลา
วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561
เวลา 09.00 น.
กรรมการตัดสินการประกวด
(ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด)
วันมอบรางวัล
วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องบรรยาย 303 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง
- ลงทะเบียน เวลา 08.30 น.
- มอบรางวัล เวลา 09.00 น.
รางวัล
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนจะได้รับโล่รางวัล
นักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาทีมละ 5,000.- บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนจะได้รับโล่รางวัล
นักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาทีมละ 3,000.- บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนจะได้รับโล่รางวัล
นักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาทีมละ 2,000.- บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย นักเรียนจะได้รับรางวัลประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย

การประกวดแต่งกลอนจากภาพ
งานเกษตรแฟร์ ประจ้าปี 2562
หลักเกณฑ์การประชันกลอนสด
1. การประชันกลอนสดจะแข่งขันพร้อมกัน (ตามระดับ) ผู้แข่งขันจะต้องแต่งกลอนสดตามหัวข้อที่กรรมการ
กาหนด
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- กลอนแปด 3 กระทู้
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- กลอนสักวา 1 กระทู้
- กลอนแปด 1 กระทู้
- กลอนดอกสร้อย 1 กระทู้
2. การประชันกลอนสดแต่ละกระทู้ กระทู้ละ 2 บท จะใช้เวลากระทู้ละ 8 นาที แต่ละทีมเมื่อแต่งกลอนสด
เสร็จแล้วต้องเขียนสานวนกลอนด้วยลายมือบรรจง ชัดเจน ส่งคณะกรรมการฯ โดยใช้เวลา 3 นาที
หลักเกณฑ์การตัดสิน/ประเมินผลงานกลอนสดนักเรียน
คณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลงานการเขียนกลอนสดในแต่ละกระทู้เป็น 5
ด้าน ได้แก่ ฉันทลักษณ์ เนือหาสาระ การใช้ภาษา สานวนโวหาร และความคิดสร้างสรรค์ (ผลการตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด)
การสมัครแข่งขัน
จานวนทีมที่รับสมัครมีจากัดเพียง 20 ทีม ทีมละ 3 คน ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องแต่งเครื่องแบบ
นักเรียน แต่ละโรงเรียนสามารถส่งเข้าแข่งขันได้ประเภทละไม่เกิน 2 ทีม สมัครก่อนมีสิทธิก่อน
สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี
1. ทางเว็บไซต์ https://goo.gl/forms/0R414tVxXaRPreE23
2. QR CODE

สมัครได้ตังแต่บัดนีเป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 16.30 น.
สถานที่แข่งขัน
ณ บริเวณใต้อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ก้าหนดการแข่งขัน
วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เวลา 09.00 – 09.30 น.
- ลงทะเบียน
เวลา 09.30 – 10.00 น.
- ชีแจงระเบียบ กติกาในการประกวด
เวลา 10.00 – 11.00 น.
- เริ่มประชันกลอนสด
เวลา 11.30 น.
- ประกาศผล
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เวลา 13.00 – 13.30 น.
- ลงทะเบียน
เวลา 13.30 – 14.00 น.
- ชีแจงระเบียบ กติกาในการประกวด
เวลา 14.00 – 15.00 น.
- เริ่มประชันกลอนสด
เวลา 15.30 น.
- ประกาศผล
วันมอบรางวัล
วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องบรรยาย 303 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง
- ลงทะเบียน เวลา 08.30 น.
- มอบรางวัล เวลา 09.00 น.
รางวัล
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนจะได้รับโล่รางวัล
นักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาทีมละ 5,000.- บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนจะได้รับโล่รางวัล
นักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาทีมละ 3,000.- บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนจะได้รับโล่รางวัล
นักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาทีมละ 2,000.- บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย นักเรียนจะได้รับรางวัลประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย

