รายละเอียด
แนวทางการประกวดนิทรรศการทางการเกษตรของหนวย อกท.
ประกอบวิธีปฏิบัติองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วาดวยการประชุมวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๔
....................................
วิธีการปฏิบัติองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วาดวยการประชุมวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตอนที่ ๘ ขอ ๔๒.๑.๓
กําหนดใหองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ ฯ กําหนดรายละเอียด
ประกอบวิธีการปฏิบัติเพื่อเปนแนวทางการประกวดนิทรรศการทางการเกษตรของหนวย อกท.
ดังนั้น องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภฯ จึงกําหนด
รายละเอียดแนวทางการประกวดนิทรรศการทางการเกษตรของหนวย อกท. ไวดังนี้
ตอนที่ ๑
วัตถุประสงค
ขอ ๑ เพื่อเผยแพรผลงานวิชาการดานการเกษตรของหนวย อกท.
ขอ ๒ เพื่อสงเสริมและพัฒนาการถายทอดความรูและเทคโนโลยีเฉพาะทาง ใหเกิดการ
พัฒนาตอยอดเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ และเทคโนโลยีที่เปนภูมิปญญาไทย
ตอนที่ ๒
เกณฑการพิจารณาใหคะแนนการประกวดนิทรรศการทางการเกษตร
สวนที่ ๑ หลักเกณฑการจัดความสัมพันธกับทางอาชีวศึกษา
๑. การเนนใหจุดเดนใดจุดเดนหนึ่ง (๓๕ คะแนน)
๑.๑ การเนนความเดนทางวิชาการเกษตร (๕ คะแนน)
ระดับคะแนน ๑ ไมมีเนื้อหาเนนวิชาการเกี่ยวกับการเกษตร (สันทนาการ)
ระดับคะแนน ๒ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเกษตร แตขาดกระบวนการผลิตเปน
ขั้นตอน

ระดับคะแนน ๓ มีเนื้อหาการเกษตร นํามาใชบางสวนในกระบวนการมี
ขอมูล ทําไดเฉพาะขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใด
ระดับคะแนน ๔ มีเนื้อหาการเกษตรมีขั้นตอนกระบวนการ มีขอมูล
นําไปใชประโยชน
ระดับคะแนน ๕ มีเนื้อหาทางการเกษตรโดยตรง มีโครงการเชิงปฏิบัติการ
มีขอมูลชัดเจน มีผลงานอางอิง นําไปใชประโยชนอยางแพรหลายประยุกตใชไดทันสมัยเหมาะสมกับ
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
๑.๒ ความเหมาะสมของวัสดุที่จัดกับขนาดพื้นที่ (๒ คะแนน)
ระดับคะแนน ๑ วัสดุ ๓๐ วิชาการไมนอยกวา ๓๐ พื้นที่ใชสอย ๔๐
ระดับคะแนน ๒ วัสดุ ๒๐ วิชาการไมนอยกวา ๕๐ พื้นที่ใชสอย ๕๐
๑.๓ ความเปนไปไดที่เกษตรกรสามารถนําไปใชประโยชน (๑๕ คะแนน)
