
 

 
 

 รายละเอียด 
1. วันเวลาในการน าเสนอโครงงาน วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565  ช่วงเวลา 11.00 – 14.30 น.    
2. รูปแบบการน าเสนอโครงงาน น าเสนอโครงงานรูปแบบออนไลน์ ผา่นช่องทาง  Google meet 
 2.1 เวลาในการน าเสนอและการถาม-ตอบ น าเสนอเปน็ภาษาไทยเป็นเวลา 7 นาที  และมีการถาม-ตอบกบักรรมการประจ าห้อง เป็น

เวลา 5 นาที รวม 12 นาท ี
2.2 สื่อประกอบการน าเสนอ น าเสนอประกอบสื่อสไลด์น าเสนอ (ภาษาที่ใช้ประกอบสื่อน าเสนอภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

และใช้  template ของสไลด์น าเสนอ ของงาน MWIT Science Fair 2022 ท่ีก าหนดให)้ 
2.3 Account ในการเข้าใช้ Google meet แต่ละโรงเรียนจะได้รับ account ในการเข้าใช้ Google meet ทางอีเมลของผู้ประสานงาน

ของโรงเรียนและทางอีเมลของนักเรียน 
2.4 ภาพพื้นหลัง (background)  ส าหรับ 
Google meet 

ให้ใช้รูปแบบภาพพืน้หลัง (background)  ส าหรับ Google meet ตามที่ก าหนดให้ 

3. การแต่งกายในวันน าเสนอโครงงาน ชุดสุภาพ 
4. การทดสอบระบบ  
 4.1 การทดสอบระบบ Google meet ส าหรับ

การน าเสนอโครงงาน 
ให้นักเรียนแต่ละคน ใช้ account ที่ก าหนดให้ ลองทดสอบเข้าใช้งาน Google meet ห้อง
น าเสนอโครงงานของตนเอง (ดูลิงก์ Google meet ไดท้ี่ไฟลต์ารางเวลาและลิงก์ห้อง
น าเสนอโครงงาน ที่ส่งให้ทางอีเมลของนักเรียน) 
ในวัน-เวลาที่สะดวกระหว่างวันที่ 19-20 ม.ค. 65  ช่วงเวลา 15.30  - 17.00 น. (จะมี
คณะท างานฯ standby เพื่อช่วยเหลือหรือให้ค าแนะน า) 

4.2 กิจกรรม Science Activity  
ถ้ามีข้อซักถามเก่ียวกับกิจกรรม Science 
Activity สามารถสอบถามได้ทาง inbox 
Facebook : MWIT Science Fair 
https://www.facebook.com/mwitsciencefair/  

ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อในกิจกรรม Science Activity ตาม theme ทีน่ักเรียนได้เลือก
ไว้ (หากนักเรียนไม่ได้เลือก theme เข้ามาตามวันที่ก าหนด ทางเจ้าภาพจะก าหนดกิจกรรมให้นักเรียนเอง) 
ทดสอบการใช้งาน Discord ส าหรับใช้ในกิจกรรม Science Activity ได้ตั้งแต่วนันี้เปน็ต้น
ไป ทีล่ิงก์  https://discord.gg/SS7NnBKuwr   
กรณีมีข้อซักถามการใช้งาน Discord  ในกิจกรรม Science Activity ให้นักเรียนแต่ละคน
ใช้ account ที่ก าหนดให้  เข้าที่ Google meet link 
 https://meet.google.com/rqv-jihh-qmj   ระหว่างวนัที่ 19-20 ม.ค. 65  ช่วงเวลา 
15.30  - 17.00 น. (จะมีคณะท างานฯ standby เพื่อช่วยเหลือหรอืให้ค าแนะน า) 

5. การเข้าห้อง Google meet ในวันน าเสนอโครงงาน  (22 ม.ค.65)  
 5.1 นักเรียนทุกกลุ่มโครงงานที่ได้น าเสนอ

ในช่วงเช้า (11.00 – 12.15 น.)   
เข้าห้องน าเสนอของตนเอง โดยพร้อมเพรียงกันในเวลา 10.55 น. (เปิดกล้องและปิดไมค์) 
เพื่อฟังค าชี้แจงและแนะน ากรรมการประจ าห้อง  และนักเรียนต้องอยู่ในห้องน าเสนอของ
ตนเองตลอดเวลาในช่วงเชา้ 

5.2 นักเรียนทุกกลุ่มโครงงานที่ได้น าเสนอ
ในช่วงบ่าย (13.15 – 14.30 น.)   

เข้าห้องน าเสนอของตนเอง โดยพร้อมเพรียงกันในเวลา 13.10 น.  (เปิดกล้องและปิดไมค์) 
เพื่อฟังค าชี้แจงและแนะน ากรรมการประจ าห้อง  และนักเรียนต้องอยู่ในห้องน าเสนอของ
ตนเองตลอดเวลาในช่วงบ่าย 

*หมายเหตุ  นักเรียนที่น าเสนอโครงงานในช่วงเช้า สามารถเปลี่ยนไปฟังหอ้งเสนออื่นๆ ที่ตนเองสนใจได้ ในช่วงบ่าย และนักเรียนที่น าเสนอโครงงานในช่วงบ่าย  สามารถเข้าไปฟัง
ห้องน าเสนออื่นๆ ที่สนใจได้ในช่วงเช้า  และกรณีที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตของนักเรียนขัดข้อง ในขณะก าลังน าเสนอโครงงาน ผู้จัดงานจะเปิดคลิปวิดีโอน าเสนอของนักเรียนแทน และ
หากนักเรียนไม่สามารถกลับเขา้มาในหอ้งน าเสนอได้ทันในช่วงถาม-ตอบ นกัเรียนจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการพจิารณาให้รางวัล 

ดาวน์โหลดเอกสาร  :       1) ตารางน าเสนอโครงงาน                                                   2) template ของสไลด์น าเสนอ   
                                3) ไฟล์ภาพพ้ืนหลัง (background)  ส าหรับ Google meet          4) รายชื่อนักเรียนในกิจกรรม Science Activity 
ได้ที่   https://drive.google.com/drive/folders/1hktxTMlabNWD5VE7TK9p-X1g8QJKcKHW?usp=sharing  

 

     ค าชี้แจงและรายละเอียดส าหรับนักเรียนในการน าเสนอโครงงานรูปแบบออนไลน์  
ในงาน MWIT Science Fair 2022 
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