๑
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
ด้านการจัดการการสัมมนา การจัดการประกวด การแสดงและการแข่งขัน
การประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๓๔
ทักษะวิชาชีพสาขาพืชศาสตร์
ทักษะที่ใช้ในการแข่งขัน
๑. ทักษะพืชผัก
๒.
๓.
๔.
๕.

ทักษะพืชไร่
ทักษะไม้ผล
ทักษะไม้ดอกไม้ประดับ
ทักษะเพาะเห็ด

วิธีการแข่งขันและข้อตกลงเพิ่มเติม
ใช้ตามรายละเอียดแนวทางการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาพืชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบวิธี
ปฏิบัติขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ว่าด้วย การประชุมวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๔
ทักษะ
๑. ทักษะพืชผัก

วิธีการแข่งขัน
ส่วนที่ ๑ การทดสอบความรู้ตามตัวอย่าง ๓๕ คะแนน
ใช้เวลาข้อละ ๓๐ วินาที
ส่วนที่ ๒ การประกวดและการตัดสินพืชผัก ๒ ประเภท
๒๐ คะแนน ใช้เวลา ๒๐ นาที
ส่วนที่ ๓ กรณีศึกษา ๔๐ คะแนนแบ่งเป็น ๒ ตอน
ตอนที่ ๑ เขียนโครงการผลิตผัก ๑ โครงการ
๒๕ คะแนน ใช้เวลา ๔๐ นาที
ตอนที่ ๒ การบรรจุหีบห่อใช้ผักไม่น้อยกว่า ๓
ชนิด ๑๕ คะแนน ใช้เวลา ๑๕ นาที
ส่วนที่ ๔ พฤติกรรมของผู้เข้าแข่งขัน ๕ คะแนน

ข้อตกลงเพิ่มเติม
การประกวดตัดสิน กะหล่ําปลี
และมะเขือเทศผลใหญ่
การบรรจุหีบห่อ
ประกอบด้วย
๑. ข้าวโพดฝักอ่อน
๒. เห็ดหูหนู
๓. หน่อไม้ฝรั่ง
๔. แครอท

ทักษะ
๒. ทักษะพืชไร่

วิธีการแข่งขัน
ส่วนที่ ๑ การทดสอบความรู้ตามตัวอย่าง ๓๕ คะแนน
ใช้เวลาข้อละ ๓๐ วินาที
ส่วนที่ ๒ การประกวดและการตัดสินพืชไร่ ๒ ประเภท
๒๐ คะแนน ใช้เวลา ๒๐ นาที
ส่วนที่ ๓ กรณีศึกษา ๔๐ คะแนน ใช้เวลา ๒ ชั่วโมง
ส่วนที่ ๔ พฤติกรรมของผู้เข้าแข่งขัน ๕ คะแนน

ข้อตกลงเพิ่มเติม
การประกวดตัดสิน
๑. ข้าวโพดหวานทั้งเปลือก
๒. ถั่วลิสงทัง้ ฝัก

๒
๓. ทักษะไม้ผล

๔. ทักษะไม้
ดอกไม้ประดับ

๕. การเพาะเห็ด

ส่วนที่ ๑ การทดสอบความรู้ตามตัวอย่าง ๓๕ คะแนน ใช้
เวลา ข้อละ ๓๐ วินาที
ส่วนที่ ๒ การประกวดและการตัดสินไม้ผล ๑ ประเภท
๑๕ คะแนน ใช้เวลา ๑๕ นาที
ส่วนที่ ๓ การขยายพันธุ์ไม้ผล ๑ วิธี ๒๐ คะแนน ใช้เวลา
๕ นาที
ส่วนที่ ๔ กรณีศึกษา ๒๕ คะแนน ใช้เวลา ๒ ชั่วโมง
ส่วนที่ ๕ พฤติกรรมของผู้เข้าแข่งขัน ๕ คะแนน
ส่วนที่ ๑ การทดสอบความรู้ตามตัวอย่าง ๓๕ คะแนนใช้
เวลา ข้อละ ๓๐ วินาที
ส่วนที่ ๒ การประกวดและการตัดสิน ๑ ประเภท
๑๕ คะแนน ใช้เวลา ๑๕ นาที
ส่วนที่ ๓ การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ๑ วิธี
๒๐ คะแนน ใช้เวลา ๕ นาที
ส่วนที่ ๔ กรณีศึกษา ๒๕ คะแนน ใช้เวลา ๒ ชั่วโมง
ส่วนที่ ๕ พฤติกรรมของผู้เข้าแข่งขัน ๕ คะแนน
ส่วนที่ ๑ การทดสอบความรู้ตามตัวอย่าง ๓๕ คะแนน
ส่วนที่ ๒ การแสดงวิธีการแยกเนื้อเยื่อเห็ดลงบน
อาหารวุ้น ๓๐ คะแนน ใช้เวลา ๑๐ นาที
ส่วนที่ ๓ กรณีศึกษา ๓๐ คะแนน ใช้เวลา ๒ ชั่วโมง
ส่วนที่ ๔ พฤติกรรมของผู้เข้าแข่งขัน ๕ คะแนน

การประกวดตัดสิน ใช้ส้มโอ
การขยายพันธุ์พืช วิธีการ
เสียบยอดไม้ผล (น้อยหน่า ,
ขนุน)

การประกวดตัดสิน
ใช้ดอกกุหลาบ
การขยายพันธุ์พืช ใช้วิธีการ
เสียบยอดไม้ประดับ (โกสน ,
เล็บครุฑ)

การประกวดตัดสินแยก
เนื้อเยื่อลงบนอาหารวุ้น
๑. เห็ดฟาง
๒. เห็ดนางรม หรือ นางฟ้า
หรือเห็ดเป่าฮื้อ

ตารางการแข่งขัน
วันที่

เวลา

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.

ประเภทการแข่งขัน
ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
ทักษะการเพาะเห็ด
ทักษะพืชผัก
ทักษะไม้ผล
ทักษะไม้ดอกไม้ประดับ
ทักษะพืชไร่

๓
ทักษะวิชาชีพสาขาสัตวศาสตร์
ทักษะที่ใช้ในการแข่งขัน
๑. ทักษะไก่ไข่
๒. ทักษะสุกร
๓. ทักษะโคเนือ้
๔. ทักษะโคนม
๕. ทักษะการผสมเทียมโค
วิธีการแข่งขันและข้อตกลงเพิ่มเติม
ใช้ตามรายละเอียดแนวทางการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาสัตวศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบวิธี
ปฏิบัติขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ว่าด้วย การประชุมวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๔ และมีข้อตกลงเพิ่มเติมดังนี้
๑. ทักษะผสมเทียมให้เชิญคนนอกที่มีความชํานาญโดยทําหนังสือเชิญสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์เข้ามาร่วม
เป็นกรรมการกลางเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ๑ คน
๒. รายละเอียดกิจกรรมการแข่งขันในแต่ละทักษะที่มีการเปลี่ยนแปลงให้แต่ละวิทยาลัยดูที่ฝ่ายพัฒนาหรือ
ครูที่ปรึกษา อกท. และแจ้งให้นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันทราบพร้อมทั้งครูฝึกทักษะและกรรมการตัดสินได้รับทราบ
ทั่วกัน
๓. ให้กรรมการตัดสินทุกทักษะออกข้อสอบมาคนละ ๓๐ ข้อโดยให้ครอบคลุมเนื้อหาทุกส่วนปิดผนึกนํามา
ส่งในวันรายงานตัวช่วงบ่ายเพื่อให้กรรมการทําการคัดเลือกต่อไป
๔. กรรมการกลาง ให้แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งให้ช่วยกรอกข้อมูลส่วนหนึ่งช่วยควบคุมดูแล
การแข่งขันทักษะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๔
ทักษะวิชาชีพสาขาช่างกลเกษตร
ทักษะที่ใช้ในการแข่งขัน
๑. ทักษะช่างยนต์
๒. ทักษะช่างไฟฟ้า
๓. ทักษะช่างเชื่อมโลหะ
๔. ทักษะช่างก่อสร้าง
๕. ทักษะการใช้แทรกเตอร์ลอ้ ยาง
๖. ทักษะช่างสํารวจ
วิธีการแข่งขันและข้อตกลงเพิ่มเติม
ใช้ตามรายละเอียดแนวทางการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาช่างกลเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบวิธี
ปฏิบัติขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ว่าด้วย การประชุมวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๔ และมีข้อตกลงเพิ่มเติมดังนี้