ระดับคะแนน ๑-๓ นําไปใชทางออมหรือกึ่งเสริมอาชีพเกษตร
ระดับคะแนน ๔-๖ นําไปใชโดยตรงแตขาดขั้นตอนการผลิต
ระดับคะแนน ๗-๙ นําไปใชโดยตรงตองประยุกตกับสาขาวิชาชีพอื่น
ระดับคะแนน ๑๐-๑๒ นําไปใชโดยตรงตองประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
ระดับคะแนน ๑๓-๑๕ นําไปใชโดยตรงตองประยุกตใชไดโดยไมตองใช
เทคโนโลยีมากมายเกษตรกรนําไปใชมีประสิทธิภาพคุมทุน ไมมีกระบวนการมากมาย
๑.๔ แสดงออกถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย (๓ คะแนน)
ระดับคะแนน ๑ นําของเดิมมาใชแสดง ขาดการพัฒนาตอเนื่อง
ระดับคะแนน ๒ นําของเดิมประยุกตใชบางสวน มีการพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพและดีขึ้น
ระดับคะแนน ๓ ผลงานที่นําเสนอ ผลงานใหมและทันสมัยขึ้นครบวงจรเชิง
อนุรักษและเสริมภูมิปญญาทองถิ่น
๑.๕ ผลงานที่หนวยไดกระทําแลวเปนผลสําเร็จ (๑๐ คะแนน)
ระดับคะแนน ๑-๒ ผลงานที่หนวยงานลอกเลียนแบบและนํามาประยุกต
เสนอเปนผลงาน
ระดับคะแนน ๓-๔ ผลงานมีการศึกษาบางขั้นตอนหนวยไดทําการศึกษา
ภายในหนวย
ระดับคะแนน ๕-๖ ผลงานมีการจัดทําภายใน มีกระบวนการชัดเจน มีผลงาน
นําไปเผยแพร

ระดับคะแนน ๗-๘ เปนผลงานที่หนวยจัดทํา ศึกษาทดลองภายในหนวยเปน
ผลงานสําเร็จ มีตัวอยางพรอมที่จะเผยแพรได
ระดับคะแนน ๙-๑๐ เปนผลงานที่หนวยจัดทําเปนผลสําเร็จ เผยแพรสู
เกษตรกร/ประชาชนและเกษตรกรนําไปใชเปนอาชีพ และเสริมประสิทธิภาพที่มีอยู
๒. การแสดงออกไดเขาใจแจมแจง (๑๕ คะแนน)
๒.๑ ความสมบูรณของเนื้อหาครอบคลุมหัวขอเรื่อง (๕ คะแนน)
ระดับคะแนน ๑ หัวขอเรื่องไมตรงกับเรื่องที่นําเสนอ
ระดับคะแนน ๒ หัวขอเรื่องเนนจุดเดนของผลงานที่นําเสนอแตขาดความชัดเจน
ระดับคะแนน ๓ หัวขอเรื่องเกี่ยวของกับผลงานที่นําเสนอบางสวนหรือ
เฉพาะบางสวน
ระดับคะแนน ๔ หัวขอเรื่องตรงกับผลงานที่นําเสนอ ไมครอบคลุมผลงาน
ระดับคะแนน ๕ หัวขอเรื่องครอบคลุมผลงาน ของจริงที่นําเสนอ สื่อสาร
งาย มีเอกลักษณเฉพาะอยางชัดเจน
๒.๒ การแสดงออกของเนื้อหาเปนรูปธรรมไดชัดเจน (๕ คะแนน)
ระดับคะแนน ๑ นําเสนอเนื้อหาเอกสาร สิ่งพิมพ ขอความ
ระดับคะแนน ๒ นําเสนอเนื้อหาประกอบรูปภาพของจริงบางสวน
ระดับคะแนน ๓ นําเสนอเนื้อหาประกอบรูปภาพมีของจริง จําลอง
ระดับคะแนน ๔ นําเสนอเนื้อหาผลงานของจริง สาธิต เฉพาะบางขั้นตอน
ระดับคะแนน ๕ นําเสนอเนื้อผลงานของจริง รูปจําลอง สาธิต ภาพแสดง
