
 

 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 
วันที่  25 - 26 มกราคม 2562 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง 

ชื่อทักษะ        :  การออกแบบส่ือ (Motion Infographic) หัวข้อ “การเกษตรยุคใหม่” 
ประเภท         :  ทีม 2-3 คน  (ส่งได้สถาบันละ  1  ทีม) 
สนามแข่งขัน   :  อาคารโดมแดง  
รายละเอียด วัน เวลา การแข่งขัน 
  วันที่แข่งขัน    : วันที่  25  มกราคม  2562 
  ลงทะเบียน     : รายงานตัว เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ อาคารโดมแดง  
  เริ่มแข่งขัน     : เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารโดมแดง 

กติกาการแข่งขัน 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหน่วยงานที่ร่วมแข่งขัน ไม่เกินระดับปริญญาตรี  
กติกาและการด าเนินการแขง่ขัน  

1. แต่ละทีมส่งผู้เข้าแข่งขันทีมละไม่เกิน 3 คน  
2. การออกแบบสื่อให้มีเนื้อหา การประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตร ความส าคัญของการเกษตรสอดคล้องกับ

หัวข้อ “การเกษตรยุคใหม”่ ไม่จ ากัดแนวคิด เทคนิคการผลิต รูปแบบการน าเสนอ และต้องมีความชัดเจน 
3. การออกแบบสื่อ Motion Infographic โดยใช้โปรแกรมทางด้านการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์

เท่านั้น 
4. ก าหนดให้ปิดท้ายคลิปด้วยโลโก้ การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 สามารถดาวน์โหลด

ได้ที่ satcontest.nan.rmutl.ac.th 
5. ไฟล์ผลงานหรือสื่อ (Motion Infographic) ต้อง Export เป็นไฟล์ MP4 มีความยาวไม่เกิน 3 นาท ีจ านวน 

1 คลิป และมีความละเอียด 1920×1080 พิกเซล 
6. ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดแสดงผลงานภายในอาคารโดมแดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

ตลอดช่วงการแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 ในวันที่ 24-26 มกราคม 2562 (ผู้เข้า
แข่งขันต้องจัดเตรียมอุปกรณม์าเอง) และน าเสนอผลงานในวันที่  25 มกราคม 2562 

7. ผู้เข้าแข่งขันต้องติดต้ังผลงานและโปสเตอร์ ในวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 12.00-18.00 น.  
8. ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมโปสเตอร์ ขนาด 60×80 เซนติเมตร โดยสามารถดาวน์โหลดพ้ืนหลังของ

โปสเตอร์ได้ท่ี http://satcontest.nan.rmutl.ac.th 
9. บูธมี ขนาด 2 x 2 เมตร ภายในประกอบด้วยโต๊ะวางผลงานขนาดหน้ากว้าง 60 x ยาว 100 x สูง 75 

เซนติเมตร และพ้ืนที่ติด Poster 
10. ผู้เข้าแข่งขันสามารถน าคอมพิวเตอร์ จอแสดงผล หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ มาใช้ในงานได้ 



 

 

11. แต่ละทีมให้ลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนกลาง และให้น าเสนอต่อคณะกรรมการในสถานที่การแข่งขัน 
(อาคารโดมแดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน) โดยให้น าเสนอทีมละไม่เกิน 15 นาที โดย
แบ่งเป็น การน าเสนอ 10 นาที และการซักถาม 5 นาท ี

12. ผลงานต้องเป็นผลงานที่ผู้เข้าแข่งขันเป็นผู้จัดท าเอง โดยต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาใหม่ด้วยตนเอง 
ไม่เคยโฆษณา หรือไม่เคยเผยแพร่ลงในสื่อใด ๆ มาก่อน และไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน และเป็น
ผลงานที่ไม่ได้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืน หรือสิทธิ์ใดๆ ของบุคคล หากพบว่า
มีการลอกเลียนหรือดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้เข้าแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน และต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย โดยไม่เกี่ยวข้องใด ๆ กับผู้จัดการแข่งขัน 

13. ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันน าเอาเพลง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กราฟิก อุปกรณ์ประกอบฉาก หรือสิ่งอ่ืนใดที่
บุคคลอ่ืนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืน หรือสิทธิ์ใด มาใช้ในการท า
ผลงาน ผู้เข้าแข่งขันต้องได้รับอนุญาตจากเจ้ากรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ 
หรือสิทธิใดๆ อย่างถูกต้องก่อนที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาผลงาน และจะต้องแสดงเอกสารการขออนุญาต
แก่ผู้จัดแข่งขันด้วย เพ่ือเป็นหลักฐาน 

14. เนื้อหาในคลิปที่แข่งขัน ต้องไม่มีการพาดพิง เรื่องการเมือง ความขัดแย้งใดๆ และไม่ลบลู่ต่อสถาบัน ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยค าที่เป็นการดูถูกหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกใน
สังคม ตลอดจนไม่ขัดต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด 

15. การแข่งขันจะเริ่มเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 
16. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

อุปกรณ์ประจ าโต๊ะแข่งขัน (ผู้จัดการแข่งขันเตรียมให้) อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมา 
1. โต๊ะขนาด 60 x ยาว 100 x สูง 75 

เซนติเมตร 
2. เก้าอ้ีจ านวน 2 ตัว 
3. บอร์ดส าหรับโปสเตอร์ 

1.ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมผลงาน โปสเตอร์ และ
อุปกรณ์ที่น าเสนอ มาเอง 

 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน  
1. ความถูกต้องของเนื้อหาตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับหัวข้อ     20  คะแนน 
2. การใช้ภาษา และการสื่อสารมีความหมายถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย ตรงประเด็น  20  คะแนน 
3. ผลงานที่น าเสนอมีความใหม่ โดดเด่น ไม่ซ้ าใคร                 30 คะแนน 
4. การจัดวางองค์ประกอบตามหลักการออกแบบมีความสวยงาม น่าสนใจ    20 คะแนน 
5. การน าเสนอของผู้แข่งขัน                                      10 คะแนน 

รวม             100  คะแนน 
              หมายเหตุ รางวัลการแข่งขันมี 3 อันดับ  
                           และรางวัลพิเศษ โครงงานที่ได้รับการโหวตจากผู้เข้าร่วมงานมากที่สุด 
ผู้ประสานงาน : อ.ดร.นงนุช เกตุ้ย หรือ อ.วรวิทย์ ฝั้นค าอ้าย เบอร์โทร  054 710259 ต่อ 7254 

 