๕
ข้อตกลง/เงื่อนไข กติกาการแข่งขันทักษะต่างๆ
งานประชุมวิชาการ ระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔
ระหว่าง วันที่ ๖-๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
(จากการประชุม วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ วษท.ราชบุรี)
ทักษะสาขา ช่างกลเกษตร ใช้ระเบียบตามคู่มือการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาช่างกลเกษตร พ.ศ.๒๕๕๕
ลําดับ
๑

ทักษะ

รายการที่เจ้าภาพ
เตรียม

ทักษะช่างก่อสร้าง -ตามคู่มือการ
แข่งขันทักษะ
วิชาชีพ สาขาช่าง
กลเกษตร พ.ศ.
๒๕๕๕
กระเบื้องขนาด
๘×๘ นิ้ว (๒๐ x
๒๐ ซ.ม.)เกรด A
จํานวน ๑๒ แผ่น
ต่อหน่วย

รายการที่ผู้แข่งขัน
ต้องเตรียม
(เพิ่มเติม)
เครื่องมือประจําตัว
ช่างก่อสร้างตาม
ความเหมาะสม

รายการที่
กรรมการตัดสิน
หมายเหตุ
ต้องเตรียม
ใช้รูปแบบตามขนาด๐.๖๑x
๐.๘๑ม. หนา ๐.๐๕ ม.
(ที่กําหนดให้)
๑.การเลือกไม้แบบ จะให้แต่ละ
หน่วยจับสลากเลือกไม้แบบรอบละ
๑ ท่อน จนครบ ๓ ท่อนทุกหน่วย
๒. เวลาในการแข่งขัน จะใช้เวลาใน
การแข่งขัน ๒ วัน คือวันที่ ๗ และ ๙
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖เวลา ๐๘.๓๐ –
๑๖.๓๐ น.
๓. โดยวันแรกจะดําเนินการ
จนชิ้นงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ตาม
เวลาในตารางการแข่งขันและ
จะถอดแบบในเช้า วันที่ ๙
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ให้ผู้เข้าแข่งขัน
มาถอดแบบพร้อมกัน
๔. พื้นที่ที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน
ต้องเรียบง่ายและได้ระดับ เท่ากัน
ทุกหน่วย
๕. ปูกระเบื้อง สูงจากพื้นปูน
ถึงผิวกระเบื้อง ๐.๐๒ ม.

๖

๗
รายการที่ผู้แข่งขัน
รายการที่
ต้องเตรียม
กรรมการตัดสิน
รายการที่เจ้าภาพเตรียม
(เพิ่มเติม)
ต้องเตรียม
-เครื่องมือประจําตัว
-ตามคู่มือการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ สาขาช่าง ช่าง และวัสดุ
กลเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบ เช่น ผ้า
แปรงล้าง เครื่องมือ
เครื่องยนต์เบนซิน
ถอดประกอบเครื่อง
Honda(ตามที่บริษัทจัด
ให้)เครื่องยนต์ดีเซลใช้
Kubota (ตามที่บริษัท
จัดให้)

ลําดับ

ทักษะ

๒

ทักษะช่างยนต์

๓

ทักษะช่างเชื่อม -ตามกติกาการแข่งขัน
-เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์
- ใช้เหล็กกล่องดํา ๑×๑
นิ้ว หนา ๒.๐๐ มม.
- เครื่องเชื่อมแก๊สอย่าง
น้อย ๖ ชุด
-ธูปเชื่อมไฟฟ้าขนาด
๒.๖ มม.
- ลวดเชื่อแก๊ส ๑.๒ มม.
- ฟิวส์สํารอง
- เหล็กตามแบบ
- ปากกาและโต๊ะยึด
เหล็ก ๑๒ ตัว

-เครื่องมืองานเชื่อมช่างโลหะ และ
เครื่องมืออื่นๆ ที่เห็น
ว่าเหมาะสมเฉพาะ
ด้านนอกเหนือจากที่
เจ้าภาพจัดให้(ห้าม
ใช้Power tool ยกเว้น
เครื่องตัดไฟเบอร์
ห้ามทําจิ๊กหรือ
บล๊อกสร้างแบบ
ล่วงหน้า)
-นําเครื่องเชื่อม
ไฟฟ้ามาเอง

-

หมายเหตุ
-จัดการแข่งขันเครื่องยนต์
ดีเซลคูโบต้า ตามรูปแบบ
ที่บริษัทกําหนด
- ห้ามใช้เครื่องมือถอด
ประกอบที่เป็น Poower tool
แข่งขัน วันที่ ๗ กุมภาพันธ์
๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐ น.
ใช้รูปแบบตามขนาด
๐.๗๐๐×๑.๑๙๔×๐.๗๕๐ ม.
(ที่กําหนดให้)
-งานเชื่อมไฟฟ้าและเชื่อม
แก๊สอยู่ในชิ้นงานเดียว
แต่จุดเชื่อมคนละส่วนกัน
ตามแบบรูปที่กําหนด
แนวเชื่อมทุกแนวห้ามตะไบ
หรือเจียระไนใดๆทั้งสิ้น
แข่งขันวันที่ ๗ กุมภาพันธ์
๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐๑๖.๓๐ น.
สถานที่แข่งขัน อาคารช่างกล
เกษตร

๘

๙
ลําดับ

ทักษะ

รายการที่เจ้าภาพเตรียม

๔

ทักษะช่างไฟฟ้า
- ภาคความรู้
พื้นฐาน
- ภาคฝีมือ
ปฏิบัติการ

ตามกติกาการแข่งขัน
- เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์การ
แข่งขันจํานวน ๑๒ ชุด
- แผงไม้อดั หนา ๑๕ ม.ม.
ยึดขาอิสระ จํานวน ๑๒ ชุด
- แผ่นรองเขียน กระดาษ
- เก้าอี้เล็คเชอร์ ๑๒ ตัว

๕

ทักษะการใช้
รถแทรกเตอร์ล้อ
ยาง

- ตามกติกาการแข่งขันรถ
แทรกเตอร์ยหี่ ้อคูโบต้า (ตามที่
บริษัทจัดให้)
- เทรลเลอร์ ๒ ล้อ
- หลักขาวแดง , ปูนขาว
- เทปวัดระยะ
- นาฬิกาจับเวลา

๖

ทักษะ
ช่างสํารวจ

- ตามกติกาการแข่งขัน
- เทปวัดระยะ
- ไม้สตาฟ ๒ อัน
- หลักขาวแดง ๖ หลัก
- อุปกรณ์เครื่องเขียน
- พื้นที่ปฏิบัติงาน
- นาฬิกาจับเวลา
- กล้อง ๑ ชุด
- กระดาษแข็ง
- กระดานรองเขียน
- เทปวัด ๕๐ เมตร
สําหรับกรรมการ

รายการที่ผู้เข้าแข่งขัน
ต้องเตรียม(เพิ่มเติม)
- เครื่องมือช่าง ๑ ชุด
ตามกติกาการแข่งขัน
ทักษะช่างกลเกษตร
พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมสาย
ปลั๊กพ่วง
- เครื่องมือประเภท
Hand tool ตามความ
เหมาะสม

รายการที่ผู้
ตัดสินต้อง
เตรียม
- ตามกติกา
การแข่งขัน
- กําหนดรูปแบบ
การแข่งขัน
ภาคปฏิบัติ

- ตามกติกาการ
แข่งขันกําหนด
รูปแบบ ณ
สถานที่แข่งขัน

- เครื่องมือและอุปกรณ์
การแข่งขันตามกติกาการ
แข่งขัน
- เทปวัดระยะความยาว
ไม่เกิน ๓๐ ม.
- ไม้สตาฟ
- กล้องระดับที่ตงั้ และ
ปรับด้วยมืออ่านค่า
ระดับบนไม้ Staff
- วัสดุอุปกรณ์
นอกเหนือจากที่เจ้าภาพ
เตรียมไว้

ตามกติกา การ
แข่งขัน

หมายเหตุ
- สามารถใช้เครื่องมือ
ช่วยในการปฏิบัตงิ านได้
เช่น สว่านไร้สาย
- แข่งขันวันที่ ๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา
๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
- สถานที่แข่งขัน อาคาร
ช่างกลเกษตร
- การปฏิบัตงิ านในพื้นที่
กําหนดให้เป็นไปตาม
รูปแบบการแข่งขันที่
กําหนด (ไถพื้นที่)
- แข่งขันวันที่ ๗ และ ๙
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
- สถานที่แข่งขัน ถอย
เทรลเลอร์และ ติด
เครื่องพ่วงแข่งในสนาม
การปฏิบัติในพื้นที่ใช้การ
ไถพื้นที่ขนาด ๑๐x๒๐ ม.
- กําหนดพื้นที่ปฏิบัติ
เป็นไปตามแผนผังหรือ
แผนที่ที่กําหนดเท่านั้น
- ไม่มกี ารจับฉลาก
ในการแข่งขัน หน้าที่ใน
การแข่งขัน
- การประเมินมาตรฐานให้
ดูผลคะแนนจากการ
แข่งขันเป็นทีม
- แข่งขันวันที่ ๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
- สถานที่แข่งขัน แผนก
วิชาช่างกลเกษตร

