
  
  

                                        การแข่งขันทางการพูดทางวิทยาศาสตร์การแข่งขันทางการพูดทางวิทยาศาสตร์  
  

สัปดาหว์ิทยาศาสตร์แห่งชาติสัปดาหว์ิทยาศาสตร์แห่งชาติ––ราชมงคลราชมงคลล้านนา ล้านนา น่านน่าน    
(ครั้งที่ (ครั้งที่ 99) ) ประจําปีประจําปีพุทธศักราชพุทธศักราช  22556633  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

วันวันศุกร์ศุกร์ท่ีท่ี  2211  สิงหาคม สิงหาคม 22556633 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา น่านา น่าน  
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    11..  ลักษณะการลักษณะการประกวประกวดด  
1.1 หัวข้อการประกวด (Theme)  

“เมื่อความปรกติใหม่ (New Normal) เปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดกาล”  
1.2 แนวคิด 

เป็นการพูดถึงการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบเดิมสู่การใช้วิถีชีวิตแบบปรกติใหม่โดยใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

    22..  คุณสมบัติของผู้สมัครคุณสมบัติของผู้สมัคร  
 ผู้มีสิทธ์ิเข้าแข่งขันจะต้องเป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในโรงเรียนของรัฐหรือเอกชนทุกสังกัด 

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

    33..  กติกาการสมัครกติกาการสมัคร 
 เป็นการประกวดประเภทบุคคล แต่ละโรงเรียนสามารถส่งผู้ เข้าร่วมประกวดได้ระดับละ           

ไม่เกิน 1 คน 

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

    55..  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
5.1 ระยะเวลาในการพูด ไม่เกินคนละ 5 นาที ผ่านโปรแกรมไมโครซอฟต์ทีม (Microsoft 

Teams) รูปแบบ Live Stream ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ต้ังแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้น
ไป และเข้าห้องนําเสนอก่อนเวลา 30 นาที 

5.2 การจัดส่งการแนะนําตัวโดยให้บันทึกเป็นคลิปวีดีโอไม่เกิน 1 นาที ลงใน CD หรือ DVD 
จัดส่งไปรษณีย์มายัง สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ที่อยู่ 59 หมู่ 13 ต.ฝ่ายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 
55000 หรือ ส่งไฟล์คลิปวีดีโอลงใน Google Form ตามลิงค์น้ี 
 https://forms.gle/Yc2yebvabL6dxLiT9 
 ไฟล์วีดีโอจัดทําในรูปแบบ MP4 ความละเอียด 720p (1280 x 720) หรือ 1080p 

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

5.3 ในระหว่างการแข่งขันนาทีที่ 3 จะมีคําปริศนาให้ผู้เข้าแข่งขัน 1 คํา  ผู้เข้าแข่งขันต้องบรรจุ
คําปริศนานี้ลงในการแข่งขันด้วย 
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5.4 กรณีเกิดข้อขัดแย้งใดๆ ขึ้นในระหว่างการแข่งขัน ขอสงวนสิทธ์ิในการตัดสินให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการและถือเป็นข้อยุติ 

5.5 คณะกรรมการการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการตัดสิทธ์ิผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ทันที โดยไม่ต้อง
ช้ีแจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมประกวดไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา หรือ            
มีข้อความใดเป็นเท็จ 

5.6 ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ หากฝ่าฝืนจะถูก      
ตัดสิทธ์ิในการเข้าแข่งขันหรือรับรางวัล รวมทั้งคณะกรรมการการจัดงานฯ อาจเรียกรางวัล
ที่ได้รบัไปแล้วกลับคืนได้ 

5.7 คณะกรรมการการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียด กติกา เง่ือนไข      
การประกวด และของรางวัล โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

5.8 คณะกรรมการตัดสินมีสิทธ์ิกําหนดวิธีการตัดสิน โดยยึดถือแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล 
และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้ 

5.9 การเข้าร่วมการแข่งขันแสดงถึงการเห็นด้วย และการยอมรับในหลักเกณฑ์และเง่ือนไขตาม     
ที่คณะกรรมการการจัดงานฯ กําหนด 

    66..  เกณฑ์การเกณฑ์การตัตัดสินดสิน 
 แนวคิด เน้ือหา ความถูกต้องสอดคล้องกับหัวข้อ    30 %  
 บุคลิกลักษณะ        20 % 
 ความโดดเด่นและความคิดสร้างสรรค์    30 % 
 ภาษา        10 % 
 พูดตรงตามเวลาที่กําหนด      10 % 

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

ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขข้อ 5.2 
 วันที่ 19 สิงหาคม 2563  จัดการแข่งขัน (13.00 น. เป็นต้นไป) 
 วันที่ 21 สิงหาคม 2563  ประกาศผลผ่านทาง Facebook live (ถ่ายทอดสด) 

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

ไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา/ควบคุม 

หมายเหตุ:  กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ http://sat.nan.rmutl.ac.th/science/ 
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    88..  รางวัลรางวัล  
  ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา ดังน้ี 

   ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ช้ัน ป.4 – ป.6) 
             รางวัลชนะเลิศ                                500   บาท 
             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                   400   บาท 
            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                   300   บาท 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช้ัน ม.1 – ม.3) 
             รางวัลชนะเลิศ                                500   บาท 
             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                   400   บาท 
            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                   300   บาท 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ัน ม.4 – ม.6) 
             รางวัลชนะเลิศ                                500   บาท 
             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                   400   บาท 
            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                   300   บาท 

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขนัจากทางมหาวิทยาลัย 
ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยจะจัดส่งเกียรติบัตรไปยังโรงเรียนของผู้เข้าร่วมแข่งขัน ภายใน 2 สัปดาห์ภายหลังเสร็จ
สิ้นงาน 

    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  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชณีภรณ์  อ่ินคํา  เบอร์โทรศัพท์มือถือ  091-0679920  
 


