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กําหนดการ
กิจกรรม
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สงผลงานวีดีโอและ graphical abstract
กรรมการตัดสินพิจารณาคัดเลือกผลงาน
ประกาศผลทีมเขารอบสุดทาย 10 ทีม
การนําเสนอรอบสุดทาย

กําหนดการ
23 ธันวาคม 2562 – 14 มกราคม 2563
1 – 14 กุมภาพันธ 2563
13 – 19 มีนาคม 2563
20 มีนาคม – 9 เมษายน 2563
10 เมษายน 2563
29 เมษายน 2563

หมายเหตุ
เปดระบบลงทะเบียนรอบที่ 1
เปดระบบลงทะเบียนรอบที่ 2

การสงผลงานรอบคัดเลือก
1) จัดทําสื่อนําเสนอผลงานในรูปแบบคลิปวิดีโอความยาว 2 นาที และจัดทํา graphical abstract ความยาว 1 หนากระดาษ A4
2) สงผลงานคลิปวิดีโอ (อัปโหลดขึ้น youtube แบบ unlisted และสงลิงก) และ graphical abstract ระหวางวันที่ 13 – 19 มีนาคม 2563
ทั้งนี้ คลิปวิดีโอนําเสนอในรอบคัดเลือกจะถูกปกปดเปนความลับ โดยใหสิทธิ์เฉพาะคณะกรรมการคัดเลือกผลงานที่ไดรับ link เขาชมและพิจารณาคัดเลือก
เทานั้น (หากมีการเผยแพรคลิปผลงานในทางสาธารณะจะไมถือเปนความรับผิดชอบของคณะกรรมการ)
แนวทางการจัดทําสื่อนําเสนอผลงาน
การจัดทําสื่อนําเสนอใหนักเรียนออกแบบลําดับและวิธีการเลาเรื่องดวยตนเองโดยใหเนื้อหาครอบคลุมขอมูลที่สําคัญดังตอไปนี้
1) ผลิตภัณฑ/ชิ้นงาน/ผลงาน ที่นําเสนอคืออะไร
2) คุณคาของชิ้นงานที่สงมอบใหผูใชคืออะไร
3) ชิ้นงานนี้แกปญหาอะไร
4) กลุมเปาหมาย หรือใครคือผูใชชิ้นงานดังกลาว
5) ทรัพยากรหรือองคความรูที่มีอยูในมือขณะปจจุบัน
6) ตนทุนที่คาดวาจะตองใชเพื่อทําใหเกิดตนแบบผลิตภัณฑชนิดนี้

การนําเสนอผลงานรอบตัดสิน
1) กําหนดการนําเสนอทั้งหมด 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยเริ่มนําเสนอในเวลา 15.00 – 16.30 น. วันที่ 29 เมษายน 2563 ณ หองประชุมใหญ ชั้น 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2) นักเรียนแตละกลุมที่ผานเขาสูรอบตัดสินจะตองเตรียมสื่อนําเสนอ power point ประกอบการนําเสนอใหพอเหมาะกับระยะเวลาในการนําเสนอ
3) ลําดับการนําเสนอจะใชวิธีสุมเลือกในวันนําเสนอจริง เพื่อความยุติธรรมของลําดับการนําเสนอ
4) ผูนําเสนอจะตองนําเสนอแบบปากเปลาโดยใชภาษาไทย ในระยะเวลา 3 นาที เมื่อครบเวลา 3 นาทีจะปดไมคโครโฟนและใหหยุดนําเสนอ
4) กรรมการใชเวลาซักถาม 5 นาที
เกณฑการตัดสินรอบคัดเลือกและรอบตัดสิน
ใชการใหคะแนนแบบ Rubric ประกอบดวยรายละเอียดตางๆ ดังนี้
เกณฑการพิจารณา
1. ความสมบูรณของ
โครงงานวิทยาศาสตร

ระดับคะแนนดีเยี่ยม (5)
โครงงานที่นําเสนอมี
องคประกอบของความเปน
โครงงานครบถวน มีการ
วิเคราะหขอถกเถียงอยาง
สมบูรณ