๑๐
ทักษะวิชาชีพสาขาประมง
ทักษะที่ใช้ในการแข่งขัน
๑. ทักษะการผสมเทียมปลา
๒. ทักษะการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา
๓. ทักษะพื้นฐานทางการประมง
วิธีการแข่งขันและข้อตกลงเพิ่มเติม
ใช้ตามรายละเอียดแนวทางการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาประมง พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบวิธีปฏิบัติ
ขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ว่าด้วย การประชุมวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๔ และมีข้อตกลงเพิ่มเติมดังนี้
๑. พันธุ์ปลาทีใ่ ช้ในการแข่งขันทักษะการผสมเทียม จะใช้ปลาดุกรัสเซีย
๒. สถานที่ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาประมงต่าง ๆ มีระบบการจัดการการเข้าออกและ
ผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะทักษะการผสมเทียมปลา เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการรบกวนการแข่งขัน
๓. พันธุ์ปลาทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ในทักษะพื้นฐาน จะต้องมีการตกลงกันก่อนการแข่งขัน โดยคณะกรรมการ
ตัดสินทักษะ
๔. จะมีการประชุมของคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาประมงอีก ๓ ครั้ง ก่อนการจัดการ
แข่งขัน

๑๑
ทักษะวิชาชีพสาขาศิลปเกษตร
ใช้ตามรายละเอียดแนวทางการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบวิธี
ปฏิบัติขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ว่าด้วย การประชุมวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๔ มีข้อตกลงที่ควรทราบดังนี้
ทักษะที่ใช้ในการแข่งขัน และข้อตกลง
๑. ทักษะการจัดสวนหย่อม
รายละเอียด(เพิ่มเติม)
๑. จัดสวนประเภทสวนกลางแจ้ง
๒. เจ้าภาพจัดเตรียมขุยมะพร้าว ให้
๓. พื้นแข็ง ไม่สามารถขุดได้
*รายละเอียดอื่น ๆ ตามกติกา
๒. ทักษะการจัดสวนถาด
จัดสวนประเภทสวนชื้น
*รายละเอียดอื่น ๆ ตามกติกา
๓. ทักษะการจัดสวนในภาชนะแก้วใส
ให้ผู้แข่งขันจัดสวนแคตตัส
*รายละเอียดอื่น ๆ ตามกติกา
๔. ทักษะการจัดสวนตู้กระจก
๑. ให้ผู้แข่งขันจัดสวนชื้น
๒. ให้จัดบนโต๊ะที่เจ้าภาพเตรียมให้ ไม่ใช้ขาตู้
*รายละเอียดอื่น ๆ ตามกติกา
๕. ทักษะการจัดสวนตู้ปลาน้ําจืด
๑. ให้ผู้แข่งขันจัดสวนตู้ปลาน้ําจืด
๒. เตรียมขาสูง ๘๕ เซนติเมตร
*รายละเอียดอื่น ๆ ตามกติกา
๖. ทักษะการจัดดอกไม้
*รายละเอียดอื่น ๆ ตามกติกา
๗. ทักษะศิลปะประดิษฐ์
แข่งขันในเต๊นท์แข่งขัน
*รายละเอียดอื่น ๆ ตามกติกา

๑๒
ทักษะวิชาชีพสาขาอุสาหกรรมเกษตร
ทักษะที่ใช้ในการแข่งขัน
๑. ทักษะการผลิตน้ําผักผลไม้
๒. ทักษะการผลิตน้ํานมจากพืช
๓. ทักษะการผลิตไส้กรอกจากเนื้อสัตว์
๔. ทักษะการผลิตลูกชิ้นจากเนื้อสัตว์
กติกาการแข่งขันใช้ตามรายละเอียดแนวทางการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ.
๒๕๕๕ ประกอบวิธีปฏิบัติขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว่าด้วย การประชุมวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๔

๑๓
ทักษะวิชาชีพสาขาบริหารธุรกิจ
ทักษะที่ใช้ในการแข่งขัน
๑. ทักษะการสร้างและนําเสนอผลงาน
๒. ทักษะการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์
๓. ทักษะการจัดการฐานข้อมูล
๔. ทักษะบัญชีฟาร์ม
๕. ทักษะการเขียนแผนและนําเสนอแผนธุรกิจ
๖. ทักษะตารางคํานวณ
วิธีการแข่งขันและข้อตกลงเพิ่มเติม
ใช้ตามรายละเอียดแนวทางการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาบริหารธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบวิธี
ปฏิบัติขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ว่าด้วย การประชุมวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๔ และมีข้อตกลงเพิ่มเติมดังนี้
๑. จํานวนห้องในการแข่งขัน
๑.๑ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จํานวน ๓ ห้อง (จํานวนคอมฯ ๔๐ เครื่องแบ่งเป็น ๓ กลุ่มๆละ
๑๓ เครื่อง)
๑.๒ ห้องแข่งขันการเขียนแผนและนําเสนอแผนธุรกิจ ๑ ห้อง(จํานวนคอมฯ ๑๒ เครื่อง)
๑.๓ ห้องแข่งขันทักษะบัญชีฟาร์ม ๑ ห้อง
๒. ตารางการดํ า เนิ น งานการแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ สาขาบริ ห ารธุ ร กิ จ องค์ ก ารเกษตรกรในอนาคต
แห่ ง ประเทศไทย ในพระราชู ปถั ม ภ์ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ร ะดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ ๓๔
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี (ฉบับร่าง)
วัน
๖ ก.พ.๕๖

๗ ก.พ.๕๖

เวลา

ทักษะ

- ประชุมคณะกรรมการฯ ทักษะสาขา
บริหารธุรกิจ
- ดําเนินการจัดเตรียมข้อสอบและส่ง
มอบคณะกรรมการประสานงาน
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ผู้เข้าแข่งทักษะด้านคอมพิวเตอร์
ส่งเครื่องพิมพ์พร้อม Drivert และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง
๐๙.๐๐- ๑๑.๐๐ น. ทักษะการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์
๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. ทักษะการจัดการฐานข้อมูล

เวลาใน
การ
แข่งขัน

๑๔.๐๐ น.
เป็นต้นไป

วัน

เวลา

๗ ก.พ.๕๖

๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.

ทักษะ
ทักษะการสร้างและนําเสนอผลงาน

ทักษะตารางคํานวณ
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจและนําเสนอ
แผนธุรกิจ

จํานวน
ผู้เข้าแข่งขัน
สถานที่
(คน)
อาคารศูนย์วิทยบริการชั้น ๒

อาคารศูนย์วิทย
บริการ (ชั้น ๒)
๒
๔
เวลาใน
การ
แข่งขัน
๖
๓
๖

๑
๒
จํานวน
ผู้เข้าแข่งขัน
(คน)
๒
๑
๓

ห้องคอมฯ ๑(๑)
ห้องคอมฯ ๑(๑)
สถานที่
ห้องคอมฯ ๑(๒)
ห้องคอมฯ ๑(๓)
ห้องคอมฯ ๒

๑๔
๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๐๘.๐๓-๑๒.๐๐ น.

