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15 คู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส าหรับเยาวชน  

รายละเอียด หลักเกณฑ์ การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและ 
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ 

ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน้  และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
***************************** 

1. กติกาข้อก าหนดของการแข่งขัน
1.1 ข้อก าหนดและเง่ือนไข 

1.1.1 โรงเรียนสามารถส่งผูส้มัครเข้าแข่งขันได้ประเภทละ 2 คน  / โรงเรียน 
โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทดังนี้  
- การวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ( การวาดภาพ 
 การ์ตูน ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง อาจมีตัวหนังสือประกอบ หรือไม่มีก็ได้)  

- การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
- การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
- การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   

1.1.2  คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
- นักเรียนระดับประถมศึกษา 
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.1.3 ผู้เข้าแข่งขันต้องวาดภาพพร้อมระบายสีด้วยตนเอง ลงกระดาษประมาณ  
ขนาด A3 หรือประมาณ 11.50 x 16.50 นิ้ว ซึ่งคณะกรรมการเตรียมไว้ให้ 

1.1.4 ภาพที่เข้าแข่งขันทุกภาพ ต้องมีรายละเอียด วัน เดือน ปี / ช่ือหัวข้อในการ 
แข่งขัน / ช่ือสถานศึกษา / ช่ือ – สกุลผู้เข้าแข่งขัน / ระดับช้ัน / ช่ือภาพ 
และค าบรรยายภาพตามรูปแบบที่ก าหนด 

1.1.5 ผู้เข้าแข่งขันต้องวาดภาพ ณ สถานที่จัดการแข่งขันที่ก าหนดให้เท่านั้น
1.1.6 ภาพที่ได้รับรางวัลเป็นกรรมสิทธิ์ของศูนย์ภูมิภาคท่ีจัดประกวดและ

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
1.2 อุปกรณ์ที่จัดเตรียมให้ 
กระดาษประมาณขนาด A3 หรือประมาณ 11.50 x 16.50 นิ้ว พร้อมตราประทับ

ของคณะกรรมการ (อุปกรณ์อื่นๆ ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง)  
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หมายเหต ุ    * อุปกรณ์ทีผู่้เข้าแข่งขันเตรียมมาใช้ในการแข่งขันจะต้องผ่านการตรวจและ
ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการก่อน หากตรวจพบในภายหลังจะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน 
โดยสงวนสิทธิ์การพิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการและถือเป็นข้อยุติ 
 *  กรณีที่เกิดข้อขัดแย้งใดๆ  ขึ้นในระหว่างการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ใน
การตัดสินให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ และถือเป็นข้อยุติ 
 *  คณะกรรมการจะแจ้งหัวข้อภาพซึ่งสะท้อนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และ จินตนาการทางวิทยาศาสตร์ให้ทราบในวันแข่งขัน เพื่อจะวัดความสามารถที่
แท้จริงของนักเรียน 

2. วิธีการสมัคร 
 สมัครทางระบบออนไลน์ที่ www.scisoc.or.th/sciweek ไปยังศูนย์ภูมิภาคที่ครอบคลุม 
จังหวัดของโรงเรียนที่สมัคร 

3. วิธีด าเนินการแข่งขัน 
การแข่งขันเป็นการวาดภาพสด และกรรมการจะเป็นผู้ก าหนดหัวข้อในการ

แข่งขันแต่ละระดับในวันแข่งขัน 
 3.1 หัวข้อภาพ 

 คณะกรรมการจะแจ้งหัวข้อภาพซึ่งสะท้อนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ
ทางวิทยาศาสตร์ให้ทราบในวันแข่งขัน เพื่อจะวัดความสามารถที่แท้จริงของนักเรียนและจะ
ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันออกจากสถานที่แข่งขันหลังจากที่ได้รับหัวข้อเรื่อง เป็นเวลา 1  
ช่ัวโมง  ยกเว้นกรณีมีเหตุสุดวิสัย 
 3.2 ขนาดของภาพ 
 ใช้กระดาษวาดเขียนประมาณขนาด A3 หรือประมาณ (11.50 x 16.50  นิ้ว)โดยพื้นที่
ส าหรับวาดภาพให้เวน้จากขอบกระดาษด้านละ 1 นิ้ว  
 3.3 สีที่ใช้ในการวาดภาพ 

3.3.1 การวาดภาพการ์ตูน ระดับประถมศึกษาใช้สีไม้ ( Pencil  Color)     
3.3.2 การวาดภาพจินตนาการ ระดับประถมศึกษาใช้สีชอล์กน้ ามัน (Oil Pastel Color) 
3.3.3 การวาดภาพจินตนาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

ใช้สีประเภทใดประเภทหนึ่งที่ใช้น้ าเป็น ตัวกลาง / ละลาย เช่นสีน้ า สีโปสเตอร์ 
สีอะคริลิก ฯลฯ ยกเว้นสีไม้ระบายน้้า 
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หมายเหต ุ ไม่อนุญาตให้ใช้สีเมจิก น้้ายาลบค้าผิด ปากกาหมึกแห้ง เป็นต้น ให้ผู้แข่งขันวาด
ภาพในเชิงสร้างสรรค์ในลักษณะ 2 มิติ ไม่พิจารณาผลงาน 3 มิติ เช่น การปะติด (Collage) 
หรือ ส่ือผสม (Mixed media)   
 3.4 อุปกรณ์ 

