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การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา มัธยมศกึษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

***************************** 

1. หลักการและเหตุผล 

 การท่ีจะพฒันาประเทศไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้นั้น การพฒันาเยาวชนเพ่ือเตรียมตวัไปสู่เป้าหมายการเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ เป็นประเด็นส าคญัท่ีไม่สามารถจะหลีกเล่ียงได ้โดยเฉพาะเยาวชนท่ีอยูใ่นช่วงการเรียนในห้องเรียนทุกระดบั แต่การเรียนรู้ใน
ห้องเรียนเพียงอยา่งเดียวนั้น ไม่สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้อยา่งบูรณาการให้กบัเยาวชนไดอ้ย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงใน
วิชาวิทยาศาสตร์  

 การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ท่ีไดผ้ลจ าเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัหลายอย่างประกอบกนั ไม่ว่าจะเป็นการคน้ควา้ ทดลอง สังเกต 
การฟัง การถกปัญหา และการมีจินตนาการ เป็นตน้ การวาดภาพก็เป็นอีกกระบวนการหน่ึงท่ีจะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนไทยไดเ้รียนรู้
และเขา้ใจวิทยาศาสตร์ไดม้ากขึ้น เพราะการวาดภาพ โดยเฉพาะภาพทางวิทยาศาสตร์ นอกจากจะตอ้งมีความเขา้ใจในศิลปะการวาด
และสุนทรียภาพแลว้ ยงัตอ้งมีความคิดริเร่ิม ความคิดสร้างสรรคแ์ละความเขา้ใจอย่างเพียงพอในหลกัการตรรกะของภาพท่ีจะวาด จึง
จะสร้างจินตนาการและวาดเป็นภาพออกมาได ้

 ดงันั้น เพ่ือเป็นการสร้างเสริมจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทย  สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถมัภ ์กระทรวงศึกษาธิการ  และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม จึงไดร่้วมมือกบั ศูนยภู์มิภาคท่ี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัของรัฐ จดัให้มีการแข่งขนัความสามารถดา้นการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทยขึ้นในช่วง
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อนัจะเป็นทางเลือกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทย ซ่ึงเป็นกิจกรรมหน่ึง
ท่ีสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งยงัเป็นการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศของงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติอีกดว้ย 

2. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 2.1 วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมและกระตุน้จินตนาการทางวิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทย โดยการแข่งขนัวาดภาพการ์ตูนและภาพจินตนาการ

ทางวิทยาศาสตร์  ระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลาย ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติทุกภูมิภาค 
ส าหรับการหาเยาวชนตวัแทนระดบัภาคมาแข่งขนัในระดบัประเทศต่อไป     

 2.2 เป้าหมาย 
ดา้นปริมาณ   มีนกัเรียนเขา้แขง่ขนัวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ดา้นคุณภาพ ไดผ้ลงานภาพวาดการ์ตูนวิทยาศาสตร์และภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

3. วิธีดำเนินการ 
 3.1 ขั้นเตรียมการ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ เพ่ือจดัท าโครงการจดัการแข่งขนั 
 3.2 ขั้นด าเนินการ     
 3.3 ขั้นประเมินผล ประเมินผลท่ีไดจ้ากกิจกรรม 

4. งบประมาณ 
4.1 จากภาครัฐ ไดแ้ก่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม และกระทรวงศึกษาธิการ 
4.2 จากภาคเอกชน ไดแ้ก่ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ 
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5. ผู้รับผิดชอบ 6 ศูนย์ภาค 
 5.1 ภาคเหนือตอนบน คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

5.2 ภาคเหนือตอนล่าง คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยันเรศวร 
5.3 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 5.4 ภาคตะวนัออก  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยับรูพา 
 5.5 ภาคใต ้   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   
 5.6 ภาคกลาง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
     และองคก์ารพิพิธภณัฑวิ์ทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 6.1 กระตุน้ความคิดริเร่ิมและสร้างทกัษะดา้นจินตนาการทางดา้นวิทยาศาสตร์ ให้กบัเยาวชน 
 6.2 เป็นการผสมผสานระหว่างงานศิลป์กบัทกัษะความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ 
 6.3 เพ่ิมสีสันบรรยากาศของงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 

 

 