ทักษะบัญชีฟาร์ม
๙ ก.พ.๕๖
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจและนําเสนอ
แผนธุรกิจ (นําเสนอแผนธุรกิจต่อ
คณะกรรมการ)
๑๓.๐๐–๑๖.๐๐ น. ทักษะการสร้างและนําเสนอผลงาน
(นําเสนอการสร้างและนําเสนอผลต่อ
คณะกรรมการ)
หมายเหตุ : ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๔
๖

๑
๓

ห้องแข่งขัน ๓
ห้องคอมฯ ๒

๖

๒

ห้องคอมฯ ๒

๓. รายละเอียดการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน
ทักษะ

ส่วนกลางจัดเตรียมให้

ทักษะบัญชีฟาร์ม

กระดาษและแบบพิมพ์ทางบัญชี

ทักษะการจัดการ
ฐานข้อมูล
ทักษะการสร้างและ
นําเสนอผลงาน
ทักษะตารางคํานวณ
ทักษะการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ
และนําเสนอแผนธุรกิจ

เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ๑ ชุด
-โปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows ๗
-โปรแกรม Micorsoft Office ๒๐๐๗
-โปรแกรม Photoshop CS ๕
-โปรแกรม Photoscape
- เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ๑ เครื่อง
(เฉพาะทักษะการเขียนแผนฯและนําเสนอ
ผลงานฯ)

หน่วยเข้าแข่ง
จัดเตรียมเอง
เครื่องคํานวณเลข
วัสดุอุปกรณ์การทํา
บัญชี
เครื่องพิมพ์+Driver
เครื่องสํารองไฟ
ปลั๊กไฟ

หมายเหตุ
๑. ผู้เข้าแข่งขัน ต้องมารายงาน
ตัว ณ ห้องแข่งขันก่อนเวลา
แข่งขัน ๓๐ นาที เพื่อจับสลาก
และตรวจสอบเครื่อง
๒. ต้องใช้เครื่องคอมฯที่จัดให้
เท่านั้น
๓. แต่ละห้องแข่งขันจะมีเครื่อง
คอมฯ ๑๒ ชุดและเครื่องคอมฯ
สํารองห้องละ๓ ชุด

๑๕
ทักษะวิชาชีพสาขาพืน้ ฐาน
ทักษะที่ใช้ในการแข่งขัน
๑. ทักษะการพูดในที่ชุมชน
๒. ทักษะการสาธิตทางวิชาชีพ
๓. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในโอกาสต่าง ๆ
วิธีการแข่งขันและข้อตกลงเพิ่มเติม
๑. ใช้ตามรายละเอียดแนวทางการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบวิธี
ปฏิ บั ติ ข ององค์ ก ารเกษตรกรในอนาคตแห่ ง ประเทศไทยในพระราชู ป ถั ม ภ์ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ
สยามบรมราชกุมารี ว่าด้วย การประชุมวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๔ ๒๕๕๔ (รายละเอียดในเล่มที่ อกท.ระดับชาติมอบให้แต่
ละหน่วยแล้ว) ในส่วนปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมจากเดิมและขอเน้นให้ อกท.หน่วยถือปฏิบัติดังนี้
๑.๑ ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกทักษะวิชาชีพ สาขาพื้นฐาน ส่งเรือ่ ง (เนื้อหา) จํานวน ๕ ชุด ที่กอง
อํานวยการ ในวันลงทะเบียนรายงานตัวเข้าร่วมประชุมวิชาการแต่ละระดับ
๑.๒ แบบการให้คะแนนการแข่งขันทักษะการพูดในที่ชุมชน (รอบที่ ๒) และทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษในโอกาสต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลง (ตามตารางที่แนบ) นอกนั้นใช้แบบเดิม ขอความร่วมมือจาก
เจ้าภาพจัดทําแบบฟอร์มให้คะแนนของคณะกรรมการแต่ละทักษะ กรรมการตัดสิน ๑ คนต่อ ๑ แผ่น
๑.๓ เวลาทีใ่ ช้ในการแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษในโอกาสต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงเป็นคนละ ๕
นาที (เดิมคนละไม่ต่ํากว่า ๓ นาที และไม่เกิน ๕ นาที)
๒. วันเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันขอความร่วมมือจากเจ้าภาพให้จัดการ
แข่งขันวันละทักษะ แต่ถ้าเป็นไปไม่ได้ขอความร่วมมือ ดังนี้
๓.๑ วันแรกของการแข่งขันขอให้จัดการแข่งขันทักษะการสาธิตวิชาชีพ
๓.๒ วันถัดมาขอให้จัดการแข่งขันทักษะการพูดในที่ชุมชน และทักษะการพูดภาษาอังกฤษในโอกาส
ต่าง ๆ
๓. สถานที่ในการแข่งขันทักษะ เจ้าภาพได้นําคณะกรรมฝ่ายจัดการแข่งขันชมสถานที่แข่งขันที่ได้
จัดเตรียมไว้ คณะกรรมการมีมติขอใช้อาคารแผนกวิชาสัตวศาสตร์ซึ่งมีความสะดวกเหมาะสมและเอื้ออํานวย
ต่อการแข่งขัน
๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดขอความร่วมมือเจ้าภาพประสานกับบุคคลภายนอกเพื่อขอความร่วมมือ
ทําหน้าที่เป็นกรรมการตัดสิน โดยเฉพาะทักษะการพูดภาษาอังกฤษในโอกาสต่าง ๆ หากดําเนินการได้ให้แจ้ง
ที่ประธานกรรมการเพื่อขอความอนุเคราะห์เป็นทางการต่อไป

๑๖
แบบการให้คะแนนการแข่งขันการพูดในที่ชุมชน(ในรอบทีส่ อง) สาขาพื้นฐาน
การแข่งขันทักษะ อกท. ระดับ…………..ครั้งที่………ณ……………………………………….
ชื่อผู้เข้าแข่งขัน…………………………………..หน่วย…….………………….ภาค………………
ลําดับที่
๑

๒

๓

ลักษณะที่พิจารณาให้คะแนน
เรื่องและเนื้อหา
(๒๐ คะแนน)
- การวางโครงเรื่อง
- คํานํา
- เนื้อเรื่อง
- สรุป
การแสดงออกขณะพูด
(๒๕ คะแนน)
- บุคลิกภาพทั่วไป
- น้ําเสียง
- การใช้กิริยาท่าทางและหรือใช้สื่อ
- การแสดงออกทางสีหน้าและอารมณ์
- การใช้ภาษาไทย
เวลาที่พูด
(๕ คะแนน)
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕๐

ลงชื่อ………………………………………….กรรมการ
(……………………………………)

คะแนนที่ได้

๑๗
แบบการให้คะแนนการแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษในโอกาสต่าง ๆ สาขาพื้นฐาน
การแข่งขันทักษะ อกท. ระดับ…………..ครั้งที่………ณ……………………………………….
ชื่อผู้เข้าแข่งขัน…………………………………..หน่วย…….………………….ภาค………………
ลําดับที่
๑

๒

๓

ลักษณะที่พิจารณาให้คะแนน
การแสดงออกขณะพูด
(๗๐ คะแนน)
- บุคลิกภาพทั่วไป
- น้ําเสียง
- การใช้กิริยาท่าทางและหรือใช้สื่อ
- การแสดงออกทางสีหน้าและอารมณ์
- การออกเสียงภาษาอังกฤษ
เนื้อหาวิชา
(๒๐ คะแนน)
- การรวบรวมเนื้อหา
- ความถูกต้องของเอกสาร
- ความน่าสนใจ
เวลาที่พูด
(๑๐ คะแนน)
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
๑๐
๒๐
๑๐
๑๐
๒๐
๑๐
๕
๕
๑๐
๑๐๐

ลงชื่อ………………………………………….กรรมการ
(……………………………………)

