
รายละเอียดหลักเกณฑก์ารประกวด 

โครงงานในรายวิชา หรือ โครงการสหกิจศึกษา ส าหรับนักศึกษาชั้นปี 4   การประกวดโครงการในรายวิชาแบ่ง
ออกเป็น 3 สาขา ดังนี้  

สาขากายภาพ หมายถึง โครงการที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์กายภาพ ได้แก่ เคมี วัสดุศาสตร์ ฟิสิกส์ 
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ดาราศาสตร์ ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ เช่น การสกัดด้วย
กระบวนการเคมี การปรับปรุงวัสดุด้วยกระบวนการทางเคมี การสร้างสมการคณิตศาสตร์จากการศึกษาธรรมชาติ ฯลฯ 

 สาขาชีวภาพ หมายถึง โครงการที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้แก่ สัตวววิทยา พฤกษศาสตร์ จุล
ชีววิทยา ชีวเคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ ตัวอย่างเช่น  การศึกษาระบบนิเวศ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การย่อยสลายด้วยเอนไซม์ การศึกษาด้านยีน และโปรตีนฯ 

สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หมายถึง โครงการที่ใช้บูรณาการวิทยาศาสตร์หลายสาขา ซึ่งแสดงได้ด้วยชิ้นงานที่
ประดิษฐ์ขึ้น หรือข้อมูลการทดลอง ได้แก่โครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมด้านการจัดการด้านพลังงาน โครงงานด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ อาหารและสุขภาพ ปัญญาประดิษฐ์ และวิทยาการหุ่นยนต์ เป็นต้น 

หมายเหตุ : โครงการที่ส่งประกวดต้องไม่ได้ลอกเลียนแบบจากคนอ่ืน 

รายละเอียดการส่งประกวด  

 แบบเสนอผลงาน โดยให้จัดพิมพ์รายละเอียดของผลงานให้เรียบร้อยตามความเหมาะสมตามหัวข้อในแบบ
เสนอผลงานฯ ที่ก าหนด (ไม่เกิน 3 หน้า) และตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อผลงาน Save เป็นไฟล์ Word และ PDF 
นักศึกษาที่ส่งเข้าฯ และแนบ QR code ไฟล์เล่มฉบับเต็มประกวดจะต้องเข้าร่วมการน าเสนอผลงาน โดยมี
เวลาในการน าเสนอ (ไม่รวมการตอบค าถาม) 10 นาที (แยกออกเป็นแต่ละสาขา) ก าหนดส่งผลงานวันที่ 16 
มีนาคม 2566 ออนไลน์  

 อบรมการน าเสนอผลงานวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 
 จัดประกวดและประกาศผลในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น.  

ประเภทรางวัล 

o เงินรางวัลระดับดีเด่น (the best project Award)    จ านวน 5,000 บาท  
o เงินรางวัลระดับดีมาก       จ านวน 3,000 บาท 
o เงินรางวัลระดับดี       จ านวน 1,000 บาท 

หมายเหตุ : 1.หากโครงการมีจ านวนมาก คณะกรรมการตัดสินรอบเอกสารก่อน 1 รอบ และประกาศผลเพ่ือน าเสนอ
บนเวที และทุกรางวัลนักศึกษาได้รับเกียรติบัตรพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา 

              2.โครงการที่ได้รับรางวัลหรือตรงกับขอบเขตการประกวดขอให้ส่งต่อไปยัง โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award” (I-New Gen Award) ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
เดือนกรกฎาคม – มิถุนายน 2566 โดยคณะฯ สนับสนุนค่าเดินทางให้นักศึกษา 
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เกณฑ์การให้คะแนนการประกวดโครงงานในรายวิชาหรือโครงการสหกิจศึกษา ส าหรับนักศึกษาชั้นปี 4    
 

 นักศึกษาท่ีเข้าร่วมประกวดน าเสนอพร้อมสื่อน าเสนอผลงาน ใช้เวลาน าเสนอไม่เกิน 10 นาที และตอบข้อ
ซักถาม 5 นาที รวม 15 นาที ทั้งนี้ หากนักศึกษาใช้เวลาในการน าเสนอน้อยกว่า 10 นาที ให้ทดแทน
เวลาที่เหลือเป็นการตอบข้อซักถาม จนครบ 15 นาที โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนจากคณะกรรมการตัดสิน 
ประกอบด้วย เกณฑ์การพิจารณา  
4 ส่วน ดังนี้ 

 
 ส่วนที่ 1: ภาพรวมของโครงการ 

 ส่วนที่ 2: ความเหมาะสมของสื่อ 

 ส่วนที่ 3: การน าเสนอ 
หัวข้อเกณฑ์ คะแนน 

ส่วนที่ 1. ภาพรวมของโครงการ 
o ชื่อเรื่อง 
o ความคิดสร้างสรรค์/ เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
o ความถูกต้องของระเบียบวิธีวิจัย วิธีการ

ด าเนินการ วิธีการวิเคราะห์ ความเหมาะสม
ของสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

o ผลการวิจัย 
o ศักยภาพในการต่อยอดหรือการน าไปใช้

ประโยชน์ต่อชุมชน 

20 

  



ส่วนที่ 2. ความเหมาะสมของสื่อการน าเสนอ 
o สื่อมีความชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสมกับเนื้อหา 

10 

ส่วนที่ 3. บุคลิกภาพ 
o ความชัดเจนในการพูดน าเสนอ การใช้ภาษา และ

การตอบข้อซักถาม ภาษากายและการบริหารเวลา
เหมาะสมส าหรับ 10 นาที 

10 

รวมคะแนน 40 
 

 

ระดับรางวัล เกณฑ์การให้รางวัล 

รางวัลชนะเลิศ 

(รางวัลระดับดีเด่น The best project award ) 

ผู้ที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่นเป็นผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุด 
และมีคะแนนรวมตั้งแต่ 32 คะแนนขึ้นไป 

รองชนะเลิศอันดับ 1 

(รางวัลระดับดีมาก) 

ผู้ที่ได้รับรางวัลระดับดีมากเป็นผู้ที่ได้คะแนนรองจาก
รางวัลระดับดีเด่น และมีคะแนนรวมตั้งแต่ 28 คะแนน
ขึ้นไป 

รองชนะเลิศอันดับ 2 

(รางวัลระดับดี) 

ผู้ที่ได้รับรางวัลระดับดีเป็นผู้ที่ได้คะแนนรองจากรางวัล
ระดับดมีาก และมีคะแนนรวมตั้งแต่ 24 คะแนนขึ้นไป 

 
หมายเหตุ :  ในกรณีท่ีคะแนนเท่ากันให้การตัดสินการประกวดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสินในแต่ละด้าน
และให้ใช้มติเอกฉันทใ์นการพิจารณา 

 

 
 

 




