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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา น่านา น่าน  
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    11..  ลักษณะลักษณะแข่งขันแข่งขัน  
1.1 เป็นการแข่งขันตอบปัญหา ประเภททีม 
1.2 จัดการแข่งขัน 2 รอบ คือ รอบคัดเลือก และรอบตัดสิน 

    22..  คุณสมบัติของผู้สมัครคุณสมบัติของผู้สมัคร  
2.1 ประเภททีม  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ช้ัน ป.4 – ป.6 

ผู้มีสิทธ์ิเข้าแข่งขันจะต้องเป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลายใน
โรงเรียนของรัฐหรือเอกชนทุกสังกัดในจังหวัดน่าน 

2.2 ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ช้ัน ม.1 – ม.3 
ผู้มีสิทธ์ิเข้าแข่งขันจะต้องเป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใน

โรงเรียนของรัฐหรือเอกชนทุกสังกัดในจังหวัดน่าน 
2.3 ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ช้ัน ม.4 – ม.6 

ผู้มีสิทธ์ิเข้าแข่งขันจะต้องเป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
โรงเรียนของรัฐหรือเอกชนทุกสังกัดในจังหวัดน่าน 

    33..  กติกาการสมัครกติกาการสมัคร 
  แข่งขันประเภททีม ทีมละ 3 คน แต่ละโรงเรียนสามารถส่งผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ระดับละไม่เกิน 2 ทีม 

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

    55..  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
5.1 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการติดเช้ือไวรัสโควิด-

19 โดยขอให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่จัดเตรียมมาเอง ทําการตรวจวัด
อุณหภูมิร่างกายและล้างมือด้วยเจลล้างมือหรือสบู่ที่จัดเตรียมไว้ให้ และเว้นระยะห่างทาง
สังคม (Social distancing) 

5.2 คณะกรรมการจะทําการคัดเลือกผู้ชนะการแข่งขันทั้งหมด 2 รอบ 
5.3 ขอบเขตเน้ือหาที่ใช้ในการสอบ  

- ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เน้ือหา ประกอบด้วยวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4 , ป.5 
และ  ป.6  ภาคเรียนที่ 1 

- ระดับ ม.ต้น เน้ือหา ประกอบด้วยวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1, ม.2 และ ม. 3 ภาคเรียนที่ 1 
- ระดับ ม.ปลาย เน้ือหา ประกอบด้วยวิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี และวิชาชีววิทยา ระดับ ม.4, ม.5 

และ ม.6 ภาคเรียนที่ 1 
5.4 รอบคัดเลือก สอบข้อเขียนแบบรายบุคคล ด้วยแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยนํา

คะแนนของทั้งสามคนมารวมกัน ทีมที่มีคะแนนรวมสูงสุด 6 ทีมลําดับแรก เข้ารอบตัดสิน 
โดยที่ 

 
 



กติกาการกติกาการแขง่ขันตอบปญัหาแขง่ขันตอบปญัหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ––ราชมงคลราชมงคลล้านนา น่ล้านนา น่านาน    (คร้ังท่ี 9(คร้ังท่ี 9)  )  ประจําปีประจําปีพุทธศักราชพุทธศักราช  22556633  

วันวันศุกร์ศุกร์ท่ี ท่ี 2211  สิงหาคม สิงหาคม 22556633  
ณ ณ   อาคารอาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ (ห้อง (ห้อง AABBLL--220033, , AABBLL--220044,,  AABBLL--330033))  มมทร.ทร.ล้านนาล้านนา  น่านน่าน  

 

  BB33 

- ระดับประถมตอนปลาย  มีจํานวน 60 ข้อ 60 คะแนน เวลาสอบ 60 นาที 
- ระดับ ม.ต้น   มีจํานวน 60 ข้อ 60 คะแนน เวลาสอบ 60 นาที  
- ระดับ ม.ปลาย   มีจํานวน 60 ข้อ 60 คะแนน เวลาสอบ 60 นาที  

5.5 รอบตัดสิน ทีมที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน จํานวน 6 ทีม จะต้องเข้าสอบข้อเขียนแบบทีม ด้วย
แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก เพ่ือคัดเลือกทีมที่มีคะแนนสูงสุด 3 ลําดับแรก ได้รับ
รางวัล โดยที่ 
- ระดับประถมตอนปลาย   มีจํานวน 45 ข้อ 45 คะแนน เวลาสอบ 40 นาที 
- ระดับ ม.ต้น   มีจํานวน 45 ข้อ 45 คะแนน เวลาสอบ 40 นาที  
- ระดับ ม.ปลาย   มีจํานวน 45 ข้อ 45 คะแนน เวลาสอบ 40 นาที  