สถิติ กราฟ ผลผลิต แปรรูป มีรายได
๒.๓ จัดลําดับการนําเสนอไดเหมาะสมเขาใจไดงาย (๕ คะแนน)
ระดับคะแนน ๑ มีคําบรรยาย อักษร
ระดับคะแนน ๒ มีคําบรรยาย แผนภาพ รูปภาพ
ระดับคะแนน ๓ มีหัวเรื่องบรรยาย รูปภาพ จําลอง มีขั้นตอนบางขั้นตอน
ระดับคะแนน ๔ มีหัวเรื่องคําบรรยาย อักษรชัดเจน มีขั้นตอนตาม
ขบวนการผลิต
ระดับคะแนน ๕ มีหัวขอเรื่องคําบรรยาย ของจริง ภาพจําลอง
ขบวนการผลิต แผนภูมิ สถิติ ตาราง ขอมูลชัดเจน เรียงตามลําดับ
๓. ขอมูลตาง ๆ เชื่อถือไดถูกตอง (๒๐ คะแนน)
๓.๑ เปนขอมูลที่ทันสมัยและมีโอกาสเผยแพร (๕ คะแนน)
ระดับคะแนน ๑ ขอมูลเดิมที่เคยทํามาแลว

ระดับคะแนน ๒ ขอมูลเดิมทํามาแลว ปรับปรุงบางสวน
ระดับคะแนน ๓ ขอมูลเดิมปฏิบัติมาแลวมีงานวิจัยขอมูลไมชัดเจน ไมมี
การเผยแพรใหเฉพาะทองถิ่น
ระดับคะแนน ๔ ขอมูลเดิมปฏิบัติตอเนื่อง พัฒนามาแลวระดับหนึ่ง มีงาน
ทดลองวิจัยขอมูลชัดเจน มีการเผยแพร
ระดับคะแนน ๕ ขอมูลเดิม-ใหม ประยุกตใชพัฒนาในระดับหนึ่ง มีงาน
ทดลองวิจัยขอมูลชัดเจน เผยแพร และใชประโยชนตอสวนรวม
๓.๒ ภาษาและแหลงที่มาของขอมูลถูกตองชัดเจน (๕ คะแนน)
ระดับคะแนน ๑ ขาดขอมูล ภาษางาย ๆ
ระดับคะแนน ๒ ขอมูลชัดเจน ไมตอเนื่อง ภาษางาย เชิงปฏิบัติการ
ระดับคะแนน ๓ ขอมูลชัดเจน ไมตอเนื่อง ภาษางาย เชิงวิชาการ - ปฏิบัติการ
ระดับคะแนน ๔ ขอมูลชัดเจน ตอเนื่อง ภาษางาย เชิงวิชาการ – ปฏิบัติการ
ระดับคะแนน ๕ ขอมูลชัดเจน ตอเนื่อง ภาษางาย เชิงวิชาการ – ปฏิบัติการ
งานวิจัย
๓.๓ มีตารางสถิติ รูปภาพ ตัวอยางของจริง (๕ คะแนน)
ระดับคะแนน ๑ ไมมีรูปภาพ ไมมีตารางสถิติ ไมมีของจริง
ระดับคะแนน ๒ มีหัวเรื่อง มีคําบรรยาย มีรูปภาพ
ระดับคะแนน ๓ มีหัวเรื่อง มีคําบรรยาย มีรูปภาพ มีตารางสถิติ แผนภูมิ
ระดับคะแนน ๔ มีหัวเรื่อง มีคําบรรยาย มีรูปภาพ มีตารางสถิติ แผนภูมิ มี
ของจริง มีของจําลอง มีสื่อบางสวน
ระดับคะแนน ๕ มีหัวเรื่องมีคําบรรยาย มีรูปภาพ มีตารางสถิติ แผนภูมิ มี
ของจริงมีมิติของสื่อที่ใชนําเสนอ
๓.๔ สมาชิกผูดูแลรานตอบคําถามไดถูกตองชัดเจน (๕ คะแนน)
ระดับคะแนน ๑ เขาใจและตอบไดบาง
ระดับคะแนน ๒ เขาใจและตอบได อธิบายไมเปนขั้นตอน
ระดับคะแนน ๓ เขาใจและตอบได อธิบายได บางขั้นตอน
ระดับคะแนน ๔ เขาใจและตอบได อธิบายได ประยุกตคําตอบได ให
ขอเสนอแนะได
