รายละเอียด
แนวทางการจัดแสดงผลงานกิจกรรมเดนของหนวย อกท.
พ.ศ.๒๕๕๔
ประกอบวิธีการปฏิบัติขององคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วาดวยการประชุมวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๔
-----------------------------วิธีการปฏิบัติขององคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วาดวยการประชุมวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๔ ตอนที่ ๒ ขอที่ ๕.๓ กิจกรรม
เผยแพรผลงานขององคการไดกําหนดใหมีกิจกรรมการแสดงผลงานกิจกรรมเดนของหนวย อกท.ในการประชุม
วิชาการ อกท. และตอนที่ ๘ ขอ ๔๒ ให อกท.กําหนดรายละเอียดประกอบวิธีการปฏิบัติ อกท. วาดวยการ
แสดงผลงานกิจกรรมเดนของหนวย อกท.
ดังนั้นองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ ฯ จึงกําหนดรายละเอียดการจัด
แสดงผลงานกิจกรรมเดนของหนวย อกท. ไวดังนี้
ตอนที่ ๑
วัตถุประสงค
ขอ ๑ เพื่อเปนการแสดงผลงานกิจกรรมเดนของหนวย อกท. ที่ประสบความสําเร็จในการจัดทํา
โครงการตามกิจกรรมหลัก หรือที่เกี่ยวของกับวิชาชีพเกษตรกรรม
ขอ ๒ เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความรู ทักษะ ประสบการณ ระหวางสมาชิก
ขอ ๓ เพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติสมาชิกที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินโครงการตามกิจกรรม
หลัก อกท. หรือที่เกี่ยวของกับวิชาชีพเกษตรกรรม
ตอนที่ ๒
ผูเขารวมกิจกรรม
ขอ ๔ การคัดเลือกสมาชิกเขารวมกิจกรรม
๔.๑ ให อกท.ระดับหนวยคัดเลือกสมาชิก หรือตัวแทนสมาชิกที่ประสบความสําเร็จในการ
จัดทําโครงการกิจกรรมหลัก อกท. หรือที่เกี่ยวของกับวิชาชีพเกษตรกรรมนําผลงานไปแสดงในงานประชุม
วิชาการระดับภาคตามกลุมกิจกรรมที่กําหนด หนวยละ ๑ โครงการของกลุมกิจกรรมใดกลุมกิจกรรมหนึ่ง
หรือใหเปนไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการ อกท. ระดับชาติ โดยหนวย อกท. สามารถสง
ตัวแทนสมาชิกเขารวมแสดงผลงานเปนรายบุคคลหรือรายกลุมได กรณีการสงเขารวมแสดงผลงานรายกลุมสง
ไดไมเกินกลุมละ ๓ คน

๔.๒ การแสดงผลงานโครงการตามกิจกรรมหลัก อกท. หรือที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
เกษตรกรรมของสมาชิกที่ประสบความสําเร็จ แบงเปน ๗ กลุมกิจกรรม ดังนี้
๔.๒.๑ กลุมกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ
๔.๒.๒ กลุมกิจกรรมสงเสริมธุรกิจและออมทรัพย
๔.๒.๓ กลุมกิจกรรมเสริมสรางพฤติกรรมความเปนผูนํา
๔.๒.๔ กลุมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
๔.๒.๕ กลุมกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธชุมชน
๔.๒.๖ กลุมกิจกรรมโครงการสนองพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
๔.๒.๗ กลุมกิจกรรมอนุรักษวิถีเกษตรไทย
๔.๓ ให อกท.ระดับภาคคัดเลือกโครงการของกลุมกิจกรรมที่เปนกิจกรรมเดนในระดับภาค
อันดับที่ ๑,๒ และ๓ เขาประกวดแสดงผลงานกิจกรรมเดนของหนวย อกท.ในงานประชุมวิชาการ อกท.
ระดับชาติ
ขอ ๕ คุ ณสมบัติของสมาชิกที่เขารวมกิจกรรม ตองเป นสมาชิกสามัญตามระเบี ยบสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวย องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๓ ขอ ๑๓ (๑๓.๑) หมายถึง ผูขึ้นทะเบียน
เปนนักเรียนนักศึกษาที่กําลังศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการในสถานศึกษาที่จัดตั้งหนวย อกท.
ขอ ๖ สิทธิ และหนาที่ของผูเขารวมกิจกรรมแสดงผลงาน
๖.๑ ไดรับสิทธิเปนตัวแทนไปรวมงานประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ ฯ แตละระดับ
๖.๒ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ และไดรับเกียรติบัตร / หนังสือสําคัญวาดวยองคการ
เกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แต
ละระดับ โดยใหคณะกรรมการอํานวยการ อกท. แตละระดับ จัดทําเกียรติบัตรมอบใหผูนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ และครูที่ปรึกษา
ตอนที่ ๓
วิธีดําเนินการ
ขอ ๗ ให อกท.หนวยที่เปนเจาภาพในการประชุมวิชาการแตละระดับ จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดแสดง
ผลงาน และโตะหรือชั้นวางเอกสารขนาด ๔๐ x ๖๐ x ๙๐ เซนติเมตร หรือตามความเหมาะสมเหมือนกันทุก
หนวย
ขอ ๘ ใหสมาชิกที่เขารวมแสดงผลงานจัดเตรียมผลงานเพื่อการนําเสนอตามรายละเอียดดังนี้
๘.๑ การจัดแผนปายสําเร็จรูปนําเสนอผลงาน

