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การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
*****************************

1. หลักการและเหตุผล
การที่จะพัฒนาประเทศไปสู่ สังคมแห่ งการเรี ยนรู ้น้ นั การพัฒนาเยาวชนเพื่อเตรี ยมตัวไปสู่ เป้าหมายการเป็ นสังคมแห่ งการ
เรี ยนรู ้ เป็ นประเด็นสําคัญที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ โดยเฉพาะเยาวชนที่อยูใ่ นช่วงการเรี ยนในห้องเรี ยนทุกระดับ แต่การเรี ยนรู ้ใน
ห้องเรี ยนเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่สามารถสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้อย่างบูรณาการให้กบั เยาวชนได้อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
วิชาวิทยาศาสตร์
การเรี ยนรู ้วิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้ผลจําเป็ นต้องอาศัยปั จจัยหลายอย่างประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็ นการค้นคว้า ทดลอง สังเกต
การฟัง การถกปั ญหา และการมีจินตนาการ เป็ นต้น การวาดภาพก็เป็ นอีกกระบวนการหนึ่ งที่จะช่วยส่ งเสริ มให้เยาวชนไทยได้เรี ยนรู ้
และเข้าใจวิทยาศาสตร์ ได้มากขึ้น เพราะการวาดภาพ โดยเฉพาะภาพทางวิทยาศาสตร์ นอกจากจะต้องมีความเข้าใจในศิลปะการวาด
และสุ นทรี ยภาพแล้ว ยังต้องมีความคิดริ เริ่ ม ความคิดสร้างสรรค์และความเข้าใจอย่างเพียงพอในหลักการตรรกะของภาพที่จะวาด จึง
จะสร้างจินตนาการและวาดเป็ นภาพออกมาได้
ดังนั้น เพื่อเป็ นการสร้างเสริ มจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ของเยาวชนไทย สมาคมวิทยาศาสตร์ แห่ งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์ กระทรวงศึกษาธิ การ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม จึงได้ร่วมมือกับ ศูนย์ภูมิภาคที่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ จัดให้มีการแข่งขันความสามารถด้านการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ของเยาวชนไทยขึ้นในช่วง
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อันจะเป็ นทางเลือกในการส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทย ซึ่งเป็ นกิจกรรมหนึ่ง
ที่ ส อดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ข องหลัก สู ต รการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ทั้ง ยัง เป็ นการส่ ง เสริ ม และสร้ า งบรรยากาศของงานสั ป ดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
2.1 วัตถุประสงค์
เพื่อส่ งเสริ มและกระตุน้ จินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ของเยาวชนไทย โดยการแข่งขันวาดภาพการ์ ตูนและภาพจินตนาการ
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติทุกภูมิภาค
สําหรับการหาเยาวชนตัวแทนระดับภาคมาแข่งขันในระดับประเทศต่อไป
2.2 เป้ าหมาย
ด้านปริ มาณ มีนกั เรี ยนเข้าแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์
ด้านคุณภาพ ได้ผลงานภาพวาดการ์ตูนวิทยาศาสตร์และภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
3. วิธีดำเนินการ
3.1 ขั้นเตรี ยมการ แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อจัดทําโครงการจัดการแข่งขัน
3.2 ขั้นดําเนินการ
3.3 ขั้นประเมินผล ประเมินผลที่ได้จากกิจกรรม
4. งบประมาณ
4.1 จากภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม และกระทรวงศึกษาธิการ
4.2 จากภาคเอกชน ได้แก่ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ
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5. ผู้รับผิดชอบ 6 ศูนย์ภาค
5.1 ภาคเหนือตอนบน
5.2 ภาคเหนือตอนล่าง
5.3 ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
5.4 ภาคตะวันออก
5.5 ภาคใต้
5.6 ภาคกลาง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 กระตุน้ ความคิดริ เริ่ มและสร้างทักษะด้านจินตนาการทางด้านวิทยาศาสตร์ ให้กบั เยาวชน
6.2 เป็ นการผสมผสานระหว่างงานศิลป์ กับทักษะความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์
6.3 เพิ่มสี สนั บรรยากาศของงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

*****************************
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รายละเอียด หลักเกณฑ์ การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและ
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
*****************************

