โครงการจัดประกวดหนังสือเลมเล็ก (Small Book)
เรื่อง “องคความรูด านมาตรฐานความปลอดภัยสินคาเกษตรและอาหาร”
๑. หลักการและเหตุผล
จากสถานการณและแนวโนมความปลอดภัยดานอาหารในปจจุบัน พบวามีการปนเปอนของเชื้อกอ
โรค สารเคมี และยาปฏิชีวนะในอาหารมากขึ้น นอกจากนั้นยังเกิดการระบาดของโรคที่มีอันตรายทั้งตอผูบริโภค
และระบบการผลิต การนําเขา รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคที่ไมเหมาะสม ไมคํานึงถึงสุขภาพ ที่จะนําไปสูภาวะโรค
ต า ง ๆ การสร า งระบบอาหารศึ กษา (Food Education) จึ ง เป น นโยบายที่ สํ าคั ญของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ที่ตองการใหความรู ความเขาใจดานอาหารศึกษาแกผูที่เกี่ยวของตลอดหวงโซอาหาร เพื่อใหเกิดความ
ตระหนักและมีจิตสํานึกรวมกันในการสรางคานิยมในการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อลดอัตราการ
เจ็บปวยที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคอาหารที่ไมถูกตอง
การสร างระบบอาหารศึ กษาเปนยุทธศาสตรหนึ่งที่มีวัตถุป ระสงคเพื่อสงเสริมและพัฒ นาองค
ความรูดานมาตรฐานและความปลอดภัยใหแกผูเกี่ยวของตลอดหวงโซอาหาร ในการการปลูกฝงทัศนคติ และ
คานิยมที่ถูกตองเกี่ยวกับการเลือกซื้ออาหารที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัยตั้งแตระดับเยาวชน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกลุมเยาวชนในสถานศึกษาตางๆถือไดวาเปนการวางรากฐานดานการศึกษาเกี่ยวกับความรูในการผลิต
สินคาที่มีคุณภาพไดมาตรฐานและมีความปลอดภัย เนื่องจากเยาวชนเหลานี้จะตองเติบโตเปนผูใหญที่ตระหนักใน
การบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ในปจจุบันการเรียนรูของเยาวชนในสถานศึกษาเนนกระบวนการเรียนรูแบบมีสวน
รวม โดยผานการศึกษาคนควา การคิดวิเคราะห สังเคราะห ตลอดจนสามารถนําองคความรูที่ไดรับมานําเสนอ
หรือถายทอดใหกับผูอื่นไดอยางถูกตอง ซึ่งหนังสือเลมเล็ก เปนสื่อประเภทหนึ่ง ที่เยาวชนจะสามารถเขียนถายทอด
เรื่องราวหนังสือตามกรอบเรื่องที่ไดรับและจัดทําเปนรูปเลมสําเร็จ โดยมีความเหมาะสมของเนื้อหา ภาษา และ
ภาพประกอบ ซึ่งเปนการสรางระบบความคิดในการจัดการกระบวนการเรียนรูในเรื่องอาหารศึกษาใหแกเยาวชนได
เปนอยางดี ตลอดจนสามารถนําองคความรูที่ไดไปบอกกลาวกับบุคคลตางที่อยูรอบๆตัว เชน ครอบครัว โรงเรียน
และสังคม ซึ่งเปนประโยชนในการขยายผลในเรื่องการประชาสัมพันธโครงการอาหารศึกษาและเพิ่มบทบาทการมี
สวนรวมของเยาวชนในการสรางความตระหนักในการบริโภคอาหารปลอดภัยและไดมาตรฐาน
1

1

1

1

๒. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเสริม สรา งและพัฒ นาองคค วามรูดา นมาตรฐานความปลอดภัย ในสิน คา เกษตรและ
อาหารใหแกเยาวชนในสถานศึกษาผานชองทางประชาสัมพัน ธ และสื่อตางๆ และปลูกฝงทัศนคติตั้งแตระดับ
เยาวชนเพื่อพัฒนาไปสูผูบริโภคที่ตระหนักในเรื่องมาตรฐานสินคาสินคาเกษตรและอาหารตอไปในอนาคต
2.2 เพื่ อ เพิ่ ม บทบาทการมีส ว นรว มของเยาวชน ในการนํ า องคค วามรู ด า นมาตรฐานความ
ปลอดภัยในสิน คา เกษตรและอาหาร ถา ยทอดผาน Small Book เพื่อเผยแพรใหแกบุคคลอื่น ในครอบครัว
โรงเรียน และสังคม ไดรับรูและตระหนักในการบริโภคอาหารปลอดภัย
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๓. วิธีการดําเนินงาน
3.1 จัดทําสปอตวิทยุที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับองคความรูเรื่องอาหารศึกษาและประชาสัมพันธ
“โครงการจัดประกวดหนังสือเลมเล็ก (Small Book)” ผานสื่อ เชน วิทยุ
3.2 จัดทําแผนพับ โปสเตอร ประชาสัมพันธ “โครงการจัดประกวดหนังสือเลมเล็ก
(Small Book)”
3.2 ใหความรูแกเยาวชนในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยสินคาเกษตรและอาหารโดยเผยแพร
ผานเอกสาร แผนพับ ภาพยนตร Q Man ไปยังโรงเรียนเปาหมายทั่วประเทศโดยรวมกับ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
3.2 ดําเนินการจัดประกวดหนังสือเลมเล็ก (Small Book) ทั่วประเทศ โดยผลงานที่ไดรับคัดเลือก
จากทั่วประเทศตองมาทําการแขงขันรอบสุดทายที่กรุงเทพฯโดย สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางและคาที่พักในระหวางการแขงขัน
3.3 เยาวชนที่ไดรับรางวัลจะไดรับคัดเลือกเปน อาสาสมัคร Q ในการประชาสัมพันธงานและ
โครงการที่เกี่ยวของกับมาตรฐานความปลอดภัยสินคาเกษตรและอาหารตอไป
4. หลักเกณฑการจัดประกวดหนังสือเลมเล็ก (Small Book)
4.1 คุณสมบัติผูเขาแขงขัน
- นักเรียนระดับชั้น ป.1 - 6
- นักเรียนระดับชั้น ม.1 - 3
- นักเรียนระดับชั้น ม.4 - 6
4.2 หัวขอในการแขงขัน
กรอบเรื่องเปนหนังสือเลมเล็กที่เกี่ยวกับองคความรูดานมาตรฐานความปลอดภัยสินคาเกษตรและ
อาหาร ดังนี้
นักเรียนระดับชั้น ป.1 – 6 ประกวดในหัวขอ “เด็กยุคใหมฉลาดซื้อฉลาดกิน”
- นักเรียนระดับชั้น ม.1 – 3 ประกวดในหัวขอ “บริโภคอยางไร ปลอดภัยในชีวิต”
- นักเรียนระดับชั้น ม.4 – 6 ประกวดในหัวขอ “รักชีวิต คิดถึง Q”
4.3. รูปแบบของหนังสือเลมเล็ก
4.3.1 รูปแบบของหนังสือเลมเล็ก
4.3.1.1 นักเรียนระดับชั้น ป.1 - 6
- ใชกระดาษ 100 ปอนด ขนาด A4 พับครึ่ง
- รูปเลมประกอบดวย หนาปกและปกหลัง มีเนื้อหา รวมไมเกิน 4 หนา เย็บเขาเลม
- เรื่องที่แตงขึ้นเองหรือดัดแปลงมาจากเรื่องที่มีอยูเดิมก็ได
- ขนาดและรูปแบบของตัวอักษรมีขนาดเหมาะสม อานงาย
- มีภาพประกอบระบายสีดวยสีไม
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4.3.1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.1 - 3
- ใชกระดาษ 100 ปอนด ขนาด A4 พับครึ่ง
- รูปเลมประกอบดวย หนาปกและปกหลัง มีเนื้อหา รวมไมเกิน 8 หนา เย็บเขาเลม
- เรื่องที่แตงขึ้นเองหรือดัดแปลงมาจากเรื่องที่มีอยูเดิมก็ได
- ขนาดและรูปแบบของตัวอักษรมีขนาดเหมาะสม อานงาย
- มีภาพประกอบระบายสีดวยสีไม
4.3.1.3 นักเรียนระดับชั้น ม.4 - 6
- ใชกระดาษ 100 ปอนด ขนาด A4 พับครึ่ง
- รูปเลมประกอบดวย หนาปกและปกหลัง มีเนื้อหา รวมไมเกิน 12 หนา เย็บเขาเลม
- เรื่องที่แตงขึ้นเองหรือดัดแปลงมาจากเรื่องที่มีอยูเดิมก็ได
- ขนาดและรูปแบบของตัวอักษรมีขนาดเหมาะสม อานงาย
- มีภาพประกอบระบายสีดวยสีไม
4.3.2 ผลงานที่ที่สงเขาประกวดถือเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ
4.4 เกณฑการใหคะแนน 100คะแนน
4.4.1 เนื้อหาสาระ
30 คะแนน
4.4.2 ภาพประกอบ
25 คะแนน
4.4.3 ความคิดสรางสรรค
25 คะแนน
4.4.4 ความถูกตองของภาษา
5 คะแนน
4.4.5 ชื่อเรื่อง
5 คะแนน
4.4.6 ขนาดและรูปแบบตัวอักษร
5 คะแนน
4.4.7 ความสวยงามของรูปเลม
5 คะแนน
4.5 เกณฑการตัดสินและรางวัล
4.5.1 ผูที่ไดคะแนนสูงสุดในแตละระดับชั้นจะไดรับรางวัลชนะเลิศ และผูที่ไดคะแนนรองลง
ไปอีก 4 ลําดับ จะไดรับรางวัลชมเชย โดย
- รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล จะไดรับเงินรางวัลละ
20,000 บาท
- รางวัลชมเชย 4 รางวัล จะไดรับเงินรางวัลละ
5,000 บาท
4.5.2 โรงเรียน
โรงเรียนที่มีนักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศจะไดรับโลเกียรติคุณจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
- โรงเรียนที่มีนักเรียนไดรับรางวัลชมเชย จะไดรับโลเกียรติคุณจาก
ผูอํานวยการสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
4.5.3 ผูที่ไดคะแนนสูงกวา 80 คะแนน แตไมไดรางวัลชมเชยจะไดรับไดรับเกียรติบัตรจาก
ผูอํานวยการสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
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4.6 คณะกรรมการตัดสินการประกวด
คณะกรรมการประกอบไปดวย
- ผูอํานวยการสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
ผูอํานวยการกองนโยบายมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
- ผูทรงคุณวุฒิในดานภาษาไทย นักเขียน นักวาดภาพหนังสือเด็ก กระทรวงศึกษาธิการ
- นักวิชาการของสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ที่ไดรับมอบหมาย
- ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ไดรับมอบหมาย

5. กลุมเปาหมาย
โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทั่วประเทศ
6. วัน เวลา และสถานที่
ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน ๒๕๕6 ถึง 15 สิงหาคม ๒๕๕6

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 เยาวชนในสถานศึกษาไดรับองคความรูในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย สินคาเกษตรและ
อาหารผานสื่อประชาสัมพันธภายในโรงเรียน ไดแก เอกสาร แผนพับ ภาพยนตร Q Man และตระหนักรูโดย
สามารถถายทอดองคความรูที่ไดรับผานสื่อ Small Book โดยมีการบรรยายเรื่องราวโดยมีภาพประกอบไดอยาง
ถูกตอง ซึ่งองคความรูเหลานี้สามารถถายทอดไปยังบุคคลตางๆใน ครอบครัว ชุมชน และสังคม ตอไปได
7.2 เยาวชนที่มีผลงานที่ไดรับรางวัล จะเปนอาสาสมัคร Q ในการประชาสัมพันธโครงการ และการ
ดําเนินงานกิจกรรมที่เกี่ยวของกับมาตรฐานความปลอดภัยสินคาเกษตรและอาหารของ มกอช.
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองนโยบายมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