5.6 กรณีเกิดข้อขัดแย้งใดๆ ขึ้นในระหว่างการแข่งขัน ขอสงวนสิทธ์ิในการตัดสินให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการและถือเป็นข้อยุติ 

5.7 คณะกรรมการการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการตัดสิทธ์ิผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ทันที โดยไม่ต้อง
ช้ีแจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมประกวดไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา หรือ        
มีข้อความใดเป็นเท็จ 

5.8 ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ หากฝ่าฝืนจะถูก      
ตัดสิทธ์ิในการเข้าแข่งขันหรือรับรางวัล รวมทั้งคณะกรรมการการจัดงานฯ อาจเรียกรางวัล
ที่ได้รับไปแล้วกลับคืนได้ 

5.9 คณะกรรมการการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียด กติกา เง่ือนไข     
การแข่งขัน และของรางวัล โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

5.10 คณะกรรมการตัดสินมี สิท ธ์ิ กํ าหนดวิ ธีการตัดสิน  โดยยึดถือแนวปฏิ บั ติที่ เป็น
มาตรฐานสากล และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้ 

5.11 การเข้าร่วมการแข่งขันแสดงถึงการเห็นด้วยและการยอมรับในหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ตามท่ีคณะกรรมการการจัดงานฯ กําหนด 

    66..  กําหนดกําหนดการแข่งขันการแข่งขัน  
 บัดน้ี ถึง 14 สิงหาคม 2563 รับสมัครผู้เข้าแข่งขัน 
 สถานที่แข่งขัน:  อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ 

รอบคัดเลือก  ประถมศึกษาตอนปลาย  ห้อง ABL-303 
  ม.ต้น       ห้อง ABL-203 

ม.ปลาย       ห้อง ABL-204 
รอบตัดสิน   ประถมศึกษาตอนปลาย  ห้อง ABL-303 

  ม.ต้น       ห้อง ABL-203 
ม.ปลาย       ห้อง ABL-204 

 21 สิงหาคม 2563 
          09.30 – 09.40 น.  ผู้แข่งขันรายงานตัวหน้าห้องสอบ 

(หลังร่วมพิธีเปิดเสร็จแล้ว) 
  09.40 – 10.40 น. สอบรอบคัดเลือก (รอบที่ 1) 
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 10.40 – 10.55 น. ตรวจและประกาศผู้เข้ารอบตัดสิน จํานวน 6 ทีม 
 11.00 – 11.40 น. สอบรอบตัดสิน 
 11.40 – 12.00 น. ตรวจและติดประกาศผู้ได้รับรางวัล 
 14.00 น.  มอบรางวัล ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 

อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ 

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

    77..  รางวัลรางวัล  
 ทีมชนะการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา ดังน้ี 

   ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ช้ัน ป.4 – ป.6) 
             รางวัลชนะเลิศ                   900   บาท 
             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                 600   บาท 
            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2           400   บาท 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช้ัน ม.1 – ม.3) 
             รางวัลชนะเลิศ                   900   บาท 
             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                 600   บาท 
            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2           400   บาท 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ัน ม.4 – ม.6) 
             รางวัลชนะเลิศ                   900   บาท 
             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                 600   บาท 
            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2           400   บาท 

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขันจากทางมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี 
มหาวิทยาลัยจะจัดส่งเกียรติบัตรไปยังโรงเรียนของผู้เข้าร่วมแข่งขัน ภายใน 2 สัปดาห์ภายหลัง
เสร็จสิ้นงาน 

    88..  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   
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  QR Code Line “สปด.วิทย์63 มทร.ล้านนา น่าน” เพ่ือเข้าร่วมกลุ่มไลน์ในการสอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมจากทีมผู้จัดงาน  

 
    99..  อาจารย์อาจารย์ผู้ประสานงานผู้ประสานงาน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศินุพล พิมพ์พก  เบอร์โทรศัพท์มือถือ  099-7355017 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวาท สายปาระ  เบอร์โทรศัพท์มือถือ  091-8521810 
อาจารย์เจนจิรา  ลานแก้ว   เบอร์โทรศัพท์มือถือ  089-9993048 