ให้ผู้แข่งขันเตรียมสีและเครื่องใช้มาเอง ยกเว้นกระดาษวาด 
3.5 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 

3  ช่ัวโมง 

4. รางวัลและการตัดสิน 

ทีมที่ชนะการแข่งขัน จะได้รับรางวัลดังนี้ (ส าหรับระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น) 
 รางวัลที่ 1  มอบเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

รางวัลที่ 2  มอบเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลที่ 3  มอบเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลชมเชย มอบใบประกาศเกียรติคุณ ไม่เกิน 5 รางวัล 

ทีมที่ชนะการแข่งขัน จะได้รับรางวัลดังนี้  (ส าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
 รางวัลที่ 1  มอบเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

รางวัลที่ 2  มอบเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลที่ 3  มอบเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลชมเชย มอบใบประกาศเกียรติคุณ ไม่เกิน 5 รางวัล 

ระดับประเทศ (ระดับประถมศึกษา) 
รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 4,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 3,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลที่ 3     ได้รับเงินรางวัล 2,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลชมเชย   มี 3 รางวัล ได้รับเงินรางวลั 500 บาท พรอ้มใบประกาศเกียรติคุณ 

ระดับประเทศ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 4,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลที่ 3     ได้รับเงินรางวัล 3,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลชมเชย   มี 3 รางวัล ได้รับเงินรางวลั 500 บาท พรอ้มใบประกาศเกียรติคุณ 
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-  คณะกรรมการจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่าง ๆ  
-  คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน 
-  การตัดสินเป็นไปตามขอ้ตกลงของคณะกรรมการ โดยพิจารณาภาพที่วาดเสรจ็แลว้ 
ตามเกณฑ์การตัดสนิ และผลการตัดสนิของ คณะกรรมการตัดสนิให้ถือเป็นขอ้ยุติ 

5. เกณฑ์การตัดสินการแข่งขันวาดภาพ 
  -  แนวคิด (จินตนาการ)   25   คะแนน 
 -  รูปแบบทางศิลปะ   25   คะแนน 
 -  เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์   30   คะแนน 
 -  ความเหมาะสมของเทคนิค   20   คะแนน 
               รวม                              100   คะแนน 
 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด จะอุทธรณ์มิได้ 

6. สถานที่ติดต่อสอบถามและรับสมัครผ่านทาง www.scisoc.or.th/sciweek 
1. ภาคเหนือตอนบน  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. ภาคเหนือตอนล่าง   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
4. ภาคตะวันออก  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
5. ภาคใต้   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
6. ภาคกลาง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และองค์การ 
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

(ศูนย์ภาคจะประชาสัมพันธ์และแจ้งรายละเอียดให้ทราบ  การสมัครผ่านทาง www.scisoc.or.th/sciweek) 
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ใบสมัครการแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

***************************** 
1. รายละเอียดสถานศึกษา 
 ช่ือสถานศึกษา.......................................................................................................สังกัด......................... 
    ที่อยู่........................................................................................ต าบล/แขวง............................................... 
   อ าเภอ/เขต....................................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์............... 
    โทรศัพท์ ....................................................................โทรสาร................................................................ 
2. มีความประสงค์จัดสง่นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพประเภท 

 วาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์    ระดับประถมศึกษา   
 วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์   ระดับประถมศึกษา   
 วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
 วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร ์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   

3. ข้อมูลนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  
      ช่ือ- สกุล .....................................................................................วัน-เดือน-ปี เกิด.............................      
      เลขที่บัตรประชาชน ...................................................................ช้ันประถม/มัธยมศึกษาปีที่ ……..  
      โทรศัพท์ ..........................................................E-mail ..................................................................... 

4. อาจารย์ที่ปรึกษา..........................................................................................................................................      
      โทรศัพท.์.........................................................E-mail...................................................................... 
 สถานศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และนักเรียนที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการ
ประกวดครั้งนี้แล้ว ยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวทุกประการ และยอมรับว่าผลการตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุดโดย จะอุทธรณ์มิได้ 
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด -19) เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวัง 
สถานศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา และนักเรียนท่ีประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม  ยินดีปฏิบัติตามค้าแนะน้าของ
ภาครัฐ และผู้จัดงานอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีเง่ือนไขทุกกรณี  

    ลงช่ือผู้สมัคร .......................................................                        
        (.......................................................) ตัวบรรจง 

   ลงนามอาจารย์ที่ปรึกษา   ....................................................... 
                                          (........................................................) ตัวบรรจง
              ลงนามผู้บริหารสถานศึกษา  ........................................................ 

                                 พร้อม ตราประทับสถานศึกษา (ถ้ามี)   (........................................................) ตัวบรรจง 
                                         วันที.่.....เดือน...................พ.ศ......... 
หมายเหตุ กรณีมีผู้สมัครแข่งขันเต็มก่อนวันปิดรับสมัคร ทางคณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้สมัครหรือทีม         

ที่สมัครก่อน ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 
 
 
 


