๑

รายละเอียด
แนวทางจัดสัมมนาผลงานวิชาการของสมาชิก อกท. พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกอบวิธีการปฏิบัติองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วาดวยการประชุมวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔
......................................................................................................
วิธีการปฏิบัติองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วาดวยการประชุมวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตอนที่ ๘ ขอ ๔๒.๑.๑
กําหนดใหองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ กําหนดรายละเอียด
ประกอบวิธีการปฏิบัติเพื่อเปนแนวทางการสัมมนาผลงานทางวิชาการของสมาชิก อกท.
ดังนั้น องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ จึงกําหนดรายละเอียด
แนวทางการสัมมนาผลงานทางวิชาการไวดังนี้
ตอนที่ ๑
วัตถุประสงค
ขอ ๑ การสัมมนาผลงานทางวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ ฯ เปนการเผยแพรความรู แลกเปลี่ยนประสบการณ และการแสดงออกซึ่ง
ความสามารถที่ไดจากการศึกษาและวิจัย การทําโครงการของสมาชิก อกท.
ตอนที่ ๒
ขอความทั่วไป
ขอ ๒ การสัมมนาผลงานทางวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบดวย
๒.๑ การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวของ
๒.๒ การสัมมนาผลงานการวิจัย
ขอ ๓ ผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวของ หมายถึง ผลงานที่เกิดจากการดําเนิน
งานโครงการของสมาชิก แบงออกเปนสาขาตาง ๆ ดังนี้

๒

๓.๑ สาขาพืชศาสตร หมายถึง ผลงาน โครงการของสมาชิก อกท. ที่เกี่ยวของกับ
อาชีพการผลิตทางดานพืช ที่ประสบผลสําเร็จ และนําไปใชประโยชน
๓.๒ สาขาสัตวศาสตร หมายถึง ผลงาน โครงการของสมาชิก อกท. ที่เกี่ยวของกับ
อาชีพการผลิตทางดานสัตว ที่ประสบผลสําเร็จ และนําไปใชประโยชน
๓.๓ สาขาประมง หมายถึง ผลงาน โครงการของสมาชิก อกท. ที่เกี่ยวของกับอาชีพ
การผลิตทางดานประมง ที่ประสบผลสําเร็จ และนําไปใชประโยชน
๓.๔ สาขาเกษตรผสมผสาน หมายถึง ผลงาน โครงการของสมาชิก อกท. ที่เกี่ยวของ
กับอาชีพการผลิตทางดานเกษตรผสมผสาน ซึ่งเปนระบบการเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืชหรือการเลี้ยง
สัตวตาง ๆ ชนิดอยูในพื้นที่เดียวกันภายใตการเกื้อกูลประโยชนตอกันและกันอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยอาศัยหลักการอยูรวมกันระหวางพืช สัตว และสิ่งแวดลอม การอยูรวมกันอาจจะอยูในรูป
ความสัมพันธระหวางพืชกับพืช พืชกับสัตว  หรือสัตวกับสัตว ที่ประสบผลสําเร็จ และนําไปใชประโยชน
๓.๕ สาขาอื่น หมายถึง ผลงาน โครงการของสมาชิก อกท. ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม
เกษตร ชางเกษตร ธุรกิจและบริการ อาสาพัฒนา ออกคายและอื่น ๆ ที่ประสบผลสําเร็จ และนําไปใช
ประโยชน
ขอ ๔ ผลงานการวิจัย หมายถึง ผลงานที่เกิดจากโครงการวิจัย การทดลอง การสํารวจ
ทางวิทยาศาสตร สังคมศาสตร เปนตน แบงออกเปนสาขาตาง ๆ ดังนี้
๔.๑ สาขาพืชศาสตร หมายถึง ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาดานปริมาณ
และคุณภาพที่เกี่ยวกับทางดานพืชศาสตร
๔.๒ สาขาสัตวศาสตรและประมง หมายถึง ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษา
ดานปริมาณและคุณภาพที่เกี่ยวกับทางดานสัตวศาสตรและประมง
๔.๓ สาขาทั่วไป หมายถึง ผลงานวิจัยที่ไมเปนไปตามขอ ๔.๑ และ ๔.๒
ขอ ๕ วิธีการนําเสนอผลงานในขอ ๒.๑ และขอ ๒.๒ ตองนําเสนอเปน ๒ ภาค ดังนี้
๕.๑ ภาคบรรยาย
๕.๒ ภาคโปสเตอร
ผลงานทางวิชาการที่นํามาเสนอในภาคบรรยายและภาคโปสเตอร ตองเปนเรื่องเดียวกัน
และผูนําเสนอกลุมเดียวกัน
ตอนที่ ๒
การดําเนินการสัมมนา
ขอ ๖ ใหองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ

๓

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดําเนินการสัมมนาผลงานทางวิชาการในการประชุม
วิชาการ องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจําปในทุกระดับ
ขอ ๗ การพิจารณาการคัดเลือกผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวของ เพื่อเขารวม
สัมมนาในแตละระดับใหพิจารณาตามหลักเกณฑตอไปนี้
๗.๑ ระดับหนวย ใหมีการจัดการสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวของ
เพื่อคัดเลือกผลงานที่ประสบผลสําเร็จสาขาละ ๑ โครงการ จัดสงเอกสารฉบับยอ (เอกสารหมายเลข
๑)พรอมพิมพลงแผนซีดี สงถึงเลขานุการคณะกรรมการฝายจัดสัมมนาผลงานทางวิชาการระดับภาค
กอนถึงกําหนดงาน ๑ เดือน และเลขานุการฯ ตองแจงตอบรับผลการจัดสงใหทางหนวยทราบทาง
จดหมายราชการ (เอกสารหมายเลข ๑๘)
๗.๒ ระดับภาค ใหมีการจัดการสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวของ
ที่ไดรับการคัดเลือกจากระดับหนวย ตามขอ ๗.๑ เพื่อคัดเลือกผลงานที่ประสบผลสําเร็จ และ
นําไปใชประโยชน ลําดับที่ ๑, ๒ และ ๓ แลวใหหนวยที่ไดรับการคัดเลือกจัดสงเอกสารฉบับยอ
(เอกสารหมายเลข ๑)พรอมพิมพลงแผนซีดี สงถึงเลขานุการคณะกรรมการฝายจัดสัมมนาผลงาน
ทางวิชาการระดับชาติ กอนถึงกําหนดงาน ๑ เดือน และเลขานุการฯ ตองแจงตอบรับผลการ
จัดสงใหทางหนวยทราบทางจดหมายราชการ (เอกสารหมายเลข ๑๘)
๗.๓ ระดับชาติ ใหมีการจัดการสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวของ
ที่ไดรับการคัดเลือกจากระดับภาค เพื่อคัดเลือกผลงานดีเดนแตละสาขา ลําดับที่ ๑, ๒ และ ๓
๗.๔ ครูที่ปรึกษาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวของ ที่ไดรับการคัดเลือกใน
แตละระดับไดรับสิทธิ์เขารวมสัมมนา
๗.๕ การตัดสินคัดเลือกการสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวของ ใน
แตละระดับ ใหทําการตัดสินทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร แลวนําเอาผลคะแนนมารวมกันเพื่อ
คัดเลือกผลงานดีเดนแตละสาขา ลําดับที่ ๑, ๒ และ ๓
ขอ ๘ การคัดเลือกผลงานการวิจัยเพื่อเขารวมสัมมนาในแตละระดับใหพิจารณาตาม
หลักเกณฑตอไปนี้
๘.๑ ระดับหนวย ใหมีการจัดการสัมมนาผลงานการวิจัยสาขาตาง ๆ เพื่อคัดเลือก
ผลงานทีป่ ระสบความสําเร็จสาขาละ ๑ เรื่อง จัดสงบทคัดยอ (เอกสารหมายเลข ๓) พรอมพิมพลง
แผนซีดี สงถึงเลขานุการคณะกรรมการฝายจัดสัมมนาผลงานทางวิชาการระดับภาค กอนถึงกําหนด
งาน ๑ เดือน และเลขานุการฯ ตองแจงตอบรับผลการจัดสงใหทางหนวยทราบทางจดหมาย
ราชการ (เอกสารหมายเลข ๑๘)

