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การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2565 

มหาวิทยาลยัแม่โจ้-แพร่ เฉลมิพระเกยีรติ 
 

1.   หลกัการและเหตุผล 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นตวัขบัเคล่ือนโลกท่ีส าคญัมาเป็นเวลาเน่ินนาน ผลพวงจากการคิดคน้

ทางวิทยาศาสตร์เขา้มาสอดแทรกอยู่ในชีวิตประจ าวนัของเราทุกเส้ียววินาที โดยพื้นฐานแลว้วิทยาศาสตร์ คือ
กระบวนการท่ีไม่จบส้ินของการถกเถียงโตแ้ยง้ การวิเคราะห์ขอ้เท็จจริง และการตรวจสอบทบทวน แต่ละ
แขนงของวิชาวิทยาศาสตร์ยงัมีความเช่ือมโยงกันอย่างน่าสนใจ ดังนั้ นการให้ความส าคัญต่อการศึกษา
ทางดา้นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และการสร้างเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาดา้นน้ีจึงมีความส าคญัยิ่งต่อการ
พฒันาประเทศให้เจริญกา้วหนา้ ประโยชน์จากการไดเ้ขา้ร่วมแข่งขนันั้น นอกเหนือไปจากรางวลัท่ีไดรั้บจาก
การประกวดแลว้ นักเรียนยงัได้มีโอกาสแสดงฝีมือและผลงาน ซ่ึงนับเป็นประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าส าหรับ
นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมประกวดเองและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ
ไทย ทางมหาวิทยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  จึงไดจ้ดัให้มีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ส าหรับ
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทักษะทางความคิดและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีดีขึ้นต่อไป 
 
2.   วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อใหน้กัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้ในเร่ืองท่ีสนใจ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละ 
มีความสามารถในการใชท้กัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการท าวิจยั 

2.2 เพื่อใหน้กัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.3 เพื่อใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสน าเสนอผลงานของตนเอง และมีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์

กบัเพื่อนๆ นกัเรียน และอาจารยจ์ากโรงเรียนต่างๆ  
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3.   รายละเอยีดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
3.1   โครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีจดัประกวด แบ่งเป็น 2 ระดบัคือ 

-   ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
-   ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

3.2   จ านวนนกัเรียนและอาจารยท่ี์ปรึกษาในโครงงาน 
 นกัเรียนผูจ้ดัท าและน าเสนอโครงงาน สามารถมีไดสู้งสุด 3 คนต่อ 1 โครงงาน 
 อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน สามารถมีไดสู้งสุด 2 คนต่อ 1 โครงงาน 

3.3   การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ แบบออนไลน์ แบ่งเป็น 2 รอบ 

3.3.1 รอบคดัเลือก ประกวดผ่านวิดีโอ การน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ความยาววิดีโอ      
ไม่เกิน 10 นาที โดยใหอิ้สระส าหรับรูปแบบการน าเสนอ สามารถตดัต่อวิดีโอได ้   
โดยคดัเลือก 5 อนัดบัท่ีมีคะแนนสูงสุด ผา่นเขา้สู่รอบตดัสิน 
ส่งวิดีโอการน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบแผ่นดีวีดี จ านวน 1 แผ่น/โครงงาน  
และเล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์ จ านวน 5 เล่ม/โครงงาน 
มาท่ี อาจารย ์ดร.ธญัญรัตน์ เช้ือสะอาด มหาวิทยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ   
เลขท่ี 17 หมู่ 3 ต าบลแม่ทราย อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ 54140 
 

3.3.2 รอบตดัสิน ทีมท่ีผา่นการคดัเลือก 5 ทีม น าเสนอโครงงานและตอบขอ้ซกัถามของ
คณะกรรมการแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet ในวนัพุธ ท่ี 17 ส.ค. 2565 
      

4.   ระยะเวลาด าเนินการ 

20 พ.ค. – 26 ก.ค. 2565     เปิดรับสมัครส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  

สามารถดาวน์โหลดหลกัเกณฑ ์รูปแบบการเขียนเล่มโครงงาน และ
แบบฟอร์มใบสมคัร ไดท้างเวบ็ไซต ์:  http://sciweek.phrae.mju.ac.th/ 

