แนวทางจัดสัมมนาผลงานวิชาการของสมาชิก อกท. พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกอบวิธีการปฏิบัติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ว่าด้วยการประชุมวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔
............................................................................................
วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ อ งค์ ก ารเกษตรกรในอนาคตแห่ ง ประเทศไทย ในพระราชู ป ถั ม ภ์ ส มเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว่าด้วยการประชุมวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตอนที่ ๘ ข้อ
๔๒.๑.๑ กาหนดให้องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กาหนดรายละเอียดประกอบวิธีการปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทาง
การสัมมนาผลงานทางวิชาการของสมาชิก อกท.
ดังนั้ น เพื่อให้ การดาเนิ น การเกี่ยวกับการประชุมวิช าการมี ความสอดคล้ องเป็นรูปแบบ
เดี ย วกั น ทั่ ว ประเทศอาศั ย อานาจตามระเบี ย บส านั ก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึ กษา ว่า ด้ ว ย
องค์ การเกษตรกรในอนาคตแห่ ง ประเทศไทย ในพระราชู ปถัม ภ์ส มเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ด า ฯ
สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๗ ข้อ ๓๗ แก้ไข ด้วยการยกเลิก รายละเอียดกิจกรรมการ
สั ม มนาผลงานทางวิ ช าการ องค์ ก ารเกษตรกรในอนาคตแห่ ง ประเทศไทย ในพระราชู ป ถั ม ภ์
สมเด็จ พระเทพรั ตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุม ารี พ.ศ.๒๕๔๘ ( แก้ไขเพิ่มเติ ม พ.ศ. ๒๕๔๙)
ประกอบวิธีปฏิบัติขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการประชุมวิชาการของ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงกาหนดรายละเอียดแนวทางการจัดการสัมมนาผลงานทางวิชาการ
สมาชิก อกท. ไว้ดังนี้
ตอนที่ ๑
วัตถุประสงค์
ข้อ ๑ การสัมมนาผลงานทางวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชู ป ถั ม ภ์ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เป็ น การเผยแพร่ ค วามรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการแสดงออกซึ่งความสามารถที่ได้จากการศึกษาและวิจัย การทา
โครงการของสมาชิก อกท.
ตอนที่ ๒
ข้อความทั่วไป
ข้อ ๒ การสัมมนาผลงานทางวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย
๒.๑ การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้
โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning ; PBL)
๒.๒ การสัมมนาผลงานวิจัย
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ข้อ ๓ ผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงการเป็น
ฐาน (Project Based Learning ; PBL) หมายถึง ผลงานที่เกิดจากการดาเนินงานโครงการของ
สมาชิก แบ่งออกเป็นสาขาต่าง ๆ ดังนี้
๓.๑ สาขาพืช ศาสตร์ หมายถึง ผลงานโครงการของสมาชิก อกท. ที่เกี่ยวข้องกับ
อาชีพการผลิตทางด้านพืช ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน(Project Based
Learning ; PBL) ที่ประสพผลสาเร็จ และนาไปใช้ประโยชน์
๓.๒ สาขาสัตวศาสตร์ หมายถึง ผลงาน โครงการของสมาชิก อกท. ที่เกี่ยวข้องกับ
อาชีพการผลิตทางด้านสัตว์ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based
Learning ; PBL) ที่ประสพผลสาเร็จ และนาไปใช้ประโยชน์
๓.๓ สาขาประมง หมายถึง ผลงาน โครงการของสมาชิก อกท. ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ
การผลิตทางด้านประมง ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based
Learning ; PBL) ที่ประสพผลสาเร็จ และนาไปใช้ประโยชน์
๓.๔ สาขาบริหารธุรกิจ หมายถึง ผลงาน โครงการของสมาชิก อกท. ที่เกี่ยวข้องกับ
อาชีพธุรกิจและบริ การ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน(Project Based
Learning ; PBL) ที่ประสพผลสาเร็จ และนาไปใช้ประโยชน์
๓.๕ สาขาอื่น หมายถึง ผลงาน โครงการของสมาชิ ก อกท. ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ อาชี พ
อุตสาหกรรมเกษตร ช่างเกษตร เคมีอุตสาหกรรม เกษตรผสมผสาน ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาผู้เรียน
โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning ; PBL) ที่ประสพผลสาเร็จ และนาไปใช้
ประโยชน์
ข้อ ๔ ผลงานวิจัย หมายถึง ผลงานที่เกิดจากโครงการวิจัย การทดลอง การสารวจ ทาง
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น แบ่งออกเป็นสาขาต่าง ๆ ดังนี้
๔.๑ สาขาพืชศาสตร์ หมายถึง ผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านปริมาณ
และคุณภาพที่เกี่ยวกับทางด้านพืชศาสตร์
๔.๒ สาขาสัตวศาสตร์และประมง หมายถึง ผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ด้านปริมาณและคุณภาพที่เกี่ยวกับทางด้านสัตวศาสตร์และประมง
๔.๓ สาขาทั่วไป หมายถึง ผลงานการวิจัยที่ไม่เป็นไปตามข้อ ๔.๑ และ ๔.๒
ข้อ ๕ วิธีการนาเสนอผลงานในข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ มีดังนี้
๕.๑ วิธีการนาเสนอผลงานในข้อ ๒.1 (ผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้องใน
การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning ; PBL) นาเสนอภาคโปสเตอร์
เท่านั้น
๕.2 วิธีการนาเสนอผลงานในข้อ ๒.๒ (ผลงานวิจัย) นาเสนอ ดังนี้
๕.๒.๑ ระดับภาค นาเสนอทั้งภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์
๕.๒.๒ ระดับชาติ แบ่งการนาเสนอ ดังนี้
๕.๒.๒.๑ ผลงานวิจัยที่ได้อันดับที่ ๑, ๒ และ ๓ ระดับภาค นาเสนอภาค
โปสเตอร์เท่านั้น
๕.๒.๒.๒ ผลงานวิจัยที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนระดับภาค สาขาละ ๑ เรื่อง
นาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายใน Symposium ทั้ง 3 สาขารวมกัน
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ผลงานทางวิชาการที่นามาเสนอในภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ต้องเป็นเรื่องเดียวกัน
และผู้นาเสนอกลุ่มเดียวกัน
ตอนที่ ๓
การดาเนินการสัมมนา
ข้อ ๖ ให้ อ งค์ ก ารเกษตรกรในอนาคตแห่ ง ประเทศไทย ในพระราชู ป ถั ม ภ์ ส มเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดาเนินการสัมมนาผลงานทางวิชาการในการประชุม
วิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจาปีในทุกระดับ
ข้อ ๗ การพิจารณาการคัดเลือกผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
ผู้เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning ; PBL) เพื่อเข้าร่วมสัมมนาในแต่ละระดับ
ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
๗.๑ ระดับหน่วย ให้มีการจัดการสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้องใน
การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning ; PBL) เพื่อคัดเลือกผลงานที่
ประสพผลสาเร็จสาขาละ ๑ โครงการ จัดส่งเอกสารฉบับย่อ (เอกสารหมายเลข ๑) พร้อมบันทึกลง
แผ่นซีดี และแนบใบสมัคร (เอกสารหมายเลข ๑๖) ส่งถึงเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสัมมนา
ผลงานทางวิชาการระดับภาค ก่อนถึงกาหนดงาน ๑ เดือนและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัด
สัมมนาผลงานทางวิชาการระดับภาค ต้องแจ้งตอบรับผลการจัดส่งให้ทางหน่วยทราบทางจดหมาย
ราชการ (เอกสารหมายเลข ๒๑)
๗.๒ ระดับภาค ให้มีการจัดการสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้องใน
การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning ; PBL) ที่ได้รับการคัดเลือกจาก
ระดับหน่วย ตามข้อ ๗.๑ เพื่อคัดเลือกผลงานที่ประสพผลสาเร็จ และนาไปใช้ประโยชน์ อันดับที่ ๑,
๒ และ ๓ แล้วให้หน่วยที่ได้รับการคัดเลือกจัดส่งเอกสารฉบับย่อ (เอกสารหมายเลข ๑) พร้อม
บันทึกลงแผ่นซีดี และแนบใบสมัคร (เอกสารหมายเลข ๑๖) ส่งถึงเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัด
สัมมนาผลงานทางวิชาการระดับชาติ ก่อนถึงกาหนดงาน ๑ เดือนและเลขานุการคณะกรรมการฝ่าย
จัดสัมมนาผลงานทางวิชาการระดับชาติ ต้องแจ้งตอบรับผลการจัดส่งให้ทางหน่วยทราบทางจดหมาย
ราชการ (เอกสารหมายเลข ๒๑)
๗.๓ ระดับชาติ ให้มีการจัดการสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้องใน
การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning ; PBL) ที่ได้รับการคัดเลือก
จากระดับภาค เพื่อคัดเลือกผลงานดีเด่นแต่ละสาขา อันดับที่ ๑, ๒ และ ๓
๗.๔ ครูที่ปรึกษาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้
โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning ; PBL) ที่ได้รับการคัดเลือกในแต่ละระดับได้รับสิทธิ์เข้า
ร่วมสัมมนา
ข้อ ๘ การคัดเลือกผลงานวิจัยเพื่อเข้าร่วมสัมมนาในแต่ละระดับให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์
ต่อไปนี้
๘.๑ ระดับหน่วย ให้มีการจัดการสัมมนาผลงานวิจัยสาขาต่าง ๆ เพื่อคัดเลือกผลงานที่
ประสพความสาเร็จสาขาละ ๑ เรื่อง จัดส่งบทคัดย่อ (เอกสารหมายเลข ๓) พร้อมพิมพ์ลงแผ่นซีดี
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และแนบใบสมัคร (เอกสารหมายเลข ๑๗) ส่งถึงเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสัมมนาผลงานทาง
วิชาการระดับภาค ก่อนถึงกาหนดงาน ๑ เดือน และเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสัมมนาผลงาน
ทางวิ ช าการระดั บ ภาค ต้ อ งแจ้ ง ตอบรั บ ผลการจั ด ส่ ง ให้ ท างหน่ ว ยทราบทางจดหมายราชการ
(เอกสารหมายเลข ๒๑)
๘.๒ ระดับภาค ให้มีการจัดการสัมมนาผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกจากระดับหน่วย
ตามข้อ ๘.๑ เพื่อคัดเลือกผลงานที่ประสพผลสาเร็จ และนาไปใช้ประโยชน์ อันดับที่ ๑, ๒ และ ๓
๘.๒.๑ หน่วยที่ได้รับการคัดเลือกอันดับที่ ๑, ๒ และ ๓ จัดส่งบทคัดย่อภาษาไทย
(เอกสารหมายเลข ๓) พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี และแนบใบสมัคร (เอกสารหมายเลข ๑๗)
๘.๒.๒ ให้คณะกรรมการฝ่ายจัดสัมมนาผลงานทางวิชาการระดับภาค ดาเนินการ
พิจารณาคัดเลือกเรื่องที่มีประโยชน์มีคุณค่าและเป็นเรื่องใหม่ ๆ ของแต่ละสาขา เพื่อเป็นตัวแทน
ระดับภาค นาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายใน Symposium ไม่ผูกติดกับผลงานที่เป็นอันดับที่ ๑
ของภาคแต่ให้เป็นการคัดเลือกเรื่องที่เหมาะสม หน่วยที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดส่งบทคัดย่อภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ (เอกสารหมายเลข ๔) พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี และแนบใบสมัคร (เอกสารหมายเลข
๑๘)
จัดส่งเอกสารตามข้อ ๘.๒.๑ และ ๘.๒.๒ ถึงเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัด
สัมมนาผลงานทางวิชาการระดับชาติ ก่อนถึงกาหนดงาน ๑ เดือน และเลขานุการคณะกรรมการ
ฝ่ายจัดสัมมนาผลงานทางวิชาการระดับชาติ ต้องแจ้งตอบรับผลการจัดส่งให้ทางหน่วยทราบทาง
จดหมายราชการ (เอกสารหมายเลข ๒๑)
๘.๓ ระดับชาติ ให้มีการจัดการสัมมนาผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกจากระดับภาค
ตามระเบียบวิธีปฏิบัติข้อที่ ๕.๒.๒ เพื่อคัดเลือกผลงานดีเด่นแต่ละสาขา อันดับที่ ๑, ๒ และ ๓
๘.๔ ครูที่ปรึกษาผลงานวิจัย ที่ได้รับการคัดเลือกในแต่ละระดับได้รับสิทธิ์เข้าร่วม
สัมมนา
๘.๕ การตัดสินคัดเลือกการสัมมนาผลงานวิจัย
๘.๕.๑ การตัดสินคัดเลือกการสัมมนาผลงานวิจัย ในระดับภาค
ทาการตัดสินทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ แล้วนาเอาผลคะแนนมา
รวมกันเพื่อคัดเลือกผลงานดีเด่น แต่ละสาขาอันดับที่ ๑, ๒ และ ๓
๘.๕.๒ การตัดสินคัดเลือกการสัมมนาผลงานวิจัย ในระดับชาติ
๘.๕.๒.๑ ภาคบรรยาย ไม่มีการตัดสินอันดับที่ ๑, ๒, ๓ และการตัดสินระดับ
เหรียญ ให้ถือว่าการนาเสนอใน Symposium เป็นเกียรติสูงสุด ให้เป็นการนาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ตามหลักสากลและเพื่อรองรับการนาเสนอของนักศึกษาต่างประเทศ การนาเสนอผลงานของ
ศิษย์เก่า และรองรับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาจาก National Symposium เป็น International
Symposium ต่อไป
๘.๕.๒.๒ ภาคโปสเตอร์ ทาการตัดสินผลงานที่ได้รับคัดเลือกอันดับที่ ๑, ๒ และ
๓ จากระดับภาคเพื่อคัดเลือกผลงานดีเด่น อันดับที่ ๑, ๒ และ ๓ แต่ละสาขา
ข้อ ๙ การนาเสนอผลงานทางวิชาการในแต่ละระดับ ให้สมาชิกผู้นาเสนอผลงานปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
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๙.๑ การส่งเอกสาร
๙.๑.๑ ระดับภาค จัดส่งเอกสารรายงานฉบับย่อผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและ
ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning ; PBL) และ
เอกสารบทคัดย่ อ ผลงานวิจั ย ตามแบบที่กาหนดในเอกสารแนบท้าย (เอกสารหมายเลข ๑ และ
เอกสารหมายเลข ๓) จานวน ๑ ชุด และบันทึกลงแผ่นซีดี เพื่อจัดทาเอกสารประกอบการสัมมนา
เผยแพร่แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ตามกาหนดในข้อ ๗.๑ และ ๗.๒ และจัดส่งเอกสารรายงานฉบับ
สมบูรณ์ตามแบบที่กาหนดในเอกสารแนบท้าย (เอกสารหมายเลข ๒ และเอกสารหมายเลข ๕)
จานวน ๖
เล่ม ที่กรรมการฝ่ายจัดการสัมมนาผลงานทางวิชาการ ในวันรายงานตัว เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจล่วงหน้า
๙.๑.๒ ระดับชาติ จัดส่งเอกสารรายงานฉบับย่อผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและ
ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning ; PBL) และ
เอกสารบทคัดย่ อผลงานวิจั ย ตามแบบที่กาหนดในเอกสารแนบท้าย (เอกสารหมายเลข ๑ และ
เอกสารหมายเลข ๓) จานวน ๑ ชุด และบันทึกลงแผ่นซีดี เพื่อจัดทาเอกสารประกอบการสัมมนา
เผยแพร่แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ตามกาหนดในข้อ ๗.๑ และ ๗.๒ และจัดส่งเอกสารรายงานฉบับ
สมบูรณ์ตามแบบที่กาหนดในเอกสารแนบท้าย (เอกสารหมายเลข ๒ และเอกสารหมายเลข ๕)
จ านวน ๖ เล่ ม ที่กรรมการฝ่ ายจัดการสั มมนาผลงานทางวิช าการ ในวั นรายงานตัว เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจล่ ว งหน้ า ส าหรับ ผลงานวิจั ยที่ ไ ด้รั บคั ดเลื อกจากระดับ ภาคเพื่ อน าเสนอใน
Symposium ทั้ ง ๓ สาขา ให้ จั ด ส่ ง บทคั ด ย่ อ ไทยและภาษาอั ง กฤษ ตามแบบที่ ก าหนดใน
เอกสารแนบท้าย (เอกสารหมายเลข ๔)
๙.๒ วิธีการนาเสนอผลงาน
๙.๒.๑ การนาเสนอภาคบรรยาย
๙.๒.๑.๑ การนาเสนอภาคบรรยาย ระดับภาค
การนาเสนอผลงานวิจัยแต่ละหน่วย ใช้เวลาระหว่าง ๑๒ - ๑๕ นาที และใช้
เวลาในการตอบคาถามไม่เกิน ๕ นาที ผู้นาเสนอผลงานสามารถนาภาพถ่าย สื่อคอมพิวเตอร์ หรือ
สื่ออื่น ๆ มาประกอบการสัมมนาได้ตามความเหมาะสม
๙.๒.๑.๒ การนาเสนอภาคบรรยายแบบ Symposium ระดับชาติ
การนาเสนอผลงานวิจัยแต่ละหน่วย ใช้เวลาระหว่าง ๑๒ - ๑๕ นาที และใช้
เวลาในการตอบคาถามไม่เกิน ๕ นาที ผู้นาเสนอผลงานสามารถนาภาพถ่าย สื่อคอมพิวเตอร์ หรือ
สื่ออื่น ๆ มาประกอบการสัมมนาได้ตามความเหมาะสม ไม่มีการตัดสินอันดับที่ ๑, ๒, ๓ และการ
ตัดสินระดับเหรียญ ให้ถือว่าการนาเสนอใน Symposium เป็นเกียรติสูงสุด
๙.๒.๒ การนาเสนอภาคโปสเตอร์
การจั ด ท าโปสเตอร์ ผ ลงานที่ เ สนอ ให้ จั ด ตามรายละเอี ย ดที่ ก าหนดใน
เอกสารแนบท้าย (เอกสารหมายเลข ๖ และ ๗) เป็นโปสเตอร์สาเร็จรูปพร้อมที่จะติดตั้ง และติดตั้ง
ในสถานที่ที่คณะกรรมการฝ่ายจัดการสัมมนาผลงานทางวิชาการกาหนด ในวันรายงานตัว
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ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการอานวยการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทุกระดับ จัดทาเกียรติบัตรมอบให้
ผู้นาเสนอผลงานทางวิชาการ และครูที่ปรึกษา
ตอนที่ ๔
ข้อปฏิบัติของสมาชิกผู้นาเสนอผลงาน
ข้อ ๑๑ ผู้นาเสนอผลงาน แต่งกายตามวิธีปฏิบัติของ อกท. ว่าด้วยการแต่งกาย
ข้อ ๑๒ สมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้นาเสนอผลงาน ปฏิบัติดังนี้
๑๒.๑ ส่งใบสมัครและเอกสารรายงานผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้องใน
การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning ; PBL) ฉบับย่อ บทคัดย่อ
ผลงานการวิจัย ภายในเวลากาหนด หากช้ากว่าที่กาหนดจะถูกตัดคะแนน ๓ คะแนนจากคะแนนรวม
๑๒.๒ รายงานตัวต่อคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการสัมมนาผลงานทางวิชาการ ตามวัน
เวลา ที่กาหนด
๑๒.๓ ส่งเอกสารรายงานผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
ผู้เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning ; PBL) และรายงานผลงานวิจัยฉบับ
สมบูร ณ์ในวันรายงานตัว ภายในเวลาตามกาหนดการสัมมนาผลงานทางวิชาการ หากช้ากว่าที่
กาหนดจะถูกตัด ๓ คะแนนจากคะแนนรวม
๑๒.๔ ภาคบรรยาย ให้ผู้นาเสนอเตรียมสื่อและตรวจสอบความพร้อมการนาเสนอ
ตามที่คณะกรรมการกาหนด หากช้ากว่าที่กาหนดจะถูกตัด ๓ คะแนนจากคะแนนรวม
๑๒.๕ ภาคโปสเตอร์ ให้นาโปสเตอร์สาเร็จรูปติดตั้งในสถานที่ที่คณะกรรมการกาหนด
หากช้ากว่าที่กาหนดจะถูกตัด ๓ คะแนนจากคะแนนรวม
ข้อ ๑๓ ผู้นาเสนอผลงานทางวิชาการ ต้องเป็นเจ้าของผลงานและเป็นผู้นาเสนอผลงานที่
ผ่านการคัดเลือกในทุกระดับ จานวนสมาชิกไม่เกินโครงการ/เรื่องละ ๓ คน ครูที่ปรึกษาไม่เกิน
โครงการ/เรื่องละ ๓ คน
ตอนที่ ๕
หน้าที่ของคณะกรรมการจัดการสัมมนาผลงานทางวิชาการ
ข้อ ๑๔ องค์ประกอบและจานวนของคณะกรรมการจัดการสัมมนาผลงานทางวิชาการใน
แต่ละระดับ ประกอบด้วย
๑๔.๑ คณะกรรมการจัดการสัมมนาผลงานทางวิชาการระดับหน่วย ประกอบด้วย ครู
และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา หรือบุคคลภายนอก รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๓ คน
๑๔.๒ คณะกรรมการจัดการสัมมนาผลงานทางวิชาการระดับภาค ประกอบด้วย ครู
และบุ คลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในภาคนั้น ๆ หรือบุ คคลภายนอก และครู บุคลากร
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ทางการศึกษาของสถานศึกษาที่จัดประชุมวิชาการ จานวน ๑ คน เป็นกรรมการและเลขานุการ รวม
ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๕ คน
๑๔.๓ คณะกรรมการจัดการสัมมนาผลงานทางวิชาการระดับชาติ ประกอบด้วย ครู
และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาจากภาคต่าง ๆ หรือบุคคลภายนอก ภาคละ ๒ คน และ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาที่จัดประชุมวิชาการ จานวน ๑ คน เป็นกรรมการและ
เลขานุการ หรือผู้ช่วยเลขานุการ รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๙ คน
ข้อ ๑๕ หน้าที่ของคณะกรรมการจัดการสัมมนาผลงานทางวิชาการ ให้ปฏิบัติหน้าที่
ดังต่อไปนี้
๑๕.๑ จัดทากาหนดการการนาเสนอผลงานทางวิชาการ
๑๕.๒ เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตัดสิน ต่อประธานคณะกรรมการดาเนินการจัด
ประชุมวิชาการ อกท. ในระดับที่เกี่ยวข้อง
๑๕.๓ ประสานงานกับคณะกรรมการอานวยการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แต่ละระดับ เพื่อ
จัดเตรียมสถานที่ในการสัมมนาภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
๑๕.๔ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินการสัมมนาแก่สมาชิกผู้ นาเสนอผลงานและ
ควบคุมดูแลอุปกรณ์ทุกชนิด ที่ใช้ในการสัมมนาผลงานทางวิชาการให้ใช้งานได้ตลอดระยะเวลาการ
สัมมนาผลงานทางวิชาการ
๑๕.๕ จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนา ได้แก่ แบบให้คะแนนต่าง ๆ
เอกสารการสัมมนา สูจิบัตร คากล่าวในพิธีเปิด-ปิด และอื่น ๆ
๑๕.๖ กาหนดแนวทาง แบบหรือรูปแบบต่าง ๆ รายละเอียดการจัดสัมมนา ที่ต้อง
กาหนดขึ้นตามรายเอียดการประชุมวิชาการ และแจ้งให้คณะอนุกรรมการตัดสินและผู้นาเสนอผลงาน
ทราบ
๑๕.๗ รับรายงานตัวสมาชิกผู้นาเสนอผลงานทางวิชาการ พร้อมรับเอกสารรายงาน
ผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลงานวิจัย
๑๕.๘ กากับดูแล อานวยความสะดวก และแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการติดตั้งโปสเตอร์
สาเร็จรูปในสถานที่ที่คณะกรรมการกาหนด
๑๕.๙ สรุปผลการส่งเอกสารฉบับย่อผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้อง และ
บทคัดย่อผลงานวิจัย และรายงานฉบับสมบูรณ์ ส่งให้คณะกรรมการตัดสิน การสัมมนาผลงานทาง
วิชาการ พร้อมทั้งสรุปผลการนาส่งเอกสารประกอบการพิจารณาการตัดคะแนน (เอกสารหมายเลข
๒๒ และ ๒๓)
๑๕.๑๐ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการสัมมนาและคณะอนุกรรมการตัดสินการ
สัมมนา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน
๑๕.๑๑ กากับดูแล อานวยความสะดวก และแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการตัดสินของ
คณะอนุกรรมการตัดสินการสัมมนาผลงานทางวิชาการ ให้เป็นไปด้วยความยุติธรรม
๑๕.๑๒
ด าเนิ น การให้ ส มาชิ ก น าเสนอผลงานวิ จั ย ภาคบรรยาย ในรู ป แบบ
Symposium
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๑๕.๑๓ ตรวจสอบความถูกต้องของผลการตัดสิ น และอนุมัติผ ลการตัดสิ นของ
คณะอนุกรรมการตัดสินการสัมมนาผลงานทางวิชาการ และปิดประกาศแบบสรุปผลการตัดสินใน
สถานที่ที่กาหนด ภายในวันที่การสัมมนาภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ สิ้นสุด และเปิดโอกาสให้
สมาชิกอุทธรณ์ผลการตัดสินภายในเวลา ๐๙.๐๐ น. ของวันถัดไป
๑๕.๑๔ ดาเนินการพิจารณาตัดสินชี้ขาดด้วยความยุติธรรมเมื่อมีการอุทธรณ์ผลการ
ตัดสิน
๑๕.๑๕ นาผลการพิจารณาตัดสินการสัมมนาผลงานทางวิชาการส่งคณะกรรมการฝ่าย
ทะเบียน ตามแบบที่กาหนด ในเอกสารแนบท้าย (เอกสารหมายเลข ๑๔ และ ๑๕ )