 
***************************** 
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รายละเอียด หลักเกณฑ์ การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและ 

วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา มัธยมศกึษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

***************************** 
1. กติกาข้อกำหนดของการแข่งขัน 
 1.1 ขอ้ก าหนดและเง่ือนไข 

1.1.1 โรงเรียนสามารถส่งผูส้มคัรเขา้แขง่ขนัไดป้ระเภทละ 2 คน / โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทดงัน้ี  
- การวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ ระดบัประถมศึกษา ( การวาดภาพการ์ตนู ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง อาจมีตัวหนังสือ
ประกอบ หรือไม่มีก็ได้) 

 - การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดบัประถมศึกษา 
 - การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
 - การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย    
1.1.2  คุณสมบติัผูส้มคัรเขา้ร่วมการแข่งขนั 
 - นกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
 - นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  
 - นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
1.1.3 ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งวาดภาพพร้อมระบายสีดว้ยตนเอง ลงกระดาษประมาณ  ขนาด A3 หรือประมาณ 11.50 x 16.50 น้ิว 
 - นกัเรียนระดบัประถมศึกษา ใช้กระดาษขนาด 100 แกรม เท่านั้น 
 - นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และตอนปลาย ใช้กระดาษขนาด 300 แกรม เท่านั้น 
1.1.4 ภาพท่ีเขา้แข่งขนัทุกภาพ ตอ้งมีรายละเอียด วนั เดือน ปี / ช่ือหัวขอ้ในการแข่งขนั / ช่ือสถานศึกษา / ช่ือ – สกุลผูเ้ขา้

แข่งขนั / ระดบัชั้น / ช่ือภาพ  และค าบรรยายภาพตามรูปแบบที่ก าหนด 
1.1.5 ผูเ้ขา้แขง่ขนัตอ้งวาดภาพ ณ สถานท่ีท่ีก าหนดเท่านั้น 

1.1.6 ภาพท่ีไดรั้บรางวลัเป็นกรรมสิทธ์ิของศนูยภู์มิภาคท่ีจดัประกวดและสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถมัภ ์ 

 1.2 อุปกรณ์ท่ีตอ้งจดัเตรียม 
    กระดาษประมาณขนาด A3 หรือประมาณ 11.50 x 16.50 น้ิว และสีท่ีใชใ้นการวาดภาพ (ให้ผูเ้ขา้แข่งขนัเตรียมมาเอง)  

       หมายเหต ุ    
 * อุปกรณ์ท่ีผูเ้ขา้แข่งขนัเตรียมมาใชใ้นการแข่งขนัจะตอ้งเป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขนัตามระดบัช่วงชั้นท่ีก าหนด
หรือไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการ  หากตรวจพบในภายหลงัจะถูกตดัสิทธ์ิในการแข่งขนั โดยสงวนสิทธ์ิการพิจารณา 
ให้อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการและถือเป็นขอ้ยติุ 
 *  กรณีท่ี เ กิดข้อขัดแย้งใดๆ  ขึ้ นในระหว่างการแข่งขัน ขอสงวนสิทธ์ิในการตัดสินให้อยู่ในดุลยพินิจ 
ของคณะกรรมการ และถือเป็นขอ้ยติุ 
 *  คณะกรรมการจะแจง้หัวขอ้ภาพซ่ึงสะทอ้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละ จินตนาการทางวิทยาศาสตร์ให้ทราบ 
ในวนัแข่งขนั เพื่อจะวดัความสามารถท่ีแทจ้ริงของนกัเรียน 
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2. วิธีการสมัคร 
สมคัรทางระบบออนไลน์ท่ี www.scisoc.or.th/sciweek ไปยงัศูนยภู์มิภาคท่ีครอบคลุมจงัหวดัของโรงเรียนท่ีสมคัร 

และแนบไฟลเ์อกสารใบสมคัรการแข่งขนัพร้อมตราประทบัสถานศึกษามาท่ี parit_jaroen@nsm.or.th 

3. วิธีดำเนินการแข่งขัน   
 3.1 หวัขอ้ภาพ 

             คณะกรรมการจะแจง้หวัขอ้ภาพซ่ึงสะทอ้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ให้ทราบในวนั
แข่งขนั เพื่อจะวดัความสามารถท่ีแทจ้ริงของนกัเรียนและจะไม่อนุญาตให้ผูเ้ขา้แข่งขนัออกจากสถานท่ีแข่งขนัหลงัจากท่ี
ไดรั้บหวัขอ้เร่ือง เป็นเวลา 1  ชัว่โมง  ยกเวน้กรณีมีเหตุสุดวิสัย 