๘.๑.๑ ใหแตละหนวยนําเสนอผลงานแตละประเภท โดยใชภาพถายพรอมคําบรรยาย
ในแผนปายสําเร็จรูปตามความเหมาะสม
๘.๑.๒ ลักษณะแผนปาย เปนแผนปายสําเร็จรูป ขนาด ๖๐ x ๙๐ เซนติเมตร จํานวน ๑
แผนปายสําเร็จรูปโดยวางในแนวตั้ง พรอมขาตั้งแบบถอดประกอบได
๘.๑.๓ ลักษณะแผนปาย เปนปายทีไ่ มนําวัสดุอื่นมาตกแตงเปนกรอบ
๘.๑.๔ องคประกอบของแผนปายสําเร็จรูปนําเสนอผลงาน
- ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่นําเสนอ
- ชื่อวิทยาลัย
- ชื่อหนวย
- ภาพกิจกรรมที่สื่อความหมายกิจกรรมซึ่งบงบอกเหตุผลวาใคร, ทําอะไร,ที่
ไหน, เมื่อไร อยางไรและผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการ
- เนื้อหา ขอมูลจะตองสอดคลองกับเอกสารสรุปโครงการ
๘.๒ การนําเสนอโดยแฟมผลงาน
๘.๒.๑ รูปแบบแฟม เปนแบบแฟมขนาด A๔ ขนาดสันไมเกิน ๒ นิ้ว จัดเอกสารบรรจุ
ซองในพลาสติกหนาเดียวจํานวน ๑ แฟม/ผลงาน
๘.๒.๒ ขอมูลในแฟมเอกสาร ประกอบดวยโครงการฉบับสมบูรณ โดยมีรายละเอียด
ประกอบดวย
- ชื่อโครงการ
- ชื่อสมาชิกผูดําเนินการ (ไมเกิน๓ คน)
- ครูที่ปรึกษา (ไมเกิน ๒ คน)
- ระยะเวลาดําเนินการ
- สถานที่ดําเนินโครงการ
- ชื่อวิทยาลัย
- หลักการและเหตุผล
- วัตถุประสงค
- เปาหมาย
- วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน
- งบประมาณที่ใช
- ผลที่คาดวาจะไดรับ
- ปญหาอุปสรรค
- การติดตาม และประเมินผล
- สรุปผลการดําเนินงาน/ แนวทางแกไข และขอเสนอแนะ
- ภาพกิจกรรม

๘.๓ เนื้อหา ขอมูลเอกสารจะตองสอดคลองกันทั้งแผนปายสําเร็จรูปและแฟมเสนอผลงาน
ตอนที่ ๔
หลักเกณฑการคัดเลือกผลงานของสมาชิก
ขอ ๙ หลักเกณฑในการคัดเลือกผลงานของสมาชิก มีดังนี้
๙.๑ การตรวจแฟมเอกสาร
๙.๒ การตรวจแผนปายสําเร็จรูป
๙.๓ การนําเสนอผลงานโดยสมาชิก(อธิบาย ณ จุดแสดงผลงาน)
ขอ ๑๐ ผลงานที่นํามาแสดงตองเปนผลงานทีไ่ มซ้ําซอนกับการประกวด แสดงและแขงขันในกิจกรรม
อื่นของการประชุมวิชาการ อกท.ครั้งนั้น ๆ
ตอนที่ ๕
การใชและการแกไขรายละเอียดแนวทางการจัดแสดงผลงานกิจกรรมเดนของหนวย อกท.
ขอ ๑๑ ใหคณะกรรมการจัดการประกวด แสดงและแขงขัน สามารถกําหนดกิจกรรมตามขอ ๔.๑
และปรับเกณฑการตัดสินไดตามความเหมาะสม
ขอ ๑๒ การเปลี่ยนแปลงแกไขรายละเอียดแนวทางการจัดแสดงผลงานกิจกรรมเดนของหนวย อกท.
ใหเปนไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการ อกท.ระดับชาติ
ขอ ๑๔ ใหใชรายละเอียดแนวทางการจัดแสดงผลงานกิจกรรมเดนของหนวย อกท. ตั้งแตปการศึกษา
๒๕๕๔ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายพรณรงค วรศิลป)
ประธานกรรมการอํานวยการ องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ ฯ ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๕

รายละเอียดเกณฑการพิจารณาใหคะแนนการจัดแสดงผลงานเดนของหนวย อกท.
ลําดับ
๑

เกณฑการตัดสิน
การเสนอผลงาน
แฟมเอกสาร
๑.๑ ความถูกตองสมบูรณของโครงการ
๑.๒ กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ
๑.๓ ผลสําเร็จของโครงการ
๑.๔ ประโยชนของโครงการ

แผนปายสําเร็จรูป
๑.๕
๑.๖
๑.๗
๑.๘
๒

องคประกอบครบถวน
เนื้อหาถูกตอง
สวยงาม ชัดเจน เขาใจงาย
การใชภาษาถูกตอง

การนําเสนอผลงานโดยสมาชิก
๒.๓.๑ บุคลิกภาพการนําเสนอ
๒.๓.๒ การใชภาษาถูกตอง
๒.๓.๒ มีความชัดเจน เขาใจงาย
๒.๓.๓ มีไหวพริบและการแกปญหา
รวม

หมายเหตุ
(๗๐ คะแนน)
๕๐ คะแนน
๑๐
๑๐
๑๕
๑๕
๒๐ คะแนน
๕
๕
๕
๕
๓๐ คะแนน
๕
๑๐
๑๐
๕
๑๐๐ คะแนน