๑๕.๑๖ ประเมินผลการจัดกิจกรรมการสัมมนาผลงานทางวิชาการ (เอกสารหมายเลข ๑๙)
ตอนที่ ๖
หน้าที่ของคณะอนุกรรมการตัดสินการสัมมนาผลงานทางวิชาการ
ข้อ ๑๖ องค์ประกอบและจานวนของคณะอนุกรรมการตัดสินสัมมนาผลงานทางวิชาการ
ในแต่ละระดับ ประกอบด้วย
๑๖.๑ คณะอนุกรรมการตัดสินสัมมนาผลงานทางวิชาการระดับหน่วย ประกอบด้วย
ครู ของสถานศึกษา หรือบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และมีความเหมาะสม รวม
ทั้งสิ้นสาขาละ ๓ คน
๑๖.๒ คณะอนุกรรมการตัดสินสัมมนาผลงานทางวิชาการระดับภาค ประกอบด้วย
ครู ของสถานศึกษาในภาคนั้น ๆ หรือบุคคลภายนอกที่ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และมีความ
เหมาะสม รวมทั้งสิ้นสาขาละ ๕ คน
๑๖.๓ คณะอนุกรรมการตัดสินสัมมนาผลงานทางวิชาการระดับชาติ ประกอบด้วย
ครู ของสถานศึกษาจากภาคต่าง ๆ หรือบุคคลภายนอกที่ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และมีความ
เหมาะสม ภาคละไม่น้อยกว่า ๑ คน รวมทั้งสิ้นสาขาละ ๕ คน โดยที่ตัวแทนของแต่ละภาคต้องไม่
มีสมาชิกของหน่วยนาเสนอผลงานระดับชาติในสาขานั้น ๆ
ข้อ ๑๗ หน้าที่ของคณะอนุกรรมการตัดสินสัมมนาผลงานทางวิชาการ ให้ปฏิบัติหน้าที่
ดังต่อไปนี้
๑๗.๑ ศึกษาทาความเข้าใจกติกาและเกณฑ์การตัดสิน วิธีการสัมมนาให้เข้าใจ
๑๗.๒ ตรวจสอบความพร้อมของสื่อ เอกสารในการสัมมนาผลงานทางวิชาการ
๑๗.๓ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการตัดสินอย่างน้อย ๑ วัน รับเอกสารฉบับ
สมบูรณ์ ในวันประชุมเพื่อนาไปตรวจให้คะแนน
๑๗.๔ รับรายงานตัวผู้เข้าสัมมนา ในวันแข่งขัน ในสาขานั้น ๆ
๑๗.๕ ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจเกณฑ์การตัดสินให้กับผู้เข้าสัมมนาที่นาเสนอผลงาน
เมื่อสิ้นสุดการนาเสนอผลงาน ให้ข้อแนะนาที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าสัมมนา
๑๗.๖ ทาการตัดสินการสัมมนาด้วยความถูกต้องและเที่ยงธรรม ให้เป็นไปตามระเบียบ
และวิธีการปฏิบัติด้วยความยุติธรรม
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๑๗.๗ ตรวจสอบและส่งผลการตัดสินให้คณะกรรมการจัดการสัมมนาผลงานทาง
วิชาการภายในเวลา ๓ ชั่วโมงหลังจากการสัมมนาผลงานทางวิชาการสิ้นสุด และอยู่ปฏิบัติหน้าที่
จนกระทั่งหมดเวลาอุทธรณ์ผลการตัดสิน
๑๗.๘ เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่กาหนดในตารางการสัมมนาผลงานทางวิชาการ
๑๗.๙ เสนอความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงพัฒนา และแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการ
จัดการแข่งขันและตัดสิน ต่อคณะกรรมการจัดสัมมนาผลงานทางวิชาการ
ตอนที่ ๗
เกณฑ์การพิจารณาตัดสินเพื่อคัดเลือกผลงานทางวิชาการ
ข้อ ๑๘ เกณฑ์การให้คะแนนผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียน
โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning ; PBL) และผลงานวิจัย
๑๘.๑ เกณฑ์การให้คะแนนผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
ผู้เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning ; PBL) และผลงานวิจัย ในระดับหน่วย
และระดับภาค
๑๘.๑.๑ คะแนนผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียนโดย
ใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning ; PBL) ภาคโปสเตอร์ มีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๑๘.๑.๒ คะแนนผลงานวิจัย แต่ละสาขาภาคบรรยาย มีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
และภาคโปสเตอร์ มีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยแบ่งสัดส่วนเป็น คะแนนภาคบรรยายร้อยละ
๗๐ และคะแนนภาคโปสเตอร์ร้อยละ ๓๐ รวมคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๑๘.๒ เกณฑ์การให้คะแนนผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
ผู้เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning ; PBL) และผลงานวิจัย ในระดับชาติ
๑๘.๒.๑ คะแนนผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียนโดย
ใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning ; PBL) ภาคโปสเตอร์ มีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๑๘.๒.๒ คะแนนผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร์ มีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๑๘.๓ แบบให้คะแนนผลงานทางวิชาการ
๑๘.๓.๒ ภาคโปสเตอร์
๑) แบบให้คะแนนผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
ผู้เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning ; PBL) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ประกอบด้วยหัวข้อการให้คะแนน ตามแบบที่กาหนดในเอกสารแนบท้าย (เอกสารหมายเลข ๘)
๒) แบบให้คะแนนผลงานวิจัย ระดับภาค คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ประกอบด้วยหัวข้อการให้คะแนน ตามแบบที่กาหนดในเอกสารแนบท้าย (เอกสารหมายเลข ๑๐)
๓) แบบให้คะแนนผลงานวิจัย ระดับชาติ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ประกอบด้วยหัวข้อการให้คะแนน ตามแบบที่กาหนดในเอกสารแนบท้าย (เอกสารหมายเลข ๑๑)
๑๘.๓.๒ ภาคบรรยาย
แบบให้คะแนนภาคบรรยายระดับภาค คะแนนเต็ม ๑๐๐
คะแนน
ประกอบด้วยหัวข้อการให้คะแนน ตามแบบที่กาหนดในเอกสารแนบท้าย (เอกสารหมายเลข 9)
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ข้อ ๑๙ ให้คณะอนุกรรมการตัดสินสรุปคะแนนการตัดสินการสัมมนาผลงานทางวิชาการ
ตามแบบที่กาหนดในเอกสารแนบท้าย (เอกสารหมายเลข ๑๒) และพิจารณาจัดลาดับคะแนนที่ได้
ตามตัวอย่าง ที่กาหนดในเอกสารแนบท้าย (เอกสารหมายเลข ๑๓)
ตอนที่ ๘
เกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกผลงานวิจัยและวิธีปฏิบัติการนาเสนอในรูปแบบ Symposium
ข้อ ๒๐ การคัดเลือกผลงานวิจัยเพื่อนาเสนอในรูปแบบ Symposium
ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดสัมมนาผลงานทางวิชาการแต่ละภาค ดาเนินการพิจารณา
เรื่องที่มีประโยชน์มีคุณค่าและเป็นเรื่องใหม่ ๆ ของแต่ละสาขา เพื่อเป็นตัวแทนระดับภาค นาเสนอ
ผลงานวิจัยภาคบรรยายใน Symposium ไม่ผูกติดกับผลงานที่เป็นอันดับที่ ๑ ของภาคแต่ให้เป็นการ
คัดเลือกเรื่องที่เหมาะสม หน่วยที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดส่งบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(เอกสารหมายเลข ๔) พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี และแนบใบสมัคร (เอกสารหมายเลข ๑๘)
ข้อ ๒๑ การจัดรูปแบบ Symposium
๒๑.๑ ให้ ห น่ ว ยเจ้ า ภาพจัดเตรียมห้ องประชุมขนาดความจุไ ม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน
พร้อมอุปกรณ์ในการนาเสนอ เช่น คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง โต๊ะผู้ดาเนินรายการ
๒๑.๒ ในการนาเสนอให้มีผู้ดาเนินรายการ เพื่อดาเนินการประชุมทางวิชาการ แนะนา
ผู้นาเสนอผลงาน ควบคุมเวลา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒๑.๓ เริ่ มการบรรยายโดยพิ ธีก รหรือ ประธานจะเป็ นผู้ เชื่ อมโยงการบรรยายของ
วิทยากรแต่ล ะท่านและสรุ ปบางตอนที่มีเนื้อหาประทับใจเป็นพิเศษและคอยประสานงานให้ การ
บรรยายดาเนินไปตามหัวข้อ และวัตถุประสงค์ที่วางไว้ หรือพิธีกรอาจจะหาเลขานุการมาเพื่อช่วยใน
การเตรียมการและประสานงานด้านต่าง ๆ เพื่อทาให้เกิดความคล่องตัว
ตอนที่ ๙
เอกสารประกอบรายละเอียดกิจกรรมการสัมมนาผลงานทางวิชาการ
ข้อ ๒๒ เอกสารประกอบรายละเอียดกิจกรรมการสัมมนาผลงานทางวิชาการแนบท้าย
จานวน ๒๓ รายการ ดังนี้
๒๒.๑ แบบการเขียนเอกสารผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
ผู้เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning ; PBL) ฉบับย่อ (เอกสารหมายเลข ๑)
๒๒.๒ แบบการเขียนเอกสารผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
ผู้เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning ; PBL) ฉบับสมบูรณ์ (เอกสารหมายเลข ๒)
๒๒.๓ แบบการเขียนเอกสารบทคัดย่อผลงานวิจัย (เอกสารหมายเลข ๓)
๒๒.๔ แบบการเขียนเอกสารบทคัดย่อผลงานวิจัย ภาคบรรยาย Symposium (เอกสาร
หมายเลข ๔)
๒๒.๕ แบบการเขียนเอกสารผลงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (เอกสารหมายเลข ๕)
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๒๒.๖ รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทาโปสเตอร์ผ ลงานชมรมวิช าชีพเกษตรและที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning ; PBL) (เอกสาร
หมายเลข ๖)
๒๒.๗ รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทาโปสเตอร์ผลงานวิจัย (เอกสารหมายเลข ๗)
๒๒.๘ แบบให้คะแนนการตัดสินผลงานทางวิชาการชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning ; PBL) (เอกสารหมายเลข ๘)
๒๒.๙ แบบให้คะแนนการตัดสินผลงานวิจัย ภาคบรรยาย (เอกสารหมายเลข ๙)
๒๒.๑๐ แบบให้คะแนนการตัดสินผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร์ (เอกสารหมายเลข ๑๐)
๒๒.๑๑ แบบให้คะแนนการตัดสินผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร์ ระดับชาติ (เอกสาร
หมายเลข ๑๑)
๒๒.๑๒ แบบสรุปคะแนนการตัดสินการสัมมนาผลงานทางวิชาการ (เอกสารหมายเลข ๑๒)
๒๒.๑๓ ตัวอย่างการพิจารณาคะแนนการตัดสินของคณะอนุกรรมการตัดสิน (เอกสาร
หมายเลข ๑๓)
๒๒.๑๔ แบบรายงานผลการตั ด สิ น การสั ม มนาผลงานชมรมวิ ช าชี พ เกษตรและที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning ; PBL) (เอกสาร
หมายเลข ๑๔)
๒๒.๑๕ แบบรายงานผลการตัดสินการสัมมนาผลงานวิจัย (เอกสารหมายเลข ๑๕)
๒๒.๑๖ ใบสมัครเสนอผลงานทางวิชาการผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning ; PBL) (เอกสารหมายเลข ๑๖)
๒๒.๑๗ ใบสมัครเสนอผลงานทางวิชาการผลงานวิจัย (เอกสารหมายเลข ๑๗)
๒๒.๑๘ ใบสมัครเสนอผลงานทางวิชาการผลงานวิจัย ภาคบรรยาย Symposium (เอกสาร
หมายเลข ๑๘)
๒๒.๑๙ แบบประเมินผลการสัมมนาผลงานทางวิชาการ (เอกสารหมายเลข ๑๙)
๒๒.๒๐ การเขียนเอกสารอ้างอิงประกอบในเอกสารผลงานทางวิชาการ (เอกสาร
หมายเลข ๒๐)
๒๒.๒๑
แบบตอบรับการสมัครและการส่งเอกสารผลงานทางวิชาการ (เอกสาร
หมายเลข ๒๑)
๒๒.๒๒ แบบสรุปการนาส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ ผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning ; PBL) (เอกสาร
หมายเลข ๒๒)
๒๒.๒๓ แบบสรุปการนาส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ ผลงานวิจัย (เอกสารหมายเลข ๒๓)
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เอกสารหมายเลข ๑
แบบการเขียนเอกสารผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียน
โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning ; PBL) ฉบับย่อ
การสัมมนาผลงานทางวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อโครงการ :