 3.2 ขนาดของภาพ 
 ใช้กระดาษวาดเขียนประมาณขนาด A3 หรือประมาณ 11.50 x 16.50  น้ิว โดยพ้ืนท่ีส าหรับวาดภาพให้เวน้จาก
ขอบกระดาษดา้นละ 1 น้ิว  

       - นกัเรียนระดบัประถมศึกษา ใช้กระดาษขนาด 100 แกรม เท่านั้น 
       - นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และตอนปลาย ใช้กระดาษขนาด 300 แกรม เท่านั้น 
 3.3 สีท่ีใชใ้นการวาดภาพ 

3.3.1 การวาดภาพการ์ตูน ระดบัประถมศึกษาใชสี้ไม ้( Pencil  Color)     
3.3.2 การวาดภาพจินตนาการ ระดบัประถมศึกษาใชสี้ชอลก์น ้ามนั (Oil Pastel Color) 
3.3.3 การวาดภาพจินตนาการระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนปลายใชสี้ประเภทใดประเภทหน่ึงท่ีใชน้ ้ าเป็น 

ตวักลาง / ละลาย เช่นสีน ้า สีโปสเตอร์ สีอะคริลิก ฯลฯ ยกเว้นสีไม้ระบายน ้า 
            หมายเหต ุ ไม่อนุญาตให้ใช้สีเมจิก น ้ายาลบค าผิด ปากกาหมึกแห้ง เป็นต้น ให้ผู้แข่งขันวาดภาพในเชิงสร้างสรรค์ในลักษณะ 

2 มิติ ไม่พจิารณาผลงาน 3 มิติ เช่น การปะติด (Collage) หรือ ส่ือผสม (Mixed media)   
 3.4 อุปกรณ์ 
      อุปกรณ์ให้ผูแ้ข่งขนัเตรียมสีและเคร่ืองใชม้าเอง รวมถึงกระดาษวาดเขียนขนาด A3 

3.5 เวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนั (รูปแบบออนไลนผ์า่นระบบ Microsoft Team) 
               เวลาท่ีใชไ้นการแข่งขนั 3 ชัว่โมง ผูแ้ข่งขนัตอ้งรายงานตวัก่อนเวลาการแข่งขนั 15 นาที เพ่ือรับหวัขอ้การแข่งขนั
จากคณะกรรมการ ภายหลงัจากวาดภาพเสร็จก่อนเวลาหรือหมดเวลาการแข่งขนัให้ผูแ้ข่งขนัถ่ายรูปหรือแคปภาพ ภาพวาด
ของตนเอง แลว้ส่งใหเ้จา้หนา้ท่ีตามช่องทางท่ีก าหนดภายใน 5 นาที 

            3.6 จดัส่งภาพทางไปรษณีย ์โดยห้ามพบัภาพวาด 
ส่งมาท่ี องคก์ารพิพิธภณัฑวิ์ทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

อาคารคาราวานวิทยาศาสตร์ เลขท่ี 39 หมู่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
(วงเลบ็มุมขวาบนซองแข่งขนัวาดภาพ.....ระดบั....) 

4. รางวัลและการตัดสิน 

ทีมท่ีชนะการแข่งขนั จะได้รับรางวัลดังนี ้(ส าหรับระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น) 
 รางวลัท่ี 1  มอบเงินรางวลั 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

รางวลัท่ี 2  มอบเงินรางวลั 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวลัท่ี 3  มอบเงินรางวลั 1,500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวลัชมเชย มอบใบประกาศเกียรติคุณ ไม่เกิน 5 รางวลั 
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ทีมท่ีชนะการแข่งขนั จะได้รับรางวัลดังนี ้ (ส าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
 รางวลัท่ี 1  มอบเงินรางวลั 4,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

รางวลัท่ี 2  มอบเงินรางวลั 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวลัท่ี 3  มอบเงินรางวลั 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวลัชมเชย มอบใบประกาศเกียรติคุณ ไม่เกิน 5 รางวลั 