๔

๘.๒ ระดับภาค ใหมีการจัดการสัมมนาผลงานการวิจัยที่ไดรับการคัดเลือกจาก
ระดับหนวย ตามขอ ๘.๑ เพื่อคัดเลือกผลงานที่ประสบผลสําเร็จ และนําไปใชประโยชน ลําดับที่ ๑,
๒ และ ๓ แลวใหหนวยที่ไดรับการคัดเลือกจัดสงบทคัดยอ (เอกสารหมายเลข ๓) พรอมพิมพลงแผน
ซีดี สงถึงเลขานุการคณะกรรมการฝายจัดสัมมนาผลงานทางวิชาการระดับชาติ กอนถึงกําหนดงาน
๑ เดือน และเลขานุการฯ ตองแจงตอบรับผลการจัดสงใหทางหนวยทราบทางจดหมายราชการ
(เอกสารหมายเลข ๑๘)
๘.๓ ระดับชาติ ใหมีการจัดการสัมมนาผลงานการวิจัยที่ไดรับการคัดเลือกจาก
ระดับภาค เพื่อคัดเลือกผลงานดีเดนแตละสาขา ลําดับที่ ๑, ๒ และ ๓
๘.๔ ครูที่ปรึกษาผลงานการวิจัย ที่ไดรับการคัดเลือกในแตละระดับไดรับสิทธิ์
เขารวมสัมมนา
๘.๕ การตัดสินคัดเลือกการสัมมนาผลงานการวิจัย ในแตละระดับ ใหทําการ
ตัดสินทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร แลวนําเอาผลคะแนนมารวมกันเพื่อคัดเลือกผลงานดีเดนแต
ละสาขาลําดับที่ ๑, ๒ และ ๓
ขอ ๙ การนําเสนอผลงานทางวิชาการในแตละระดับ ใหสมาชิกผูนําเสนอผลงานปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
๙.๑ การสงเอกสารรายงานฉบับยอ บทคัดยอ และฉบับสมบูรณ
๙.๑.๑ ใหสงเอกสารรายงานผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวของฉบับ
ยอและบทคัดยอผลงานการวิจัย ตามแบบที่กําหนดในเอกสารแนบทาย (เอกสารหมายเลข ๑ และ ๓)
จํานวน ๑ ชุด เพื่อจัดทําเอกสารประกอบการสัมมนาเผยแพรแกผูเขารวมสัมมนา ตามกําหนดในขอ
๗.๑ และ ๗.๒
๙.๑.๒ ใหสงเอกสารรายงานผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวของและ
รายงานผลงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ตามแบบที่กําหนดในเอกสารแนบทาย (เอกสารหมายเลข ๒
และ ๔) จํานวน ๖ เลม ที่คณะอนุกรรมการฝายจัดการสัมมนาผลงานทางวิชาการ ในวันรายงานตัว
เพื่อใหคณะกรรมการตรวจลวงหนา
๙.๒ วิธีการนําเสนอผลงาน
๙.๒.๑ การนําเสนอภาคบรรยาย
๙.๒.๑.๑ การนําเสนอผลงานแตละโครงการ/เรื่อง ใชเวลาไมเกิน
๑๕ นาที และใชเวลาในการตอบคําถามไมเกิน ๕ นาที
๙.๒.๑.๒ การดําเนินการสัมมนา ผูเสนอผลงานสามารถนํา
ภาพถาย สื่อคอมพิวเตอร หรือสื่ออื่น ๆ มาประกอบการสัมมนาไดตามความเหมาะสม
๙.๒.๒ การนําเสนอภาคโปสเตอร

๕

๙.๒.๒.๑ การจัดทําโปสเตอรผลงานที่เสนอ ใหจัดตาม
รายละเอียดที่กําหนดในเอกสารแนบทาย (เอกสารหมายเลข ๕ และ ๖)
๙.๒.๒.๒ ใหจัดทําโปสเตอรสําเร็จรูปพรอมที่จะติดตั้ง และติดตั้ง
ในสถานที่ที่คณะกรรมการฝายจัดการสัมมนาผลงานทางวิชาการกําหนด ในวันรายงานตัว
ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการอํานวยการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทุกระดับ จัดทําเกียรติบัตรมอบให
ผูนําเสนอผลงานทางวิชาการ และครูที่ปรึกษา
ตอนที่ ๓
ขอปฏิบัติของสมาชิกผูเสนอผลงาน
ขอ ๑๑ ใหผูนําเสนอผลงาน แตงกายตามวิธีปฏิบัติของ อกท. วาดวยการแตงกาย
ขอ ๑๒ ใหสมาชิกองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผูนําเสนอผลงาน ปฏิบัติดังนี้
๑๒.๑ สงใบสมัครและเอกสารฉบับยอ บทคัดยอ ภายในเวลากําหนด หากชากวาที่
กําหนดจะถูกตัดคะแนน ๓ คะแนนจากคะแนนรวม
๑๒.๒ รายงานตัวตอคณะอนุกรรมการฝายจัดการสัมมนาผลงานทางวิชาการ ตาม
วัน เวลา ที่กําหนด
๑๒.๓ สงเอกสารรายงานผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวของและรายงาน
ผลงานการวิจัยฉบับสมบูรณในวันรายงานตัว ภายในเวลาตามกําหนดการสัมมนาผลงานทางวิชาการ
หากชากวาที่กําหนดจะถูกตัดคะแนน ๓ คะแนนจากคะแนนรวม
๑๒.๔ ภาคบรรยายใหสงสื่อการนําเสนอพรอมตรวจสอบความพรอมการนําเสนอ
ตามที่คณะกรรมการกําหนด หากชากวาที่กําหนดจะถูกตัดคะแนน ๓ คะแนนจากคะแนนรวม
๑๒.๕ ภาคโปสเตอรใหนําโปสเตอรสําเร็จรูปติดตั้งในสถานที่ที่คณะกรรมการกําหนด
หากชากวาที่กําหนดจะถูกตัดคะแนน ๓ คะแนนจากคะแนนรวม
ขอ ๑๓ ผูเสนอผลงานทางวิชาการ ตองเปนเจาของผลงานและเปนผูนําเสนอผลงานที่ผาน
การคัดเลือกในทุกระดับ จํานวนสมาชิกไมเกินโครงการ/เรื่องละ ๓ คน ครูที่ปรึกษาไมเกินโครงการ/
เรื่องละ ๓ คน

๖

ตอนที่ ๔
หนาที่ของคณะกรรมการจัดการสัมมนาผลงานทางวิชาการ
ขอ ๑๔ องคประกอบและจํานวนของคณะกรรมการจัดการสัมมนาผลงานทางวิชาการใน
แตละระดับ ประกอบดวย
๑๔.๑ คณะกรรมการจัดการสัมมนาผลงานทางวิชาการระดับหนวย ประกอบดวย
ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา หรือบุคคลภายนอก รวมทั้งสิ้นไมนอยกวา ๓ คน
๑๔.๒ คณะกรรมการจัดการสัมมนาผลงานทางวิชาการระดับภาค ประกอบดวย
ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในภาคนั้น ๆ หรือบุคคลภายนอก และครู บุคลากร
ทางการศึกษาของสถานศึกษาที่จัดประชุมวิชาการ จํานวน ๑ คน เปนกรรมการและเลขานุการ รวม
ทั้งสิ้นไมนอยกวา ๕ คน
๑๔.๓ คณะกรรมการจัดการสัมมนาผลงานทางวิชาการระดับชาติ ประกอบดวย
ครู บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาจากภาคตาง ๆ หรือบุคคลภายนอก ภาคละ ๒ คน และ
ครู บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาที่จัดประชุมวิชาการ จํานวน ๑ คน เปนกรรมการและ
เลขานุการ รวมทั้งสิน้ ไมนอยกวา ๙ คน
ขอ ๑๕ หนาที่ของคณะกรรมการจัดการสัมมนาผลงานทางวิชาการ ใหปฏิบัติหนาที่
ดังตอไปนี้
๑๕.๑ จัดทํากําหนดการการนําเสนอผลงานทางวิชาการ
๑๕.๒ เสนอแตงตั้งคณะอนุกรรมการตัดสิน ตอประธานคณะกรรมการดําเนินการ
จัดประชุมวิชาการ อกท. ในระดับทีเ่ กี่ยวของ
๑๕.๓ ประสานงานกับคณะกรรมการอํานวยการองคการเกษตรกรในอนาคตแหง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แตละระดับ เพื่อ
จัดเตรียมสถานที่ในการสัมมนาภาคบรรยายและภาคโปสเตอร
๑๕.๔ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการดําเนินการสัมมนาแกสมาชิกผูเสนอผลงานและ
ควบคุมดูแลอุปกรณทุกชนิด ที่ใชในการสัมมนาผลงานทางวิชาการใหใชงานไดตลอดระยะเวลาการ
สัมมนา
๑๕.๕ จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของกับการสัมมนา ไดแก แบบใหคะแนนตาง ๆ
เอกสารการสัมมนา สูจิบัตร คํากลาวในพิธีเปด-ปด และอื่น ๆ
๑๕.๖ กําหนดแนวทาง แบบหรือรูปแบบตาง ๆ รายละเอียดการจัดสัมมนา ที่ตอง
กําหนดขึ้นตามรายเอียดการประชุมวิชาการ และแจงใหคณะอนุกรรมการตัดสินและผูนําเสนอผลงาน
ทราบ