......................................................................................................

สาขา :
โดย :

..........................................................................................................
1. .....................................................................................................
2. .....................................................................................................
3. ...................................................................................................
ครูที่ปรึกษาโครงการ : (นาย/นาง/นางสาว)
1. .....................................................................................................
2. .....................................................................................................
3. ...................................................................................................
หน่วย :
..........................................................................................................
วิทยาลัย :
..........................................................................................................
ระยะเวลาการดาเนินงาน : .........................................................................................................
สถานที่ดาเนินงาน :
.........................................................................................................
หลักการและเหตุผล
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. .............................
วัตถุประสงค์
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................
เป้าหมาย
............................................................................................................................. ...................................
..........................................................................................................................................................
วิธีการดาเนินงาน
1. รูปแบบการดาเนินงานโครงการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project
Based Learning ; PBL) (ส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน โดยระบุถึงการปฏิบัติที่นาสมรรถนะรายวิชา
มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานต่าง ๆ ตามโครงการภายใต้ชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้อง)
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................................. ..................
2. วิธีการดาเนินงานโครงการ (รายละเอียดโครงการที่นาเสนอ)
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
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ผลการดาเนินงาน
............................................................................................................................. ...................................
..........................................................................................................................................................
สรุปผล
............................................................................................................................. ...................................
..........................................................................................................................................................
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................................................................................... ...................
หมายเหตุ 1. ความยาวไม่เกิน ๔ หน้ากระดาษ A๔ โดยไม่มีภาพถ่ายประกอบ
2. การใช้ตัวอักษรและขนาดตัวอักษรที่พิมพ์
2.1 พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word และไม่ใช้ Auto format
2.2. ใช้ตัวอักษร Angsana New
1) ชื่อโครงการ พิมพ์ด้วยขนาดตัวอักษร 18 (หนา)
2) หัวเรื่อง พิมพ์ด้วยขนาดตัวอักษร 16 (หนา)
3) เนื้อเรื่อง พิมพ์ด้วยขนาดตัวอักษร 16 (ธรรมดา)
4) ตัวเลข พิมพ์เป็นเลขอารบิค
3. ข้อความที่พิมพ์ต้องห่างจากขอบบน 1.5 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว กั้นหน้า 1.5 นิ้ว
และกั้นหลัง 1 นิ้ว
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เอกสารหมายเลข 2
แบบการเขียนเอกสารผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียน
โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning ; PBL) ฉบับสมบูรณ์
การสัมมนาผลงานทางวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
................................................................
1. หน้าปก
1.1 ปกนอก ขนาดตัวอักษรที่พิมพ์ ใช้ได้ตามความเหมาะสม และมีตราสัญลักษณ์ อกท.

การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียน
โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning ; PBL)
สาขา.....................................

โครงการ.....................................
โดย
..................................
..................................
.................................
หน่วย..........................
วิทยาลัย..................................
การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ภาค...................ครั้งที่............ระหว่างวันที่........................
ณ วิทยาลัย.................................................

1.2 ใบรองปก ใช้กระดาษเปล่าสีขาว A4 1 แผ่น
1.3 ปกใน ขนาดตัวอักษรที่พิมพ์ ใช้ได้ตามความเหมาะสม
การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียน
โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning ; PBL)
สาขา.....................................

โครงการ.....................................
โดย
..................................
..................................
.................................
ครูที่ปรึกษา
.................................
..................................
...................................
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1.4 ส่วนหน้า ประกอบด้วย
คานา
สารบัญ
สารบัญตาราง (ถ้ามี)
สารบัญภาพ (ถ้ามี)
2. เนื้อเรื่อง
2.1 บทที่ 1 บทนา ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
2.2 บทที่ 2 แนวคิดในการดาเนินงาน ประกอบด้วย
2.2.1 รูปแบบการดาเนินงานโครงการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน
(Project Based Learning ; PBL)
2.2.2 แผนผังการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงการ
2.3 บทที่ 3 วิธีการดาเนินงาน ประกอบด้วย ขั้นตอนการดาเนินงาน ระยะเวลาที่ปฏิบัติ
โครงการ วัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน และแหล่งงบประมาณ
2.4 บทที่ 4 ผลการดาเนินงาน ประกอบด้วย ผลที่เกิดขึ้นทางตรง ผลที่เกิดขึ้นทางอ้อม
และเทคนิคการดาเนินงานให้โครงการประสพผลสาเร็จ
2.5 บทที่ 5 สรุปผล ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
3. ภาคผนวก ประกอบด้วย โครงการที่ขออนุมัติ ตาราง ภาพประกอบ ฯลฯ
หมายเหตุ 1. การใช้ตัวอักษรและขนาดตัวอักษรที่พิมพ์
1.1 พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word และไม่ใช้ Auto format
1.2. ใช้ตัวอักษร Angsana New
1) ชื่อโครงการ พิมพ์ด้วยขนาดตัวอักษร 18 (หนา)
2) หัวเรื่อง
พิมพ์ด้วยขนาดตัวอักษร 16 (หนา)
3) เนื้อเรื่อง พิมพ์ด้วยขนาดตัวอักษร 16 (ธรรมดา)
4) ตัวเลข
พิมพ์เป็นเลขอารบิค
2. ข้อความที่พิมพ์ต้องห่างจากขอบบน 1.5 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว กั้นหน้า 1.5 นิ้ว
และ กั้นหลัง 1 นิ้ว
3. การเข้าเล่มเอกสารให้เข้าเล่มแบบสันกาว โดยกาหนดสีปกไม่มีลวดลายพื้นเรียบ
4. กรณีที่เป็นการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ให้ใช้ข้อความหน้าปกดังนี้
การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียน
โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning ; PBL)
สาขา.....................................

โครงการ.....................................
โดย
..................................
..................................
.................................
หน่วย..........................
วิทยาลัย..................................
การประชุมวิชาการระดับชาติ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
.ครั้งที่............ระหว่างวันที่........................
ณ วิทยาลัย.................................................
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เอกสารหมายเลข 3
แบบเขียนเอกสารบทคัดย่อผลงานวิจัย
การสัมมนาผลงานทางวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรื่อง

:

.................................................................................................

