
วิธีการปฏิบัติขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย  
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

ว่าด้วย การด าเนินกิจกรรมหลัก  
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

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

                      โดยที่เป็นการสมควรให้มีการจัดกิจกรรมองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
และความเป็นเลิศทางวิชาชีพ ของสมาชิก อกท. ภายใต้การเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง สถานการณ์จริง ดังนั้น
เพื่อให้การจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมหลักของ อกท. มีความสอดคล้องเป็นรูปแบบเดียวกัน ทั่วประเทศอาศัย
อ านาจตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การเกษตรกร ในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี 
พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๖ ข้อ ๓๕.๒ ให้ยกเลิกวิธีปฏิบัติของ อกท. ว่าด้วยการด าเนินกิจกรรมขององค์การ พ.ศ. 
๒๕๓๔ และก าหนดวิธีการปฏิบัติไว้ดังนี ้

ตอนที่ ๑  
การด าเนินกิจกรรมหลัก อกท. 

                ข้อ ๑ การด าเนินกิจกรรมหลัก อกท. เป็นการด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมาชิก ด้านวิชาการ ด้าน
ทักษะวิชาชีพ ด้านการหารายได้ ด้านการเสริมสร้างพฤติกรรมความเป็นผู้น า ด้านสร้างเสริมทักษะชีวิต ด้าน
ความสัมพันธ์กับชุมชน และการเป็นพลเมืองดีของสังคม ประกอบด้วย ๕ กิจกรรมหลัก คือ  
                                ๑.๑ กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ 
                                ๑.๒ กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจและออมทรัพย ์
                                ๑.๓ กิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมความเป็นผู้น า 
                                ๑.๔ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 
                                ๑.๕ กิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ชุมชน 
                ข้อ ๒ การด าเนินกิจกรรมหลัก อกท.ให้เป็นการบริหารจัดการของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
คณะกรรมการด าเนินงาน อกท.ระดับหน่วย คณะอนุกรรมการกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ คณะอนุกรรรมการ
กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจและออมทรัพย ์คณะอนุกรรมการกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมความเป็นผู้น า 
คณะอนุกรรมการกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต และคณะอนุกรรมการกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ชุมชน 
                ข้อ ๓ การด าเนินกิจกรรมหลัก อกท. ให้ด าเนินกิจกรรมโดยสมาชิกของหน่วย หรือกลุ่มสมาชิก 
ตามท่ีคณะกรรมการ อกท. ระดับหน่วย เห็นชอบ 
                ข้อ ๔ ให้มีคณะอนุกรรมการกิจกรรมหลัก อกท. โดยการแต่งตั้งของนายก อกท. ระดับหน่วย 



ประกอบด้วย ประธานอนุกรรมการ รองประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ และเลขานุการ จ านวน ไม่น้อย
กว่า ๕ คน 
                ข้อ ๕ ให้คณะอนุกรรมการกิจกรรมหลัก อกท.จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับกิจกรรมหลัก อกท.
และความต้องการของสมาชิกภายในหน่วย 
                ข้อ ๖ ให้สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมหลัก อกท.ทุกกิจกรรม และกิจกรรมอ่ืน  ๆที่จัดขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ ในแต่ละปีการศึกษา 

 
ตอนที่ ๒  

วัตถุประสงค์กิจกรรมหลัก อกท. 

                ข้อ ๗ วัตถุประสงค์กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ  
                                ๗.๑ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพของสมาชิก โดยการปฏิบัติ
จริงในสถานการณ์จริง สามารถน าไปประกอบอาชีพและแนะน าผู้อ่ืนได ้โดยการนิเทศของครูที่ปรึกษา 
                                ๗.๒ เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาชีพของสมาชิก 
                                ๗.๓ เพื่อก่อให้เกิดความรัก ศรัทธา ความภาคภูมิใจและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
                ข้อ ๘ วัตถุประสงค์กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจและออมทรัพย ์
                                ๘.๑ เพื่อให้สามารถบูรณาการความรู้ จากการเรียนจนเกิดทักษะ และประสบการณ์ใน
การด าเนินธุรกิจระหว่างเรียน 
                                ๘.๒ เพื่อให้รู้จักท าธุรกิจการค้าหารายได้ระหว่างเรียน 
                                ๘.๓ เพื่อเสริมสร้างให้มีพฤติกรรมในการออมทรัพย ์
                ข้อ ๙ วัตถุประสงค์กิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมความเป็นผู้น า 
                                ๙.๑ เพื่อพัฒนาให้เกิดบุคลิกลักษณะความเป็นผู้น าทางกาย อารมณ ์สังคม สติปัญญา 
และจิตวิญญาณ รวมถึงการฝึกทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้น า อาทิ มนุษยสัมพันธ์ การติดต่อส่ือสาร ผู้น าในที่
ประชุม การขจัดความขัดแย้ง การมอบอ านาจหน้าที่ การตัดสินใจ และวินิจฉัยส่ังการ การประสานงาน การ
ประเมินผลงาน เป็นต้น 
                                ๙.๒ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทภาระหน้าที่ของผู้น า 
                                ๙.๓ เพื่อสร้างผู้น าที่มีคุณธรรม จริยธรรม และแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมที่ดีงาม 
                ข้อ ๑๐ วัตถุประสงค์กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 
                                ๑๐.๑ เพื่อให้สามารถมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ และมี
มโนทัศน ์
                                ๑๐.๒ เพื่อให้มีความตระหนักรู้ในตน ความเห็นใจผู้อ่ืน ความภูมิใจในตนเอง  



