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สูจิบัตร 
การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ ๓๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 

 

 

 

 

 



ก ำหนดกำรจัดงำน 
กำรประชุมวิชำกำรองค์กำรเกษตรกรในอนำคตแห่งประเทศไทย  

ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำร ีภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ ๓๙ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙-๒๒ พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วทิยำลยัเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธำนี 

----------------------------- 
 

วันอำทติยท์ี่ ๑๙ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรจัดแสดงผลงำนวิจัยครูและสถำนศึกษำ 
กำรประชุมทำงวิชำกำรองค์กำรเกษตรกรในอนำคตแห่งประเทศไทย  

ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำร ีภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๙  
ระหว่ำง วันที ่๑๙ – ๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ ณ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธำนี 

 
วัน เดือน ปี เวลำ กิจกรรม สถำนที่ 
วันอาทิตย์ที่ 

๑๙ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๐ 

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. - ปฐมนิเทศกรรมการจัด และตัดสิน หอประชุม 
๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. - รำยงำนตัวส่งเอกสารวิจัยครูและสถานศึกษาฉบับสมบูรณ์

จ านวน ๗ เล่ม 
- ติดต้ังบอร์ด   
- รับฟังค าชี้แจง    

- อาคาร ๑๘  ชั้น ๒   
- บริเวณจัดแสดงบอร์ด 

วันอังคารที่ 
๒๑ 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  

- น าเสนอผลงานที่ห้องน าเสนอ ใช้เวลาไม่เกินเรื่องละ ๑๕ นาที 
- กรรมการตรวจบอร์ดน าเสนอ 

- อาคาร ๑๘  ชั้น ๒   
 
- บริเวณจัดแสดงบอร์ด 

 
 

ก ำหนดกำรแสดงผลกำรบูรณำกำรกิจกรรม อกท. กับกำรเรียนกำรสอนของครู   
กำรประชุมทำงวิชำกำรองค์กำรเกษตรกรในอนำคตแห่งประเทศไทย  

ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำร ีภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๙  
ระหว่ำง วันที ่๑๙ – ๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ ณ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธำนี 

 
วันท่ี เวลำ ทักษะ/กิจกรรม สถำนที่ 

วันอาทิตย์ที่ 
๑๙ 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ 

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. - ปฐมนิเทศกรรมการจัด และตัดสิน หอประชุม 
๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. - รายงานตัวผู้เข้าแสดงผลงาน 

- ประชุมคณะกรรมการตัดสิน 
- ประชุมผู้แสดงผลงาน 
- ติดต้ังแผ่นป้ายส าเร็จรูป 

ห้องสัมมนา 
 
 

ลานจัดบอร์ด 
วันจันทร์ที่ 

๒๐ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๐ 

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. - น าเสนอผลงานการบูรณาการกิจกรรม อกท.  คน
ละ ๑๕ นาที 

ห้องสัมมนา 
 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารเที่ยง  
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. - คณะกรรมการตัดสินตรวจแผนการ 

จัดการเรียนรู้ รายงานการใช้และแฟ้ม, ป้ายส าเร็จรูป  
เอกสารประกอบ  อื่น ๆ 

ห้องสัมมนา 
 

 

 

 

 

เวลำ รำยกำร/กิจกรรม สถำนที่ 
๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. - รายงานตัวลงทะเบียนเข้าที่พัก  ช าระค่าใช้จ่าย กองอ ำนำยกำร 
๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. - ลงทะเบียนการประกวด การแสดง และการแข่งขัน กองอ ำนำยกำร 
๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. - ส่งเอกสารเค้าโครงเรื่องทักษะการพูดในที่ชุมชน กองอ ำนำยกำร 
๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. - ส่งเอกสารเค้าโครงเรื่องทักษะสาธิตทางวิชาชีพ กองอ ำนำยกำร 
๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. - ส่งเอกสารเค้าโครงเรื่องทักษะการพูดภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ กองอ ำนำยกำร 
๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. - ส่งรูปเล่มการประกวดนิทรรศการ ทางการเกษตร กองอ ำนำยกำร 
๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. - ส่งรูปเล่มการเสนอผลงานกิจกรรมเด่นของหน่วย อกท. กองอ ำนำยกำร 
๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. - ส่งเอกสารสัมมนาผลงานทางวิชาการทุกสาขา กองอ ำนำยกำร 
๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. - ส่งเอกสารการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ กองอ ำนำยกำร 
๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. - ส่งเอกสารผลงานบูรณาการกิจกรรม อกท.กับการเรียนการสอนของครู กองอ ำนำยกำร 
๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. - ส่งเอกสารผลงานทางวิชาการของครูและสถานศึกษา กองอ ำนำยกำร 
๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. - ส่งแผ่นเพลง ชื่อนักร้องและชื่อเพลง ชาย-หญิง กองอ ำนำยกำร 
๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. - ส่งใบสมัครนายก อกท. ระดับภาค กองอ ำนำยกำร 
๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. - ส่งมอบธง อกท. แต่ละหน่วย กองอ ำนำยกำร 
๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. - ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกต้ัง นายก อกท.ภาคฯ กองอ ำนำยกำร 
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. - คณะกรรมการทุกฝ่ายรายงานตัว กองอ ำนำยกำร 
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. 