สาขา:
โดย:

..........................................................................................................
1. .....................................................................................................
2. .....................................................................................................
3. ...................................................................................................
ครูที่ปรึกษา : (นาย/นาง/นางสาว)
1. .....................................................................................................
2. .....................................................................................................
3. ...................................................................................................
หน่วย :
..........................................................................................................
วิทยาลัย :
..........................................................................................................
ปีที่พิมพ์ :
........................................................................................................

บทคัดย่อ
............................................................................................................................. ..................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
คาสาคัญ : ....................................................................................
หมายเหตุ 1. ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 โดยไม่มีภาพถ่ายประกอบ
2. การใช้ตัวอักษรและขนาดตัวอักษรที่พิมพ์
2.1 พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word และไม่ใช้ Auto format
2.2 ใช้ตัวอักษร Angsana New
1) ชื่อเรื่อง และคาว่า “บทคัดย่อ” พิมพ์ด้วยขนาดตัวอักษร 18 (หนา)
2) หัวข้ออื่น ๆ พิมพ์ด้วยขนาดตัวอักษร 16 (หนา)
3) เนื้อบทคัดย่อ พิมพ์ด้วยขนาดตัวอักษร 16 (ธรรมดา)
4) ตัวเลข พิมพ์เป็นเลขอารบิค
3. ข้อความที่พิมพ์ต้องห่างจากขอบบน 1.5 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว กั้นหน้า 1.5 นิ้ว
และกั้นหลัง 1 นิ้ว
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เอกสารหมายเลข 4
แบบการเขียนเอกสารบทคัดย่อผลงานวิจัย ภาคบรรยาย Symposium
การสัมมนาผลงานทางวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรื่อง

: (ภาษาไทย) ..............................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)...........................................................................................

สาขา:
โดย:

..........................................................................................................
1. .....................................................................................................
2. .....................................................................................................
3. ...................................................................................................
ครูที่ปรึกษา : (นาย/นาง/นางสาว)
1. .....................................................................................................
2. .....................................................................................................
3. ...................................................................................................
หน่วย :
..........................................................................................................
วิทยาลัย :
..........................................................................................................
ปีที่พิมพ์ :
........................................................................................................

บทคัดย่อ
............................................................................................................................. ..................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
คาสาคัญ : ....................................................................................

Abstract
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
Keyword : ....................................................................................
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หมายเหตุ 1. ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 โดยไม่มีภาพถ่ายประกอบ
2. การใช้ตัวอักษรและขนาดตัวอักษรที่พิมพ์
2.1 พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word และไม่ใช้ Auto format
2.2 ใช้ตัวอักษร Angsana New
1) ชื่อเรื่อง และคาว่า “บทคัดย่อ” “Abstract” พิมพ์ด้วยขนาดตัวอักษร
18 (หนา)
2) หัวข้ออื่น ๆ พิมพ์ด้วยขนาดตัวอักษร 16 (หนา)
3) เนื้อบทคัดย่อ พิมพ์ด้วยขนาดตัวอักษร 16 (ธรรมดา)
4) ตัวเลข พิมพ์เป็นเลขอารบิค
3. ข้อความที่พิมพ์ต้องห่างจากขอบบน 1.5 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว กั้นหน้า 1.5 นิ้ว
และกั้นหลัง 1 นิ้ว
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เอกสารหมายเลข 5
แบบการเขียนเอกสารผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
การสัมมนาผลงานทางวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
................................................................
1. หน้าปก
1.1 ปกนอก ขนาดตัวอักษรที่พิมพ์ ใช้ได้ตามความเหมาะสม และมีตราสัญลักษณ์ อกท.

การสัมมนาผลงานวิจัย
สาขา.....................................
เรื่อง..........................................
โดย
..................................
..................................
.................................
หน่วย..........................
วิทยาลัย..................................
การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ภาค...................ครั้งที่............ระหว่างวันที่........................
ณ วิทยาลัย.................................................

1.2 ใบรองปก ใช้กระดาษเปล่าสีขาว A4 1 แผ่น
1.3 ปกใน ขนาดตัวอักษรที่พิมพ์ ใช้ได้ตามความเหมาะสม
การสัมมนาผลงานวิจยั
สาขา.....................................
เรื่ อง..........................................

โดย
..................................
..................................
.................................
ครู ที่ปรึ กษา
.................................
..................................
...................................
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2. ส่วนหน้า
บทคัดย่อ
............................................................................................................................. ..................................
คานิยม
...............................................................................................................................................................
สารบัญ
............................................................................................................................. ..................................
สารบัญตาราง (ถ้ามี)
............................................................................................................................. ..................................
สารบัญภาพ (ถ้ามี)
...............................................................................................................................................................
3. เนื้อเรื่อง
บทที่ 1
บทนา
............................................................................................................................. ..................................
...............................................................................................................................................................
บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
............................................................................................................................. ..................................
............................................................................................................................. ..................................
บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................
บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
............................................................................................................................. ..................................
................................................................................................................................................................
บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
........................................................................................................................... ....................................
เอกสารอ้างอิง
............................................................................................................................. ..................................
ภาคผนวก
...............................................................................................................................................................
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หมายเหตุ 1. การใช้ตัวอักษรและขนาดตัวอักษรที่พิมพ์
1.1 พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word และไม่ใช้ Auto format
1.2 ใช้ตัวอักษร Angsana New
1) ชื่องานวิจัย พิมพ์ด้วยขนาดตัวอักษร 18 (หนา)
2) หัวข้อเรื่อง พิมพ์ด้วยขนาดตัวอักษร 16 (หนา)
3) เนื้อเรื่อง
พิมพ์ด้วยขนาดตัวอักษร 16 (ธรรมดา)
4) ตัวเลข
พิมพ์เป็นเลขอารบิค
2. ข้อความที่พิมพ์ต้องห่างจากขอบบน 1.5 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว กั้นหน้า 1.5
นิ้ว และกั้นหลัง 1 นิ้ว
3. การเข้าเล่มเอกสารให้เข้าเล่มแบบสันกาว โดยกาหนดสีปกไม่มีลวดลายพื้นเรียบ
4. กรณีที่เป็นการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ให้ใช้ข้อความหน้าปกดังนี้
5. มีชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ให้พิมพ์ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษในลักษณะเดียวกัน
อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของทุกคานามเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ตัวอย่าง เช่น

Effect of Green Manure Canavalia ensiformis on Yield and
Leaf Color of Sungyodmaungphatthalung Rice Variety
6. สามารถมีภาพประกอบในแต่ละบทได้ตามความเหมาะสม
7. การเรียงลาดับหัวข้อ ให้ใช้ระบบตัวเลข เช่น
1. ......................................................................
1.1 .......................................................
1.1.1 ......................................
2. ......................................................................
2.1 .......................................................
2.1.1 ......................................
8. การเรียงหน้าตั้งแต่บทคัดย่อจนถึงสารบัญภาพ ให้ใช้ตัวอักษรภาษาไทย (ก, ข,
ค, ... ยกเว้น ฃ และ ฅ) และตั้งแต่ บทนาให้เรียงเป็นตัวเลข (1, 2, 3, ...) ทุกหน้า
9. การพิมพ์หมายเลขหน้าให้พิมพ์ไว้มุมขวาบน ขนาดตัวอักษร 16 (ธรรมดา)
การสัมมนาผลงานวิจัย
สาขา....................................
(ชื่อเรื่องภาษาไทย)...................................................
(ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ).............................................

โดย
..................................
..................................
.................................
หน่วย..........................
วิทยาลัย..................................
การประชุมวิชาการระดับชาติ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ครั้งที่............ระหว่างวันที่........................
ณ วิทยาลัย.................................................
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เอกสารหมายเลข 6
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทาโปสเตอร์ผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน(Project Based Learning ; PBL)
การสัมมนาผลงานทางวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สมาชิกผู้นาเสนอผลงาน จัดแสดงผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียน
โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning ; PBL) ในบอร์ดที่เตรียมไว้
โดยจัดทาโปสเตอร์สาเร็จรูปรวมกรอบ พร้อมติดตั้ง ขนาด 1.20  1.20 ตารางเมตร
2. เตรียมเอกสารเผยแพร่ ตัวอย่างของจริงและสื่อประกอบอื่น ๆ แสดงบนโต๊ะขนาดพื้นที่
0.60 x 1.20 ตารางเมตร ที่หน่วยเจ้าภาพเตรียมให้
3. หน่วยเจ้าภาพเป็นผู้จัดเตรียมพื้นที่สาหรับติดโปสเตอร์ และโต๊ะจัดแสดงตัวอย่างของจริงและสื่อ
ประกอบอื่น ๆ
4. หัวข้อที่ต้องมีในการจัดแสดงผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียน
โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning ; PBL) ได้แก่
4.1 ชื่อโครงการ
4.2 ชื่อผู้ทาโครงการ
4.3 ครูที่ปรึกษาโครงการ
4.4 ชื่อหน่วย และวิทยาลัย
4.5 หลักการและเหตุผล
4.6 วัตถุประสงค์
4.7 เป้าหมาย
4.8 วิธีดาเนินงาน
4.9 ผลการดาเนินงาน
4.10 สรุป
4.11 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
5. วิธีการทาโปสเตอร์ ให้ผู้นาเสนอจัดทาโปสเตอร์สาเร็จรูป ตามขนาดที่กาหนดและมีหัวข้อครบ
ทุกหัวข้อ
6. ถ้าขนาดโปสเตอร์เกินพื้นที่ที่กาหนด ถูกตัดคะแนน 3 คะแนน จากคะแนนรวม
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เอกสารหมายเลข 7
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทาโปสเตอร์ผลงานวิจัย
การสัมมนาผลงานทางวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สมาชิกผู้เสนอผลงานจัดแสดงผลงานวิจัย ในบอร์ดที่เตรียมไว้ โดยจัดทาโปสเตอร์สาเร็จรูป
รวมกรอบ พร้อมติดตั้ง ขนาด 1.20  1.20 ตารางเมตร
2. เตรียมเอกสารเผยแพร่ ตัวอย่างของจริงและสื่อประกอบอื่น ๆ แสดงบนโต๊ะขนาดพื้นที่
0.60 x 1.20 ตารางเมตร ที่หน่วยเจ้าภาพเตรียมให้
3. เจ้าภาพจัดเตรียมพื้นที่สาหรับติดโปสเตอร์
4. หัวข้อที่ต้องมีในการจัดแสดงผลงานวิจัยและสื่ออุปกรณ์อื่น ๆ ได้แก่
4.1 ชื่อเรื่อง
4.2 ชื่อผู้วิจัย
4.3 ชื่อครูที่ปรึกษา
4.4 ชื่อหน่วยและวิทยาลัย
4.5 บทนา
4.6 วัตถุประสงค์
4.7 วิธีดาเนินการวิจัย
4.8 ผลการวิจัย
4.9 สรุปและข้อเสนอแนะ
5. วิธีการทาโปสเตอร์ ให้ผู้นาเสนอจัดทาโปสเตอร์สาเร็จรูป ตามขนาดที่กาหนดและมีหัวข้อครบ
ทุกหัวข้อ
6. ถ้าขนาดโปสเตอร์เกินพื้นที่ที่กาหนด ถูกตัดคะแนน 3 คะแนน จากคะแนนรวม
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เอกสารหมายเลข 8
แบบให้คะแนนการตัดสินผลงานทางวิชาการ
ผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียน
โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning ; PBL)
สาขา........................................
ระดับ................ ครั้งที่ ............. ระหว่างวันที่ ......................................
ณ วิทยาลัย..................................................................................
หัวข้อการพิจารณา
1. คุณภาพของโครงการ
1.1 ความคิดริเริ่มและความน่าสนใจ
1.2 ความเหมาะสมของขนาดโครงการ
1.3 เทคนิคการบริหารโครงการแบบ PBL
1.4 ผลสาเร็จของโครงการ
1.5 ประโยชน์ของโครงการ
2. โปสเตอร์
2.1 ความสวยงาม และการดึงดูดความสนใจ
2.2 ลาดับเนื้อหาชัดเจนและเข้าใจง่าย
2.3 ขนาดตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน ถูกต้อง
2.4 องค์ประกอบครบถ้วนตามกาหนด
3. การนาเสนอ
3.1 การนาเข้าสูเ่ นื้อเรื่อง
3.2 มีลาดับการนาเสนอชัดเจนและเข้าใจง่าย
3.3 การแต่งกาย ท่วงทีวาจา และการใช้ภาษา
3.4 การตอบคาถาม ไหวพริบและการแก้ปญ
ั หา
3.5 ความรู้ ความเข้าใจในการนาเสนอ
4. เอกสาร
4.1 องค์ประกอบครบถ้วน
4.2 เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย
4.3 เอกสารเผยแพร่ถูกต้องและ
เข้าใจง่าย
5. สื่อประกอบการนาเสนอ
5.1 ความเหมาะสม สอดคล้องของสื่อที่ใช้
ประกอบ
รวม

