


 

 
 
 
 
 

สารจากอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

ทักษะเป็นกระบวนการหนึ่งในการจัดการเรียน การสอน ที่สามารถสร้างความเชี่ยวชาญ พัฒนา
บุคคล ให้เกิดการกระท าสิ่งในสิ่งต่างๆ ที่บุคคลต้องการศึกษาและเรียนรู้ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง      
ต่อสังคม และต่อประเทศชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ให้ความส าคัญอย่างยิ่ง ในการจัดการ
เรียน การสอน ด้านปณิธานที่ว่า “ราชมงคล สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี” ซึ่งกิจกรรมการแข่งขันทักษะ
วิชาการ เป็นการส่งเสริมปณิธานดังกล่าว  ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้ และที่
ส าคัญยิ่ง จะก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความร่วมมือในด้านอ่ืนๆ ระหว่างหน่วยงาน   

   

        ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ของแสดงความชื่นชม และยินดีเป็นอย่างยิ่ง   
ที่คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้รับเกียรติให้เป็น
เจ้าภาพการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมการ
แข่งขัน และขอขอบคุณคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์  ที่จัดการแข่งขันในครั้งนี้  ขอให้การแข่งขันในครั้งนี้ ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ทุก
ประการ  

 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ลิ้มไขแสง) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 
 



 
 
 
 
 

สารจากรองอธิการบด ีประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

 
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์  ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเป็น
ระยะเวลา 90 ปี  โดยเริ่มจากโรงเรียนประถมกสิกรรม ในปี พศ. 2470 มีการพัฒนาเรื่อยมา และเป็นมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ในปี พศ.2548 - ปัจจุบัน  โดยให้ความส าคัญในการจัดการศึกษาบน
พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการและมีนโยบายการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่มีความเชี่ยวชาญ  สามารถ
ปฏิบัติได้อย่างมืออาชีพ สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน เป็นผู้น าการพัฒนาในด้านทักษะวิชาการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ 
เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 ขึ้น การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ นอกจากจะท าให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเกิดทักษะ      
สร้างประสบการณ์  ความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติที่ส าคัญยิ่ง ก่อให้เกิดความรัก  ความสามัคคี ความร่วมมือ     
ในกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  และการฉลองครบรอบ 90 ปี เกษตรราชมงคลสุรินทร์
ด้วย 

 ขอให้การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายใน
ทุกๆด้าน ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการในครั้งนี้  และขอขอบคุณคณะ
เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์   ที่จัดการแข่งขันในครั้งนี้  
ขอให้การแข่งขันในครั้งนี้ ประสบผลส าเร็จลุล่วงด้วยดีทุกประการ 
 

   

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์  ผลวงษ์) 

รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ 
 



 
 
 
 
 
 

สารจากคณบดี  
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร ์
 

        ในนามของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์ ขอต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล 
ครั้งที่ 3 ด้วยความยินดียิ่ง การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง ทั้งนี้เพ่ือ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพทางวิชาการ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในการแข่งขัน         
ให้กับนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่ง และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันให้กับเยาวชนของชาติ อันจะ
เป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาชาติต่อไป ขอให้ผู้แข่งขันได้แสดงออกอย่างเต็มความสามารถทุกคน 

  คณะผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะกรรมการด าเนินงานทุกท่าน 
ขอขอบพระคุณหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 เป็นอย่างยิ่ง ขอให้
การจัดโครงการในครั้งนี้ ประสบผลส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ทุกประการ คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรที่
เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน มีความสุข ความโชคดี และเดินทางกลับมหาวิทยาลัยและภูมิล าเนาโดยสวัสดิภาพทุกคน  

 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าเนาว์  เสาวกูล) 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 

 



ค าน า 
 

    คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 – 26 
มกราคม 2561 โดยจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง รวม 43 ทักษะ 6 กลุ่มสาขาวิชา 
ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาพืชศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิทัศน์ กลุ่มสาขาวิชาสัตวศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาประมง           
กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร กลุ่มสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร และการแข่งขันทักษะส่วนกลาง 

  คณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดท าสูจิบัตร
ประกอบการแข่งขันขึ้น เพ่ือให้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการแข่งขันทุกทักษะการแข่งขันดังกล่าว โดยมี
สาระส าคัญเป็นก าหนดการ กติกา สถานที่แข่งขัน และรายละเอียดอื่นๆ 

  คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจาก 13 หน่วยงานที่เข้าร่วมการแข่งขัน และ
ขอขอบคุณบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้ด าเนินการจัดการแข่งขัน อ านวยความสะดวก ท าให้
การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และประสบผลส าเร็จด้วยดีทุกประการ  

 

 
                  คณะกรรมการด าเนินงาน 
        การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 
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สารบัญ    

  เรื่อง                                                                                         หน้า 

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์   
1. การจัดสวนหย่อมกลางแจ้ง  ขนาด 3 x 2 เมตร  ภายใต้แนวคิด  “สวนดนตรี”        92 

          (ประเภททีม  5  คน)  
2. การเขียนชื่อพรรณไม้ในงานภูมิทัศน์ (แลปกริ๊ง) (ประเภทเดี่ยว)          94 

 

สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร  
1. การขับรถแทรกเตอร์เข้าติดเครื่องพ่วงท้าย  (ประเภทเดี่ยว)           96 
2. ทักษะการถอยหลังรถแทรกเตอร์ติดเทรลเลอร์  (ประเภทเดี่ยว)        97 
3. การเชื่อมโลหะตามแบบที่ก าหนด (ประเภทเดี่ยว)          98 
4. งานช่างปูน  (ประเภททีม 2 คน)            100 
5. การส ารวจรังวัด  (ประเภททีม 3 คน)           102             

  
 คณะกรรมการด าเนินงาน            105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการ 

1. ชื่อโครงการ : การแขํงขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 
 

2. ระยะเวลา : ระหวํางวันที่  25 - 26  มกราคม  2561  
 

3. สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร๑  145 หมูํ 15 ต.นอกเมือง  
            อ.เมือง จ.สุรินทร๑ 

 
4. วัตถุประสงค์โครงการ : 

          4.1 เพ่ือให๎นักศึกษาเกิดทักษะด๎านตํางๆ ทางเทคโนโลยีการเกษตร 
     4.2 เพ่ือเป็นเวทีกลางของนักศึกษา มหาวิทยาลับเทคโนโลยีราชมงคล ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎                          

ทักษะวิชาการทางเทคโนโลยีการเกษตรด๎านตํางๆ 
           4.3 เพ่ือสร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางนักศึกษา อาจารย๑ ผู๎บริหาร จากมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียน  
        การสอนด๎านเทคโนโลยีการเกษตร  
 
5. หน่วยงานรับผิดชอบ : คณะเกษตรศาสตร๑และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

                             วิทยาเขตสุรินทร๑ 
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ก าหนดการจัดการแข่งขนัทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล คร้ังท่ี 3 
ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2561 

ณ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
วันที่ เวลา ก าหนดการ 

25 มกราคม 2561 

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน ณ เวทีกลาง งานวนัเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 6 
08.30 - 09.00 น. พิธีเปิด การแขํงขันทักษะวชิาการ เกษตรราชมงคล  คร้ังที่ 3   
09.00 - 12.00 น. การแขํงขันแตํละกิจกรรม ดังนี้ 

1. การแขํงขันทักษะสํวนกลาง 
2. การแขํงขันทักษะด๎านสัตวศาสตร๑ 
3. การแขํงขันทักษะด๎านพืชศาสตร๑ - เทคโนโลยีภูมิทัศน๑ 
4. การแขํงขันทักษะด๎านประมง 
5. การแขํงขันทักษะด๎านอุตสาหกรรมเกษตร 
6. การแขํงขันทักษะด๎านเครื่องจักรกลเกษตร  

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 17.00 น. การแขํงขันแตํละกิจกรรม ดังนี้ (ตํอ) 

1. การแขํงขันทักษะสํวนกลาง 
2. การแขํงขันทักษะด๎านสัตวศาสตร๑ 
3. การแขํงขันทักษะด๎านพืชศาสตร๑ - เทคโนโลยีภูมิทัศน๑ 
4. การแขํงขันทักษะด๎านประมง 
5. การแขํงขันทักษะด๎านอุตสาหกรรมเกษตร 
6. การแขํงขันทักษะด๎านเครื่องจักรกลเกษตร  

26 มกราคม 2561 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 - 12.00 น. การแขํงขันแตํละกิจกรรม ดังนี้ 

1. การแขํงขันทักษะสํวนกลาง 
2. การแขํงขันทักษะด๎านสัตวศาสตร๑ 
3. การแขํงขันทักษะด๎านพืชศาสตร๑ - เทคโนโลยีภูมิทัศน๑ 
4. การแขํงขันทักษะด๎านประมง 
5. การแขํงขันทักษะด๎านอุตสาหกรรมเกษตร 
6. การแขํงขันทักษะด๎านเครื่องจักรกลเกษตร  

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น. พิธีมอบรางวัล การแขํงขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 
15.00 – 16.30 น. พิธีปิดการแขํงขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3  ณ เวทีกลาง 

งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 6 
หมายเหตุ: พักรับประทานอาหารวํางและเครื่องดื่มเวลา 10.00 -10.15 น. และ 14.30 - 14.45 
    กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม 
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ตารางการแข่งขัน การแข่งขันทกัษะทางวิชาการ  เกษตรราชมงคล คร้ังท่ี  3     

ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2561  

ณ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

ล าดับ การแข่งขัน สนามแข่งขนั วันและเวลาแข่งขัน 
ส่วนกลาง 

1 การนําเสนอผลงานภาคบรรยายในรูปแบบสมัมนาทางวิชาการ 
(ภาษาไทย) (ประเภทเดี่ยว) 

ห๎องประชุมพูํจอมพล 25 มกราคม 2561 

  อาคารคณะเกษตรศาสตร๑และเทคโนโลย ี 09.00 - 12.00 น. 

2 การนําเสนอผลงานวิชาการทางเทคโนโลยีการเกษตรภาค
บรรยาย  (ภาษาอังกฤษ) (ประเภททีม/เดี่ยว) 

สศ.133 25 มกราคม 2561 

  อาคารคณะเกษตรศาสตร๑และเทคโนโลย ี 13.00 - 14.00 น. 

3 การนําเสนอผลงานวิชาการทางเทคโนโลยีการเกษตรภาค
บรรยาย  (ภาษาไทย)  (ประเภททมี/เดี่ยว)       

สศ.133 25 มกราคม 2561 

  อาคารคณะเกษตรศาสตร๑และเทคโนโลย ี 14.00 - 16.00 น. 

4 การนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร๑(ภาษาอังกฤษ)   เวทีกลาง  25 มกราคม 2561 

  (ประเภททีม/เดี่ยว)       งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอสีาน ครั้งท่ี 6 09.00 - 16.00 น. 

5 การนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร๑ (ภาษาไทย)  เวทีกลาง  25 มกราคม 2561 

  (ประเภททีม/เดี่ยว)   งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอสีาน ครั้งท่ี 6 09.00 - 16.00 น. 

6 การพูดในท่ีชุมชนภาคภาษาไทย  (ประเภทเดี่ยว)     เวทีกลาง  26 มกราคม 2561 

    งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอสีาน ครั้งท่ี 6 09.00 - 12.00 น. 

7 การพูดในท่ีชุมชนภาคภาษาอังกฤษ (ประเภทเดี่ยว) เวทีกลาง  26 มกราคม 2561 

    งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอสีาน ครั้งท่ี 6 13.00 - 15.00 น. 

 
เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต๎ามความเหมาะสม  

**ลงทะเบยีน เวลา 8.00 - 8.30 น. ณ เวทีกลาง งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งท่ี 6 
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ตารางการแข่งขัน การแข่งขันทกัษะทางวิชาการ  เกษตรราชมงคล คร้ังท่ี  3     

ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2561  

ณ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

ล าดับ การแข่งขัน สนามแข่งขนั วันและเวลาแข่งขัน 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

1 การสํองไขํฟัก (ประเภทเดี่ยว)       ห๎อง สศ.136 25 มกราคม 2561 
  อาคารคณะเกษตรศาสตร๑และเทคโนโลย ี 09.00 - 12.00 น. 
2 การเรยีกช่ือวัตถุดิบอาหารสัตว๑ (ประเภทเดี่ยว)       ห๎อง สศ.135 25 มกราคม 2561 
  อาคารคณะเกษตรศาสตร๑และเทคโนโลย ี 09.00 - 12.00 น. 
3 การเรยีกช่ืออวัยวะภายในสตัว๑ (ประเภทเดี่ยว)       ห๎อง สศ.115 25 มกราคม 2561 
    อาคารคณะเกษตรศาสตร๑และเทคโนโลย ี 09.00 - 12.00 น. 
4 การเรยีกช่ือเครื่องมือและอุปกรณ๑ทางสัตวศาสตร๑  

(ประเภทเดี่ยว)       
ห๎อง สศ.127 25 มกราคม 2561 

  อาคารคณะเกษตรศาสตร๑และเทคโนโลย ี 09.00 - 12.00 น. 
5 การรีดนมโค  (ประเภทเดี่ยว)       บริเวณด๎านหน๎าอาคารคณะ

เกษตรศาสตร๑และเทคโนโลย ี 
25 มกราคม 2561 

    09.00 - 12.00 น. 

6 การคล๎องและลม๎โค (ประเภททีม 3 คน) แผนกวิชาโคเนื้อ 25 มกราคม 2561 

    สาขาวิชาสัตวศาสตร๑ 13.00 - 16.00 น. 

7 การประกอบสูตรอาหารสัตว๑  (ประเภทเดี่ยว)       ห๎อง สศ.115 (ภาคทฤษฎี) 25 มกราคม 2561 

  
  

บริเวณด๎านหน๎าอาคารคณะ
เกษตรศาสตร๑และเทคโนโลย ี

(ภาคปฏิบัติ) 

13.00 - 16.00 น. 

8 การตอนสุกร  (ประเภททีม  2 คน)   สาขาวิชาสัตวศาสตร๑ 26 มกราคม 2561 

    อาคารคณะเกษตรศาสตร๑และเทคโนโลย ี 09.00 - 12.00 น. 

9 การตอบปัญหาทางสัตวศาสตร๑ (ประเภทเดี่ยว)       ห๎อง สศ.127 26 มกราคม 2561 

    อาคารคณะเกษตรศาสตร๑และเทคโนโลย ี 09.00 - 12.00 น. 

    เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต๎ามความเหมาะสม  

**ลงทะเบยีน เวลา 8.00 - 8.30 น. ณ เวทีกลาง งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งท่ี 6 
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ตารางการแข่งขัน การแข่งขันทกัษะทางวิชาการ  เกษตรราชมงคล คร้ังท่ี  3     

ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2561  

ณ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

ล าดับ การแข่งขัน สนามแข่งขนั วันและเวลาแข่งขัน 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

1 การแปรรปูผลิตภณัฑ๑เนื้อสัตว๑ (หมูหยอง) (ประเภทเดี่ยว)       ห๎องปฏิบัติการเนื้อสัตว๑  25 มกราคม 2561 

    อาคารแปรรูปอาหาร 2 09.00 - 12.00 น. 
2 การวิเคราะห๑ปรมิาณวิตามินซีในอาหารด๎วยเทคนิคสเปคโตรโฟ    โตเมตร ี 

(ประเภททีม  2 คน) 
ห๎องปฏิบัติการทางเคม ี 25 มกราคม 2561 

  อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 3 09.00 - 12.00 น. 

3 เทคนิคการอบแห๎งผลิตผลเกษตร (ประเภททีม 3 คน) อาคารแปรรูปอาหาร 2 25 มกราคม 2561 

      09.00 - 12.00 น. 
4 การแปรรปูผลไมโ๎ดยการใช๎น้ําตาล (แยมสับปะรด)        อาคารแปรรูปอาหาร 2 25 มกราคม 2561 
  (ประเภทเดี่ยว)   13.00 - 16.00 น. 
5 การตรวจสอบคณุภาพอาหารกระป๋อง (ประเภทเดีย่ว)         ห๎องปฏิบัติการทางเคม ี 25 มกราคม 2561 
  

 
อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 3 13.00 - 16.00 น. 

6 การทําเค๎กเนย  (ประเภทเดี่ยว)       อาคารแปรรูปอาหาร 2 25 มกราคม 2561 
      13.15 - 16.15 น. 
7 การตอบคําถามทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร     (Lab กริ๊ง) 

(ประเภทเดี่ยว)       
อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 1 26 มกราคม 2561 

  ห๎อง ทอ.121 09.00 - 12.00 น. 

8 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการอาหาร       เวทีเล็ก 26 มกราคม 2561 

  
(ประเภทเดี่ยว)  งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอสีาน 

ครั้งท่ี 6 09.00 - 12.00 น. 

9 
การนําเสนอผลงานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการอาหาร  

อาคารคณะเกษตรศาสตร๑และ
เทคโนโลย ี 26 มกราคม 2561 

  (ภาคโปสเตอร๑)  (ประเภททีม หรอื เดี่ยว)         09.00 - 12.00 น. 

 
  

 เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต๎ามความเหมาะสม  

**ลงทะเบยีน เวลา 8.00 - 8.30 น. ณ เวทีกลาง งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งท่ี 6 
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ตารางการแข่งขัน การแข่งขันทกัษะทางวิชาการ  เกษตรราชมงคล คร้ังท่ี  3     

ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2561  

ณ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

ล าดับ การแข่งขัน สนามแข่งขนั วันและเวลาแข่งขัน 

สาขาวิชาประมง 

1 การจัดตู๎พรรณไม๎น้ําสวยงาม (ประเภททีม  2 คน)   อาคารสาขาวิชาประมง 25 มกราคม 2561 

    09.00 - 12.00 น. 

2 การบรรจุลูกปลาลงถุง   (ประเภททีม  2 คน)   อาคารสาขาวิชาประมง 25 มกราคม 2561 

    09.00 - 12.00 น. 

3 การเรยีกช่ือเครื่องมือวิทยาศาสตร๑และเครื่องมือทางการประมง  (ประเภท
เดี่ยว)       

อาคารสาขาวิชาประมง 25 มกราคม 2561 

    14.00 - 15.30 น. 

4 การตอบปัญหาทางประมง  (ประเภททีม  2 คน)   อาคารสาขาวิชาประมง 26 มกราคม 2561 

      09.00 - 10.30 น. 

5 การเรยีกช่ือศัพท๑เฉพาะทางมีนวิทยา (ประเภททีม  2 คน)   อาคารสาขาวิชาประมง 26 มกราคม 2561 

      10.30 - 12.00 น. 

 
เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต๎ามความเหมาะสม  

**ลงทะเบยีน เวลา 8.00 - 8.30 น. ณ เวทีกลาง งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งท่ี 6 
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ตารางการแข่งขัน การแข่งขันทกัษะทางวิชาการ  เกษตรราชมงคล คร้ังท่ี  3     

ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2561  

ณ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

ล าดับ การแข่งขัน สนามแข่งขนั วันและเวลาแข่งขัน 

สาขาวิชาพืชศาสตร์ 

1 การขยายพันธุ๑พืช  (ประเภทเดี่ยว)   
บริเวณด๎านหน๎าอาคารคณะเกษตรศาสตร๑

และเทคโนโลย ี
25 มกราคม 2561 

  09.00 - 12.00 น. 

2 การตอบคําถามทางสาขาพืชศาสตร๑และการผลิตพืช (ประเภททีม 2 คน)   ห๎องชัยพฤกษ๑แดง 25 มกราคม 2561 

  อาคารคณะเกษตรศาสตร๑และเทคโนโลย ี 09.00 - 12.00 น. 

3 การเรยีกช่ือวัชพืชและการคํานวณอัตราสารเคมีกําจัดวัชพืช  อาคารพืชศาสตร๑ 1 ห๎อง พศ.111  25 มกราคม 2561 

  (ประเภทเดี่ยว)   อาคารปฏิบตัิพืชศาสตร๑ 2 ห๎อง พศ.212 09.00 - 12.00 น. 

4 ทักษะทางดิน (ประเภททีม 2 คน)   อาคารปฏิบตัิการพืชศาสตร๑ 3  25 มกราคม 2561 

  สาขาวิชาพืชศาสตร๑ 09.00 - 12.00 น. 

5 ทักษะด๎านแมลง ศัตรูพืช และการปูองกันกําจัด  อาคารปฏิบตัิการพืชศาสตร๑ 3  25 มกราคม 2561 

  (ประเภทเดี่ยว)   สาขาวิชาพืชศาสตร๑ 09.00 - 12.00 น. 

6 ทักษะด๎านโรคพืช และการปูองกนักําจัด (ประเภทเดีย่ว)   อาคารปฏิบตัิการพืชศาสตร๑ 3  25 มกราคม 2561 

    สาขาวิชาพืชศาสตร๑ 09.00 - 12.00 น. 

 
เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต๎ามความเหมาะสม  

**ลงทะเบยีน เวลา 8.00 - 8.30 น. ณ เวทีกลาง งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งท่ี 6 
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ตารางการแข่งขัน การแข่งขันทกัษะทางวิชาการ  เกษตรราชมงคล คร้ังท่ี  3     

ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2561  

ณ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

ล าดับ การแข่งขัน สนามแข่งขนั วันและเวลาแข่งขัน 

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน ์

1 
การจัดสวนหยํอมกลางแจ๎ง  ขนาด 3 x 2 เมตร  
ภายใต๎แนวคิด  “สวนดนตร”ี (ประเภททีม 5 คน)  

สถานท่ีเขียนแบบ : อาคารพืชศาสตร๑       
ห๎อง พศ.112 

สถานท่ีจัดสวน : ลานจัดสวนยํอมบริเวณงาน
วันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครัง้ที่ 6 

25 มกราคม 2561 
09.00 - 16.00 น. 

  

2 การเขียนช่ือพรรณไม๎ในงานภูมิทศัน๑ (แลปกริ๊ง) 
(ประเภทเดี่ยว) อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(ห๎องสมุด ช้ัน 2) 
26 มกราคม 2561 
09.00 - 12.00 น.   

 
เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต๎ามความเหมาะสม  

**ลงทะเบยีน เวลา 8.00 - 8.30 น. ณ เวทีกลาง งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งท่ี 6 
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ตารางการแข่งขัน การแข่งขันทกัษะทางวิชาการ  เกษตรราชมงคล คร้ังท่ี  3     

ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2561  

ณ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

ล าดับ การแข่งขัน สนามแข่งขนั วันและเวลาแข่งขัน 

สาขาวิชาเคร่ืองจักรกลเกษตร 

1 ทักษะการขับรถแทรกเตอร๑เข๎าติดเครื่องพํวงท๎าย  สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร 25 มกราคม 2561 

  (ประเภทเดี่ยว) คณะเกษตรศาสตร๑และเทคโนโลย ี 09.00 - 12.00 น. 

2 ทักษะการถอยหลังรถแทรกเตอร๑ติดเทรลเลอร๑ สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร 25 มกราคม 2561 

  (ประเภทเดี่ยว) คณะเกษตรศาสตร๑และเทคโนโลย ี 13.00 - 16.00 น. 

3 ทักษะการเช่ือมโลหะตามแบบท่ีกาํหนด สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร 26 มกราคม 2561 

 (ประเภทเดี่ยว) คณะเกษตรศาสตร๑และเทคโนโลย ี 09.00 - 12.00 น. 

4 ทักษะงานชํางปูน  (ประเภททีม 2 คน) สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร 26 มกราคม 2561 

    คณะเกษตรศาสตร๑และเทคโนโลย ี 09.00 - 12.00 น. 

5 ทักษะการสํารวจรังวัด  (ประเภททีม 3 คน) สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร 26 มกราคม 2561 

    คณะเกษตรศาสตร๑และเทคโนโลย ี 09.00 - 12.00 น. 

 
เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต๎ามความเหมาะสม  

**ลงทะเบยีน เวลา 8.00 - 8.30 น. ณ เวทีกลาง งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งท่ี 6 



  
 

 
 
 
 
 

การแข่งขันทักษะส่วนกลาง 
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การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 
วันที่  25 - 26 มกราคม 2561  

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ส่วนกลาง 

ชื่อทักษะ         การน าเสนอผลงานภาคบรรยายในรูปแบบสัมมนาทางวิชาการ (ภาษาไทย) 

ประเภท           เดี่ยว  
สนามแข่งขัน    ห๎องประชุมพํูจอมพล  อาคารคณะเกษตรศาสตร๑และเทคโนโลยี 
วันที่แข่งขัน      วันที่  25  มกราคม  2561  เวลา 09.00 – 12.00  น.    

กติกาการแข่งขัน 
การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral presentation) 

1. กําหนดให๎ตั้งชื่อเรื่องในขอบเขตเทคโนโลยีการเกษตร โดยสามารถเลือกหัวเรื่องกลุํม พืชศาสตร๑         
สัตวศาสตร๑ ประมง อุตสาหกรรมเกษตร หรือ เครื่องจักรกลเกษตร  

2. แบํงการให๎คะแนนเป็น 2 สํวนคือ 
2.1 การน าเสนอผลงานในห้องสัมมนา 
1) กําหนดให๎ผู๎เข๎าแขํงขันจัดเตรียม File นําเสนอเป็น PowerPoint โดยเจ๎าภาพจะจัดเตรียมอุปกรณ๑
ได๎แกํ คอมพิวเตอร๑ เครื่องฉายภาพ (Projector) และเครื่องขยายเสียงไว๎ให๎ โดยผู๎เข๎าแขํงขันจะต๎องเป็น     
ผู๎ควบคุมการฉายสไลด๑ผํานคอมพิวเตอร๑ด๎วยตนเอง (หากผู๎เข๎าแขํงขันทํานใดมีความประสงค๑จะนํา
คอมพิวเตอร๑ของตนเองมาใช๎ในการแขํงขันก็สามารถทําได๎โดยแจ๎งให๎ผู๎รับผิดชอบการแขํงขันทราบ
ลํวงหน๎า) 
2) การนําเสนอใช๎เวลา 15 นาที และตอบคําถามอีก 5 นาที รวมเป็น 20 นาที กรรมการจะให๎สัญญาณ
เตือนเป็นกริ่งสัญญาณหนึ่งครั้งในนาทีที่ 13 เพ่ือให๎ผู๎เข๎าแขํงขันสรุปในสองนาทีสุดท๎าย และให๎สัญญาณ
กริ่งสองครั้งเม่ือครบกําหนด 15 นาที 
3) ห๎ามใช๎วีดิทัศน๑ที่มีการบรรยายโดยอัตโนมัติในการนําเสนอ 
4) ผู๎เข๎าแขํงขันจะต๎องมาทดสอบ File นําเสนอกับผู๎รับผิดชอบการแขํงขันลํวงหน๎าในวันที่ 24 มกราคม 
2561 กํอนเวลา 16.00 น. 
2.2 การเตรียมต้นฉบับ บทความฉบับเต็ม  
1) ให๎ผู๎เข๎าแขํงขันสํงต๎นฉบับกํอนการแขํงขันในวันที่  24 มกราคม 2561 กํอนเวลา 16.00 น. 
2) จัดรูปแบบต๎นฉบับตามแบบฟอร๑มที่กําหนด 
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หลักเกณฑ์การให้คะแนน คะแนนรวม 100 คะแนน แบ่งเป็น 
ส่วนของการน าเสนอ 85 คะแนน 

หัวข้อตัดสิน คะแนน 
การลําดับเรื่อง/ การเชื่อมโยงเนื้อหา/ ชื่อเรื่องและเนื้อหาสอดคล๎องกัน 15 
เทคนิคในการนําเสนอและการใช๎สื่อ 15 
บทสรุปมีความสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ท่ีตั้งไว๎ 15 
ความเข๎าใจในเนื้อหาวัดจากการตอบคําถาม (หากใช๎เวลาในการตอบคําถามเกิน 5 นาที     
ให๎ยุติการตอบคําถาม) 

15 

บุคลิกภาพ/ การแตํงกาย/ การใช๎ภาษา 15 
การรักษาเวลา (หากใช๎เวลานําเสนอเกินที่กําหนดหักนาทีละ 1 คะแนน หากใช๎เวลา
นําเสนอไมํถึง 10 นาที่หัก 5 คะแนน) 

10 

ส่วนของรายงานต้นฉบับ 15 คะแนน 
หัวข้อตัดสิน คะแนน 

รูปแบบรายงานถูกต๎องตามที่กําหนด 5 
ความถูกต๎องเชิงวิชาการ 5 
การเรียบเรียงและใช๎ภาษา เนื้อหาในต๎นฉบับตรงกับการนําเสนอ 5 

 
การเตรียมต้นฉบับ ภาษาไทย 
               ให๎ผู๎เข๎ารํวมแขํงขันทุกคนใช๎หลักเกณฑ๑ตามเอกสารนี้ในการจัดรูปแบบต๎นฉบับ ไมํต๎องเข๎าเลํมให๎เย็บมุมสํง
คณะกรรมการ 1 ชุด และสํงเป็น file ของโปรแกรม Microsoft Word พิมพ๑ด๎วยกระดาษ A 4 โดยพิมพ๑หน๎าเดียวของ
กระดาษแตํละแผํน ให๎ใช๎แบบตัวอักษร TH SarabunPS ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
ขอบบน  2.54   ซ.ม. 
ขอบลําง  2.54   ซ.ม. 
ขอบซ๎าย  2.54   ซ.ม. 
ขอบขวา  2.54   ซ.ม. 
โครงสร้างหน้าแรกของรายงานจะต้องประกอบไปด้วย 
ชื่อเรื่อง 
ชื่อผู๎จัดทํา 
สถาบันของผู๎เข๎าแขํงขันพร๎อมทั้งท่ีอยูํ (ของสถาบัน) และเบอร๑โทรศัพท๑ และ E-mail 
บทคัดยํอ 
บทนํา 
เนื้อเรื่อง 
สรุป 
เอกสารอ๎างอิง 
โดยการจัดรูปแบบแตํละสํวนมีรายละเอียดดังนี้ 
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ชื่อเรื่อง (ตัวหนาขนาด 16) 
 

จัดท าโดย....................................... (ตัวหนาขนาด 16) 
สถาบันของผู๎เข๎าแขํงขันพร๎อมทั้งท่ีอยูํ (ของสถาบัน) และเบอร๑โทรศัพท๑ และ E-mail (ตัวธรรมดาขนาด 16) 

 
 

บทคัดย่อ (ตัวหนาขนาด 16) 
(ไมํต๎องยํอหน๎า เนื้อความบทคัดยํอใช๎ ตัวธรรมดาขนาด 16 ความยาวไมํเกิน 200 คํา)...................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................................................... ............ 
...................................................................................................................... ..................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
........................................................................................................................................................... ................ 
.................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
....................................................................................................................................................... .................... 
.............................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
................................................................................................................................................... ........................ 
.......................................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................................... ............................ 
 