 
- ปฐมนิเทศคณะกรรมการจัดและตัดสินการสัมมนาประกวด การแสดง และการแข่งขัน
ทุกกิจกรรม/ทุกสาขา 

หอประชุม 

๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
 

- ประชุมคณะกรรมการจัดและตัดสินการสัมมนา การประกวด การแสดงและการ
แข่งขันทุกกิจกรรม/ทุกสาขา 

ตำมสำขำก ำหนด 

๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
 

- พิธีเปิดการประชุมสมัยสามัญ อกท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

หอประชุม 

๑๘.๐๐-๒๒.๐๐ น. - การแสดงนันทนาการของหน่วย อกท. เวทีกำรแสดง 
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ก ำหนดกำรจัดแสดงนันทนำกำร ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำไทย 
กำรประชุมทำงวิชำกำรองค์กำรเกษตรกรในอนำคตแห่งประเทศไทย  

ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำร ีภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๙  
ระหว่ำง วันที ่๑๙ – ๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ ณ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธำนี 

 
ว/ด/ป เวลำ กิจกรรม สถำนที่ 

วันอาทิตย์ที่ 
๑๙ 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ 

๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. - รายงานตัวประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย – หญิง เวทีการแสดง 
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. - รายงานตัวประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง (เพลงช้า) เวทีการแสดง 
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. - รายงานตัวประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย (เพลงช้า) เวทีการแสดง 
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. - ปฐมนิเทศกรรมการจัด และตัดสิน หอประชุม 
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. - รายงานตัวประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง (เพลงเร็ว) เวทีการแสดง 
๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ น. - รายงานตัวประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย (เพลงเร็ว) เวทีการแสดง 
18.00น. เป็นต้นไป - การแสดงนันทนาการ วันที่ ๑ ( ๖ หน่วย) 

- หน่วยศรีสะเกษ 
- หน่วยร้อยเอ็ด 
- หน่วยมหาสารคาม 
- หน่วยดอนตาล 
- หน่วยโนนดินแดง 
- หน่วยชัยภูมิ 

เวทีการแสดง 

วันจันทร์ที่ 
๒๐ 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ 

๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. - รายงานตัวการประกวดโฟล์คซอง เวทีการแสดง 
๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น. - การประกวดโฟล์คซอง เวทีการแสดง 

18.00น. เป็นต้นไป - การแสดงนันทนาการ วันที่ ๒ ( ๖ หน่วย) 
- หน่วยอุดรธานี 
- หน่วยขอนแก่น 
- หน่วยนครราชสีมา 
- หน่วยบุรีรัมย์ 
- หน่วยยโสธร 
- หน่วยอุบลราชธานี 

เวทีการแสดง 

วันอังคารที่ 
๒๑ 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ 

๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น. - รายงานตัวส้มต าลีลา และ ไก่อบฟาง เวทีการแสดง 
๑๑.๐๐-๑๓.๐๐ น. - การประกวดส้มต าลีลา และ ไก่อบฟาง เวทีการแสดง 
๑๘.๐๐-๑๘.๓๐ น. - รายงานตัวการประกวดโคบาล  , ขวัญใจโคบาล และ ผู้เข้า

ประกวด FFT AWARD 
เวทีการแสดง 

๑๙.๐๐-๒๒.๐๐ น. - การประกวดโคบาล , ขวัญใจโคบาล และ ผู้เข้าประกวด FFT 
AWARD 

เวทีการแสดง 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรจัดงำน 
กำรประชุมวิชำกำรองค์กำรเกษตรกรในอนำคตแห่งประเทศไทย  

ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำร ีภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๙ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙-๒๒ พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วทิยำลยัเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธำนี 

วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 

วันอังคำรที่ ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

 

 

 

 

เวลา รายการ/กิจกรรม สถานที่ 
๐๗.๓๐–๐๘.๓๐ น. - กิจกรรมหน้าเสาธง หน้าเสาธง 
๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. - กิจกรรมการสัมมนา การประกวด การแสดง และการแข่งขันของของสมาชิก อกท. 