คะแนน
เต็ม

หน่วย/คะแนนที่ได้
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

(30)
5
5
10
5
5
(20)
5
5
5
5
(25)
5
5
5
5
5
(20)
5
10
5
(5)
5
100

ลงชื่อ……………..........................……….คณะกรรมการตัดสิน
(…………............................……)
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เอกสารหมายเลข 9
แบบให้คะแนนการตัดสินผลงานวิจัย ภาคบรรยาย
สาขา.....................................
การสัมมนาผลงานทางวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ระดับ ..................ครั้งที่.............ระหว่างวันที่.....................................
ณ วิทยาลัย.................................................................
หัวข้อการพิจารณา
1. คุณภาพของงานวิจัย
1.1 มีความคิดริเริม่
1.2 แสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ
1.3 มีความถูกต้อง และเหมาะสมตาม
กระบวนการวิจัย
1.4 ประโยชน์ของผลงานวิจยั
1.5 ความน่าเชื่อถือของงานวิจัย
2. การนาเสนอ
2.1 การนาเข้าสูเ่ นื้อเรื่อง
2.2 มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
2.3 การใช้อุปกรณ์และสื่อ
2.4 คุณภาพของสื่อ
2.5 ท่วงทีวาจาและการใช้ภาษา
2.6 เวลาในการนาเสนอ
2.7 การตอบคาถาม ไหวพริบและการ
แก้ปัญหา
3. เอกสาร
3.1 องค์ประกอบครบถ้วน
3.2 เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย
3.3 เอกสารเผยแพร่ถูกต้องและ
เข้าใจง่าย
รวม

คะแนน
เต็ม
(40)
5
5
20

1

2

3

4

หน่วย/คะแนนที่ได้
5 6 7 8

9

10 11 12

5
5
(40)
5
10
5
5
5
5
5
(20)
5
10
5
100

ลงชื่อ......................................................คณะกรรมการตัดสิน
(.......................................................)
*หมายเหตุ ในระดับหน่วย และระดับภาค ให้ปรับคะแนนภาคบรรยายเป็น 70 เปอร์เซ็นต์
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เอกสารหมายเลข 10
แบบให้คะแนนการตัดสินผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร์
สาขา........................................
การสัมมนาผลงานทางวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ระดับ................ ครั้งที่ ............. ระหว่างวันที่ ......................................
ณ วิทยาลัย..................................................................................
หัวข้อการพิจารณา
1. โปสเตอร์ที่นาเสนอ
1.1 ความสวยงาม และการดึงดูดความสนใจ
1.2 ชัดเจนและเข้าใจง่าย
1.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนาเสนอ
1.4 ขนาดตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน ถูกต้อง
2. เนื้อหา
2.1 องค์ประกอบครบถ้วนตามกาหนด
2.2 เนื้อหาถูกต้อง
2.3 ความมีคุณค่าและความเป็นประโยชน์
2.4 ความทันสมัยและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
3. สื่อประกอบการนาเสนอ
3.1 เอกสารเผยแพร่เข้าใจง่าย
3.2 คุณภาพ ความเหมาะสมของ
สื่อที่ใช้ประกอบ
รวม

คะแนน
เต็ม

หน่วย/คะแนนที่ได้
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

(40)
10
10
10
10
(45)
15
15
10
5
(15)
5
10
100

ลงชื่อ......................................................คณะกรรมการตัดสิน
(.......................................................)
*หมายเหตุ ในระดับหน่วย และระดับภาค ให้ปรับคะแนนภาคบรรยายเป็น 30 เปอร์เซ็นต์
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เอกสารหมายเลข 11
แบบให้คะแนนการตัดสินผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร์ ระดับชาติ
สาขา........................................
การสัมมนาผลงานทางวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ระดับชาติ ครั้งที่ ............. ระหว่างวันที่ ......................................
ณ วิทยาลัย............................................................
หัวข้อการพิจารณา
1. โปสเตอร์
1.1 ความสวยงาม และการดึงดูดความสนใจ
1.2 ลาดับเนื้อหาชัดเจนและเข้าใจง่าย
1.3 ขนาดตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน ถูกต้อง
1.4 องค์ประกอบครบถ้วนตามกาหนด
2. คุณภาพของงานวิจัย
2.1 มีความคิดริเริม่
2.2 แสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ
2.3 มีความถูกต้อง และเหมาะสมตาม
กระบวนการวิจัย
2.4 ประโยชน์ของผลงานวิจยั
2.5 ความน่าเชื่อถือของงานวิจัย
3. การนาเสนอ
3.1 การนาเข้าสูเ่ นื้อเรื่อง
3.2 มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
3.3 ท่วงทีวาจาและการใช้ภาษา
3.4 การตอบคาถาม ไหวพริบและการ
แก้ปัญหา
4. เอกสาร
4.1 องค์ประกอบครบถ้วน
4.2 เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย
4.3 เอกสารเผยแพร่ถูกต้องและ
เข้าใจง่าย
5. สื่อประกอบการนาเสนอ
5.1 ความเหมาะสม สอดคล้องของสื่อที่ใช้
ประกอบ

คะแนน
เต็ม

หน่วย/คะแนนที่ได้
1

2

3

4

5

6

7

8

9

(20)
5
5
5
5
(35)
5
5
15
5
5
(20)
5
5
5
5
(20)
5
10
5
(5)
5

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

10 11 12
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เอกสารหมายเลข 12
แบบสรุปคะแนนการตัดสินการสัมมนาผลงานทางวิชาการ
การสัมมนาผลงานทางวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ระดับ............ ครั้งที่ ........... ระหว่างวันที่ ......................................
ณ วิทยาลัย ..................................................................................
............................................................................................................................. ................................
 ผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียน
โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning ; PBL)
 ผลงานการวิจัย สาขา......................................................................
ชื่ออนุกรรมการตัดสิน

หน่วย/คะแนนที่ได้
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1
2
3
4
5
รวมคะแนน
คะแนนที่ตัด
คะแนนที่ได้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ลาดับที่
เหรียญ
ลงชื่อ……………………..........................ประธานคณะอนุกรรมการตัดสิน
(…................………………………)
ลงชื่อ………….....…………….…….....คณะอนุกรรมการ ลงชื่อ……………………................คณะอนุกรรมการ
(………………........………….)
(….……………….........……)
ลงชื่อ………….....…………….…….....คณะอนุกรรมการ ลงชื่อ……………………................คณะอนุกรรมการและเลขานุการ
(………………........………….)
(….……………….........……)
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เอกสารหมายเลข 13
ตัวอย่างการพิจารณาคะแนนการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน
การสัมมนาผลงานทางวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
หน่วย / คะแนนที่ได้
6
7
90
79
84
70
68
75
79
95
90
80
253 224
-3
253 221

ชื่ออนุกรรมการ
ตัดสิน
1. นายพิทกั ษ์
2. นางผ่องศรี
3. นายราชันทร์
4. นางเปรมฤดี
5. นางศิริลักษณ์
รวมคะแนน
คะแนนที่ตัด
คะแนนที่ได้