ระดับประเทศ (ระดบัประถมศึกษา) 
รางวลัท่ี 1 ไดรั้บเงินรางวลั 4,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวลัท่ี 2 ไดรั้บเงินรางวลั 3,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวลัท่ี 3     ไดรั้บเงินรางวลั 2,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวลัชมเชย   มี 3 รางวลั ไดรั้บเงินรางวลั 500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 

ระดับประเทศ (ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
รางวลัท่ี 1 ไดรั้บเงินรางวลั 5,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวลัท่ี 2 ไดรั้บเงินรางวลั 4,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวลัท่ี 3     ไดรั้บเงินรางวลั 3,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวลัชมเชย   มี 3 รางวลั ไดรั้บเงินรางวลั 500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
-  คณะกรรมการจะเป็นผูท้รงคุณวุฒิจากสถาบนัต่าง ๆ  
-  คณะกรรมการด าเนินการแข่งขนัจะไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินของคณะกรรมการตดัสิน 
-  การตดัสินเป็นไปตามขอ้ตกลงของคณะกรรมการ โดยพจิารณาภาพท่ีวาดเสร็จแลว้ ตามเกณฑก์ารตดัสิน และผลการตดัสิน
ของ คณะกรรมการตดัสินให้ถือเป็นขอ้ยติุ 

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

6. สถานที่ติดต่อสอบถามและรับสมัครผ่านทาง www.scisoc.or.th/sciweek 
1. ภาคเหนือตอนบน  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
2. ภาคเหนือตอนล่าง   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
3. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
4. ภาคตะวนัออก  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา 
5. ภาคใต ้   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   
6. ภาคกลาง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

และองคก์ารพิพิธภณัฑวิ์ทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

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

***************************** 
1. รายละเอียดสถานศึกษา 
 ช่ือสถานศึกษา................................................................................................................................สังกดั........................................... 
    ท่ีอยู.่...............................................................................................ต าบล/แขวง.................................................................................. 
   อ าเภอ/เขต...........................................................จงัหวดั.............................................................รหสัไปรษณีย.์................................ 
    โทรศพัท ์.......................................................................................โทรสาร........................................................................................ 
2. มีความประสงคจ์ดัส่งนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัวาดภาพประเภท 

❑ วาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์    ระดบัประถมศึกษา   
❑ วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์   ระดบัประถมศึกษา   
❑ วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์   ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
❑ วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   

3. ขอ้มูลนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั  
      ช่ือ- สกุล .........................................................................................................วนั-เดือน-ปี เกิด....................................................      
      เลขท่ีบตัรประชาชน ........................................................................................ชั้นประถม/มธัยมศึกษาปีท่ี …........................…..  
      โทรศพัท.์.........................................................E-mail .................................................................................................................. 

4. อาจารยท่ี์ปรึกษา....................................................................................................................................................................................      
      โทรศพัท.์.........................................................E-mail.................................................................................................................. 

 สถานศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษา และนกัเรียนท่ีประสงคเ์ขา้ร่วมกิจกรรมไดท้ราบถึงหลกัเกณฑใ์นการประกวดคร้ังน้ีแลว้ ยินดีปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑด์งักล่าวทุกประการ และยอมรับว่าผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุดโดย จะอุทธรณ์มิได ้
 เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เพ่ือเป็นการป้องกันและเฝ้าระวัง สถานศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และ
นักเรียนท่ีประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ยินดีปฏิบัติตามค าแนะน าของภาครัฐ และผู้จัดงานอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีเง่ือนไขทุกกรณี  

                       ลงช่ือผูส้มคัร .......................................................                        
        (.......................................................) ตวับรรจง 

                                                                                          ลงนามอาจารยท่ี์ปรึกษา   ....................................................... 
                                             (........................................................) ตวับรรจง 

                                                                                     ลงนามผูบ้ริหารสถานศึกษา  ........................................................ 

                                 พร้อม ตราประทบัสถานศึกษา (ถา้มี)   (........................................................) ตวับรรจง 

                 วนัท่ี..........เดือน...................พ.ศ......... 

หมายเหตุ กรณีมีผูส้มคัรแข่งขนัเต็มก่อนวนัปิดรับสมคัร ทางคณะผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิให้ผูส้มคัรหรือทีมท่ีสมคัรก่อนไดเ้ขา้ร่วมการ
แข่งขนั 

 
 