๗

๑๕.๗ รับรายงานตัวสมาชิกผูเสนอผลงานทางวิชาการ พรอมรับเอกสารรายงาน
ผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวของ และรายงานผลงานการวิจัย
๑๕.๘ รวมจัดการศึกษาดูงานกับหนวยเจาภาพ ใหแกสมาชิกตามความเหมาะสม
๑๕.๙ สรุปผลการสงเอกสารผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวของ และ
ผลงานการวิจัยฉบับยอ เอกสารผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวของและผลงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ สงใหคณะกรรมการตัดสินฯ (เอกสารหมายเลข ๑๙)
๑๕.๑๐ ประชุมคณะกรรมการฝายจัดการสัมมนาและคณะอนุกรรมการตัดสินการ
สัมมนา เพื่อเตรียมความพรอมกอนการปฏิบัติงาน
๑๕.๑๑ กํากับดูแล อํานวยความสะดวก และแกไขปญหาอุปสรรค ในการตัดสิน
ของคณะกรรมการตัดสินการสัมมนา ใหเปนไปดวยความยุติธรรม
๑๕.๑๒ ตรวจสอบความถูกตองของผลการตัดสิน และอนุมัติผลการตัดสินของ
คณะกรรมการตัดสินการสัมมนา และปดประกาศแบบสรุปผลการตัดสินในสถานที่ที่กําหนด ภายใน
วันที่การสัมมนาภาคบรรยายสิ้นสุด และเปดโอกาสใหสมาชิกประทวงผลการตัดสินภายในเวลา
๐๙.๐๐ น. ของวันถัดไป
๑๕.๑๓ ดําเนินการพิจารณาตัดสินชี้ขาดดวยความยุติธรรมเมื่อมีการอุทธรณผลการ
ตัดสิน
๑๕.๑๔ นําผลการพิจารณาตัดสินการสัมมนาผลงานทางวิชาการสงคณะกรรมการ
ฝายทะเบียน ตามแบบที่กําหนด ในเอกสารแนบทาย (เอกสารหมายเลข ๑๓ และ ๑๔)
๑๕.๑๕ ประเมินผลการจัดกิจกรรมการสัมมนาผลงานทางวิชาการ (เอกสาร
หมายเลข ๑๖)
ตอนที่ ๕
หนาที่ของคณะอนุกรรมการตัดสินการสัมมนาผลงานทางวิชาการ
ขอ ๑๖ องคประกอบและจํานวนของคณะอนุกรรมการตัดสินสัมมนาผลงานทางวิชาการ
ในแตละระดับ ประกอบดวย
๑๖.๑ คณะอนุกรรมการตัดสินสัมมนาผลงานทางวิชาการระดับหนวย
ประกอบดวย ครู ของสถานศึกษา หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของกับสาขา และมีความเหมาะสม รวม
ทั้งสิ้นไมนอยกวา ๓ คนตอสาขา

๘

๑๖.๒ คณะอนุกรรมการตัดสินสัมมนาผลงานทางวิชาการระดับภาค ประกอบดวย
ครู ของสถานศึกษาในภาคนั้น ๆ หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของกับสาขา และมีความเหมาะสม รวม
ทั้งสิ้นไมนอยกวา ๔ คนตอสาขา
๑๖.๓ คณะอนุกรรมการตัดสินสัมมนาผลงานทางวิชาการระดับชาติ ประกอบดวย
ครู ของสถานศึกษาจากภาคตาง ๆ หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของกับสาขา และมีความเหมาะสม
ภาคละไมนอยกวา ๑ คน รวมทั้งสิ้นไมนอยกวา ๔ คนตอสาขา
ขอ ๑๗ หนาที่ของคณะอนุกรรมการตัดสินสัมมนาผลงานทางวิชาการ ใหปฏิบัติหนาที่
ดังตอไปนี้
๑๗.๑ ศึกษาทําความเขาใจกติกาและเกณฑการตัดสิน วิธีการสัมมนาใหเขาใจ
๑๗.๒ ตรวจสอบความพรอมของสื่อ เอกสารในการสัมมนา
๑๗.๓ ประชุมเพื่อเตรียมความพรอมกอนการตัดสินอยางนอย ๑ วัน รับเอกสาร
ฉบับสมบูรณ ในวันประชุมเพื่อนําไปตรวจใหคะแนน พรอมทั้งเอกสารสรุปผลการนําสงเอกสาร
ประกอบการพิจารณาการตัดคะแนน (เอกสารหมายเลข ๑๙)
๑๗.๔ รับรายงานตัวผูเขาสัมมนา ในวันแขงขัน ในสาขานั้น ๆ
๑๗.๕ ประชุมชี้แจงทําความเขาใจเกณฑการตัดสินใหกับผูเขาสัมมนาที่นําเสนอ
ผลงาน เมื่อสิ้นสุดการนําเสนอผลงาน ใหชี้แจงขอสังเกตและคําแนะนําที่เปนประโยชนแกผูเขาสัมมนา
๑๗.๖ ทําการตัดสินการสัมมนาดวยความถูกตองและเที่ยงธรรม ใหเปนไปตาม
กติกาดวยความยุติธรรม
๑๗.๗ ตรวจสอบและสงผลการตัดสินใหคณะกรรมการจัดการสัมมนาผลงานทาง
วิชาการภายในเวลา ๓ ชั่วโมงหลังจากการสัมมนาสิ้นสุด และอยูปฏิบัติหนาที่จนกระทั่งหมดเวลา
ประทวงผลการตัดสิน
๑๗.๘ เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ตามที่กําหนดในตารางการสัมมนาผลงานทางวิชาการ
๑๗.๙ เสนอแนะ เพื่อแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ ในการจัดการแขงขันและตัดสิน
ตอคณะกรรมการจัดสัมมนาผลงานทางวิชาการ
ตอนที่ ๖
เกณฑการพิจารณาตัดสินเพื่อคัดเลือกผลงานทางวิชาการ
ขอ ๑๘ เกณฑการใหคะแนนผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวของและผลงานการวิจัย
๑๘.๑ การใหคะแนนผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวของและผลงานการวิจัย
ของแตละสาขาทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอรจะมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยแบงสัดสวน
เปน คะแนนภาคบรรยายรอยละ ๗๐ และคะแนนภาคโปสเตอรรอยละ ๓๐
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๑๘.๒ เกณฑการใหคะแนนผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวของ
๑๘.๒.๑ ภาคบรรยาย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ประกอบดวยหัวขอ
การใหคะแนน ตามแบบที่กําหนดในเอกสารแนบทาย (เอกสารหมายเลข ๗)
๑๘.๒.๒ ภาคโปสเตอร คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ประกอบดวยหัวขอ
การใหคะแนน ตามแบบที่กําหนดในเอกสารแนบทาย (เอกสารหมายเลข ๙)
๑๘.๓ เกณฑการใหคะแนนผลงานการวิจัย
๑๘.๓.๑ ภาคบรรยาย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ประกอบดวยหัวขอ
การใหคะแนน ตามแบบที่กําหนดในเอกสารแนบทาย (เอกสารหมายเลข ๘)
๑๘.๓.๒ ภาคโปสเตอร คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ประกอบดวยหัวขอ
การใหคะแนน ตามแบบที่กําหนดในเอกสารแนบทาย (เอกสารหมายเลข ๙)
ขอ ๑๙ ใหคณะอนุกรรมการตัดสินสรุปคะแนนการตัดสินการสัมมนาผลงานทางวิชาการ
ตามแบบที่กําหนดในเอกสารแนบทาย (เอกสารหมายเลข ๑๑) และพิจารณาจัดลําดับคะแนนรวม
ตามตัวอยาง ที่กําหนดในเอกสารแนบทาย (เอกสารหมายเลข ๑๒)
ตอนที่ ๗
เอกสารประกอบรายละเอียดกิจกรรมการสัมมนาผลงานทางวิชาการ
ขอ ๒๐ เอกสารประกอบรายละเอียดกิจกรรมการสัมมนาผลงานทางวิชาการแนบทาย
จํานวน ๑๙ รายการ ดังนี้
๒๐.๑ แบบการเขียนเอกสารผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวของฉบับยอ
(เอกสารหมายเลข ๑)
๒๐.๒ แบบการเขียนเอกสารผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวของฉบับ
สมบูรณ (เอกสารหมายเลข ๒)
๒๐.๓ แบบการเขียนเอกสารผลงานการวิจัย ฉบับยอ (เอกสารหมายเลข ๓)
๒๐.๔ แบบการเขียนเอกสารผลงานการวิจัย ฉบับสมบูรณ (เอกสารหมายเลข๔)
๒๐.๕ รายละเอียดเกี่ยวกับการนําเสนอผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่
เกี่ยวของภาคโปสเตอร (เอกสารหมายเลข ๕)
๒๐.๖ รายละเอียดเกี่ยวกับการนําเสนอผลงานการวิจัยภาคโปสเตอร (เอกสาร
หมายเลข ๖)
๒๐.๗ แบบใหคะแนนการตัดสินผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวของภาค
บรรยาย (เอกสารหมายเลข ๗)
๒๐.๘ แบบใหคะแนนการตัดสินผลงานการวิจัย ภาคบรรยาย (เอกสารหมายเลข ๘)