ในการประชุมวิชาการ อกท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๙ ตามตารางการแข่งขัน 
สถานที่แข่งขัน 

๐๙.๐๐–๑๐.๓๐ น. - พิธีเปิดงานการประชุมวิชาการ อกท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๙ หอประชุม 
๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. - การบริการวิชาชีพ (๑๐๘ อาชีพ) เต็นท์ ๑๐๘ อาชีพ 
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. - ตัวแทนแต่ละหน่วยลงคะแนนเลือกต้ังนายก อกท.ภาคฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ หอประชุม 
๑๘.๐๐-๒๒.๐๐ น. - การแสดงนันทนาการของหน่วย อกท. เวทีการแสดง 

เวลำ รำยกำร/กิจกรรม สถำนที่ 
๐๗.๓๐–๐๘.๓๐ น. - กิจกรรมหน้าเสาธง หน้าเสาธง 
๐๙.๓๐–๑๐.๐๐ น. - สมาชิก อกท. ดีเด่น  สมาชิกเลื่อนระดับ ครูที่ปรึกษา คณะกรรมการอ านวยการ และ

ผู้มีเกียรติพร้อมกันบริเวณพิธี 
หอประชุม 

๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. - กิจกรรมการสัมมนา การประกวด การแสดง และการแข่งขันของของสมาชิก อกท. 
ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๙ ตามตารางการ
แข่งขัน 

สถานที่แข่งขัน 

๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. - การบริการวิชาชีพ (๑๐๘ อาชีพ) เต็นท์ ๑๐๘ อาชีพ 
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. - พิธีเชิดชูเกียรติสมาชิกระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  หอประชุม 
๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. - การประชุมคณะกรรมการ อกท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐  ห้องประชุมศูนย์วิทย

บริการ 
๑๗.๓๐-๑๘.๐๐ น. - พิธีอาเศียรวาทพระเกียรติองค์อุปถัมภ์ อกท. หอประชุม 
๑๘.๐๐–๒๐.๐๐ น. - การประกวดโคบาลและขวัญใจโคบาล หอประชุม 
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วันอังคำรที่ ๒๒ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
ก ำหนดกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชพี สำขำพืชศำสตร์ 

กำรประชุมทำงวิชำกำรองค์กำรเกษตรกรในอนำคตแห่งประเทศไทย  
ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำร ีภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๙  

ระหว่ำง วันที ่๑๙ – ๒๒  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๐  ณ วิทยำลยัเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธำนี 
 

วัน เดือน ปี เวลำ ทักษะ/กิจกรรม สถำนที่ 
วันอาทิตย์ที่ 

 ๑๙ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๐ 

๑๓.๐๐–๑๔.๐๐ น. - ปฐมนิเทศกรรมการจัดและตัดสิน หอประชุม 
๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. - ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและ

คณะกรรมการตัดสินทักษะ 
แผนกวิชาพืชศาสตร์ 

วันจันทร์ที่ 
๒๐ 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ 

๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. - แข่งขันทักษะเพาะเห็ด ส่วนที่ ๑ (การทดสอบความรู้) และ
ส่วนที่ ๓ (กรณีศึกษา) 

เต็นท์พืชศาสตร์ 

๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. - แข่งขันทักษะผลไม้ ส่วนที่  (การทดสอบความรู้) และส่วน
ที่ ๔ (กรณีศึกษา) 

เต็นท์พืชศาสตร์ 

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. - แข่งขันทักษะไม้ดอกไม้ประดับ ส่วนที่ ๒ (การประกวดและ
ตัดสิน) และส่วนที่ ๔ (กรณีศึกษา) 

เต็นท์พืชศาสตร์ 

๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. - แข่งขันทักษะเพาะเห็ด ส่วนที่ ๒ (การแยกเนื้อเยื่อเห็ดลง
บนอาหารวุ้น) 

เต็นท์พืชศาสตร์ 

๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. - แข่งขันทักษะไม้ผล ส่วนที่ ๒ (การประกวดและตัดสิน ส่วน
ที่ ๓ (การขยายพันธุ์ไม้ผล) 

แผนกวิชาพืชศาสตร์ 

๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. - แข่งขันทักษะไม้ดอกไม้ประดับ ส่วนที่  ๑ (การทดสอบ
ความรู้) และส่วนที่ ๓ (การขยายพันธุ์ไม้ประดับ) 

เต็นท์พืชศาสตร์ 

วันอังคารที่ 
๒๑ 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ 

๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. - แข่งขันทักษะพืชไร่ ส่วนที่ ๑ (การทดสอบความรู้) และ
ส่วนที่ ๒ (การประกวดและตัดสิน) 

เต็นท์พืชศาสตร์ 

๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. - แข่งขันทักษะพืชผัก ส่วนที่ ๒ (การประกวดและตัดสิน) 
และส่วนที่ ๓/๒ (การบรรจุหีบห่อ) 

เต็นท์พืชศาสตร์ 

๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. - แข่งขันทักษะพืชไร่ ส่วนที่ ๓ (กรณีศึกษา) เต็นท์พืชศาสตร์ 
๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. - แข่งขันทักษะพืชผัก ส่วนที่ ๒ (การทดสอบความรู้) และ

ส่วนที่ ๓/๑ (เขียนโครงการผลิตผัก) 
เต็นท์พืชศาสตร์ 

 
 

 

ก ำหนดกำรกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  
กำรประชุมวิชำกำรองค์กำรเกษตรกรในอนำคตแห่งประเทศไทย  

ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำร ีภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ ๓๙ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙-๒๒ พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วทิยำลยัเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธำนี 