1. กติกาข้อกำหนดของการแข่งขัน
1.1 ข้อกําหนดและเงื่อนไข
1.1.1 โรงเรี ยนสามารถส่ งผูส้ มัครเข้าแข่งขันได้ประเภทละ 2 คน / โรงเรี ยน โดยแบ่งเป็ น 4 ประเภทดังนี้
- การวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ( การวาดภาพการ์ ตูน ไม่ น้อยกว่ า 3 ช่ อง อาจมีตัวหนังสื อ
ประกอบ หรื อไม่ มีกไ็ ด้ )
- การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
- การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.1.2 คุณสมบัติผสู ้ มัครเข้าร่ วมการแข่งขัน
- นักเรี ยนระดับประถมศึกษา
- นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.1.3 ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องวาดภาพพร้อมระบายสี ดว้ ยตนเอง ลงกระดาษประมาณ ขนาด A3 หรื อประมาณ 11.50 x 16.50 นิ้ว
ซึ่งคณะกรรมการเตรี ยมไว้ให้
1.1.4 ภาพที่เข้าแข่งขันทุกภาพ ต้องมีรายละเอียด วัน เดือน ปี / ชื่อหัวข้อในการ แข่งขัน / ชื่อสถานศึกษา / ชื่อ – สกุลผูเ้ ข้า
แข่งขัน / ระดับชั้น / ชื่อภาพ และคําบรรยายภาพตามรู ปแบบที่กาํ หนด
1.1.5 ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องวาดภาพ ณ สถานที่จดั การแข่งขันที่กาํ หนดให้เท่านั้น
1.1.6 ภาพที่ได้รับรางวัลเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของศูนย์ภูมิภาคที่จดั ประกวดและสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์
1.2 อุปกรณ์ที่จดั เตรี ยมให้
กระดาษประมาณขนาด A3 หรื อประมาณ 11.50 x 16.50 นิ้ว พร้อมตราประทับของคณะกรรมการ (อุปกรณ์อื่นๆ ให้ผเู ้ ข้า
แข่งขันเตรี ยมมาเอง)
หมายเหตุ * อุปกรณ์ที่ผูเ้ ข้าแข่งขันเตรี ยมมาใช้ในการแข่งขันจะต้องผ่านการตรวจและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการก่อน
หากตรวจพบในภายหลังจะถูกตัดสิ ทธิ์ในการแข่งขัน โดยสงวนสิ ทธิ์การพิจารณาให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการและถือเป็ น
ข้อยุติ
* กรณี ที่ เ กิ ด ข้อ ขัด แย้ง ใดๆ ขึ้ น ในระหว่ า งการแข่ ง ขัน ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการตัด สิ น ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของ
คณะกรรมการ และถือเป็ นข้อยุติ
* คณะกรรมการจะแจ้งหัวข้อภาพซึ่ งสะท้อนความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และ จินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ให้ทราบใน
วันแข่งขัน เพื่อจะวัดความสามารถที่แท้จริ งของนักเรี ยน
2. วิธีการสมัคร
สมัครทางระบบออนไลน์ที่ www.scisoc.or.th/sciweek ไปยังศูนย์ภูมิภาคที่ครอบคลุม จังหวัดของโรงเรี ยนที่สมัคร
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3. วิธีดำเนินการแข่งขัน
3.1 หัวข้อภาพ
คณะกรรมการจะแจ้งหัวข้อภาพซึ่ งสะท้อนความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ให้ทราบในวันแข่งขัน
เพื่อจะวัดความสามารถที่แท้จริ งของนักเรี ยนและจะไม่อนุญาตให้ผเู ้ ข้าแข่งขันออกจากสถานที่แข่งขันหลังจากที่ได้รับหัวข้อเรื่ อง เป็ น
เวลา 1 ชัว่ โมง ยกเว้นกรณี มีเหตุสุดวิสยั
3.2 ขนาดของภาพ
ใช้กระดาษวาดเขียนประมาณขนาด A3 หรื อประมาณ 11.50 x 16.50 นิ้ว โดยพื้นที่สาํ หรับวาดภาพให้เว้นจากขอบกระดาษ
ด้านละ 1 นิ้ว
3.3 สี ที่ใช้ในการวาดภาพ
3.3.1 การวาดภาพการ์ ตูน ระดับประถมศึกษาใช้สีไม้ ( Pencil Color)
3.3.2 การวาดภาพจินตนาการ ระดับประถมศึกษาใช้สีชอล์กนํ้ามัน (Oil Pastel Color)
3.3.3 การวาดภาพจินตนาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายใช้สีประเภทใดประเภทหนึ่ งที่ใช้น้ าํ เป็ น
ตัวกลาง / ละลาย เช่นสี น้ าํ สี โปสเตอร์ สี อะคริ ลิก ฯลฯ ยกเว้ นสี ไม้ ระบายนํา้
หมายเหตุ ไม่ อนุญาตให้ ใช้ สีเมจิก นํ้ายาลบคําผิด ปากกาหมึกแห้ ง เป็ นต้ น ให้ ผ้ ูแข่ งขันวาดภาพในเชิงสร้ างสรรค์ ในลักษณะ 2 มิติ ไม่
พิจารณาผลงาน 3 มิติ เช่ น การปะติด (Collage) หรื อ สื่ อผสม (Mixed media)
3.4 อุปกรณ์
ให้ผแู ้ ข่งขันเตรี ยมสี และเครื่ องใช้มาเอง ยกเว้นกระดาษวาด
3.5 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน
3 ชัว่ โมง
4. รางวัลและการตัดสิน
ทีมที่ชนะการแข่ งขัน จะได้ รับรางวัลดังนี ้ (สําหรั บระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้ น)
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
ทีมที่ชนะการแข่ งขัน จะได้ รับรางวัลดังนี ้ (สําหรั บระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
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 ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
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ระดับประเทศ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นและมัธยมศึกษาตอนปลาย)
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 ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
- คณะกรรมการจะเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิจากสถาบันต่าง ๆ
- คณะกรรมการดําเนินการแข่งขันจะไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นของคณะกรรมการตัดสิ น