ระดับคะแนนดี (4)
โครงงานที่นําเสนอมี
องคประกอบของความเปน
โครงงานไมครบ ขาดการ
วิเคราะหขอถกเถียงของ
โครงงาน

2. ความสามารถในการ
โนมนาวดวยคําพูด

นักเรียนสามารถโนมนาว
ดวยคําพูดทําใหผูฟง รูสึก
เชื่อมั่นในการนําเสนอ
ไดมากที่สุด
นักเรียนแสดงใหเห็นถึง
ความเขาใจที่มาที่ไป และ
การตีความผลการทดลอง
อยางมากที่สุด

นักเรียนสามารถโนมนาว
ดวยคําพูดทําใหผูฟง รูสึก
เชื่อมั่นในการนําเสนอ
ไดมาก
นักเรียนแสดงใหเห็นถึง
ความเขาใจที่มาที่ไป และ
การตีความผลการทดลอง
อยางมาก

3. ความเขาใจใน
โครงงานวิทยาศาสตร
ของตนเอง

ระดับคะแนนปานกลาง (3)
โครงงานที่นําเสนอมี
องคประกอบของความเปน
โครงงานไมครบ ขาดการ
วิเคราะหขอถกเถียงของ
โครงงานและไมมีการ
นําเสนอผลการทดลองที่
ชัดเจน
นักเรียนสามารถโนมนาวดวย
คําพูดทําใหผูฟง รูสึกเชื่อมั่น
ในการนําเสนอได
พอประมาณ
นักเรียนแสดงใหเห็นถึงความ
เขาใจที่มาที่ไป และการ
ตีความผลการทดลอง
พอประมาณ

ระดับคะแนนพอใช (2)
โครงงานที่นําเสนอมี
องคประกอบของความเปน
โครงงานไมครบ ขาดการ
วิเคราะหขอถกเถียงของ
โครงงาน ไมมีการนําเสนอผล
การทดลองที่ชัดเจน การ
แสดงวิธีการทดลองไมชดั เจน
นักเรียนสามารถโนมนาว
ดวยคําพูดทําใหผูฟง รูสึก
เชื่อมั่นในการนําเสนอได
นอยกวาที่ควรจะเปน
นักเรียนแสดงใหเห็นถึง
ความเขาใจที่มาที่ไป และ
การตีความผลการทดลองได
นอยกวาที่ควรจะเปน

ระดับคะแนน ตองปรับปรุง (1)
โครงงานที่นําเสนอมีองคประกอบ
ของความเปนโครงงานไมครบ ขาด
การวิเคราะหขอถกเถียงของโครงงาน
ไมมีการนําเสนอผลการทดลองที่
ชัดเจน การแสดงวิธีการทดลองไม
ชัดเจน ไมมีการแสดงถึงจุดประสงค
หรือสมมติฐานอยางชัดเจน
นักเรียนสามารถโนมนาวดวย
คําพูดทําใหผูฟง รูสึกเชื่อมั่นใน
การนําเสนอไดนอยที่สุด
นักเรียนแสดงใหเห็นถึงความ
เขาใจที่มาที่ไป และการตีความ
ผลการทดลองไดนอยทีส่ ุด

เกณฑการพิจารณา
4. ความสมบูรณและ
ความชัดเจนของสื่อที่
นําเสนอ
5. ขอควรปรับปรุงของ
โครงงาน

ระดับคะแนนดีเยี่ยม (5)
สื่อสไลดที่นําเสนอมีความ
ชัดเจน ตัวอักษรเห็นไดชดั
สมบูรณดีมาก

โครงงานที่นําเสนอนั้นไมมี
ขอขัดแยงหรือขอควร
ปรับปรุง
6. ความเปนไปไดที่
โครงงานนี้มีความเปนไปได
โครงงานนี้จะไดรับการ มากที่สุดที่จะสามารถตอ
พัฒนาตอยอดเพื่อการใช ยอดเพื่อพัฒนาเปนองค
ประโยชนในสังคม
ความรูเพื่อการใชประโยชน
ในสังคม
7. **การใชเวลาอยาง
รักษาเวลาในการนําเสนอ
ไดอยางดีเยีย่ ม (ใชเวลา
คุมคา**เฉพาะรอบ
นําเสนอ 2 นาที 46 วินาที
ตัดสิน**
ถึง 3 นาที)

