
หลกัเกณฑก์ารประกวดการน าเสนอผลงานทางวิชาการกลุ่มนวตักรรมวิทยาศาสตรแ์ละ
ส่ิงประดิษฐ์สร้างสรรค ์(นักเรียน นิสิต และนักศึกษาปริญญาตรี) 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ ครัง้ท่ี 3 และระดบันานาชาติ ครัง้ท่ี 1 

มหาวิทยาลยัแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประจ าปี 2566 

 

1. คณุสมบติัของผู้เข้าประกวด 

• เป็นนักเรยีนที่ก ำลงัศึกษำอยู่ในระดบัมธัยมศกึษำตอนปลำย หรอืเทยีบเท่ำ (ประกำศนียบตัรวชิำชีพ 
(ปวช.)) หรอืนักศึกษำที่ก ำลงัศึกษำในระดบัปรญิญำตรหีรือเทียบเท่า (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.)) 

• จ ำนวนผูเ้ขำ้ประกวด ทมีละไม่เกนิ 3 คน (รวมทมีต่ำงระดบัได)้ 

• ครหูรอือำจำรยท์ีป่รกึษำจ ำนวนไม่เกนิ 2 คน โดยใหร้ะบุชื่อทีป่รกึษำในบทควำมฯ 

2. ข้อก าหนดต่างๆ 

2.1 ข้อก าหนดผลงาน 

 เป็นผลงำนกลุ่มนวตักรรมวทิยำศำสตร์และสิง่ประดิษฐ์สร้ำงสรรค์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่  2.1.1 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Innovation) ประกอบด้วย โครงงำนทำง

วทิยำศำสตร ์(Science Project) โครงกำรวจิยั (Research Project), ปัญหำพเิศษ (Special Problem), โครง
งำนสหกจิศกึษำ (Cooperative Education Project) 

2.1.2 นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์สร้างสรรค์ (Creative Invention Innovation) ประกอบด้วย นวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ์ทำงวิทยำศำสตร์  กำรเกษตร และอำหำร (Science Agricultural and Food Invention 
Innovation), นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ส ำหรบักลุ่มเปำะบำง ( innovative invention for vulnerable groups), 
นวตักรรมสิง่ประดษิฐส์ ำหรบัชวีติวถิใีหม่ (innovative invention for a new normal) 

2.2 ข้อก าหนดรปูแบบบทความและส่ือท่ีใช้น าเสนอ 

 ในรอบคดัเลือก ให้ใช้รูปแบบกำรเขยีนบทควำมตำมข้อก ำหนดของกำรประชุมฯ อย่ำงเคร่งครดั 
(รปูแบบบทควำม) โดยจะประกำศผลผ่ำนเวปไซตง์ำนประชุมฯ ในวนัที ่30 มถิุนำยน 2566 
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ในรอบตดัสนิ ก ำหนดใหใ้หใ้ชโ้ปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมหลกัในกำรท ำสื่อเพื่อ
น ำเสนอแบบปำกเปล่ำ โดยใช ้template ทีก่ำรประชุมฯ ก ำหนดให้โดยทมีทีผ่่ำนรอบคดัเลอืกจะต้องน ำไฟล์
น ำเสนอมำตดิตัง้ในหอ้งประชุมกวำงเพทำย ชัน้ 2 อำคำรน ำชยั ทนุผล ภำยในเวลำ 12.00 น. ของวนัที ่21 
กรกฎำคม 2566 ส ำหรบักลุ่มนวตักรรมสิง่ประดษิฐ์สร้ำงสรรค์ สำมำรถน ำผลงำนสิง่ประดิษฐ์มำตัง้แสดงที่
หน้ำห้องประชุมกวำงเพทำย ชัน้ 2 อำคำรน ำชยั ทนุผล ภำยในเวลำ 12.00 น. ของวนัที่ 21 กรกฎำคม 
2566 

2.3 ข้อก าหนดการน าเสนอผลงานในรอบตดัสิน 

 กำรน ำเสนอผลงำนวจิยัแบบปำกเปล่ำในแต่ละเรื่องจะใช้เวลำไม่เกิน 20 นำทีต่อเรื่อง โดยจะแบ่ง
เวลำส ำหรบัน ำเสนอ 10 นำท ีและเวลำส ำหรบัตอบค ำถำมจำกคณะกรรมกำร และผูร้่วมงำน 10 นำท ี

3. ก าหนดการ 

1 ม.ีค. - 15 พ.ค. 66 เปิดรบัลงทะเบียนบทควำมวิจัย (พร้อมช ำระค่ำลงทะเบียน) ผ่ำนเวปไซต์งำน
ประชุม 

16 พ.ค. - 29 ม.ิย. 66 กรรมกำรรอบคดัเลอืกประเมนิงำนวจิยัจำกบทควำมวจิยัทีส่ง่มำในระบบ 

30 ม.ิย. 66  ประกำศผลงำนวจิยัทีผ่่ำนกำรคดัเลอืก ประเภทละ 5 เรื่อง 

21 กรกฎำคม 2566  ผลงำนวิจัยที่ผ่ำนกำรคัดเลือกต้องมำร่วมแข่งขันในรอบตัดสิน ในวันที่  21 
กรกฎำคม 2566 หอ้งประชุมกวำงเพทำย ชัน้ 2 อำคำรน ำชยั ทนุผล มหำวทิยำลยั
แม่โจ-้แพร่ เฉลมิพระเกยีรต ิเวลำ 13.00 น. เป็นตน้ไป 

21 กรกฎำคม 2566  ประกำศผล/มอบรำงวลั โดยค ำตดัสนิของคณะกรรมกำรถอืเป็นสิน้สุด 

4. รางวลั 

 รำงวลัชนะเลศิ จ ำนวน 1 รำงวลั ๆ ละ 3,000 บำท 

 รำงวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 จ ำนวน 1 รำงวลั ๆ ละ 2,000 บำท 

รำงวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 จ ำนวน 1 รำงวลั ๆ ละ 1,000 บำท 

รำงวลัชมเชย จ ำนวน 2 รำงวลั ๆ ละ 500 บำท 

หมำยเหตุ 
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1) เกยีรตบิตัรลงนำมโดยคณบดฯี 

5. เกณฑก์ารให้คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนนจะแบ่งออกเป็น 2 แบบคอื เกณฑ์กำรให้คะแนนรอบคดัเลอืกโดยจะพจิำรณำ
จำกบทควำมวจิยั และเกณฑก์ำรใหค้ะแนนรอบตดัสนิจะพจิำรณำจำกกำรน ำเสนองำนวจิยัในวนัจดังำน โดย 
5 ทมีทีผ่่ำนกำรคดัเลอืกจำกคณะกรรมกำรรอบคดัเลอืก จะต้องเดนิทำงมำน ำเสนอผลงำนแบบปำกเปล่ำ ใน
วนัและเวลำทีก่ ำหนดไว ้ณ มหำวทิยำลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลมิพระเกยีรต ิ

5.1 เกณฑก์ำรใหค้ะแนนรอบคดัเลอืก (พจิำรณำจำกบทควำมวจิยั) 

 1) สว่นประกอบของบทควำมวจิยั (10 คะแนน) 

 2) ควำมสำมำรถในกำรสือ่ควำมหมำยของบทควำม (15 คะแนน) 

 3) ควำมคดิรเิริม่สรำ้งสรรคแ์ละกำรน ำไปใชป้ระโยชน์ (10 คะแนน) 

 4) ควำมรูแ้ละกระบวนกำรทำงวทิยำศำสตร ์(23 คะแนน) 

 5) ควำมสมบูรณ์ในภำพรวม (7 คะแนน) 

5.2 เกณฑก์ำรใหค้ะแนนรอบตดัสนิ (พจิำรณำจำกกำรน ำเสนอผลงำนแบบปำกเปล่ำเป็นหลกั) 

 1) กำรน ำเสนอ (10 คะแนน)   

 2) กำรตอบค ำถำม (10 คะแนน) 

 3) สือ่ทีใ่ชใ้นกำรน ำเสนอ (10 คะแนน) 

4) ควำมสมบูรณ์ในภำพรวม (5 คะแนน) 

 

6. การรบัสมคัรและช่องทางการติดต่อ 

6.1 รบัสมคัรผ่ำนระบบออนไลน์ผ่ำนเวปไชตข์องกำรประชุมฯ ภำยในวนัที ่15 พฤษภำคม 2566 

6.2 ช่องทำงกำรติดต่อสอบถำม สอบถำมรำยละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่ อำจำรย์ ดร. เอกอำทิตย์ ฤทธิเดชยิง่ 
โทร 095-450-9098 e-mail: eakartit@mju.ac.th 

 