- การตัดสิ นเป็ นไปตามข้อตกลงของคณะกรรมการ โดยพิจารณาภาพที่วาดเสร็ จแล้ว ตามเกณฑ์การตัดสิ น และผลการตัดสิ น
ของ คณะกรรมการตัดสิ นให้ถือเป็ นข้อยุติ
5. เกณฑ์การตัดสินการแข่งขันวาดภาพ
- แนวคิด (จินตนาการ)
25 คะแนน
- รู ปแบบทางศิลปะ
25 คะแนน
- เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์
30 คะแนน
- ความเหมาะสมของเทคนิค
20 คะแนน
รวม
100 คะแนน
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุ ด จะอุทธรณ์ มิได้
6. สถานที่ติดต่อสอบถามและรับสมัครผ่านทาง www.scisoc.or.th/sciweek
1. ภาคเหนือตอนบน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. ภาคเหนือตอนล่าง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. ภาคตะวันออก
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5. ภาคใต้
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
6. ภาคกลาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
(ศูนย์ ภาคจะประชาสั มพันธ์ และแจ้ งรายละเอียดให้ ทราบ การสมัครผ่านทาง www.scisoc.or.th/sciweek)
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ใบสมัครการแข่ งขันวาดภาพการ์ ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้ น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
*****************************
1. รายละเอียดสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา................................................................................................................................สังกัด...........................................
ที่อยู.่ ...............................................................................................ตําบล/แขวง..................................................................................
อําเภอ/เขต...........................................................จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณี ย.์ ................................
โทรศัพท์ .......................................................................................โทรสาร........................................................................................
2. มีความประสงค์จดั ส่ งนักเรี ยนเข้าร่ วมการแข่งขันวาดภาพประเภท
 วาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา
 วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา
 วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ข้อมูลนักเรี ยนผูเ้ ข้าแข่งขัน
ชื่อ- สกุล .........................................................................................................วัน-เดือน-ปี เกิด....................................................
เลขที่บตั รประชาชน ........................................................................................ชั้นประถม/มัธยมศึกษาปี ที่ …........................…..
โทรศัพท์..........................................................E-mail ..................................................................................................................
4. อาจารย์ที่ปรึ กษา....................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์..........................................................E-mail..................................................................................................................
สถานศึกษา อาจารย์ที่ปรึ กษา และนักเรี ยนที่ประสงค์เข้าร่ วมกิจกรรมได้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการประกวดครั้งนี้แล้ว ยินดีปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวทุกประการ และยอมรับว่าผลการตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นสิ้ นสุ ดโดย จะอุทธรณ์มิได้
เนื่องด้ วยสถานการณ์ การแพร่ ระบาดไวรัสโคโรน่ า (โควิด-19) เพื่อเป็ นการป้ องกันและเฝ้าระวัง สถานศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และ
นักเรียนที่ประสงค์ เข้ าร่ วมกิจกรรม ยินดีปฏิบัติตามคําแนะนําของภาครัฐ และผู้จัดงานอย่างเคร่ งครัด โดยไม่ มีเงื่อนไขทุกกรณี
ลงชื่อผูส้ มัคร .......................................................
(.......................................................) ตัวบรรจง
ลงนามอาจารย์ที่ปรึ กษา .......................................................
(........................................................) ตัวบรรจง
ลงนามผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ........................................................
พร้อม ตราประทับสถานศึกษา (ถ้ามี)

(........................................................) ตัวบรรจง
วันที่......เดือน...................พ.ศ.........

หมายเหตุ กรณี มีผสู ้ มัครแข่งขันเต็มก่อนวันปิ ดรับสมัคร ทางคณะผูจ้ ดั ขอสงวนสิ ทธิ์ให้ผสู ้ มัครหรื อทีม
การแข่งขัน
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