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    11..  ลักษณะการประกวดลักษณะการประกวด  
 1.1 หัวข้อการประกวด (Theme) “วิทยาศาสตร์ไทยร่วมต้านภัยโควิด19” 
 1.2 แนวคิด 

ต้องเป็นผลงานที่สามารถถ่ายทอดให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ตามหัวข้อที่กําหนด 

    22..  คุณสมบัติของผู้สมัครคุณสมบัติของผู้สมัคร  
ผู้มีสิทธ์ิเข้าประกวดจะต้องเป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในโรงเรียนของรัฐหรือเอกชนทุกสังกัด 

ในจังหวัดน่าน โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  ช้ัน ป.4 – ป.6 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ช้ัน ม.1 – ม.3 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ช้ัน ม.4 – ม.6 

    33..  กติกาการสมัครกติกาการสมัคร 
แข่งขันประเภทรายบุคคล แต่ละโรงเรียนสามารถส่งผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ระดับละ 1 คน 

    44..  วิธีการสมัครวิธีการสมัคร 
สมัครและแนบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการสมัคร           
แบบ Online ได้ที่ http://sat.nan.rmutl.ac.th/science/ ภายในวันศุกร์ที่ 14 ส.ค. 2563  

    55..  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
5.1 ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการติดเช้ือไวรัสโควิด-

19 โดยขอให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่จัดเตรียมมาเอง ทําการตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกายและล้างมือด้วยเจลล้างมือหรือสบู่ที่จัดเตรียมไว้ให้ และเว้นระยะห่างทางสังคม 
(Social distancing) 

5.2 ต้องเป็นผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการตามหัวข้อที่กําหนด 
5.3 ผลงานที่เข้าร่วมประกวดทุกภาพ ต้องมีรายละเอียด ช่ือ-สกุลของผู้สมัคร ช่ือสถานศึกษา 

ระดับช้ัน ช่ือภาพ และคําบรรยายภาพ ขนาด A4 จํานวน 1 แผ่น 
5.4 ผู้เข้าร่วมการประกวด ต้องวาดภาพ ณ สถานที่จัดการแข่งขันที่กําหนดให้เท่าน้ัน และเวลาที่

ใช้ในการแข่งขัน 3.5 ช่ัวโมง เวลา 09.30 – 13.00 น. (พักรับประทานอาหารกลางวันในช่วง
การแข่งขันได้) 

5.5 สีที่ใช้ในการแข่งขัน 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย สีไม ้
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  สีโปสเตอร์ (ไมส่ะท้อนแสง) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สีโปสเตอร์ (ไมส่ะท้อนแสง) 
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5.6 อุปกรณ์ที่จัดเตรียมให้  
 กระดาษวาดภาพพร้อมประทับตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

- ระดับประถมศึกษาตอนปลาย กระดาษ 100 ปอนด์เน้ือนอกขนาด A3 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย กระดาษ 100 ปอนด์เน้ือนอกขนาด A2  

 ใบเสนอผลงาน ซึ่งเป็นกระดาษ A4 จํานวน 1 แผ่น สําหรับเขียน ช่ือ-สกุลของผู้สมัคร 
ระดับช้ัน ช่ือสถานศึกษา ช่ือภาพ และคําบรรยายภาพ (หลังจากวาดภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 

 อุปกรณ์อ่ืนๆ ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง โดยอุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาใช้ในการ
แข่งขัน  ต้องผ่านการตรวจและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการก่อน  หากตรวจพบมีการ
ใช้ในภายหลังจะถูกตัดสิทธ์ิในการแข่งขัน 

5.7 กรณีเกิดข้อขัดแย้งใดๆ ขึ้นในระหว่างการแข่งขัน ขอสงวนสิทธ์ิในการตัดสินให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการและถือเป็นข้อยุติ 

5.8 คณะกรรมการการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการตัดสิทธ์ิผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ทันที โดยไม่ต้อง
ช้ีแจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมประกวดไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา หรือมี
ข้อความใดเป็นเท็จ 

5.9 ภาพท่ีเข้าแข่งขันทุกภาพ ให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
น่าน โดยสงวนสิทธ์ิไม่ส่งคืนแก่ผู้เข้าแข่งขัน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
น่าน เป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิในงานภาพถ่ายดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นภาพที่ได้รับรางวัล หรือไม่ได้รับ
รางวัลก็ตาม และสามารถนํามาใช้เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา รณรงค์ หรือการพัฒนาได้ 
และสามารถนําผลงานไปเผยแพร่เพ่ือสาธารณะประโยชน์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้อง
จ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ โดยผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีกรรมสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 มาตรา 18 ในการแสดงตัวว่าเป็นผู้สร้างสรรค์งานและมีสิทธ์ิในการห้าม
ไม่ให้ผู้อ่ืนเอางานของตนไปดัดแปลงให้เกิดความเสียหายแก่ช่ือเสียงของผู้สร้างสรรค์งานต่อไป 