คะแนนที่ได้

๑๘
การสัมมนาผลงานทางวิชาการของสมาชิก
กิจกรรมที่ใช้ในการแข่งขัน
๑. การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้อง มี ๕ สาขา ได้แก่
๑.๑ สาขาพืชศาสตร์
๑.๒ สาขาสัตวศาสตร์
๑.๓ สาขาประมง
๑.๔ สาขาเกษตรผสมผสาน
๑.๕ สาขาอื่น ๆ
๒. การสัมมนาผลงานทดลองวิจัย มี ๓ สาขา ได้แก่
๒.๑ สาขาพืชศาสตร์
๒.๒ สาขาสัตวศาสตร์และประมง
๒.๓ สาขาทั่วไป
ปฏิทินการปฏิบัติงานการสัมมนาผลงานทางวิชาการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๔
ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
ภารกิจ/รายการปฏิบัติ
วัน/เดือน/ปี
สถานที่
ผู้รับผิดชอบ
๑. กําหนดส่งผลงานวิชาการ(บทคัดย่อ
๖ ม.ค. ๒๕๕๖
วษท.มหาสารคาม ส่งมายัง วษท.มหาสารคาม
สําหรับงานวิจัยและฉบับย่อสําหรับ
ผลงานชมรม พร้อมซีดี)
๒. การจัดทําแบบฟอร์มตัดสินและ
๒๕ ม.ค. – ๕ ก.พ.
วษท.ราชบุรี เลขาฯ ประสานกับเจ้าภาพ
แบบฟอร์มต่าง ๆ ป้ายชื่อ วุฒบิ ัตร
๒๕๕๖
๓. กําหนดแข่งขัน วันแรกจัดโปสเตอร์
๖ – ๗ และ ๙
วษท.ราชบุรี เลขาฯ ประสานกับเจ้าภาพ
วันที่ ๒ ภาคบรรยาย และวันที่ ๓
ก.พ. ๒๕๕๖
ทัศนศึกษา
๔. ประชุมคณะกรรมการจัดสัมมนาฯ
๕ ก.พ. ๒๕๕๖
วษท.ราชบุรี เลขาฯ ทําหนังสือเชิญประชุม
ครั้งที่ ๒ ที่ วษท. กระบี่
(๑๖.๐๐น.)
๕. สมาชิกลงทะเบียน และส่งเอกสาร
๖ ก.พ. ๒๕๕๖
วษท.ราชบุรี -ประธานแต่ละสาขา+เลขา
(๐๙.๐๐-๒.๐๐น.)
(เจ้าภาพเตรียมโต๊ะ ๘ ตัว)
๖. ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
๖ ก.พ. ๒๕๕๖
อาคารสัมมนา -ประธานคณะกรรมการจัด
- ประชุมรวม
(๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น.)
๖ ก.พ. ๒๕๕๖
๗. ประชุมนักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน
(๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น.) โรงอาหารปฏิรูป -รองฯ โอภาส และเลขาฯ+
- ประชุมรวม
อาคารสัมมนา กรรมการตัดสินแต่ละสาขา
(๑๔.๐๐-๑๕.๐๐น.)
- ประชุมแยกตามสาขา
๘. จัดโปสเตอร์
๖ ก.พ. ๒๕๕๖
หน้าอาคาร
กรรมการตัดสิน
(๑๖.๐๐-๑๘.๐๐น.)
สัมมนา

๑๙
๙. ประสานงานนําเสนอต่อหน้า
พระที่นั่ง

๖–๘ ก.พ. ๒๕๕๖

ภารกิจ/รายการปฏิบัติ
๑๐. จัดสัมมนาฯ ทั้งหมด ๘ ห้อง

วัน/เดือน/ปี
๗ ก.พ. ๒๕๕๖
๘.๓๐-๑๗.๐๐
๙ ก.พ. ๒๕๕๖
(๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.)

สถานที่
อาคารสัมมนา

๘ ก.พ. ๒๕๕๖
๗ -๘ ก.พ. ๒๕๕๖

อาคารสัมมนา
อาคารสัมมนา

๑๑. การทัศนศึกษาดูงาน ประมาณ
๒๐๐ คน(ข้าวห่อ,น้ําดื่ม, ของที่ระลึก
,รถนําขบวน, หนังสือประสานงานขอ
รถ)
๑๒. การกําหนดจุดติดประกาศ
๑๓. รับผลคะแนน จัดทําประกาศผล
- ผลงานชมรม
- ผลงานวิจัย
๑๔. งานเลี้ยงคณะกรรมการ

๙ ก.พ. ๒๕๕๖

ครูเปรมฤดี, รองฯธานินทร์
ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการตัดสิน
มอบ รองฯ ประสาท
เป็นหัวหน้าผู้ควบคุมนักศึกษา
เลขาฯ ประสานเจ้าภาพ
เจ้าภาพ
คณะกรรมการฝ่ายจัดสัมมนา
เจ้าภาพ

๒๐
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร
หน่วยที่มีสทิ ธิเ์ ข้าประกวด
หน่วยที่ชนะการประกวดนิทรรศการทางการเกษตรอันดับที่ ๑ – ๓ ในการประชุมวิชากรของแต่ละภาคทั้ง
๔ ภาค รวม ๑๒ หน่วย
รูปแบบในการจัดนิทรรศการ
๑. พื้นที่
- พื้นที่ขนาด ๖ x ๔ เมตร
- ความสูงของเต็นท์ ประมาณ ๓ เมตร
- เป็นนิทรรศการแบบเปิด ไม่มีผนังกั้นหรือขอบเขตระหว่างหน่วยให้สามารถเดินชมได้สะดวก
สามารถใช้ได้รอบด้าน (ด้านหลังหากจะมีผนังกั้นสูงไม่เกิน ๑.๕ เมตร)
- พื้นที่หน้าเต็นท์จะเว้นห่างจากทางลาดพระบาท (๑.๒ เมตร) กว้าง ๑.๕ เมตร
๒. กติกายึดตามเกณฑ์ของ อกท. ที่ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
๓. แต่ละหน่วยต้องจัดทําเอกสารในการจัดนิทรรศการ มอบให้คณะอนุกรรมกาฝ่ายจัดหน่วยละ ๑๒ เล่ม
ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ภายในเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ กองอํานวยการ
๔. กําหนดเข้าจัดทําร้านนิทรรศการในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์
๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.
๕. การจัดเก็บร้านนิทรรศการต้องทําหลังจากการประกวดผลหน่วยร่วมกิจกรรมดีเด่นแล้ว หากหน่วยใด
ไม่ปฏิบัติตามจะถูกตัดสิทธิ์การประกวด
๖. การตัดสินผลการประกวดตามเกณฑ์มาตรฐานเหรียญทอง เงิน และทองแดง
๗. การจัดทําป้ายหน้าร้านไม่เน้นการติดตั้งป้ายขนาดใหญ่ สําหรับป้ายพระนามาภิไธยย่อ สธ. และฉายา
ลักษณ์ขององค์อุปถัมภ์ ฯ ควรมีขนาดพอเหมาะ
๘. ในการจัดเรียงลําดับการจัดร้านนิทรรศการจะกําหนดตามความต่อเนื่องของเรื่องของหน่วยที่นําเสนอ
ส่วนทีเ่ จ้าภาพจัดเตรียมไว้ให้
๑. เตรียมสถานทีส่ ําหรับการจัดร้านนิทรรศการให้พร้อมภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๒. ติดตั้งระบบน้ําและระบบไฟฟ้าอย่างละจุดต่อหนึ่งร้าน
๓. หลังคาเต็นท์ความสูงอย่างน้อย ๓ เมตร พร้อมมีเพดานและมีการผูกผ้าประดับด้านหน้าให้ด้วย
สิ่งที่ขอความร่วมมือหน่วยที่จัดทําร้านนิทรรศการ
๑. การจัดทําร้านนิทรรศการให้คํานึงถึงความปลอดภัยในทุกด้าน
๒. เพื่อความสวยงามและความเป็นระเบียบ ในระหว่างที่มีการจัดงานประชุมวิชาการห้ามจัดที่พักภายใน
หรือด้านหลังร้านนิทรรศการ
๓. กําหนดนําเสนอผลงานโดยสมาชิก อกท.ของแต่ละหน่วยประจําร้านนิทรรศการตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ –
๒๑.๐๐ น.
หมายเหตุ
มีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ นายอานุภาพ ทับศิริวัฒน์ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีราชบุรี ๐๘๑- ๙๘๑๓๔๕๐

๒๑
การประกวดหน่วยร่วมกิจกรรมดีเด่นในระหว่างการประชุมวิชาการ
วิธีการแข่งขันและข้อตกลงเพิ่มเติม
ใช้ตามรายละเอียดแนวทางการจัดการประกวดหน่วย อกท.ร่วมกิจกรรมดีเด่นระหว่างการประชุมวิชาการ
พ.ศ.๒๕๕๕ ประกอบวิธีการปฏิบัติขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว่าด้วย การประชุมวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔
หัวข้อเกณฑ์การพิจารณา
ตอนที่ ๑ การเข้าร่วมพิธีการ
ตอนที่ ๒ การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิก
ตอนที่ ๓ พฤติกรรมของสมาชิก
หมายเหตุ
อกท. ทุกหน่วยมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน

๒๒
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุน่ ใหม่
ใช้ตามรายละเอียดแนวทางการจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ พ.ศ.๒๕๕๕ ประกอบวิธีการ
ปฏิบัติขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ว่าด้วย การประชุมวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔
ประเภทของการประกวดสิ่งประดิษฐ์
สิ่งประดิษฐ์มี ๔ ประเภทคือ
ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ
ประเภทที่ ๓ สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป
ประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
วัสดุอุปกรณ์ทเี่ จ้าภาพเตรียมให้
๑. โต๊ะ ๑ ตัว เก้าอี้ ๒ ตัวต่อหน่วย (๔๘ หน่วย โต๊ะ ๔๘ เก้าอี้ ๙๖ ตัว)
๒. ติดตั้งระบบไฟฟ้า
๓. ติดตั้งระบบน้ํา
๔. ขนาดพื้นที่ / หน่วย ๒.๕๐ x ๓.๕๐ เมตร
๕. โบว์รางวัล ๑,๒,๓ จํานวน ๔ ประเภท

