
  
  

การการประกวด ประกวด AARR  สื่อการเรยีนการสอนสื่อการเรยีนการสอน  
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วันวันศุกร์ศุกร์ท่ีท่ี  2211  สิงหาคม สิงหาคม 22556633 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา น่านา น่าน  
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    11..  ลักษณะการลักษณะการประกวดประกวด  
1.1 หัวข้อการประกวด (Theme) “สื่อการเรียนการสอนในยุค New Normal” 
1.2 แนวคิด 

ต้องเป็นผลงานที่สามารถถ่ายทอดให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ มาปรับใช้กับการดําเนินชีวิตแบบ New Normal โดยนิยามคําว่า 
“New Normal” แปลว่า ความปกติใหม่ หรือฐานวิถีชีวิตใหม่ ซึ่งหมายถึง รูปแบบการดําเนินชีวิต
อย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีต อันเน่ืองจากมีบางสิ่งมากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่     
คนในสังคมคุ้นเคยอย่างเป็นปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้
หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย 

    22..  คุณสมบัติของผู้สมัคุณสมบัติของผู้สมัครคร  
 ผู้มีสิทธ์ิเข้าประกวดจะต้องเป็นครูหรืออาจารย์ที่สอนอยู่ในโรงเรียน/สถาบันการศึกษาของรัฐหรือ

เอกชนทุกสังกัดในจังหวัดน่าน 

    33..  กติกาการสมัครกติกาการสมัคร 
 เป็นการประกวดประเภททีม (1–2 คน) แต่ละโรงเรียน/สถานบันการศึกษาสามารถส่งประกวดได้

ไม่เกิน 2 ทีม 

    44..  วิวิธีธีการการสมัครสมัคร 
สมัครและแนบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการสมัคร           
แบบ Online ได้ที่ http://sat.nan.rmutl.ac.th/science/ ภายในวันศุกร์ที่ 20 ก.ค. 2563  

    55..  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
5.1 ต้องเป็นผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการตามหัวข้อที่กําหนด  
5.2 ต้องมีการนําเสนอผลงานไม่เกิน 10 นาที และถามตอบ 5 นาที ผ่านโปรแกรมไมโครซอฟต์

ทีม (Microsoft Teams) รูปแบบ Live Stream ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ต้ังแต่เวลา 
09.00 น. เป็นต้นไป และเข้าห้องนําเสนอก่อนเวลา 30 นาที 

5.3 การจัดส่งผลงานให้บันทึกเป็นคลิปวีดีโอตัวอย่างผลงานไม่เกิน 3 นาที ลงใน CD หรือ DVD 
จัดส่งไปรษณีย์มายัง สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ที่อยู่ 59 หมู่ 13 ต.ฝ่ายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 
55000 หรือ ส่งไฟล์คลิปวีดีโอลงใน Google Drive ตามลิงค์น้ี 
 https://forms.gle/TSnRuRi5WFf3jbru7 
 ไฟล์วีดีโอจัดทําในรูปแบบ MP4 ความละเอียด 720p (1280 x 720) หรือ 1080p 

(1920 x 1080) 
 ไฟล์มีขนาดไม่เกิน 10 GB  
 แนะนําให้ใช้การบีบอัดข้อมูลเสียงแบบ Stereo AAC ด้วยความเร็ว 128kbps ขึ้นไป 

5.4 ผู้แข่งขันพัฒนาผลงานแบบไม่จํากัดเครื่องมือหรือเทคนิค เช่น การใช้ AR, E-Learning หรือ
อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม โดยให้มีความสวยงามและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการเรียน
การสอนได้ 
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5.5 ผลงานจะต้องสร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิได้ทําซ้ํา คัดลอก เลียนแบบ ดัดแปลงของผู้อ่ืนอันเป็น
การละเมิดลิขสิทธ์ิ หากมีปัญหาดังกล่าวแล้ว ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นผู้รับผิดตามกฎหมาย       
แต่เพียงผู้เดียว 

5.6 ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันต้องไม่เคยรับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน 
5.7 หากมีการทุจรติในการแข่งขนัจะปรับตกทันที 
5.8 กรรมสิทธ์ิในผลงานท่ีส่งเข้าประกวดเป็นของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

มทร.ล้านนา น่าน แต่เพียงผู้เดียว โดยผลงานจะเป็นของผู้แข่งขัน 
5.9 ผู้แข่งขันเข้าประกวดรับทราบและยินยอมให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

มทร.ล้านนา น่าน นําผลงานที่ส่งเข้าประกวดไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่มีข้อจํากัด 
5.10 คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนผลงานของผู้เข้าแข่งขัน 
5.11 ผลการตัดสินการแข่งขันของคณะกรรมการฯ ถือเป็นข้อยุติ 

    66..  เกณฑ์การเกณฑ์การตัดสินตัดสิน 
 แนวคิด เน้ือหา ความถูกต้องสอดคล้องกับหัวข้อ    20 %  
 ความโดดเด่นและความคิดสร้างสรรค์    20 % 
 การนําไปใช้ประโยชน์      30 % 
 ความสวยงาม การจัดองค์ประกอบ     15 % 
 การนําเสนอผลงาน      15 % 
สําหรับเกณฑ์การตัดสินใจรางวัล Popular Vote ขึ้นอยู่กับจํานวนผู้เข้าชม จํานวน 
Like/Love และจํานวนแชร์ ที่มีจํานวนมากท่ีสุด 

    77..  กําหนดการกําหนดการประกวดประกวด  
 บัดน้ี ถึง 20 กรกฎาคม 2563  รับสมัครผู้เข้าแข่งขัน 
 วันที่ 20–31 กรกฎาคม 2563 ส่งไฟล์ผลงานในรูปแบบ CD / DVD / Google Drive  

ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
 วันที่ 1 สิงหาคม 2563  คณะกรรมการฯ upload ผลงานในเพจ Facebook  

ของสาขาวิทยาศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
มทร.ล้านนา น่าน 
(https://www.facebook.com/science.nan) 

 วันที่ 14 สิงหาคม 2563  ปิดโหวต (เวลา 17.00 น.) 
 วันที่ 17–20 สงิหาคม 2563 คณะกรรมการพิจารณาผลงานและตัดสินผลงาน 
 วันที่ 21 สงิหาคม 2563  ประกาศผลผ่านทาง Facebook live (ถ่ายทอดสด) 

(เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป)  ช่ือเพจ “สาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน” 
 วันที่ 24–26 สิงหาคม 2563 การรับเงินรางวัล: มหาวิทยาลัยจะติดต่อประสานงาน 

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

    88..  รางวัลรางวัล  
  ผู้ชนะการประกวดจะได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล ดังน้ี 

            รางวัลชนะเลิศ                                700   บาท 
            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                   500   บาท 
           รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                   300   บาท 
   รางวัล Popular vote   300  บาท 

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขันจากทางมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี 
มหาวิทยาลัยจะจัดส่งเกียรติบัตรไปยังโรงเรียนของผู้เข้าร่วมแข่งขัน ภายใน 2 สัปดาห์ภายหลัง
เสร็จสิ้นงาน 

    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  

อ.ปกรณ์  สุนทรเมธ หรือ อ.ศิริลักษณ ์ แก้วศิริรุ่ง   
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  054-710-259 ต่อ 508001 เวลาราชการเท่าน้ัน 
 