๑๐

๒๐.๙ แบบใหคะแนนการตัดสินผลงาน ภาคโปสเตอร (เอกสารหมายเลข ๙)
๒๐.๑๐ แบบสรุปคะแนนการตัดสินการสัมมนาผลงานทางวิชาการภาค
บรรยาย และภาคโปสเตอร (เอกสารหมายเลข ๑๐)
๒๐.๑๑ แบบสรุปคะแนนการตัดสินการสัมมนาผลงานทางวิชาการ (เอกสาร
หมายเลข ๑๑)
๒๐.๑๒ ตัวอยางการพิจารณาคะแนนการตัดสินของคณะอนุกรรมการตัดสิน
(เอกสารหมายเลข ๑๒)
๒๐.๑๓ แบบรายงานผลการตัดสินการสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่
เกี่ยวของ (เอกสารหมายเลข ๑๓)
๒๐.๑๔ แบบรายงานผลการตัดสินการสัมมนาผลงานการวิจัย (เอกสาร
หมายเลข ๑๔)
๒๐.๑๕ ใบสมัครเสนอสัมมนาผลงานทางวิชาการ (เอกสารหมายเลข ๑๕)
๒๐.๑๖ แบบประเมินผลการจัดการสัมมนาผลงานทางวิชาการ (เอกสาร
หมายเลข ๑๖)
๒๐.๑๗ ตัวอยาง การเขียนเอกสารอางอิง (เอกสารหมายเลข ๑๗)
๒๐.๑๘ แบบตอบรับการสงเอกสารผลงานทางวิชาการ (เอกสารหมายเลข ๑๘)
๒๐.๑๙ แบบสรุปการนําสงเอกสารรายงาน (เอกสารหมายเลข ๑๙)
ตอนที่ ๘
การรักษาการและการใชหลักเกณฑนี้
ขอ ๒๑ ใหประธานกรรมการอํานวยการ อกท. ระดับชาติ รักษาการใหเปนไปตามหลักเกณฑนี้
ขอ ๒๒ ใหใชหลักเกณฑนี้ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใชหลักเกณฑนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายพรณรงค วรศิลป)
ประธานกรรมการอํานวยการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภฯ ระดับชาติ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕

๑๑

เอกสารหมายเลข ๑
แบบการเขียนเอกสารผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวของ ฉบับยอ
การสัมมนาผลงานทางวิชาการ องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อโครงการ ...........................................................................................................................
สาขา......................................................................................................
โดย
๑..........................................................................
๒..........................................................................
๓..........................................................................
หนวย ..................................................................
วิทยาลัย......................................................................
ครูที่ปรึกษาโครงการ (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................
ระยะเวลาการดําเนินงาน .........................................................................................................
สถานที่ดําเนินงาน ...................................................................................................................
หลักการและเหตุผล
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
เปาหมาย
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
วิธีการดําเนินงาน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

๑๒

ผลการดําเนินงาน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
สรุปผล
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
หมายเหตุ ๑. ความยาวไมเกิน ๔ หนากระดาษ A๔ โดยไมมีภาพถายประกอบ
๒. การใชตัวอักษรและขนาดตัวอักษรที่พิมพ
๒.๑ พิมพดวยโปรแกรม Microsoft Word และไมใช Auto format
๒.๒. ใชตัวอักษร Angsana New
 ชื่อโครงการ พิมพดวยขนาดตัวอักษร ๑๘ (หนา)
 หัวเรื่อง พิมพดวยขนาดตัวอักษร ๑๖ (หนา)
 เนื้อเรื่อง พิมพดว ยขนาดตัวอักษร ๑๖ (ธรรมดา)
๓. ขอความที่พิมพตองหางจากขอบบน ๑.๕ นิ้ว ขอบลาง ๑ นิ้ว กั้นหนา ๑.๕
นิ้ว และกั้นหลัง ๑ นิ้ว
๔. จัดทําเปนเอกสารเย็บมุมเทานั้น (เพื่อความสะดวกในการรวมเลม)

๑๓

เอกสารหมายเลข ๒
แบบการเขียนผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวของ ฉบับสมบูรณ
การสัมมนาผลงานทางวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
................................................................
๑. หนาปก
๑.๑ ปกนอก ขนาดตัวอักษรที่พมิ พ ใชไดตามความเหมาะสม
การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวของ
สาขา.....................................

โครงการ.....................................
โดย
..................................
..................................
.................................
หนวย..........................
วิทยาลัย..................................
การประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ภาค...................ครั้งที่............ระหวางวันที.่ .......................
ณ วิทยาลัย.................................................

๑.๒ ใบรองปก ใชกระดาษเปลาสีขาว A๔ ๑ แผน
๑.๓ ปกใน ขนาดตัวอักษรที่พิมพ ใชไดตามความเหมาะสม
โครงการ.....................................

โดย
..................................
..................................
.................................

ครูที่ปรึกษา
.................................
..................................
...................................

๑๔

๒. เนื้อเรื่อง
๒.๑ บทนํา ประกอบดวย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค เปาหมาย
๒.๒ วิธีการดําเนินงาน ประกอบดวย
ขั้นตอนการดําเนินงาน กลาวถึง การดําเนินงาน และระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง
คาใชจายในการดําเนินงาน กลาวถึง คาใชจายที่ใชจริง
๒.๓ ผลการดําเนินงาน ประกอบดวย
ผลที่เกิดขึ้นทางตรง
ผลที่เกิดขึ้นทางออม
๒.๔ เทคนิคการดําเนินงานใหโครงการประสบผลสําเร็จ เชน การประสานงาน การขอรับ
การสนับสนุน เปนตน
๒.๕ สรุปผล
๒.๖ ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไข
๓. ภาคผนวก ประกอบดวย โครงการที่ขออนุมัติ ตาราง ภาพประกอบ ฯลฯ
หมายเหตุ ๑. การใชตัวอักษรและขนาดตัวอักษรที่พิมพ
๑.๑ พิมพดวยโปรแกรม Microsoft Word และไมใช Auto format
๑.๒. ใชตัวอักษร Angsana New
 ชื่อโครงการ พิมพดวยขนาดตัวอักษร ๑๘ (หนา)
 หัวเรื่อง พิมพดวยขนาดตัวอักษร ๑๖ (หนา)
 เนื้อเรื่อง พิมพดวยขนาดตัวอักษร ๑๖ (ธรรมดา)
๒. ขอความที่พิมพตองหางจากขอบบน ๑.๕ นิ้ว ขอบลาง ๑ นิ้ว กั้นหนา ๑.๕ นิ้ว
และ กั้นหลัง ๑ นิ้ว
๓. การเขาเลมเอกสารใหเขาเลมแบบสันกาว โดยกําหนดสีปกไมมีลวดลายพื้นเรียบ
๔. กรณีที่เปนการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ใหใชขอความหนาปกดังนี้

๑๕

การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวของ
สาขา.....................................

โครงการ.....................................
โดย
..................................
..................................
.................................
หนวย..........................
วิทยาลัย..................................
การประชุมวิชาการระดับชาติ
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
.ครั้งที่............ระหวางวันที่........................
ณ วิทยาลัย.................................................

๑๖

เอกสารหมายเลข ๓
แบบเขียนเอกสาร บทคัดยอผลงานวิจัย
การสัมมนาผลงานทางวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรื่อง : ..............................................................................................................................................
โดย : ................................................................................................................................................
ครูทีปรึกษา : .....................................................................................................................................
หนวย : ..................................................................
วิทยาลัย : ...........................................................
ปที่พิมพ : ................................................................