๒๓
การจัดแสดงนันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
ประเภทของกิจกรรม ได้แก่
๑. การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชาย ลูกทุ่งหญิง
๒. การประกวดโคบาลและขวัญใจโคบาล
๓. การประกวดโฟร์คซอง
๔. การแสดงนันทนาการของสมาชิก ๑๒ หน่วย
วิธีการแข่งขันและข้อตกลงเพิ่มเติม
ใช้ตามรายละเอียดแนวทางการจัดการประกวดการแสดงนันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบวิธีปฏิบัตขิ ององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว่าด้วย การประชุมวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๔ และมีข้อตกลงเพิ่มเติมดังนี้
๑. กติกาการประกวดและการตัดสิน ใช้ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดย
๑.๑ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย – หญิง ใช้คณะกรรมการตัดสินเป็นบุคคล ภายนอกที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านดนตรีจํานวน ๕ คน (เจ้าภาพต้องเรียนเชิญ) และไม่ให้มีหางเครื่องประกอบการแสดง
๑.๒ การประกวดโคบาลและขวัญใจโคบาล ใช้คณะกรรมการตัดสินเป็นบุคคลภายนอก ๒ คน
ร่วมกับคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดฯ รวมเป็น ๕ คน
๑.๓ การประกวดโฟล์คซอง ใช้คณะกรรมการตัดสินเป็นบุคคลภายนอก ที่มีความเชี่ยวชาญด้านดนตรี
จํานวน ๕ คน (เจ้าภาพต้องเรียนเชิญ)
๑.๔ การแสดงนันทนาการ ไม่มีการประกวดเป็นการแสดงโชว์
๒. รางวัล/ของที่ระลึก หน่วยเจ้าภาพจัดเตรียมรางวัล
๒.๑ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย – หญิง อันดับที่ ๑ ๒ และ ๓ รวมเป็น ๖ รางวัล
๒.๒ การประกวดโคบาลและขวัญใจโคบาลอันดับที่ ๑ ๒ และ ๓ รวมเป็น ๖ รางวัล ส่วนรางวัล
ขวัญใจมหาชนสําหรับโคบาลและขวัญใจโคบาล อย่างละ ๑ รางวัล รวม ๒ รางวัล ให้คณะกรรมการดําเนินงาน
อกท. เป็นผู้จัดเตรียม
๒.๓ การประกวดโฟล์คซองอันดับที่ ๑ ๒ และ ๓ รวมเป็น ๓ รางวัล
๒.๔ การแสดงนันทนาการเจ้าภาพจัดเตรียมรางวัล ให้กับทุกหน่วยทีร่ ่วมแสดงจํานวน ๑๒ หน่วย
๒.๕ คณะกรรมการตัดสินภายนอก เจ้าภาพต้องจัดเตรียมของที่ระลึกให้ทุกคน
๒.๖ คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการประกวด เจ้าภาพจัดเตรียมเกียรติบัตรมอบให้ทุกคน
๓. เวทีการแสดง เจ้าภาพต้องจัดเวทีการแสดง ที่มคี วามแข็งแรง ทนทาน และเหมาะสมต่อการแสดง
จํานวน ๒ เวที
๔. เครื่องเสียง เจ้าภาพต้องจัดเตรียมเครื่องเสียงที่มีคุณภาพ พร้อมใช้งาน รวมถึงผู้ควบคุมที่มีความรู้เรื่อง
เครื่องเสียงและดนตรี ประจําทั้ง ๒ เวที
๕. ข้อเสนอแนะ
๕.๑ เจ้าภาพควรให้เกียรติบัตรสําหรับสมาชิกที่เข้าร่วมการประกวดฯทุกคน
๕.๒ ขอความร่วมมือครูที่ปรึกษาหน่วยทุกหน่วย ได้ดูแลและจัดสมาชิกเข้าร่วมชมการแสดงในทุก
กิจกรรม
๕.๓ ขอความร่วมคณะอนุกรรมการตัดสินหน่วยร่วมกิจกรรมดีเด่น ได้กําหนดหัวข้อการพิจารณา
หน่วยร่วมกิจกรรมดีเด่น ในประเด็นจํานวนของสมาชิกหน่วยที่เข้าร่วมชมการแสดงทุกกิจกรรม

๒๔
๕.๔ ขอความอนุเคราะห์หน่วยเจ้าภาพดูแลเรื่องอาหารว่าง ข้าวกล่อง และน้ําดื่มตามสมควร
๕.๕ การจัดสมาชิกร่วมเป็นพิธีกร ขอให้คณะกรรมการดําเนินงานอกท. พิจารณาคัดเลือกสมาชิกทีม่ ี
ความสามารถในด้านการพูด การสร้างบรรยากาศ มีความเป็นผู้นําและบุคลิกภาพดี รวมทั้งสมาชิกช่วยบริการและ
ประสานงานอื่นๆ
๕.๖ ขอความอนุเคราะห์ประธานหน่วยทุกหน่วยเข้าร่วมชมการแสดงและมอบรางวัลแก่สมาชิกที่เข้า
ร่วมแสดงเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้แก่สมาชิก ตามที่เห็นสมควร โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแสดง ฯ
จะได้กําหนดตารางการปฏิบัติและเรียนเชิญในโอกาสต่อไป

๒๕
การจัดแสดงผลงานกิจกรรมเด่นของหน่วย อกท.
กติกาการแข่งขันใช้ตามรายละเอียดแนวทางการจัดการจัดการแสดงผลงานกิจกรรมเด่นของหน่วย อกท.
พ.ศ.๒๕๕๕ ประกอบวิธีการปฏิบัติขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว่าด้วย การประชุมวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีการแก้ไขเพิม่ เติมในการ
จัดการแสดงผลงานกิจกรรมเด่นของหน่วย อกท. งานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๔ ดังนี้
การนําเสนอผลงานเด่นของหน่วย อกท.
ให้ อกท.ระดับหน่วยคัดเลือกสมาชิก หรือตัวแทนสมาชิกที่ประสบความสําเร็จในการจัดทําโครงการกิจกรรม
หลัก อกท. ซึ่งเป็นผลงานเด่นของหน่วย อกท.ที่ประสบความสําเร็จ หน่วยละ ๑ โครงการจาก ๗ กลุม่ กิจกรรม
การนําเสนอที่กําหนด
๑. หน่วย อกท.เตรียมบอร์ดสําเร็จรูปตามวิธีปฏิบัติ และเจ้าภาพจัดเตรียมขาตั้งเพื่อแสดงผลงานตามรูป
ดังแนบ

๑๖Q
๘Q cm

๒. การนําเสนอผลงานโดยการเสวนา ณ เวทีเสวนาบริเวณสถานที่แข่งขันที่กําหนด
การนําเสนอผลงานการบูรณาการกิจกรรม อกท.กับการเรียนการสอนของครู
กติกาการแข่งขันใช้ตามรายละเอียดแนวทางการจัดการจัดการแสดงผลงานการบูรณาการการเรียนการสอน
กับกิจกรรม อกท. ของครู พ.ศ.๒๕๕๕ ประกอบวิธีการปฏิบัติขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว่าด้วย การประชุมวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีการ
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ในการจั ด การแสดงผลงานกิ จ กรรมเด่ น ของหน่ ว ย อกท. งานประชุ ม วิ ช าการ อกท. ระดั บ ชาติ
ครั้งที่ ๓๔ และมีข้อตกลงเพิ่มเติมดังนี้
ผู้ที่มีสทิ ธิ์เข้าร่วมการจัดแสดง : ผู้ที่ชนะการจัดแสดงผลการบูรณาการการเรียนการสอนกับกิจกรรม อกท.
ของครู อันดับที่ ๑-๓ ในระดับภาค
รายการทีเ่ จ้าภาพต้องจัดเตรียมไว้ให้