1
80
95
92
98
96
283
-3
280

X

2
82
88
95
90
89
267
-3
264

3
87
99
92
92
87
266
266

4
87
85
86
88
91
265
-3
262

5
98
95
90
76
89
274
274

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

93.33

88.00

88.67

87.33

91.33

84.33

1
ทอง

4
ทอง

3
ทอง

5
ทอง

2
ทอง

6
ทอง

ลาดับที่
เหรียญ

X

X X
X
X

X

X

X
X

X
X

8
85
75
76
86
89
247
-3
244

9
85
80
82
88
81
248
-3
245

10
90
85
80
79
76
254
-6
248

11
80
76
78
91
76
238
238

12
94
81
85
75
71
241
241

73.67

81.33

81.67

82.67

79.33

80.33

12
เงิน

9
ทอง

8
ทอง

7
ทอง

11
เงิน

10
ทอง

X
X

X X
X
X

X

X

X
X

X

X

หมายเหตุ
1. หน่วยที่ส่งเอกสารฉบับย่อ และบทคัดย่อ เพื่อจัดทาเอกสารรวมเล่มไม่ทันตาม
กาหนดเวลาหรือเปลี่ยนเรื่องไม่ทันตามเวลาที่กาหนด จะถูกตัดคะแนน 3 คะแนน และส่งเอกสาร
ฉบับสมบูรณ์ ไม่ทันตามกาหนดในวันที่ลงทะเบียนรายงานตัวถูกตัดคะแนน 3 คะแนน ผลงานภาค
โปสเตอร์ขนาดเกินพื้นที่ที่กาหนด ถูกตัดคะแนน 3 คะแนน
2. กรณีผลงานวิจัยที่คะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาคะแนนการนาเสนอในภาคบรรยาย
ก่อน หากคะแนนยังคงเท่ากันให้พิจารณาผลงานในภาคโปสเตอร์ ถ้าคะแนนยังเท่ากันอีกให้พิจารณา
จากคะแนนลักษณะคุณภาพของโครงการ/คุณภาพของงานวิจัย และหากคะแนนยังคงเท่ากันอีกให้
พิจารณาจากคะแนนเอกสาร
4. การพิจารณาคะแนนเพื่อให้มาตรฐานเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง
มีดังนี้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60-69 มาตรฐานเหรียญทองแดง
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70-79 มาตรฐานเหรียญเงิน
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป มาตรฐานเหรียญทอง
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เอกสารหมายเลข 14
แบบรายงานผลการตัดสินการสัมมนาแสดงผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning ; PBL)
การสัมมนาผลงานทางวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ระดับ................ ครั้งที่ ............. ระหว่างวันที่ ......................................
ณ วิทยาลัย ..................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
สาขา.....................................................
ลาดับที่ 1 ชื่อโครงการ……………………………………………………………………….......
หน่วย……………………………………..
ชื่อผู้ทาโครงการ 1)………………………………………………………………….
2)………………………………………………………………….
3)………………………………………………………………….
ลาดับที่ 2 ชื่อโครงการ………………………………………………………………………........
หน่วย……………………………………..
ชื่อผู้ทาโครงการ 1)………………………………………………………………….
2)………………………………………………………………….
3)………………………………………………………………….
ลาดับที่ 3 ชื่อโครงการ………………………………………………………………………........
หน่วย……………………………………..
ชื่อผู้ทาโครงการ 1)………………………………………………………………….
2)………………………………………………………………….
3)………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………......................ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดฯ
(……………………….......…)
ลงชื่อ…………..............………..รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดฯ ลงชื่อ..............................……ประธานอนุกรรมการตัดสิน
(………………........………)
(……….…………………….)
ลงชื่อ……………...………………..กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดฯ ลงชื่อ…....................................เลขานุการอนุกรรมการตัดสิน
(…………....………....…….)
(……..………………..…..…)
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เอกสารหมายเลข 15
แบบรายงานผลการตัดสินการสัมมนาผลงานวิจัย
การสัมมนาผลงานทางวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ระดับ................ ครั้งที่ ............. ระหว่างวันที่ ......................................
ณ วิทยาลัย................................................
................................................................................................................................................................
สาขา……………………………………………………
ลาดับที่ 1 ชื่อเรื่อง……………………………………………………………………………........
หน่วย……………………………………..
ชื่อผู้ทาวิจัย 1)………………………………………………………………….
2)………………………………………………………………….
3)………………………………………………………………….
ลาดับที่ 2 ชื่อเรื่อง……………………………………………………………………………........
หน่วย……………………………………..
ชื่อผู้ทาวิจัย 1)………………………………………………………………….
2)………………………………………………………………….
3)………………………………………………………………….
ลาดับที่ 3 ชื่อเรื่อง……………………………………………………………………………........
หน่วย……………………………………..
ชื่อผู้ทาวิจัย 1)………………………………………………………………….
2)………………………………………………………………….
3)………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………......................ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดฯ
(……………………….......…)
ลงชื่อ…………..............……รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดฯ ลงชื่อ..............................……ประธานอนุกรรมการตัดสิน
(………………........………)
(……….……………………….)
ลงชื่อ……………...……………กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดฯ ลงชื่อ…....................................เลขานุการอนุกรรมการตัดสิน
(…………....………....…….)
(……..………………..…..……)

32

เอกสารหมายเลข 16
ใบสมัครเสนอผลงานทางวิชาการผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning ; PBL)
การสัมมนาผลงานทางวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ระดับ ............... ครั้งที่ ………. ระหว่างวันที่ .......................................................
ณ วิทยาลัย.........................................................
............................................................................................................................. ...................................
1.

ชื่อโครงการ........................................................................................................................
........................................................................................................................

2.

ชื่อผู้ทาโครงการ
2.1 .............................................
2.2 .............................................
2.3 .............................................

3.

ระดับชั้น ................. ปีที่ ……….
ระดับชั้น ................. ปีที่ ……….
ระดับชั้น ................. ปีที่ ……….

ครูที่ปรึกษา
3.1 ...............................................
3.2 ...............................................
3.3 ...............................................

4. หน่วย .......................... วิทยาลัย ...........................................................................................
5. สิ่งที่ต้องใช้ในการเสนอผลงาน  บอร์ดติดตั้งโปสเตอร์  อื่น ๆ (ระบุ)…………………………
ลงชื่อ……......……………..…….……..ผู้สมัคร
(…………………………………….)
ลงชื่อ…………………........….….........ครูที่ปรึกษา อกท. หน่วย
(…………………………………..)
ลงชื่อ………………………................ประธานอานวยการ อกท. หน่วย
(………………………….………)
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เอกสารหมายเลข 17
ใบสมัครเสนอผลงานทางวิชาการผลงานวิจัย
การสัมมนาผลงานทางวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ระดับ ............... ครั้งที่ ………. ระหว่างวันที่ .......................................................
ณ วิทยาลัย.........................................................
............................................................................................................................. ...................................
สาขา………………………………................................
1.
2.

3.

ชื่อเรื่อง .......................................................................................................................
........................................................................................................................
ชื่อผู้ทางานวิจัย
2.1 .............................................
2.2 .............................................
2.3 .............................................

ระดับชั้น ................. ปีที่ ……….
ระดับชั้น ................. ปีที่ ……….
ระดับชั้น ................. ปีที่ ……….

ครูที่ปรึกษา
3.1 ...............................................
3.2 ...............................................
3.3 ...............................................

4. หน่วย .......................... วิทยาลัย ...........................................................................................
5. สิ่งที่ต้องใช้ในการเสนอผลงาน  สื่อคอมพิวเตอร์  บอร์ดติดตั้งโปสเตอร์
 อืน่ ๆ (ระบุ)………………………………
ลงชื่อ……......……………..…….……..ผู้สมัคร
(……………………………………)
ลงชื่อ…………………........….….........ครูที่ปรึกษา อกท. หน่วย
(…………………………………..)
ลงชื่อ………………………................ประธานอานวยการ อกท. หน่วย
(………………………….………)
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เอกสารหมายเลข 18
ใบสมัครเสนอผลงานทางวิชาการผลงานวิจัย ภาคบรรยาย Symposium
การสัมมนาผลงานทางวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ระดับชาติ ครั้งที่ ………. ระหว่างวันที่ ........................................
ณ วิทยาลัย.........................................................
............................................................................................................................. ...................................
1.

ชื่อเรื่อง .......................................................................................................................
........................................................................................................................

2.

ชื่อผู้ทางานวิจัย
2.1 .............................................
2.2 .............................................
2.3 .............................................

3.

ระดับชั้น ................. ปีที่ ……….
ระดับชั้น ................. ปีที่ ……….
ระดับชั้น ................. ปีที่ ……….

ครูที่ปรึกษา
3.1 ...............................................
3.2 ...............................................
3.3 ...............................................

4. หน่วย .......................... วิทยาลัย ...........................................................................................
5. สิ่งที่ต้องใช้ในการเสนอผลงาน  สื่อคอมพิวเตอร์
 อืน่ ๆ (ระบุ)………………………………
ลงชื่อ……......……………..…….……..ผู้สมัคร
(……………………………………)
ลงชื่อ…………………........….…........ครูที่ปรึกษา อกท. หน่วย
(…………………………………..)
ลงชื่อ………………………................ประธานอานวยการ อกท. หน่วย
(………………………….………)

เอกสารหมายเลข 19
แบบประเมินผลการสัมมนาผลงานทางวิชาการ
ในงานการประชุมวิชาการ อกท. ระดับ……………….. ครั้งที่ ...........
ณ วิทยาลัย…………………………………………
............................................................................................................................. ...................................
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ
 ชาย
 หญิง
1.2 การศึกษา
 ปวช.
 ปวส.
 ต่ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
1.3 เข้าร่วมสัมมนาในฐานะ
 ผู้เสนอผลงาน
 ผู้เข้าร่วมฟังสัมมนา
 คณะอนุกรรมการฯ
 ครูที่ปรึกษาโครงการ/งานวิจัย
 อื่น ๆ (ระบุ)……………………………………………….
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสัมมนาผลงานทางวิชาการ
รายการประเมิน
2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสัมมนา
1) คุณภาพของผลงานที่นามาสัมมนา
2) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนา
3) ความรู้ที่ท่านได้รับเพิ่มขึ้น
4) สมาชิกได้แลกเปลี่ยนความรูค้ วามคิดเห็นเพียงใด
5) การสัมมนามีส่วนฝึกบุคลิกภาพให้ดีขึ้นเพียงใด
6) การแสดงผลงานภาคโปสเตอร์น่าสนใจเพียงใด
7) ท่านมีความภาคภูมิใจในการนาเสนองานเพียงใด
(ตอบเฉพาะผู้เสนอผลงานทางวิชาการ)
8) กิจกรรมการสัมมนาน่าสนใจเพียงใด
9) บรรยากาศในการสัมมนาดีเพียงใด
10) ระยะเวลาในการนาเสนอผลงาน
11) ระยะเวลาที่เปิดโอกาสให้ซักถามแสดงความคิดเห็น

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

๓๖

ตอนที่ 2 (ต่อ)
รายการประเมิน
2.2) สภาพห้อง อุปกรณ์ และวิธีการจัดสัมมนา
1) ความเหมาะสมของสถานที่จัดสัมมนาภาคบรรยาย
2) ความเหมาะสมของสถานที่จัดสัมมนาภาคโปสเตอร์
3) ระบบแสงสว่าง
4) ระบบเสียง
5) โสตทัศนูปกรณ์
6) การบริการอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
7) การประชาสัมพันธ์
2.3 การนาเสนอผลงานรูปแบบ Symposium
1) สถานที่เหมาะสมและเพียงพอ
2) รูปแบบการนาเสนอแบบ Symposium เหมาะสม
3) เนื้อหาในการสัมมนาน่าสนใจ
4) ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมสัมมนาเพียงใด

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
……………………………………………………………………………………...………..……………………………....……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...…………
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
คณะกรรมการฝ่ายจัดการสัมมนาผลงานทางวิชาการ
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การเขียนเอกสารอ้างอิงประกอบในเอกสารผลงานทางวิชาการ
การสัมมนาผลงานทางวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
............................................................................................................................