หมายเหตุ : ในกรณีที่ชื่อเรื่องยาวให๎ตัดเป็น 2-3 บรรทัด โดยบรรทัดบนยาวกวําบรรทัดลํางวางแบบปิรามิดหัวกลับ 
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หน้าที ่2  และหน้าอื่นๆ 
 

บทน า (ตัวหนาขนาด 16) 
 (เนื้อความของบทนําให๎ยํอหน๎า ใช๎ตัวอักษรธรรมดาขนาด 16)……………………… 
ในบทนําจะต๎องประกอบไปด๎วย 
1. ปัญหาและความสําคัญของการตรวจเอกสารเรื่องนี้ 
2. ข๎อมูลพื้นฐานที่จําเป็นในการอํานบทความ 
3. วัตถุประสงค๑ 
 
ในส่วนของเนื้อเรื่องหัวข้อต่างๆ ในเนื้อเรื่องให้พิมพ์ดังนี้ 
 
1. หัวข้อใหญ่ : หัวข๎อใหญํให๎พิมพ๑ตัวหนาชิดด๎านซ๎ายของกระดาษ ขนาดตัวอักษร 16 ข๎อความตํอมาอยูํใน           
ยํอหน๎าใหม ํ
ตัวอยําง 

กรดแอมิโน 
  ศรีสกุล และ รณชัย (2539) กลําววํากรดแอมิโนเป็นสํวนประกอบที่สําคัญที่รวมกันสร๎างเป็นโปรตีน โปรตีน
เป็นสารประกอบอินทรีย๑ที่ซับซ๎อน (complex organic compounds)  
 
2. หัวข้อรอง  : ยํอหน๎า พิมพ๑ตัวหนา ขนาดตัวอักษร 16 ข๎อความตํอมาอยูํในยํอหน๎าใหมํ 

ตัวอยําง 
กรดแอมิโนที่จ าเป็น  

 โดยทั่วไปสัตว๑ต๎องการกรดแอมิโนที่จําเป็นในสัดสํวนที่แนํนอนเพ่ือใช๎ในการเจริญเติบโตและผลผลิตแตํถ๎า           
กรดแอมิโนที่จําเป็นชนิดใดชนิดหนึ่งที่ประกอบขึ้นเป็นโปรตีนของวัตถุดิบอาหาร 
3. หัวข้อเล็ก : ยํอหน๎า พิมพ๑ตัวเอียงหนา ขนาดตัวอักษร 16 เว๎นวรรคข๎อความตํอมาอยูํใน 
ยํอหน๎าใหม ํ
ตัวอยําง 

ทริพโทเฟน  
เ ป็ น ส า ร ตั้ ง ต๎ น ใ น ก า ร สั ง เ ค ร า ะ ห๑ ฮ อ ร๑ โ ม น  เ ซ โ ร โ ท นิ น (  Serotonin)  แ ล ะ วิ ต า มิ น 

ไนอะซินหรือกรดนิโคตินิก ดังแสดงในภาพที่ 1 
 

4. หัวข้อย่อย  : ยํอหน๎า พิมพ๑ตัวเอียง ขนาดธรรมดา ข๎อความตํอมาอยูํในยํอหน๎าใหมํ 
ตัวอยําง 

ความต้องการกรดแอมิโนทริพโทเฟนในลูกสุกร   
พันทิพา (2535) กลําววําความต๎องการโปรตีนในกระบวนการเมแทบอลิซึม มักแสดงออกในรูปของความ

ต๎องการกรดแอมิโน สัตว๑กระเพาะเดี่ยวที่กินทั้งพืชและสัตว๑ (omnivores) เชํน สุนัข ไกํ 
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สรุป 
 ให๎พิมพ๑คําวํา ”สรุป” เป็นตัวหนา ขนาดตัวอักษร 18 กลางหน๎ากระดาษ แล๎วขึ้นบรรทัดใหมํ ยํอหน๎าแล๎วพิมพ๑
เนื้อหาสรุป  
 
ตัวอยําง 

สรุป 
 ทริพโทเฟนเป็นกรดแอมิโนจําเป็นในอาหารของลูกสุกร ระดับของทริพโทเฟนในอาหารต๎องมีเพียงพอตํอความ
ต๎องการของลูกสุกรในแตํละชํวงของน้ําหนัก ระดับทริพโทเฟนในอาหารมีผลตํอ……. 
*สรุปจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือกล่าวได้ว่าการ* 
 
หลักเกณฑ์ในการตรวจเอกสาร และการอ้างอิงเอกสารในเนื้อเรื่อง 
1. เอกสารที่เขียนอ๎างอิงในการตรวจเอกสาร จะต๎องตรงกับเอกสารในเอกสารอ๎างอิง 
2. ระบบการอ๎างอิงใช๎ระบบ ชื่อ และปี (name-and-year-system) 
3. การอ๎างอิงเอกสารภาษาไทยให๎ใช๎ชื่อตัว เอกสารภาษาตํางประเทศให๎ใช๎ชื่อสกุล 
4. แบบการอ๎างอิง อาจแตกตํางกันแล๎วแตํกรณี เชํน 
 
กรณีผู้เขียนคนเดียว 
ชื่อผู๎รายงานนําหน๎าข๎อความ 
สุวรรณ (2523)........................................... 
Gardner (1980)........................................... 
ชื่อตามหลังข๎อความ 
...........................................(สุวรรณ, 2523) 
...........................................(Gardner, 1980) 
 
กรณีมีผู้เขียน 2 คน ต้องใส่ชื่อทั้งหมด เช่น 
สุวรรณ และ กนก (2523)........................................ 
Johnson and Smith (1980).................................   หรือ 
............................................(สุวรรณ และ กนก, 2523) 
............................................(Johnson and Smith, 1980) 
กรณีมีผู้เขียน 3 คนขึ้นไป เขียนดังนี้ 
สุวรรณ และคณะ (2523).............................................. 
Gardner et al. (1980)...........................................   หรือ 
.............................................(สุวรรณ และคณะ, 2523) 
.............................................(Gardner et al., 1980) 
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กรณีที่เอกสารอ้างอิงในเรื่องเดียวกันมากกว่า 1 เอกสาร  
ให๎ใช๎อ๎างอิงในแบบตามท๎ายข๎อความ โดยเรียงตามลําดับของปี เชํน 
.............................................(ประพาส, 2510; โสภา, 2515; สุวรรณ และคณะ, 2523) 
.............................................(Petersan, 1960; Johnson and Anderson, 1972) 
กรณีที่อ้างเอกสารหลายฉบับท่ีเขียนโดยผู้เขียนคนเดียว หรือคณะเดียวกัน และตีพิมพ์ในปีเดียวกัน  ให๎เพ่ิมอักษร
ตามหลังปี เชํน 
..............................................(สุวรรณ, 2523ก, ข) 
..............................................(Gardner and Anderson, 1980a, b, c) 
กรณีที่เอกสารอ้างอิงไม่มีชื่อผู้เขียนให้ใช้ดังนี้ 
นิรนาม (2520).................................................. 
Anonymous (1977)..................................... 
หรือ 
............................................(นิรนาม, 2520) 
............................................(Anonymous, 1977) 
กรณีที่เอกสารมากกว่า 1 ฉบับ ซึ่งเอกสารแต่ละฉบับเขียนโดยผู้เขียนคนละคนแต่ชื่อเหมือนกัน และพิมพ์ในปี
เดียวกัน เขียนดังนี้ 
สมพงษ๑ (2523ก)............................................ 
สมพงษ๑ (2523ข)............................................ 
Anderson (1980a)............................................. 
Anderson (1980b).............................................     
หรือ 
    ................................................(สมพงษ๑, 2523ก) 
    ................................................(สมพงษ๑, 2523ข) 
    ................................................(Anderson, 1980a) 
    ................................................(Anderson, 1980b) 
 
กรณีการอ้างอิงที่ไม่ได้อ้างจากต้นฉบับแต่เป็นการอ้างต่อ ให๎ใช๎คําวํา อ๎างโดย เชํน 
    Smith (1984) อ๎างโดย Harrington   (1989).......................................... 
 
กรณีอ้างอิงที่มาจากเว็บไซด์ ให้เขียนเหมือนกับการอ้างจากวารสาร 
   หากไมํทราบชื่อผู๎แตํงให๎เขียนดังนี้  
     (ไทย) .......................................(นิรนาม, 2548) 
    (อังกฤษ)………………………(anonymous, 2005) 
 

ถ้าไม่จ าเป็นไม่ควรอ้างอิงเอกสารที่ไม่อาจหาแหล่งที่มาแน่นอนได้ 
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การแสดงตารางและภาพ 
 
การแสดงตาราง  กํอนถึงตารางควรกลําวถึงวําจะมีตารางนี้กํอน เชํน ................ ดังแสดงในตารางที่  x 
การเขียนตารางมีรายละเอียดคือ 
   1. เลขที่และชื่อตาราง 
   1.1 เลขหมายประจําตาราง เป็นสํวนที่แสดงลําดับของตารางให๎ใสํคํา ตารางที่ ตามด๎วยเลขหมาย
ประจําตารางไว๎ริมซ๎ายมือสุดของกระดาษ เว๎นขอบกระดาษไว๎ตามระเบียบ พิมพ๑ตารางที่ และเลขหมายประจําตาราง 
ใช๎อักษรขนาด 16 ตัวหนา 
   1.2 ชื่อตาราง ให๎พิมพ๑ตํอจากเลขหมายประจําตารางโดยเว๎น 1 ตัวอักษร ใช๎อักษรขนาด 16 ขนาดปกติ 
กรณีชื่อตารางยาวเกินกวํา 1 บรรทัด ให๎พิมพ๑ตัวอักษรตัวแรกของบรรทัดที่สองตรงกับตัวแรกของชื่อตารางหากมี
คําอธิบายที่ต๎องการบํงรายละเอียดให๎ชัดเจน ให๎นํารายละเอียดไปใสํไว๎ในท๎ายตาราง คํายํอในตาราง  
   1.3 หัวตารางให๎พิมพ๑ด๎วยตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา 
   1.4 ตารางที่อ๎างอิงจากแหลํงอ่ืนให๎ถือปฏิบัติตามวิธีการตรวจเอกสาร โดยการระบุที่มาไว๎ด๎านลํางของ
ตาราง และหากมีการดัดแปลงข๎อมูลเพื่อให๎เหมาะสมกับเนื้อหาให๎ระบุวํา “ดัดแปลงจาก...........” 
  2. ตารางที่มีความยาวจนไมํสามารถบรรจุในหน๎ากระดาษเดียวได๎ ให๎พิมพ๑ในหน๎าถัดไป  โดยมีเลขที่ตาราง
และคําวํา ตํอ ในวงเล็บ เชํน ตารางท่ี 1 (ต่อ) (ใช๎อักษรตัวหนาเชํนเดียวกัน) 
  3. ตารางที่มีความกว๎างจนไมํสามารถบรรจุในหน๎ากระดาษเดียวได๎ ให๎ยํอสํวน หรือ แยกตารางออกได๎
มากกวํา 1 ตาราง และให๎มีหัวตารางปรากฏในทุกหน๎า 
  4. ตารางที่พิมพ๑ตามแนวขวางของกระดาษ ให๎พิมพ๑เลขหมายและชื่อตารางไว๎ด๎านสันปก 
  5. ไมํควรมีเส๎นแบํงสดมภ๑ (column) ยกเว๎นกรณีจําเป็น 
  6. ตารางที่อ๎างอิงจากเอกสารภาษาตํางประเทศ ให๎แปลเป็นภาษาไทย โดยยึดหลักการแสดงตาราง ตามข๎อ 
1-5 และให๎ระบุในสํวนของที่มาวํา “ดัดแปลงจาก...........” 
  คําวํา  "ที่มา"  ให๎พิมพ๑ด๎วยตัวหนา 
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ตัวอยําง 
ตารางท่ี 1 สมรรถภาพการผลิตของไกํรุํนชํวงอายุ 6-20 สปัดาห๑ เมื่อได๎รับกากงาชนิดผลิตใน 
   ท๎องถิ่นระดับตําง ๆ  

ระดับกากงาในอาหาร (%) 0 5 10 15 
น้ําหนักตัว (กก.)     
  เริ่มต๎น 0.45 0.46 0.45 0.45 
  สิ้นสุด 1.67ก 1.59ก 1.26ข 1.00ค 
  น้ําหนักเพ่ิม 1.22ก 1.13ก 0.81ข 0.55ต 
ปริมาณอาหารที่กิน (ก./วัน)     
   ชํวงอายุ 6-12 สัปดาห๑ 51.3ก 51.5ก 50.4ก 45.2ข 
   ชํวงอายุ 13-20 สัปดาห๑ 69.7ก 64.3กข 59.0ข 50.0ค 
   เฉลี่ยตลอดการทดลอง 61.8ก 58.8กข 55.3ข 47.8ต 
อัตราแลกเนื้อ 5.0ก 5.1กข 6.7ข 8.5ค 
ความสม่ําเสมอของฝูง (%) 1/ 82ก 71กข 66ข 51ค 
อายุเมื่อไขํได๎ 5% ของฝูง (วัน) 135ก 144ก 157กข 168ข 
อัตราการตาย (%) 3 2 3 3 

ก,ข คําเฉลี่ยที่มีอักษรกํากับตํางกัน มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญ (p < 0.05) 
1/    คํานวณจากจํานวนไกํท่ีมีน้ําหนักตัวในชํวง 10% ของน้ําหนักเฉลี่ยของฝูง 
ที่มา : สุชน และบุญล๎อม (2535 ก) 
 
ตารางท่ี 2 ปริมาณไฟเตสในวัตถุดิบจากพืชบางชนิด  

วัตถุดิบ ปริมาณไฟเตส (unit1/กก.)1/ 
ธัญพืช  
   ข๎าวสาลี 1193 (915-158) 
   ข๎าวโพด 15 (0-46) 
กากน้ํามันพืช  
   กากถั่วเหลือง 8 (0-20) 
   กากถั่วลิสง 3 (0-8) 

1/  1 unit คือปริมาณ phytase ที่สามารถยํอยสารละลาย 0.0015 M Na phytate ได๎ในอัตรา  
   1 mmol นาที ที ่pH 5.5 และอุณหภูมิ 37°  
ที่มา : ดัดแปลงจาก Eeckhout และ De Paepe (1994) 
 
 
 
 



~ 19 ~ 
 

การแสดงภาพ   
  1. ให๎มีเลขหมายประจําภาพเรียงตามลําดับหลังคํา ภาพที่ โดยใสํไว๎ด๎านลํางของภาพ ปรับระยะตามความ
เหมาะสม 
  2. ให๎มีคําบรรยายตํอจากเลขหมายประจําภาพ กรณีข๎อความบรรยายภาพเกินกวํา 1 บรรทัดให๎พิมพ๑
ตัวอักษรแรกของบรรทัดที่สองตรงกับตัวแรกของข๎อความบรรยายภาพในบรรทัดแรก 
  3. ภาพที่อ๎างอิงจากแหลํงอ่ืน ให๎ระบุที่มาไว๎ด๎านลํางของคําบรรยายภาพ 
  4. ภาพที่มีการดับแปลงจากต๎นฉบับระบุในสํวนของที่มาวํา “ดัดแปลงจาก.........” 
 
ตัวอยําง 
 

 
ภาพที่ 1 อิทธิพลของสภาพแวดล๎อมท่ีมีตํอฟีโนไทพ๑ในชั่ว F2 ของลักษณะที่ควบคุมด๎วยยีน 1 คู ํ
ที่มา : ไพศาล (2535) 
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การเขียนเอกสารอ้างอิง 
  เอกสารอ๎างอิงเป็นสํวนที่บรรจุรายการเอกสารที่ได๎อ๎างอิงไว๎ในเนื้อหา  ดังนั้นรายการเอกสารอ๎างอิงต๎องรับ
กับท่ีอ๎างอิงไว๎ในเนื้อหา 
 
หลักเกณฑ์การเขียนเอกสารอ้างอิง 
  1. ให๎พิมพ๑คําวํา “เอกสารอ้างอิง” ตัวหนา ขนาด 16 ไว๎กลางหน๎ากระดาษ 
  2. ไมํต๎องมีลําดับเลขท่ีกํากับ ให๎เรียงลําดับตัวอักษรผู๎แตํง เริ่มด๎วยเอกสารภาษาไทยกํอน แล๎วตํอด๎วย
เอกสารภาษาตํางประเทศ   
  3. เอกสารที่มีผู๎เขียนชุดเดียวกันให๎เรียงตามลําดับปีของเอกสาร แตํหากเป็นภายในปีเดียวกันให๎ใสํ ก, ข,..... 
สําหรับเอกสารภาษาไทย และ a, b,...... สําหรับเอกสารภาษาตํางประเทศ ไว๎หลังปีของเอกสารโดยเรียงตามลําดับของ
เลํมที่พิมพ๑หรือตามลําดับตัวอักษรของชื่อเรื่อง เชํน  
  พิษรัก   สมใจ. 2537ก. ลักษณะไกํเบตง........... 
  พิษรัก   สมใจ. 2537ข. ศัตรูของไกํเบตง........... 
  Smith C.D. 1984a.  Toxicity of mineral oil........ 
  Smith C.D. 1924b.  Ultrasound............... 
  4. ชื่อผู๎เขียนในภาษาไทย ใช๎ชื่อตัว ตามด๎วยนามสกุลทุกคนเรียงกันไปคั่นด๎วยจุลภาค (,) คนสุดท๎ายให๎เชื่อม
ด๎วย “และ” เชํน 
   วัลลภ สันติประชา, ขวัญจิต สันติประชา และ ชูศักดิ์ ณรงค๑เดช.... 
   กรณีเอกสารภาษาตํางประเทศ ให๎ใช๎ชื่อสกุลขึ้นกํอน ซึ่งเขียนเต็ม ตามด๎วยอักษรยํอของชื่อหน๎า ชื่อกลาง 
(ถ๎ามี)  ในกรณีที่มีผู๎แตํงมากกวํา 1 คน  คนถัดไปให๎ขึ้นด๎วยชื่อสกุล ตามด๎วย อักษรยํอของชื่อหน๎า  ชื่อกลาง (ถ๎ามี) 
และหน๎าชื่อคนสุดท๎ายให๎เชื่อมด๎วย “and” ดังตัวอยําง  
  Atken E. L., Kullum D. and Aikins K. W................... 
  5. เอกสารที่มีผู๎เขียนชื่อแรกชื่อเดียวกัน ให๎เรียงตามปีเกํา-ใหม ํและเรียงตามอักษรของผู๎เขียนถัดไป เชํน 
  Shotwell O. L. 1984.......................... 
  Shotwell O. L. and Zwieg D. W. 1984......................... 
  Shotwell O. L. and Jones M. L. 1991.......................... 
  Shotwell O. L. and Jones M. L. 1993......................... 
  6. หลักเกณฑ๑อ่ืน ๆ ที่สําคัญในการเขียนมีดังนี้ 
   6.1 ชื่อเมือง ชื่อ รัฐ และชื่อประเทศ ให๎เขียนเต็ม 
   6.2 การอ๎างจํานวนหน๎าของเอกสารภาษาตํางประเทศ ถ๎าอ๎างเพียง 1 หน๎า ใช๎  
p. หน๎า ตัวเลข ถ๎าอ๎างหลายหน๎าใช๎ pp. หน๎าตัวเลข  สําหรับเอกสารภาษาไทยให๎ใช๎ น. หน๎าตัวเลข ทั้งกรณีอ๎างหน๎า
เดียวและหลายหน๎า 
   6.3 เอกสารที่มิใชํวารสาร ต๎องบอกจํานวนหน๎าด๎วย โดยใช๎ p. หลังตัวเลขแสดงจํานวนหน๎า และให๎ใช๎ 
น. หลังตัวเลขสําหรับวารสารภาษาไทย 
   6.4 ชื่อวารสารให๎เขียนยํอตามที่วารสารนั้น ๆ กําหนดยกเว๎นชื่อที่ยํอไมํได๎ เชํน  
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    ว.สงขลานครินทร๑ วทท.   
    J. Anim. Sci.  
    Buffalo J.  
    Asian Livestock 
 
   6.5 ชื่อเรื่องและชื่อบทความในภาษาตํางประเทศให๎ขึ้นต๎นด๎วยอักษรตัวใหญํเฉพาะคําแรกยกเว๎นชื่อ
เฉพาะสํวนชื่อหนังสือให๎ขึ้นด๎วยอักษรตัวใหญํทุกคํา ยกเว๎นคําที่เป็นคํานําหน๎านาม (article) คําสันธาน (conjunction) 
และคําบุรพบท (preposition) หากเอกสารที่อ๎างถึงไมํใชํหนังสือหรือตําราให๎พิมพ๑เชํนเดียวกับ ชื่อเรื่องในวารสาร 
เอกสารที่มาจากการประชุม สัมมนา ฯลฯ นั้นๆ 
   6.6 ชื่อการประชุมสัมมนา ให๎เขียนเต็ม 
   6.7 ชื่อวิทยาศาสตร๑ของสิ่งที่มีชีวิตให๎ใช๎ตัวเอน หรือตัวตรงขีดเส๎นใต๎ 
   6.8 คําเฉพาะ เชํน in vitro, in vivo, ad libitum หรือคําประเภทเดียวกันให๎ใช๎ 
ตัวเอน หรือตัวตรงขีดเส๎นใต๎ 
  7. การพิมพ๑ บรรทัดที่สอง และบรรทัดตํอไปของเอกสารอ๎างอิงแตํละเรื่องให๎ยํอหน๎า โดยเว๎น 5 ตัวอักษร 
การพิมพ๑ให๎ถือหลัก ถ๎าตามหลังเครื่องหมาย., ; : เว๎น 1 ระยะ และเม่ือหมดเอกสารอ๎างอิงแตํละเรื่องเว๎นบรรทัดแล๎วขึ้น
เอกสารอ๎างอิงเรื่องตํอไป 
 
ตัวอยําง  
   1. หนังสือ/ต ารา (text) 
    ก. กรณีอ้างทั้งเล่ม  
 ผู๎เขียน. ปี. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ๑ (ถ๎ามี) สํานักพิมพ๑. ชื่อเมืองที่พิมพ๑. จํานวนหน๎า.     
 
สุรพล อุปดิสสกุล. 2521. สถิติการวางแผนการทดลองเบื้องต๎น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑. กรุงเทพฯ. 145 น. 
Kempthorne O. 1967.  The Design and Analysis of Experiments. Robert E. Krieger Publ. Co. Inc., 

Huntington, New York. 631 p. 
พงศ๑ศักดิ์ วรสุนทโรสถ และ โอะซานุ ฮิราโอะ. 2522. เทคนิคการใช๎รถ. โรงพิมพ๑คุรุสภา. กรุงเทพฯ. 166 น. 
Cochran W. G. and Cox G. M. 1968.  Experimental Designs. 2th ed. John Wiley and Sons Inc., New 

York. 611 p. 
    ข. กรณีอ้างเฉพาะบท   
 ผู๎เขียน. ปี. ชื่อเรื่อง ใน หรือ In ชื่อหนังสือ (ชื่อบรรณาธิการหรือ ed. ชื่อ editor ถ๎าม)ี สํานักพิมพ๑. เมือง. หน๎า
หรือ pp.    
 
ไพโรจน๑ จ๐วงพานิช. 2520.  โรคอ๎อยที่เกิดจากเชื้อรา. ใน หลักการทําไรํอ๎อย.(เกษม สุขสถาน และ อุดม พูลเกษ, 

บรรณาธิการ)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑. กรุงเทพฯ. น.141-145. 
Spraque G.F. 1966. Quantitative genetics in plant improvement. In Plant Breeding (ed. K. J. Frey)  
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The lowa State University Press. Ames, lowa. pp. 315-354. 
 
    2. เอกสารประเภทวารสาร/จุลสาร  (Journal/Bulletin) 
     ผู๎เขียน. ปี. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร ปีที(่ฉบับที)่ : หน๎า  
 
สุพจน๑ เอนกวนิช, ธีรศักดิ์ ตรัยมงคลกูล และ พิภพ จาริกภากร. 2519.  การศึกษาภาวะโรค 

คีโตซิสในโคนม. วิทยาสารเกษตรศาสตร๑. 10(1): 65-73. 
Chen S. Y. 1972.  Genetic studies of leaf yield and nicotine content in Nicotiana tabacum (in 

Chinese, English summary), Taiwab Agr. quart. 8 : 125-132. 
 
    3. เอกสารประเภทรายงานสัมมนา/ประชุมทางวิชาการ (Reports/Proceedings) 
    ผู๎เขียน. ปี. ชื่อเรื่อง. ชื่อรายงานการวิจัยหรือสัมมนา หรือประชุมทางวิชาการ ชื่อบรรณาธิการ.   
(ถ๎ามี) สถานที.่ วันสัมมนา. หน๎าของเรื่อง.   
  
สมคิด พรหมมา, อิวาโอะ ทาซากิ, บุญล๎อม ชีวอิสระกุล และ ธวัชชัย อินทรตุล. 2537. การยํอยได๎ของฟางปรุงแตํง

สะเทินและสมดุลไนโตรเยํนไนโคนมรุํนเพศผู๎ลูกผสมขาว-ดํา. รายงานการประชุมวิชาการปศุสัตว๑ ครั้งที่ 13 ณ 
สถาบันสุขภาพสัตว๑แหํงชาติ กรุงเทพฯ. 18-21 กรกฎาคม 2537. น. 62-72. 

ไกรสิทธิ์ วสุเพ็ญ และนุชา สิมะสาธิตกุล. 2540. การใสํทํอเก็บตัวอยํางที่กระเพาะรูเมนในแกะด๎วยวิธีผําตัดแบบครั้ง
เ ดี ย ว . ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า วิ ช า ก า ร ส า ข า สั ต ว ศ า ส ต ร๑ .  
สัญชัย จตุรสัทธา, บรรณาธิการ. ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 11-13 ธันวาคม 2540. น. 311-319. 

Hill M. J., Archer K. A. and Hutchinson K. J. 1989. Towards developing of a model of persistence and 
production for white clover. Proceedings of the 13th International Grassland Congress. Niece, 
France. 4-11 October 1989. pp. 1043-1044. 

 

    4. เอกสารที่ไม่ปรากฏส านักพิมพ์ แต่เป็นที่ยอมรับในสาขานั้น และสามารถหาแหล่งที่มาได้แน่นอน  
Cockerham C.C. 1970.  Random vs. fixed effects in plant genetics.  Paper presented at the 7th 

International Biometric Conference. Stadthallensale, Hannover, Germany. 41 p. 
Swayne D. 2005. Avian influenza, poultry vaccines: a review. From A ProMED-mail post dated 7 Mar 

2005. 
 

    5. วิทยานิพนธ์ (thesis) 
     ผู๎เขียน. ปี. ชื่อเรื่อง. วิทยานิพนธ๑ ชื่อปริญญา ชื่อมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  
วิเชียร อํุนเรือน. 2526.  การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกพันธุ๑ในข๎าวไรํ . วิทยานิพนธ๑วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑.  
Suasa-ard W. 1982.  Ecology of the Sugarcane Moth Borers and their Parasites in Thailand. Ph.D. 

Thesis. Kasetsart University. 
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6. คู่มือ เอกสารค าแนะน า และเอกสารทางวิชาการของหน่วยงานต่าง ๆ 
  

กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร. 2537. สถิติการเกษตรของประเทศไทยปีการเพาะปลูก. 2537-2538 สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑. 30 น. 

กองอาหารสัตว๑. 2539.  ผลการวิเคราะห๑อาหารสัตว๑.  กรมปศุสัตว๑  กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑. 52 น. 
AVDRC. 1987. Mungbean breeding. Asian Vegetable Research and Development Center, Shanhua, 

Tainan, Taiwan R. O. C. pp. 165-183. 
 

7. Web sites  
ชื่อผู๎แตํงหรือชื่อเว็บไซต๑. ปี. ชื่อเรื่อง. เว็บไซต๑. วันเดือนปีที่สืบค๎น. 
บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน). 2542. เรื่องราวของไอทีวี. http://www.itv.co.th สืบค๎นเมื่อ 28 สิงหาคม 2542. 
Johnson A. 2005. Surveillance study on avian influenza in migratory birds in New Zealand. 

Http://www.massey.ac.nz accessed on 3 May 2005. 
 
อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมา 
- ไฟล๑เพ่ือนําเสนอผลงานภาคบรรยาย 

 
ผู้ประสานงาน :  ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ชัยพร  ตรีกิ่ง   เบอร๑โทร   081-9660037 

 
 
 

 

http://www.massey.ac.nz/
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การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 
วันที่  25 - 26 มกราคม 2561  

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ส่วนกลาง 

ชื่อทักษะ         การน าเสนอผลงานวิชาการทางเทคโนโลยีการเกษตร ภาคบรรยาย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

ประเภท           เดี่ยว หรือ ทีม  ไมํจํากัดเพศ   
สนามแข่งขัน    อาคารคณะเกษตรศาสตร๑และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร๑ ห๎อง สศ.133    
วันที่แข่งขัน       วันที่  25  มกราคม  2561  เวลา 13.00 – 16.00  น.    

กติกาการแข่งขัน 
การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral presentation) 

3. เตรียม สํงให๎กรรมการตรวจกํอนการแขํงขัน  15   วัน   

 บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ (จัดเตรียมเฉพาะประเภทที่แขํง)  สรุปเฉพาะ
ใจความสําคัญตามรูปแบบที่กําหนด ความยาวไมํเกิน 200 คํา 

 การเตรียมบทความวิจัยฉบับเต็ม (Proceedings) เป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความยาว     
4-12 หน๎ากระดาษ A4 (รวมรูปภาพ ตาราง เอกสารอ๎างอิง และภาคผนวก) 

 จัดรูปแบบการเขียนตามฟอร๑มที่กําหนด 
4. หัวข๎อที่นําเสนอของบทความประกอบด๎วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู๎เขียน สถานที่ทํางาน บทคัดยํอ เนื้อหา และ

เอกสารอ๎างอิง  
5. การเตรียมไฟล๑นําเสนอการบรรยาย 

 ในห๎องนําเสนอทุกห๎องจะมีเครื่องคอมพิวเตอร๑และแอลซีดีโปรเจคเตอร๑ประจําห๎องเป็น
อุปกรณ๑มาตรฐานคอมพิวเตอร๑สามารถรองรับไฟล๑ตํอไปนี้ 

- PowerPoint Presentation (*.ppt และ *.pptx)  
- Acrobat PDF ไฟล๑ (*.pdf)  
- ไฟล๑นําเสนอประเภทไฟล๑วิดีโอสามารถใช๎ได๎ในรูปแบบ DVD files, MPEG Media files, 

MPEG4 files, Video file หรือ Windows Media files เป็นต๎น 
- ไฟล๑นําเสนอที่สร๎างจากระบบ Mac OS หรือ Open Office ให๎แปลงเป็นไฟล๑ในรูปแบบที่

สามารถเปิดจากระบบปฏิบัติการ Windows ได๎เชํน Acrobat PDF  
- ควรใช๎ตัวอักษรมาตรฐานเชํน  Angsana, Cordia, Browallria, TH SarabunPSK เป็นต๎น 

- เนื่องจากปัญหาการเลื่อนของตัวอักษรจาก version ของ MS-Office ทีแ่ตกตํางกันขอความ
กรุณาเตรียมไฟล๑ทั้งในรูปแบบ MS-PowerPoint และ Acrobat PDF  
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 5.การนําสํงไฟล๑นําเสนอการบรรยาย 
   กรุณาสํงไฟล๑นําเสนอและทดสอบไฟล๑ที่จะใช๎นําเสนอที่ห๎องที่ทํานจะนําเสนอผลงานในวันที่ 24 มกราคม 
กํอนเวลา 16.00 น. ซึ่งภายในห๎องได๎มีการติดตั้งอุปกรณ๑คอมพิวเตอร๑พร๎อมจัดเจ๎าหน๎าที่ประสานงานดูแลและอํานวย
ความสะดวกให๎กับทําน 

6. การบรรยาย 
- ขอความกรุณาให๎ผู๎บรรยายเตรียมความพร๎อมที่ห๎องบรรยายตั้งแตํเวลา  9.00  น.  
- ใช๎เวลาในการบรรยายกลุํมละ 20 นาที (บรรยาย 15 นาที ตอบคําถาม 5 นาที) ขอความกรุณาให๎

ผู๎บรรยายตรงตํอเวลาอยํางเครํงครัดเพ่ือให๎โปรแกรมการประชุมเป็นไปตามกําหนดการ 
 

การเตรียมต้นฉบับ ภาษาไทย 
1. ต๎นฉบับ  

เป็นต๎นฉบับพิมพ๑ใช๎ภาษาไทยล๎วน หรือภาษาอังกฤษล๎วนก็ได๎ (ไมํใชํสําเนา) ภาษาที่ใช๎ควรถูกต๎อง
ตามหลักภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ๑บนกระดาษ A4 ใช๎ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 สําหรับ
ภาษาไทย และ Times New Roman ขนาด 12 สําหรับภาษาอังกฤษ จัดระยะหํางบรรทัดเป็น 1 เทํา บทความหนึ่งๆ 
มีความยาวไมํเกิน 10 หน๎าพิมพ๑ 

2. ชื่อเรื่อง  
ควรกระชับและตรงกับเนื้อเรื่อง 

3. ชื่อผู๎เขียน  
ใช๎ชื่อเต็ม 

4. สถานที่ทํางานของผู๎เขียน  
ระบุจังหวัดและรหัสไปรษณีย๑ ระบุสถานที่ทํางานของผู๎เขียนที่สามารถติดตํอได๎สะดวก 

5. บทคัดยํอ  
ควรสรุปสาระสําคัญของบทความไว๎โดยครบถ๎วน และควรมีความยาวไมํเกิน 300 คํา และระบุคํา

สําคัญ (Key words) จํานวนไมํเกิน 5 คําไว๎ด๎วย (การเตรียมต๎นฉบับในข๎อ 2-5 ให๎จัดทําทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
6. เนื้อเรื่อง  

เนื้อหางานวิจัย ควรประกอบด๎วยหัวข๎อตํอไปนี้  
   6.1 บทนํา  
   อธิบายความสําคัญของปัญหา วัตถุประสงค๑ และขอบเขตของการวิจัยสมมติฐาน(ถ๎ามี) อาจ
รวมถึงการตรวจเอการไว๎ด๎วย อาจรวมการตรวจเอกสาร (Literature review) ไว๎ในสํวนนี้ 
  6.2 การตรวจเอกสาร  
    เป็นการสังเคราะห๑สาระจากวรรณคดีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องเพ่ือแสดงแนวความคิด ทฤษฎี 
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และข๎อมูลที่มีสํวนสัมพันธ๑กับเรื่องที่วิจัย  
  6.3 วิธีดําเนินการวิจัย 
   ระบุวิธีการเก็บข๎อมูล ระยะเวลาที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูล รวมถึงปี พ.ศ. ที่ทําการวิจัย วิธี
วิเคราะห๑ข๎อมูล ซึ่งอาจเป็นวิธีการเชิงคุณภาพหรือวิธีการเชิงปริมาณ ขึ้นอยูํกับชนิดของการวิจัย   
  6.4 ผลของการวิจัย  
   แสดงผลของการวิจัย และข๎อมูลตํางๆ ที่ได๎จากการศึกษาวิจัยนั้นๆ อาจมีภาพ ตาราง และ
แผนภูมิประกอบ    
  6.5 บทสรุป วิจารณ๑ และข๎อเสนอแนะ  
   เป็นการสรุปผลที่ได๎รับจากการวิจัยรวมถึงการอภิปรายผลและให๎ข๎อเสนอแนะบนพ้ืนฐาน
ของผลการวิจัย 

7. ภาพประกอบและตาราง 
ควรมีเฉพาะที่จําเป็นและมีหมายเลขกํากับภาพตามลําดับ ภาพจะต๎องชัดเจนแสดงเนื้อหาสําคัญของ

เรื่อง ภาพถํายควรเป็นภาพขาว-ดํา ภาพสีใช๎ในกรณีท่ีจําเป็น คําอธิบายภาพประกอบและตารางให๎ใช๎ข๎อความกะทัดรัด 
ชัดเจน  

8. เอกสารอ๎างอิง  
เอกสารอ๎างอิงภายในเนื้อเรื่องและภายใต๎หัวข๎อเอกสารอ๎างอิงจะต๎องตรงกัน ไมํอ๎างอิงเรื่องท่ีไมํ

เกี่ยวข๎องหรือหํางไกล การอ๎างอิงต๎องถูกต๎องตามหลักวิชาการ และต๎องมีรายละเอียดสําคัญเกี่ยวกับเอกสารไว๎ครบถ๎วน 
เพ่ือความสะดวกในการติดตามเอกสารที่ผู๎เขียนได๎อ๎างอิงไว๎ และการอ๎างอิงควรใช๎รูปแบบเดียวกันโดยสม่ําเสมอ 
โดยใช๎ระบบชื่อและปี  
  8.1 การเรียงลําดับเอกสาร  
   เรียงตามลําดับอักษรชื่อผู๎เขียนโดยไมํต๎องมีเลขกํากับ  
   เริ่มด๎วยรายชื่อเอกสารภาษาไทยและตํอด๎วยรายชื่อเอกสารภาษาตํางประเทศ  
  8.2 เอกสารอ๎างอิงที่เป็นภาษาไทย  
   ชื่อผู๎เขียนใช๎ชื่อเต็ม  
   8.3 เอกสารอ๎างอิงที่เป็นภาษาตํางประเทศ 
   ชื่อผู๎เขียนให๎อ๎างนามสกุลกํอน โดยเขียนเป็นคําเต็ม และตามด๎วยชื่ออ่ืนๆ ซึ่งยํอเฉพาะอักษร
ตัวแรก ในกรณีชื่อที่มีคําข้ึนต๎นด๎วยคําวํา Van, de, der, von ให๎เขียนเติมนําหน๎าชื่อสกุล สําหรับชื่อของผู๎เขียนที่เป็น
คนไทยให๎เขียนเป็นคําเต็มด๎วย 
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การเตรียมต้นฉบับ ภาษาอังกฤษ 
1. Manuscript.  

