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    11..  หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล  
   การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) เป็นกิจกรรมที่กระตุ้น          
ความสนใจทางวิทยาศาสตร์ โดยนําหลักการทฤษฏีและการทดลองทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานต่างๆ 
เช่น เรื่องของร่างกายมนุษย์ ไฟฟ้า แสง การเคลื่อนที่ แรง เคมี ฯลฯ โดยไม่จําเป็นต้องจํากัด       
การเรียนรู้หรือการทดลองเฉพาะในห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการเท่าน้ัน แต่สามารถท่ีจะเริ่มต้น
ศึกษาจากวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบๆ ตัวเรามาผสมผสานผ่านสื่อและอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือให้เกิด      
ความสงสัยอยากรู้อยากลอง กระบวนการคิดและความกระตือรือร้นกลับไปศึกษาค้นคว้าจาก      
การอ่านหนังสือมากขึ้น 

    22..  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนและผู้สนใจได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการทดลองและสามารถ

นําเสนอความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างน่าสนใจ โดยผ่านการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
2.2 เพ่ือเป็นการแสดงความสามารถในการนําเสนอความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

    33..  คุณสมบัติของผู้สมัครคุณสมบัติของผู้สมัคร  
ผู้มีสิทธ์ิสมัครเข้าประกวดจะต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ที่กําลังศึกษาในโรงเรียน/สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนทุกสังกัดในจังหวัด
น่าน 

    44..  กติกาการสมัครกติกาการสมัคร 
4.1 แต่ละทีมมีผู้แสดงทีมละไม่เกิน 3 คน สามารถเป็นทีมชายล้วน ทีมหญิงล้วน หรือทีมผสม 

ชาย-หญิงก็ได้ 
4.2 แต่ละสถาบันการศึกษาสามารถส่งทีมเข้าประกวดการแสดงได้ 1 ทีม 
4.3 ทีมที่ เข้าประกวดต้องแต่งกายเหมาะสม โดยใช้เครื่องแบบหรือชุดพละศึกษาของ

สถาบันการศึกษาเป็นพ้ืนฐาน หากมีการตกแต่งเพ่ิมเติมต้องเป็นไปโดยประหยัด 
4.4 ผู้แสดงต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง และสถานที่ในการจัดแสดงด้วย 
4.5 ต้องส่งเอกสารเค้าโครงการนําเสนอการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science 

Show) ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 ต่อ 1 เรื่องแสดง (ตามแบบฟอร์มดังแนบ) โดยส่งมา
พร้อมกับการสมัคร 

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

    66..  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
6.1 เป็นการแสดงที่แสดงถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พร้อมมีการทดลองที่สามารถอธิบาย

ได้ด้วยหลักการหรือทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ใช้ระยะเวลาการแสดง 10 นาที  
6.2 บันทึกเป็นคลิปไฟล์วีดีโอ โดยจัดทําในรูปแบบ MP4 ความละเอียด 720p (1280 x 720) 

หรือ 1080p (1920 x 1080) 
6.3 ไฟล์มีขนาดไม่เกิน 10 GB  
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6.4 แนะนําให้ใช้การบีบอัดข้อมูลเสียงแบบ Stereo AAC ด้วยความเร็ว 128kbps ขึ้นไป 
6.5 แนะนําผู้เข้าประกวดต้องศึกษาและระมัดระวังเรื่องลิขสิทธ์ิเพลง และ วิดีโอ ที่นํามาใช้

ประกอบการสร้างสื่อที่แสดง หากมีปัญหาดังกล่าวแล้ว ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นผู้รับผิด        
ตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว 

6.6 การจัดส่งไฟล์ ให้บันทึกเป็นคลิปวีดีโอลงใน CD หรือ DVD จัดส่งไปรษณีย์มายัง สาขา
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา น่าน ที่อยู่ 59 หมู่ 13 ต.ฝ่ายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 หรือ ส่งไฟล์คลิปวีดีโอ 
ลงใน Google Drive ตามลิงค์น้ี  
 https://forms.gle/xk9m4PSjpRvj7L1Q7 

6.7 ผู้ประกวดต้องจัดทําปกวิดีโอแนะนําหัวข้อเรื่องที่จะแสดง สมาชิกที่แสดง สถานศึกษา     
(ดังตัวอย่างท้ายกติกา) อย่างน้อย 1-2 หน้า ก่อนเริ่มการแสดง ทั้งน้ีเวลาในการนําเสนอปก
วิดีโอรวมอยู่ใน 10 นาที ที่กําหนดด้วยเช่นกัน 

6.8 เป็นการแสดงที่สามารถกระตุ้นความสนใจ และเจตคติทีดี่ต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
6.9 มีการใช้ภาษาด้วยถ้อยคําสุภาพเหมาะสมในการนําเสนอ ไม่ใช้ถ้อยคําที่ ก่อให้ เกิด

ความหมายกํากวม ส่อเสียด หรือคําที่แสดงถึงการไม่ให้เกียรติผู้อ่ืน 
6.10 รูปแบบการแสดงยังไม่เคยรับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน 
6.11 รูปแบบการแสดงจะต้องสร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิได้ทําซ้ํา คัดลอก เลียนแบบ ดัดแปลงของ

ผู้อ่ืนอันเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ หากมีปัญหาดังกล่าวแล้ว ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นผู้รับผิด  
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6.12 กรรมสิทธ์ิในผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มทร.ล้านนา น่าน แต่เพียงผู้เดียว โดยผลงานจะเป็นของผู้แข่งขัน 

6.13 กรรมสิทธ์ิในผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มทร.ล้านนา น่าน แต่เพียงผู้เดียว โดยผลงานจะเป็นของผู้แข่งขัน 

6.14 ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ หากฝ่าฝืนจะถูก 
ตัดสิทธ์ิในการเข้าประกวดหรือรับรางวัล รวมท้ังคณะกรรมการการจัดงานฯ อาจเรียก
รางวัลที่ได้รับไปแล้วกลับคืนได้ 

6.15 คณะกรรมการการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายละเอียด กติกา เง่ือนไข
การประกวดและของรางวัล โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

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

6.17 การเข้าร่วมการประกวดแสดงถึงการเห็นด้วย และการยอมรับในหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ตามท่ีคณะกรรมการการจัดงานฯ กําหนด 
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    77..  เกณฑ์การพิจารณาเกณฑ์การพิจารณาโดยสังเขปโดยสังเขป 
  ความถูกต้องทางวิชาการ       50 คะแนน  

- อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องชัดเจน 
- มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และมีขั้นตอนการทดลอง 
- การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
- องค์ความรู้เช่ืองโยงกับชีวิตประจําวัน 
- รูปเล่มเอกสารโครงการเป็นระเบียบและถูกต้อง  

 ด้านลีลาในการนําเสนอโดยรวม     40 คะแนน 
- ความสามารถในการกระตุ้นความสนใจ 
- ความต่อเน่ืองและปฏิภาณไหวพริบในการแสดง 
- จังหวะในการนําเสนอของแต่ละบุคคลในการแสดง 
- การใช้ภาษาสุภาพ/เหมาะสม 

 เวลาในการแสดง 10 นาที      10  คะแนน 
หมายเหตุ:  เกณฑ์การหักคะแนนในเวลาการแสดง 

แสดงเกินเวลา 10 นาท ี แสดงจบก่อนเวลา 10 นาท ี หักคะแนน 
เกิน 1 นาที จบก่อน 1 นาที -1 
เกิน 2-3 นาที จบก่อน 2-3 นาที -2 
เกิน 4-5 นาที จบก่อน 4-5 นาที -3 
เกิน 6-7 นาที จบก่อน 6-7 นาที -4 
เกิน 8 นาทีขึ้นไป จบไม่ถึง 8 นาที -5 

 สําหรับรางวัลคะแนนนิยม (Popular vote) 
- พิจารณาจากจํานวนที่มากที่สุดในการกดชอบ (กด Like) ของคลิปวิดีโอน้ันๆ เพียง    

1 คลิปเท่าน้ัน  
 

    88..  กําหนดกําหนดการการประกวดประกวด  
 บัดน้ี ถึง 20 กรกฎาคม 2563  รับสมัครผู้เข้าประกวด 
 วันที่ 20–31 กรกฎาคม 2563 ส่งไฟล์ผลงานในรูปแบบ CD / DVD / Google Drive 

ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
 วันที่ 1 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการฯ upload ผลงานในเพจ  Facebook  

ช่ือเพจ “สาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน” 
 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ปิดโหวตในเพจ  Facebook 
 วันที่ 17–20 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการพิจารณาผลงานและตัดสินผลงาน 
 21 สิงหาคม 2563  ประกาศผลผ่านทาง Facebook live (ถ่ายทอดสด) 

(เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป)  ช่ือเพจ “สาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน” 
 



กติกาการกติกาการประประกวดการกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (แสดงทางวิทยาศาสตร์ (SScciieennccee  SShhooww))  
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ––ราชมงคลราชมงคลล้านนา น่ล้านนา น่านาน    (คร้ังท่ี (คร้ังท่ี 99)  )  ประจําปีประจําปีพุทธศักราชพุทธศักราช  22556633  

ประกาศผลการประกาศผลการประกวดประกวด  วันวันศุกร์ศุกร์ท่ี ท่ี 2211  สิงหาคม สิงหาคม 22556363  
ณ ณ   อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพอาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ    มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  น่านน่าน  
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 24–26 สิงหาคม 2563  การรับเงินรางวัล: มหาวิทยาลัยจะติดต่อประสานงาน 
ไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา/ควบคุม 

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

    99..  รางวัลรางวัล  
 ทีมชนะการประกวดจะได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา ดังน้ี 

            รางวัลชนะเลิศ                                  1,000   บาท 
            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                     800   บาท 
           รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                     600   บาท 
   รางวัลคะแนนนิยม (Popular vote)  200  บาท 

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมประกวดทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมประกวดจากทางมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี 
มหาวิทยาลัยจะจัดส่งเกียรติบัตรไปยังโรงเรียนของผู้เข้าร่วมประกวด ภายใน 2 สัปดาห์
ภายหลังเสร็จสิ้นงาน 

    1100..  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.วิทย์ 63 มทร.น่าน” เพ่ือเข้าร่วมกลุ่มไลน์ในการสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมจากทีมผู้จัดงาน  

 
    1111..  อาจารย์อาจารย์ผู้ประสานงานผู้ประสานงาน  

ดร.พชร  สายปาระ    เบอร์โทรศัพท์มือถือ  084-3672826 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณพร  กุลมา  เบอร์โทรศัพท์มือถือ  089-1719939 
 
 



กติกาการกติกาการประประกวดการกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (แสดงทางวิทยาศาสตร์ (SScciieennccee  SShhooww))  
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ––ราชมงคลราชมงคลล้านนา น่ล้านนา น่านาน    (คร้ังท่ี (คร้ังท่ี 99)  )  ประจําปีประจําปีพุทธศักราชพุทธศักราช  22556633  

ประกาศผลการประกาศผลการประกวดประกวด  วันวันศุกร์ศุกร์ท่ี ท่ี 2211  สิงหาคม สิงหาคม 22556363  
ณ ณ   อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพอาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ    มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  น่านน่าน  
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    ปกคลิป และ ปกเล่มโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
 

เรื่อง......................................................................... 
 

ผู้แสดง 
  1………………………………………………………………………….. 
  2………………………………………………………………………….. 
  3…………………………………………………………………………... 
 
  อาจารย์ที่ปรึกษา................................................................. 
  ช่ือสถาบันการศึกษา............................................................ 
  

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน 
ครั้งที่ 9 ประจําปีพุทธศักราช 2563 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
 
 
 
 



กติกาการกติกาการประประกวดการกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (แสดงทางวิทยาศาสตร์ (SScciieennccee  SShhooww))  
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ––ราชมงคลราชมงคลล้านนา น่ล้านนา น่านาน    (คร้ังท่ี (คร้ังท่ี 99)  )  ประจําปีประจําปีพุทธศักราชพุทธศักราช  22556633  

ประกาศผลการประกาศผลการประกวดประกวด  วันวันศุกร์ศุกร์ท่ี ท่ี 2211  สิงหาคม สิงหาคม 22556363  
ณ ณ   อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพอาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ    มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  น่านน่าน  
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แบบฟอร์มเค้าโครง 
การนําเสนอการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 

ช่ือสถาบันการศึกษา.................................................................................. 
อําเภอ........................................................จังหวัด.................................... 

 

1. ชื่อเรื่อง  
.......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 
 
2. วัตถุประสงค/์แนวคิด 

.......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 
3. หลักการและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

.......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 
4. ขั้นตอนการแสดง 

.......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 
5. การเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน 

.......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 
6. วัสดุและอุปกรณ์ประกอบการแสดง 

.......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 
หมายเหตุ: แบบฟอร์มน้ีสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 