๒๖
๑. เต็นท์ ขนาด ๕ × ๘ จํานวน ๕ เต็นท์ แบ่งเป็นส่วนจัดแสดงจํานวน ๒ เต็นท์และส่วนที่เผยแพร่ผลงาน
จํานวน ๓ เต็นท์
๒. โต๊ะและที่แขวนบอร์ด จํานวน ๑๒ ชุด โดยโต๊ะจะต้องมีการปูผ้าให้เรียบร้อย
๓. เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องนําผลงานไปแสดงในส่วนเส้นทางพระราช
ดําเนิน
๔. ผู้ประสานงาน นางอารีรัตน์ เอี่ยมอํานวย
รายการของผูเ้ ข้าร่วมการแสดงผลงานต้องจัดเตรียม
ในส่วนของผู้เข้าร่วมจัดแสดงต้องเตรียมการดังนี้
๑. แผ่นป้ายสําเร็จรูป ขนาด ๑๒๐ × ๑๒๐ เซนติเมตร จํานวน ๑ แผ่นป้าย
๒. ต้องมีการนําเสนอผลงานที่หน้าป้ายนิเทศ (แผ่นป้ายสําเร็จรูป)
๓. ต้องมีแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (PDCA)
๔. ผู้นําเสนอผลงานต้องนําเสนอผลงานครบทัง้ ๔ ด้าน ตามเกณฑ์ประเมินผลงาน
๕. ผู้นําเสนอผลงานต้องจัดส่งผลที่เกิดจากการบูรณาการที่มตี ่อกิจกรรมหลัก มาให้เจ้าภาพ จํานวน ๕
เล่ม ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ เพื่อที่เจ้าภาพจะได้จัดส่งให้คณะกรรมการตัดสิน ในวันที่ ๗
มกราคม ๒๕๕๖
รายละเอียดของคณะกรรมการตัดสิน
๑. คณะกรรมการประกอบด้วย ๕ ท่าน ได้แก่
-ประธานกรรมการตัดสิน ๑ ท่าน เป็นบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจผลงานของครู
-อนุกรรมการตัดสิน ๔ ท่าน เป็นกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกมาจากตัวแทนระดับภาคๆละ ๑ ท่าน
โดยที่กรรมการตัดสินหากเป็นครูต้องมีวิทยฐานะไม่น้อยกว่าชํานาญการพิเศษขึ้นไป (คศ.๓) และยกเว้น
ผู้บริหารสถานศึกษา
๒. การตัดสินให้ใช้ระเบียบ อกท. ระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔
รายละเอียดการประเมินผลงาน
รายละเอียดการประเมินผลงาน ประกอบด้วย ๔ ด้าน คือ
๑. กระบวนการ/วิธีการบูรณาการ
๓๐ คะแนน
๒. กระบวนการ/วิธีการวัดความสําเร็จ
๒๐ คะแนน
๓. ผลที่เกิดจากการบูรณาการที่มีต่อกิจกรรมหลัก ๔๐ คะแนน
๔. การนําเสนอ/แสดงผลงาน
๑๐ คะแนน
หมายเหตุ
-ความถูกต้องของแผนการจัดการเรียนรู้ ต้องครบถ้วนตามองค์ประกอบการเขียนแผนการเรียนรู้
-ผลสัมฤทธิ์ คือ การที่นักศึกษานําเอาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

๒๗
รายละเอียดเกณฑ์การพิจารณาการจัดแสดงผลการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับกิจกรรม อกท.ของครู ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๔
ระหว่างวันที่..... กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
ลําดับที่
รายการประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ
๑ กระบวนการ/วิธีการบูรณาการ
๓๐ คะแนน
๑.๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการอนุมตั ิตาม
ขั้นตอนของสถานศึกษา
๕
๑.๒ ความถูกต้องของแผนการจัดการเรียนรู้
๑๐
๑.๓ วิธีการและขั้นตอนการบูรณาการที่ชัดเจน
๑๐
๑.๔ ความชัดเจนของการบูรณาการ (อย่างน้อย ๑
กิจกรรมหลัก)
๕
๒ กระบวนการ/วิธีการวัดความสําเร็จ
๒๐ คะแนน
๒.๑ วิธีการ
๕
๒.๒ แบบประเมินผล
๕
๒.๓ ผลการวัด
๕
๒.๔ ผลสัมฤทธิ์
๕
๓ ผลทีเ่ กิดจากการบูรณาการที่มีต่อกิจกรรมหลัก
๔๐ คะแนน
๓.๑ ผลการบูรณาการกิจกรรมหลัก ๕ กิจกรรม
๒๐ คะแนน
- กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ
๔
- กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจและออมทรัพย์
๔
- กิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมความเป็นผู้นํา
๔
- กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
๔
- กิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ชุมชน
๔
๓.๒ มีเอกสารรายงานผลที่เกิดจากการบูรณาการ
โดยจัดทําเป็นรูปเล่ม
๒๐ คะแนน
ลําดับที่
รายการประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ
๔ การนําเสนอ/แสดงผลงาน
๑๐ คะแนน
๔.๑ แผ่นป้ายนําเสนอถูกต้อง
๕
๔.๒ เข้าใจง่ายและชัดเจน
๓
๔.๓ ตอบคําถามถูกต้องและชัดเจน
๒
รวมคะแนน
๑๐๐ คะแนน
หมายเหตุ
- ความถูกต้องของแผนการจัดการเรียนรู้ ต้องครบถ้วนตามองค์ประกอบการเขียนแผนการ
เรียนรู้
- ผลสัมฤทธิ์ คือ การที่นักศึกษานําเอาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

๒๘
รายละเอียดเกณฑ์การพิจารณาการจัดแสดงผลการบูรณาการการเรียนการสอนกับกิจกรรม อกท.ของครู
ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๔ ระหว่างวันที่..... กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
คะแนน
เกณฑ์การประเมิน
เต็ม
คะแนนที่ได้
๑. กระบวนการ/วิธีการบูรณาการ
๓๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐
๑.๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการอนุมตั ิ
ตามขั้นตอนของสถานศึกษา
๕
๑.๒ ความถูกต้องของแผนการจัดการเรียนรู้ ๑๐
๑.๓ วิธีการและขั้นตอนการบูรณาการ
ที่ชัดเจน
๑๐
๑.๔ ความชัดเจนของการบูรณาการ
(อย่างน้อย ๑ กิจกรรมหลัก)
๕
๒. กระบวนการ/วิธีการวัดความสําเร็จ
๒๐
๒.๑ วิธีการ
๕
๒.๒ แบบประเมินผล
๕
๒.๓ ผลการวัด
๕
๒.๔ ผลสัมฤทธิ์
๕
๓. ผลที่เกิดจากการบูรณาการที่มีต่อ
กิจกรรมหลัก
๔๐
๓.๑ ผลการบูรณาการกิจกรรมหลัก ๕
กิจกรรม
๒๐
คะแนน
เกณฑ์การประเมิน
เต็ม
คะแนนที่ได้
- กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ
๔
- กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจและออมทรัพย์
๔
- กิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมความเป็น
ผู้นํา
๔
- กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
๔
- กิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ชุมชน
๔
๓.๒ มีเอกสารรายงานผลที่เกิดจากการ
บูรณาการโดยจัดทําเป็นรูปเล่ม
๒๐
๔ การนําเสนอ/แสดงผลงาน
๑๐
๔.๑ แผ่นป้ายนําเสนอถูกต้อง
๕
๔.๒ เข้าใจง่ายและชัดเจน
๓
๔.๓ ตอบคําถามถูกต้องและชัดเจน
๒
รวมคะแนน ๑๐๐ คะแนน
อันดับ

๑๑ ๑๒

๒๙

ลงชื่อ ......................................................... กรรมการตัดสิน
( ...............................................................)