ความรับผิดชอบต่อสังคม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม  
                                ๑๐.๓ เพื่อให้มีร่างกาย จิตใจและสติปัญญาท่ีสมบูรณ์ มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม  
มีสัมพันธภาพและการส่ือสารที่ดี รู้จักแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
                                ๑๐.๔ ส่งเสริมกิจกรรมชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
กีฬา ดนตรี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
                                ๑๐.๕ เพื่อให้สามารถใช้ทักษะชีวิตพัฒนาตนเองและสังคม 
                ข้อ ๑๑ วัตถุประสงค์กิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ชุมชน 
                                ๑๑.๑ เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน สังคมและองค์กรอ่ืนๆ 
                                ๑๑.๒ เพื่อให้มีความเสียสละ มีความเอ้ืออาทร มีความรับผิดชอบ ต่อสังคมและส่วนรวม 
                                ๑๑.๓ เพื่อให้สามารถท างานได้ด้วยตนเอง พึ่งพาตนเองและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้
                                ๑๑.๔ เพื่อให้มีทักษะการประชาสัมพันธ์และประสานสัมพันธ์กับชุมชน 

ตอนที่ ๓  
หน้าที่ของคณะอนุกรรมการกิจกรรมหลัก อกท.  

                ข้อ ๑๒ คณะอนุกรรมการกิจกรรมหลัก อกท. มีหน้าที ่ดังนี ้
                                ๑๒.๑ ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ โครงการกิจกรรมหลัก อกท. 
                                ๑๒.๒ กล่ันกรองแผนปฏิบัติการโครงการกิจกรรมหลัก อกท. ร่วมกับ 
คณะกรรมการด าเนินงาน อกท. ระดับหน่วย และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
                                ๑๒.๓ ให้การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานในการด าเนินกิจกรรมหลัก อกท.  
                                ๑๒.๔ ติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมหลัก อกท. 
                                ๑๒.๕ สรุปและรายงานผลการด าเนินกิจกรรมหลัก อกท.ต่อคณะกรรมการด าเนินงาน 
อกท. ระดับหน่วย ในแต่ละภาคเรียน 

ตอนที่ ๔  

การอนุมัติแผนปฏิบัติการ  

                ข้อ ๑๓ แผนปฏิบัติการกิจกรรมหลัก อกท. ที่ผ่านการกล่ันกรองของคณะอนุกรรมการกิจกรรม
หลัก อกท. ให้เสนอครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงานพิจารณาก่อนน าเสนอคณะกรรมการอ านวยการ 
อกท. ระดับหน่วย พิจารณาให้ความเห็นชอบ 



                ข้อ ๑๔ แผนปฏิบัติการกิจกรรมหลัก อกท. ที่ได้ผ่านความเห็นชอบแล้ว ให้คณะกรรมการ
ด าเนินงาน อกท. ระดับหน่วย จัดท าเป็นปฏิทินประจ าปีของหน่วย 

ตอนที่ ๕  
แผนภูมิการด าเนินกิจกรรมหลัก อกท. 

               ข้อ ๑๕ การบริหารกิจกรรมหลัก อกท. ให้ยึดแนวทางการบริหารตามแผนภูมิ ดังนี ้

 
  
 

 

 

 



บทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษากิจกรรมหลักและชมรม 

เพื่อให้การจัดกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์และอยู่

ในกรอบระบบคุณภาพภายในสถานศึกษา คือ ระบบกิจกรรมจึงก าหนดบทบาทหน้าที่ ภาระงานของครูที่

ปรึกษากิจกรรมหลักและชมรมของวิทยาลัยติณสูลานนท์ ดังนี ้

1. ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจร่วมกันและก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมกับคณะกรรมการ

ด าเนินงานระบบกิจกรรมของวิทยาลัย ฯ 

2. ครูที่ปรึกษาร่วมกับนักศึกษาเลือกคณะกรรมการด าเนินงานจากสมาชิก 

3. วางแผนจัดท าแผนงาน โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานตลอดภาคเรียนและปีการศึกษา 

4. จัดกิจกรรมตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว ้

5. ประเมินผลระหว่างด าเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนและบรรลุวัตถุประสงค์โดยร่วมกับ

นักศึกษา ก ากับ ติดตามประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 

บันทึกผลการประเมินเป็นระยะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข 

6. สรุปประเมินผลภาพรวมของการจัดกิจกรรม โดยครูที่ปรึกษาตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของ

นักศึกษาตลอดภาคเรียนและปีการศึกษา 

7. จัดให้มีการน าเสนอผลงาน อันเกิดจากการร่วมกิจกรรมตลอดปีการศึกษาและส ารวจความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

8. ครูที่ปรึกษาร่วมกับคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษาร่วมกัน

ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมของนักศึกษาส่งคณะกรรมการด าเนินงานระบบกิจกรรมของ

วิทยาลัยฯ 

9. ครูที่ปรึกษาร่วมกับคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษาร่วมกันก าหนด

กิจกรรมให้นักศึกษาท่ีไม่ผ่านกิจกรรมแล้วด าเนินการประเมินใหม ่

10. รายงานผลรวมกับคณะกรรมการด าเนินงานระบบกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสนอวิทยาลัยทราบต่อไป 

*************************** 

 

 