บทคัดยอ
..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
คําสําคัญ....................................................................................
หมายเหตุ

๑. ความยาวไมเกิน ๒ หนากระดาษ A๔ โดยไมมีภาพถายประกอบ
๒. การใชตัวอักษรและขนาดตัวอักษรที่พิมพ
๒.๑ พิมพดวยโปรแกรม Microsoft Word และไมใช Auto format
๒.๒. ใชตัวอักษร Angsana New

 ชื่อเรื่อง และคําวา “บทคัดยอ” พิมพดวยขนาดตัวอักษร ๑๘ (หนา)
 หัวขออื่น ๆ พิมพดวยขนาดตัวอักษร ๑๖ (หนา)
 เนื้อบทคัดยอ พิมพดวยขนาดตัวอักษร ๑๖ (ธรรมดา)
๓. ขอความที่พิมพตองหางจากขอบบน ๑.๕ นิ้ว ขอบลาง ๑ นิ้ว กั้นหนา ๑.๕ นิ้ว
และกั้นหลัง ๑ นิ้ว

๑๗

เอกสารหมายเลข ๔
แบบการเขียนเอกสารผลงานการทดลองวิจัย ฉบับสมบูรณ
การสัมมนาผลงานทางวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
................................................................
๑. หนาปก
๑.๑ ปกนอก ขนาดตัวอักษรที่พิมพ ใชไดตามความเหมาะสม
การสัมมนาผลงานการทดลองวิจัย
สาขา.....................................
เรือ่ ง..........................................
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ.............................................
โดย
..................................
..................................
.................................
หนวย..........................
วิทยาลัย..................................
การประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ภาค...................ครั้งที่............ระหวางวันที.่ .......................
ณ วิทยาลัย.................................................

๑.๒ ใบรองปก ใชกระดาษเปลาสีขาว A๔ ๑ แผน
๑.๓ ปกใน ขนาดตัวอักษรที่พิมพ ใชไดตามความเหมาะสม
เรื่อง.....................................
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ.............................................

โดย
..................................
..................................
.................................
ครูที่ปรึกษา
.................................
..................................
...................................

๑๘

๒. เนื้อเรื่อง
บทคัดยอ
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
คํานิยม
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
สารบัญ
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
สารบัญตาราง (ถามี)
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
สารบัญภาพ (ถามี)
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
บทที่ ๑
บทนํา
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
บทที่ ๒
การตรวจเอกสาร
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
บทที่ ๓
อุปกรณและวิธีการ
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

๑๙

บทที่ ๔
ผลการวิจัยและวิจารณผล
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
บทที่ ๕
สรุปผลและขอเสนอแนะ
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๓. เอกสารอางอิง
๔. ภาคผนวก
หมายเหตุ ๑. การใชตัวอักษรและขนาดตัวอักษรที่พิมพ
๑.๑ พิมพดวยโปรแกรม Microsoft Word และไมใช Auto format
๑.๒ ใชตัวอักษร Angsana New
 ชื่องานวิจัย พิมพดวยขนาดตัวอักษร ๑๘ (หนา)
 หัวขอเรื่อง พิมพดวยขนาดตัวอักษร ๑๖ (หนา)
 เนื้อเรื่อง
พิมพดวยขนาดตัวอักษร ๑๖ (ธรรมดา)
๒. ขอความที่พิมพตองหางจากขอบบน ๑.๕ นิ้ว ขอบลาง ๑ นิ้ว กั้นหนา ๑.๕
นิ้ว และกั้นหลัง ๑ นิ้ว
๓. การเขาเลมเอกสารใหเขาเลมแบบสันกาว โดยกําหนดสีปกไมมีลวดลายพื้นเรียบ
๔. กรณีที่เปนการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ใหใชขอความหนาปกดังนี้
การสัมมนาผลงานวิจัย
สาขา....................................
เรื่อง...................................................
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ.............................................
โดย
..................................
..................................
.................................
หนวย..........................
วิทยาลัย..................................
การประชุมวิชาการระดับชาติ
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
.ครั้งที.่ ...........ระหวางวันที.่ .......................
ณ วิทยาลัย.................................................

๒๐

๕. มีชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
๖. สามารถมีภาพประกอบในแตละบทไดตามความเหมาะสม
๗. การเรียงลําดับหัวขอ ใหใชระบบตัวเลข เชน
๑. ......................................................................
๑.๑ .......................................................
๑.๑.๑ ......................................
๒. .......................................................................
๒.๑ ......................................................
๒.๑.๑ .....................................
๘. การเรียงหนาตั้งแตบทคัดยอจนถึงสารบัญภาพ ใหใชตัวอักษรภาษาไทย (ก, ข,
ค, ... ยกเวน ฃ และ ฅ) และตั้งแต บทนําใหเรียงเปนตัวเลข (๑, ๒, ๓, ....)
ทุกหนา
๙. การพิมพหมายเลขหนาใหพิมพไวมุมขวาบน ขนาดตัวอักษร ๑๖ (ธรรมดา)

๒๑

เอกสารหมายเลข ๕
รายละเอียดเกี่ยวกับการนําเสนอผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวของ ภาคโปสเตอร
การสัมมนาผลงานทางวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สมาชิกผูเสนอผลงาน จัดแสดงผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวของ ในบอรดที่เตรียมไว
โดยจัดทําโปสเตอรสําเร็จรูปรวมกรอบ พรอมติดตั้ง ขนาด ๑.๒๐  ๑.๒๐ ตารางเมตร
๒. เตรียมเอกสารเผยแพร ตัวอยางของจริงและสื่อประกอบอื่น ๆ แสดงบนโตะขนาดพื้นที่
๐.๖๐ x ๑.๒๐ ตารางเมตร ที่หนวยเจาภาพเตรียมให
๓. หนวยเจาภาพเปนผูจัดเตรียมพื้นที่สําหรับติดโปสเตอร
๔. หัวขอที่ตองมีในการจัดแสดงผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวของ ไดแก
๔.๑ ชื่อโครงการ
๔.๒ ชื่อผูทําโครงการ
๔.๓ ครูที่ปรึกษาโครงการ
๔.๔ ชื่อหนวย และวิทยาลัย
๔.๕ หลักการและเหตุผล
๔.๖ วัตถุประสงค
๔.๗ เปาหมาย
๔.๘ ระยะเวลาการดําเนินโครงการ
๔.๙ ขั้นตอนวิธีการดําเนินงาน
๔.๑๐ คาใชจายในการดําเนินงาน
๔.๑๑ ผลการดําเนินงาน
๔.๑๒ สรุป
๔.๑๓ ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข
๕. วิธีการทําโปสเตอร ใหผูนําเสนอจัดทําโปสเตอรสําเร็จรูป ตามขนาดที่กําหนดและมีหัวขอครบ
ทุกหัวขอ
๖. ถาขนาดบอรดเกินพื้นที่ที่กําหนด ถูกตัดคะแนน ๓ คะแนน จากคะแนนรวม

๒๒

เอกสารหมายเลข ๖
รายละเอียดเกี่ยวกับการนําเสนอผลงานการทดลองวิจัย ภาคโปสเตอร
การสัมมนาผลงานทางวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สมาชิกผูเสนอผลงานจัดแสดงผลงานวิจัย ในบอรดที่เตรียมไว โดยจัดทําโปสเตอรสําเร็จรูป
รวมกรอบ พรอมติดตั้ง ขนาด ๑.๒๐  ๑.๒๐ ตารางเมตร
๒. เตรียมเอกสารเผยแพร ตัวอยางของจริงและสื่อประกอบอื่น ๆ แสดงบนโตะขนาดพื้นที่
๐.๖๐ x ๑.๒๐ ตารางเมตร ที่หนวยเจาภาพเตรียมให
๓. เจาภาพจัดเตรียมพื้นที่สําหรับติดโปสเตอร
๔. หัวขอที่ตองมีในการจัดแสดงผลงานวิจัยและสื่ออุปกรณอื่น ๆ ไดแก
๔.๑ ชื่อเรื่อง
๔.๒ ชื่อผูทําวิจัย
๔.๓ ชื่อครูที่ปรึกษา
๔.๔ ชื่อหนวยและวิทยาลัย
๔.๕ บทนํา
๔.๖ วัตถุประสงค
๔.๗ อุปกรณและวิธีการ
๔.๘ ผลการวิจัยและวิจารณผล
๔.๙ สรุปผลวิจัย
๕. วิธีการทําโปสเตอร ใหผูนําเสนอจัดทําโปสเตอรสําเร็จรูป ตามขนาดที่กําหนดและมีหัวขอครบ
ทุกหัวขอ
๖. ถาขนาดบอรดเกินพื้นที่ที่กําหนด ถูกตัดคะแนน ๓ คะแนน จากคะแนนรวม

๒๓

เอกสารหมายเลข ๗
แบบใหคะแนนการตัดสินผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวของ ภาคบรรยายสาขา.....................................
การสัมมนาผลงานทางวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ระดับ ...........................ครั้งที่.....................ระหวางวันที.่ ............................................................
ณ วิทยาลัย.............................................................................
หัวขอการพิจารณา
๑. คุณภาพโครงการ
๑.๑ ความนาสนใจ
๑.๒ ความเหมาะสมของโครงการ
๑.๓ เทคนิคการบริหารโครงการ
๑.๔ ผลสําเร็จของโครงการ
๑.๕ ประโยชนของโครงการ
๑.๖ ความคิดริเริ่มสรางสรรค
๒. การนําเสนอ
๒.๑ การนําเขาสูเ นื้อเรื่อง
๒.๒ มีความชัดเจนและเขาใจงาย
๒.๓ การใชอุปกรณและสื่อ
๒.๔ คุณภาพของสื่อ
๒.๕ ทวงทีวาจาและการใชภาษา
๒.๖ เวลาในการนําเสนอ
๒.๗ การตอบคําถาม
๒.๘ ไหวพริบและการแกปญ
 หา
๓. เอกสาร
๓.๑ องคประกอบครบถวน
๓.๒ เนื้อหาถูกตอง ชัดเจน เขาใจงาย
๓.๓ เอกสารเผยแพรเขาใจงาย
รวม
ปรับคะแนนเปน ๗๐ %

คะแนน
เต็ม
(๔๐)
๕
๕
๕
๑๐
๑๐
๕
(๔๐)
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
(๒๐)
๕
๑๐
๕
๑๐๐

หนวย/คะแนนที่ได
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

ลงชื่อ......................................................คณะกรรมการตัดสิน
(........................................................)