5.10 ผู้เข้าแข่งขันทุกคน ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ หากฝ่าฝืนจะถูก    
ตัดสิทธ์ิในการเข้าประกวด หรือรับรางวัล รวมทั้งคณะกรรมการการจัดงานฯ อาจเรียก
รางวัลที่ได้รับไปแล้วกลับคืนได้ 

5.11   คณะกรรมการการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายละเอียด กติกา เง่ือนไข
การประกวด และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

5.12   คณะกรรมการตัดสินมีสิทธ์ิกําหนดวิธีการตัดสิน โดยยึดถือแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล 
และผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสนิถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้ 

5.13   การเข้าร่วมการแข่งขันแสดงถึงการเห็นด้วยและการยอมรับในหลักเกณฑ์และเง่ือนไขตามท่ี
คณะกรรมการการจัดงานฯ กําหนด 
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    66..  เกณฑ์การพิจารณาผลงานเกณฑ์การพิจารณาผลงาน 
 แนวคิด เน้ือหา ความถูกต้องสอดคล้องกับหัวข้อ    30 %  
 ความสวยงาม (การระบายสีและจัดองค์ประกอบของภาพ)   30 % 
 ความโดดเด่นและความคิดสร้างสรรค์    30 % 
 การนําเสนอผลงานและแนวความคิดในการออกแบบ   10 % 

    77..  กําหนดการกําหนดการ  
 บัดน้ี ถึง 14 สงิหาคม 2563   รับสมัครผู้เข้าประกวด 
 21 สิงหาคม 2563 (เวลา 09.30-13.00 น.) วาดภาพประกวด  
 สถานที่แข่งขัน:  อาคารสาขาวิทยาศาสตร์ 

ประถมศึกษาตอนปลาย  ห้อง SC816 
ม.ต้น       ห้อง SC813 
ม.ปลาย       ห้อง SC817 

 21 สิงหาคม 2563 (เวลา 14.00 น.) ประกาศผลและมอบรางวัล 
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1  
อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ 

หมายเหตุ:  1. ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมอาหารกลางวันมารับประทานเองในช่วงเวลาการแขง่ขัน 
2. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ http://sat.nan.rmutl.ac.th/science/ 

    88..  รางวัลรางวัล  
 ผู้ชนะการประกวดจะได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา ดังน้ี 

   ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ช้ัน ป.4 – ป.6) 
             รางวัลชนะเลิศ                                700   บาท 
             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                   500   บาท 
            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                   300   บาท 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช้ัน ม.1 – ม.3) 
             รางวัลชนะเลิศ                                700   บาท 
             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                   500   บาท 
            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                   300   บาท 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ัน ม.4 – ม.6) 
             รางวัลชนะเลิศ                                700   บาท 
             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                   500   บาท 
            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                   300   บาท 
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หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมประกวดทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมประกวดจากทางมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี 
มหาวิทยาลัยจะจัดส่งเกียรติบัตรไปยังโรงเรียนของผู้เข้าร่วมประกวด ภายใน 2 สัปดาห์
ภายหลังเสร็จสิ้นงาน 

 

    99..  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  
59 หมู่ 13 ต.ฝ่ายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000  
โทรศัพท์   054-710259 ต่อ 7123   โทรสาร   054-771398 
Website:   http://sat.nan.rmutl.ac.th/science/ 
E-mail: science_nan@hotmail.com 

  QR Code Line “สปด.วิทย์63 มทร.ล้านนา น่าน” เพ่ือเข้าร่วมกลุ่มไลน์ในการสอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมจากทีมผู้จัดงาน  

 
    1100..  อาจารย์อาจารย์ผู้ประสานงานผู้ประสานงาน  

อาจารย์ชัชชัย  ดีสุหล้า เบอร์โทรศัพท์มือถือ  081-7836680 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กติกาการประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์กติกาการประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์  
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ––ราชมงคลราชมงคลล้านนา น่ล้านนา น่านาน    (คร้ังท่ี (คร้ังท่ี 99)  )  ประจําปีประจําปีพุทธศักราชพุทธศักราช  22556633  

วันวันศุกร์ศุกร์ท่ี ท่ี 2211  สิงหาคม สิงหาคม 22556633  
ณ ณ   อาอาคารคารสาขาวิทยาศาสตร์ (ห้อง สาขาวิทยาศาสตร์ (ห้อง SSCC881133,,  SSCC881166,,  SSCC881177))    มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนาา  น่านน่าน  
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ใบเสนอผลงานใบเสนอผลงาน  
(หลังจากวาดภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)(หลังจากวาดภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)  

ชื่อ-สกุล..............................................................................................กําลังศึกษาอยู่ชั้น........................... 
ชื่อสถานศึกษา.............................................................................................................................................. 
ชื่อภาพ 
.........................................................................................................................................................................  
คําบรรยายภาพ: แรงบันดาลใจในการออกแบบผลงาน  
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