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วันวันศุกร์ท่ีศุกร์ท่ี  2211  สิงหาคม สิงหาคม 22556633 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา น่านา น่าน  
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    11..  ลักษณะการลักษณะการประกวดประกวด  
1.1 หัวข้อการประกวด (Theme) “ชุดแฟนซีรีไซเคิล ต้านภัยโควิด-19” 
1.2 แนวคิด 

  ชุดแฟนซีรีไซเคิลจะต้องเป็นชุดที่สามารถถ่ายทอดให้เห็นถึงการอนุรักษ์แนวรีไซเคิล 
มุ่งเน้นเรื่องความหมายและเหตุผลของการเลือกใช้วัสดุต่างๆ ในการตกแต่งแหล่งที่มาของ
วัสดุสามารถหาได้ง่ายและนํามาสร้างได้จริง มีความคิดสร้างสรรค์และความรู้ความเข้าใจใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรแนวรีไซเคิล 

    22..  คุณสมบัติของผู้สมัครคุณสมบัติของผู้สมัคร  
 ผู้มีสิทธ์ิสมัครเข้าประกวดจะต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ที่กําลังศึกษาในโรงเรียน/สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนทุกสังกัดในจังหวัดน่าน        
โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ 

2.1 ประเภทความคิดสร้างสรรค์ 
2.2 ประเภทอนุรักษ์วัฒนธรรม 

    33..  กติกาการสมัครกติกาการสมัคร 
 ผู้สมัคร 1 ทีมๆ ละไม่เกิน 3 คน สามารถส่งชุดเข้าร่วมประกวดได้ไม่เกินทีมละ 1 ชุด โดยมีสิทธ์ิ

รับรางวัลสูงสุดได้เพียง 1 รางวัลเท่าน้ัน 

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

    55..  หลักเกณฑ์และเหลักเกณฑ์และเงื่อนไขงื่อนไข 
5.1 ผลงานต้องแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ในการอนุรักษ์แนวรีไซเคิล ตามหัวข้อที่กําหนด     

โดยสามารถต้ังช่ือชุดที่ส่งประกวดตามความเหมาะสม และต้องสอดคล้องกับหัวข้อ 
(Theme) ใช้ระยะเวลานําเสนอผลงานไม่เกิน 1 นาที  30 วินาที โดยให้บันทึกเป็นคลิป
วีดีโอลงใน CD หรือ DVD จัดส่งไปรษณีย์มายัง สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ที่อยู่ 59 หมู่ 13      
ต.ฝ่ายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 หรือ ส่งไฟล์คลิปวีดีโอลงใน Google Drive ตามลิงค์น้ี 
 https://forms.gle/jm3eX6YYxYJwdVSa7 

5.2 ผลงานต้องประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น หาง่าย และสามารถสวมใส่ได้จริง 
5.3 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องทําโดยผู้ส่งเข้าประกวดเท่าน้ัน ต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการ

ประกวดใดๆ มาก่อน กรณี เกิดความเสียหายจากการละเมิดสิทธ์ิ ผู้จัดการประกวด 
มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น และหากพิสูจน์ได้ภายหลังว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดกระทําผิดเง่ือนไขข้างต้น ผู้จัดการ
ประกวดสงวนสิทธ์ิในการเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้วกลับคืน หรือตัดสิทธ์ิในการรับรางวัล 

5.4 กรณีเกิดข้อขัดแย้งใดๆ ขึ้นในระหว่างการประกวด ขอสงวนสิทธ์ิในการตัดสินให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการและถือเป็นข้อยุติ 
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5.5 คณะกรรมการการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเผยแพร่ผลงานที่ ได้รับรางวัลจาก                
การประกวดในคร้ังน้ี และสามารถนํามาใช้เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา รณรงค์หรือการ
พัฒนาได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน โดยผู้ส่ง      
ผลงานเข้าประกวดมีกรรมสิทธ์ิตามพระราชบัญญั ติลิขสิทธ์ิ พ .ศ . 2537 มาตรา 18                
ในการแสดงตัวว่าเป็นผู้สร้างสรรค์งานและมีสิทธ์ิในการห้ามไม่ให้ผู้อ่ืนเอางานของตนไป
ดัดแปลงให้เกิดความเสียหายแก่ช่ือเสียงของผู้สร้างสรรค์งานต่อไป 

5.6 ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ หากฝ่าฝืนจะถูก         
ตัดสิทธ์ิในการเข้าประกวดหรือรับรางวัล รวมทั้งคณะกรรมการการจัดงานฯ อาจเรียกรางวัล
ที่ได้รับไปแล้วกลับคืนได้ 

5.7 คณะกรรมการการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียด กติกา เง่ือนไข      
การประกวดและของรางวัล โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

5.8 คณะกรรมการตัดสินมีสิทธ์ิกําหนดวิธีการตัดสิน โดยยึดถือแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล 
และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้ 

5.9 การเข้าร่วมการประกวดแสดงถึงการเห็นด้วย และการยอมรับในหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ตามท่ีคณะกรรมการการจัดงานฯ กําหนด 

    66..  เกณฑ์การพิจารณาผลงานเกณฑ์การพิจารณาผลงาน 
6.1 ประเภทความคิดสร้างสรรค์ยอดเย่ียม และ ประเภทอนุรักษ์วัฒนธรรมยอดเยี่ยม 

  การเลือกใช้วัสดุที่นํามาออกแบบและการตัดเย็บ   20 คะแนน 
 ความสวยงามและความโดดเด่น     20 คะแนน 
 การนําเสนอผลงานและการนําเสนอชุดที่ออกแบบ   10 คะแนน 

   รวม  50 คะแนน 
6.2 รางวัล POPULAR VOTE 

คิดคะแนนจากการกด LIKE คลิปหมายเลขผู้เข้าประกวด 1 LIKE = 1 คะแนน  

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

ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขข้อ 5.1 
 วันที่ 1 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการฯ upload ผลงานในเพจ Facebook 

ของสาขาวิทยาศาสต ร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เท ค โน โล ยี ก า ร เก ษ ต ร  ม ท ร .ล้ า น น า  น่ า น 
(https://www.facebook.com/science.nan) 

 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ปิดโหวต (เวลา 17.00 น) 
 วันที่ 17–20 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการพิจารณาผลงานและตัดสินผลงาน 
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 21 สิงหาคม 2563  ประกาศผลผ่านทาง Facebook live (ถ่ายทอดสด) 
(เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป)  ช่ือเพจ “สาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน” 

 24–26 สิงหาคม 2563  การรับเงินรางวัล: มหาวิทยาลัยจะติดต่อประสานงาน 
ไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา/ควบคุม 

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

    88..  รางวัลรางวัล  
  ทีมชนะการประกวดจะได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา ดังน้ี 

   ประเภทความคิดสร้างสรรค์ยอดเย่ียม               1,200 บาท 
   ประเภทอนุรักษ์วัฒนธรรมยอดเย่ียม               1,200  บาท 
   รางวัล POPULAR VOTE                          700  บาท 

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  

อาจารย์วิรัน วิสุทธิธาดา เบอร์โทรศัพท์มือถือ  086-1839988 