๑๓

๑๔

๒๔

เอกสารหมายเลข ๘
แบบใหคะแนนการตัดสินผลงานการวิจัย ภาคบรรยาย สาขา.....................................
การสัมมนาผลงานทางวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ระดับ ...........................ครั้งที่.....................ระหวางวันที.่ ............................................................
ณ วิทยาลัย.............................................................................
หัวขอการพิจารณา
๑. คุณภาพของงานวิจัย
๑.๑ ความนาสนใจ
๑.๒ ความคิดริเริ่มสรางสรรค
๑.๓ ความถูกตองตามกระบวนการวิจัย
๑.๔ ประโยชนของผลงานวิจยั
๒. การนําเสนอ
๒.๑ การนําเขาสูเ นื้อเรื่อง
๒.๒ มีความชัดเจนและเขาใจงาย
๒.๓ การใชอุปกรณและสื่อ
๒.๔ คุณภาพของสื่อ
๒.๕ ทวงทีวาจาและการใชภาษา
๒.๖ เวลาในการนําเสนอ
๒.๗ การตอบคําถาม
๒.๘ ไหวพริบและการแกปญ
 หา
๓. เอกสาร
๓.๑ องคประกอบครบถวน
๓.๒ เนื้อหาถูกตอง ชัดเจน เขาใจงาย
๓.๓ เอกสารเผยแพรเขาใจงาย
รวม
ปรับคะแนนเปน ๗๐ %

คะแนน
เต็ม

หนวย/คะแนนที่ได
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

(๔๐)
๕
๑๐
๑๕
๑๐
(๔๐)
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
(๒๐)
๕
๑๐
๕
๑๐๐

ลงชื่อ......................................................คณะกรรมการตัดสิน
(.......................................................)

๑๒
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เอกสารหมายเลข ๙
แบบใหคะแนนการตัดสินผลงานทางวิชาการ ภาคโปสเตอร
( ) ผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวของ สาขา........................................
( ) ผลงานการทดลองวิจัย สาขา........................................
ระดับ................ ครั้งที่ ............. ระหวางวันที่ ......................................
ณ วิทยาลัย..................................................................................
หัวขอการพิจารณา
๑. โปสเตอรที่นําเสนอ
๑.๑ ความสวยงาม และการดึงดูดความสนใจ
๑.๒ ชัดเจนและเขาใจงาย
๑.๓ ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการนําเสนอ
๑.๔ ขนาดตัวอักษรอานงาย ชัดเจน ถูกตอง
๒. เนื้อหา
๒.๑ องคประกอบครบถวนตามกําหนด
๒.๒ เนื้อหาถูกตอง
๒.๓ ความมีคุณคาและความเปนประโยชน
๒.๔ ความทันสมัยและสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน
๓. สื่อประกอบการนําเสนอ
๓.๑ เอกสารเผยแพรเขาใจงาย
๓.๒ คุณภาพ ความเหมาะสมของ
สื่อที่ใชประกอบ
รวม
ปรับคะแนนเปน ๓๐ %

คะแนน
เต็ม

หนวย/คะแนนที่ได
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

(๔๐)
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
(๖๐)
๑๕
๑๕
๑๐
๕

๕
๑๐
๑๐๐

ลงชื่อ……………..........................……….คณะกรรมการ
(…………............................……)

๑๑

๑๒
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เอกสารหมายเลข ๑๐
แบบสรุปคะแนนการตัดสินการสัมมนาผลงานทางวิชาการภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร
การสัมมนาผลงานทางวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ระดับ................ ครั้งที่ ............. ระหวางวันที่ ......................................
ณ วิทยาลัย ..................................................................................
...........................................................................................................................................................
 ผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวของ
 ผลงานวิจัย
สาขา................................................................................
ชื่อหนวย

คะแนนภาคบรรยาย
คะแนนดิบ ปรับ ๗๐ %

คะแนนภาคโปสเตอร
คะแนนดิบ ปรับ ๓๐ %

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
ลงชื่อ……………..................……….คณะกรรมการ
(…………............................……)
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เอกสารหมายเลข ๑๑
แบบสรุปคะแนนรวมการตัดสินการสัมมนาผลงานทางวิชาการ
การสัมมนาผลงานทางวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ระดับ................ ครั้งที่ ............. ระหวางวันที่ ......................................
ณ วิทยาลัย ..................................................................................
................................................................................................................................................................
 ผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวของ  ผลงานวิจัย
สาขา.......................................
หนวย/คะแนนที่ได
ชื่ออนุกรรมการตัดสิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑
๒
๓
๔
๕
รวมคะแนน
คะแนนที่ตัด
คะแนนที่ได
คะแนน
ลําดับที่

ลงชื่อ……………………..........................ประธานคณะอนุกรรมการตัดสิน
(…................………………………)
ลงชื่อ………….....………….คณะอนุกรรมการ
(………………........…………...)
ลงชื่อ……………...……….คณะอนุกรรมการ

(………....………....…………….)

ลงชื่อ……………………..................คณะอนุกรรมการ
(….……………….........……….)
ลงชื่อ….………………………………..……คณะอนุกรรมการและเลขานุการ

(...........…..…..........………...…..)
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เอกสารหมายเลข ๑๒
ตัวอยางการพิจารณาคะแนน การตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน
การสัมมนาผลงานทางวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ชื่อคณะกรรมการ
ตัดสิน
๑. นายพิทักษ
๒. นางผองศรี
๓. นายราชันทร
๔. นางเปรมฤดี
๕. นางศิริลักษณ
รวมคะแนน
คะแนนที่ตัด
คะแนนที่ได
ลําดับที่

๑
๘๐
๙๕
๙๒
๙๘
๙๖
๒๘๓
-๓
๒๘๐
๑

๒
๘๒
๘๘
๙๕
๙๐
๘๙
๒๖๗
-๓
๒๖๔
๔

๓
๘๗
๙๙
๙๒
๙๒
๘๗
๒๖๖
๒๖๖
๓

๔
๘๗
๘๕
๘๖
๘๘
๙๑
๒๖๕
-๓
๒๖๒
๕

หนวย / คะแนนที่ได
๕
๖
๗
๘
๙๘ ๙๐ ๗๙ ๘๕
๙๕ ๘๔ ๗๐ ๗๕
๙๐ ๖๘ ๗๕ ๗๖
๗๖ ๗๙ ๙๕ ๘๖
๘๙ ๙๐ ๘๐ ๘๙
๒๗๔ ๒๕๓ ๒๒๔ ๒๔๗
-๓ -๓
๒๗๔ ๒๕๓ ๒๒๑ ๒๔๔
๒
๖ ๑๒ ๙