การเขียนอ้างอิงแทรกในเนื้อหา
๑. ผู้เขียน ๑ คน
1.1 ชื่อผู้เขียนนาหน้าประโยค
ตัวอย่างเช่น สุวรรณา (2543) ..................................................
Gardner (1980) ...................................................
1.2 ชื่อผู้เขียนตามหลังประโยค
ตัวอย่างเช่น .............................................. (สุวรรณา, 2543)
.............................................. (Gardner, 1980)
๒. ผู้เขียน 2 คน ต้องใส่ชื่อผู้เขียนทั้งหมด
ตัวอย่างเช่น สุวรรณา และ กนก (2543) ....................................
Gardner and Smith (1980) .............................
หรือ
............................................. (สุวรรณา และ กนก, 2543)
.......................................... (Gardner and Smith, 1980)
๓. ผู้เขียน 3 คนขึ้นไป ให้เขียนดังนี้
ตัวอย่างเช่น สุวรรณา และคณะ (2543) ................................................
Gardner et al. (1980) ............................................
หรือ ........................................ (สุวรรณา และคณะ, 2543)
......................................(Gardner et al., 1980)
การเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม
1. เอกสารประเภทหนังสือหรือตารา (text)
๑.๑ ผู้แต่งคนเดียวเขียนดังนี้ (/ และ // หมายถึง เว้นวรรค ๑ และ ๒ ตัวอักษร ตามลาดับ)
สุรพล//อุปดิสสกุล.//2521.//สถิติการวางแผนการทดลองเบื้องต้น.//มหาวิทยาลัย//////เกษตรศาสตร์,/กรุงเทพฯ.
Kempthorne.//O.//1967.//The Design and Analysis of Experiments.//Robert E.
//////Kneger Publ.//Co.//Inc.,/Huntington,/ New York.
๑.๒ ผู้แต่ง ๒ คนขึ้นไป เขียนดังนี้
พงค์ศักดิ์ วรสุนทโรสถ และ โอะซานุ ราโอะ. 2522. เทคนิคการใช้รถ. โรงพิมพ์
คุรุสภา, กรุงเทพฯ.
Cochran, W. G. and G. M. Cox. 1968. Experimental Design. 2nd ed.,
John Wiley and Sons, Inc., New York.
๑.๓ การอ้างอิงสองทอด คือเอกสารของบุคคลหนึ่งได้รับการอ้างโดยผู้แต่งหนังสือ ให้อ้าง
ตามที่ผู้แต่งอ้างไว้
ทิม พรรณศิริ. 2518. การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับควายไทย. อ้างโดย จรัญ จันทลักขณา.
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ควายไทยในระบบไร่นาไทย. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
Weaver, R. J. 1976. Grape Growing, p. 326. Cited by E. L. Denisen.
Principle of Horticulture. Mamillan Plbl. Co., Inc., New York.
๒. เอกสารประเภทวารสาร (periodical)
สุพจน์ เอนกวณิช, ธีรศักดิ์ ตรัยมงคลกุล และ พิภพ จาริกภากร. 2519. การศึกษา
ภาวะโรคคีโตซีสในโคนม. วิทยาสารเกษตรศาสตร์ 10 (1) : 65-73.
Busah, R. H., J. Hanmond and R. C. Fronhberg. 1976. Stability and
performance of hard red spring wheat bulks for grain yield. Crop Sci.
16 : 256-259.
๓. เอกสารประเภทรายงาน
๓.๑ กรณีที่มีชื่อผู้บุคคลเป็นผู้รายงาน
ธวัช ลวะเปาระยะ. 2513. การผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวาน.
รายงานความก้าวหน้า. โครงการวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
กรุงเทพฯ.
Brethiur, J. R. and W. V. Chalupa. 1988. Amicloral and monesin in high
roughage rations. Annu. Meeting abstr. Amer. Soc. Anim. Sci.
๓.๒ กรณีที่เป็นสมาคม สภา คณะกรรมการ กรม กอง สานักงาน หรืออื่น ๆ ที่คล้ายกัน
เป็นผู้รายงาน
พืชไร่, กอง. 2520. พันธุ์พืชไร่. เอกสารวิชาการเล่มที่ 2 กรมวิชาการเกษตร,
กรุงเทพฯ.
คณะทางานศึกษาสภาวะการผลิตและอุตสาหกรรมยาสูบไทย. 2519. รายงาน
การศึกษาเรื่องภาวการณ์ผลิตและอุตสาหกรรมใบยาสูบไทย. สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กรุงเทพฯ.
American Phytophathological Society, Committee on Standardization of
Fungicidal Tests. 1943. Definition of fungicide terms. Phytophathology.
33 : 632-626.
๓.๓ กรณีเอกสารอ้างอิงของบุคคลหนึ่งที่ปรากฏในรายงานโดยอีกบุคคลหนึ่ง หรือ
คณะกรรมการ หรือสานักงาน ฯลฯ อีกชุดหนึ่ง
กนกพร วิชิตการ, พจน์ พิมะนิตย์ และ อาวุธ ณ ลาปาง. 2520. การรวบรวมและ
ศึกษาพันธุ์ทานตะวัน, น. 248-252. ใน รายงานผลการทดลองพืชน้ามันฤดูแล้ง
พ.ศ. 2520. กรมวิชาการ, กรุงเทพฯ.
Qupadissakoon, S. and R. R. Hardwood. 1970. Valibility in sorghum trails at
Farm Suwan, pp. 119-126. In Thailand National Sorghum Program
1970. Annual Report. Kasetsart Univ. and Dep. Agr., Bangkok.
๓.๔ กรณีอ้างอิงชื่อเอกสารที่ไม่ปรากฏชื่อผู้รายงาน
นิรนาม. 2522. กรรมวิธีการผลิตเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ออกสู่ตลาด, น. 24-32. ใน
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ชมรมเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงหิมพานต์ อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย (ผู้รวบรวม).
มะม่วงหิมพานต์. โรงพิมพ์ศิริภัณฑ์ออพเซ็ท, ขอนแก่น.
Anonymous. 1968. Notice to grower relative to the naming and
release of a Commercial varity of upland cotton. Acala 3080.
New Mexico Agr. Memo.
๓.๕ วิทยานิพนธ์
พัชรี เนียมศรีจันทร์. 2522. อิทธิพลของสารเชื่อมที่มีต่อการเกิดปมและการตรึง
ไนโตรเจนโดยไรโซเบียมที่เกิดกับถั่วเหลือง. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
๔. สิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ
๔.๑ บทความในหนังสือพิมพ์ เขียนดังนี้
ชื่อผู้เขียน. //ชื่อเรื่อง.//ชื่อหนังสือพิมพ์ //วัน//เดือน//ปีที่พิมพ์;/ส่วนที่;
/เลขหน้า/(เลขคอลัมน์).
เพลิงมรกต. หมอ. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 30 สิงหาคม 2539; 23 (หน้า 5).
Lee G. Hospitalizations tied to ozone pollution : study estimates
50,000 admissions Annually the Washington Post 1992 Jun 21;
sect. A : 3 (Col.5)
๔.๒ กฎหมาย
พระราชบัญญัติเครื่องสาอาง. 2532. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2532,
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 106, ตอนที่ 129. (ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2532)
Preventive Health Amendment of 1993, Pub L No. 103-183, 107 Stat.
2226. (Dec 14, 1993).
๔.๓ พจนานุกรม
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร :
อักษรเจริญทัศน์; 2538. หน้า 555.
๕. วิดีทัศน์
ลาดับที่. //ชื่อเรื่อง.//วีดิทัศน์ /เมืองที่ผลิต/:/ แหล่งผลิต;/ ปีที่ผลิต
HIV+/AIDS : the facts and the future videocassette. St.Louis (Mo) :
Mosby – Year Book; 1995.
๖. สื่ออิเลคทรอนิคส์
๖.๑ บทความวิชาการ
ลาดับที่. //ชื่อผู้นิพนธ์.// ชื่อเรื่อง.// ชื่อวารสาร (ชนิดของสื่อ).// ปีที่พิมพ์
(วันเดือนปีที่ค้นข้อมูล);/ ปีท/ี่ /(เล่มที่)/:/ จานวนภาพ.// แหล่งข้อมูล.
Morse, S. S. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg
Infect Dis serial online 1995. Jan-Mar cited 1996 Jun 5  ;
1(1) : 24 screens. Available from : URL : http://www.
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cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm
๖.๒ รายงานวิจัยในรูปแบบอิเลคทรอนิคส์
CDI, chemical dermatology illustrated monograph on CD-Rom.
Reeves JRT,Maibach H. CMEA. Multimedia Group, producers.
2 nd ed. Version 2.0 San Diego : CMEA; 1995.
๖.๓ แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์
Hemodynamics : the ups and down of hemodynamics computer
program. Version 2.2 Orianto. (FL) : Computerized Educational
Systems; 1995.
๖.๔ เอกสารอิเลคทรอนิคส์จากเว็บไซต์ (website)
ชื่อผู้เขียน/ :/ ปีที่พิมพ์.// ชื่อเรื่อง ออนไลน์.// ชื่อเว็บไซด์/ ค้นวันที่
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2545. การประเมินผลโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม.
ออนไลน์. URL : http://www.Oae.go.th/Publications/y2545/y-ac
2545.html ค้นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545
สาหรับเอกสารที่ไม่สมบูรณ์ เช่น ในกรณีที่เอกสารนั้นไม่มีชื่อผู้เขียน และ/หรือหน่วยงาน
ที่เป็นเจ้าของให้ใช้คาว่า “นิรนาม” แทนในตาแหน่งชื่อผู้เขียนสาหรับภาษาไทย และ “anonymous”
แทนในภาษาอังกฤษ ส่วนเอกสารที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับปีที่พิมพ์ ให้ใช้อักษรย่อ “ม.ป.ป.” ซึ่งย่อมา
จาก “ไม่ปรากฏปี” สาหรับเอกสารภาษาไทย และให้ใช้ตัวย่ออักษรตัวเล็กว่า “nd” สาหรับเอกสาร
ภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ในตาแหน่งที่บอกปีที่พิมพ์
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แบบตอบรับการสมัครและการส่งเอกสารผลงานการสัมมนาผลงานทางวิชาการ
การสัมมนาผลงานทางวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ระดับ.......................... ครั้งที่ ............. ระหว่างวันที่ .......................................................
ณ วิทยาลัย ..................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
ได้รับเอกสารหน่วย............................................... เมื่อวันที่........เดือน...........................พ.ศ…............
ดังรายการต่อไปนี้
เอกสาร
ครบถ้วน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
รายการ
ใบสมัคร (ฉบับย่อ,
สมบูรณ์
(ระบุ)
บทคัดย่อ)
ผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน
(Project Based Learning ; PBL)
1. สาขาพืชศาสตร์
2. สาขาสัตวศาสตร์
3. สาขาประมง
4. สาขาบริหารธุรกิจ
5. สาขาอื่น
ผลงานการวิจัย
1. สาขาพืชศาสตร์
2. สาขาสัตวศาสตร์และประมง
3. สาขาทั่วไป
ลงชื่อ.......................................................................
(......................................................................)
เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดการสัมมนาผลงานทางวิชาการ
หมายเหตุ

 = ได้รับถูกต้อง

X = ไม่ได้รับ/หรือไม่ถูกต้อง
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แบบสรุปการนาส่งเอกสารสัมมนาผลงานทางวิชาการ
การสัมมนาผลงานทางวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ระดับ................ ครั้งที่ ............. ระหว่างวันที่ ......................................
ณ วิทยาลัย ..................................................................................
................................................................................................................................................................
วันที่กาหนดส่ง.............................
เอกสารฉบับสมบูรณ์
ที่

ชื่อหน่วย

ผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียน
โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning ; PBL)
สาขา
พืชศาสตร์

สาขา
สัตวศาสตร์

สาขา
ประมง

สาขา
บริหารธุรกิจ

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

หมายเหตุ

ลงชื่อ.......................................................................
(......................................................................)
เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดการสัมมนาผลงานทางวิชาการ
 = ส่งตามกาหนด X = ส่งไม่ทันตามกาหนด

สาขา
อื่น

๔๓

เอกสารหมายเลข 23
แบบสรุปการนาส่งเอกสารสัมมนาผลงานทางวิชาการ
การสัมมนาผลงานทางวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ระดับ................ ครั้งที่ ............. ระหว่างวันที่ ......................................
ณ วิทยาลัย ..................................................................................
................................................................................................................................................................
วันที่กาหนดส่ง.............................
ที่

เอกสารฉบับสมบูรณ์

ชื่อหน่วย

ผลงานวิจัย
สาขาพืชศาสตร์

สาขา
สัตวศาสตร์และประมง

1
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7
8
9
10
11
12

หมายเหตุ

ลงชื่อ.......................................................................
(......................................................................)
เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดการสัมมนาผลงานทางวิชาการ
 = ส่งตามกาหนด X = ส่งไม่ทันตามกาหนด

สาขา
ทั่วไป

๔๔

ตอนที่ ๙
การรักษาการและการใช้หลักเกณฑ์นี้
ข้อ ๒๑ ให้ประธานกรรมการอานวยการ อกท. ระดับชาติ รักษาการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์นี้
ข้อ ๒๒ ให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใช้หลักเกณฑ์นี้
ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายอริยะ สุวรรณปากแพรก)
ประธานกรรมการอานวยการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ฯ ระดับชาติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙

