
 

 

         การแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 
วันที่  25 - 26 มกราคม 2562 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

รายการส่วนกลาง 

ชื่อทักษะ        :  การน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
ประเภท         :  ทีม ไม่เกิน 3 คน น ำเสนอทีมละ 1 คน  (ส่งได้ไม่เกินสถำบันละ 1 ทีม) 
สนามแข่งขัน   :  บริเวณเวทีกลำง 
รายละเอียด วัน เวลา การแข่งขัน 
  วันที่แข่งขัน     :  วันที่  25 มกรำคม 2562  
  ลงทะเบียน      :  รำยงำนตัว เวลำ 08.30 – 09.00  น. ณ บริเวณเวทีกลำง 
  เริ่มแข่งขัน      :  เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณเวทีกลำง 

กติกาและการด าเนินการแขง่ขัน 
1. กำรน ำผลงำนแบบโปสเตอร์ ให้จัดท ำโปสเตอร์ตำมมำตรฐำนสิ่งพิมพ์ ขนำด A0 (กว้ำง x สูง = 80 x 120 

เซนติเมตร. หรือ 33.1 x 46.8นิ้ว ตำมแนวตั้งเท่ำนั้น) โดยในโปสเตอร์จะต้องก ำหนดให้ตรำมหำวิทยำลัยอยู่ตรง
มุมซ้ำยของโปสเตอร์ 

 
องค์ประกอบของโปสเตอร์ 

ควรน ำเสนอแบบสั้นกระชับชัดเจน เหมำะสมกับขนำดของโปสเตอร์ และประกอบด้วย 
- ชื่อผลงำนวิจัยชื่อผู้วิจัยหน่วยงำนที่สังกัดและอีเมล์ในกำรติดต่อ 
- บทน ำกล่ำวถึงที่มำและควำมส ำคัญวัตถุประสงค์เหตุผลในกำรศึกษำหรือแนวคิดทฤษฎีที่ 

ต้องกำรพิสูจน์ 
- วิธีกำรด ำเนินงำน สรุปสั้นๆถึงวิธีกำรระบุเครื่องมือที่ใช้ในกำรวำงแผนกระบวนกำรวิจัย 
- ผลกำรทดลองระบุถึงผลกำรวิจัยที่ส ำคัญสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และวิธีกำรศึกษำข้อมูลกำรค้นพบที่

โดดเด่นที่สุดของผลงำนที่สำมำรถใช้ตอบค ำถำมของงำนวิจัยได้ตรงท่ีสุด 
- กำรอภิปรำยและข้อเสนอแนะ กล่ำวถึงกำรแปลควำมหมำยของผลงำนวิจัย กำรวิเครำะห์ วิจำรณ์ กำร

ให้เหตุผลโดยมีกำรอ้ำงอิง บ่งบอกคุณค่ำและประโยชน์ของงำน 
- สรุปผลกำรทดลองกล่ำวสรุปถึงสิ่งที่ค้นพบจำกกำรวิจัยควำมส ำเร็จของงำนวิจัยสิ่งที่ได้จำกกำรศึกษำวิจัย

ประโยชน์ที่ได้กำรพัฒนำน ำไปใช้ประโยชน์ 
- เอกสำรอ้ำงอิงเลือกเฉพำะที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่ำนั้น 
- ควรเลือกภำพประกอบแผนภูมิหรือตำรำงที่มีควำมส ำคัญและน่ำสนใจมำน ำเสนอ 
- ขนำดและรูปแบบของตัวอักษรควรให้สำมำรถอ่ำนได้ชัดเจนจำกระยะ 1 เมตร 
- เลือกใช้สีของพ้ืนหลังและตัวอักษรที่ดึงดูดควำมน่ำสนใจอ่ำนได้ง่ำยแต่ไม่ควรเลือกใช้สีฉูดฉำดจนเกินไป 



 

 

- ควรพิสูจน์อักษรอย่ำงละเอียดถี่ถ้วน 
- ไม่จ ำกัดประเภทของวัสดุที่ใช้ในกำรจัดท ำแต่ควรให้มีควำมทนทำนในกำรน ำเสนอตลอดระยะเวลำใน

กำรประชุมและสำมำรถอ่ำนได้ชัดเจน 
2. ผู้เสนอผลงำนแบบโปสเตอร์ จะต้องแสดงผลงำนไว้ตลอดเวลำกำรจัดงำน และอยู่ประจ ำที่โปสเตอร์เพ่ือตอบข้อ

ซักถำมแก่ผู้สนใจและกรรมกำร ในช่วงเวลำกำรน ำเสนอผลงำนในภำคโปสเตอร์ตำมก ำหนดกำรสำมำรถน ำเสนอ
ด้วยภำษำไทย หรือภำษำอังกฤษตำมก ำหนดกำรท ำโปสเตอร์ หรือขึ้นอยู่กับ  ดุลยพินิจของกรรมกำร (หำก
น ำเสนอด้วยชิ้นงำนประกอบควรจัดหำโต๊ะวำงให้เรียบร้อย) 

3. เกณฑ์กำรตัดสินคะแนนกำรประเมินโปสเตอร์รวม 200 คะแนนซึ่งมีค่ำน้ ำหนักตำมเกณฑ์ต่อไปนี้ 
1. เนื้อหำ/ข้อมูล (80 คะแนน)  
2. ลักษณะโปสเตอร์ (40 คะแนน)  
3. ผู้น ำเสนอ (80 คะแนน)  

4. ก ำหนดให้ติดโปสเตอร์ได้ตั้งแต่เวลำ 15.00 น. ของวันที่ 24 มกรำคม  2562และเจ้ำของผลงำนต้องยืนประจ ำ
โปสเตอร์ เพ่ือน ำเสนอผลงำนและตอบค ำถำมในวันที่ 25 มกรำคม  2562 โดยจะมีผู้ทรงคุณวุฒิเยี่ยมชมต้องติด
โปสเตอร์จนถึง วันที่ 25  มกรำคม  2562 

5. เวลำในกำรน ำเสนอ จะแจ้งให้ทรำบภำยหลัง 
6. ผู้น ำเสนอต้องตกแต่งโปสเตอร์ให้สวยงำม  พร้อมแข่งขัน 
7. ผู้น ำเสนอต้องส่งบทควำมต้นฉบับด้วยไฟล์ .docx และ .pdf ให้แก่กรรมกำร ภำยใน 15 มกรำคม 2562 

อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมา 

- โปสเตอร์ผลงำนของผู้เข้ำแข่งขัน 

- อุปกรณ์กำรจัดแต่งโปสเตอร์เพ่ือควำมสวยงำม และอ่ืนๆ ตำมท่ีทีมเห็นสมควร 

- อำจมีตัวอย่ำงหรือโมเดลขนำดย่อมเพ่ือประกอบกำรน ำเสนอ 
ผู้ประสานงาน :  ดร.เพลิฬ สำยปำระ และ ผศ.พรรณพร กุลมำ   เบอร์โทรศัพท์  0843672826 

 

  



 

 

 

การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล   
ครั้งที่ 4  RMUTL 2019 

 
 

 

ชนิดกำรน ำเสนอ 

ชื่อเรื่อง 
ผู้นิพนธ์ 1,, ผู้นิพนธ์ 2, ผู้นิพนธ์ 3 และ ผู้นิพนธ์ 4,*   
 

1 ที่อยู่   

2 ที่อยู่ 

3 ที่อยู่ 

4 ที่อยู่ 
* ผู้ประสำนหลัก , e-mail: (ส ำหรับ ผู้ประสำนหลัก)  

 

บทคัดย่อ: บทคัดย่อประกอบด้วยหนึ่งย่อหน้ำ  ไม่เกิน ควำมยำวไม่เกิน 300 ค ำ    

ค ำส ำคัญ: ไม่เกิน 5 ค ำ 
 

บทน า 

อธิบำยควำมส ำคัญของปัญหำ วัตถุประสงค์ และขอบเขตของกำรวิจัยสมมติฐำน(ถ้ำม)ี อำจรวมถึงกำรตรวจ
เอกำรไว้ด้วย อำจรวมกำรตรวจเอกสำร (Literature review) ไว้ในส่วนนี้ 

 

 

 

 



 

 

วัสดุ  อุปกรณ์  และวิธีการทดลอง 

ระบุ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรทดลอง  ระบุวิธีกำรเก็บข้อมูล ระยะเวลำที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล รวมถึงปี พ.ศ. 
ที่ท ำกำรวิจัย วิธีวิเครำะห์ข้อมูล ซึ่งอำจเป็นวิธีกำรเชิงคุณภำพหรือวิธีกำรเชิงปริมำณ ขึ้นอยู่กับชนิดของกำร
วิจัย   

ผลการทดลอง 

     แสดงผลของกำรวิจัย และข้อมูลต่ำงๆ ที่ได้จำกกำรศึกษำวิจัยนั้นๆ อำจมีภำพ ตำรำง และแผนภูมิประกอบ    

 

วิจารณ์ผลการทดลอง 

   รวมถึงกำรอภิปรำยผลและให้ข้อเสนอแนะบนพื้นฐำนของผลกำรวิจัย 

 

สรุป 

เป็นกำรสรุปผลที่ได้รับจำกกำรวิจัย  

 

ค าขอบคุณ 

ขอบคุณหน่วยงำนที่สนับสนุนสำธำรณูปโภคและงบประมำณ 

 

เอกสารอ้างอิง  

1.  สุรพล อุปดิสสกุล. 2521. สถิติกำรวำงแผนกำรทดลองเบื้องต้น. มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์. กรุงเทพฯ. 145 น. 
2.  สุพจน์ เอนกวนิช, ธีรศักดิ์ ตรัยมงคลกูล และ พิภพ จำริกภำกร. 2519. กำรศึกษำภำวะโรคคีโตซิสในโคนม. 

วิทยำสำรเกษตรศำสตร์. 10(1): 65-73. 
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Type of Presentation 

Title of the Paper  

M. G. Agustin 1,, Second Author’s Name 2, Third Author’s Name 3 and Final Author’s 

Name 4,*   
 

1 Full Address   

2 Full Address 

3 Full Address 

4 Full Address 

* Corresponding author, e-mail: (of corresponding author)  

 

Abstract: This is Abstract section. One paragraph only and must not exceed 300 

words that contain all key points in the article. No more than five key words must be 

provided. 

Keywords: No more than five key words must be provided. 

 

Introduction  

Main text paragraph  

 

Materials and Methods   

Main text paragraph  

 



 

 

Results  

Main text paragraph  

 

Discussion   

Main text paragraph  

 

Conclusion   

Main text paragraph  

 

Acknowledgements 

Main text  

 

References  
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Rakariyatham., An alternative synthesis of (+)-propranolol and (+)-atenolol., Maejo Int. J. Sci. 

Technol. 2012, 6(03), 372-378. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เกณฑ์การตัดสินคะแนน 
การประเมินการน าเสนอแบบโปสเตอร์รวม 200 คะแนน  

มีค่าน้ าหนักตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 

ชื่อผลงาน............................................................................................................................................................. 

ชื่อเจ้าของผลงาน................................................................................................................................................  

สังกัด.................................................................................................................................................................... 