ระดับคะแนน ๕ เขาใจและตอบได อธิบายได ประยุกตคําตอบมีไหวพริบ
เชื่อมโยงขบวนการนําเสนอไดถูกตองชัดเจน

สวนที่ ๒ การดึงดูดความสนใจ
๑. สภาพทั่วไปที่ดึงดูดความสนใจมากนอยเพียงใด (๖ คะแนน)
๑.๑ จัดปายหนวย ชื่อเรื่องที่แสดง (ภายนอก) (๓ คะแนน)
ระดับคะแนน ๑ ชื่อหนวย ๓๐ % ชื่อปายนิทรรศการ ๓๐ % อานยาก
ชื่อหนวย ๓๐ % ชื่อปายนิทรรศการ ๕๐ % อานงาย ขาดจุดเดน
ระดับคะแนน ๒ ชื่อหนวย ๔๐ % ชื่อปายนิทรรศการ ๔๐ % อานยาก
ชื่อหนวย ๔๐ % ชื่อปายนิทรรศการ ๕๐ % อานงาย ขาดจุดเดน
ระดับคะแนน ๓ ชื่อหนวย ๓๐ % ชื่อปายนิทรรศการ ๗๐ % อานงาย สากล มีจุดเดน
ทั้งกลางวันกลางคืน
๑.๒ การประดับตกแตงบรรยากาศภายในราน (๓ คะแนน)
ระดับคะแนน ๑ มีรูปภาพ แผนภาพสี คําบรรยาย ตัวอักษรชัดเจน ขาดขั้นตอน และ
ลําดับเนื้อหา
ระดับคะแนน ๒ มีรูปภาพ แผนภาพสี คําบรรยาย แผนภูมิ มีขั้นตอน มีลําดับเนื้อหา
ระดับคะแนน ๓ มีรูปภาพ แผนภาพสี คําบรรยาย ของจริง ของจําลอง มีขั้นตอน
มีลําดับเนื้อหา แผนพับ มีมิติเคลื่อนไหว (คอมพิวเตอร) อินเตอรเน็ต
๒. สีสันในการตกแตง (๙ คะแนน)
๒.๑ การเลือกใชสีไดกลมกลืนกับบรรยากาศการจัด (๓ คะแนน)
ระดับคะแนน ๑ มีสีพื้นที่แผนภาพและชิ้นงาน
ระดับคะแนน ๒ เลือกใชสีธรรมชาติกับวัสดุอุปกรณที่นําเสนอ เสริมสีในพื้นที่บางสวน
ระดับคะแนน ๓ เลือกใชสีเหมาะสม กลมกลืนของอุปกรณและองคประกอบอื่นของพื้น
จัดแสดงทั้งกลางวัน-กลางคืน
๒.๒ ความเหมาะสมของแสงสีตอทัศนวิสัยการอาน (๓ คะแนน)
ระดับคะแนน ๑ อานชัดเจน เฉพาะหัวขอ มีแสงบางสวน
ระดับคะแนน ๒ อานชัดเจน มีแสงบางสวน สีตัวอักษรกลมกลืน
ระดับคะแนน ๓ อานชัดเจน แสเหมาะสมกับตัวอักษรและวัสดุเขียนตัวอักษร ขนาด
ตัวอักษร กะทัดรัด อานงาย เขาใจงาย มีพื้นวัสดุเขียนอักษรเหมาะกับ
เนื้อหา
๒.๓ การเลือกใชธรรมชาติเสริมแตงไดเหมาะสม (๓ คะแนน)
ระดับคะแนน ๑ ใชวัสดุธรรมชาติ
ระดับคะแนน ๒ ใชวัสดุธรรมชาติ และประยุกตใชบางสวนสอดคลองกับวัสดุอุปกรณ
ระดับคะแนน ๓ ใชวัสดุธรรมชาติ และประยุกตใชเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง เนนเชิงอนุรักษ

ทนทาน ไมมีพิษ มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของเนื้อหา
๓. ความประณีตของการทํางาน (๙ คะแนน)
๓.๑ ขนาด รูปแบบตัวอักษรเหมาะสม สวยงาม (๓ คะแนน)
ระดับคะแนน ๑ มีปายนิเทศตัวอักษรโดยเฉลี่ย ๑๘ – ๒๒ เนนสีทึบ