 
วันท่ี เวลำ ทักษะ/กิจกรรม สถำนที่ 

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๐๘.๓๐-๑๔.๓๐ น. - ลงทะเบียน สิ่งประดิษฐ์/ 
ส่งเอกสารรายงานสิ่งประดิษฐ์ 

กองอ านายการ 

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. - ปฐมนิเทศกรรมการจัด และตัดสิน หอประชุม 
๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. - ประชุม คณะกรรมการฝ่ายจัดการ 

แข่งขันและอนุกรรมการตัดสิน/ติดต้ังและเตรียมความพร้อม
ของสิ่งประดิษฐ์ 

เต็นท์แข่งขัน 

วันจันทร์ที่ ๒๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. - ชี้แจงครูที่ปรึกษาและนักเรียนที่ประกวด 
สิ่งประดิษฐ์ 

เต็นท์แข่งขัน 

๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. - ตรวจเอกสารและน าเสนอสิ่งประดิษฐ์ เต็นท์แข่งขัน 
วันอังคารที่ ๒๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. - น าเสนอสิ่งประดิษฐ์ เต็นท์แข่งขัน 
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. - รวมคะแนนและประกาศผลการประกวดผลงาน

สิ่งประดิษฐ์ 
เต็นท์แข่งขัน 

 

ก ำหนดกำรกำรจัดกำรแสดงผลงำนกิจกรรมเด่นของหน่วย 
กำรประชุมทำงวิชำกำรองค์กำรเกษตรกรในอนำคตแห่งประเทศไทย  

ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำร ีภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๙  
ระหว่ำง วันที ่๑๙ – ๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ ณ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธำนี 

 
วัน เดือน ปี เวลำ กิจกรรม สถำนที่ 

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. - ปฐมนิเทศกรรมการจัด และตัดสิน หอประชุม 
๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. - รำยงำนตัว/ลงทะเบียนผู้เข้ำแข่งขัน 

- ส่งเอกสำรฉบับสมบูรณ์ 
- ปฐมนิเทศผู้เข้ำร่วมแข่งขัน 
- จัดบอร์ด 

บริเวณจัดแสดงบอร์ด 

วันจันทร์ที่ ๒๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. - น ำเสนอผลงำนหน้ำบอร์ด บริเวณจัดแสดงบอร์ด 

วันอังคารที่ ๒๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. - เสวนำผลงำนกิจกรรมเด่นของหน่วย ห้องเสวนำ 

 

 

 

 

เวลำ รำยกำร/กิจกรรม สถำนที่ 
๐๗.๓๐–๐๘.๓๐ น. - กิจกรรมหน้าเสาธง หน้าเสาธง 
๑๐.๓๐–๑๑.๐๐ น. - สมาชิก อกท. ครูที่ปรึกษา คณะกรรมการอ านวยการ  กรรมการจัดการแข่งขันและ

ตัดสินทักษะ บุคคลส าคัญและผู้มีเกียรติพร้อมกันบริเวณพิธีที่เวทีกลาง 
หอประชุม 

๑๑.๐๐–๑๒.๐๐ น. - พิธีปิดการประชุมสมัยสามัญ และการประชุมวิชาการ อกท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที่ ๓๙ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

หอประชุม 

๑๔.๐๐ น. - สมาชิกเดินทางกลับภูมิล าเนาโดยสวัสดิภาพ  
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ก ำหนดกำรสัมมนำผลงำนทำงวิชำกำรของสมำชิก อกท. 
กำรประชุมวิชำกำรองค์กำรเกษตรกรในอนำคตแห่งประเทศไทย  

ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำร ีภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ ๓๙ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙-๒๒ พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วทิยำลยัเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธำนี 

 
 

วัน เดือน ปี เวลำ กิจกรรม สถำนที่ 
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - สมาชิกลงทะเบียนและส่งเอกสาร ศูนย์วิทยบริการ 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. - ปฐมนิเทศกรรมการจัด และตัดสิน หอประชุม 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. - ประชุมคณะกรรมการตัดสิน ศูนย์วิทยบริการ 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. - ประชุมสมาชิกผู้เข้าแข่งขัน ศูนย์วิทยบริการ 
๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. - สมาชิกติดต้ังโปสเตอร์ และน าข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ ถนนหน้าแผนก

อุตสาหกรรมเกษตร 
๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. - คณะกรรมการตัดสินพบสมาชิกผู้เข้าแข่งขัน บริเวณติดต้ังโปสเตอร์ 
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. - คณะกรรมการให้คะแนนโปสเตอร์ ผลงำนวิจัย บริเวณติดต้ังโปสเตอร์ 

วันจันทร์ที่ ๒๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. - สมาชิกน าเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย 
   - สาขาพืชศาสตร์ 
   - สาขาสัตวศาสตร์และประมง 
   - สาขาทั่วไป 