การจัดการสัมมนาผลงานทางวิชาการของครูและสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
ใช้ตามรายละเอียดแนวทางการจัดการสัมมนาผลงานทางวิชาการของครูและสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกอบวิธีปฏิบัติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ว่าด้วย การประชุมวิชาการ อกท. พ.ศ. ๒๕๕๔ มีสาระสําคัญดังนี้
๑. วัตถุประสงค์ของการแสดงผลงานวิจัยของครูและสถานศึกษา
๑.๑ เพื่อเป็นเวทีให้ครูและสถานศึกษาได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของตนเองสู่สาธารณะ
๑.๒ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลของการวิจัยระหว่างครู สถานศึกษา
และนักวิจัย
๑.๓ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของครู และสถานศึกษาในสังกัด สอศ.ที่มีการจัดตั้งหน่วย อกท.
๒. ประเภทของงานวิจัย มี ๔ ประเภท
๒.๑ การวิจัยสถาบัน
๒.๒ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์
๒.๓ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางสังคมศาสตร์
๒.๔ การวิจัยสื่อและนวัตกรรม
๓. การนําเสนอผลงาน มี ๒ รูปแบบ คือ
๓.๑ ภาคบรรยาย
๓.๒ ภาคโปสเตอร์ ขนาดบอร์ด ๙๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
๔. การพิจารณาคัดเลือกผลงาน มี ๓ ระดับ คือ
๔.๑ เหรียญทอง (๘๐-๑๐๐)
๔.๒ เหรียญเงิน (๗๐-๗๙)
๔.๓ เหรียญทองแดง (๖๐-๖๙)
๕. คณะกรรมการตัดสิน คุณสมบัติที่ควรพิจารณา ในระดับภาค และระดับชาติ คือ
๑. มีวิทยฐานะไม่ควรต่ํากว่า คศ.๓ และ/หรือมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาโท
๒. ควรแต่งตั้งคณะกรรมการที่ชํานาญการให้ตรงกับประเภทของผลงานวิจัยทั้ง ๔ ประเภท
๓. ควรเชิญผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อยประเภทละอย่างน้อย ๒ คน ตรงตามประเภทงานวิจัย
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการวิพากษ์ผลงาน (เฉพาะระดับชาติ)
๖. การนําเสนอผลงานในระดับชาติ
๖.๑ ผลงานทีไ่ ด้รับการพิจารณาคุณภาพระดับเหรียญทองในระดับภาค จะได้นําเสนอผลงาน
ในระดับชาติทุกเรื่องและทุกประเภท ในรูปแบบภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
๖.๒ ผลงานทีไ่ ด้รับการพิจารณาคุณภาพระดับเหรียญเงินและเหรียญทองแดง จะได้รับการนําเสนอ
ในรูปแบบการเผยแพร่ภาคโปสเตอร์เท่านั้น

๓๐
๖.๓ การส่งผลงานระดับภาคเพื่อนําเสนอในระดับชาติให้เป็นไปตามกติกาว่าด้วยการประชุมวิชาการ
อกท. พ.ศ.๒๕๕๔
๗. ข้อปฏิบัติของผู้เสนอผลงานทางวิชาการ
ผู้เสนอผลงานทางวิชาการ ต้องเป็นเจ้าของผลงาน และต้องไม่เป็นผลงานที่เสนอเพื่อขอจบ
การศึกษา กรณีเป็นผลงานร่วมต้องเสนอชื่อผู้จัดทําผลงานทุกคน
๘. รายการที่เจ้าภาพต้องจัดเตรียมไว้ให้
๘.๑ ห้องนําเสนอผลงานภาคบรรยาย จํานวน ๔ ห้อง พร้อมสื่อโสตทัศนูปกรณ์ (สามารถใช้ห้อง
ที่นําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา)
๘.๒ ห้องหรือเต้นท์นําเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ซึ่งจะประกอบด้วย โต๊ะและที่แขวนบอร์ด
โดยโต๊ะจะต้องมีการปูผ้าให้เรียบร้อย
๘.๓ ผลงานระดับเหรียญทอง นําผลงานไปแสดงในส่วนเส้นทางพระราชดําเนิน
๘.๔ เกียรติบัตร
๙. รายละเอียดการประเมินผลงาน รวม ๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย
๙.๑ ชื่อเรื่อง หลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ สอดคล้องกัน
๙.๒ ความถูกต้องของวิธีและกระบวนการวิจัยและความเหมาะสมของสถิติที่ใช้
๙.๓ ผลการวิจัย
๙.๔ ความคิดริเริ่ม การสร้างองค์ความรู้
๙.๕ การนําไปใช้ประโยชน์
๙.๖ ความสมบูรณ์ของผลงานทางวิชาการ
๑๐. วันที่ใช้ในการนําเสนอผลงานภาคบรรยาย
-หลังจากการนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา
๑๑. ผู้ประสานงาน นายอรัญ ภมร

๒๐ คะแนน
๒๐ คะแนน
๒๐ คะแนน
๑๕ คะแนน
๒๐ คะแนน
๕ คะแนน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายของ อกท.แต่ละหน่วยในการลงทะเบียนร่วมการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๔
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

รายการ
ค่าลงทะเบียนสัมมนาผลงานทางวิชาการ/คน
ค่าลงกิจกรรมที่มีสมาชิกไม่เกิน ๓ คน คนละ
ค่าลงกิจกรรมที่มีสมาชิก ๔-๙ คน กิจกรรมละ
ค่าลงกิจกรรมที่มีสมาชิก ๑๐ คนขึ้นไปกิจกรรมละ
ค่าที่พัก
- สมาชิก อกท. เหมาจ่าย/คน/ตลอดงาน
- ครูที่ปรึกษา เหมาจ่าย/คน/ตลอดงาน
ค่าสมทบทุนมูลนิธิ อกท. /หน่วย
ค่าต้นไม้/หน่วย
ค่าหนังสือที่ระลึก/หน่วย
ค่าสมทบหน่วยที่ได้เป็นตัวแทนไปต่างประเทศ/หน่วย

อัตราค่าใช้จ่าย
๑๐๐
๕๐
๒๐๐
๕๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๓,๐๐๐/๕,๐๐๐
๖,๕๐๐
๒,๐๐๐
๕,๐๐๐

๓๑
รายละเอียดการเข้าร่วมพิธกี ารของสมาชิก
กิจกรรมพิธีการระหว่างการจัดงาน
การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๓๔ ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีราชบุรี มีกําหนดการจัดพิธีการดังนี้
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
สถานที่
หมายเหตุ
๖ ก.พ. ๕๖ -ลงทะเบียน และการแข่งขัน
-เต็นท์ลงทะเบียน, สถานที่แข่งขัน
๗ ก.พ. ๕๖ -พิธีเปิดการประชุมสมัยสามัญ
-ลานวัฒนธรรม
-ภาคเช้า
-พิธีเชิดชูเกียรติสมาชิกเลื่อนระดับชาติ
-ลานวัฒนธรรม
-ภาคบ่าย
๘ ก.พ. ๕๖ -พิธีการรับเสด็จสมเด็จพระเทพ
-หอประชุมใหญ่
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๙ ก.พ. ๕๖ -พิธีอาศิรวาทองค์อุปถัมภ์ อกท.
-บริเวณหน้าเสาธง
๑๐ ก.พ. ๕๖ -พิธีปิดการประชุมสมัยสามัญ
-หอประชุมใหญ่
การให้โอวาทหน้าเสาธง
วันที่ ๗ ก.พ. ๕๖
นายประจักษ์ ทาสี
ประธานกรรมการอํานวยการ อกท. ภาคเหนือ
วันที่ ๘ ก.พ. ๕๖
นายชาติชาย เกตุพรหม
ประธานกรรมการอํานวยการ อกท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ ๙ ก.พ. ๕๖
นายประเวศ วรางกูร
ประธานกรรมการอํานวยการ อกท. ภาคกลาง
วันที่ ๑๐ ก.พ. ๕๖
นายวิรัติ บัวทอง
ประธานกรรมการอํานวยการ อกท.ภาคใต้
การแต่งกาย
ในการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๓๔ ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีราชบุรี กําหนดการแต่งกายของผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีการดังนี้
วัน เดือน ปี
๖ ก.พ. ๕๖
๗ ก.พ. ๕๖
๘ ก.พ. ๕๖
๙ ก.พ. ๕๖
๑๐ ก.พ. ๕๖

ประธาน
รองผู้อํานวยการ,
สมาชิก อกท.
อํานวยการหน่วย ครูที่ปรึกษา, กรรมการ
ฟอร์มหน่วย
ฟอร์มหน่วย
ฟอร์มหน่วย
ชุดเบเซอร์เขียว เสื้อทีป่ รึกษา อกท.
ชุด อกท. (แจ๊กเก็ต
หรือกรีนแฮนด์)
ปกติขาว
ปกติขาว หรือชุด อกท. ชุด อกท. (แจ๊กเก็ต
หรือกรีนแฮนด์)
สูทแขนสั้น
เสื้อที่ปรึกษา อกท.
ชุด อกท. (แจ๊กเก็ต
หรือกรีนแฮนด์)
ชุดเบเซอร์เขียว เสื้อที่ปรึกษา อกท.
ชุด อกท. (แจ๊กเก็ต
หรือกรีนแฮนด์)

หมายเหตุ
ผู้เข้าแข่งขันชุด อกท.
ร่วมพิธีเปิดการประชุม
สมัยสามัญ
ร่วมพิธีรับเสด็จองค์
ประธานฯ
ร่วมพิธีอาศิรวาท
ร่วมพิธีปิดการประชุม
สมัยสามัญ

๓๒

