ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง เกณฑ์การตัดสินผลงานวิจัยนักศึกษา โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๔
-----------------------------------------------------------------------------------------------ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดให้มีโครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ครั้ งที่ ๔ ขึ้น ในวัน ศุกร์ที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการนาเสนอ
ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีกทั้งนักศึกษาและคณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์วิจัย อันจะเกิดประโยชน์สาหรับนักศึกษา
ในการทางานหรือศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการตัดสินผลงานวิจัยนักศึกษา ดังนี้
๑. ประเภทการประกวด
๑.๑ แบบนาเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้
- กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
- กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๒ แบบนาเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้
- กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
- กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. หลักเกณฑ์การตัดสิน
๒.๑ แบบน าเสนอแบบบรรยาย (Oral
Presentation) คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน
ยึดถือหลักเกณฑ์ ดังนี้
- หลักการและเหตุผลที่มาของการวิจัย สอดคล้องกับสภาพปัญหา ๒๐ คะแนน
- บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา
๒๐ คะแนน
- ความถูกต้องของระเบียบวิธีวิจัย
๒๐ คะแนน
- ผลการวิจัยสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
๒๐ คะแนน
- รูปแบบการนาเสนอน่าสนใจและตามเวลาที่กาหนด
๒๐ คะแนน

๒.๒ แบบน าเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน
ยึดถือหลักเกณฑ์ ดังนี้
- หลักการและเหตุผลที่มาของการวิจัย สอดคล้องกับสภาพปัญหา ๒๐ คะแนน
- บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา
๒๐ คะแนน
- ความถูกต้องของระเบียบวิธีวิจัย
๒๐ คะแนน
- ผลการวิจัยสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
๒๐ คะแนน
- รูปแบบการนาเสนอน่าสนใจและตามเวลาที่กาหนด
๒๐ คะแนน
๓. รางวัลการแข่งขันมี ๒ ประเภท ดังนี้
๓.๑ แบบนาเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) กลุ่มละ ๓ รางวัล
- รางวัลนาเสนอผลงานวิจัยระดับดีเด่น กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ
และชีวภาพ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี กลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเงิน
รางวัล ๒,๐๐๐ บาท โล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณ จานวนกลุ่มละ ๑ รางวัล รวมเป็น ๔ รางวัล
- รางวั ล น าเสนอผลงานวิ จั ย ระดั บ ดี กลุ่ ม วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ กลุ่ ม วิ ท ยาศาสตร์ ก ายภาพ
และชีวภาพ กลุ่ม วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี กลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเงิน
รางวัล ๑,๕๐๐ บาท และประกาศเกียรติคุณ จานวนกลุ่มละ ๑ รางวัล รวมเป็น ๔ รางวัล
- รางวัลนาเสนอผลงานวิจัย ระดับชมเชย กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ
และชีวภาพ กลุ่ม วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี กลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเงิน
ประกาศเกียรติคุณ จานวนกลุ่มละ ๑ รางวัล รวมเป็น ๔ รางวัล
๓.๒ แบบนาเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) กลุ่มละ ๓ รางวัล
- รางวัล โปสเตอร์ งานวิจั ยระดับดีเด่น กลุ่ มวิทยาศาสตร์สุ ขภาพ กลุ่ มวิทยาศาสตร์กายภาพ
และชีวภาพ กลุ่ม วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยได้รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท โล่รางวัล และประกาศ
เกียรติคุณ จานวนกลุ่มละ ๑ รางวัล รวมเป็น ๔ รางวัล
- รางวัล โปสเตอร์ งานวิจั ยระดับดี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุ ขภาพ กลุ่ มวิทยาศาสตร์กายภาพและ
ชีวภาพ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเงินรางวัล
๑,๕๐๐ บาท และประกาศเกียรติคุณ จานวนกลุ่มละ ๑ รางวัล รวมเป็น ๔ รางวัล
- รางวั ล โปสเตอร์ วิ จั ย ระดั บ ชมเชย กลุ่ ม วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ กลุ่ ม วิ ท ยาศาสตร์ ก ายภาพ
และชีว ภาพ กลุ่ ม วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยได้รับประกาศเกียรติคุณ จานวนกลุ่ มละ ๑ รางวัล
รวมเป็น ๔ รางวัล
ประกาศ ณ วันที่
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คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