ศูนย์วิทยบริการ 

๐๙.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. - สมาชิกน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ผลงานชมรม
วิชาชีพและที่เกี่ยวข้อง (PBL) 
   - สาขาพืชศาสตร์ 
   - สาขาสัตวศาสตร์ 
   - สาขาประมง 
   - สาขาบริหารธุรกิจ 
   - สาขาอ่ืน 

ถนนหน้าแผนก
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป - รับผลคะแนน จัดท าประกาศผล ศูนย์วิทยบริการ 
วันอังคารที่ ๒๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
สมาชิกศึกษาดูงานในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๙ 

บริเวณจัดงาน อกท. 
วษท.อุดรธานี 

วันพุธที่ ๒๒  
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป - ผู้เข้าแข่งขันเก็บโปสเตอร์  

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการจดัการแข่งขันทักษะวิชาชพี สาขาสัตวศาสตร์ 
กำรประชุมทำงวิชำกำรองค์กำรเกษตรกรในอนำคตแห่งประเทศไทย  

ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำร ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๙  
ระหว่าง วันที ่๑๙ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ วิทยำลยัเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธำนี 

 
วันท่ี เวลำ ทักษะ/กิจกรรม สถำนที่ 

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๐ 

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. - ปฐมนิเทศกรรมการจัด และตัดสิน หอประชุม 
๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. - ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสิน เต็นท์สัตวศาสตร์ 
๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. - ประชุมผู้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ เต็นท์สัตวศาสตร์ 

วันจันทร์ที่ 
๒๐ 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ 

๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. - แข่งขันทักษะสุกร (ส่วนที่ ๑) เต็นท์สัตวศาสตร์ (สุกร) 
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. - แข่งขันทักษะโคนมส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒  

(ถักเชือก) 
เต็นท์สัตวศาสตร์ (โคนม) 

๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. - แข่งขันทักษะโคเนื้อส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒  
(ถักเชือก) 

เต็นท์สัตวศาสตร์ (โคเนื้อ) 

๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. - แข่งขันทักษะผสมเทียมโค (ส่วนที่ ๑) เต็นท์สัตวศาสตร์ (ผสมเทียม) 
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. - แข่งขันทักษะไก่ไข่ (ส่วนที่ ๑) เต็นท์สัตวศาสตร์ (ไก่ไข่) 
๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. - แข่งขันทักษะสุกร (ส่วนที่ ๓) เต็นท์สัตวศาสตร์ (สุกร) 
๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. - แข่งขันทักษะโคนม ส่วนที่ ๒ (ยกเว้นการตัดสินโคนม) เต็นท์สัตวศาสตร์ (โคนม) 
๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. - แข่งขันทักษะโคเนื้อ ส่วนที่ ๒ (ตัดสินโคเนื้อ) ฟาร์มโคเนื้อ 
๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. - แข่งขันทักษะผสมเทียมโค (ส่วนที่ ๒) เต็นท์สัตวศาสตร์ (ผสมเทียม) 
๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. - แข่งขันทักษะไก่ไข่ (ส่วนที่ ๒) เต็นท์สัตวศาสตร์ (ไก่ไข่) 

วันอังคารที่ 
๒๑ 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ 

๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. - แข่งขันทักษะสุกร (ส่วนที่ ๒) เต็นท์สัตวศาสตร์ (สุกร) 
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. - แข่งขันทักษะโคนม ส่วนที่ ๒ (ตัดสินโคนม) ฟาร์มโคนม 
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. - แข่งขันทักษะโคเนื้อ ส่วนที่ ๒ (ยกเว้นการตัดสินโคเนื้อ) เต็นท์สัตวศาสตร์ (โคเนื้อ) 
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. - แข่งขันทักษะผสมเทียมโค (ส่วนที่ ๓) เต็นท์สัตวศาสตร์ (ผสมเทียม) 
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. - แข่งขันทักษะไก่ไข่ (ส่วนที่ ๒) เต็นท์สัตวศาสตร์ (ไก่ไข่) 
๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. - สรุปผลการแข่งขันทักษะสุกร  เต็นท์สัตวศาสตร์ (สุกร) 
๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. - สรุปผลการแข่งขันทักษะโคนม  เต็นท์สัตวศาสตร์ (โคนม) 
๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. - สรุปผลการแข่งขันทักษะโคเนื้อ  เต็นท์สัตวศาสตร์ (โคเนื้อ) 
๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. - สรุปผลการแข่งขันทักษะผสมเทียมโค (ส่วนที่ ๓) เต็นท์สัตวศาสตร์ (ผสมเทียม) 
๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. - สรุปผลการแข่งขันทักษะไก่ไข่  เต็นท์สัตวศาสตร์ (ไก่ไข่) 
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ก าหนดการจดัการแข่งขันทักษะวิชาชพี สาขาช่างกลเกษตร 
กำรประชุมทำงวิชำกำรองค์กำรเกษตรกรในอนำคตแห่งประเทศไทย  

ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำร ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๙  
ระหว่าง วันที ่๑๙ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ วิทยำลยัเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธำนี 