การส่งใบสมัคร สามารถเลือกสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางใดช่อง
หนึ่ง ดังนี ้

1) ทางไปรษณีย ์  

ส่งใบสมคัร พร้อมเล่มโครงงาน จ านวน 5 เล่ม/โครงงาน และแผ่นดีวีดี 
วิดีโอการน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 แผ่น/โครงงาน ทาง
ไปรษณีย  ์หรือน าส่งด้วยตนเองมาท่ี อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เช้ือสะอาด 
มหาวิทยาลยัแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เลขท่ี 17 หมู่ 3 ต าบลแม่ทราย 
อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ 54140  

http://sciweek.phrae.mju.ac.th/
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    2) ส่งใบสมคัรทางอีเมล :  basicscimjup@gmail.com  หรือ  
thanyaratc@hotmail.com  

3) สมคัรออนไลน์ : https://forms.gle/FNkRWVaNxdDweQdD9  

หมายเหต ุ โครงงานท่ีส่งใบสมัครทางอเีมล และสมัครออนไลน์ จะตอ้งส่ง

เล่มโครงงานฉบบัสมบูรณ์ จ านวน 5 เล่ม/โครงงาน และแผน่ดีวีดี วิดีโอ
การน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 แผ่น/โครงงาน ภายใน     

วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2565 โดยส่งไปรษณีย ์หรือน าส่งดว้ยตนเองมาท่ี  
อาจารย ์ดร.ธญัญรัตน์ เช้ือสะอาด มหาวิทยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระ

เกียรติ  เลขท่ี 17 หมู่ 3 ต าบลแม่ทราย อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ 54140 

8 ส.ค. 2565   ประกาศรายช่ือโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีผ่านเข้ารอบตัดสิน (5 ทีม) 
ผา่นทางเวบ็ไซต ์:  http://sciweek.phrae.mju.ac.th/ 

11 ส.ค. 2565 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก 5 ทีม ทดสอบการใช้โปรแกรม Google Meet 

17 ส.ค. 2565 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์รอบตัดสิน ผา่นโปรแกรม Google Meet 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

เวลา 08.30 น. – 09.00 น.  ลงทะเบียน  
เวลา 09.00 – 09.10 น. แนะน าคณะกรรมการตดัสินโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และกติกาในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
เวลา 09.10 น.  เร่ิมน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ แบบออนไลน์ 
โดยทีมท่ี 1–5 น าเสนอโครงงานด้วย PowerPoint ไม่เกิน 10 นาที และ   
ตอบขอ้ซกัถามของคณะกรรมการ 5 นาที ตามเวลาดงัน้ี 
ทีมท่ี 1 เวลา 09.10 – 09.25 น. 
ทีมท่ี 2 เวลา 09.35 – 09.50 น. 
ทีมท่ี 3 เวลา 10.00 – 10.15 น. 
ทีมท่ี 4 เวลา 10.25 – 10.40 น. 
ทีมท่ี 5 เวลา 10.50 – 11.05 น. 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เวลา 12.30 น. – 13.00 น.  ลงทะเบียน  
เวลา 13.00 – 13.10 น. แนะน าคณะกรรมการตดัสินโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และกติกาในการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์  

mailto:basicscimjup@gmail.com
mailto:thanyaratc@hotmail.com
https://forms.gle/FNkRWVaNxdDweQdD9
http://sciweek.phrae.mju.ac.th/
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เวลา 13.10 น.  เร่ิมน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ แบบออนไลน์ 
โดยทีมท่ี 1–5 น าเสนอโครงงานด้วย PowerPoint ไม่เกิน 10 นาที และ   
ตอบขอ้ซกัถามของคณะกรรมการ 5 นาที ตามเวลาดงัน้ี 
ทีมท่ี 1 เวลา 13.10 – 13.25 น. 
ทีมท่ี 2 เวลา 13.35 – 13.50 น. 
ทีมท่ี 3 เวลา 14.00 – 14.15 น. 
ทีมท่ี 4 เวลา 14.25 – 14.40 น. 
ทีมท่ี 5 เวลา 14.50 – 15.05 น. 
 

เวลา 18.00 น. ประกาศผลการตัดสินประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลาย  
ผา่นทางเวบ็ไซต ์:  http://sciweek.phrae.mju.ac.th/ 

 

5.   รางวลั 

• รางวัล แบ่งออกเป็นเป็น 2 ระดบั คือ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลาย  
โดยแต่ละระดบั มีรายละเอียดดงัน้ี 
-   รางวลัท่ี  1    เงินรางวลั    2,000  บาท    พร้อมโล่รางวลัและเกียรติบตัร 
-   รางวลัท่ี  2    เงินรางวลั    1,500  บาท    พร้อมโล่รางวลัและเกียรติบตัร 
-   รางวลัท่ี  3    เงินรางวลั    1,000  บาท    พร้อมโล่รางวลัและเกียรติบตัร 
-   รางวลัชมเชย    โล่รางวลัและเกียรติบตัร จ านวน 2 รางวลั 

 

6.   การตัดสิน 
การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

6.1 รอบคดัเลือก 
6.1.1   ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
6.1.2   การใชท้กัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต 
- การตั้งสมมุติฐาน 
- ขั้นตอนการทดลอง 
- ผลการทดลอง 
- สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 

6.1.3   รูปแบบรายงาน 
- ความถูกตอ้งของขอ้มูล ครบถว้น ชดัเจน ในลกัษณะรูปภาพ กราฟ และตารางอยา่งถูกตอ้ง

และเหมาะสม  

http://sciweek.phrae.mju.ac.th/
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- ถูกตอ้งตรงตามแบบฟอร์มรูปแบบการเขียนเล่มโครงงานท่ีก าหนด โดยแบ่งแต่ละหวัขอ้
อยา่งชดัเจนตามล าดบั 

6.1.4   การน าเสนอโครงงาน (น าเสนอผา่นวิดีโอ) 
- การน าเสนอขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน  
- การใชท้กัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
- ความสวยงาม ความน่าสนใจ ความเหมาะสมในการน าเสนอ 

6.1.5   ความสมบูรณ์ในภาพรวมของผลงานท่ีเขา้ประกวด 
6.2 รอบตดัสิน (เฉพาะโครงงานท่ีผา่นเขา้รอบตดัสิน 5 ทีม) 

6.2.1 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
6.2.2 การใชท้กัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต 
- การตั้งสมมุติฐาน 
- ขั้นตอนการทดลอง 
- ผลการทดลอง 
- สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 

6.2.3 การน าเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการในวนัประกวด 
- บุคลิกลกัษณะ การใชน้ ้าเสียง และความมัน่ใจในการน าเสนอ 
- การน าเสนอเป็นล าดบัขั้นตอน และมีรูปแบบการน าเสนอท่ีน่าสนใจ 
- การใชภ้าษาและความสามารถในการส่ือความหมาย 
- การน าเสนอโครงงานตามเวลาท่ีก าหนด 
- การน าเสนอโครงงานดว้ย PowerPoint ตอ้งมีการน าเสนอขอ้มูลท่ีชดัเจน ครบถว้น ใน

ลกัษณะรูปภาพ  กราฟ  และตารางอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  
- ความสวยงาม และเหมาะสมของ PowerPoint ท่ีใชน้ าเสนอ 

6.2.4 การตอบปัญหา และขอ้ซกัถามของคณะกรรมการ 
- ตอบปัญหา ไดถู้กตอ้งและครอบคลุม 
- ปฏิภาณ ไหวพริบ ในการตอบค าถามและการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 

6.2.5   ความสมบูรณ์ในภาพรวมของผลงานท่ีเขา้ประกวด 
 
7.   ติดต่อสอบถามรายละเอยีด 

• สอบถามรายละเอียดไดท่ี้ อาจารย ์ดร.ธญัญรัตน์ เช้ือสะอาด 
โทรศพัท ์054-648593-5 ต่อ 6043  หรือ  0910799208 
E-mail :  thanyaratc@hotmail.com  
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รูปแบบการเขียนเล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์ 
 
1.  เน้ือหาของโครงงาน ความยาวเน้ือหา 5 – 20 หนา้กระดาษ A4 พิมพด์ว้ยตวัอกัษร Angsana New  

2.  ระยะขอบกระดาษ ดา้นบน 1 น้ิว ดา้นล่าง 1 น้ิว ดา้นซ้าย 1.5 น้ิว ดา้นขวา 1 น้ิว  

3.  ขนาดตวัอกัษร 
3.1 ช่ือเร่ืองโครงงาน ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ขนาดตวัอกัษร 18 pt ตวัหนา 
3.2 ช่ือผู้ท าโครงงานและผู้ร่วมท าโครงงาน ขนาดตวัอกัษร 16 pt 
3.3 ช่ือที่ปรึกษาโครงงาน ขนาดตวัอกัษร 16 pt 
3.4 สถานศึกษา/สังกดั ขนาดตวัอกัษร 16 pt 
3.5 บทคัดย่อ ขนาดตวัอกัษร 16 pt 
3.6 ค าส าคัญ ขนาดตวัอกัษร 16 pt (ไม่เกิน 6 ค า) 
3.7 หัวข้อหลกั ในเล่มโครงงาน เช่น บทน า วตัถุประสงค ์ฯลฯ ขนาดตวัอกัษร 16 pt ตวัหนา 
3.8 เน้ือหา ในหัวขอ้หลกัแต่ละหวัขอ้ ขนาดตวัอกัษร 16 pt 

4.  รายละเอียดหวัขอ้หรือเน้ือหาท่ีปรากฏในเล่มโครงงานใหเ้ป็นไปตามเกณฑวิ์ชาการทัว่ไป  
     ส่วนประกอบหัวข้อหลกั เรียงตามล าดับดังต่อไปนี ้หรือตามความเหมาะสม 

4.1 ช่ือเร่ืองโครงงาน : ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
4.2 ช่ือผู้ท าโครงงานและผู้ร่วมท าโครงงาน : ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
4.3 ช่ือที่ปรึกษาโครงงาน 
4.4 สถานศึกษา/สังกดั  
4.5 กติติกรรมประกาศ  
4.6 บทคัดย่อ : เป็นการสรุปสาระส าคญัของเร่ือง โดยเฉพาะวตัถุประสงค ์วิธีการ และผลการวิจยั 
4.7 ค าส าคัญ : ค าส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาในโครงงาน (ไม่เกิน 6 ค า) 
4.8 บทน า : เขียนความส าคญัของปัญหา การตรวจเอกสาร (Literature review) เฉพาะส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบังานในโครงงานเท่านั้น 
4.9 วัตถุประสงค์ : เขียนจุดมุ่งหมายของงานวิจยัใหช้ดัเจน 
4.10 วิธีการด าเนินการวิจัย : เขียนระเบียบวิธีการวิจยั อุปกรณ์และวิธีการ รวมทั้งวิธีการวิเคราะห์

ขอ้มูล โดยเขียนกระชบัไม่ควรพรรณนา 
4.11 ผลการวิจัยและวิจารณ์ผล : ผลการวิจยัและวิจารณ์ จะเขียนแยกหรือรวมกนัก็ได ้โดยแสดง

ขอ้มูลท่ีส าคญัและจ าเป็น ในรูปแบบตาราง กราฟ หรือรูปภาพ  
4.12 สรุปผล  
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4.13 เอกสารอ้างองิ : ใหเ้รียงล าดบัตามตวัเลขท่ีปรากฏในเน้ือหาของบทความตามล าดบัของการ
อา้งอิงโดยเอกสารท่ีน ามาอา้งอิงควรไดม้าจากแหล่งท่ีมีการตีพิมพช์ดัเจน เช่ือถือได ้เช่น 
วารสาร หนงัสือ หรือแหล่งขอ้มูลอินเตอร์เน็ต ทั้งน้ีผูเ้ขียนตอ้งรับผิดชอบความถูกตอ้งของ
เอกสารอา้งอิงทั้งหมด 

5.  การเขียนเอกสารอา้งอิงใหอ้า้งอิงแบบระบบตวัเลข 
5.1 การอา้งอิงในเน้ือหาของโครงงาน (ภาษาไทย / ภาษาองักฤษ) 

ตวัอยา่ง  ในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง ก าหนดนดั หมายถึง ก าหนดวนัท่ีศาลนดัโจทกใ์ห้น าพยานมาสืบ
ทุกนดั เพราะไม่มีการสืบพยานจ าเลย ส่วนในชั้นพิจารณานั้น ก าหนดนดั หมายถึง ก าหนดวนัท่ี
ศาลนดัโจทกใ์หน้ าพยานมาสืบฝ่ายโจทกท์ุกนดั แต่ไม่รวมถึงนดัท่ีศาลใหจ้ าเลยน าสืบพยานฝ่าย
จ าเลย[1] 
ตวัอยา่ง  Crude extracts of various Agapanthus africanus plant parts were screened in vitro 
against economically important plant pathogenic fungi.[2] 

5.2 การอา้งอิงในเอกสารอา้งอิงทา้ยโครงงาน (ภาษาไทย / ภาษาองักฤษ) 
[1] ณรงค ์ใจหาญ. (2550). หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2, ส านกัพิมพว์ิญญูชน จ ากดั, 
กรุงเทพฯ, หนา้ 69. 
[2] Tegegne, G., Pretorius, J.C. & Swart, W.J. (2008). Antifungal properties of Agapanthus 
africanus L. extracts against plant pathogens. Crop Protection, 27, 1052-1060. 
 

หมายเหตุ น าส่งเล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์ จ านวน 5 เล่ม/โครงงาน   
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เกณฑ์การตัดสินและการให้คะแนนโครงงานวิทยาศาสตร์ รอบคัดเลือก 
 

ข้อ เกณฑ์การตัดสิน คะแนนเต็ม 

1. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของโครงงาน 10 

2. การใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของโครงงาน 
- การสังเกต, การตั้งสมมุติฐาน 
- ขั้นตอนการทดลอง 
- ผลการทดลอง, สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 

30 
10 
10 
10 

3. รูปแบบรายงาน 
-   ตอ้งมีการบนัทึกขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน ในลกัษณะรูปภาพ 

กราฟ และตารางอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  
-   มีความถูกตอ้งของรูปแบบรายงานตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด  
    โดยแบ่งแต่ละหวัขอ้อยา่งชดัเจนตามล าดบั 

15 
10 

 
5 
 

4. การน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ (น าเสนอผ่านวิดีโอ) 
-   การน าเสนอขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน  
-   การใชท้กัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
-   ความสวยงาม ความน่าสนใจ ความเหมาะสมในการน าเสนอ  

35 
15 
10 
10 

5. ความสมบูรณ์ในภาพรวมของผลงานท่ีเข้าประกวด 10 

  100 
 

หมายเหตุ ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 
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เกณฑ์การตัดสินและการให้คะแนนโครงงานวิทยาศาสตร์ รอบตัดสิน 
 
ข้อ เกณฑ์การตัดสิน คะแนนเต็ม 

1. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของโครงงาน 10 

2. การใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของโครงงาน 
- การสังเกต, การตั้งสมมุติฐาน 
- ขั้นตอนการทดลอง 
- ผลการทดลอง, สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 

20 
5 
5 

10 
3. การน าเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการในวันประกวด 

-  บุคลิกลกัษณะ การใชน้ ้าเสียง และความมัน่ใจในการน าเสนอ  
-  การน าเสนอเป็นล าดบัขั้นตอน และมีรูปแบบการน าเสนอท่ีน่าสนใจ 
-  การใชภ้าษาและความสามารถในการส่ือความหมาย 
-  การน าเสนอโครงงานตามเวลาท่ีก าหนด 
-   การน าเสนอโครงงานดว้ย PowerPoint ตอ้งมีการน าเสนอขอ้มูลท่ี

ชดัเจน ครบถว้น ในลกัษณะรูปภาพ  กราฟ  และตารางอย่างถูกตอ้ง
และเหมาะสม มีความถูกตอ้งตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 

-   ความสวยงาม และเหมาะสมของ PowerPoint ท่ีใชน้ าเสนอ 

40 
5 
5 
5 
5 

10 
 
 

10 
4. การตอบปัญหา และข้อซักถามของคณะกรรมการ 

-   ตอบปัญหา ไดถู้กตอ้งและครอบคลุม 
-   ปฏิภาณ ไหวพริบ ในการตอบค าถามและการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 

20 
15 
5 

5. ความสมบูรณ์ในภาพรวมของผลงานท่ีเข้าประกวด 10 

  100 
 

หมายเหตุ ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 


