
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ 
ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งท่ี ๑๐ “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : Smart 

Agricultural Innovation for Sustainable Development Goals (SDGs)” 
ระหว่างวันที่ ๑-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนยวิ์จัยสาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ  

********************************* 

๑. ลักษณะโครงการฯ  
       เป็นการน าเสนอโครงการทางเกษตรศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ  “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อความม่ันคงทาง
อาหาร และส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน” โดยผู้เข้าร่วมประกวดโครงการจะต้องเตรียมโครงการตามแบบที่ระบุ
ไว้ในข้อ ๙ 
 
๒. อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกวด 
 ๒.๑ เอกสารรายละเอียดของโครงการส าหรับคณะกรรมการตัดสิน ความยาวไม่เกิน ๑๕ หน้ากระดาษ A4 
 ๒.๒ โปสเตอร์แสดงเนื้อหาของโครงการ อย่างย่อ เพ่ือเผยแพร่ในวันงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่๑๐ ก่อน
การตัดสินรอบสุดท้าย ขนาด ๘๐ x ๑๒๐ ซม. จ านวน ๑ แผ่น 
 

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมประกวด 
 ๓.๑ ผู้มีสิทธิ์ส่งโครงการเข้าประกวดต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 
 ๓.๒ แต่ละโครงการประกอบด้วยคณะผู้จัดท าโครงการไม่เกิน ๓ คน 

๓.๓ ผู้ส่งโครงงานเข้าประกวด มีสิทธิ์ส่งได้เพียงท่านละ ๑ โครงการ โดยสถาบันการศึกษาที่สังกัดสามารถ
ส่งโครงการเข้าประกวดได้ไมเ่กิน ๒ โครงการ 

๓.๔ ทุกโครงการที่ส่งเข้าประกวด จะต้องผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ในสถาบันที่ผู้ส่ง
โครงการเข้าประกวดสังกัดอยู่ (ให้แนบเอกสารรบัรองมาพร้อมกับเอกสารโครงการ) 

 
๔. หลักเกณฑ์การส่งโครงการฯ ประกวด 
 ๔.๑ ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารรายละเอียดโครงการ จ านวน ๑ ชุด 
 ๔.๒ หากโครงการที่ส่งเข้าประกวดได้รับการคัดเลือกผ่านเข้ารอบสุดท้าย  (จ านวน 10 โครงการ) 
ให้คณะผู้จัดท าเตรียมน าเสนอโครงการ (ใช้เวลาน าเสนอโครงการละ ๑๕ นาที) ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ เวทีกลาง งานเกษตรภาคเหนือฯ  
 ๔.๓ คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาโครงงานที่เคยได้รับรางวัลจากหน่วยงานใด ๆ มาก่อนการประกวด
ครั้งนี ้
 ๔.๔ นักเรียนที่ส่งโครงงานเข้าประกวดและได้รับการคัดเลือกผ่านเข้ารอบสุดท้าย (จ านวน 10 โครงการ) 
และสมัครเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ ในระบบ TCAS รอบท่ี ๑ (Portfolio) จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  
 ๔.๕ ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด 

 

 



๕. หลักเกณฑ์การให้คะแนน (ในการตัดสินรอบสุดท้าย) 
 ๕.๑ เนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อที่ก าหนด       ๑๐ คะแนน 
 ๕.๒ ความคิดสร้างสรรค์         ๒๐ คะแนน 
 ๕.๓ ความถูกต้องของเนื้อหา /รายงาน /โปสเตอร์      ๑๐ คะแนน 
 ๕.๔ ความเป็นไปได้ของโครงการทีส่ามารถน าไปใช้ได้จริง      ๒๐ คะแนน 
 ๕.๕ การตอบค าถามจากคณะกรรมการ        ๒๐ คะแนน 
 ๕.๖ ความน่าสนใจในการน าเสนอ /น าเสนอภายในเวลาที่ก าหนด     ๒๐ คะแนน 
     รวม     ๑๐๐ คะแนน 

หมายเหตุ  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด 
 

๖. รางวัล  
 ทุกโครงการที่ส่งเข้าประกวดจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่  ๑๐ ส าหรับทีมที่ชนะการประกวดจะได้รับ 
ทุนการศึกษา โล่รางวัลและประกาศนียบัตร ดังนี้  
 ๖.๑ รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท โล่รางวัล และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ 
 ๖.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท โล่รางวัล และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ 
 ๖.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท โล่รางวัล และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ 
 ๖.๔ รางวัลชมเชย ๔ รางวัล ๆ ละ ๕๐๐ บาท และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ 
 
๗. สถานที่รับสมัคร 
 ๗.๑ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 ๒๓๙ ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐  
 โทร. ๐-๕๓๙๔-๔๖๔๔ โทรสาร ๐-๕๓๙๔-๔๖๖๖   
 website: www.agri.cmu.ac.th 

วงเล็บมุมซองว่า “การประกวดโครงงาน ฯ งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ ๑๐” 
 หมดเขตส่งโครงการฯ ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยถอืวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ  
 ๗.๒ สมัครทางออนไลน์ :  https://cmu.to/BRJgS 