ระดับคะแนนดี (4)
สื่อสไลดที่นําเสนอมีความ
ชัดเจน ตัวอักษรเห็นไดชดั
สมบูรณดี
โครงงานที่นําเสนอนั้นมีขอ
ขัดแยงหรือขอควรปรับปรุง
เพียงเล็กนอย
โครงงานนี้มีความเปนไปได
มากที่จะสามารถตอยอด
เพื่อพัฒนาเปนองคความรู
เพื่อการใชประโยชนใน
สังคม
รักษาเวลาในการนําเสนอ
ไดดี (ใชเวลานําเสนออยู
ในชวง 2 นาที 31 วินาที –
2 นาที 45 วินาที)

ระดับคะแนนปานกลาง (3) ระดับคะแนนพอใช (2)
สื่อสไลดที่นําเสนอมีความ
สื่อสไลดที่นําเสนอมีความ
ชัดเจน ตัวอักษรเห็นไดชดั
ชัดเจนนอย มีความสับสน
สมบูรณปานกลาง
เขาใจยาก ตัวอักษรเห็นได
ไมชัด
โครงงานที่นําเสนอนั้นมีขอ โครงงานที่นําเสนอนั้นมีขอ
ขัดแยงหรือขอควรปรับปรุง ขัดแยงหรือขอควรปรับปรุง
พอประมาณ
พอสมควร
โครงงานนี้มีความเปนไปได โครงงานนี้มีความเปนไปได
ปานกลางที่จะสามารถตอ
นอยที่จะสามารถตอยอด
ยอดเพื่อพัฒนาเปนองค
เพื่อพัฒนาเปนองคความรู
ความรูเพื่อการใชประโยชน เพื่อการใชประโยชนใน
ในสังคม
สังคม
ใชเวลาในการนําเสนอได
ขาดประสิทธิภาพในการใช
พอใช (ใชเวลานําเสนออยู
เวลานําเสนอ (ใชเวลา
ในชวง 2 นาที 16 วินาที – 2 นําเสนอ 2 นาที 1 วินาที –
นาที 30 วินาที)
2 นาที 15 วินาที)

การใหรางวัล
1. รางวัลการนําเสนอประกอบดวย 3 รางวัลไดแก
1.1 รางวัลชนะเลิศ ทีมที่ไดคะแนนสูงสุด
1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมที่ไดคะแนนเปนลําดับ 2
1.3 รางวัลรองชนะลิศอันดับ 2 ทีมที่ไดคะแนนเปนลําดับ 3
2. กรณีที่ไดคะแนนเทากัน คณะกรรมการหารือรวมกันเพื่อเรียงลําดับคะแนน
3. ผูไดรับรางวัล ไดรบั ประกาศนียบัตร
4. ผูเขารวมกิจกรรมทุกคนจะไดรบั ประกาศนียบัตรการเขารวมกิจกรรมพิเศษ การนําเสนอผลงานแบบพิชชิ่ง

ระดับคะแนน ตองปรับปรุง (1)
สื่อสไลดที่นําเสนอมีความชัดเจน
นอยมาก สับสน เขาใจยากมาก
ตัวอักษรเห็นไดไมชัด
โครงงานที่นําเสนอนั้นมีขอ
ขัดแยงหรือขอควรปรับปรุงอยู
หลายตําแหนง
โครงงานนี้มีความเปนไปไดนอย
ที่สุดที่จะสามารถตอยอดเพื่อ
พัฒนาเปนองคความรูเพื่อการใช
ประโยชนในสังคม
ขาดประสิทธิภาพในการใชเวลา
นําเสนออยางยิง่ (ใชเวลา
นําเสนอนอยกวา 2 นาที หรือไม
สามารถนําเสนอไดเสร็จสิ้นใน
เวลา 3 นาที)