ระดับคะแนน ๒ มีพื้นปายนิเทศ มีสีพื้น มีตัวอักษร โดยเฉลี่ย ๒๔ – ๒๘ เสนสีทึบหนา
มองชัดเจน ไมเหลื่อมล้ํา ภาพหรือสีที่ตัดกัน
ระดับคะแนน ๓ มีพื้นปายเปนวัสดุพลาสติก, กระดาน, กระดาษ โลหะมีสีพนื้ มีตัวอักษร
โดยเฉลี่ยเหมาะสมกับเนื้อหา หัวเรื่อง หัวขอ จุดเนน เนนสีชัดเจน
มีแสงสวางทั้งกลางวัน-กลางคืน
๓.๒ ชองวาง จังหวะของการจัดวาง วัสดุอุปกรณ (๓ คะแนน)
ระดับคะแนน ๑ มีวัสดุอุปกรณเหมาะสมกับเรื่อง มีสวนอื่นไมเกี่ยวของเสริมบางสวน
ระดับคะแนน ๒ มีวัสดุอุปกรณจัดวางเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง มีจังหวะของการมองและ
การนําเสนอ
ระดับคะแนน ๓ มีวัสดุอุปกรณการประดับจัดวางเหมาะสมกลมกลืน ตามหัวขอ
และการ นําเสนอ ตามลําดับเรื่อง จัดมิติการวางมีจังหวะของเนื้อเรื่อง
๓.๓ ความสะอาดเปนระเบียบ และความสมบูรณของวัสดุอุปกรณที่ใชจัด (๓ คะแนน)
ระดับคะแนน ๑ ไมมีระเบียบ ไมมีความสะอาด ขาดลําดับการนําเสนอ
ระดับคะแนน ๒ มีระเบียบ มีความสะอาด ขาดอุปกรณบางสวน มีชองวาง ขาดขั้นตอน
ระดับคะแนน ๓ มีระเบียบ มีความสะอาด มีอุปกรณในการจัดวาง มีชองวาง มีจุดเนน
และจุดเดนของผลงาน
๔. สมดุลกลมกลืนโดยทั่วไป (๖ คะแนน)
๔.๑ ทางเขาออก และทางเดินภายในราน (๒ คะแนน)
ระดับคะแนน ๑ มีทางเขา - ออก ชัดเจนใชอักษรงาย
ระดับคะแนน ๒ มีทางเขา - ออก เครื่องหมาย ปายเยี่ยมชม จัดตามลําดับเนื้อหาครบ
๔.๒ การตกแตงพื้น ฝาเพดานและบอรด (๒ คะแนน)
ระดับคะแนน ๑ มีพื้นที่สะอาด มีบอรดรูปรายงาน
ระดับคะแนน ๒ มีพื้นที่สะอาด มีบอรดรูปรายงานแข็งแรง สวยงามกะทัดรัด
เหมาะสมกับเนื้อหา
๔.๓ การจัดระบบแสงสวาง การระบายอากาศ (๒ คะแนน)
ระดับคะแนน ๑ การจัดระบบแสงสวาง มีชองระบายอากาศ

ระดับคะแนน ๒ จัดระบบแสงสวาง เนนเฉพาะจุด มีชองระบายอากาศ มีวัสดุกัน
ความรอนและกันฝนไดอยางปลอดภัย
ตอนที่ ๓
การรักษาการ และการใชหลักเกณฑนี้
ขอ ๑. ใหประธานกรรมการอํานวยการ อกท.ระดับชาติ รักษาการใหเปนไปตามหลักเกณฑนี้
ขอ ๒. ใหใชหลักเกณฑนี้ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใชหลักเกณฑนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายพรณรงค วรศิลป)
ประธานกรรมการอํานวยการ องคการเกษตรกร
ในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ ระดับชาติ
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕

