
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิจัย 

งานวันวิชาการนักศึกษา ครั้งที่ 12  

ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมE 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 

       คณะอุตสาหกรรมเกษตรให1ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู1ที่เป@ดโอกาสให1นักศึกษาได1ทำโครงงาน ซึ่งเปGน

รูปแบบการเรียนรู1หนึ่งที่เหมาะสมสำหรับการเรียนในศตวรรษที่ 21  เนื่องจากเปGนกิจกรรมที่เน1นการปฏิบัติตาม

ความสนใจของนักศึกษา มีการออกแบบแนวคิด คัดเลือกแนวคิดและทดสอบแนวคิดโดยมีอาจารยPเปGนที่ปรึกษา

รQวมกันวางแผนการทำโครงงานโดยใช1กระบวนการทางวิทยาศาสตรPเปGนหลักคิดในการสร1างนวัตกรรม อันจะชQวย

พัฒนาสมรรถนะและทักษะท่ีสำคัญในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาได1เปGนอยQางดี 

       นอกจากนี้ เพื่อเปGนการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล1อมที่เอื้อตQอการเกิดการเรียนรู1 และบรรยากาศที่นักศึกษา

เกิดความรู1สึกประสบความสำเร็จในผลงานที่ทำ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง อันจะเปGนการสQงเสริมให1นักศึกษาได1

สำเร็จไปเปGนบุคลากรทางด1านอุตสาหกรรมเกษตรที่มีคุณภาพ จึงได1มีแนวคิดในการการจัดงานวันวิชาการ โดยมี

กิจกรรมประกวดโปสเตอรPผลงานโครงงานของนักศึกษา เพื่อเปGนการเผยแพรQผลการวิจัยของนักศึกษาชั้นปZที่ 4 ทุก

สาขาวิชาของคณะอุตสาหกรรมเกษตรในรอบปZการศึกษาให1กับบุคคลในสังคมได1รับทราบ อีกทั้งเปGนการจัดเวทีให1

ผู1เรียนได1แสดงออกถึงทักษะ ความสามารถ ความรู1ตQางๆ ในเชิงวิชาการ เปGนการสร1างความสัมพันธPที่ดีกับศิษยPเกQา 

ผู1ประกอบการ นักเรียนท่ีสนใจศึกษาตQอในคณะอุตสาหกรรมเกษตร และผู1สนใจท่ัวไป  
 

2. วัตถุประสงคJของกิจกรรม 

     2.1 เพื่อประชาสัมพันธPเผยแพรQผลงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปZท่ี 4 ทุกสาขาวิชาของคณะอุตสาหกรรมเกษตรให1

เปGนท่ีรู1จักอยQางแพรQหลาย และเผยแพรQกิจกรรมของแตQละหลักสูตร  

     2.2 เพ่ือเพ่ิมทักษะขีดความสามารถในการแขQงขันในตลาดแรงงาน ให1นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

     2.3 เพ่ือเตรียมความพร1อมในการสมัครงานให1กับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

     2.4 เพ่ือให1นักศึกษาได1ทราบแนวทางในการประกอบอาชีพ 

 

3. เปMาหมายของโครงการ 

       3.1 เพื่อสนับสนุนให1นักศึกษาระดับปริญญาตรี ได1ฝaกการแสดงออกทางด1านวิชาการที่ถูกต1อง เพื่อเปGนการ

พัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาด1านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ให1เปGนบุคคลากรท่ีมีคุณภาพของประเทศ 

       3.2  เพื่อให1ภาคเอกชนที่เกี่ยวข1อง ได1มีสQวนรQวมในการเพิ่มศักยภาพทางด1านวิชาการในแกQนักศึกษาและนำไปสูQ

การพัฒนา ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของประเทศ 
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4. ขั้นตอนการประกวด 

กิจกรรม กำหนดการ หมายเหตุ 

1. ผู1ประสานงานสาขาวิชาสำรวจจำนวน

นักศึกษาท่ีลงทะเบียน โครงงานวิจัย 
9 เมษายน 2562  

2. นักศึกษา/อาจารยP สQงช่ือหัวข1อโครงงานวิจัยท่ี

เข1ารQวมการพิจารณาคัดเลือกให1เจ1าหน1าท่ี

ประสานงานสาขาวิชา 

24 เมษายน 2562  

3 คณะกรรมการฝfายคัดเลือก และตัดสินผลงาน

นักศึกษาประจำสาขาวิชา ดำเนินการพิจารณา

ผลงาน 

25 เมษายน – 3 พฤษภาคม 

2562 
 

4. ประกาศผลโครงงานวิจัยชนะเลิศ อันดับ 1

ของสาขาวิชา 
3 พฤษภาคม 2562 

ผู1ประสานงานสาขาวิชาสQงผลการตัดสิน

มายังงานบริการการศึกษา 

5. โครงงานวิจัยชนะเลิศ อันดับ 1 แตQละ

สาขาวิชา ให1สQงรูปภาพผลิตภัณฑPหรือ

ภาพประกอบโครงการวิจัย 1 ภาพเทQาน้ัน พร1อม

คำบรรยายผลิตภัณฑPส้ันๆ มายังงานบริการ

การศึกษา (สำหรับลงใน facebook fanpage 

เพ่ือเก็บคะแนน popular vote) 

3 พฤษภาคม 2562 สQงมาท่ี ouwimol@gmail.com 

6. นักศึกษาท่ีผQานคัดเลือก อันดับ 1 แตQละ

สาขาวิชามารับเงินจำนวน 800 บาท เพ่ือจัดทำ

โปสเตอรP 

7 พฤษภาคม 2562 พ่ีเบียรP งานบริการการศึกษาฯ 

7. ทีมนักศึกษาท่ีผQานการคัดเลือกอันดับ 1 ของ

แตQละสาขาวิชานำเสนอแนวคิดและผลงานหรือ

ผลิตภัณฑPต1นแบบ ท่ีบนเวทีในงานวันป�จฉิมนิเทศ

และวันวิชาการ ทีมละ 5 นาทีเทQาน้ัน  

16 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหมQฮิลลP จังหวัดเชียงใหมQ 
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5. เกณฑJการพิจารณาตัดสิน 

 

- ให1คณะกรรมการตัดสินผลงานวิจัยของแตQละสาขาวิชา กำหนดเกณฑPการตัดสินตามความเหมาะสม โดยแจ1งให1นักศึกษา

และอาจารยPท่ีปรึกษางานวิจัยทราบกQอนการตัดสิน ผลการตัดสินจากคณะกรรมการในสาขาวิชาถือเปGนท่ีส้ินสุด 

 

6. รางวัล 

       6.1  รางวัลโครงการวิจัยระดับสาขา 

             รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1                         3,000 จำนวน 1 รางวัล 

       6.2 รางวัลพิเศษ  

             รางวัล Popular Vote (ในงาน)                   3,000 จำนวน 1 รางวัล  

             รางวัล Popular Vote (Online Vote)          Gift Voucher และของท่ีระลึก 

 

 

7.  การแขEงขัน 

       7.1  การคัดเลือกระดับสาขาวิชา                         วันท่ี 25  เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562  

             (นำเสนอผลงานวิจัยในแตQละสาขาวิชา) 

       7.2  รางวัล popular Vote                               วันท่ี 16 พฤษภาคม 2562 

 

 

8. สถานท่ีจัดงาน 

      ณ โรงแรมเชียงใหมQฮิลลP 2000 จังหวัดเชียงใหมQ 
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9. เกณฑJการเขbารEวมแขEงขันและการพิจารณาผลการแขEงขัน 

       9.1 เปGนนักศึกษาระดับช้ันปZท่ี 4 ข้ึนไป ท่ีกำลังทำโครงงานวิจัย หรืองานสัมมนา ในปZการศึกษา 2561 เทQาน้ัน   

       9.2 ผลการตัดสินของแตQละสาขาวิชา  จะต1องคัดเลือกเพียง 1 อันดับเทQาน้ัน  

       9.3 ต1องเปGนผลงานวิจัย หรือ โครงงานท่ีไมQเคยได1รับรางวัลในเวทีการประกวดจากหนQวยงานอ่ืนมากQอน 

       9.4 นักศึกษาท่ีผQานคัดเลือก จะต1องจัดทำโปสเตอรP ขนาดขนาด 80 x 110 ซม.  

             โดยให1อิสระในการออกแบบ template ของตนเองได1   

9.5  สำหรับทีมท่ีมีผลิตภัณฑPหรือผลงานตัวอยQาง หากต1องการหากต1องการพ้ืนท่ีจัดแสดงผลงาน  

       ให1แจ1งพ่ีเบียรP หรือพ่ีอู�งานการศึกษา ทราบ เพ่ือจัดเตรียมโต�ะ Display ภายในวันท่ี 6 พฤษภาคม 2562   

9.6  ทีมนักศึกษาท่ีผQานการคัดเลือกอันดับ 1 ของแตQละสาขาวิชา ให1ลงทะเบียนในงานวันท่ี 16 พฤษภาคม 2562 

   กQอนเวลา 12.00 น. เพ่ือเตรียมนำเสนอบนเวที 

    -  การพูดนำเสนอ 5 นาที (นำเสนอได1ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยหากนำเสนอเปGนภาษาไทยให1มี

การเกร่ินนำเปGนภาษาอังกฤษ) 

       9.7  การตัดสินรอบ popular vote นับจากผลคะแนน vote ในงาน และ ผลคะแนนสะสมจาก online vote 

นับจากยอด like และ share รูปงานวิจัยใน facebook fanpage 

  

10.  การติดตEอประสานงาน และการจัดสEงหลักฐาน เอกสารของโครงการ 

ท่ีอยูE                      งานบริการการศึกษา อาคารสำนักงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมQ 

โทรศัพทJ                 พ่ีเบียรP 086-7325362 

                            พ่ีอู� 097-9646999 

Email                      agroedserv@gmail.com 

Facebook Fanpage   https://www.facebook.com/agrocmu1/ 

Line@                      @agrocmu 

 

                         
 