๗.๓ ส่งแฟกซต์อบรับได้ที่หมายเลข ๐๕๓ ๙๔๔ ๖๖๖  
 
 
ติดต่อ สอบถาม : หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   หมายเลข ๐๕๓ ๙๔๔ ๖๔๔ หรือ คุณสมโภชน์ อริยจักร์ หมายเลข ๐๙๔ ๖๓๕ ๑๙๙๒  
 
 
 
 

 

https://cmu.to/BRJgS
https://cmu.to/BRJgS


 
๘. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๘.๑ ระยะเวลารับสมัครและส่งโครงการ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
 ๘.๒ การตัดสินผลงานโครงการรอบแรก พร้อมประกาศรายชื่อ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๘.๓ การประกวดโครงการรอบสุดท้าย (๑๐ ทีมสุดท้าย) วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕  
      เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ เวทีกลาง งานเกษตรภาคเหนือฯ  

 
๙. รายละเอียดรูปแบบการเขียนโครงการ 
 ๙.๑ บทน า หลักการและเหตุผล ระบุความส าคัญของโครงการตามหลักการและทฤษฎี และเหตุผล ความ
จ าเป็นที่ต้องด าเนินการตามโครงการนี้ โดยชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และสาเหตุของปัญหา หรืออาจจะระบุสิ่งที่
คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความส าเร็จของโครงการ 
 ๙.๒ วัตถุประสงค์ ระบุสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น เมื่อด าเนินการตามโครงการนี้แล้ว โดยตอบค าถามว่า 
“ท าเพ่ืออะไร” หรือ “ท าแล้วได้อะไร” โดยต้องสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
 ๙.๓ วิธีด าเนินการ รายละเอียดวิธีด าเนินการ /วิธีจัดการกับปัญหา โดยระบุเวลาและกิจกรรมการด าเนิน
โครงการ 
 ๙.๔ แผนการปฏิบัติงาน การเขียนแผนปฏิบัติงานเป็นการน าเอาขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินงานมาแจก
แจงรายละเอียดให้ผู้ท าโครงการสามารถลงมือปฏิบัติงานได้ โดยจะเขียนรายละเอียดแต่ละงานที่ต้องท ามีใครเป็น
ผู้รับผิดชอบในงานนั้นบ้าง จะท าเมื่อใด และมีวิธีการในการท าอย่างไร 
 ๙.๕ งบประมาณ และทรัพยากรที่ต้องใช้งบประมาณและทรัพยากรที่ต้องใช้เป็นการระบุจ านวนเงิน  
จ านวนวัสดุ ครุภัณฑ์และและปัจจัยที่จ าเป็นต่อการด าเนินโครงการ 
 ๙.๖ ระยะเวลาด าเนินงาน ระบุเวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุดโครงการอย่างชัดเจน 
 ๙.๗ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระบุผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากท่ีใด จ านวนบุคคล ถ้าจ าเป็นต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ต้อง
ระบุให้ชัดเจน 
 ๙.๘ การประเมินโครงการ บอกรายละเอียดการให้ได้มาซึ่งค าตอบว่าโครงการที่จัดนี้มี ประโยชน์และคุ้มค่า
อย่างไร โดยบอกประเด็น การประเมิน/ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล วิธีการประเมิน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายของโครงการ 

๙.๙ ผลที่คาดว่าจะได้รับ บอกประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนเมื่อโครงการส าเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยระบุว่า ใครจะ
ได้รับประโยชน์อย่างไร มากน้อยเพียงใด มีผลเชิงบวกอย่างไรบ้าง  
 

 

 

 

 



 

 
แบบฟอร์มใบสมัคร 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่  
งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ ๑๐  ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

ณ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ  
 

1. ชื่อสถานศึกษา......................................................................................................................................................  

ที่อยู่…………….................ซอย.................................................ต าบล/แขวง........................................................... 

อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์......................................... 

โทรศัพท์......................................................................โทรสาร.............................................................................. 

 

2.  ชื่อผู้เข้าแข่งขัน จ านวน...............……..…… คน     

2.1  ชื่อ- สกลุ................................................................................................................ อายุ...........................ป ี

ก าลังศึกษาระดับ................................................................................................. ปีที.่.................................   

2.2  ชื่อ- สกุล.................................................................................................................. อายุ..........................ปี            

ก าลังศึกษาระดับ............................................................. ........ปีที่ .....................................   

3.  อาจารย์ผู้ควบคุมดูแล............................................................................ เบอร์โทรศัพท์....................................... 

 มือถือ...................................................... e-mail: .............……………………………………………………………… 

สถานศึกษา หรืออาจารย์ผู้ควบคุมดูแล และนักศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ได้ทราบถึง

หลักเกณฑ์ในการประกวดครั้งนี้แล้ว ยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวทุกประการ และยอมรับว่าผลการตัดสินของ

คณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดโดยไม่มีเงื่อนไข  

 ลงนามอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล  ..................................................................                  

(................................................................) ตัวบรรจง 

 

ลงนามผู้บริหารสถานศึกษาที่สังกัด   ..................................................................                  

พร้อม ตราประทับสถานศึกษา   (................................................................) ตัวบรรจง 

                                  วันที ่........... เดือน ....................... พ.ศ. ๒๕๖๕  

 

 



 