 
วัน เดือน ป ี เวลำ ทกัษะ/กจิกรรม สถำนที ่
วันเสาร์ที ่๑๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. - ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขนัและ

คณะกรรมการตัดสินทกัษะ 
เต็นท์ช่างกลเกษตร 

วันอาทิตย์ที ่๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. - ปฐมนิเทศกรรมการจัด และตัดสนิ หอประชุม 
๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. - แข่งขันทักษะช่างยนต ์

- แข่งขันทักษะการใช้แทรกเตอร์ลอ้ยาง 
เต็นท์ช่างกลเกษตร 

วันจนัทร์ที ่๒๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. - แข่งขันทักษะการใช้แทรกเตอร์ลอ้ยาง (ต่อ) 
- แข่งขันทักษะช่างกอ่สร้าง 
- แข่งขันทักษะช่างเชือ่ม 
- แข่งขันทักษะช่างส ารวจ 
- แข่งขันทักษะช่างไฟฟ้า 

เต็นท์ช่างกลเกษตร 

วันอังคารที ่๒๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. - แข่งขันทักษะช่างกอ่สร้าง (ต่อ) 
- แข่งขันทักษะช่างเชือ่ม (ต่อ) 
- แข่งขันทักษะช่างไฟฟ้า (ต่อ) 

เต็นท์ช่างกลเกษตร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชพี สำขำพื้นฐำน 
กำรประชุมทำงวิชำกำรองค์กำรเกษตรกรในอนำคตแห่งประเทศไทย  

ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำร ีภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๙  
ระหว่ำง วันที ่๑๙ – ๒๒  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๐  ณ วิทยำลยัเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธำนี 

 
วัน เดือน ป ี เวลำ ทกัษะ/กจิกรรม สถำนที ่
วันอาทิตย์ที ่

๑๙ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๐ 
 

๐๘.๐๐ –๑๖.๐๐ น. - ผู้เข้าแข่งขนัลงทะเบียนและส่งรูปเล่ม จ านวน ๕ ชุด ทั้ง ๓ ทักษะ  กองอ านวยการ 
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. - ปฐมนิเทศกรรมการจัด และตัดสนิ หอประชุม 

๑๔.๐๐ น. - ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินการ
แข่งขนัทกัษะ 
 - ทกัษะการสาธิตทางวชิาชีพ 
 - ทกัษะการพูดในที่ชุมชน 
 - ทกัษะการพูดภาษาองักฤษในโอกาสต่างๆ 

โรงอาหารปฏิรูป
การศกึษาเกษตร

เพื่อชีวติ 

๑๕.๐๐ น. - ประชุมชี้แจงนัดหมายผู้เข้าแข่งขันทกัษะแต่ละสาขาย่อยโดย
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแต่ละสาขา  
 - ทกัษะการสาธิตทางวชิาชีพ 
 - ทกัษะการพูดในที่ชุมชน 
 - ทกัษะการพูดภาษาองักฤษในโอกาสต่างๆ 

 วันจนัทร์ที ่
๒๐ 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ 

๐๗.๓๐ น. - กำรแข่งขันทกัษะสำธติทำงวิชำชีพ 
ผู้เข้าแข่งขนัรายงานตวัต่อคณะกรรมการ 

โรงอาหารปฏิรูป
การศกึษาเกษตร

เพื่อชีวติ ๐๘.๐๐ น. - เริม่การแข่งขันทกัษะตั้งแต่หน่วยแรกจนถงึหน่วยสุดท้าย ตามล าดับ
การจับสลาก 

๑๖.๓๐ น. - คณะกรรมการรวบรวมคะแนนและประกาศผลการแข่งขนั 
วันอังคารที ่๒๑ 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ 

๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. - กำรแข่งขันทกัษะกำรพดูในที่ชุมชนรอบแรก 
เริ่มการแข่งขันทักษะตัง้แต่หนว่ยแรกจนถึงหน่วยสุดท้าย ตามล าดับ
การจับสลาก 

โรงอาหารปฏิรูป
การศกึษาเกษตร

เพื่อชีวติ 
๑๓.๐๐ -๑๕.๐๐ น. - ค้นคว้าและเรียนรูเ้รือ่งทีจ่ะพูดจากเอกสารตามที่คณะกรรมการ

ก าหนด 
๑๕.๐๐ -๑๖.๓๐ น. - กำรแข่งขันทกัษะกำรพดูในที่ชุมชนรอบที่สอง 

- เริม่การแข่งขันทกัษะตั้งแต่หน่วยแรกจนถงึหน่วยสุดท้าย ตามล าดับ
การจับสลากใหม ่
- คณะกรรมการรวบรวมคะแนนทั้ง ๒ รอบ และประกาศผลการ
แข่งขนั 

๑๒.๓๐ น. - กำรแข่งขันทกัษะกำรพดูภำษำอังกฤษในโอกำสต่ำงๆ 
ผู้เข้าแข่งขนัรายงานตวัต่อคณะกรรมการ 