The manuscript must be an original copy typed in Thai or in English. A photocopied 
manuscript is not acceptable . The use of either language must meet written publication standards. 
A spaced manuscript is required on A4 paper using 16-point Angsana New font (Thai) and 12-point 
Times New Roman (English). The length of each article must not exceed 10 typed pages. 

2. Title.  
The title must be concise and precise to the content. 

3. Author. 
The ull name of each author is required. 

4. Contact Details. 
The contact details for the corresponding author must be convenient for contact by 

Journal staff. 
5. Abstract. 

An abstract must not exceed 300 words that contain all key points in the article. No 
more than five key words must be provided. 

6. Content.  
A research article should comprise the following headings. 

Introduction: Explain the research rationale, objectives, research questions or 
hypotheses. A concise literature review may be included as appropriate. 

Literature review: Elaborate o n analysis of literature and research to identify relevant 
concepts, theories and information that frame the research thesis. 

Research methodology: Identify data collection methods, duration and data analysis. The 
methods may be quantitative, qualitative, or mixed, as appropriate to 
the research purpose. 

Research findings: Present the findings together with relevant supportive evidence revealed 
from the research, either in the forms of figures, tables or diagrams. 

Conclusion and 
recommendations: 

Conclude the research with discussion/reflections and recommendations 
based on the research findings. 
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7. Figures and tables.  

Figures and tables must be annotated as necessary and must be sequentially 
numbered.  Figures must be clear and relevant to major points in the text .  Photographs should be 
in black and white, with color used if necessary.  The captions of figures and tables must be 
concise and precise. 
 8. References. 
                      References as cited in the text and under the reference list must be identical. A 
name: year system must be consistently used for references throughout the article. 
                      Documents in the reference list must be ordered alphabetically without numbering.  
The list of references must be made in accordance with scholarly principle and comply with the 
format required by the Journal.  If there are both Thai and foreign items, Thai items must be listed 
first. 
                     The authors of Thai items must be referred to by their full name. 
                     The authors of foreign items must be referred to by their family name followed by 
the capitalized initial letter of their first and any other middle names .  Where the name has a 
common prefix such as Van, de, der and von, these words must be written in front of the family 
name. Honorifics should not be included. 
 
อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมา 
- ไฟล๑เพ่ือนําเสนอผลงานภาคบรรยาย 

 
 
 
ผู้ประสานงาน :  ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ทนนท๑   รัตนรวมการ   เบอร๑โทรศัพท๑   081-8716674 
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หัวข้อการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
กรรมการ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. คุณภาพของงานวิจัย (40)             

  1.1 ความนําสนใจ 5             

  1.2 ความคิดริเริม่สร๎างสรรค๑ 10             

  1.3 ความถูกต๎องตาม
กระบวนการวิจยั 

15             

  1.4 ประโยชน๑ของผลงานวิจัย 10             

2. การน าเสนอ (40)             

  2.1 การนําเข๎าสูํเนื้อเรื่อง 5             

 2.2 มีความชัดเจนและเข๎าใจงําย 5             

 2.3 การใช๎อุปกรณ๑และสื่อ 5             

 2.4 คุณภาพของสื่อ 5             

 2.5 ทํวงทีวาจาและการใช๎ภาษา 5             

 2.6 เวลาในการนาํเสนอ 5             

 2.7 การตอบคําถาม 5             

 2.8 ไหวพริบและการแก๎ปัญหา 5             

3. เอกสาร (20)             

  3.1 องค๑ประกอบครบถ๎วน 5             

  3.2 เนื้อหาถูกต๎อง ชัดเจน เข๎าใจงําย 10             

  3.3 เอกสารเผยแพรํเข๎าใจงําย 5             

รวม 100             
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การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 
วันที่  25 - 26 มกราคม 2561  

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ส่วนกลาง 

ชื่อทักษะ       การน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
ประเภท         ทีม หรือ เดี่ยว   ไมํจํากัดเพศ    
สนามแข่งขัน   เวทีกลาง งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 6 
วันที่แข่งขัน     วันที่  25  มกราคม  2561  เวลา 09.00 – 16.00  น.   

กติกาและการด าเนินการแขง่ขัน 
6. ผู๎เสนอผลงานแบบโปสเตอร๑ ให๎จัดทําโปสเตอร๑ตามมาตรฐานสิ่งพิมพ๑ ขนาด A0 (กว๎าง x สูง = 80 x 120 

เซนติเมตร. หรือ 33.1 x 46.8 นิ้ว ตามแนวตั้งเท่านั้น) โดยในโปสเตอร์จะต้องก าหนดให้ตรามหาวิทยาลัยอยู่ตรง
มุมซ้ายของโปสเตอร์ 
องค์ประกอบของโปสเตอร์ 

ควรนําเสนอแบบสั้นกระชับชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดของโปสเตอร๑และต๎องประกอบด๎วย 

 ชื่อผลงานวิจัยชื่อผู๎วิจัยหนํวยงานที่สังกัดและอีเมล๑ในการติดตํอ 
 บทนํากลําวถึงที่มาความสําคัญวัตถุประสงค๑เหตุผลในการศึกษาหรือแนวคิดทฤษฎีที่ 

ต๎องการพิสูจน๑เป็นต๎น 
 อุปกรณ๑และวิธีการสรุปสั้นๆถึงวิธีการระบุถึงเครื่องมือที่ใช๎ในการวงแผนสําหรับกระบวนการวิจัย 
 ผลการทดลองระบุถึงผลการวิจัยที่สําคัญซึ่งสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑และวิธีการศึกษาข๎อมูลการ

ค๎นพบที่โดดเดํนที่สุดของผลงานที่สามารถใช๎ตอบคําถามของงานวิจัยได๎ตรงที่สุด 
 สรุปผลการทดลองกลําวถึงสิ่งที่ค๎นพบจากการวิจัยความสําเร็จของงานวิจัยสิ่งที่ได๎จากการศึกษาวิจัย

ประโยชน๑ที่ได๎การพัฒนานําไปใช๎ประโยชน๑เป็นต๎นเอกสารอ๎างอิงเลือกเฉพาะที่เก่ียวข๎องโดยตรง
เทํานั้น 

 ควรเลือกภาพประกอบแผนภูมิหรือตารางที่มีความสําคัญและนําสนใจมานําเสนอ 
 ขนาดและรูปแบบของตัวอักษรควรให๎สามารถอํานได๎ชัดเจนจาก ระยะ 1 เมตร 
 เลือกใช๎สีของพ้ืนหลังและตัวอักษรที่ดึงดูดความนําสนใจอํานได๎งํายแตํไมํควรเลือกใช๎สีฉูดฉาด

จนเกินไป 
 ควรพิสูจน๑อักษรอยํางละเอียดถี่ถ๎วน 
 ไมํจํากัดประเภทของวัสดุที่ใช๎ในการจัดทําแตํควรให๎มีความทนทานในการนําเสนอตลอดระยะเวลาใน

การประชุมและสามารถอํานได๎ชัดเจน 
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7. ผู๎เสนอผลงานแบบโปสเตอร๑ จะต๎องแสดงผลงานไว๎ตลอดเวลาการจัดงาน และอยูํประจําที่โปสเตอร๑เพ่ือ
ตอบข๎อซักถามแกํผู๎สนใจและกรรมการ ในชํวงเวลาการนําเสนอผลงานในภาคโปสเตอร๑ตามกําหนดการสามารถ
นําเสนอด๎วยภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษตามกําหนดการทําโปสเตอร๑ หรือขึ้นอยูํกับ  ดุลยพินิจของกรรมการ       
(หากนําเสนอด๎วยชิ้นงานประกอบควรจัดหาโต๏ะวางให๎เรียบร๎อย) 

8. เกณฑ๑การตัดสินคะแนนการประเมินโปสเตอร๑รวม 100 คะแนนซึ่งมีคําน้ําหนักตามเกณฑ๑ตํอไปนี้ 
1. เนื้อหา/ข๎อมูล (60 คะแนน)  

1.1 ความเหมาะสมของชื่อเรื่องและความสําคัญของผลงานวิจัย (10 คะแนน)  
1.2 ความชัดเจนของวัตถุประสงค๑ที่สอดคล๎องกับปัญหาวิจัย (10 คะแนน)  
1.3 การจัดเรียงข๎อมูลความชัดเจนและรูปแบบการนําเสนอ (10 คะแนน)  
1.4 ผลการทดลองสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑หรือตอบโจทย๑ปัญหาวิจัย (10 คะแนน)  
1.5 การอธิบายผลการวิจัย (10 คะแนน)  
1.6 การใช๎ภาษาตัวสะกดฯลฯ (10 คะแนน)  

2. ลักษณะโปสเตอร๑ (20 คะแนน)  
2.1 ความชัดเจนสีรูปภาพอักษร (10 คะแนน)  
2.2 ความสวยงามดึงดูดใจ (10 คะแนน)  

3. ผู๎นาเสนอ (20 คะแนน)  
3.1 ความเข๎าใจในเนื้อหาและการตอบปัญหา (10 คะแนน)  
3.2 ความกระตือรือร๎นในการนําเสนอ (10 คะแนน)  

9. กําหนดให๎ติดโปสเตอร๑ได๎ตั้งแตํเวลา 15.00 น. ของ วันที่ 24  มกราคม  2561 และเจ๎าของผลงานต๎องยืน
ประจําโปสเตอร๑ เพ่ือนําเสนอผลงานและตอบคําถามใน วันที่ 25  มกราคม  2561 โดยจะมีผู๎ทรงคุณวุฒิ
เยี่ยมชม ต๎องต๎องติดโปสเตอร๑จนถึง วันที่ 25  มกราคม  2561 

10. เวลาในการนําเสนอ จะแจ๎งให๎ทราบภายหลัง 
11. นักศึกษาต๎องตกแตํงโปสเตอร๑ให๎สวยงาม  พร๎อมแขํงขัน 

 
อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมา 

- โปสเตอร๑ผลงานของผู๎เข๎าแขํงขัน 

- อุปกรณ๑การจัดแตํงโปสเตอร๑เพ่ือความสวยงาม และอ่ืนๆ ตามท่ีทีมเห็นสมควร 

 
ผู้ประสานงาน : ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑วัฒนา  ภารัตนวงศ๑   เบอร๑โทรศัพท๑   099-2713506 
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การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 
วันที่  25 - 26 มกราคม 2561  

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ส่วนกลาง 

ชื่อทักษะ        การแข่งขันการพูดในที่ชุมชนภาคภาษาไทย 

ประเภท          เดี่ยว   ไมํจํากัดเพศ 

สนามแข่งขัน    เวทีกลาง งานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 6   
วันที่แข่งขัน       วันที่  26  มกราคม  2561  เวลา 09.00 – 12.00  น.   

กติกาและการด าเนินการแขง่ขัน 
  1. Theme หรือหัวข๎อการพูดที่กําหนดคือ “เกษตร ศาสตร์ของพระราชา” 
  2. ให๎กําหนดหัวข๎อเรื่อง (Topic) ให๎สอดคล๎องกับ Theme การแขํงขัน 
  3. การประกวดไมํมีการแบํงระดับชั้นปี และในแตํสถานศึกษาสามารถสํงนักศึกษาได๎ 1-2 คน 
  4. เวลาในการประกวดคนละ 7-10นาท ี
  5. ผู๎เข๎าแขํงขันแตํงกายด๎วยชุดนักศึกษา (ไมํอนุญาตให๎สวมชุดปฏิบัติการ) 
  6. ผู๎เข๎าแขํงขันต๎องสํงสําเนาบทพูด จํานวน 3 ชุด ในวันรายงานตัวเข๎าแขํงขัน 
  7. ผู๎เข๎าแขํงขันจับฉลากลําดับการแขํงขันในชํวงการรายงานตัว 
  8. ไมํอนุญาตให๎ผู๎เข๎าประกวดใช๎ Guideline หรือการอํานบทในการประกวด (Note is not allowed on 
stage)  
  9. ไมํอนุญาตให๎ผู๎เข๎าประกวดใช๎สื่อประกอบทุกชนิด 



~ 33 ~ 
 

เกณฑ์การตัดสินหรือเกณฑ์การให้คะแนน 
1. การแนะนําตัว และกลําวจบ : แนะนําตัว นําเข๎าสูํเรื่อง และกลําวจบ (15 คะแนน) 
2. เนื้อหา : เนื้อหาสัมพันธ๑กับหัวข๎อเรื่อง การใช๎ภาษา  คําศัพท๑ ความตํอเนื่อง และการสรุป (30 คะแนน) 
3. การออกเสียง : การออกเสียง ระดับเสียง การแบํงวรรคตอน และเสียงลงท๎าย (30 คะแนน) 
4. ลักษณะที่ปรากฏ หรือทําทางท่ีแสดงออก : การใช๎ภาษากาย การสบตาผู๎ฟัง และบุคลิกภาพ (20 คะแนน) 
5. การจัดการเวลา : ความเหมาะสมตามเวลาที่กําหนด (5 คะแนน) 
 

หมายเหตุ - ผู๎เข๎าประกวดต๎องกลําวแนะนําตัว กํอนเริ่มแขํงขันพูดในที่สาธารณะ โดยคิดรวมเป็นคะแนนใน
การแขํงขัน และกรรมการเริ่มจับเวลาเมื่อผู๎เข๎าแขํงขันเริ่มกลําวแนะนําตัว 

 
 
 
 

 
 

Descriptions Skill Levels and Assessment Criteria 
ดีมาก ด ี พอใช้ 

การแนะนาํตัว และกลาํวจบ 
(15 คะแนน) 

แนะนําตัว นําเข๎าสูํเรื่อง และกลําวจบ
เร่ืองที่พูดได๎สมบูรณ๑ที่สุด 
(15-13 คะแนน) 

แนะนําตัว นําเข๎าสูํเรื่อง และ
กลําวจบเร่ืองที่พูดได๎ดี 
(12-10 คะแนน) 

แนะนําตัวนําเข๎าสูํ เรื่ อง และ
กลํ า วจบ เรื่ อ งที่ พู ดอยาก ไมํ
นําสนใจ (9-5 คะแนน) 

เนื้อหา 
(30 คะแนน) 

เนื้อหาสัมพันธ๑กับหัวข๎อเรื่องดีมาก      
มีความตํอเนื่อง และมีการสรุปชัดเจน 
ใช๎คําศัพท๑ถูกต๎อง ใช๎รูปแบบภาษา
และรูปแบบประโยคที่หลากหลาย
เข๎าใจงําย (30-24 คะแนน) 

เนื้อหาสัมพันธ๑กับหัวข๎อเรื่องดี
มาก มีความตํอเนื่องและการ
ส รุ ป ป ร ะ เ ด็ น  ใ ช๎ คํ า ศั พ ท๑ 
รูปแบบภาษาและประโยคที่
หลากหลาย (23-17 คะแนน) 

เนื้อหาสัมพันธ๑กับหัวข๎อเรื่องมี
ความตํอเนื่องพอใช๎และสรุปไมํ
ชัดเจน ใช๎คําศัพท๑รูปแบบภาษา
แ ล ะ รู ป แ บ บ ป ร ะ โ ย ค ไ มํ
หลากหลาย (16-10 คะแนน) 

การออกเสียง 
(30 คะแนน) 

ออกเสียงถูกต๎องชัดเจน ใช๎ระดับเสียง
ถูกต๎อง และแบํงวรรคตอนเพื่อสื่อ
ความหมายได๎ดี และนําสนใจ 
(30-24 คะแนน) 

ออกเสียงถูกต๎อง ใช๎ระดับเสียง 
และแบํงวรรคตอนถูกต๎อง 
(23-17 คะแนน) 

ออกเสียงผิดบ๎าง ไมํคํอยชัดเจน 
ใช๎ระดับเสียงเล็กน๎อย แบํงวรรค
ตอนไมํถูกต๎อง เข๎าใจยาก 
(16-10 คะแนน) 

ลักษณะที่ปรากฏ หรือ
ทําทางที่แสดงออก 

(20 คะแนน) 

ใช๎ภาษากาย ดึงดูดความสนใจได๎ดี
มากมีชีวิตชีวาเป็นธรรมชาติมองผู๎ชม 
และมีความมั่นใจตนเองสูง 
(20-17 คะแนน) 

ใช๎ภาษากาย ดึงดูดความสนใจ 
มองผู๎ชมบ๎างและมีความมั่นใจ
ในตนเอง (16-13 คะแนน) 

ใช๎ภาษากาย ไมํคํอยเป็น
ธรรมชาติ และขาดความมั่นใจใน
ตนเอง (12-7 คะแนน) 

การจัดการเวลา 
(5 คะแนน) 

ใช๎เวลาตามกําหนด 7-10 นาท ี
(5 คะแนน) 

ใช๎เวลาในการพูดน๎อยกวํา 7 
นาที หรือมากกวํา 10 นาที 
(4-3 คะแนน) 

ใช๎เวลาในการพูดน๎อยกวํา 6 
นาที หรือ มากกวาํ11 นาที 
(2 คะแนน) 

ผู้ประสานงาน : ผู๎ชวํยศาสตราจารย๑ชัยพร  ตรีกิ่ง  เบอร๑โทร 081-9660037 
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การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 
วันที่  25 - 26 มกราคม 2561  

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ส่วนกลาง 

ชื่อทักษะ        การแข่งขันการพูดในที่ชุมชนภาคภาษาอังกฤษ 

ประเภท          เดี่ยว   ไมํจํากัดเพศ   
สนามแข่งขัน   เวทีกลาง งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 6   
วันที่แข่งขัน      วันที่  26  มกราคม  2561  เวลา 13.00 – 15.00  น.    

กติกาและการด าเนินการแขง่ขัน 
1. Theme หรือหัวข๎อการพูดที่กําหนด คือ “Smart Agriculture under Thailand 4.0” 

  2.  ให๎กําหนดหัวข๎อเรื่อง (Topic) ให๎สอดคล๎องกับ Theme การแขํงขัน 
  3.  การประกวดไมํมีการแบํงระดับชั้นปี และในแตํสถานศึกษาสามารถสํงนักศึกษาได๎ 1-2 คน 
  4.  เวลาในการประกวดคนละ 7-10 นาท ี
  5.  ผู๎เข๎าแขํงขันแตํงกายด๎วยชุดนักศึกษา (ไมํอนุญาตให๎สวมชุดปฏิบัติการ) 
  6.  ผู๎เข๎าแขํงขันต๎องสํงสําเนาบทพูด จํานวน 3 ชุด ในวันรายงานตัวเข๎าแขํงขัน 
  7.  ผู๎เข๎าแขํงขันจับฉลากลําดับการแขํงขันในชํวงการรายงานตัว 
  8.  ไมํอนุญาตให๎ผู๎เข๎าประกวดใช๎ Guideline หรือการอํานบทในการประกวด (Note is not allowed on 
stage)  
  9.  ไมํอนุญาตให๎ผู๎เข๎าประกวดใช๎สื่อประกอบทุกชนิด 

เกณฑ์การตัดสินหรือเกณฑ์การให้คะแนน 
      1.  Introduction and Ending : Leading-in and Ending (15 points)  
      2.  Contents: Relatedness to the Theme, Language Usage, Comprehensibility, Sequence 
and Conclusion (30 points)  
      3. Voice Usage : Pronunciation, Accent, Cluster and Final Sound (30 points)  
      4.  Appearance : Body Language, Eye Contact and Personality (20 points)  
      5.  Time Management : Appropriateness (5 points) 
 
หมายเหตุ - ผู๎เข๎าประกวดต๎องกลําวแนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษ กํอนเริ่มแขํงขันพูดในที่สาธารณะ โดยคิด            
               รวมเป็นคะแนนในการแขํงขัน และกรรมการเริ่มจับเวลาเมื่อผู๎เข๎าแขํงขันเริ่มกลําวแนะนําตัว 
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Descriptions Skill Levels and Assessment Criteria 
Excellent Good Fair 

Introduction and Ending 
(15 points) 

15-13 points Introduction, Lead-in 
and end the speech accurately 
and fluently.  
แนะนําตัว นําเข๎าสูํเรื่อง และ
กลําวจบเรื่องที่พูดไดส๎มบูรณ๑
ที่สุด 

12-10 points Introduction, 
Lead-in and end the speech 
accurately and fairly  
แนะนําตัว นําเข๎าสูํเรื่อง 
และกลาํวจบเรื่องที่พูดได๎
ด ี

9-5 points Introduction, Lead-
in and end the speech 
doubtfully  
 
แนะนําตัวนําเข๎าสูํเรื่อง และ
กลําวจบเรื่องที่พูดอยากไมํ
นําสนใจ 

Contents 
(30 points) 

30-24 points Content is absolutely 
related to the topic and there is 
obvious conclusion. The semantic 
and syntax of the context are also 
definitely explicit.  
เนื้อหาสัมพันธ๑กับหัวข๎อเรื่องดี
มากมีความตํอเนื่อง และมีการ
สรุปชัดเจน ใช๎คําศัพท๑ถูกต๎อง 
ใช๎รูปแบบภาษาและรูปแบบ
ประโยคที่หลากหลายเข๎าใจงําย 

23-17 points Content is well 
related to the topic and 
there is conclusion. The 
semantic and syntax of the 
context are various  
 
เนื้อหาสัมพันธ๑กับหัวข๎อ
เรื่องดีมาก มีความ
ตํอเนื่องและการสรุป
ประเด็น ใช๎คําศัพท๑ 
รูปแบบภาษาและประโยค
ที่หลากหลาย 

16-10 points Content is 
related to the topic and there 
is conclusion. The semantic 
and syntax of the context are 
repeatedly.  
 
เนื้อหาสัมพันธ๑กับหัวข๎อ
เรื่องมีความตํอเนื่องพอใช๎
และสรุปไมํชัดเจน ใช๎
คําศัพท๑รูปแบบภาษาและ
รูปแบบประโยคไมํ
หลากหลาย 

Voice Usage 
(30 points) 

30-24 points Clearly pronounce 
with perfect pitch. Effectively 
pauses with meaningful and 
interestingly delivery  
ออกเสียงถูกต๎อง ชัด เจน ใ ช๎
ระดับเสียงถูกต๎อง และแบํง
วรรคตอนเพื่อสื่อความหมายได๎
ดี และนําสนใจ 

23-17 points Correctly 
pronounce with appropriate 
pitch and pauses.  
 
ออกเสียงถูกต๎อง ใช๎ระดับ
เสียง และแบํงวรรคตอน
ถูกต๎อง 

16-10 points Inaccurately and 
unclear pronounce with less 
pitch and wrong pauses.  
 
ออกเสียงผิดบา๎ง ไมํคํอย
ชัดเจน ใช๎ระดับเสียง
เล็กน๎อย แบํงวรรคตอนไมํ
ถูกต๎อง เข๎าใจยาก 

Appearance 
(20 points) 

20-17 points Attract the audiences 
with the body language. Deliver 
the speech lively and naturally 
.Use eye contacts and be highly 
selfconfident 
ใช๎ภาษากาย ดึงดูดความสนใจ
ได๎ดมีากมีชีวิตชีวาเป็นธรรมชาติ
มองผู๎ชม และมคีวามมั่นใจ
ตนเองสูง 

16-13 points Attract the 
audiences with the body 
language. Partly use  
eye -contacts and be  
self-confident 
ใช๎ภาษากาย ดึงดูดความ
สนใจ มองผู๎ชมบ๎างและมี
ความมั่นใจในตนเอง 

12-7 points Use body 
language. Deliver the speech 
unnaturally and doubly 
 
 
ใช๎ภาษากาย ไมํคํอยเป็น
ธรรมชาติ และขาดความ
มั่นใจในตนเอง 

Time Management 
and Pace 
(5 points) 

5 points The Speech lasts from 3 
to 5 minutes long  
 
ใช๎เวลาตามกําหนด7-10 นาที 

4-3 points The Speech lasts 
less than 7 minutes or more 
than 10 minutes long  
ใช๎เวลาในการพูดน๎อยกวํา 
7 นาที หรือมากวํา 10 

นาที 

Fair 2 point The Speech lasts 
less than 6 minutes or more  
11 minutes long  
ใช๎เวลาในการพูดน๎อยกวํา 6 

นาที หรือ มากวํา11 นาที 

 
ผู้ประสานงาน : ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ชัยพร  ตรีกิ่ง  เบอร๑โทร   081-9660037 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การแข่งขันทักษะวิชาการ 
กลุ่มสาขาวิชาสัตวศาสตร ์
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การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 
วันที่  25 - 26 มกราคม 2561  

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

ชื่อทักษะ          การส่องไข่ฟัก 

ประเภท            เดี่ยว    ไมํจํากัดเพศ  สํงได๎ไมํเกิน  1  ทีม 

สนามแข่งขัน      อาคารคณะเกษตรศาสตร๑และเทคโนโลยี  สาขาวิชาสัตวศาสตร๑ ห๎อง สศ.136 
วันที่แข่งขัน        วันที่  25  มกราคม  2561  เวลา 09.00 – 12.00  น.    

กติกาการแข่งขัน 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
นักศึกษาที่ศึกษาอยูํในหนํวยงานที่รํวมแขํงขัน ไมํเกินระดับปริญญาตรี  
กติกาการแข่งขัน  

- ทักษะนี้เป็นทักษะการตรวจสภาพไขํสัตว๑ปีก (ไขํไกํหรือไขํเป็ด) ในระยะฟักชํวงแรก ในกรณีไขํไกํ ใช๎ไขํที่มี
เปลือกไขํสีน้ําตาลอํอน อายุฟักระหวําง 5-18 วัน สําหรับไขํเป็ด ใช๎ไขํที่มีเปลือกไขํสีขาวและสีฟูาอํอน อายุฟัก
ระหวําง 5 - 24 วัน โดยใช๎ไขํทั้งหมด 20 ฟอง ในภาพรวม ผู๎แขํงขันต๎องสามารถบอกได๎วําไขํแตํละฟองมี
สภาพเป็นอยํางไร ควรใช๎ฟักตํอไปหรือคัดออก  โดยจะมีคําถามเฉพาะสําหรับไขํแตํละฟอง จํานวน 1-2 ข๎อ        
มีคะแนนข๎อละ 1 คะแนน 

อุปกรณ์ประจ าโต๊ะแข่งขัน (ผู้จัดการแข่งขันเตรียมให้) อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมา 
1. ไฟฉายสํองไขํชนิดสํองครั้งละฟอง 
2. ไขํฟัก 
3. กระดาษสําหรับการตอบคําถาม 

1. เครื่องเขียนและหมึกหรือเทปลบหมึก 

การด าเนินการแข่งขัน 
1. กติกาและวิธีการแขํงขัน 

1.1 ผู๎แขํงขันต๎องมารายงานตัว ณ จุดแขํงขันกํอนเวลาแขํงขัน 30 นาที เพื่อจับฉลากลําดับการเข๎าสํองไขํ 
1.2 ผู๎แขํงขันเข๎าสํองไขํครั้งละ 1 คน ตามลําดับที่จัดไว๎ตามข๎อที่ 1 โดยผู๎แขํงขันแตํละคนมีเวลาสํองไขํ 10 นาที  
1.3 ในระหวํางรอการเข๎าสํองไขํ กรรมการจะจัดให๎ผู๎เข๎าแขํงขันรอในห๎องที่กําหนด เชํนเดียวกับผู๎ที่ได๎สํองไขํแล๎ว 

กรรมการจะจัดให๎รอในอีกห๎องหนึ่ง จนกวําการแขํงขันจะเสร็จ โดยในระหวํางนั้นห๎ามใช๎อุปกรณ๑สื่อสาร     
ทุกชนิด หากฝุาฝืนจะถือวําทุจริตและถูกตัดสิทธิ์จากการแขํงขัน  

1.4 ผู๎แขํงขันต๎องตอบคําถามตามวิธีการที่กําหนด และสํงกระดาษคําตอบภายในเวลาที่กําหนด 
2. คําจํากัดความในการเรียกชื่อสภาพไขํเพ่ือใช๎ในการถามและการตอบสําหรับการแขํงขันนี้ 

2.1 ไขํมีสภาพเปลือกสมบูรณ๑ ตัวอํอนเจริญตามปกติและแข็งแรงและไมํมีสภาพอ่ืน ๆ ที่เป็นอุปสรรคตํอการ
พัฒนาของตัวอํอนจนถึงการฟักออก เรียกวํา  “ไขํดี” 
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2.2 ไขํมีสภาพเปลือกสมบูรณ๑ แตํตัวอํอนเจริญช๎าเรียกวํา “เจริญช๎า” 
2.3 ไขํท่ีมีเปลือกบุบ หรือร๎าว ไมํวําตัวอํอนจะมีชีวิตอยูํหรือตาย เรียกวํา “ไขํร๎าว” 
2.4 ไขํมีสภาพเปลือกสมบูรณ๑ แตํตัวอํอนหยุดเจริญหรือตาย เรียกวํา “เชื้อตาย” 
2.5 ไขํมีสภาพเปลือกสมบูรณ๑แตํไมํมีข๎อบํงชี้วํามีการเจริญของตัวอํอน เรียกวํา “ไมํมีเชื้อ” 
2.6 ไขํมีสภาพเปลือกสมบูรณ๑แตํมีชํองอากาศเล็กกวําที่ควรเป็นเมื่อพิจารณาตามอายุฟัก เรียกวํา “ชํองอากาศ

เล็ก” 
2.7 ไขํมีสภาพเปลือกสมบูรณ๑แตํมีชํองอากาศใหญํกวําที่ควรเป็นเมื่อพิจารณาตามอายุฟัก เรียกวํา “ชํองอากาศ

ใหญ”ํ 
2.8 ไขํมีสภาพเปลือกสมบูรณ๑มีขนาดชํองอากาศเหมาะสมตามอายุฟัก และอยูํในตําแหนํงที่ถูกต๎อง เรียกวํา “ชํอง

อากาศปกติ” 
2.9 ไขํมีสภาพเปลือกสมบูรณ๑แตํชํองอากาศอยูํผิดตําแหนํง เรียกวํา “ชํองอากาศผิดที่” 
2.10 ไขํมีสภาพเปลือกสมบูรณ๑แตํชํองอากาศเคลื่อนที่ได๎ เรียกวํา “ชํองอากาศหลุด” 
2.11 ไขํท่ีมีข๎อบํงชี้วําเนํา เรียกวํา “ไขํเนํา” โดยไมํต๎องคํานึงถึงองค๑ประกอบอ่ืนใด 

ตัวอยํางคําถาม 
1. ไขํฟองที่ 1 คําถาม 1. จงพิจารณาสภาพภายนอกของไขํ 
2. ไขํฟองที่ 2 คําถาม 1. จงพิจารณาสภาพภายในของไขํ 
3. ไขํฟองที่ 3 คําถาม 1. จงพิจารณาสภาพตัวอํอน และ 

                       2. สภาพภายในด๎านอื่น ๆ ของไขํ 
4. ไขํฟองที่ 4 คําถาม 1. จงพิจารณาท้ังสภาพภายนอกและภายในของไขํ 

ตัวอยํางตารางคําตอบและการตอบ      เลือกคําตอบโดยการทําเครื่องหมาย  

ฟองที่ 1 2 3 4 5 - - - - - - - - - - 20 
ไขํดี                 
เจริญช๎า                 
ไขํร๎าว                 
เชื้อตาย                 
ไมํมีเชื้อ                 
ชํองอากาศเล็ก                 
…                 
สําหรับกรรมการ                 

ให๎ตอบเพียง 1 คําตอบตํอ 1 คําถาม โดยเลือกคําตอบที่สําคัญท่ีสุด  หากตอบเกินจํานวนจะไมํนับคะแนนข๎อนั้น 
ผู้ประสานงาน :   อาจารย๑ทรงยศ  กิตติชนม๑ธวัช    เบอร๑โทร    081-2712024 
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การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 
วันที่  25 - 26 มกราคม 2561  

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
สาขาสัตวศาสตร์ 

ชื่อทักษะ           การเรียกชื่อวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
ประเภท            เดี่ยว   ไมํจํากัดเพศ   สํงได๎ไมํเกิน 3 ทีม 

สนามแข่งขัน      อาคารคณะเกษตรศาสตร๑และเทคโนโลยี  สาขาวิชาสัตวศาสตร๑ ห๎อง สศ.135 
วันที่แข่งขัน         วันที่  25  มกราคม  2561  เวลา 09.00 – 12.00  น.   

กติกาการแข่งขัน 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
นักศึกษาที่ศึกษาอยูํในหนํวยงานที่รํวมแขํงขัน ไมํเกินระดับปริญญาตรี  
กติกาและการด าเนินการแขง่ขัน  

1. ผู๎แขํงขันทีมละ 1 คน (ไมํจํากัดเพศ)  สํงได๎ไมํเกิน 3 ทีม 
2. การแตํงกายชุดสุภาพ และรองเท๎าหุ๎มส๎น 
3. ให๎ใช๎อุปกรณ๑ท่ีมีอยูํตรวจสอบตัวอยํางอาหารสัตว๑และตอบคําถามที่กําหนดให๎ 
4. ผู๎เข๎าแขํงขันใช๎เวลาตอบคําถามแตํละตัวอยําง 1 นาท ี
5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด 

อุปกรณ์ประจ าโต๊ะแข่งขัน (ผู้จัดการแข่งขันเตรียมให้) อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมา 
1. ตัวอยํางอาหารสัตว๑ซึ่งประกอบด๎วยวัตถุดิบอาหาร

สัตว๑ไมํเกิน 30 ชนิด 
2. คําถามประจําวัตถุดิบชนิดละ 2  คําถาม คําตอบ

อาจเป็นปรนัยหรืออัตนัย 
3. นาฬิกาจับเวลา 
4. กระดาษเขียนตอบมีลายเส๎น 

 

1. ปากกาสีน้ําเงิน 
2. ปากกาลบคําผิด 

 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน  
           ความถูกต๎องของคําตอบ  60 คะแนน 
                                 รวม  60  คะแนน 
ผู้ประสานงาน : รองศาสตราจารย๑นิพนธ๑   สุริยานิติกุล  เบอร๑โทร  081-3904627 
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การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 
วันที่  25 - 26 มกราคม 2561  

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

ชื่อทักษะ          การเรียกช่ืออวัยวะภายในสัตรว์ 
ประเภท           เดี่ยว  ไมํจํากัดเพศ    สํงได๎ไมํเกิน 3 ทีม 

สนามแข่งขัน      อาคารคณะเกษตรศาสตร๑และเทคโนโลยี  สาขาวิชาสัตวศาสตร๑ ห๎อง สศ.115 
วันที่แข่งขัน       วันที่  25  มกราคม  2561  เวลา 09.00 – 12.00  น.    

กติกาการแข่งขัน 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
นักศึกษาที่ศึกษาอยูํในหนํวยงานที่รํวมแขํงขัน ไมํเกินระดับปริญญาตรี  
กติกาและการด าเนินการแขง่ขัน  
1.  ข๎อสอบแบํงออกเป็น   2   สํวน 
  ส่วนที่  1   สอบภาคทฤษฎี   จํานวนข๎อสอบ  30  ข๎อ    เวลาแขํงขัน 20  นาท ี
         (เนื้อหาในข๎อสอบเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีระวิทยาทางของสัตว๑ รวมทั้งความรู๎รอบตัวทางชีววิทยาของสัตว๑ 
  ส่วนที่ 2  สอบปฏิบัติ    จํานวนข๎อสอบ  20  ข๎อ    เวลาแขํงขัน 20  นาที  แตํละข๎อแบํงเป็นข๎อยํอย 2  ข๎อ  
          (ก และ ข)  เวลาการแขํงขันข๎อละ 1 นาที โดยมีสัญญาณกริ่งเตือนเมื่อหมดเวลาแตํละข๎อ 
         ขอบเขตการออกข้อสอบ จะเป็นสัตว์ประเภท  สุกร  โค กระบือ  ไก่  แพะ  แกะ  โคนม         
2.  ผู๎เข๎าแขํงขัน สํงตัวแทนสถาบันละไมํเกิน  3  คน   
3.  การแขํงขัน  ผู๎เข๎าแขํงขันทั้งหมดจะเริ่มทําข๎อสอบพร๎อมกัน  โดยผู๎ที่อยูํที่ข๎อใด ให๎เริ่มทําจากข๎อนั้นกํอน  
     และวนไปจนครบทุกข๎อ 
4. การตอบคําถามถ๎าเป็นชื่อภาษาอังกฤษ หรือภาษาละติน ให๎ตอบเป็นชื่อภาษานั้น ๆ 
5. ห๎ามผู๎แขํงขันจับอวัยวะภายใน หรือเคลื่อนย๎ายเครื่องหมายตําง ๆ  
6. กรณีสงสัยให๎ยกมือถามกรรมการทันที 
หมายเหตุ 

- การตัดสินของกรรมการถือเป็นข้อยุติ 

อุปกรณ์ประจ าโต๊ะแข่งขัน (ผู้จัดการแข่งขันเตรียมให้) อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมา 
1. เครื่องในสัตว๑ 

 
 

ผู้ประสานงาน :  ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ทรงชัย  หนุนชู  เบอร๑โทร 094-5261591 
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การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 
วันที่  25 - 26 มกราคม 2561  

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

ชื่อทักษะ          การเรียกช่ือเครื่องมือและอุปกรณ์ทางสัตวศาสตร์ 
ประเภท             เดี่ยว  ไมํจํากัดเพศ  สํงได๎ไมํเกิน 3 ทีม 

สนามแข่งขัน      อาคารคณะเกษตรศาสตร๑และเทคโนโลยี  สาขาวิชาสัตวศาสตร๑  ห๎อง สศ.127 
วันที่แข่งขัน        วันที่  25  มกราคม  2561  เวลา 09.00 – 12.00  น.    

กติกาการแข่งขัน 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
นักศึกษาที่ศึกษาอยูํในหนํวยงานที่รํวมแขํงขัน ไมํเกินระดับปริญญาตรี  
กติกาการแข่งขันและการด าเนินการแข่งขัน  
     1. จํานวนผู๎เข๎าแขํงขัน ทีมละ  1 คน  สํงได๎ไมํเกิน 3 ทีม 
     2. การแตํงกายชุดสุภาพ และรองเท๎าหุ๎มส๎น 
     3. เครื่องมือที่ใช๎ในการแขํงขันเป็นอุปกรณ๑ท่ีใช๎ในสัตว๑ปีก สัตว๑เล็ก และสัตว๑ใหญํ รวมทั้งชุดอุปกรณ๑ในการผสมเทียม 
     4. ผู๎เข๎าแขํงขันใช๎เวลาตอบคําถามตัวอยํางละ 1 นาที 
     5. ข๎อสอบมีท้ังหมด  30  ข๎อ  แตํละข๎อมี 3 คําถาม คือ 
        5.1 ชื่อภาษาไทย 
        5.2 ชื่อภาษาอังกฤษ 
        5.3 การใช๎ประโยชน๑ของเครื่องมือและอุปกรณ๑นั้นๆ  
     6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข๎อยุติ 
อุปกรณ์ประจ าโต๊ะแข่งขัน (ผู้จัดการแข่งขันเตรียมให้) อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมา 

1. ตัวอยํางเครื่องมือและอุปกรณ๑ทางสัตวศาสตร๑ไมํเกิน 
30 ตัวอยําง 

2. คําถามประจําเครื่องมือและอุปกรณ๑จะมี 3 คําถาม 
ตํอ 1 ข๎อ คําตอบละ  1 คะแนน 

3. นาฬิกาจับเวลา 
4. กระดิ่งใช๎บอกหมดเวลาแตํละข๎อ 
5. กระดาษเขียนตอบ 

1. ปากกาสีน้ําเงิน 
2. ปากกาลบคําผิด 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน  
     1.  ความถูกต๎องของคําตอบ   90  คะแนน 
                        รวม            90  คะแนน 
ผู้ประสานงาน :   ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑พีรกูร  อนุชานุรักษ๑    เบอร๑โทร    089-6277487 
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การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 
วันที่  25 - 26 มกราคม 2561  

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

ชื่อทักษะ          การรีดนมโค 

ประเภท            เดี่ยว   ไมํจํากัดเพศ   สํงได๎ไมํเกิน 2 ทีม 

สนามแข่งขัน      บริเวณด๎านหน๎าอาคารคณะเกษตรศาสตร๑และเทคโนโลยี   
วันที่แข่งขัน        วันที่  25  มกราคม  2561  เวลา 09.00 – 12.00  น.    

กติกาการแข่งขัน 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
นักศึกษาที่ศึกษาอยูํในหนํวยงานที่รํวมแขํงขัน ไมํเกินระดับปริญญาตรี  
กติกาและการด าเนินการแขง่ขัน  

1. แตํละทีมสํงผู๎เข๎าแขํงขันจํานวน  1 คน  สํงได๎ไมํเกิน 2 ทีม 
2. ผู๎เข๎าแขํงขันต๎องแตํงกายเรียบร๎อยและเหมาะสมกับลักษณะงาน เชํน สวมหมวก สวมผ๎ากันเปื้อน            

และสวมรองเท๎าบูท กรณีผมยาวต๎องมัดผมให๎เรียบร๎อย 
3. ผู๎เข๎าแขํงขันต๎องต๎องรีดนมจากเต๎านมเทียม โดยปฏิบัติการรีดนมเสมือนการรีดนมจากแมํโคจริงและต๎องรู๎จัก

ใช๎อุปกรณ๑การรีดนมที่ถูกต๎อง และครบถ๎วน 
4. ผู๎เข๎าแขํงขันต๎องนั่งรีดนมในทํานั่งที่ถูกต๎อง และให๎รีดนมจากเต๎านมเป็นคูํ ๆ อาจเป็นคูํหน๎าหรือคูํหลังกํอนก็ได๎ 

และอาจสลับกันไป-มาได๎ 
5.  ให๎ผู๎เข๎าแขํงขันใช๎เวลารีดนม 7 นาที ถ๎าน้ํานมหมดเต๎ากํอนหมดเวลา ให๎กรรมการควบคุมการแขํงขันเติมน้ํา

หรือน้ํานมให๎เต็มเพ่ือให๎ผู๎เข๎าแขํงขันสามารถรีดนมได๎จนครบเวลาที่กําหนด 
6. เมื่อหมดเวลาการแขํงขัน ให๎กรรมการสํงสัญญาณหยุดรีด และให๎ผู๎แขํงขันนําน้ําหรือน้ํานมที่รีดได๎ให๎กรรมการ

ชั่งน้ําหนักเพ่ือบันทึกปริมาณจากนั้นผู๎เข๎าแขํงขันปฏิบัติการหลังรีดนมตามหลักการรีดนมที่ถูกต๎องเสมือนการ
รีดนมจากแมํโคจริง 

7. ผู๎เข๎าแขํงขันที่รีดน้ํานมได๎มากที่สุดจะได๎คะแนน 50 คะแนน ผู๎ที่ได๎ลําดับรองลงไปจะได๎คะแนนลดลงลําดับละ 
5 คะแนน 

8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 
 
 



~ 43 ~ 
 

อุปกรณ์ประจ าโต๊ะแข่งขัน (ผู้จัดการแข่งขันเตรียมให้) อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมา 
1. เต๎านมเทียม 
2. เก๎าอ้ีนั่งสําหรับนั่งรีดนม 
3. ถังรีดนม 
4. เครื่องชั่งพิกัด 0-15 กิโลกรัม 
5. นาฬิกาจับเวลา / นกหวีด (สําหรับกรรมการ) 
6. น้ํายาฆําเชื้อสําหรับทําความสะอาดเต๎านม 
7. ผ๎าเช็ดเต๎านม 
8. ชุดตรวจสอบน้ํานม CMT  
9. น้ํายาและอุปกรณ๑สําหรับจุํมหัวนมหลังรีด 
10. รองเท๎าบูท 
11. หมวกคลุมผม 
12. ผ๎ากันเปื้อน 

1. ผ๎ากันเปื้อนสีขาว และรองเท๎าบู๏ท จํานวน  1ชุด 
 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน  
ลักษณะที่พิจารณา รายละเอียด คะแนน 

การแตํงกายและความพร๎อม 
 

ผู๎เข๎าแขํงขันแตํงกายเรียบร๎อย และเหมาะสมกับลักษณะงาน เชํน ไมํไว๎เล็บยาว 
สวมหมวกสวมผ๎ากันเปื้อนและสวมรองเท๎าบูท กรณผีมยาวต๎องมัดผมให๎เรียบร๎อย
กรณีมีข๎อบกพรํองหักคะแนนกรณลีะ 5 คะแนน 

10 

การเตรียมความพร๎อมและการ
ตรวจเต๎านมและน้ํานมกํอนรีด 

ผู๎เข๎าแขํงขันต๎องทําความสะอาดเต๎านมด๎วยน้าํสะอาดและน้ํายาฆําเช้ือกํอนการ
ตรวจเช็คสอบเต๎านมอักและน้ํานมด๎วยชุดตรวจสอบ CMT การทําผดิขั้นตอน
หรือไมํทําข้ันตอนใดๆ หักคะแนนกรณลีะ 5 คะแนน 

15 

ทักษะการรีดนม 
 

กรณผีู๎เข๎าแขํงขันปฏิบัติการรดีนมไมํถูกต๎องเชํนทําน่ังรีดที่ไมํปลอดภยั การล็อค
หัวนมไมํถูกต๎องการใช๎ปลายนิ้วจิกหัวนมหรือรดูหัวนมการรีดนมไมํตอํเนื่อง การ
รีดนมผิดคูํ และการรีดนมที่ไมสํะอาด หากมีข๎อบกพรํองหักคะแนนกรณลีะ 5 
คะแนน 

20 

Post Dipping 
 

หลังจากรดีนมเสร็จสิ้นไมํทําการจุมํหัวนมในนํ้ายาจุมํหัวนมทันทีหักคะแนน 5 
คะแนน 

5 

ปริมาณน้ํานมท่ีรดีได ๎
 

ผู๎เข๎าแขํงขันที่รีดน้ํานมไดม๎ากที่สดุจะไดค๎ะแนนเตม็ 50 คะแนน ผู๎ที่ได๎ลําดบัรอง
ลงไปจะได๎คะแนนลดลงลําดับละ 5 คะแนนหากมีทีมท่ีได๎ปริมาณน้ํานมเทํากันจะ
ได๎คะแนนในสํวนน้ีเทํากัน และหากคะแนนรวมทั้งหมดเทํากันจะไดล๎ําดับที่ของ
การแขํงขันเทํากันและอาจไมํจดัลาํดับที่ถัดไปแล๎วแตํกรณ ี

50 

 
ผู้ประสานงาน : อาจารย๑ ดร.สุทธิศักดิ์   แก๎มแกมจันทร๑  เบอร๑โทร  083-1245657 
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การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 
วันที่  25 - 26 มกราคม 2561  

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

ชื่อทักษะ           การคล้องและล้มโค 

ประเภท             ทีม 3  คน   สํงได๎ไมํเกิน 1 ทีม 
สนามแข่งขัน      สาขาวิชาสตัวศาสตร๑ แผนกโคเนื้อ 
วันที่แข่งขัน         วันที่  25  มกราคม  2561  เวลา 13.00 – 16.00  น.    

กติกาการแข่งขัน 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
นักศึกษาที่ศึกษาอยูํในหนํวยงานที่รํวมแขํงขัน ไมํเกินระดับปริญญาตรี  
กติกาและการด าเนินการแขง่ขัน  

1. แตํละทีมสํงผู๎เข๎าแขํงขันทีมละ 3 คน โดยจะต๎องประกอบด๎วยผู๎หญิงอยํางน๎อย 1 คน 
2. ผู๎เข๎าแขํงขันจะต๎องแตํงชุดประจําทีมของตัวเอง โดยต๎องมีผ๎าพันคอ สวมหมวกมีปีก และสวมรองเท๎าบูท 

(ผู๎เข๎าแขํงขันต๎องจัดเตรียมมาเอง) 
3. ผู๎เข๎าแขํงขันทําการจับฉลากลําดับการแขํงขันกํอน และเมื่อได๎ลําดับแล๎วจึงจับฉลากหมายเลขโคที่ใช๎ใน

การคล๎องและการล๎มโค 
4. ในขณะการแขํงขันกําหนดให๎มีโคในสนามจํานวน 5 ตัวโดยเป็นโคสําหรับคล๎อง 1 ตัวและโคตัวลํอจํานวน 

4 ตัว 
5. ใช๎เวลาในการแขํงขันไมํเกิน 10 นาทีหากใช๎เวลาเกินจะไมํได๎รับการพิจารณาผลการแขํงขัน 
6. การจับเวลาเริ่มตั้งแตํกรรมการเปุานกหวีดและหยุดเวลาเมื่อทีมผู๎เข๎าแขํงขันมัดขาโค ครบแล๎วชูมือทั้ง    

2 มือ ขึ้นเหนือศีรษะทั้งทีม (นาฬิกาจับเวลาตัวที่ 1 จับเวลาแขํงขัน) จากนั้นจับเวลาตํออีก เพ่ือจะนับ    
1 – 3 ตรวจสอบความมั่นคงของการมัดขาโคในกรณีที่โคดิ้นหลุดให๎ทําการมัดขาใหมํได๎ ถ๎ายังมีเวลา
เหลืออยูํ 

7. การคล๎องโคต๎องคล๎องในขณะที่โควิ่งและมีระยะหํางจากตัวโคไมํน๎อยกวํา 3 เมตรและเชือกต๎องคล๎องติดที่
คอโคเทํานั้นหากคล๎องติดอวัยวะสํวนอื่นให๎แก๎เชือกออกแล๎วทําการคล๎องใหมํหรือสามารถใช๎เชือกอีกเส๎น
ที่เหลือคล๎องทับได๎กรณีท่ีโคไมํวิ่งหรือล๎มลงนอนให๎ถอยหํางจากตัวโคอยํางน๎อย 3 เมตรแล๎วทําการโยน
เชือกคล๎องโคได๎ ไมํอนุญาตให๎เอาเชือกไปพันที่เสาหรือแผงเหล็กเพ่ือทดแรงในการดึงโคที่ใช๎ในการแขํงขัน 

8. การล๎มโค ให๎ล๎มโดยการใช๎เชือกและการเข๎าหาโคเพ่ือทําการล๎มต๎องทําอยํางถูกวิธี หลังจากท่ีล๎มโคแล๎ว
แล๎วทําการมัดขาท้ัง 4 ขาให๎แนํนโดยใช๎วิธีทบเชือกและให๎ขาคูํหลังทับขาคูํหน๎าไมํอนุญาตให๎ทําเป็นบํวง
แล๎วมัดขาและให๎แก๎เชือกที่คล๎องคอโคออกในขณะที่โคนอนต๎องให๎ด๎านซ๎ายของโคขึ้นด๎านบนเทํานั้น 
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9. ทีมท่ีทําเวลาในการแขํงขันได๎เร็วและถูกต๎องที่สุดจะได๎รับคะแนนเต็ม 50 คะแนนและลดลงตามลําดับ  
ทีมละ 5 คะแนน 

10. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
อุปกรณ์ประจ าโต๊ะแข่งขัน (ผู้จัดการแข่งขันเตรียมให้) อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมา 

6. โคน้ําหนักประมาณ 150 - 200 กิโลกรัม 
 

1.ผู๎เข๎าแขํงขันจะต๎องแตํงชุดประจําทีมของตัวเอง โดย
ต๎องมีผ๎าพันคอ สวมหมวกมีปีก และสวมรองเท๎าบูท  

  (ผู๎เข๎าแขํงขันต๎องจัดเตรียมมาเอง)   
 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน  
1. เวลาที่ใช๎ในการคล๎องและล๎มโค  50  คะแนน 
2. วิธีการคล๎องโค    10  คะแนน 
3. วิธีการล๎มโค    10 คะแนน 
4. ลักษณะทํานอนของโค   10 คะแนน 
5. วิธีการผูกขาโค              10   คะแนน 
6. การแตํงกาย    10 คะแนน 

รวม             100  คะแนน 
ผู้ประสานงาน : ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ทรงชัย  หนุนชู  เบอร๑โทร  094-5261591 
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การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 
วันที่  25 - 26 มกราคม 2561  

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

ชื่อทักษะ         การประกอบสูตรอาหารสัตว์ 

ประเภท           เดี่ยว    ไมํจํากัดเพศ   สํงได๎ไมํเกิน  2  ทีม 

สนามแข่งขัน     อาคารคณะเกษตรศาสตร๑และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร๑ ห๎อง สศ.115 (ทฤษฎี) และบริเวณ 
ด๎านหน๎าอาคารคณะเกษตรศาสตร๑และเทคโนโลยี (ปฏิบัติ) 
วันที่แข่งขัน       วันที่  25  มกราคม  2561  เวลา 13.00 – 16.00 น.    

กติกาการแข่งขัน 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
นักศึกษาที่ศึกษาอยูํในหนํวยงานที่รํวมแขํงขัน ไมํเกินระดับปริญญาตรี  
กติกาและการด าเนินแข่งขัน  

1. จํานวนผู๎เข๎าแขํงขัน  ทีมละ  1  คน    สํงได๎ไมํเกิน  2  ทีม 
2. การคํานวณสูตรอาหาร ให๎ใช๎วิธีลองผิดลองถูก  
3. การผสมอาหารสัตว๑ ให๎ใช๎วิธีการผสมด๎วยมือ โดยกําหนดให๎อาหารผสมรวม 60 กิโลกรัม 
4. วัสดุอุปกรณ๑ 

4.1 กระดาษเขียนตอบ หรือแบบฟอร๑มการคํานวณ 
4.2 เครื่องคํานวณ ให๎ผู๎แขํงขันเตรียมเครื่องคํานวณมาเอง 
4.3 วัตถุดิบอาหารสัตว๑ ฝุายจัดการแขํงขันจัดหาให๎ 
4.4 เครื่องมือและอุปกรณ๑ที่ใช๎ในการผสมอาหารสัตว๑ ได๎แกํ เครื่องชั่ง พลั่ว บัวรดน้ํา ถังน้ํา   

กระสอบบรรจุอาหาร  เข็ม และด๎ายเย็บกระสอบอาหาร และไม๎กวาด ฝุายจัดการแขํงขันจัดหาให๎ 
    5.   การตัดสินของกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด 

อุปกรณ์ประจ าโต๊ะแข่งขัน (ผู้จัดการแข่งขันเตรียมให้) อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมา 
1. กระดาษเขียนตอบ หรือแบบฟอร๑มการคํานวณ 
2. วัตถุดิบอาหารสัตว๑ชนิดตําง ๆ เชํน ข๎าวโพดปุน ปลาย

ข๎าว กากถั่วเหลือง ปลาปุน น้ํามันพืช  พรีมิกซ๑ ฯลฯ 
3. เครื่องมือและอุปกรณ๑ที่ใช๎ในการผสมอาหารสัตว๑ เชํน 

เครื่องชั่ง ภาชนะใสํวัตถุดิบสําหรับชั่งน้ําหนัก  พลั่ว 
ถังหรือบัวรดน้ํา ไม๎กวาดแข็ง กระสอบบรรจุอาหาร 
ด๎ายและเข็มเย็บกระสอบอาหาร เป็นต๎น 

4. หน๎ากากหรือผ๎าปิดจมูกปูองกันฝุุนละออง และถุงมือ 
5. ผ๎ากันเปื้อนยาง 

1. ปากกาสีน้ําเงิน 
2. เครื่องคํานวณ (ห๎ามใช๎โทรศัพท๑มือถือ)   
     จํานวน  1   เครื่อง 
3. น้ํายาลบหมึกหรือเทปลบหมึก   
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หลักเกณฑ์การให้คะแนน  
การค านวณสูตรอาหารสัตว์ 50 คะแนน 
1. ความตัง้ใจและการตรงตํอเวลา        5   คะแนน 
2. ความถูกต๎องของคําตอบ     25   คะแนน 
3. การเลือกใช๎วัตถุดิบทีเหมาะสมกับชนิดและประเภทของสัตว๑ 10   คะแนน 
4. ต๎นทุนตํอกิโลกรัมราคาของอาหารจากการคํานวณ  10    คะแนน 
5. เวลาที่ใช๎ในการคํานวณ      10    คะแนน 
                    รวม       50   คะแนน 
การผสมอาหารสัตว์ 50 คะแนน 
1. พฤติกรรมและกิจนิสัย                                     5     คะแนน 
          -  การแตํงกายที่ความเหมาะสม แสดงถึงความพร๎อมและปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
           - การตรงตํอเวลา 
2. ขั้นตอนและวิธีการการผสม                       15     คะแนน 
3. การกระจายตัวอยํางทั่วถึงของวัตถุดิบ                            15     คะแนน 
4. น้ําหนักอาหารผสมถูกต๎องตรงตามสูตร                             5     คะแนน 
5. ความสวยงามของการตัดเย็บกระสอบอาหารสัตว๑                      5     คะแนน 
6. เวลาที่ใช๎ในการผสม                         5      คะแนน 
                     รวม               50      คะแนน 
ผู้ประสานงาน :  ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑พีรกูร  อนุชานุรักษ๑    เบอร๑โทร    089-6277487 
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การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 
วันที่  25 - 26 มกราคม 2561  

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

ชื่อทักษะ             การตอนสุกร 

ประเภท               ทีม  2 คน  ไมํจํากัดเพศ  สํงได๎ไมํเกิน 1 ทีม 

สนามแข่งขัน         อาคารคณะเกษตรศาสตร๑และเทคโนโลยี   สาขาวิชาสัตวศาสตร๑ 
วันที่แข่งขัน           วันที่  26 มกราคม  2561  เวลา 09.00 – 12.00  น.   

กติกาการแข่งขัน 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
นักศึกษาที่ศึกษาอยูํในหนํวยงานที่รํวมแขํงขัน ไมํเกินระดับปริญญาตรี  
กติกาและการด าเนินการแขง่ขัน 

1. จํานวนผู๎เข๎าแขํงขัน ทีมละ 2 คน 
2. ใช๎เวลาในการแขํงขันไมํเกิน 7 นาที โดยเวลาที่ใช๎ไมํมีผลตํอคะแนนหากทีมใดใช๎เวลาเกินกวําที่

กําหนดจะไมํได๎รับคะแนนในสํวนนี้และหากทีมใดมีคะแนนเทํากันให๎ใช๎เวลาในการตอนเป็นเกณฑ๑
ตัดสินโดยทีมท่ีใช๎เวลาตอนน๎อยกวําเป็นผู๎ชนะตามลําดับ 

3. แตํละทีมทําการจับฉลากเลือกเบอร๑สุกรและลําดับการตอน 
4. คณะกรรมการทําการปลํอยสุกรครั้งละ 1 ตัวโดยเรียงลําดับตามการจับฉลาก 
5. ในการตอนจะต๎องให๎มีเพียง 1 แผลตํออัณฑะ 1 ข๎าง 
6. กํอนการตัดอัณฑะ จะต๎องแยกถุงหุ๎มอัณฑะชั้นใน (Tunica Vaginalis) ออกจากอัณฑะและจะต๎องทํา

การมัดสายรั้งอัณฑะ (Spermatic cord) ของอัณฑะแตํละข๎าง 
7. ไมํต๎องเย็บแผลบริเวณถุงอัณฑะ (Scrotum) หากมีไส๎ทะลักจะไมํพิจารณาให๎คะแนน 
8. ฉีดยาปฏิชีวนะ 1  มิลลิลิตร ให๎แกํสุกรทุกตัวเข๎ากล๎ามเนื้อบริเวณคอ 
9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
อุปกรณ์ประจ าโต๊ะแข่งขัน (ผู้จัดการแข่งขันเตรียมให้) อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมา 

 2. การแตํงกายชุดสุภาพ และรองเท๎าหุ๎มส๎น 
หลักเกณฑ์การให้คะแนน 
1. การเตรียมอุปกรณ๑และการใช๎เครื่องมือ                         10   คะแนน 
2. ทักษะในการจับสุกร/ความถูกต๎องของทําจับสุกรขณะตอน 10   คะแนน 
3. ทักษะความถูกต๎องของขั้นตอนการปฏิบัติ                      35   คะแนน 

- การทําความสะอาดอัณฑะกํอนทําการตอน 
- วิธีการกรีดเปิดปากแผล 
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- วิธีการมัดถุงหุ๎มอัณฑะชั้นในและตัดสายรั้งอัณฑะ 
- ความคลํองแคลํวในการตอนสุกร 
- การจัดเก็บอุปกรณ๑และการทําความสะอาด 
- เทคนิคการฉีดยาปฏิชีวนะเป็นต๎น 

4. ความสะอาดและความเรียบร๎อยของบาดแผล                10   คะแนน 
5. ลักษณะของลูกอัณฑะหลังการตอน                            20   คะแนน 
6. เวลาที่ใช๎ในการตอน (ไมํเกิน 7 นาที)                          15   คะแนน 
                    รวมคะแนน                                      100    คะแนน 
 
**ค าอธิบายเพิ่มเติมเกณฑ์การให้คะแนน 
1. การเตรียมอุปกรณ๑และการใช๎เครื่องมือ   ผู๎เข๎าแขํงขันจะต๎องเตรียมอุปกรณ๑ในการตอนสุกรดังนี้ 
    1.1 ตัดไหมหรือด๎ายสําหรับที่ใช๎ผูกสายรั้งอัณฑะ 
    1.2 ผสมน้ํายาฆําเชื้อในถาดเครื่องมือสําหรับไหมหรือด๎ายและเครื่องมือทั่วไปและให๎ผสมน้ํายาฆําเชื้อในภาชนะแยก
ตํางหาก (ภาชนะทรงสูงเชํนแก๎วน้ําฯลฯ) สําหรับแชํมีดผําตัด 
   1.3 เตรียมสําลีสําหรับใช๎งาน 
   1.4 นําใบมีดผําตัดใสํด๎ามมีดหากใสํใบมีดไมํถูกต๎องหัก 1 คะแนน เมื่อประกอบใบมีดเข๎ากับด๎ามมีดแล๎วไมํนําลงไป
แชํรวมกันในถาดน้ํายาฆําเชื้อถ๎าใสํลงไปในถาดน้ํายาฆําเชื้อ หัก 1 คะแนน 
   1.5 เตรียมยาปฏิชีวนะสําหรับฉีดสุกรหากภายในกระบอกฉีดยามีฟองอากาศหัก 1 คะแนน ตํอเข็ม 
   1.6 หากมีการวางอุปกรณ๑ทุกชนิดกันพื้นหัก 1 คะแนนตํอชิ้น (มีด เข็มฉีดยา สําลี ฯลฯ) 
 

2. ทักษะในการจับสุกร/ความถูกต๎องของทําจับสุกรขณะตอน 
   2.1 ผู๎เข๎าแขํงขันต๎องจับสุกรโดยไมํเป็นอันตรายตํอตัวสุกรและผู๎ปฏิบัติงาน 
   2.2 ผู๎เข๎าแขํงขันจะต๎องจับสุกรครั้งละ 1 ตัวด๎วยความนุํมนวลและไมํทรมานสัตว๑หากจับขาหน๎าหรือจับสุกรด๎วย
ความรุนแรงหัก 2 คะแนนตํอครั้ง 
   2.3 ในขณะที่ทําการตอนสามารถจับสุกรทําใดก็ได๎ที่ถนัดหากจับสุกรแล๎วหลุดหรือปลํอยหัก 1 คะแนนตํอครั้ง       
และหลังจากตอนเสร็จแล๎วต๎องนําสุกรไปวางในคอกสังเกตอาการด๎วยความนุํมนวลและไมํทรมานสัตว๑หากผู๎แขํงขัน  
โยนสุกรหัก 2 คะแนน 
 

3. ทักษะความถูกต๎องของขั้นตอนการปฏิบัติ 
   3.1 การทําความสะอาดอัณฑะกํอนทําการตอนผู๎เข๎าแขํงขันจะต๎องทําความสะอาดบริเวณอัณฑะกํอนทําการตอน
โดยใช๎สําลีชุบแอลกอฮอล๑ 70% เช็ดทําความสะอาดบริเวณที่ตอนเป็นวงกว๎าง หากมีมูลสุกรติดอยูํสามารถใช๎น้ํายาฆํา
เชื้อที่ผสมไว๎ล๎างทําความสะอาดกํอนเช็ดด๎วยแอลกอฮอล๑ได๎ 
   3.2 วิธีการกรีดเปิดปากแผลผู๎เข๎าแขํงขันจะต๎องกรีดปากแผลทีละข๎างโดยรอยกรีดจะต๎องไมํเล็กหรือใหญํจนเกินไป
และจะต๎องกรีดเปิดเพียงครั้งเดียวในหนึ่งแผล (หากมากกวํา 1 ครั้งหัก 1 คะแนนตํอการกรีด 1 ครั้ง) และเมื่อกรีดเปิด
ปากแผลเสร็จในแตํละครั้งแล๎วผู๎เข๎าแขํงขันจะต๎องไมํถือมีดไว๎ในมือในขณะบีบเค๎นหาลูกอัณฑะหากฝุาฝืนตัด 2 คะแนน
บาดแผลจะต๎องเรียบไมํเป็นริ้วและอยู่ด้านล่างของลูกอัณฑะการกรีดจะต๎องโดนอัณฑะไมํลึกเกินไป และจะต้องตอน
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ให้เสร็จหนึ่งข้างก่อนที่จะเริ่มกรีดเปิดปากแผลเพื่อท าการตอนข้างที่เหลือในกรณีลูกอัณฑะมีรอยกรีดลึกเกินไป        
หักคะแนน 1 คะแนนตํอลูก 
   3.3 วิธีการมัดและตัดสายรั้งอัณฑะผู๎เข๎าแขํงขันจะต๎องเปิดถุงหุ๎มอัณฑะชั้นในและรูดเข๎าหาลําตัวสุกรให๎มากที่สุดและ
ทําการมัดสายรั้งอัณฑะทั้งหมด (โดยผู๎เข๎าแขํงขันจะต๎องใช๎คีบหนีบเส๎นเลือดกํอนมัด) หากไมํเปิดถุงหุ๎มอัณฑะหัก 2 
คะแนนตํอถุงหลังจากมัดสายรั้งอัณฑะแล๎วผู๎เข๎าแขํงขันจะต๎องตัดสายรั้งอัณฑะบริเวณระหวํางรอยมัดกับลูกอัณฑะและ
นําลูกอัณฑะมาวางในถาดที่เตรียมไว๎เพ่ือให๎กรรมการตรวจหากทิ้งลูกอัณฑะหรือทําลูกอัณฑะตกพ้ืนหัก 2 คะแนน      
ตํอลูก บาดแผลจะต๎องได๎รับการทาด๎วยทิงเจอร๑ไอโอดีนและโรยผงกันแมลง 
  3.4 ความคลํองแคลํวในการตอนสุกรผู๎เข๎าแขํงขันจะต๎องทําการตอนสุกรด๎วยความคลํองแคลํวซึ่งแสดงถึงทักษะและ
ความสามารถที่ได๎เรียนมาในกรณีท่ีผู๎เข๎าแขํงขันทําอุปกรณ๑ เชํน มีดผําตัดคีมหนีบเส๎นเลือดเป็นต๎นตกพ้ืนหัก 5 คะแนน
ตํอชิ้นหากนํามาใช๎ตํอโดยไมํล๎างทําความสะอาดและฆําเชื้อหัก 2 คะแนนตํอชิ้น 
   3.5 การจัดเก็บอุปกรณ๑และการทําความสะอาดหลังเสร็จสิ้นการตอนสุกรทั้ง 2 ตัว  ผู๎เข๎าแขํงขันจะต๎องจัดเก็บ
อุปกรณ๑ให๎เรียบร๎อยโดยให๎อยูํในลักษณะเดิมกํอนเริ่มทําการตอนและต๎องทําความสะอาดเครื่องมือและโต๏ะสําหรับวาง
เครื่องมือเมื่อเสร็จเรียบร๎อยแล๎วให๎ผู๎เข๎าแขํงขันทั้ง 2 คนยกมือทั้ง 2 ข๎างเพ่ือเป็นสัญญาณให๎กรรมการหยุดเวลากรณี
เก็บอุปกรณ๑ไมํเรียบร๎อยหัก 1 คะแนนตํอชิ้น 
 

4. ความสะอาดและความเรียบร๎อยของบาดแผล 
    กรรมการจะทําการตรวจบาดแผลสุกร หลังจากการตอนโดยบาดแผลจะต๎องอยูํในตําแหนํงที่เหมาะสม (เมื่อสุกรยืน) 
บาดแผลไมํมีเลือดไหลออกมาและไมํมีสายรั้งอัณฑะโผลํออกมาให๎เห็นรอยแผล  ที่ตอนไมํเสมอกันหากมีจะหัก               
2 คะแนน หรือรอยแผลเอียงไมํตรงหัก 2 คะแนน 
 

5. ลักษณะของลูกอัณฑะหลังการตอน 
    ลูกอัณฑะจะต๎องแสดงอยูํบนถาดที่จัดเตรียมไว๎ทั้ง 2 ใบ (1 ตัว) โดยลูกอัณฑะจะต๎องอยูํในสภาพสมบูรณ๑ (หากมี
รอยกรีดต๎องลึกไมํเกิน 1 ใน 3 ของลูกอัณฑะและมีรอยกรีดเพียงรอยเดียว) ถ๎าลูกอัณฑะไมํสมบูรณ๑หัก 5 คะแนน         
ตํอลูก 
 

6. เวลาที่ใช๎ในการตอน (ไมํเกิน 7 นาที) 
   ผู๎เข๎าแขํงขันจะต๎องใช๎เวลาในการตอนสุกรทั้ง 2 ตัวไมํเกิน 7 นาที ซึ่งหากผู๎เข๎าแขํงขันใช๎เวลาตามที่กําหนดจะได๎รับ
คะแนนเต็มในสํวนนี้แตํหากใช๎เวลาเกิน 7 นาทีจะไมํได๎รับคะแนนในสํวนนี้หากใช๎เวลาเกิน 10 นาทีจะไมํได๎รับการ
พิจารณาคะแนนทั้งหมด 
ผู้ประสานงาน :  อาจารย๑ ดร.อุดมศักดิ์  นพพิบูลย๑    เบอร๑โทร   097-3421707 
                     อาจารย๑ชุตพิงษ๑   เนตรพระ          เบอร๑โทร   080-7335664 
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การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 
วันที่  25 - 26 มกราคม 2561  

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

ชื่อทักษะ        การตอบปัญหาทางสัตวศาสตร์ 
ประเภท         เดี่ยว   ไมํจํากัดเพศ   สํงได๎ไมํเกิน 3 ทีม 

สนามแข่งขัน   อาคารคณะเกษตรศาสตร๑และเทคโนโลยี  สาขาวิชาสัตวศาสตร๑ ห๎อง สศ.127 
วันที่แข่งขัน    วันที่  26  มกราคม  2561  เวลา 09.00 – 12.00 น.    

กติกาและการแข่งขัน 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
นักศึกษาที่ศึกษาอยูํในหนํวยงานที่รํวมแขํงขัน ไมํเกินระดับปริญญาตรี  
กติกาและการด าเนินการแขง่ขัน  
1.  ข๎อสอบทั้งหมด มี 30 ข๎อ  มีตัวเลือกตอบ 
2.  เวลาการแขํงขันข๎อละ 30  วินาที  ผู๎เข๎าแขํงขันทั้งหมดจะเริ่มทําข๎อสอบพร๎อมกัน  โดยมีสัญญาณกริ่งเตือนเมื่อ 
    หมดเวลาแตํละข๎อ 
3.  ผู๎เข๎าแขํงขัน สํงตัวแทนสถาบันละ ไมํเกิน 3 ทีม  
4. กรณีสงสัยให๎ยกมือถามกรรมการทันที 
หมายเหตุ 

- การตัดสินของกรรมการถือเป็นข้อยุติ 
 

ผู้ประสานงาน :     ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑สุรณี  เหลําวัฒนกุล  เบอร๑โทร    086-2552929 
                        ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑อนุรัตน๑   ลิ่มสกุล     เบอร๑โทร    081-5476226 
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การแข่งขันทักษะวิชาการ 
กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
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การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 
วันที่  25 - 26 มกราคม 2561  

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

ชื่อทักษะ         การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (หมูหยอง) 

ประเภท           เดี่ยว   ไมํจํากัดเพศ 
สนามแข่งขัน     เวทีกลาง  
วันที่แข่งขัน       วันที่  25  มกราคม 2561  เวลา 09.00 – 12.00  น.   

กติกาการแข่งขัน 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
    นักศึกษาที่ศึกษาอยูํในหนํวยงานที่รํวมแขํงขัน ไมํเกินระดับปริญญาตรี  
กติกาและการด าเนินการแขง่ขัน 

1. มีเวลาการแขํงขัน 3 ชั่วโมง  
2. ผู๎เข๎าแขํงขันต๎องสํงสูตรที่ใช๎กํอนทําการแขํงขัน 
3. จัดสํงผลิตภัณฑ๑ทั้งหมด 
4. ทําความสะอาดอุปกรณ๑การแขํงขันให๎เรียบร๎อยเมื่อเสร็จสิ้นการแขํงขัน 
5. คําตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  

อุปกรณ์ประจ าโต๊ะแข่งขัน (ผู้จัดการแข่งขันเตรียมให้) อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมา 
1. เนื้อหมูสํวนสะโพก 1 กิโลกรัม   
2. เครื่องปรุงรส ได๎แกํ ซีอ้ิวขาวสูตร 1 น้ําตาลทราย, เกลือ, 
ซีอ้ิวดําหวาน, ผงพะโล๎ , 
หมายเหตุ: ผู๎เข๎าแขํงขันสามารถเตรียมสํวนผสมมาเองได๎ 

 
 

1. หม๎อต๎ม                  จํานวน   2 ใบ 
2. กะละมังสแตนเลส     จํานวน   2 ใบ 
3. เครื่องชั่ง 
4. ช๎อนตวง 
5. เขียง  มีด   
6. เตาแก๏ส 
7. ชุดกระทะ ตะหลิว 
8. ตะแกรง + ถาด 
9. อุปกรณ๑เพ่ิมเติมที่จําเป็น 

 
 
 
 
 



~ 55 ~ 
 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน  
 
 
 

 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 
1. รูปลักษณ๑ภายนอก  
     1.1  ส ี 10 
     1.2  ความเป็นเส๎นใย 10 
     1.3 ความกรอบแห๎ง 10 
     1.4 ความฟู 10 
2. รสชาติ 20 
3. ร๎อยละของผลผลิตที่ได๎ 10 
4. การจัดการ ขั้นตอนการทํา (ความสะอาด,เวลาการทําผลิตภัณฑ๑) 10 

ผู้ประสานงาน : อาจารย๑ ดร.นุจรี สอนสะอาด    เบอร๑โทร  085-6137233 
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การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 
วันที่  25 - 26 มกราคม 2561  

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

ชื่อทักษะ        การวิเคราะห์ปริมาณวิตามินซีในอาหารด้วยเทคนิคสเปคโตรโฟโตเมตรี 
ประเภท          ทีม  2   คน   ไมํจํากัดเพศ 
สนามแข่งขัน   ห๎องปฏิบัติการวิเคราะห๑ทางเคมี  อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 3  
วันที่แข่งขัน     วันที่  25  มกราคม  2561  เวลา 09.00 – 12.00 น.   

กติกาการแข่งขัน 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
นักศึกษาที่ศึกษาอยูํในหนํวยงานที่รํวมแขํงขัน ไมํเกินระดับปริญญาตรี  
กติกาและการด าเนินการแขง่ขัน 
การวิเคราะห๑ปริมาณวิตามินซีในอาหารด๎วยเทคนิคสเปคโตรโฟโตเมตรีโดยการแขํงขันแบํงออกเป็น 3 สํวนดังนี้ 

1. การประเมินความเหมาะสมการใช๎อุปกรณ๑และเทคนิคการวิเคราะห๑ทางเคมีอาหาร 
2. การประเมินความถูกต๎องการใช๎เครื่องมือสเปคโตรโฟโตเมตรี 
3. การประเมินความถูกต๎องของผลการวิเคราะห๑ 

การด าเนินการแข่งขัน 
1. กรรมการชี้แจงกติกา และเปิดให๎ผู๎เข๎าแขํงขันซักถาม จากกรรมการให๎สัญญาณเริ่มจับเวลา 
2. ผู๎เข๎าแขํงขันเลือกอุปกรณ๑สําหรับทําการวิเคราะห๑เริ่มทําการเตรียมสารเคมีสําหรับสร๎างกราฟมาตรฐาน 
3. ผู๎เข๎าแขํงขันทําการสร๎างกราฟมาตรฐานโดยใช๎เครื่องสเปคโตรโฟโตเมตรีวัดคําการดูดกลืนแสงและสร๎างกราฟ

มาตรฐานด๎วยโปรแกรม Microsoft Excel  
4. ผู๎เข๎าแขํงขันทําการวัดคําการดูดกลืนแสงและคํานวณหาปริมาณวิตามินซีในตัวอยําง 
5. มีเวลาปฏิบัติทั้งสิ้น 45 นาท ี
6. คําตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  

 
อุปกรณ์ประจ าโต๊ะแข่งขัน (ผู้จัดการแข่งขันเตรียมให้) อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมา 

1. อุปกรณ๑สําหรับการทดลอง 
2. สารเคมี 
3. กระดาษบันทึกผลการทดลอง 
4. เครื่องวัดคําการดูดกลืนแสง 

1. Notbook  ที่มีโปรแกรม Microsoft excel 
2. เครื่องคิดเลข 
3. ปากกา เครื่องเขียน 
4. เสื้อกาวน๑ 
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หลักเกณฑ์การให้คะแนน  
หัวข้อการประเมิน คะแนน 

1. ความถูกต๎องของการเลือกใช๎อุปกรณ๑ 10 
2. ความถูกต๎องของเทคนิคการวิเคราะห๑ 10 
3. ความถูกต๎องของกราฟมาตรฐาน 25 
4. ความถูกต๎องของการใช๎เครื่องมือวิเคราะห๑ 25 
5. ความถูกต๎องของผลการวิเคราะห๑ 30 

คะแนนรวม 100 
   

ผู้ประสานงาน : ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑จันทร๑เฉิดฉาย   สังเกตุกิจ   เบอร๑โทร  089-6272098 
                    อาจารย๑ ดร. วิทวัส ไตรรัตนาภิกุล                เบอร๑โทร  083-4002134 
                    นางสาวนันติยา สายยศ                             เบอร๑โทร  089-8494767 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



~ 58 ~ 
 

การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 
วันที่  25 - 26 มกราคม 2561  

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

ชื่อทักษะ         เทคนิคการอบแห้งผลิตผลเกษตร 

ประเภท           ทีม  3  คน   ไมํจํากัดเพศ 
สนามแข่งขัน     อาคารแปรรูปอาหาร 2  
วันที่แข่งขัน       วันที่  25  มกราคม 2561  เวลา 09.00 – 12.00  น.   

กติกาการแข่งขัน 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
    นักศึกษาที่ศึกษาอยูํในหนํวยงานที่รํวมแขํงขัน ไมํเกินระดับปริญญาตรี  
กติกาและการด าเนินการแขง่ขัน 
1. เวลาที่ใช๎ในการแขํงขันทั้งหมดจํานวน 3 ชั่วโมง 
2. ทําการอบแห๎งผลิตผลเกษตรในเวลาที่กําหนด โดยกําหนดอุณหภูมิเริ่มต๎น 90 ºC  ทั้งนี้แตํละกลุํมกําหนด        

การเตรียมขั้นต๎น (pre-treatment) ระยะเวลาที่ใช๎ในการอบ และลักษณะของผลิตผลเกษตรด๎วยตัวเอง 
3. ผลไม๎ทีใ่ช๎ในการแขํงขันประกอบ คือ แอปเปิล 
4. การกําหนดคําที่ใช๎ในอบแห๎ง และต๎องแสดงวิธีการคํานวณ ดังนี้ 
 4.1 % wet basis (wb) 
 4.2 % dry basis (db) 
 4.3 Drying Rate 
          4.4 ประเมินคุณสมบัติด๎านรสชาติ 
5. การให๎คะแนน  คะแนนทั้งหมด 100 คะแนน ประกอบด๎วยตํอไปนี้ 
 5.1 สํวนการคํานวณ (30 คะแนน) 
 5.2 การบริหารจัดการ  
  5.2.1 เสร็จทันเวลา (10 คะแนน) 
  5.2.2 การวางแผนในระหวํางปฏิบัติงาน (10 คะแนน) 

             5.2.3 ความถูกต๎องทางวิชาการ โดยประเมินจากลําดับการปฏิบัติงาน (20 คะแนน) 
 5.3 ผลิตภัณฑ๑สุดท๎าย 
  5.3.1 ประเมินคุณสมบัติด๎านรสชาติ (20 คะแนน) 
 5.4. การแตํงกายของผู๎เข๎าแขํงขัน (10 คะแนน) 
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อุปกรณ์ประจ าโต๊ะแข่งขัน (ผู้จัดการแข่งขันเตรียมให้) อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมา 
1. ผลไม๎                                    
2. เครื่องชั่ง                         
3. กระดาษฟอยล๑                             
4. มีดหั่น                                                                                       
5. มีดปลอกผลไม๎                    
6. เขียง                                           
7. กะละมังสแตนเลส               
8. กระดาษทิชชู 
9. แคลเซียมคลอไรด๑ 
10. กรดซิตริก 
หมายเหตุ : รายการที่ 4. มีดหั่น 5. มีดปลอกผลไม๎ 
และ 6. เขียง ทางผู๎เข๎ารํวมแขํงขันสามารถจัดเตรียมมา
เองได๎ 

1. เครื่องคิดเลข (ไมํอนุญาตให๎ใช๎โทรศัพท๑มือถือใน
การคํานวณ)          

ผู้ประสานงาน : อาจารย๑ ดร. วิทวัส ไตรรัตนาภิกุล   เบอร๑โทร  083-4002134 
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การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 
วันที่  25 - 26 มกราคม 2561  

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

ชื่อทักษะ         การแปรรูปผลไม้โดยการใช้น้ าตาล (แยมสับปะรด) 
ประเภท          เดี่ยว   ไมํจํากัดเพศ      
สนามแข่งขัน    เวทีกลาง 
วันที่แข่งขัน      วันที่  25  มกราคม  2561  เวลา 13.00 – 16.00 น.   

กติกาการแข่งขัน 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
นักศึกษาที่ศึกษาอยูํในหนํวยงานที่รํวมแขํงขัน ไมํเกินระดับปริญญาตรี  
กติกาและการด าเนินการแขง่ขัน 
    1. เวลาที่ใช๎ในการแขํงขันทั้งหมดจํานวน 3 ชั่วโมง 
    2. ทําการแปรรูปแยมสับปะรด บรรจุขวด ขนาด 16 Oz  จํานวน 1หรือ 2 ขวด (โดยกําหนดให๎หาสูตร     
การผลิตเอง) 
    3. การให๎คะแนน  คะแนนทั้งหมด 100  คะแนน ประกอบด๎วยตํอไปนี้ 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน 
- คํา TSS ของแยม (อยูํในชํวง 64-65 %) 10 
- สีของแยมและความมันเงาของแยม 10 
- ลักษณะความข๎นหนืดของแยม , การเซทตัวไมํเหลวหรือไหล 40 
- รสชาต ิกลิ่น 10 
- ลักษณะและขนาดของ เนื้อสับปะรดในแยม 10 
- ตําหนิ  10 
-การบริหารจัดการ  การแตํงกาย 10 

รวมคะแนน 100 
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อุปกรณ์ประจ าโต๊ะแข่งขัน (ผู้จัดการแข่งขันเตรียมให้) อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมา 
1. สับปะรด  จํานวน  3  ลูก  พันธุ๑ปัตตาเวีย 
2. น้ําตาล   
3. กรดซิตริก  1  กระปุก  
4. ตาชั่ง  จํานวน  1  อัน 
5. เตาแก๏ส  จํานวน  1  ชุด 
6. มีดหั่น  จํานวน  1  ด๎าม 
7. เขียง  จํานวน  1  อัน 
8. ช๎อน  จํานวน  1  คัน 
9. กะละมังสแตนเลส  จํานวน  2  ใบ 
10. ถุงมือพลาสติก  จํานวน  2  คู ํ
11. ถาด  จํานวน  1  อัน 
12. ถุงพลาสติก  จํานวน 5  ใบ 
13. ขวดแก๎วขนาด 16 OZ   จํานวน  3  ใบ 
15. ทัพพี  จํานวน  1  อัน 
16. กระดาษเอนกประสงค๑  จํานวน  1  ม๎วน 
17. PH meter (สํวนกลาง )  จํานวน  1  เครื่อง 
18. เพกติน มีคํา DE = 55 - 60 % จํานวน 1 กระป๋อง 
19. อุปกรณ๑การไตรเตรทหา % กรด 
      ขวดรูปชมพํู 
      0.1 NaOH 
      ฟีนอฟทาลีน 

1. Handrefractometer        จํานวน     1     อัน                                 
2. เทอร๑โมมิเตอร๑                  จํานวน    1      อัน                                                      
3. กระทะทองเหลือง + ไม๎พาย  จํานวน    1     อัน 
4. มีด 
5. เขียง 
6. เครื่องคิดเลข 
                                     
 

ผู้ประสานงาน :  อาจารย๑ ดร.นุจรี สอนสะอาด    เบอร๑โทร  085-6137233 

 
 
 
 
 
 
 
 



~ 62 ~ 
 

การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 
วันที่  25 - 26 มกราคม 2561  

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

ชื่อทักษะ           การตรวจสอบคุณภาพอาหารกระป๋อง  
ประเภท            เดี่ยว  ไมํจํากัดเพศ    
สนามแข่งขัน      อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร 3 ห๎องปฏิบัติการทางเคมี 
วันที่แข่งขัน           วันที่  25  มกราคม  2561  เวลา 13.00 – 16.00 น.   

กติกาการแข่งขัน 

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  
  นักศึกษาที่ศึกษาอยูํในหนํวยงานที่รํวมแขํงขัน ไมํเกินระดับปริญญาตรี  
กติกาการแข่งขัน 

1. ผู๎เข๎ารํวมการแขํงขันแบบเดี่ยว  
2. เวลาที่ใช๎ในการแขํงขันทั้งหมดจํานวน 3 ชั่วโมง 
3. ทําการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ๑อาหารกระป๋องจากตัวอยํางที่เตรียมให๎ ดังนี้ 
 3.1 บอกขนาดกระป๋อง 
 3.2 น้ําหนักท้ังหมด (Total Weight) 
 3.3 น้ําหนักสุทธิ (Net Weight) 
 3.4 น้ําหนักเนื้ออาหาร (Drain Weight) 
 3.5 ความเป็นสุญญากาศ(Vacuum) 
 3.6 ชํองวํางเหนือกระป๋อง (Head Space) 
 3.7 ปริมาณกรด (%Total Acidity) 
 3.8 ปริมาณของแข็งที่ละลายได๎ทั้งหมด (TSS) 
 3.9 คําความเป็นกรด-ดําง(pH) 
 3.10 หาความจุกระป๋อง 
 3.11 หาปริมาตรบรรจุ 
4. การให๎คะแนน  คะแนนทั้งหมด 70 คะแนน ประกอบด๎วยตํอไปนี้ 
 4.1 ความถูกต๎องของข๎อมูลที่ได๎จากการตรวจสอบ  (55 คะแนน) 
 4.2 การวางแผนการทํางาน การบริหารจัดการด๎านตํางๆ และ การแตํงกายของผู๎เข๎าแขํงขัน  (15 คะแนน) 
5. คําตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
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ลักษณะท่ีท าการตรวจสอบ ลักษณะคุณภาพ 
 ผลการตรวจสอบ คะแนน 

ขนาดกระป๋อง(Size)   
น้ําหนักทั้งหมด (Total Weight)   
น้ําหนักสุทธิ (Net Weight)   
น้ําหนักเนื้ออาหาร (Drain Weight)   
ความเป็นสญุญากาศ (Vacuum)   
ชํองวํางเหนือกระป๋อง (Head Space)   
ปริมาณกรด (% TA)   
ปริมาณของแข็งที่ละลายได๎ทั้งหมด (TSS)   
คําความเป็นกรด-ดําง (pH)   
ความจุกระป๋อง   
ปริมาตรบรรจ ุ   
การวางแผนการทํางาน การบริหารจัดการด๎านตาํงๆ และ การ
แตํงกายของผู๎เข๎าแขํงขัน 

  

รวมคะแนน    
 

อุปกรณ์ประจ าโต๊ะแข่งขัน (ผู้จัดการแข่งขันเตรียมให้) อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมา 
1.  ผลไม๎กระป๋อง  จํานวน  3 กระป๋อง 
3.  เครื่องชั่ง  จํานวน  1 เครื่อง 
4.  เวอร๑เนียคาลิปเปอร๑  จํานวน  1 เครื่อง 
6.  กระชอน  จํานวน  1  อัน 
8.  ปิเปต  จํานวน  1  อัน 
9.  ขวดรูปชมพํู  จํานวน  3  อัน 
10. ชุดไตเตรต  จํานวน  1  อัน 
11. ผ๎าขาวบาง  จํานวน  1  อัน 
12. กะละมังสแตนเลส  จํานวน  1  อัน 
13. ช๎อน  จํานวน  1  อัน 
14. เครื่องปั่น  จํานวน  1  อัน 
15. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด๑ 0.1 นอร๑มัล 
16. สารละลายฟินอร๑ทาลีนเข๎มข๎น ร๎อยละ1 
17. pH meter   จํานวน  1  อัน 

1.  รีแฟรกโตมิเตอร๑  จํานวน   1  อัน 
 

หมายเหตุ  :  ผู๎เข๎ารํวมการแขํงขันสามารถเตรียมเวอร๑เนียคาลิปเปอร๑มาเองได๎ 
ผู้ประสานงาน :  อาจารย๑จารุวรรณ   นามวัฒน๑   เบอร๑โทร  089-4847679    
                    นางสาวนันติยา   สายยศ        เบอร๑โทร  089-8494767    
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การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 
วันที่  25 - 26 มกราคม 2561  

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

ชื่อทักษะ         การท าเค้กเนย 
ประเภท          เดี่ยว   ไมํจํากัดเพศ      
สนามแข่งขัน    อาคารแปรรูปอาหาร 2 
วันที่แข่งขัน       วันที่  25  มกราคม  2561  เวลา 13.15 16.15 น.   

กติกาการแข่งขัน 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
นักศึกษาที่ศึกษาอยูํในหนํวยงานที่รํวมแขํงขัน ไมํเกินระดับปริญญาตรี  
กติกาและการด าเนินการแขง่ขัน 
    1. เวลาที่ใช๎ในการแขํงขันทั้งหมด จํานวน  3 ชั่วโมง 
    2. การทําเค๎กเนย ขนาด 1 ปอนด๑ กลม  จํานวน 2 ก๎อน (โดยกําหนดให๎หาสูตรการผลิตเอง) 
    3. ให๎ผู๎เข๎าแขํงขันเขียนอธิบายขั้นตอนการผลิตเค๎กเนยอยํางละเอียด (ตามแบบฟอร๑มที่กําหนด) 
    4. การให๎คะแนน  คะแนนทั้งหมด 50 คะแนน ประกอบด๎วยตํอไปนี้ 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน 
1. คุณภาพทางประสามสัมผัส  40 
  1.1. ลักษณะที่ปรากฏ  
    1.1.1 ขนาด และความสมดุลของชิ้นเค๎ก 10 
    1.1.2 รูปรําง และขนาดของเซลล๑ของเนื้อเค๎ก 5 
    1.1.3 สีเหลืองทอง 5 
    1.1.4 ความสม่ําเสมอของชิ้นเค๎กที่เกิดจากการหั่นเค๎ก 5 
 1.2. ลักษณะเนื้อสัมผัส และรสชาติ  
    1.2.1 ความนุํม ความยืดหยุํน และความเนียนเรียบของเนื้อเค๎ก 10 
    1.2.2 กลิ่นและรสชาติของเค๎ก 5 
2. ขั้นตอนการผลิตและสุขาภิบาล 10 
  3.1 มีชุดกันเปื้อนและหมวก สุขอนามัยของผู๎เข๎าแขํงขัน 2 
  3.2 การเตรียมวัตถุดิบ 3 
  3.3 การผสมและการใสํพิมพ๑ 3 
  3.4 การล๎าง การจัดเก็บและการสุขาภิบาลทั่วไป(ความสะอาด) 2 

รวมคะแนน 50 
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วัตถุดิบที่จัดใช้ใช้ร่วมกัน (จัดไว้ส่วนกลาง) 
1. จานสําหรับสํงผลิตภัณฑ๑ 
2. ไขํไกํ เบอร๑ 2 
3. มาการีนตราเบสท๑ฟููด 
4. น้ําตาลปุน 
5. น้ําตาลไอซิ่ง 
6. น้ําตาลทรายขาวตราลิน 
7. แปูงข๎าวโพด 
8. วานิลาน้ํา ตราวินเวอร๑ 
9. ผงฟูดับเบิลแอ็คติงตราเบสท๑ฟููด 
10. เกลือปุน 
11. นมข๎นจืดตราคาร๑เนชั่น 
12. Emulsifier EC25K 
13.นมผง 

 
อุปกรณ์ประจ าโต๊ะแข่งขัน (ผู้จัดการแข่งขันเตรียมให้) อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมา 
1. แปูงเค๎กตราพัดโบก       จํานวน 1  กก. 
2. เนยชนิดเค็มตราออร๑คิด   จํานวน 1  กก. 
3. พิมพ๑เค๎กกลมขนาด 1 ปอนด๑ จํานวน 2  อัน 
 

1. เครื่องผสมแปูงหรือเครื่องตีเค๎ก จํานวน 1 เครื่อง 

2. อุปกรณ๑สําหรับชั่งตวงวัด เชํน ตราชั่ง ถ๎วยตวง 
และช๎อนตวง 

3. สายไฟสําหรับพวงเครื่องผสม ประมาณ 5 เมตร 

4. อุปกรณ๑สําหรับเตรียมอบ เชํน อํางผสม ถ๎วยเล็ก 
ตะแกรงรํอนแปูง พายพลาสติก มีดเล็ก แปรงทาเนย 
กระดาษรองเค๎ก ถาดอบ ตะแกรงพักขนม ถุงมือกัน
ร๎อน ที่ปาดเค๎ก มีดตัดเค๎ก                       

ผู้ประสานงาน :  อาจารย๑นฤทธิ์ วาดเขียน   เบอร๑โทร  095-6138939 
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การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 
วันที่  25 - 26 มกราคม 2561  

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

ชื่อทักษะ         การตอบค าถามทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (Lab กริ๊ง) 
ประเภท          เดี่ยว   ไมํจํากัดเพศ      
สนามแข่งขัน    อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 1 ห๎อง ทอ.121 
วันที่แข่งขัน      วันที่  26  มกราคม  2561  เวลา 09.00 – 12.00 น.   

กติกาการแข่งขัน 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
นักศึกษาที่ศึกษาอยูํในหนํวยงานที่รํวมแขํงขัน ไมํเกินระดับปริญญาตรี  
กติกาและการด าเนินการแขง่ขัน 

4. ข๎อสอบทั้งหมดมี  30  ข๎อ  แบบมีตัวเลือก 4 ตัวเลือก 
5. กําหนดให๎ทุกหนํวยงานออกข๎อสอบ หนํวยงานละ 10 ข๎อ และนําสํงข๎อสอบในวันที่ 24 มกราคม 2561 

เพ่ือคณะกรรมการจะได๎คัดเลือกข๎อสอบเพื่อใช๎ในการแขํงขัน 
6. ข๎อสอบประกอบด๎วยวิชาเคมีอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร การแปรรูปอาหาร และวิศวกรรมอาหาร 
7. เวลาการแขํงขัน ข๎อละ 15 วินาที โดยมีสัญญาณกริ่งเตือนเมื่อหมดเวลาแตํละข๎อ 
8. ผู๎เข๎าแขํงขัน ทีมละ 1 คน   
9. การแขํงขัน  ผู๎เข๎าแขํงขันทั้งหมดจะเริ่มทําข๎อสอบพร๎อมกัน  โดยผู๎ที่อยูํที่ข๎อใด ให๎เริ่มทําจากข๎อนั้นกํอน  

และวนไปจนครบทุกข๎อ 
10. การตอบคําถามถ๎าเป็นชื่อภาษาอังกฤษ หรือภาษาละติน ให๎ตอบเป็นชื่อภาษานั้น ๆ 
11. ห๎ามผู๎แขํงขันจับ หรือเคลื่อนย๎ายเครื่องหมายตําง ๆ  
12. กรณีสงสัยให๎ยกมือถามกรรมการทันที 
13. คําตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  

 
อุปกรณ์ประจ าโต๊ะแข่งขัน (ผู้จัดการแข่งขันเตรียมให้) อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมา 

1. คําถามหรือ วัสดอุปกรณ๑ตํางๆ เกี่ยวกับปฏิบัติการ
ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 

 

1. ปากกา  และปากกาลบคําผิด 

ผู้ประสานงาน : อาจารย๑ ดร.กรุณรัตน๑    สกุลนามรัตน๑  เบอร๑โทร  093-3876779 
                    นางสาวภัทรศรี ผจงดี                      เบอร๑โทร  087-9567905 
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การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 
วันที่  25 - 26 มกราคม 2561  

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

ชื่อทักษะ         การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
ประเภท          เดี่ยว   ไมํจํากัดเพศ    
สนามแข่งขัน    เวทีเล็ก งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 6 
วันที่แข่งขัน      วันที่  26  มกราคม  2561  เวลา 09.00 – 12.00 น.   

กติกาการแข่งขัน 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
นักศึกษาที่ศึกษาอยูํในหนํวยงานที่รํวมแขํงขัน ไมํเกินระดับปริญญาตรี  
กติกาและการด าเนินการแขง่ขัน 
    1. ผู๎เข๎าแขํงขัน ทีมละ 1 คน   
    2. แตํงกายชุดนักศึกษา 
    3. ผู๎แขํงขันจะต๎องจับฉลากลําดับการแขํงขัน 
    4. ให๎ผู๎เข๎าแขํงขันเลือกหัวข๎อมาเองโดยหัวข๎อที่เลือกต๎องเก่ียวข๎องทางวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการอาหาร  
    5. สามารถเตรียมอุปกรณ๑ประกอบการเลําเรื่องมาเองได๎ 
    6. เวลาการแขํงขันเลําเรื่อง 3 นาที ซึ่งจะไมํรวมการแนะนําตัว เมื่อครบกําหนดเวลาจะมีสัญญาณกริ่งเตือนซึ่ง
จะต๎องหยุดเลําเรื่องทันที 
อุปกรณ์ประจ าโต๊ะแข่งขัน (ผู้จัดการแข่งขันเตรียมให้) อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมา 
   
หลักเกณฑ์การให้คะแนน  
การให้คะแนนจะมาจาก 2 ส่วน 
คะแนนส่วนที่ 1 คณะกรรมการ 3 ทําน คิดเป็น 80 % 
คะแนนส่วนที่ 2  จากผู๎เข๎ารับฟัง เป็นนักเรียนระดับมัธยม อยํางน๎อยจํานวน  10  คน  คิดเป็น 20 %   
 

เกณฑ์การให้คะแนนกรรมการ คะแนน 
หัวข๎อการเลําเรื่องนําสนใจเข๎าใจงําย สนุกสนาน                                                                                        15 
น้ําเสียงและลีลาทําทางในการเลําเรื่อง                                                                                                    15 
มีอุปกรณ๑ประกอบการเลําที่ทําให๎เข๎าใจงําย                                                                                              10 
ใช๎เวลาการเลําได๎พอดีกับเวลาที่กําหนด                                                                                                   10 

  
ผู้ประสานงาน :  อาจารย๑ ดร.นุจรี  สอนสะอาด   เบอร๑โทร  085-6137233 
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การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 
วันที่  25 - 26 มกราคม 2561  

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

ชื่อทักษะ         การน าเสนอผลงานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการอาหาร 
ประเภท          ทีม หรือ เดี่ยว   ไมํจํากัดเพศ    
สนามแข่งขัน    อาคารเกษตรศาสตร๑และเทคโนโลยี 
วันที่แข่งขัน       วันที่  26  มกราคม  2561  เวลา 09.00 – 12.00 น.   

กติกาการแข่งขัน 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
นักศึกษาท่ีศึกษาอยูํในหนํวยงานที่รํวมแขํงขัน ไมํเกินระดับปริญญาตรี  
กติกาและการด าเนินการแขง่ขัน 
การน าเสนอผลงาน ประกอบด๎วย 

12. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหาร ประกอบด๎วย 
1.1 ผลิตภัณฑ๑สําหรับจัดแสดง พร๎อมอุปกรณ๑ประกอบการจัดแสดง  
1.2 ผลิตภัณฑ๑สําหรับทดสอบชิม พร๎อมชุดภาชนะ อยํางน๎อย 5 ชุด สําหรับคณะกรรมการ 5 ทําน 

13. โปสเตอร์ 
              ผู๎เสนอผลงานแบบโปสเตอร๑ ให๎จัดทําโปสเตอร๑ด๎วยภาษาไทย ตามมาตรฐานสิ่งพิมพ๑ ขนาด A0  
(กว๎าง x สูง = 80 x 120 เซนติเมตร. หรือ 33.1 x 46.8 นิ้ว ตามแนวตั้งเท่านั้น) โดยในโปสเตอร๑กําหนดให๎      
ตรามหาวิทยาลัยอยูํตรงมุมซ๎ายของโปสเตอร๑ องค๑ประกอบของโปสเตอร๑ ประกอบด๎วย 

 ชื่อผลงานนวัตกรรม  ชื่อผู๎วิจัย หนํวยงานที่สังกัด และอีเมล๑ในการติดตํอ 

 บทนํา กลําวถึงท่ีมาความสําคัญ เหตุผล และวัตถุประสงค๑ในการศึกษา 

 อุปกรณ๑และวิธีการ สรุปสั้นๆถึงเครื่องมือ อุปกรณ๑ และวิธีการที่ใช๎ในกระบวนการวิจัย 

 ผลการทดลอง ระบุถึงผลการวิจัยที่สําคัญซึ่งสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ และวิธีการศึกษา ข๎อมูล
การค๎นพบที่โดดเดํนที่สุดของผลงาน  

 สรุปผลการทดลอง กลําวถึงสิ่งที่ค๎นพบจากการวิจัย ความสําเร็จของงานวิจัย ประโยชน๑ที่ได๎ 
และการพัฒนานําไปใช๎ประโยชน๑  

 เอกสารอ๎างอิง เลือกเฉพาะที่เกี่ยวข๎องโดยตรงเทํานั้น 

 ภาพประกอบ แผนภูม ิหรือตารางที่มีความสําคัญและนําสนใจ 

 ขนาดและรูปแบบของตัวอักษรควรให๎สามารถอํานได๎ชัดเจนจากระยะ 1 เมตร 
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 เลือกใช๎สีของพ้ืนหลังและตัวอักษรที่ดึงดูดความนําสนใจอํานได๎งํายแตํไมํควรเลือกใช๎สีฉูดฉาด
จนเกินไป 

 ควรพิสูจน๑อักษรอยํางละเอียดถี่ถ๎วน 

 ไมํจํากัดประเภทของวัสดุที่ใช๎ในการจัดทํา และสามารถอํานได๎ชัดเจน 
14. การน าเสนอผลงาน  ผู๎เสนอผลงานจะต๎องแสดงผลงานไว๎ตลอดเวลาการจัดงาน และอยูํประจําเพ่ือ

ตอบข๎อซักถามแกํผู๎สนใจและกรรมการ ตามกําหนดการสามารถนําเสนอ 
a. นําเสนอด๎วยปากเปลํา 7- 8 นาที 
b. ตอบคําถามคณะกรรมการ  7- 8 นาท ี 

15. เกณฑ์การตัดสิน คะแนนการประเมินรวม 100 คะแนนซึ่งมีคําน้ําหนักตามเกณฑ๑ตํอไปนี้ 
a. ผลิตภัณฑ์อาหาร (45 คะแนน) 

1) การคิดค๎นและพัฒนา (10 คะแนน)  
2) ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ (10 คะแนน) 
3) คุณภาพทางประสาทสัมผัส (15 คะแนน)  
4) บรรจุภัณฑ๑เหมาะสมกับผลิตภัณฑ๑ (10 คะแนน)  

b. โปสเตอร์ (40 คะแนน) 
1) เนื้อหา/ข้อมูล (30 คะแนน)  
1.1) ความเหมาะสมของชื่อเรื่องและความสําคัญของผลงานวิจัย (5 คะแนน)  
1.2) ความชัดเจนของวัตถุประสงค๑ที่สอดคล๎องกับปัญหาวิจัย (5 คะแนน)  
1.3) การจัดเรียงข๎อมูลความชัดเจนและรูปแบบการนําเสนอ (5 คะแนน)  
1.4) ผลการทดลองสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑หรือตอบโจทย๑ปัญหาวิจัย (10 คะแนน)  
1.5) การอธิบายและสรุปผลการวิจัย (5 คะแนน)  

     2) ลักษณะโปสเตอร์ (10 คะแนน)  
2.1) ความชัดเจน การใช๎ภาษา ตัวสะกด (5 คะแนน)  
2.2) ความสวยงามดึงดูดใจ สี รูปภาพอักษร (5 คะแนน) 

c.  การน าเสนอ (15 คะแนน)  
1) ความเข๎าใจในเนื้อหา (5 คะแนน) 
2) การตอบปัญหา (8 คะแนน)  
3) บุคลิกภาพของผู๎นําเสนอผลงาน (2 คะแนน)  
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16. กําหนดให๎ติดโปสเตอร๑ได๎ตั้งแตํเวลา 15.00 น. ของวันที่ 25 มกราคม 2561 และเจ๎าของผลงานต๎อง
ยืนประจําโปสเตอร๑ เพ่ือนําเสนอผลงานและตอบคําถามในวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลาในการ
นําเสนอ จะแจ๎งให๎ทราบภายหลัง 

17. เวลาในการนําเสนอ จะแจ๎งให๎ทราบภายหลัง 
อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมา 
1. ตัวอยํางผลิตภัณฑ๑อาหาร และโปสเตอร๑ผลงานของผู๎เข๎าแขํงขัน 
2. อุปกรณ๑การจัดแตํงโปสเตอร๑เพื่อความสวยงาม และอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร                                     
ผู้ประสานงาน :  ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑จันทร๑เฉิดฉาย   สังเกตุกิจ   เบอร๑โทร  089-6272098 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแข่งขันทักษะวิชาการ 
กลุ่มสาขาวิชาประมง 
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การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 
วันที่  25 - 26 มกราคม 2561  

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
สาขาวิชาประมง 

ชื่อทักษะ        การจัดตู้พรรณไม้น้ าสวยงาม 

ประเภท          ทีม   2   คน  (ไมํจํากัดเพศ)  สํงได๎ไมํเกิน 1 ทีม 
สนามแข่งขัน    อาคารสาขาวิชาประมง 
วันที่แข่งขัน      วันที่  25  มกราคม 2561  เวลา   09.00 – 12.00 น. 

กติกาการแข่งขัน 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
       นักศึกษาที่ศึกษาอยูํในหนํวยงานที่รํวมแขํงขัน ไมํเกินระดับปริญญาตรี  
กติกาและการด าเนินการแขง่ขัน 

1. คณะกรรมการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ๑ไว๎ให๎ อาทิ ตู๎ปลาขนาด 24 นิ้วพร๎อมขาตั้ง หิน พรรณไม๎น้ํา ขอนไม๎
และโอํงดินเผา เป็นต๎น  

2. เวลาที่ใช๎ในการแขํงขัน 2 ชั่วโมง ตั้งแตํเวลา 09.30 น. – 11.30 น. 
3. ห๎ามนําวัสดุ และอุปกรณ๑จากภายนอกเข๎ามาจัด และตกแตํงในตู๎ปลา 
4. คําตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  

อุปกรณ์ประจ าโต๊ะแข่งขัน (ผู้จัดการแข่งขันเตรียมให้) 
1.ตู๎ปลาขนาด 24 นิ้วพร๎อมขาตั้ง                                      จํานวน   1   ชุด 
2. กรวดรองพ้ืน                                                          จํานวน   6   กิโลกรัม 
3. ทรายรองพ้ืน                                                          จํานวน   6   กิโลกรัม 
4. พรรณไม๎น้ําคละชนิดๆ ละ                                           จํานวน  40  ต๎น 
5.วัสดุตกแตํง เชํน ขอนไม๎ โอํงดินเผา                                 จํานวน   1   ชุด 
8. ถังน้ําหูหิ้ว ขนาด 10 ลิตร                                            จํานวน   1   ชุด 
9. ผ๎าเช็ดโต๏ะ                                                              จํานวน   1    ผืน 
10. ปากคีบสําหรับจัดพรรณไม๎น้ํายาว 1 ฟุต                         จํานวน   1    อัน 
12. กรรไกร                                                                จํานวน   1    อัน 
13. มีดคัตเตอร๑                                                            จํานวน   1    อัน 
14. ใยแก๎ว                                                                 จํานวน   1    ชิ้น 
15. เชือก                                                                   จํานวน   1    หลอด 
11. สายยางลักน้ํา                                                         จํานวน   1    อัน 
12. น้ํายาปรับสีน้ํา                                                        จํานวน   1    ขวด 
ผู้ประสานงาน :  ผู๎ชํวยศาสตราจาย๑ ดร.กฤติมา  เสาวกูล   เบอร๑โทร  086 – 2496450 
                      อาจารย๑ สรุิยา   อุดด๎วง                    เบอร๑โทร   085 - 7659595 
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การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 
วันที่  25 - 26 มกราคม 2561  

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
สาขาวิชาประมง 

ชื่อทักษะ          การบรรจุลูกปลาลงถุง 

ประเภท            ทีม   2   คน  (ไมํจํากัดเพศ)  สํงได๎ไมํเกิน 1 ทีม 
สนามแข่งขัน      อาคารสาขาวิชาประมง 
วันที่แข่งขัน        วันที่  25  มกราคม 2561  เวลา   09.00 – 12.00 น. 

กติกาการแข่งขัน 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
      นักศึกษาที่ศึกษาอยูํในหนํวยงานที่รํวมแขํงขัน ไมํเกินระดับปริญญาตรี 
กติกาและการด าเนินการแขง่ขัน 
    1. คณะกรรมการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ๑ไว๎ให๎ อาทิถุงพลาสติกสําหรับบรรจุพันธุ๑ปลา ขนาด 18  x 28 นิ้ว     
หนังยางวงใหญํ ถังน้ํา น้ําสะอาด ถังออกซิเจน นาฬิกาจับเวลา และกระบอกตวงน้ํา ขนาด 2 ลิตร 
    2. กํอนเริ่มการแขํงขันผู๎แขํงขันห๎ามตรวจเช็คอุปกรณ๑เอง จะมีกรรมการจับเวลาตรวจเช็คอุปกรณ๑ให๎ผู๎แขํงขัน
ในแตํละทีม (หากมีอุปกรณ๑ไมํครบ หรือไมํถูกต๎องให๎กรรมการจับเวลาแจ๎งตํอคณะกรรมการตัดสินหรื อ                  
ผู๎ประสานงานกํอนเริ่มการแขํงขัน) 
    3. กรรมการให๎สัญญาณเริ่มการแขํงขัน และเริ่มจับเวลาเมื่อทุกทีมพร๎อม โดยใช๎เวลาในการแขํงขันรอบละ              
ไมํเกิน 10 นาท ี
    4. ผู๎แขํงขันซ๎อนถุง 2 ชั้น และ พับปากถุงประมาณ 2 นิ้ว ตวงน้ําประมาณ2 ลิตร บรรจุลงในถุงแตํละถุง 
    5. บรรจุออกซิเจนประมาณ ¾ ของถุง หมุนถุงให๎ปากถุงม๎วนเป็นรูปก๎นหอยเต็มวงสมบูรณ๑ และใช๎หนังยางรัด
ให๎แนํน ให๎ถุงเตํงตึง 
    6. นําถุงที่บรรจุเรียบร๎อยแล๎ว มาวางจัดเรียงเป็นแถวให๎เรียบร๎อย โดยวางให๎ปากถุงอยูํในทิศทางเดียวกัน        
แถวละ 5 ถุง (หรือน๎อยกวําหากบรรจุได๎ไมํถึง 5 ถุง) หากไมํนํามาจัดเรียงไว๎จะไมํนํามานับจํานวน 
    7. คําตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
 
อุปกรณ์ประจ าโต๊ะแข่งขัน (ผู้จัดการแข่งขันเตรียมให้) 
1. ถุงพลาสติก                 จํานวน 10 ใบ 
2. หนังยางวงใหญํ            จาํนวน 10 เส๎น 
3. ถังออกซิเจนพร๎อมสาย    จํานวน 1 ถัง 
4. ถังใสํน้ํา                      จํานวน 1 ถัง 
5. ขันตักน้ํา                     จํานวน 1 ใบ 
 
หลักเกณฑ์การให้คะแนน  
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ข้อ หัวข้อ คะแนน 
กลุ่มที่ 

1 2 3 4 5 
1 ความตึงของถุง 15      
2 รัดยางให๎แนํน สามารถคลี่ออกได๎งํายเมื่อ

นําปลาไปปลํอย 
15      

3 ความสมบูรณ๑ของก๎นหอย ต๎องสมบูรณ๑
เต็มวงก๎นหอย 

15      

4 ปริมาณออกซิเจนต๎องไมํมากกวํา หรือ 
น๎อยกวํา ¾ ของถุง 

15      

5 ปริมาณน้ําต๎องไมํมากกวําหรือน๎อยกวํา  
 2 ลิตร  

15      

6 ระยะเวลาในการปฏิบัติ 15      
7 การทํางานเป็นทีม 10      
 รวม 100       

ผู้ประสานงาน :  ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑สมาน  จงเทพ  เบอร๑โทร  081 - 4707026 
                      อาจารย๑ เถลิงเกียรติ       สมนึก  เบอร๑โทร  082 - 1251980 
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การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 
วันที่  25 - 26 มกราคม 2561  

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
สาขาวิชาประมง 

ชื่อทักษะ           การเรียกชื่อเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเครื่องมือทางการประมง 

ประเภท            เดี่ยว   (ไมํจํากัดเพศ)   สํงไมํเกิน 1 ทีม 
สนามแข่งขัน      อาคารสาขาวิชาประมง 
วันที่แข่งขัน       วันที่  25 มกราคม 2561  เวลา    14.00 – 15.30  น. 

กติกาการแข่งขัน 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
     นักศึกษาที่ศึกษาอยูํในหนํวยงานที่รํวมแขํงขัน  ไมํเกินระดับปริญญาตรี 
กติกาและการด าเนินการแขง่ขัน 
     1. ข๎อสอบทั้งหมดเป็นภาพจํานวน 30 ภาพ 
     2. ในการตอบคําถามจากภาพที่แสดงให๎เห็นจากเครื่องฉาย (Projector) จะใช๎เวลาในการตอบคําถาม       
10 วินาที ตํอภาพ 
     3. ตอบคําถามโดยเขียนชื่อให๎ตรงกับภาพที่ปรากฏ โดยเกณฑ๑การให๎คะแนนคือ ภาพละ 10 คะแนน  (จํานวน 
30 ภาพ คิดเป็น 300 คะแนน)  
     4. ผู๎เข๎าแขํงขัน สํงตัวแทนสถาบันละ ไมํเกิน 1 ทีม 
     5. คําตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
 
อุปกรณ์ประจ าโต๊ะแข่งขัน (ผู้จัดการแข่งขันเตรียมให้) อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมา 
1. โปรเจคเตอร๑ 
2. เครื่องให๎สัญญาณเตือน 

 

ผู้ประสานงาน :   อาจารย๑ ดร.ชุติมา     ถนอมสิทธิ์          เบอร๑โทร  098-6239415 
                      อาจารย๑เถลิงเกียรติ   สมนึก               เบอร๑โทร  082-1251980 
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การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 
วันที่  25 - 26 มกราคม 2561  

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
สาขาวิชาประมง 

ชื่อทักษะ           การตอบปัญหาทางประมง 

ประเภท             ทีม   2   คน    (ไมํจํากัดเพศ)   สํงได๎ไมํเกิน 1 ทีม 
สนามแข่งขัน      อาคารสาขาวิชาประมง 
วันที่แข่งขัน        วันที่  26  มกราคม  2561  เวลา    09.00 – 10.30  น. 

กติกาการแข่งขัน 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
     นักศึกษาที่ศึกษาอยูํในหนํวยงานที่รํวมแขํงขัน  ไมํเกินระดับปริญญาตรี 
กติกาและการด าเนินการแขง่ขัน 
     1.  ข๎อสอบทั้งหมดมี 30 ข๎อ  มีตัวเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
     2.  เวลาการแขํงขันข๎อละ 10  วินาที  ผู๎เข๎าแขํงขันทั้งหมดจะเริ่มทําข๎อสอบพร๎อมกัน  โดยมีสัญญาณกริ่ง
เตือนเมื่อหมดเวลาแตํละข๎อ 
     3.  ผู๎เข๎าแขํงขัน สํงตัวแทนสถาบันละ ไมํเกิน 1 ทีม  
     4.  เนื้อหารายวิชาที่ใช๎ในการตอบปัญหาทางการประมง ประกอบด๎วย   
          4.1 การเพาะเลี้ยงสัตว๑น้ํา 
          4.2 โรคและปรสิตสัตว๑น้ํา 
          4.3 โภชนศาสตร๑สัตว๑น้ํา 
          4.4 คุณภาพน้ํา    
     5.  คําตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
 
อุปกรณ์ประจ าโต๊ะแข่งขัน (ผู้จัดการแข่งขันเตรียมให้) อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมา 
1. ปากกาไวท๑บอร๑ด       จํานวน 2 ด๎าม 
2. กระดานไวท๑บอร๑ด     จํานวน 1 อัน 

 
 

ผู้ประสานงาน :   อาจารย๑เถลิงเกียรติ  สมนึก                เบอร๑โทร  082-1251980 
                     อาจารย๑ ดร.ชุติมา    ถนอมสิทธิ์          เบอร๑โทร  098-6239415 
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การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 
วันที่  25 - 26 มกราคม 2561  

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
สาขาวิชาประมง 

ชื่อทักษะ           การเรียกชื่อศัพท์เฉพาะทางมีนวิทยา 

ประเภท            ทีม   2   คน  (ไมํจํากัดเพศ)  สํงได๎ไมํเกิน 1 ทีม 
สนามแข่งขัน      อาคารสาขาวิชาประมง 
วันที่แข่งขัน       วันที่  26  มกราคม 2561  เวลา   10.30 – 12.00 น. 

กติกาการแข่งขัน 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
    นักศึกษาที่ศึกษาอยูํในหนํวยงานที่รํวมแขํงขัน ไมํเกินระดับปริญญาตรี  
กติกาและการด าเนินการแขง่ขัน 

1. อุปกรณ๑ในการแขํงขันของแตํละทีม ประกอบด๎วย ปากกา และกระดานไวท๑บอร๑ด ทีมละ 1 ชุด 
2. คําถามมีทั้งหมด 50 ข๎อ ซึ่งมีทั้งที่เป็นรูปภาพ และข๎อความ ที่ผํานการพิจารณาและตรวจสอบความ

ถูกต๎องพร๎อมทั้งคําตอบเฉลยโดยอาจารย๑ที่เป็นตัวแทนของแตํละมหาวิทยาลัยที่ได๎สํงนักศึกษาเข๎า
รํวมการแขํงขัน 

3. การเริ่มการแขํงขัน กรรมการดําเนินการแขํงขันจะทําการสุํมเลือกผู๎เข๎ารํวมชมการแขํงขันให๎เป็นผู๎ทํา
การสุํมจับหมายเลขคําถามทีละข๎อ จํานวน 30 ข๎อ และทําการอํานหรือแสดงคําถาม จํานวน 2 รอบ          
โดยกรรมการที่เป็นตัวแทนในการอํานหรือแสดงคําถาม 

4. เมื่อกรรมการอํานหรือแสดงคําถามในรอบที่ 2 เสร็จ ผู๎เข๎าแขํงขันแตํละทีมมีเวลาในการคิดคําตอบ
และเขียนคําตอบที่คิดวําถูกต๎องลงในกระดานไวท๑บอร๑ด เป็นเวลา 45 วินาที ซึ่งเมื่อครบเวลาที่
กําหนด         แตํละทีมต๎องชูกระดานไวท๑บอร๑ดเพ่ือแสดงคําตอบให๎กรรมการได๎พิจารณา โดย
พร๎อมเพรียงกันทุกกลุํม กลุํมที่แสดงคําตอบลําช๎า ให๎ปรับเป็นผิดกติกาได๎ ตามดุลยพินิจของ
คณะกรรมการ 

5. เขียนคําตอบที่เป็นคําศัพท๑ภาษาอังกฤษให๎ถูกต๎องครบถ๎วน  
6. เมื่อดําเนินการแขํงขันถามตอบจนครบ 30 คําถาม กรรมการที่ทําหน๎าที่รวมคะแนนจะทําการรวม

คะแนนของแตํละทีมที่ตอบได๎ถูกต๎อง และจัดลําดับทีมที่ได๎คะแนนมากสุดไปน๎อยสุด แตํจะทําการ
มอบเกียรติบัตรให๎เฉพาะ 4 ทีมแรก ที่ได๎คะแนนสูงสุด 

ทั้งนี้ ค าตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
อุปกรณ์ประจ าโต๊ะแข่งขัน (ผู้จัดการแข่งขันเตรียมให้) อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมา 
1. ปากกาไวท๑บอร๑ด       จํานวน 2 ด๎าม 
2. กระดานไวท๑บอร๑ด     จํานวน 1 อัน 

1. ไมํมี 
 

ผู้ประสานงาน :  อาจารย๑สุริยา อุดด๎วง                       เบอร๑โทร  085-7659595 
                    ผู๎ชํวยศาสตารจารย๑ กฤติมา  เสาวกูล     เบอร๑โทร  086-2496450 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

การแข่งขันทักษะวิชาการ 
กลุ่มสาขาวิชาพืชศาสตร์ และ  
สาขาวิชาเทคโนโลยภีูมิทัศน์ 
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การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 
วันที่  25-26  มกราคม  2561 

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
สาขาวิชาพืชศาสตร์  

ชื่อทักษะ          การขยายพันธุ์พืช 

ประเภท           เดี่ยว  สํงได๎ไมํเกิน  2  ทีม 
สนามแข่งขัน     บริเวณด๎านหน๎าอาคารคณะเกษตรศาสตร๑และเทคโนโลยี 
วันที่แข่งขัน       วันที่ 25  มกราคม  2561  เวลา 09.00 – 12.00 น.   

กติกาการแข่งขัน 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
นักศึกษาท่ีศึกษาอยูํในหนํวยงานที่รํวมแขํงขัน  ไมํเกินระดับปริญญาตรี  
กติกาและการด าเนินการแขง่ขัน 
การขยายพันธุ๑พืชที่ใช๎ในการแขํงขันมี 3 ประเภทคือ 

10. การตอนกิ่งแบบควั่น 
11. การตํอกิ่ง มี 2 วิธ ี(กรรมการจับฉลากเลือก 1 วิธีเพ่ือให๎ทุกทีมทําเหมือนกัน) 

2.1  วิธีเสียบลิ่ม ( Cleft Grafting) 
2.2  วิธีฝานบวบ ( Spliced Grafting ) 

               3. การทาบกิ่งมะมํวง มี 2 วิธี (กรรมการจับฉลากเลือก 1วิธีเพ่ือให๎ทุกทีมทําเหมือนกัน) 
3.1 วิธีการแบบวีเนียร๑ดัดแปลง ( Modified Side Veneer Approach Grafting )  
3.2 วิธีการแบบฝานบวบดัดแปลง (Modified Spliced Approach Grafting ) 

การด าเนินการแข่งขัน 
1. กรรมการจับฉลากในการขยายพันธุ๑พืชในแตํละประเภท และประกาศให๎ผู๎แขํงขันทราบกํอนที่จะเริ่มทําการ

แขํงขัน 
2. กรรมการให๎สัญญาณเริ่มการแขํงขันและเริ่มจับเวลาเมื่อทุกทีมพร๎อม  
3. ในทีมหนึ่ง ๆ ทําการตอนทีมละ 1 กิ่ง เมื่อตอนแล๎ว ให๎ตํอกิ่งทีมละหนึ่งกิ่ง เมื่อตํอกิ่งเรียบร๎อยแล๎ว ให๎ทํางาน

ทาบก่ิงทีมละ 1 กิ่ง เมื่อเสร็จแล๎วให๎วางอุปกรณ๑และยกมือขึ้นบอกกรรมการ  
4. เริ่มการแขํงขันพร๎อมกันทุกทีม ใช๎เวลาไมํเกิน 45  นาที  

 
 
อุปกรณ์ประจ าโต๊ะแข่งขัน (ผู้จัดการแข่งขันเตรียมให้) อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมา 
1.  กริ่งให๎สัญญาณจํานวน          1       อัน 
2.  นาฬิกาจับเวลา จํานวน         1       อัน 
3.  กระดาษ + ปากกา จํานวน     10      ชุด 
 

1.  มีดติดตาจํานวน     1        อัน/คน 
2.  กรรไกรตัดแตํงก่ิง    1       อัน/คน 
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หลักเกณฑ์การให้คะแนน  
รายการ การตอนกิ่ง 

(30 คะแนน) 
การต่อกิ่ง 

(30 คะแนน) 
การทาบกิ่ง 

(35 คะแนน) 
เวลา 

(5 คะแนน) 
1. ความเรียบร๎อยสวยงามของ
บาดแผล (ต๎นตอ/กิ่งพันธุ๑ดี) 

10 10 10  
พิจารณาจาก
หลักเกณฑ๑การ
ให๎คะแนน 

2. การพันพลาสติกรอบบาดแผล - 10 10 
3. ความถูกต๎องตามวิธีการ 10 10 10 
4. ความแนํนของตุ๎ม/ความเรียบร๎อย 10 - 5 
คะแนนรวม 30 30 35 5 
คะแนนรวมทั้งหมด 100 

 
1. ความถูกต๎องตามวิธีการในกรณีท่ีทําผิดวิธี/ไมํถูกต๎อง คะแนนความถูกต๎องของวิธีการได๎ 0 คะแนนทันที 
2. ความเรียบร๎อยสวยงามของบาดแผล กรรมการจะพิจารณาจาก ความเรียบของบาดแผล การแนบติดของ 

ต๎นตอกับกิ่งพันธุ๑ดี รอยช้ําของต๎นตอ และกิ่งพันธุ๑ดี จํานวนรอยบาดแผลเป็นต๎น ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับดุลยพินิจของ 
กรรมการในการหักคะแนน 

3. การพันพลาสติกรอบบาดแผล กรรมการจะพิจารณาจาก ความถูกต๎อง ความเรียบร๎อยและความสวยงาม 
ในการพันพลาสติก ในกรณีที่พันพลาสติกผิดวิธี/ไมํถูกต๎อง คะแนนการพันพลาสติกรอบบาดแผลได๎ 0 คะแนนทันที 

4. คะแนนเวลา ทีมที่ทําเสร็จภายในเวลา 45 นาที ได๎คะแนนเต็ม 5 คะแนน สํวนทีมท่ีทําเสร็จหลัง 45 นาที  
ให๎หักคะแนนนาทีละ 1 คะแนน โดยเศษวินาทีให๎ปัดขึ้นเป็นนาที 

5. การตัดสินของกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด  
 
ผู้ประสานงาน :  อาจารย๑ ดร. ลัดดาวัลย๑   คํามะปะนา   เบอร๑โทร  095-7965496 
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การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 
วันที่  25-26 มกราคม  2561 

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
สาขาวิชาพืชศาสตร์ 

ชื่อทักษะ        การตอบค าถามทางสาขาพืชศาสตร์และการผลิตพืช  
ประเภท          ทีม  2 คน  ไมํจํากัดเพศ   สํงได๎ไมํเกิน  2   ทีม 
สนามแข่งขัน    อาคารคณะเกษตรศาสตร๑และเทคโนโลยี  ห๎องชัยพฤกษ๑แดง 
วันที่แข่งขัน       วันที่  25  มกราคม 2561  เวลา 09.00 – 12.00 น.   