 

เกณฑ์การพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
หมายเหตุ 

(เหตุผลประกอบการพิจารณา
ของกรรมการ(ถ้าม)ี) 

1. เนื้อหา/ข้อมูล (80 คะแนน) 
1.1 ช่ือเรื่อง มีควำมกระชับ ชัดเจนถึงเรื่องที่จะท ำ (5 คะแนน)   
1.2 วัตถุประสงค์  
   - มีควำมชัดเจน สำมำรถบ่งบอกถึงตัวช้ีวัดที่จะท ำกำรศึกษำ
ได้ชัดเจน และเป็นตัวช้ีวัดที่สำมำรถวัดได้จริง 

(10 คะแนน)   

   - มีควำมสอดคล้องกับปัญหำ และชื่อเรื่อง (5 คะแนน)   
1.3 บทน ำ  
   - บอกถึงที่มำของปัญหำ ควำมส ำคัญของปัญหำ โดยมีกำร
อ้ำงอิงที่น่ำเชื่อถือ 

(5 คะแนน)   

   - กำรล ำดับเนื้อควำมมีควำมสอดคล้องกัน ตรงกับช่ือเรื่อง
และวัตถุประสงค์ 

(5 คะแนน)   

1.4 วิธีกำรด ำเนินงำน 
   - วิธีกำร รูปแบบกำรวิจัย เหมำะสมและถูกต้อง (5 คะแนน)   
   - มีกำรก ำหนดเครื่องมือที่ ใช้วำงแผนกระบวนกำรวิจัยที่
เหมำะสม 

(5 คะแนน)   

   - มี เทคนิคกำรวิ เครำะห์ข้อมูล หรือ มีกำรใช้สถิติ เพื่อ
วิเครำะห์ข้อมูล 

(5 คะแนน)   

1.5 ผลกำรทดลอง  
   - ผลกำรทดลองสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5 คะแนน)   
   - มีกำรแสดงผลถูกต้อง และมีค่ำทำงสถิติ เพื่อควำมน่ำเช่ือถือ
ของผลกำรทดลอง 

(5 คะแนน)   

1.6 อภิปรำยและข้อเสนอแนะ 
   - มีกำรแปลควำมหมำยหรืออภิปรำยผลกำรทดลองได้ถูกต้อง 
ชัดเจน  (5 คะแนน) 

  
 

   - กำรอภิปรำยมีกำรใช้เหตุผลประกอบและมีหลักฐำนกำร
อ้ำงอิงที่เช่ือถือได้ (5 คะแนน) 

  
 
 



 

 

- มีกำรบอกถึงคุณค่ำและประโยชน์ของงำนทดลองที่มีต่อสังคม 
ชุมชน และประเทศ 

(5 คะแนน)   

1.7 สรุป 
   - กระชับ ชัดเจน ตรงตำมช่ือเรื่อง และวัตถุประสงค์ (5 คะแนน)   
1.8 เอกสำรอ้ำงอิง    
   - รูปแบบถูกต้อง (5 คะแนน)   
2. ลักษณะโปสเตอร์ (40 คะแนน)  
     2.1 รูปแบบถูกต้องตรงตำมที่ก ำหนด  (10 คะแนน)   
     2.2 ขนำด ควำมชัดเจนของอักษรและรูปภำพ (10 คะแนน)   
     2.3 กำรจัดวำงข้อมูลเหมำะสม  (10 คะแนน)   
     2.4 กำรออกแบบ ควำมสวยงำมดึงดูดใจ (10 คะแนน)   
3. ผู้น าเสนอ (80 คะแนน)  
    3.1 สำมำรถอธิบำยเนื้อหำด้วยภำษำท่ีเข้ำใจง่ำย  (20 คะแนน)   
    3.2 มีไหวพริบในกำรตอบค ำถำมถูกต้อง  ตรงประเด็น ตำม
หลักวิชำ 

(20 คะแนน)   

    3.3 เทคนิคกำรน ำเสนอที่น่ำสนใจ เช่น มีตัวอย่ำง โมเดล 
ประกอบ  

(10 คะแนน)   

3.4 บุคลิกภำพดี  (10 คะแนน)   
    3.5 มีควำมพร้อมและควำมกระตือรือร้นในกำรน ำเสนอ (10 คะแนน)   
    3.6 ตรงเวลำ (10 คะแนน)   

รวมคะแนน (200 คะแนน)   

 
 

ลงนำม 
 (..........................................................) 

กรรมกำรผู้ให้คะแนน 

 

 

 