๑๓.๐๐ -๑๕.๐๐ น. - เริม่การแข่งขันทกัษะตั้งแต่หน่วยแรกจนถงึหน่วยสุดท้าย ตามล าดับ
การจับสลาก 
- คณะกรรมการรวบรวมคะแนนและประกาศผลการแข่งขนั 
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ก าหนดการจดัการแข่งขันทักษะวิชาชพี สาขาประมง 
กำรประชุมทำงวิชำกำรองค์กำรเกษตรกรในอนำคตแห่งประเทศไทย  

ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำร ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๙  
ระหว่าง วันที ่๑๙ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ วิทยำลยัเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธำนี 

 
วันท่ี เวลา ทักษะ/กิจกรรม สถานท่ี 

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๐ 

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. - ปฐมนิเทศกรรมการจัด และตัดสนิ หอประชุม 
๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น. - ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขนั 

และคณะกรรมการตดัสินทักษะ 
แผนกวิชาประมง 

๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. - รายงานตวัผู้เข้าแข่งขันทักษะการเพาะพนัธุ์ปลา แผนกวิชาประมง 
วันจนัทร์ที่ ๒๐ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๐ 

๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. 
 

- รายงานตวัผู้เข้าแข่งขันทักษะการวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
พร้อมส่งอุปกรณ ์

อาคารเรียน ๑๗ 
 

๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. 
 

- รายงานตวัผู้เข้าแข่งขันทักษะพืน้ฐานทางการประมง 
พร้อมส่งอุปกรณ ์

แผนกวิชาประมง 

๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. - แข่งขันทักษะการวิเคราะห์คุณภาพน้ า อาคารเรียน ๑๗ 
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. - แข่งขันทักษะพืน้ฐานทางการประมง แผนกวิชาประมง 
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. - แข่งขันทักษะการเพาะพนัธุ์ปลา แผนกวิชาประมง 

วันอังคารที ่๒๑ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๐ 

๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. - แข่งขันทักษะการวิเคราะห์คุณภาพน้ า (ต่อ) อาคารเรียน ๑๗ 
๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. - แข่งขันทักษะพืน้ฐานทางการประมง (ต่อ) แผนกวิชาประมง 
๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. - แข่งขันทักษะการเพาะพนัธุ์ปลา (ต่อ) แผนกวิชาประมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชพี สำขำศิลปเกษตร 
กำรประชุมทำงวิชำกำรองค์กำรเกษตรกรในอนำคตแห่งประเทศไทย  

ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำร ีภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๙  
ระหว่ำง วันที ่๑๙ – ๒๒  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๐  ณ วิทยำลยัเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธำนี 

 
วันที ่ เวลำ ทกัษะ/กจิกรรม สถำนที ่

วันอาทิตย์ที ่๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น. - รายงานตวัผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะการจัดสวนหย่อม  
ทักษะการจัดดอกไม้ ทกัษะการจัดตู้ปลา 

เต็นท์ศิลปเกษตร 

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. - ปฐมนิเทศกรรมการจัด และตัดสนิ หอประชุม 
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. - แข่งขันทักษะการจัดสวนหย่อม (เขียนแบบ) เต็นท์ศิลปเกษตร 
๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. - แข่งขันทักษะการจัดดอกไม้ เต็นท์ศิลปเกษตร 
๑๓.๐๐-๑๘.๐๐ น. - แข่งขันทักษะการจัดตู้ปลา เต็นท์ศิลปเกษตร 

วันจนัทร์ที ่๒๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๐๗.๓๐-๐๘.๐๐ น. - รายงานตวัผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะการสวนถาด 
ทักษะการจัดสวนหย่อม   

เต็นท์ศิลปเกษตร 

๐๘.๐๐-๑๓.๐๐ น. - แข่งขันทักษะการจัดสวนถาด เต็นท์ศิลปเกษตร 
๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. - แข่งขันทักษะการจัดสวนหย่อม (ภาคปฏบัิติ) เต็นท์ศิลปเกษตร 

วันอังคารที ่๒๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๐๗.๓๐-๐๘.๐๐ น. - รายงานตวัผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะการจัดสวนใน
ภาชนะแก้วใส  ทกัษะการจดัสวนตู้กระจก  ทักษะ
ศิลปะประดิษฐ์  

 

๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. - แข่งขันทักษะการจัดสวนในภาชนะแกว้ใส เต็นท์ศิลปเกษตร 
๐๘.๐๐-๑๓.๐๐ น. - แข่งขันทักษะการจัดตูก้ระจก เต็นท์ศิลปเกษตร 
๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น. - แข่งขันทักษะศิลปะประดิษฐ ์ เต็นท์ศิลปเกษตร 
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ก ำหนดกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชพี สำขำอุตสำหกรรมเกษตร 
กำรประชุมทำงวิชำกำรองค์กำรเกษตรกรในอนำคตแห่งประเทศไทย  

ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำร ีภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๙  
ระหว่ำง วันที ่๑๙ – ๒๒  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๐  ณ วิทยำลยัเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธำนี 

 
วัน เดือน ป ี เวลำ ทกัษะ สถำนที ่

วันอาทิตย์ที ่๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. - ปฐมนิเทศกรรมการจัด และตัดสนิ หอประชุม 
๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. - ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขนั

และคณะการตัดสินทักษะ 
ห้องแผนกอุตสาหกรรม  

วันจนัทร์ที ่๒๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. - รายงานตวัทกัษะการผลิตน้ าผลไม ้ ห้องแผนกอุตสาหกรรม ๑ 
- รายงานตวัทกัษะการผลิตไสก้รอก ห้องแผนกอุตสาหกรรม ๒ 

๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. - แข่งขันทักษะการผลิตน้ าผลไม้ ห้องแผนกอุตสาหกรรม ๑ 
- แข่งขันทักษะการผลิตไส้กรอก ห้องแผนกอุตสาหกรรม ๒ 

๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น. - รายงานตวัทกัษะการผลิตน้ านมจากพืช ห้องแผนกอุตสาหกรรม ๑ 
- รายงานตวัทกัษะการผลิตลกูชิน้ ห้องแผนกอุตสาหกรรม ๒ 

๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. - แข่งขันทักษะการผลิตน้ านมจากพืช ห้องแผนกอุตสาหกรรม ๑ 
- แข่งขันทักษะการผลิตลกูชิ้น ห้องแผนกอุตสาหกรรม ๒ 

วันอังคารที ่๒๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. - ประเมินผลผลติภัณฑ์ ๔ ทักษะ ห้องแผนกอุตสาหกรรม ๑,๒ 
๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. - ตัดสินผลการแข่งขัน และ ประกาศผลการ

แข่งขนั ๔ ทักษะ 
ห้องแผนกอุตสาหกรรม ๑,๒ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการจดัการแข่งขันทักษะวิชาชพี สาขาบริหารธุรกิจ 
กำรประชุมทำงวิชำกำรองค์กำรเกษตรกรในอนำคตแห่งประเทศไทย  

ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำร ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๙  
ระหว่าง วันที ่๑๙ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ วิทยำลยัเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธำนี 

 
วัน เดือน ป ี เวลา ทักษะ สถานท่ี 
วันอาทิตย์ที่ 

๑๙ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๐ 

๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. - ลงทะเบียนส่งเครื่อง Printer และเครื่องส ารองไฟ ห้องแข่งขันทักษะ 
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. - ปฐมนิเทศกรรมการจัด และตัดสนิ หอประชุม 
๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. - ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขนัและ

กรรมการตัดสนิทักษะ สาขาบริหารธุรกิจ 
ห้องกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขนั 

ชั้น ๓ 
๑๕.๐๐-๒๐.๐๐ น.  - กรรมการแบ่งกลุม่ออกข้อสอบ ก าหนดให้ส่ง

ข้อสอบจัดท าต้นฉบับ ส าเนาให้แลว้เสร็จในเวลา 
๒๐.๐๐ น. 

ห้องกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขนั 
ชั้น ๓ 

๑๖.๓๐ น. - ผู้เข้าแข่งขนัทักษะด้านคอมพิวเตอร์จับฉลากเครือ่ง
คอมพิวเตอร์และทดสอบเครือ่งพิมพ ์

ห้องแข่งขันทักษะ 

วันจนัทร์ที่ ๒๐ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๐ 

๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. - ทกัษะบัญชีฟาร์มโดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รปู        
(๓ ชั่วโมง) 

ห้องคอมฯ ๘๐๓๓ 

๐9.๐๐-๑๖.๐๐ น. - ทกัษะการสร้างและน าเสนอผลงาน  (๖ ชั่วโมง) ห้องคอมฯ ๘๐๓๕ 
๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. - ทกัษะการสร้างสื่อสิ่งพมิพ์  (๒ ชั่วโมง) ห้องคอมฯ ๘๐๓๔ 

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. - ทกัษะการเขียนและน าเสนอแผนธุรกิจเกษตร  
(๓ ชั่วโมง) 

ห้อง ๘๐๓๗ 
(เครื่องเสียง+เครือ่งฉายทึบแสง) 

๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. - ทกัษะตารางการค านวณ (๓ ชั่วโมง) ห้องคอมฯ ๘๐๓๔ 

๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. - ทกัษะพิมพ์ดีดด้วยคอมพวิเตอร์ (๒ ชั่วโมง) ห้องคอมฯ ๘๐๓๓ 

๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. - น าเสนอทกัษะการเขียนและน าเสนอแผนธุรกจิ
เกษตร  (๓ ชั่วโมง) 

ห้อง ๘๐๓๗ 

วันอังคารที ่๒๑ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๐ 

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. - น าเสนอผลงาน ของทักษะการสร้างและน าเสนอ
ผลงาน  (๓ ชั่วโมง) 

ห้องคอมฯ ๘๐๓๕ 
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