กติกาการแข่งขัน 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
นักศึกษาที่ศึกษาอยูํในหนํวยงานที่รํวมแขํงขัน ไมํเกินระดับปริญญาตรี 

เนื้อหาการแข่งขัน 
เนื้อหาการแขํงขันครอบคลุมรายวิชาทางด๎านพืชศาสตร๑หรือการผลิตพืช ดังตํอไปนี้ 
    1. ด๎านการผลิตพืช พืชไรํ  พืชสวน พ้ืนฐานการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตพืช การขยายพันธุ๑ พืช                  
ชื่อวิทยาศาสตร๑พืชเศรษฐกิจที่สําคัญทางพืชไรํและพืชสวน 10 อันดับแรกของประเทศไทย (ใช๎ภาพแทนตัวอยําง
จริงในคําถามที่เก่ียวข๎อง) 
    2. ด๎านปฐพีวิทยา ปุ๋ย ความอุดมสมบูรณ๑ของดิน อุปกรณ๑และเครื่องมือทางปฐพีวิทยา การคํานวณทางดิน 
(ใช๎ภาพแทนตัวอยํางจริงในคําถามท่ีเกี่ยวข๎อง) 
    3. ด๎านอารักขาพืช  พื้นฐานด๎านการควบคุมศัตรูพืช ชนิดโรค-แมลงศัตรูพืช-วัชพืช ที่สําคัญของพืชเศรษฐกิจ 
สารเคมีและการคํานวณท่ีเกี่ยวข๎อง (ใช๎ภาพแทนตัวอยํางจริงในคําถามท่ีเกี่ยวข๎อง) 
กติกาการแข่งขัน 

1. ข๎อสอบทั้งหมดมี 30 ข๎อ  เป็นแบบปรนัยชนิด 5 ตัวเลือก โดยแบํงเป็น ข๎อสอบด๎านพืชจํานวน 15 
ข๎อ ด๎านปฐพีวิทยาจํานวน 8 ข๎อ และด๎านอารักขาพืช จํานวน 7 ข๎อ 

2. เวลาในการแขํงขันข๎อละ 25 วินาที  
3. การแขํงขัน ผู๎เข๎าแขํงขันแตํละทีมตอบคําถามในระยะเวลาที่กําหนด โดยตอบคําถามพร๎อมกัน จาก

การอํานคําถามของกรรมการและจากการฉายภาพ 
4. อุปกรณ๑ในการเข๎าสอบได๎แกํ บัตรประจําตัวนักศึกษาแสดงทีมหรือตัวแทนของวิทยาเขต (เทํานั้น) 

ปากกา น้ํายาลบคําผิด และเครื่องคิดเลข (ไมํอนุญาตให๎ใช๎โทรศัพท๑ในการคํานวณ) 
5. คําตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  

หมายเหตุ 
เพ่ือให๎เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมแกํผู๎เข๎าแขํงขันทุกวิทยาเขตฯ จึงกําหนดให๎อาจารย๑ผู๎ควบคุมนักศึกษาในการ
แขํงขันทักษะ “การตอบคําถามทางสาขาพืชศาสตร๑และการผลิตพืช” แตํละวิทยาเขตฯ ดําเนินการดังนี้ 
     1. ดําเนินการออกข๎อสอบแบบปรนัย 5 ตัวเลือก (ก ข ค ง และ จ) ตามเนื้อหาการแขํงขันดังข๎างต๎น ดังนี้ 
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ด๎านพืช 8 ข๎อ ด๎านปฐพีวิทยา 5 ข๎อ และด๎านอารักขาพืช 5 ข๎อ 
     2. พิมพ๑คําถามข๎อสอบโดยใช๎กระดาษ A4 จํานวน 1 ข๎อตํอแผํน พร๎อมคําเฉลยด๎านลํางของหน๎ากระดาษ 
(หากไมํมีเฉลยจะไมํนํามาเป็นคําถามในการแขํงขัน) กรณีคําถามมีรูปภาพประกอบให๎สแกนภาพให๎มีความคมชัด
มากที่สุด (สามารถใช๎กับเครื่องฉายภาพแบบทึบแสงได๎) 
     3. ใสํคําถามแตํละข๎อในซองจดหมายชนิดซองยาว 1 คําถามตํอ 1 ซอง ปิดผนึก ระบุประเภทคําถามหน๎าซอง
คําถาม ได๎แกํ “ด๎านพืช” “ด๎านปฐพีวิทยา” “ด๎านอารักขาพืช” พร๎อมลง ลายมือชื่อและวิทยาเขต  กํากับบริเวณ 
ปิดผนึกทุกซองคําถาม (วิทยาเขตละ 18 ซอง) 
     4. สํงซองคําถามทั้งหมดทางไปรษณีย๑หรือวิธีการที่เหมาะสม โดยสํงถึงประธานคณะกรรมการ การแขํงขัน
ทักษะด๎านพืชฯ สาขาวิชาพืชศาสตร๑ คณะเกษตรศาสตร๑และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร๑ ต. นอกเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร๑ 32000 
    5. กําหนดสํงซองคําถาม ตั้งแตํวันประกาศรับสมัครเป็นต๎นไป หรือสํงคณะกรรมการในวันแขํงขัน ภายในเวลา 
8.30 น. เทํานั้น หากพ๎นกําหนดถือวําสละสิทธิ์ 
   6. กําหนดสุํมซองคําถาม ตัวแทนแขํงขันทุกวิทยาเขตฯ สุํมซองคําถามในวันแขํงขันเวลา 8.45 น. จนครบ 30 
ซอง โดยแบํงเป็นด๎านพืช 15 ซอง ด๎านปฐพีวิทยา 8 ซอง และด๎านอารักขาพืช 7 ซอง 
   7. หนํวยงานใดที่ไมํสํงคําถามถือวําสละสิทธิ์ในการออกข๎อสอบ แตํไมํจํากัดสิทธิ์ในการแขํงขัน 
 
ผู้ประสานงาน :   ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ภูวิพัฒน๑ เกียรติ์สาคเรศ  เบอร๑โทร  081-0627359 
                      ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ชูแสง แพงวังทอง          เบอร๑โทร  080-4829056 
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การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 
วันที่  25-26  มกราคม  2561  

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
สาขาวิชาพืชศาสตร์ 

ชื่อทักษะ           การเรียกชื่อวัชพืชและการค านวณอัตราสารเคมีก าจัดวัชพืช 

ประเภท            เดี่ยว  ไมํจํากัดเพศ   สํงได๎ไมํเกิน  2  ทีม 
สนามแข่งขัน      อาจารย๑พืชศาสตร๑ 1 ห๎อง พศ.111  อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร๑ 2   ห๎อง พศ.212 
วันที่แข่งขัน        วันที่ 25  มกราคม  2561  เวลา   09.00 – 12.00 น. 

กติกาการแข่งขัน 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
   นักศึกษาที่ศึกษาอยูํในหนํวยงานที่รํวมแขํงขัน  ไมํเกินระดับปริญญาตรี  
กติกาและการด าเนินการแขง่ขัน 
1. คํานวณสารเคมีและปริมาณท่ีใช๎ในการกําจัดวัชพืชใช๎เวลา 30 นาที  จํานวน 2 ข๎อ ข๎อละ 10 คะแนน ใช๎เวลา 30 นาท ี
2. เรียกชื่อวัชพืช  
        2.1 ตอบเฉพาะชื่อสามัญภาษาไทย โดยจับเวลา 20 วินาที ตํอข๎อ ข๎อละ 1 คะแนน 
        2.2 ชนิดของตัวอยํางที่จะใช๎ในการแขํงขัน 
วัชพืชชั้นต่ํา :  แหนแดง   ผักแวํน    จอกหูหนู   ผักกูดนา 
วัชพืชใบเลี้ยงเดี่ยว: จอก  ตาลปัตรฤาษี  ผักปราบ  ธูปฤาษี สาหรํายหางกระรอก  สันตะวาใบพายสาหรํายเส๎นด๎าย   
ผักตบชวา ขาเขียด  กระถินทุํง  
วัชพืชตระกูลกก:   กกดอกขาว-เขียว  กกขนาก  กกนา กกสามเหลี่ยมเล็ก  กกทราย  แห๎วหมู  แห๎วทรงกระเทียม   
หนวดปลาดุก  กกสามเหลี่ยมใหญํ   
วัชพืชตระกูลหญ๎า:  พะดอเงียว   หญ๎าคา  หญ๎าโขยํง  หญ๎าขน  หญ๎าบุ๎ง  หญ๎าตีนนก หญ๎านกสีชมพู  หญ๎าข๎าวนก    
หญ๎านก  หญ๎าชันอากาศ  หญ๎าขจรจบ หญ๎ารังนก   หญ๎าปากควาย  หญ๎าตีนกา    หญ๎าหวาย หญ๎าดอกขาว  
วัชพืชใบเลี้ยงคูํ: ต๎อยติ่ง  ผักเบี้ยหิน  ผักนกเขา ผักเป็ด  บานไมํรู๎โรยปุา  ผักงวงช๎าง  ผักปอด  ผักเสี้ยน  สาหรํายพุงชะโด  
สาบแร๎งสาบกา  กะเม็ง  หูปลาชํอนสาบเสือ  ตีนตุ๏กแก  หญ๎าละออง  ผักแครต  ผักคราดหัวแหวน  สะอึก เซํง ปอวัชพืช  
โทงเทง  โคกกระสุน ตําแย  ผักยาง  น้ํานมราชสีห๑  ลูกใต๎ใบ  ไม๎กวาด ไมยราบ ผักโขมหิน เทียนนา หญ๎าลิ้นงู  ส๎มกบ
แพงพวยน้ํา ถั่วผี  กะทกรก ผักเบี้ยใหญํ  
3. คําตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด    
 
อุปกรณ์ประจ าโต๊ะแข่งขัน (ผู้จัดการแข่งขันเตรียมให้) อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมา 
1. คําถาม ตัวอยํางของจริง วัสดุอุปกรณ๑ตํางๆ เกี่ยวกับวัชพืช                   1. ปากกา และปากกาลบคําผิด 

 
ผู้ประสานงาน :  ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ศิริพร     มุลาลินน๑               เบอร๑โทร 081-2828948 
                      ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร. สุภาวดี    ตั้งธรีะวัฒนะ   เบอร๑โทร 081-8778220 
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การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 
วันที่  25-26 มกราคม  2561  

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
สาขาวิชาพืชศาสตร์  

ชื่อทักษะ         ทักษะทางดิน 

ประเภท           ทีม  2  คน  ไมํจํากัดเพศ  สํงได๎ไมํเกิน  2  ทีม 
สนามแข่งขัน     อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร๑ 3  สาวิชาพืชศาสตร๑ 
วันที่แข่งขัน       วันที่   25  มกราคม  2561  เวลา 09.00 – 12.00  น.   

กติกาการแข่งขัน 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
นักศึกษาท่ีศึกษาอยูํในหนํวยงานที่รํวมแขํงขัน  ไมํเกินระดับปริญญาตรี  
กติกาและการด าเนินการแขง่ขัน 
                 1. ประชุมกรรมการผู๎ให๎คะแนนจากตัวแทนอาจารย๑ผู๎ควบคุมนักศึกษาที่เข๎ารํวมแขํงขันแตํละ                
วิทยาเขต 
                2. การประเมินกลุํมประเภทเนื้อดินเชิงคุณภาพ 
                 3. การคํานวณสูตรปุ๋ยเคมีจากแมํปุ๋ยที่กําหนดให๎ คําถามได๎จากอาจารย๑ผู๎สอนแตํละหนํวยงานตั้ง
โจทย๑แบบอัตนัย จํานวน 1 ข๎อ และจัดสํงข๎อสอบให๎ผู๎ประสานงาน อาจารย๑ ดร.พวงเพชร  พิมพ๑จันทร๑            
อีเมล๑ paongpetch@gmail.com และผู๎แขํงขันจะจับฉลากคําถาม ทีมละ 1 ข๎อ  
การด าเนินการแข่งขัน 

5. กรรมการจับฉลากกลุํมนักศึกษาลงในสถานีที่จัดเตรียมไว๎ให๎ 
6. กรรมการอธิบายกติกา และเปิดโอกาสให๎ซักถาม 
7. กรรมการให๎สัญญาณเริ่มการแขํงขันและเริ่มจับเวลา  
8. ให๎ผู๎แขํงขันทําการประเมินกลุํมประเภทเนื้อดินของตัวอยํางดิน จํานวน 3 ตัวอยําง และให๎คําแนะนําการ

ปรับปรุงดิน เขียนคําตอบลงในกระดาษคําตอบ 
9. ผู๎แขํงขันจับฉลากคําถาม “การคํานวณสูตรปุ๋ยเคมีจากแมํปุ๋ยที่กําหนดให๎” เขียนแสดงวิธีการคํานวณโดย

ละเอียดในกระดาษคําตอบ  
10. เมื่อพร๎อมสํงกระดาษคําตอบ ให๎ผู๎แขํงขันยกมือแจ๎งกรรมการ  
11. เริ่มการแขํงขันพร๎อมกันทุกทีม ใช๎เวลาไมํเกิน 45 นาท ีกรรมการจะให๎สัญญาณกํอนหมดเวลา 10 นาท ี
12. คําตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
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อุปกรณ์ประจ าโต๊ะแข่งขัน (ผู้จัดการแข่งขันเตรียมให้) อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมา 
1. ตัวอยํางดิน 

2. น้ําสะอาด 

3. หลอดหยด 

4. กระดาษชําระ 

5. กระดาษชําระเปียก 

6. กระดาษคําตอบ 
 

  1.เครื่องคํานวณ 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน  
1. การประเมินกลุํมประเภทเนื้อดินเชิงคุณภาพ       50 คะแนน 
          1.1 ความถูกต๎องของผลการประเมิน         20 คะแนน 
          1.2 ความถูกต๎องของคําแนะนํา               20 คะแนน 
          1.3 ความถูกต๎องของวิธีการประเมิน         10 คะแนน 
2. การคํานวณสูตรปุ๋ยเคมีจากแมํปุ๋ยที่กําหนดให๎     50 คะแนน 

2.1 ความถูกต๎องของการคํานวณ             20 คะแนน 
2.2 แสดงขั้นตอนการคํานวณอยํางถูกต๎อง  30 คะแนน 

ผู้ประสานงาน :  ผศ.วิระ  ศรีธัญรัตน๑       เบอร๑โทร      089-4243031 
                     ผศ.พิสิฐ  เรอืงผลวิวัฒน๑   เบอร๑โทร      081-7180514 
                     ดร.พวงเพชร  พิมพ๑จันทร๑ เบอร๑โทร      083-1415981 
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การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 
วันที่  25-26  มกราคม  2561 

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
สาขาวิชาพืชศาสตร์  

ชื่อทักษะ          ทักษะด้านแมลงศัตรูพืชและการป้องกันก าจัด 

ประเภท            เดี่ยว  สํงได๎ไมํเกิน  2  ทีม 
สนามแข่งขัน      อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร๑ 3 สาขาวิชาพืชศาสตร๑ 
วันที่แข่งขัน         วันที่ 25  มกราคม  2561  เวลา 09.00 – 12.00 น.   

กติกาการแข่งขัน 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
นักศึกษาท่ีศึกษาอยูํในหนํวยงานที่รํวมแขํงขัน  ไมํเกินระดับปริญญาตรี  
กติกาและการด าเนินการแขง่ขัน 
  1. การแขํงขันแบํงเป็น 2 ตอน ได๎แกํ 
      ตอนที่ 1  ภาคทฤษฎีหรือเนื้อหา 10 คะแนน 
                   1) เป็นข๎อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข๎อ เนื้อหาด๎านแมลงศัตรูพืชที่สําคัญ และการ
ปูองกันกําจัด 
                   2) ระยะเวลาในการทําข๎อสอบ 20 นาที 
      ตอนที่ 2  ภาคปฏิบัติหรือวินิจฉัยตัวอย่างจริงหรือรูปภาพ 20 คะแนน 
                   1) เป็นข๎อสอบประเภทเขียนตอบคําถามจากตัวอยํางจริง รูปภาพ หรืออาการที่ปรากฏบนพืช   (แลบกริ๊ง) 
จํานวน 20 ข๎อ  
                   2)  ระยะเวลาในการตอบคําถาม ข๎อละ 35 วินาที 
   2. นําคะแนนทั้ง 2 ตอนรวมกัน และเรียงลําดับคะแนน หากคะแนนเทํากัน ให๎ถือวําได๎ลําดับที่เทํากัน เว๎นลําดับถัดไป 
1 ลําดับ 
   3. คําตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
ที่มาของโจทย์ค าถาม 
 เพ่ือให๎เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมแกํผู๎เข๎าแขํงขันทุกวิทยาเขตฯ  จึงก าหนดให้อาจารย์ผู้ควบคุมนักศึกษาในการ
แข่งขันทักษะ “แมลงศัตรูพืชและการป้องกันก าจัด” หรือผู้ที่รับผิดชอบ ในแต่ละวิทยาเขตหรอสถาบันดําเนินการดังนี้ 
1. ดําเนินการออกข๎อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก (ก ข ค และ ง ) ตามเนื้อหาการแขํงขันดังข๎างต๎น วิทยาเขตละ 10 ข๎อ
โดยแบํงเป็น 2 ไฟล๑ ได๎แกํ ไฟล์ค าถาม และไฟล์ค าถามพร้อมเกินค าตอบ ส่งในตอนเช้าวันแข่งขันไม่เวลา 9.00 น.  
2. ดําเนินการออกข๎อสอบภาคปฏิบัติโดยส่งตัวอย่างจริงหรือรูปภาพพร้อมค าถาม (กรณีตัวอย่างสดหรือแห้ง ควรใส่
กล่องพลาสติกใส โดยแนบค าถามด้านนอก (ไม่มีค าถามย่อยในแต่ละข้อ) วิทยาเขตละ 10 ข้อ ส่งในตอนเช้าวัน
แข่งขันส่งพร้อมข้อสอบปรนัย 
3. สําหรับข๎อสอบแบบปรนัย คณะกรรมการจะสุํมคําถามและนํามาพิมพ๑รวมกันให๎เป็นฉบับเดียวกัน จํานวน 30 ข๎อ  
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4. สําหรับข๎อสอบภาคปฏิบัติ คณะกรรมการจะสุํมคําถามพร๎อมตัวอยํางจากแตํละวิทยาเขตฯ จํานวน 20 ข๎อ 
5. หากข๎อสอบไมํครบจํานวนตามกําหนด คณะกรรมการจะดําเนินการจัดทําข๎อสอบเพิ่มเติม  
6. ตลอดระยะเวลาการออกข๎อสอบและเตรียมตัวอยําง แยกนักศึกษาให๎อยูํในห๎องเฉพาะ 
ภาคผนวกส าหรับภาคปฏิบัติ 

1. ถามชื่ออันดับและชื่อสามัญภาษาไทยของแมลงศัตรูพืชที่สําคัญตามที่ปรากฏในท๎ายเลํมนี้เทํานั้น 
2. ถามระยะการเจริญเติบโตของแมลงที่เข๎าทําลาย   
3. ถามชนิดพืชอาหาร อาการทําลาย และการนําโรค 

ขอบเขตอันดับและชนิดแมลงศัตรูพืชส าหรับภาคปฏิบัติ 
Order Orthoptera 

1. ตั๊กแตนปาทังก๎า (Patanga succingta) 
2. ตั๊กแตนข๎าว (Hieroglyphus banian) 
3. ตั๊กแตนข๎าวเล็ก (Oxya japonica) 
4. ตั๊กแตนโลคัสต๎าหรือตั๊กแตนไมเกรทอเรีย (Locusta migratoria manilensis) 
5. ตั๊กแตนขาลาย (Valanga nigricornis) 
6. ตั๊กแตนเขียวหรือตั๊กแตนขาแดง (Chondracris rosea) 
7. จิ้งหรีดทองแดง (Gryllus testaceus) 
8. จิ้งหรีดทองดํา (Acheta bimaculatus) 
9. ตั๊กแตนผี (Aularches miliaris) 

Order Hemiptera 
1. มวนแดงมะเขือเทศ (Lygaeus pandurus)  
2. มวนแดงฝูาย (Dysdercus cingulatus) 
3. แมลงสิง (Leptocorisa spp.) 
4. มวนถั่วเหลือง (Riptortus spp.) 
5. มวนปอแก๎วจีน (Cletus trigonus) 
6. มวนเขียวส๎ม (Rhynchocoris humeralis) 
7. มวนธัญพืช (Eusarcocoris quttiger) 
8. มวนถั่วหรือมวนเขียวถั่ว (Piezodorus hybneri) 
9. มวนเขียวข๎าว (Nezara viridura) 
10. มวนลําไย (Tessaratoma papillosa) 
11. มวนเงาะ (T.  javanica) 
12. มวนกะหล่ําปลี (Eurydemma pulchrum) 
13. เพลี้ยหลํา (Scotinophara coarctata) 
14. มวนดําถั่ว (Brachyplatus subaeneus) 
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Order Homoptera 
1. เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล (Nilaparvata lugens) 
2. เพลี้ยจักจั่นสีเขียว (Nephotettix virescens, N. nigropictus) 
3. เพลี้ยกระโดดหลังขาว (Sogatella furcifera) 
4. เพลี้ยจักจั่นมะมํวง (Idiocerus spp.) 
5. เพลี้ยจักจั่นถั่ว (Empoasca spp.) 
6. เพลี้ยจั๊กจั่นฝูาย (Amrasca biguttula)  
7. เพลี้ยอํอนข๎าวโพด (Rhopalosiphum maidis) 
8. เพลี้ยอํอนยาสูบ (Myzus persicae) 
9. เพลี้ยอํอนฝูาย (Aphis gossypii) 

Order Thysanoptera 
เพลี้ยไฟ (thrips) 

Order Coleoptera 
1. เตํามะเขือ (Epilachna 28-punctata) 
2. ด๎วงน้ํามัน (Mylabris phalerata, Epicauta maklini, E. waterhousei) 
3. ด๎วงกุหลาบ (Adoretus compressus) 
4. แมลงนูนหลวง (Lepidiota stigma) 
5. ด๎วงแรดมะพร๎าว (Oryctes spp.) 
6. เตําทองลายจุด (Aspidomorpha miliaris) 
7. เตําทองผักบุ๎ง (A. fuscepunctata) 
8. ด๎วงหมัดผักชนิดแถบลาย (Phyllotetra sinuata) 
9. ด๎วงหมัดผักชนิดสีน้ําเงิน (P. chontalica) 
10. เตําแตงแดง (Aulacophora similis) 
11. เตําแตงดํา (A. frontalis) 
12. แมลงดําหนามข๎าว (Hispa armigera) 
13. แมลงคํอมทอง (Hypomeces squamosus) 
14. ด๎วงเหง๎ากล๎วย (Cosmopolites sordidus) 
15. ด๎วงงวงเจาะลําต๎นกล๎วย (Odoiporus longicollis) 
16. ด๎วงงวงมะพร๎าว (Rhynchophorus ferruginious) 
17. ด๎วงงวงมันเทศ (Cylas formicarius) 
18. ด๎วงงวงข๎าว (Sitophillus oryzae) 
19. ด๎วงถั่วหรือมอดถั่ว (Callosobruchus spp.) 
20. มอดแปูง(Tribolium spp.) 
21. มอดยาสูบ (Lasioderma sericorne) 
22. มอดหัวปูอมหรือมอดข๎าวเปลือก (Rhyzopertha dominica) 
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Order Lepidoptera 
1. หนอนเขียวหวานหรือหนอนพาราซํา (Parasa lepida) 
2. หนอนชอนใบส๎ม (Phyllocnistis citrella) 
3. หนอนใยผัก (Plutella xylostella) 
4. หนอนม๎วนใบส๎ม (Archips micaceana) 
5. หนอนม๎วนใบถั่ว (Hedylepta spp.) 
6. หนอนกอสีครีม (Tryporyza incertulas) 
7. หนอนกอแถบลายสีมํวง (Chilo polychrysus) 
8. หนอนกอแถบลาย (C. suppressalis) 
9. หนอนกอสีชมพู (Sesamia inferens) 
10. หนอนเจาะฝักถ่ัว (Maruca testulalis) 
11. หนอนใยกะหล่ํา (Hellula undalis) 
12. หนอนกระทู๎ฝักข๎าวโพด (Helicoverpa armigera) 
13. หนอนคืบละหุํง (Achaea janata) 
14. หนอนกระทู๎ผัก (Spodoptera litura) 
15. หนอนกระทู๎หอม (S. exigua) 
16. ผีเสื้อมวนหวาน (Othreis fullonia) 
17. ผีเสื้อหัวกะโหลก (Acherontia spp.) 
18. หนอนหงอนมันเทศ (Herse convolvesli) 
19. หนอนแก๎วไม๎ดอก (Deilephila nerii) 
20. ผีเสื้อยักษ๑ (Attacus atlas) 
21. หนอนม๎วนใบกล๎วย (Erionota thrax thrax) 
22. หนอนแก๎วส๎ม (Papilio spp.) 
23. ผีเสื้อข๎าวเปลือก (Sitotroga cerealla) 
24. ผีเสื้อข๎าวสาร (Corcyra cephalonica) 

Order Diptera 
1. บั่วข๎าว (Orseolia oryzae) 
2. แมลงวันทอง (Bactocera dorsalis) 
3. แมลงวันแตง (B. cucurbitae) 
4. หนอนเจาะโคนกล๎าถั่ว (Ophiomyia spp.) 
5. หนอนเจาะยอดข๎าวฟุาง (Atherigona soccata) 

Order Hymenoptera 
1. เสี้ยนดิน (Dorylus orientalis) 
2. มดแดง(Oecophylla smaragdina)  
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ศัตรูธรรมชาติ 
1. ด๎วงเตําลาย (ด๎วงเตําลายหยัก, Menochilus sexmaculatus; ด๎วงเตําลายสมอ, Coccinella 

transversalis)  
2. ด๎วงเตําสีส๎ม (Micraspis discolor) 
3. ด๎วงดิน (Ophionia spp.) 
4. แมลงช๎างหรือแมลงช๎างปีกใส (อันดับ Neuroptera) 
5. แมลงวันหัวบุบ (วงศ๑ Asilidae) 
6. แมลงวันดอกไม๎ (วงศ๑ Syrphidae) 
7. แมลงวันก๎นขน (วงศ๑ Tachinidae) 
8. แมลงหางหนีบ (อันดับ Dermaptera) 
9. มวนเพชฌฆาต (วงศ๑ Reduviidae ) 
10. มวนพิฆาต (Eocanthecona furcellata) 

  
ผู้ประสานงาน :  ผู๎ชํวยศาสตรนาจารย๑ชูแสง แพงวังทอง  เบอร๑โทร  080-482-9056 
  อาจารย๑ ดร.นิอร งามฮุย                   เบอร๑โทร  087-7707219 
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การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 
วันที่  25-26  มกราคม  2561 

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
สาขาวิชาพืชศาสตร์  

ชื่อทักษะ          ทักษะด้านโรคพืช และการป้องกันก าจัด 

ประเภท            เดี่ยว  สํงได๎ไมํเกิน  2  ทีม 
สนามแข่งขัน      อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร๑ 3  สาขาวิชาพืชศาสตร๑ 
วันที่แข่งขัน        วันที่ 25  มกราคม  2561  เวลา 09.00 – 12.00 น.   

กติกาการแข่งขัน 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
นักศึกษาท่ีศึกษาอยูํในหนํวยงานที่รํวมแขํงขัน  ไมํเกินระดับปริญญาตรี  
กติกาและการด าเนินการแขง่ขัน 

1. ข๎อคําถาม 
1.1. คําถามจะมาจากอาจารย๑ผู๎สอนของแตํละหนํวยงานโดยตั้งคําถามพร๎อมกับคําตอบหนํวยงาน      

ละ 12 ข๎อใหญํ โดยในหนึ่งข๎อใหญํจะมี 2 ข๎อยํอย พร๎อมตัวอยํางพืชหรือรูปถํายที่ใช๎ในการตั้งคําถามดังตัวอยําง 
 
ตัวอยํางคําถาม  

 1. จากภาพจงตอบคําถาม 

 

1.1 โครงสร๎างที่มีลักษณะกลม สีขาว ในภาพมีชื่อวําอยํางไร 
  เฉลย sclerotium 
1.2 จงบอกชื่อสกุล (genus) ของเชื้อที่สามารถสร๎างโครงสร๎างนี้ได๎ 
 เฉลย Sclerotium 
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1.2. คําถามท่ีใช๎ในการแขํงขันมีทั้งหมด 20 ข๎อใหญํ ในหนึ่งข๎อใหญํมี 2 ข๎อยํอยและเตรียมคําถาม
สํารองจํานวน 5 ข๎อ 

2. ผู๎แขํงขันสํงตัวแทนจับสลากหมายเลขประจําทีม และยืนประจําที่ กรรมการให๎สัญญาณเริ่มการแขํงขัน
พร๎อมจับเวลาในการแขํงขันพร๎อมกันทั้งหมด    

3. เวลาในการตอบคําถามข๎อละ 1 นาที เมื่อสัญญาณกริ่งดัง ให๎หยุดทําข๎อสอบและเปลี่ยนข๎อทันที หากผู๎
แขํงขันไมํเปลี่ยนตําแหนํงถือวําผิดกติกา เวลาในการแขํงขันรวมทั้งหมด 20 นาที 

4. การใช๎กล๎องจุลทรรศน๑ อนุญาตให๎ปรับได๎เฉพาะปุุมปรับภาพละเอียดเทํานั้น 
5. ทุกคําตอบต๎องไมํใชํอักษรยํอ เชํน ขาด Boron และถ๎าเป็นชื่อวิทยาศาสตร๑ต๎องเขียนให๎ถูกต๎อง 
6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน 
ให๎คะแนนข๎อละ 1 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 20 คะแนน 
กําหนดหมวดคําถามจากท้ังหมด 20 ข๎อใหญํ เป็นคําถามเกี่ยวกับโรคของพืชเศรษฐกิจที่สําคัญในประเทศไทย 

ดังตอํไปนี้ 
 1) ข๎าว   4 ข๎อ 
 2) อ๎อย   4 ข๎อ 
 3) ข๎าวโพด  4 ข๎อ 
 4) ยางพารา  3 ข๎อ 
 5) มันสําปะหลัง  3 ข๎อ 
 6) ไม๎ผล    2 ข๎อ 
***หมายเหตุ แตํละหนํวยงานให๎ออกข๎อสอบ หมวดละ 2 ข๎อ รวม 12 ข๎อ (จํานวนข๎อสอบอาจเปลี่ยนแปลงตามจํานวน
สถาบันที่เข๎าแขํงขัน) 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ให๎ทีมท่ีมีคะแนนสูงสุดเป็นผู๎ชนะ หากคะแนนเทํากันให๎แขํงตอบคําถามสํารองเพ่ือหาผู๎ชนะ 
 
ผู้ประสานงาน :  อาจารย๑สุริยา ทองคุณ      เบอร๑โทร   094-291-9826 

 อาจารย๑ ดร.นิอร งามฮุย    เบอร๑โทร   087-7707219 
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การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 
วันที่  25 - 26 มกราคม 2561  

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

ชื่อทักษะ          การจัดสวนหย่อมกลางแจ้ง  ขนาด 3 x 2 เมตร   ภายใต้แนวคิด  “สวนดนตรี” 
ประเภท             ทีม  5  คน  ไมํจํากัดเพศ  สํงได๎ไมํเกิน  1  ทีม 

สนามแข่งขัน      สถานที่เขียนแบบ: อาคารพืชศาสตร๑ ห๎อง พศ.112  สถานที่จัดสวน: ลานจัดสวนหยํอมบริเวณ งาน
วันเกสรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 6   
วันที่แข่งขัน        วันที่  25  มกราคม  2561  เวลา 09.00 – 16.00  น.   

กติกาการแข่งขัน 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
นักศึกษาที่ศึกษาอยูํในหนํวยงานที่รํวมแขํงขัน ไมํเกินระดับปริญญาตรี  
กติกาการแข่งขันและการด าเนินการแข่งขัน  
การออกแบบ 

7. ดําเนินการออกแบบในกระดาษท่ีกรรมการกลางได๎จัดให๎ไว๎ โดยใช๎กระดาษร๎อยปอนด๑ ขนาด A3 
8. ระยะเวลาในการออกแบบเริ่มตั้งแตํ 09.00 – 11.30 น. โดยออกแบบเป็นลักษณะ Sketch Design               

ซึ่งประกอบด๎วย Master Plan, Section/Elevation และ Perspective (ตามความเหมาะสม) 
9. ห๎ามมิให๎ผู๎ไมํมีสํวนเกี่ยวข๎องในการแขํงขันเข๎าไปในบริเวณที่จัดแขํงขัน 

การจัดสวน 
1. คณะกรรมการกลางจะจัดพรรณไม๎และวัสดุตกแตํงให๎ในพ้ืนที่จัดแขํงขัน 
2. ดําเนินการจัดสวนหยํอมขนาด 3 x 2 เมตร ในพื้นที่ที่กรรมการกลางได๎จัดไว๎ให๎โดยเริ่มจัดสวนตั้งแตํเวลา 

13.00 –15.30 น. 
3. เมื่อดําเนินการจัดสวนแล๎วเสร็จแล๎วให๎แตํละกลุํมนําเสนอผลงานแกํคณะกรรมการตั้งแตํเวลา 15.30 -16.00 น. 
4. ผู๎แขํงขันต๎องทําความสะอาดบริเวณพ้ืนที่ของตัวเอง หลังจากการจัดสวนแล๎วเสร็จ (มีอุปกรณ๑ให๎) 
5. ห๎ามมิให๎ผู๎ไมํมีสํวนเกี่ยวข๎องในการแขํงขันเข๎าไปในบริเวณที่จัดแขํงขัน 

 
****ค าตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
 
อุปกรณ์ประจ าโต๊ะแข่งขัน (ผู้จัดการแข่งขันเตรียมให้) อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมา 
 ผู๎เข๎าแขํงขันสามารถนําอุปกรณ๑ตกแตํงอ่ืนๆ มาใช๎ในการ 

จัดสวนได๎ โดยแจ๎งให๎กับคณะกรรมการกํอนการแขํงขัน 
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หลักเกณฑ์การให้คะแนน   

   รายการ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 
ด้านการออกแบบ 
1) การพัฒนาแนวคิดในการ
ออกแบบ 

สามารถแสดงการพัฒนาการออกแบบ
จากแนวคิ ดหลั กที่ ใ ห๎ ไ ว๎ อยํ า ง เป็ น
รูปธรรม  

10   

2) การใช๎องค๑ประกอบและ
หลักการออกแบบ 

สามารถออกแบบโดยใช๎องค๑ประกอบ
ศิ ลป์ แล ะหลั กการออกแบบ อยํ า ง
สมบูรณ๑ (10) 

20   

ด้านการจัดสวน 
1) หลักปฏิบัติในการจดัสร๎าง    
ภูมิทัศน๑ 

สามารถจัดได๎ถูกหลักตามหลักการจัด
สวน 

20   

2) การจัดวางองค๑ประกอบใน
การจัดสวน 

สามารถวางองค๑ประกอบวัสดุพืชพรรณ
และวัสดุตกแตํงได๎สวยงามตามรูปทรง 
ได๎อยํางนําสนใจ 

10   

3) จัดได๎ถูกต๎องตามการ
ออกแบบ 

สามารถจัดสวนได๎อยํางถูกต๎องตรงตาม
แบบท่ีได๎ออกแบบไว๎ 

20   

4) การนําเสนอผลงาน สามารถนํา เสนอสวนที่ จัดได๎อยํ าง
นํ าสนใจและตรงตามแนวคิดที่ ไ ด๎
ออกแบบไว ๎

10   

ด้านความตรงต่อเวลาและความเรียบร้อยของผลงาน 10   
คะแนนรวม 100   

ผู้ประสานงาน :   อาจารย๑วสา วงศ๑สุขแสวง  เบอร๑โทร    081-5992679   
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การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 
วันที่  25 - 26 มกราคม 2561  

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

ชื่อทักษะ          การเขียนชื่อพรรณไม้ในงานภูมิทัศน์ (แลปกริ๊ง) 
ประเภท            เดี่ยว  ไมํจํากัดเพศ   สํงได๎ไมํเกิน  2  ทีม 

สนามแข่งขัน      อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห๎องสมุด ชั้น 2) 
วันที่แข่งขัน         วันที่  26  มกราคม  2561  เวลา 09.00 – 12.00  น.    

กติกาการแข่งขัน 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
นักศึกษาที่ศึกษาอยูํในหนํวยงานที่รํวมแขํงขัน ไมํเกินระดับปริญญาตรี  
กติกาการแข่งขันและการด าเนินการแข่งขัน  
1. เขียนชื่อพรรณไม๎ในงานภูมิทัศน๑ (แลปกริ๊ง) ตามที่กําหนดให๎ 60 ข๎อ  
2. โดยเขียนชื่อพรรณไม๎เป็นชื่อ เป็นชื่อ “สามัญไทย” ที่ใช๎เรียกทั่วไป 
3. พรรณไม๎ในงานภูมิทัศน๑ จํานวน 60 ชนิด เป็นสํวนประกอบของพรรณไม๎บรรจุถุงพลาสติก วางบนโต๏ะเรียงตาม
หมายเลขท่ีกําหนด 60 ข๎อ 
4. ผู๎จัดการแขํงขันจะเตรียมพรรณไม๎ไว๎ 80 ชนิด โดยให๎คณะกรรมการแตํละหนํวยงาน รํวมกันคัดเลือกพรรณไม๎ 60 
ชนิด เพ่ือเป็นข๎อสอบ ในเวลา 09.00 น. 
5. กําหนดเวลาให๎พิจารณาและเขียนชื่อพรรณไม๎ ข๎อละ 30 วินาที โดยใช๎สัญญาณเสียงกริ่งในการแจ๎งเปลี่ยนหัวข๎อ 
6. ไมํอนุญาตให๎ผู๎ที่ไมํมีสํวนเกี่ยวข๎องในการแขํงขันเข๎าไปในห๎องแขํงขัน 
ก าหนดเวลาการแข่งขัน 
1. คณะกรรมการชี้แจงเกณฑ๑และกติกาการแขํงขัน เวลา 09.30 น. 
2. ดําเนินการแขํงขันตั้งแตํเวลา 10.00 น. เป็นต๎นไป 
****ค าตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
อุปกรณ์ประจ าโต๊ะแข่งขัน (ผู้จัดการแข่งขันเตรียมให้) อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมา 
   1. สํวนประกอบของพรรณไม๎  60  ชนิด 
   2. กระดาษเขียนชื่อพรรณไม๎ 
   3. ปากกาเขียนชื่อพรรณไม๎ 

1. บัตรนักศึกษา 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน   

รายการ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 
เขียนช่ือพรรณไม๎ในงานภมูิทัศน๑ 

60 ชนิด 
เขียนช่ือพรรณไม๎ในงานภมูิทัศน๑ได๎ถูกต๎อง 
60 ชนิด/60 ข๎อ ข๎อละ 1 คะแนน 

60   

คะแนนรวม 60   
ผู้ประสานงาน :   ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑สมชญา  ศรีธรรม    เบอร๑โทร  089-6268854 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
การแข่งขันทักษะวิชาการ 

กลุ่มสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร 
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การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 
วันที่  25 - 26 มกราคม 2561  

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร 

ชื่อทักษะ          การขับรถแทรกเตอร์เข้าติดเครื่องพ่วงท้าย 

ประเภท            เดี่ยว   ไมํจํากัดเพศ    สํงได๎ไมํเกิน  2  ทีม 

สนามแข่งขัน      สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร  คณะเกษตรศาสตร๑และเทคโนโลยี   
วันที่แข่งขัน        วันที่  25  มกราคม  2561  เวลา 09.00 – 12.00  น.    

กติกาการแข่งขัน 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
นักศึกษาที่ศึกษาอยูํในหนํวยงานที่รํวมแขํงขัน ไมํเกินระดับปริญญาตรี  
กติกาการแข่งขันและการด าเนินการแข่งขัน  

1. ผู๎เข๎าแขํงขันต๎องเข๎าพบกรรมการกํอนเวลา 15 นาที เพื่อตรวจรายชื่อ รับทราบกติกาการแขํงขัน พร๎อมแสดง
บัตรประจําตัวนักศึกษากํอนเข๎าแขํงขัน 

2. ภายในสนามแขํงขันจะมีแทรกเตอร๑ และเครื่องมือที่จะติดพํวง 1 ชิ้น การถอยติดจะต๎องถอยเข๎าเป็นมุมฉาก
ตามทางโค๎งที่กําหนด 

3. กํอนเข๎าแขํงขันจะให๎ผู๎เข๎าแขํงขันทดลองในสนามจริงกํอน 1 ครั้ง (ไมํเกิน 10 นาที) และจะเริ่มทําการแขํงขัน                  
เมื่อกรรมการให๎สัญญาณเริ่มการแขํงขัน 

4. การจับเวลาจะเริ่มจับเมื่อให๎สัญญาณถอยเข๎ามาติดเครื่องมือ และเดินหน๎าออกมาถึงจุดเริ่มต๎น แล๎วถอยเอา
เครื่องเข๎าไปวางเก็บที่เดิม ถอดเครื่องมือออกแล๎วเดินหน๎ามาจอดที่จุดเริ่มต๎น เป็นอันเสร็จสิ้นการจับเวลา 

 
อุปกรณ์ประจ าโต๊ะแข่งขัน (ผู้จัดการแข่งขันเตรียมให้) อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมา 
1. แทรกเตอร๑คูโบต๎า ขนาด 40 แรงม๎า 
2. อุปกรณ๑ตํอพํวง ไถจานผาน 3 

 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน  
คะแนนเต็ม 100 คะแนน พิจารณาจาก  
 1. เวลาในการปฏิบัติงานตามข๎อ 4 โดยอันดับรองลงมาจะถูกหักอันดับละ 2 คะแนน 
 2. ไมํผิดกติกาที่กําหนด เทคนิคในการติด การใช๎แทรกเตอร๑ และการบํารุงรักษาแทรกเตอร๑ 

ผู้ประสานงาน :   1. ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.วิรัช  อนุชานรุักษ๑    เบอร๑โทร    081-6699251 
                      2. อาจารย๑ ดร.นิรัติศักดิ์   คงทน                  เบอร๑โทร    085-8521141 
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การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 
วันที่  25 - 26 มกราคม 2561  

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร 

ชื่อทักษะ          ทักษะการถอยหลังรถแทรกเตอร์ติดเทรลเลอร์ 
ประเภท             เดี่ยว   ไมํจํากัดเพศ    สํงได๎ไมํเกิน  2  ทีม 

สนามแข่งขัน      สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร  คณะเกษตรศาสตร๑และเทคโนโลยี   
วันที่แข่งขัน         วันที่  25  มกราคม  2561  เวลา 13.00 – 16.00  น.    

กติกาการแข่งขัน 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
นักศึกษาที่ศึกษาอยูํในหนํวยงานที่รํวมแขํงขัน ไมํเกินระดับปริญญาตรี  
กติกาการแข่งขันและการด าเนินการแข่งขัน  

1. ผู๎เข๎าแขํงขันเข๎าพบกรรมการกํอนเวลา 15 นาที เพ่ือตรวจรายชื่อ รับทราบกติกาการแขํงขัน พร๎อมแสดง
บัตรประจําตัวนักศึกษากํอนเข๎าแขํงขัน 

2. ภายในสนามแขํงขันจะมีแทรกเตอร๑พํวงติดเทรลเลอร๑ 1 คัน การถอยจะต๎องถอยเป็นมุมฉากตามทางโค๎ง      
ที่กําหนด 

3. กํอนเข๎าแขํงขันจะให๎ผู๎เข๎าแขํงขันทดลองในสนามจริงกํอนไมํเกิน 3 ครั้ง และจะเริ่มทําการแขํงขัน          
เมื่อกรรมการให๎สัญญาณเริ่มการแขํงขัน 

4. การจับเวลา จะเริ่มจับเมื่อให๎สัญญาณถอย โดยถอยตามเส๎นทางที่กําหนด จากนั้นเดินหน๎าออกมาจอด          
ที่จุดเริ่มต๎น เป็นอันเสร็จสิ้นการจับเวลา 

 
อุปกรณ์ประจ าโต๊ะแข่งขัน (ผู้จัดการแข่งขันเตรียมให้) อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมา 

1. แทรกเตอร๑คูโบต๎า ขนาด 40 แรงม๎า 
2. เทรลเลอร๑ 2 ล๎อ 

 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน  
คะแนนเต็ม 100 คะแนน พิจารณาจาก  
 1. เวลาในการปฏิบัติงานตามข๎อ 4 โดยอันดับรองลงมาจะถูกหักอันดับละ 2 คะแนน 
 2. ไมํผิดกติกาท่ีกําหนด เทคนิคในการถอย การใช๎แทรกเตอร๑ และการบํารุงรักษาแทรกเตอร๑ 

ผู้ประสานงาน :   1. อาจารย๑ศิริชัย   เสาะรส                 เบอร๑โทร    087-0449202 
                      2. อาจารย๑ ดร.เรวัฒน๑  เติมกล๎า           เบอร๑โทร    087-6771762 
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การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 
วันที่  25 - 26 มกราคม 2561  

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร 

ชื่อทักษะ          การเชื่อมโลหะตามแบบท่ีก าหนด 

ประเภท            เดี่ยว   ไมํจํากัดเพศ    สํงได๎ไมํเกิน  2  ทีม 

สนามแข่งขัน      สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร  คณะเกษตรศาสตร๑และเทคโนโลยี   
วันที่แข่งขัน         วันที่  26  มกราคม  2561   เวลา 09.00 – 12.00  น.    

กติกาการแข่งขัน 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
นักศึกษาที่ศึกษาอยูํในหนํวยงานที่รํวมแขํงขัน ไมํเกินระดับปริญญาตรี  
กติกาการแข่งขันและการด าเนินการแข่งขัน  

1. ผู๎เข๎าแขํงขันต๎องเข๎าพบกรรมการกํอนเวลา 15 นาที พร๎อมแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษา เพ่ือตรวจรายชื่อ 
รับทราบกติกาการแขํงขัน และจับฉลากหมายเลขเครื่องที่จะใช๎สําหรับแขํงขัน  

2. การแขํงขันแบํงเป็น 2 ภาค คือ ภาคทฤษฎี 20 เปอร๑เซ็นต๑ และ ภาคปฏิบัติ 80 เปอร๑เซ็นต๑  
3. การแขํงขันจะเริ่มจากภาคทฤษฎีกํอน ข๎อสอบจะเป็นแบบเลือกคําตอบที่ถูกต๎องที่สุด จาก 4 ตัวเลือก 

จํานวน 20 ข๎อ ใช๎เวลาในการทําข๎อสอบ 15 นาท ี(20 คะแนน) 
4. การแขํงขันภาคปฏิบัติ ผู๎เข๎าแขํงขันจับฉลากเลือกเครื่องหมายเลข 1 – 9 และทําการแขํงขันพร๎อมกัน  
5. ผู๎เข๎าแขํงขันประจําที่เครื่องเชื่อมไฟฟูาตามหมายเลขที่จับฉลากได๎ ชํวงนี้อนุญาตให๎ผู๎เข๎าแขํงขันซักถามถึง

การปรับแตํง และทดลองเชื่อมได๎ ใช๎เวลาประมาณ 5 นาท ี
6. ผู๎เข๎าแขํงขันรับแบบงานเชื่อม (แบบงานเชื่อมตามมาตรฐาน AWS) และวัสดุที่จะใช๎ทําการแขํงขัน โดยวัสดุ

จะมีการตัด, ปรับแตํง และลบคมให๎เรียบร๎อย ไมํต๎องทําการปรับแตํงใดๆอีก 
7. การจับเวลาเริ่มจับเมื่อให๎สัญญาณเริ่มการแขํงขัน จนกระทั่งเสร็จตามรูปแบบที่กําหนดให๎ และจัดเก็ บ

เครื่องมืออุปกรณ๑เข๎าที่ให๎เรียบร๎อย จึงจะถือวําเสร็จสิ้นการแขํงขัน 
8. ถ๎าผู๎เข๎าแขํงขันทํางานเสร็จภายในเวลา 150 นาที จะไมํถูกตัดคะแนน แตํถ๎าผู๎เข๎าแขํงขันทํางานเสร็จเกิน 

150 นาที จะถูกหักคะแนน นาทีละ 1 คะแนน 
อุปกรณ์ประจ าโต๊ะแข่งขัน (ผู้จัดการแข่งขันเตรียมให้) อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมา 
1. เหล็กกลํอง 1” x 1” x 1.5 mm (ตามขนาดของแบบ) 
2. เครื่องเชื่อมขนาด 200 A 
3. ลวดเชื่อม 2.6 
4. หน๎ากากเชื่อม ถุงมือ 
5. ค๎อนเคาะฟลั๊กช๑ 
6. แปรงขัดแนวเชื่อม 
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หลักเกณฑ์การให้คะแนน  
ภาคทฤษฎี 20    คะแนน 
       - ความรู๎เบื้องต๎นพ้ืนฐานงานเชื่อมไฟฟูา 
       - เครื่องมือ และอุปกรณ๑งานเชื่อมไฟฟูา 
       - ทําเชื่อม 
       - สัญลักษณ๑มาตรฐานในงานเชื่อม 
       - ศัพท๑เทคนิคการฝึกเชื่อมเบื้องต๎น 
 ภาคปฏิบัติ     80    คะแนน                     
             ให๎เชื่อมตามแบบที่กําหนด โดยกรรมการจะจัดเตรียมชิ้นงาน และตัดให๎ได๎ตามขนาดของแบบ โดยให๎ผู๎แขํงขัน
เชื่อมให๎ถูกต๎องตามแบบที่กําหนด 
    รวม          100  คะแนน 
 

เกณฑ์การให้คะแนนภาคปฏบิัติ 
    1. เทคนิคการประกอบชิ้นงานการใช๎เครื่องมือ และการเชื่อมชิ้นงาน 20       คะแนน 
    2. ความถูกต๎องตามแบบที่กําหนด                                           20       คะแนน 
    3. การตรวจสอบความได๎ฉากของชิ้นงาน                                 20       คะแนน 
    4. ความสวยงามของชิ้นงานเมื่อตรวจสอบด๎วยสายตา                       20       คะแนน 
                                                รวม                                80       คะแนน 
ผู้ประสานงาน :   1. ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑วัฒนา  ภารัตนวงศ๑   เบอร๑โทร    099-2713506 
                      2. อาจารย๑ลักขณา  พิทักษ๑                    เบอร๑โทร     087-8290051 
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การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 
วันที่  25 - 26 มกราคม 2561  

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร 

ชื่อทักษะ          งานช่างปูน 

ประเภท             ทีม  2  คน   ไมํจํากัดเพศ    สํงได๎ไมํเกิน  2  ทีม 

สนามแข่งขัน      สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร  คณะเกษตรศาสตร๑และเทคโนโลยี   
วันที่แข่งขัน         วันที่  26  มกราคม  2561  เวลา 09.00 – 12.00  น.    

กติกาการแข่งขัน 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
นักศึกษาที่ศึกษาอยูํในหนํวยงานที่รํวมแขํงขัน ไมํเกินระดับปริญญาตรี  
กติกาการแข่งขันและการด าเนินการแข่งขัน  

1. ผู๎เข๎าแขํงขันเข๎าพบกรรมการกํอนเวลา 15 นาที เพ่ือตรวจรายชื่อ รับทราบกติกาการแขํงขัน พร๎อมแสดง
บัตรประจําตัวนักศึกษา 

2. การแขํงขันแบํงเป็น 2 ภาค คือ ทฤษฎี 20 เปอร๑เซ็นต๑ และ ภาคปฏิบัติ 80 เปอร๑เซ็นต๑ 
3. การแขํงขันจะเริ่มจากภาคทฤษฎีกํอน ข๎อสอบจะเป็นแบบเลือกคําตอบที่ถูกต๎องที่สุด จาก 4 ตัวเลือก 

จํานวน 20 ข๎อ ใช๎เวลาในการทําข๎อสอบ 15 นาท ี(20 คะแนน) 
4. การแขํงขันภาคปฏิบัติ กรรมการให๎แบบรูปและรายการแกํผู๎เข๎าแขํงขันจํานวน 2 ชุด 
5. ผู๎เข๎าแขํงขันเบิกวัสดุในการใช๎ตํางๆ ตามท่ีคิดประมาณการได๎ เพ่ือนําไปปฏิบัติงานจากกรรมการ 
6. กรรมการจะให๎สัญญาณเริ่มปฏิบัติงาน ผู๎เข๎าแขํงขันจะต๎องปฏิบัติงานตามขั้นตอน ถูกต๎องตามหลักวิชาการ 

ตามเกณฑ๑ในการให๎คะแนน 
7. ในกรณีที่วัสดุไมํพอหลังจากลงมือปฏิบัติงาน หากประสงค๑จะเบิกวัสดุเพ่ิม เพ่ือทําให๎งานแล๎วเสร็จ จะต๎อง

แจ๎งให๎กรรมการทราบ 
8. เมื่อกรรมการให๎สัญญาณเริ่มปฏิบัติงานได๎ กรรมการจะเริ่มต๎นจับเวลาทันที 

อุปกรณ์ประจ าโต๊ะแข่งขัน (ผู้จัดการแข่งขันเตรียมให้) อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมา 
1. จอบ 
2. พลั่ว 
3. กะบะผสมปูน 
4. ถังพลาสติก 
5. บุ๎งกี ๋
 
 
 

1. ตลับเมตร 
2. ระดับน้ํา 
3. เชือกเอ็น 
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หลักเกณฑ์การให้คะแนน  
         ภาคทฤษฎี   คะแนนเต็ม   20   คะแนน   

    1. พ้ืนฐานงานปูน - งานคอนกรีต 
    2. หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานปูน - งานคอนกรีต 
    3. เครื่องมือ และอุปกรณ๑งานปูน - งานคอนกรีต 

 
ภาคปฏิบัติ    คะแนนเต็ม 80 คะแนน  โดยพิจารณาจาก 
    1. งานกํออิฐมอญโชว๑ครึ่งแผํน เซาะรํอง  ขนาด 1 ตารางเมตร   40   คะแนน 
 - วัดระดับแนวอิฐตามแนวนอน 
 - วัดระดับแนวอิฐตามแนวดิ่ง 
 - ความหนาของชั้นปูน 
 - ความสวยงามของการชักรํอง 
 - ขนาดและความสวยงาม 
    2. งานกํออิฐบล็อก  ขนาด  1  ตารางเมตร  40  คะแนน 
          - วัดระดับแนวอิฐตามแนวนอน 
 - วัดระดับแนวอิฐตามแนวดิ่ง 
 - ความหนาของชั้นปูน 
 - ขนาดและความสวยงาม 

ผู้ประสานงาน :   1. ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ทนนท๑   รัตนรวมการ       เบอร๑โทร    081-8716674 
                      2. อาจารย๑ชัยวัฒน๑   บุญน๎อย                        เบอร๑โทร    089-6268599  
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การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 
วันที่  25 - 26 มกราคม 2561  

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร 

ชื่อทักษะ          การส ารวจรังวัด 

ประเภท             ทีม  3  คน   ไมํจํากัดเพศ    สํงได๎ไมํเกิน  2  ทีม 

สนามแข่งขัน      อาคารคณะเกษตรศาสตร๑และเทคโนโลยี   
วันที่แข่งขัน       วันที่  26  มกราคม  2561  เวลา 09.00 – 12.00  น.    

กติกาการแข่งขัน 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
นักศึกษาที่ศึกษาอยูํในหนํวยงานที่รํวมแขํงขัน ไมํเกินระดับปริญญาตรี  
กติกาการแข่งขันและการด าเนินการแข่งขัน  

1. ผู๎เข๎าแขํงขันเข๎าพบกรรมการกํอนเวลา 15 นาที เพ่ือตรวจรายชื่อ รับทราบกติกาการแขํงขัน พร๎อมแสดง
บัตรประจําตัวนักศึกษา 

2. การแขํงขันแบํงเป็น 2 ภาค คือ ทฤษฎี 20 เปอร๑เซ็นต๑ และ ภาคปฏิบัติ 80 เปอร๑เซ็นต๑ 
3. กรรมการจะจํายเครื่องมือ และอุปกรณ๑ให๎ทีละวิทยาเขต โดยจะจํายให๎กํอนการแขํงขันของแตํละวิทยาเขต 
4. การแขํงขันของแตํละวิทยาเขตจะใช๎เวลาไมํเกิน 20 นาที คิดคํานวณตัวเลขใช๎เวลาไมํเกิน 5 นาท ี
5. เกณฑ๑การจับเวลาในการปฏิบัติ ดังนี้ 

เวลาในการปฏิบัติ (นาที) คะแนน 
0 - 10 15 
11 - 15 13 
16 – 20 11 

มากกวํา 20  9 
6. กรรมการจะให๎สัญญาณกํอนทําการแขํงขัน และเมื่อหมดเวลาที่กําหนดไว๎ 
7. เมื่อทําการแขํงขันเสร็จ ผู๎เข๎าแขํงขันจะต๎องเก็บเครื่องมือ และอุปกรณ๑ให๎เรียบร๎อยเหมือนเดิม 
8. ตําแหนํงหมุดแตํละหมุด กรรมการจะกําหนดหมุดให๎ โดยผู๎เข๎าแขํงขันจะใช๎หมุดเดียวกัน ในเวลาปฏิบัติ 

(แขํงขัน) 
9. การแขํงขันนี้ เป็นการแขํงขันเพ่ือหาระดับของสถานีตํางๆ ตลอดจนการคิดคํานวณถูกต๎อง 

อุปกรณ์ประจ าโต๊ะแข่งขัน (ผู้จัดการแข่งขันเตรียมให้) อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมา 
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หลักเกณฑ์การให้คะแนน  
ภาคทฤษฎี       20         คะแนน 
          1. การสํารวจเบื้องต๎น  
          2. การสํารวจทําแผนที่  
          3. การทําระดับ  
          4. การปรับพื้นที่  
          5. การคํานวณงานดิน   
          6. การทําเส๎นชั้นความสูง   
ภาคปฏิบัติ       80         คะแนน 
 1. การนําเครื่องมือ (กล๎อง) ออกมาใช๎และติดตั้งเข๎ากับขาตั้งกล๎อง 
 2. การขนย๎าย (แบก) เครื่องมือ (กล๎องติดขา) 
 3. เทคนิคการใช๎กล๎องกํอนตั้งกล๎อง 
 4. การตั้งกล๎องการปรับเพ่ือหาระดับของกล๎อง 
 5. การเลือกตําบลของจุดที่จะตั้งกล๎อง 
 6. การสร๎าง และบันทึกสมุดสนาม เมื่อบันทึกผิดแล๎วทําการแก๎ไข (การบันทึกแบบ H.I METHOD) 
 7. การถือ STAFF และการอําน STAFF ในกล๎อง 
 8. การทํา T.P. (TURNING POINT) การใช๎สัญญาณ (ภาษาใบ๎) ในการสํารวจเพ่ือทําระดับ                

(ไมํอนุญาตให๎ใช๎เสียง) 
 9. การเก็บเครื่องมือ และการรักษาเครื่องมือหลังเลิกงาน 
 10. การคิดคํานวณสํานักงาน (ห๎องที่จัดเตรียมไว๎) 
 11. การตรวจสอบความผิดพลาดของสมุดสนาม 

รายการ คะแนน หมายเหตุ 
1. ภาคทฤษฎี จํานวน 20 ข๎อ ใช๎เวลา 15 นาที  20 ทําลงในกระดาษคําตอบท่ีแจกให ๎
2. ภาคปฏิบัติ แบํงเป็น 3 สํวน 80  

2.1 การใช๎อุปกรณ๑เครื่องมือ 
- การนําเครื่องมืออกจากกลํองมาใช๎ 
- การติดตั้งเข๎ากับขาตั้งกล๎อง 
- การขนย๎าย (แบก) เครื่องมือ 
- การเก็บเครื่องมือ และอุปกรณ๑สงํคืน 

20 
5 
5 
5 
5 

 
ไมํถูกต๎อง 3 คะแนน 
ไมํถูกต๎อง 3 คะแนน 
ไมํถูกต๎อง 3 คะแนน 
ไมํถูกต๎อง 3 คะแนน 

2.2 การปฏิบตัิงานจริงในสนาม 
- การตั้งกล๎อง การปรับเพื่อหาคําระดับ 
- การเลือกตําแหนํงตั้งกล๎องที่เหมาะสม 
- การถือ STAFF และการอํานคํา 
- การทําหมุด T.P. (TURNING POINT) 
 
- การใช๎สัญญาณ (ภาษาใบ๎) 
- ใช๎เวลาในการแขํงขัน เสร็จภายในเวลา 10 นาที 

40 
5 
5 
5 
5 
 
5 
15 

 
แตํละจดุใช๎เวลานาน ได๎ 3 คะแนน 
BS ไมํเทํากับ FS ได๎ 3 คะแนน 
ถือไมํถูกต๎อง ได๎ 3 คะแนน 
กําหนดจุดไมํน๎อยกวํา 3 จุด 
ไมํครบจํานวน ได๎ 3 คะแนน 
ไมํถูกต๎อง 3 คะแนน 
เกณฑ๑การจับเวลาตามกติกาข๎อ 5 
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2.3 งานเอกสารและความถูกต๎อง 
- บันทึกสมุดสนามถูกต๎อง 
- การคิดคํานวณตัวเลขไมเํกิน 5 นาที 
- การหาคํา DIFFERENTIAL 

20 
10 
5 
5 

 
ไมํถูกต๎อง 5 คะแนน 
เกิน 5 นาที ได๎ 3 คะแนน 
ไมํถูกต๎อง 3 คะแนน  

 

หมายเหตุ  :  1. ผู๎จัดแขํงขันจะทําแบบฟอร๑มสมุดสนามแจกให๎กับผู๎เข๎าแขํงขันทุกวิทยาเขต 
   2. กล๎องที่ใช๎ในการแขํงขัน และฝึกซ๎อม นักศึกษาควรเป็นกล๎องชนิดเดียวกัน คือกล๎องระดับหัวตั้ง 
   3. ให๎ทํา Differential 

       4. ให๎ผู๎เข๎าแขํงขันเตรียมดินสอ 2H มาด๎วย 
ผู้ประสานงาน :   1. ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑สอนรินทร๑  เรืองปรัชญากุล   เบอร๑โทร    089-1903647 
                      2. อาจารย๑ศิริชัย  เสาะรส                                เบอร๑โทร    087-0449202  
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คณะผู้จัดท า 
 
คณะกรรมการอ านวยการ 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ณรงค๑ ผลวงษ๑ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตสุรินทร๑ 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.สําเนาว๑ เสาวกูล คณบดีคณะเกษตรศาสตร๑และเทคโนโลยี 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.วุฒชิยั   สิทธิวงษ๑ รองคณบดีฝุายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
อาจารย๑ทรงยศ   กิตติชนม๑ธวัช รองคณบดีฝุายบริหาร  
อาจารย๑อธิปัตย๑  ฤทธิรณ รองคณบดีฝุายพัฒนานักศึกษา 
นางจุรีรัตน๑ สละทองอินทร๑ หัวหน๎าสํานักงานคณบดี  
นายธรรมรงค๑ เชียวดี หัวหน๎างานบริหารงานทั่วไป 
 

คณะกรรมการด าเนินงานจัดท ารูปเล่ม 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ชัยพร   ตรีกิ่ง รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑จันทร๑เฉิดฉาย   สังเกตุกิจ หวัหน๎าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑วัฒนา   ภารัตนวงศ๑ หัวหน๎าสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร  
อาจารย๑สุริยา   ทองคุณ หัวหน๎าสาขาวิชาพืชศาสตร๑ 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑พีรกูร   อนุชานุรักษ๑ หัวหน๎าสาขาวิชาสัตวศาสตร๑ 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.กฤติมา   เสาวกูล หัวหน๎าสาขาวิชาประมง  
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑สมชญา  ศรีธรรม หัวหน๎าสาขาวิชาเทคโนโลยีภมูิทัศน๑  
นางมนัสชนก วรธงไชย หัวหน๎างานบริการการศึกษา 
นางนิตยา สิงหะ นักวิชาการเกษตร 
นายกฤตชัย ภูมิสูง นักวิชาการศึกษา 
นางสาวสุพิตรา สุพิพัฒนโมลี นักวิชาการศึกษา 
นางสาวกุลวดี เรืองเกษม นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
นางจุฑามาส ถิ่นทัพไทย เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป 
นางสาวทิพย๑สุดา คําแฝง เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป 