๙
๘๕
๘๐
๘๒
๘๘
๘๑
๒๔๘
-๓
๒๔๕
๘

๑๐
๙๐
๘๕
๘๐
๗๙
๗๖
๒๕๔
-๖
๒๔๘
๗

๑๑
๘๐
๗๖
๗๘
๙๑
๗๖
๒๓๘
๒๓๘
๑๑

๑๒
๙๔
๘๑
๘๕
๗๕
๗๑
๒๔๑
๒๔๑
๑๐

X
X X X
X X
X
X
X X
X X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

หมายเหตุ
๑. หนวยที่สงเอกสารฉบับยอของผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวของ และ
ผลงานวิจัย เพื่อจัดทําเอกสารรวมเลมไมทันตามกําหนดเวลาหรือเปลี่ยนเรื่องไมทันตามเวลาที่กําหนด
จะถูกตัดคะแนน ๓ คะแนน และสงเอกสารผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวของ และ
ผลงานวิจัย ไมทันตามกําหนดในวันที่ลงทะเบียนรายงานตัวถูกตัดคะแนน ๓ คะแนน ผลงานภาค
โปสเตอรขนาดเกินพื้นที่ที่กําหนด ถูกตัดคะแนน ๓ คะแนน
๒. กรณีที่คะแนนรวมเทากันใหพิจารณาคะแนนการนําเสนอในภาคบรรยายกอน หาก
คะแนนยังคงเทากันใหพิจารณาผลงานในภาคโปสเตอร ถาคะแนนยังเทากันอีกใหพิจารณาจาก
คะแนนลักษณะคุณภาพผลงานโครงการ/คุณภาพงานวิจัย และหากคะแนนยังคงเทากันอีกให
พิจารณาจากคะแนนเอกสาร
๓. ใหสงใบสมัครพรอมกับเอกสารฉบับยอกอนกําหนดงาน ๓๐ วันหากสงไมทันตาม
กําหนด ถูกตัดคะแนน ๓ คะแนนจากคะแนนรวม และถายังไมสงใบสมัครในวันรายงานตัวอีก
จะถูกตัดสิทธิ์เขารวมการแขงขัน

29

เอกสารหมายเลข ๑๓
แบบรายงานผลการตัดสินการสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวของ
การสัมมนาผลงานทางวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ระดับ................ ครั้งที่ ............. ระหวางวันที่ ......................................
ณ วิทยาลัย ..................................................................................
................................................................................................................................................................
..
สาขา.....................................................
ลําดับที่ ๑ ชื่อโครงการ……………………………………………………………………….......
หนวย……………………………………..
ชื่อผูทําโครงการ ๑)………………………………………………………………….
๒)………………………………………………………………….
๓)………………………………………………………………….
ลําดับที่ ๒ ชื่อโครงการ………………………………………………………………………........
หนวย……………………………………..
ชื่อผูทําโครงการ ๑)………………………………………………………………….
๒)………………………………………………………………….
๓)………………………………………………………………….
ลําดับที่ ๓ ชื่อโครงการ………………………………………………………………………........
หนวย……………………………………..
ชื่อผูทําโครงการ ๑)………………………………………………………………….
๒)………………………………………………………………….
๓)………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………......................ประธานคณะกรรมการฝายจัดการสัมมนาฯ
(……………………….......…)
ลงชื่อ………….....….รองประธานคณะกรรมการฝายจัด ลงชื่อ..............................………ประธานอนุกรรมการตัดสิน
(………………........…………...)
ลงชื่อ……………...……เลขาอนุกรรมการตัดสิน
(………....………....…….)

(….……………………….)
ลงชื่อ…............................กรรมการและเลขานุการฝายจัดการสัมมนาฯ
(……..……………………………..…..……)
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เอกสารหมายเลข ๑๔
แบบรายงานผลการตัดสินการสัมมนาผลงานวิจัย
การสัมมนาผลงานทางวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ระดับ................ ครั้งที่ ............. ระหวางวันที่ ......................................
ณ วิทยาลัย................................................
................................................................................................................................................................
สาขา……………………………………………………
ลําดับที่ ๑ ชื่อเรื่อง……………………………………………………………………………........
หนวย……………………………………..
ชื่อผูทําวิจัย ๑)………………………………………………………………….
๒)………………………………………………………………….
๓)………………………………………………………………….
ลําดับที่ ๒ ชื่อเรื่อง……………………………………………………………………………........
หนวย……………………………………..
ชื่อผูทําวิจัย ๑)………………………………………………………………….
๒)………………………………………………………………….
๓)………………………………………………………………….
ลําดับที่ ๓ ชื่อเรื่อง……………………………………………………………………………........
หนวย……………………………………..
ชื่อผูทําวิจัย ๑)………………………………………………………………….
๒)………………………………………………………………….
๓)………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………......................ประธานคณะกรรมการฝายจัดการสัมมนาฯ
(……………………….......…)
ลงชื่อ………….....………….คณะกรรมการ ลงชื่อ..................…………….คณะกรรมการ
(………………........…………...)
(….……………………….)
ลงชื่อ……………...…….….คณะกรรมการ ลงชื่อ….........….............คณะกรรมการและเลขานุการ
(………....………....…………….)
(……..…………...…..……)
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เอกสารหมายเลข ๑๕
ใบสมัครเสนอผลงานการสัมมนาผลงานทางวิชาการ
การสัมมนาผลงานทางวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ระดับ……………….ครั้งที่…………………ระหวางวันที่…………………………………………...
ณ วิทยาลัย………………………………………………
................................................................................................................................................................
 ผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวของ สาขา………………………………
 ผลงานวิจัย สาขา………………………………
๑. ชื่อโครงการ/เรื่อง……………………………………………………………………….....................
...............................................................................................................................
๒. ชื่อผูทําโครงการ/งานวิจัย
๒.๑………………………………………………ระดับชั้น……………….ปที่………………
๒.๒………………………………………………ระดับชั้น……………….ปที่………………
๒.๓………………………………………………ระดับชั้น……………….ปที่………………
๓. ครูทปี่ รึกษา
๓.๑ …....…………………………………
๓.๒ ………………………………………
๔. หนวย………………………………วิทยาลัย………………………………………..........
๕. สิ่งที่ตองใชในการเสนอผลงาน
 วิดีทัศน
 เครื่องฉายภาพนิ่ง
สื่อคอมพิวเตอร
 เครื่องฉายภาพขามศีรษะ  อื่น ๆ (ระบุ)………………………………
ลงชื่อ……......……………….……..ผูสมัคร
(…....…………………..………)
ลงชื่อ…………………. ….…..........ครูที่ปรึกษา อกท. หนวย
(.………..……….....…..………)
ลงชื่อ………………………. .........ประธานอํานวยการ อกท. หนวย
(…………………….....……….)

๓๒

เอกสารหมายเลข ๑๖
แบบประเมินผลการสัมมนาผลงานทางวิชาการ
ในงานการประชุมวิชาการ อกท. ระดับ……………….. ครั้งที่ ...........
ณ วิทยาลัย…………………………………………
................................................................................................................................................................
..
ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
๑.๑ เพศ
 ชาย
 หญิง
๑.๒ การศึกษา
 ปวช.
 ปวส.
 ต่ํากวาปริญญาตรี  ปริญญาตรี
 สูงกวาปริญญาตรี
๑.๓ เขารวมสัมมนาในฐานะ
 ผูเสนอผลงาน
 ผูเขารวมฟงสัมมนา
 คณะอนุกรรมการฯ
 ครูที่ปรึกษาโครงการ/งานวิจัย
 อื่น ๆ (ระบุ)……………………………………………….
ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสัมมนาผลงานทางวิชาการ
รายการประเมิน
๒.๑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสัมมนา
๑) คุณภาพของผลงานที่นํามาสัมมนา
๒) ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมสัมมนา
๓) ความรูที่ทานไดรับเพิ่มขึ้น
๔) สมาชิกไดแลกเปลี่ยนความรูค วามคิดเห็นเพียงใด
๕) การสัมมนามีสวนฝกบุคลิกภาพใหดีขึ้นเพียงใด
๖) การแสดงผลงานภาคโปสเตอรนาสนใจเพียงใด
๗) ทานมีความภาคภูมิใจในการนําเสนองานเพียงใด
(ตอบเฉพาะผูเสนอผลงานทางวิชาการ)
๘) กิจกรรมการสัมมนานาสนใจเพียงใด
๙) บรรยากาศในการสัมมนาดีเพียงใด
๑๐) ระยะเวลาในการนําเสนอผลงาน
๑๑) ระยะเวลาที่เปดโอกาสใหซักถามแสดงความคิดเห็น

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

๓๓

ตอนที่ ๒ (ตอ)
รายการประเมิน
๒.๒) สภาพหอง อุปกรณ และวิธีการจัดสัมมนา
๑) ความเหมาะสมของสถานที่จัดสัมมนาภาคบรรยาย
๒) ความเหมาะสมของสถานที่จัดสัมมนาภาคโปสเตอร
๓) ระบบแสงสวาง
๔) ระบบเสียง
๕) โสตทัศนูปกรณ
๖) การบริการอาหารวางและเครือ่ งดื่ม
๗) การประชาสัมพันธ
๒.๓ การศึกษาดูงานนอกสถานที่
๑) สถานที่ศึกษาดูงานเหมาะสมและนาสนใจเพียงใด
๒) เวลาที่กําหนดในการศึกษาดูงานเหมาะสมเพียงใด
๓) ไดรับประโยชนจากการศึกษาดูงาน มาก/นอย
เพียงใด

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

ตอนที่ ๓ ขอเสนอแนะอื่น ๆ
……………………………………………………………………………………...………..……………………………....……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...…………

ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือ
คณะกรรมการฝายจัดการสัมมนาผลงานทางวิชาการ

๓๔

เอกสารหมายเลข ๑๗
การเขียนเอกสารอางอิงประกอบในเอกสารผลงานทางวิชาการ
กาสัมมนาผลงานทางวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
............................................................................................................
การเขียนอางอิงแทรกในเนื้อหา
1. ผูเขียน ๑ คน
๑.๑ ชื่อผูเขียนนําหนาประโยค
ตัวอยางเชน สุวรรณา (๒๕๔๓) ..................................................
Gardner (๑๙๘๐) ...........................................
๑.๒ ชื่อผูเขียนตามหลังประโยค
ตัวอยางเชน .............................................. (สุวรรณา, ๒๕๔๓)
................................................... (Gardner, ๑๙๘๐)
2. ผูเขียน ๒ คน ตองใสชื่อผูเขียนทั้งหมด
ตัวอยางเชน สุวรรณา และ กนก (๒๕๔๓) ....................................
Gardner and Smith (๑๙๘๐) .............................
หรือ
............................................. (สุวรรณา และ กนก, ๒๕๔๓)
.......................................... (Gardner and Smith, ๑๙๘๐)
3. ผูเขียน ๓ คนขึ้นไป ใหเขียนดังนี้
ตัวอยางเชน สุวรรณา และคณะ (๒๕๔๓) ................................................
Gardner et al. (๑๙๘๐) ............................................
หรือ ........................................ (สุวรรณา และคณะ, ๒๕๔๓)
......................................(Gardner et al., ๑๙๘๐)
การเขียนเอกสารอางอิงทายเลม
1. เอกสารประเภทหนังสือหรือตํารา (text)
๑.๑ ผูแตงคนเดียวเขียนดังนี้ (/ และ // หมายถึง เวนวรรค ๑ และ ๒ ตัวอักษร ตามลําดับ)
สุรพล//อุปดิสสกุล.//๒๕๒๑.//สถิติการวางแผนการทดลองเบื้องตน.//มหาวิทยาลัย//////เกษตรศาสตร.//กรุงเทพฯ.//๑๔๕ น.
Kempthorne.//O.//๑๙๖๗.//The Design and Analysis of Experiments.//Robert E.
//////Kneger Publ.//Co.//Inc.,/Huntington,/ New York.//๖๓๑ p.

๓๕

๑.๒ ผูแตง ๒ คนขึ้นไป เขียนดังนี้
พงคศักดิ์ วรสุนทโรสถ และ โอะซานุ ราโอะ. ๒๕๒๒. เทคนิคการใชรถ. โรงพิมพ
คุรุสภา, กรุงเทพฯ. ๑๗๖ น.
Cochran, W. G. and G. M. Cox. ๑๙๖๘. Experimental Design. ๒nd ed.,
John Wiley and Sons, Inc., New York. ๖๑๑ p.
๑.๓ การอางอิงสองทอด คือเอกสารของบุคคลหนึ่งไดรับการอางโดยผูแ ตงหนังสือ ใหอาง
ตามที่ผูแตงอางไว
ทิม พรรณศิริ. ๒๕๑๘. การศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับควายไทย. อางโดย จรัญ จันทลักขณา.
ควายไทยในระบบไรนาไทย. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. ๑๗๑ น.
Weaver, R. J. ๑๙๗๖. Grape Growing, p. ๓๒๖. Cited by E. L. Denisen.
Principle of Horticulture. Mamillan Plbl. Co., Inc., New York. ๔๘๓ p.
๒. เอกสารประเภทวารสาร (periodical)
สุพจน เอนกวณิช, ธีรศักดิ์ ตรัยมงคลกุล และ พิภพ จาริกภากร. ๒๕๑๙. การศึกษาภาวะ
โรคคีโตซีสในโคนม. วิทยาสารเกษตรศาสตร ๑๐ (๑) : ๖๕-๗๓.
Busah, R. H., J. Hanmond and R. C. Fronhberg. ๑๙๗๖. Stability and
performance of hard red spring wheat bulks for grain yield. Crop Sci.
๑๖ : ๒๕๖-๒๕๙.
๓. เอกสารประเภทรายงาน
๓.๑ กรณีที่มีชื่อผูบุคคลเปนผูรายงาน
ธวัช ลวะเปาระยะ. ๒๕๑๓. การผสมพันธุและการปรับปรุงพันธุขาวโพดหวาน.
รายงานความกาวหนา, โครงการวิจัยขาวโพดและขาวฟาง. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
กรุงเทพฯ. ๔๒ น.
Brethiur, J. R. and W. V. Chalupa. ๑๙๘๘. Amicloral and monesin in high
roughage rations. Annu. Meeting abstr. Amer. Soc. Anim. Sci. ๒๒๒ p.
๓.๒ กรณีที่เปนสมาคม สภา คณะกรรมการ กรม กอง สํานักงาน หรืออื่น ๆ ที่คลายกัน
เปนผูรายงาน
พืชไร, กอง. ๒๕๒๐. พันธุพืชไร. เอกสารวิชาการเลมที่ ๒ กรมวิชาการเกษตร,
กรุงเทพฯ. ๓๙ น.
คณะทํางานศึกษาสภาวะการผลิตและอุตสาหกรรมยาสูบไทย. ๒๕๑๙. รายงาน
การศึกษาเรื่องภาวการณผลิตและอุตสาหกรรมใบยาสูบไทย. สํานักงาน

๓๖

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, กรุงเทพฯ. ๓๒ น.
American Phytophathological Society, Committee on Standardization of
Fungicidal Tests. ๑๙๔๓. Definition of fungicide terms. Phytophathology.
๓๓ : ๖๓๒-๖๒๖.
๓.๓ กรณีเอกสารอางอิงของบุคคลหนึ่งที่ปรากฏในรายงานโดยอีกบุคคลหนึ่ง หรือ
คณะกรรมการ หรือสํานักงาน ฯลฯ อีกชุดหนึ่ง
กนกพร วิชิตการ, พจน พิมะนิตย และ อาวุธ ณ ลําปาง. ๒๕๒๐. การรวบรวมและ
ศึกษาพันธุทานตะวัน, น. ๒๔๘-๒๕๒. ใน รายงานผลการทดลองพืชน้ํามันฤดูแลง
พ.ศ. ๒๕๒๐. กรมวิชาการ. กรุงเทพฯ.
Qupadissakoon, S. and R. R. Hardwood. ๑๙๗๐. Valibility in sorghum trails at
Farm Suwan, pp. ๑๑๙-๑๒๖. In Thailand National Sorghum
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แบบตอบรับการสมัครและสงเอกสารผลงานการสัมมนาผลงานทางวิชาการ
การสัมมนาผลงานทางวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ระดับ.......................... ครั้งที่ ............. ระหวางวันที่ .......................................................
ณ วิทยาลัย ..................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

ไดรับเอกสารหนวย............................................... เมื่อวันที่........เดือน...........................พ.ศ…............
ดังรายการตอไปนี้
ใบสมัคร

เอกสาร
(ฉบับยอ,
บทคัดยอ)

ครบถวน
สมบูรณ

ไมครบถวนสมบูรณ
(ระบุ)

ผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวของ
๑. สาขาพืชศาสตร
๒. สาขาสัตวศาสตร
๓. สาขาประมง
๔. สาขาเกษตรผสมผสาน
๕. สาขาอื่น
ผลงานการวิจัยทดลอง
๑. สาขาพืชศาสตร
๒. สาขาสัตวศาสตรและประมง
๓. สาขาทั่วไป
ลงชื่อ.......................................................................
(......................................................................)
เลขานุการคณะกรรมการฝายจัดการสัมมนาผลงานทางวิชาการ
หมายเหตุ

 = ไดรับถูกตอง

X = ไมไดรับ/หรือไมถูกตอง
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สรุปการนําสงเอกสารสัมมนาผลงานทางวิชาการ
การสัมมนาผลงานทางวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย
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ระดับ................ ครั้งที่ ............. ระหวางวันที่ ......................................
ณ วิทยาลัย ..................................................................................
................................................................................................................................................................

ที่

วันที่กําหนดสง.............................
เอกสารฉบับสมบูรณ
หมาย
ชื่อหนวย
ผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวของ
ผลงานการวิจัย
เหตุ
พืช
สัตว ประมง เกษตร สาขา พืช
สัตว สาขา
ศาสตร ศาสตร
ผสมผสาน อื่น ๆ ศาสตร ศาสตร ทั่วไป

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
ลงชื่อ………………........................…….กรรมการผูสรุป
(..….….............................…….....)
หมายเหตุ
 = สงตามกําหนด X = สงไมทันตามกําหนด

