สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

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

1. หลักการและเหตุผล
การที่จะพัฒนาประเทศไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้นั้น การพัฒนาเยาวชนเพื่อเตรียมตัวไปสู่เป้าหมาย การเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ดูเหมือนจะเป็นจุดสาคัญที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ โดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ในช่วงการเรียนในห้องเรียนทุกระดับ แต่การเรียนรู้
ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ อย่างบูรณาการให้กับเยาวชนได้อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
วิชาวิทยาศาสตร์
การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่ได้ผลจึงจาเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้า ทดลอง สังเกต การ
ฟัง การถกปัญหา และอื่น ๆ การวาดภาพก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่จะนามาส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้และเข้าใจวิทยาศาสตร์ได้
มากขึ้น เพราะการวาดภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ เด็กๆที่จะวาดภาพออกมาได้นอกจากจะต้องมีความเข้าใจใน
ศิลปะการวาดและสุนทรียภาพแล้ว ยังต้องมีความคิดริเริ่ม ความคิดสร้างสรรค์และความเข้าใจอย่างเพียงพอในหลักการตรรกะของภาพที่
จะวาด จึงจะสร้างจินตนาการและวาดเป็นภาพออกมาได้
ดังนั้น ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติในเดือนสิงหาคม เพื่อเป็นการสร้างเสริมจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทย
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้
ร่วมมือกับ ศูนย์ภูมิภาค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ จัดให้มีการแข่งขันความสามารถด้านการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ของ
เยาวชนไทยขึ้น อันจะเป็นทางเลือกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศของงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
2.1 วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทย โดยการแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและจินตนาการทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติทุกภูมิภาค สาหรับการ
หาเยาวชนตัวแทนระดับภาคมาแข่งขันในระดับประเทศต่อไป
2.2 เป้าหมาย
ด้านปริมาณ มีนักเรียนเข้าแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์
ด้านคุณภาพ ได้ผลงานภาพวาดการ์ตูนวิทยาศาสตร์และจินตนาการทาง วิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. วิธีดาเนินการ
3.1 ขั้นเตรียมการ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ เพื่อจัดทาโครงการจัดการแข่งขัน
3.2 ขั้นดาเนินการ
3.3 ขั้นประเมินผล ประเมินผลที่ได้จากกิจกรรม
4. งบประมาณ
4.1 จากภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงศึกษาธิการ
4.2 จากภาคเอกชน ได้แก่ เครือซิเมนต์ไทย บริษัทเอสโซ่แสตนดาร์ด (ประเทศไทย) จากัด สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ
ธุรกิจเอกชน
5. ผู้รับผิดชอบ 6 ศูนย์ภาค
5.1 ภาคเหนือตอนบน
5.2 ภาคเหนือตอนล่าง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์สาหรับเยาวชน
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5.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5.4 ภาคตะวันออก
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5.5 ภาคใต้
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และ มหาวิทยาลัยทักษิณ
5.6 ภาคกลาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 เพื่อกระตุ้นความคิดริเริ่มและสร้างทักษะด้านจินตนาการทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน
6.2 เพื่อเป็นการผสมผสานระหว่างงานศิลป์กับทักษะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
6.3 เพื่อเพิ่มสีสันบรรยากาศของงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

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

คู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์สาหรับเยาวชน
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รายละเอียด หลักเกณฑ์ การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
*****************************

1. กติกาข้อกาหนดของการแข่งขัน
1.1 ข้อกาหนดและเงื่อนไข
1.1.1 โรงเรียนสามารถส่งผู้สมัครเข้าแข่งขันได้ประเภทละ 2 คน / โรงเรียน
1.1.2 จานวนผู้สมัครเข้าแข่งขันประเภทละ 1 คน แบ่งเป็น 4 ประเภทดังนี้
- การวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ( การวาดภาพการ์ตูน ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง อาจมีตัวหนังสือ
ประกอบ หรือไม่มีก็ได้)
- การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
- การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น
- การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย
1.1.3 คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
- นักเรียนระดับประถมศึกษา
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.1.4 ผู้เข้าแข่งขันต้องวาดภาพพร้อมระบายสีด้วยตนเอง ลงกระดาษประมาณ ขนาด A3 หรือประมาณ 11.50 X 16.50 นิ้ว ซึ่ง
คณะกรรมการเตรียมไว้ให้
1.1.5 ภาพที่เข้าแข่งขันทุกภาพ ต้องมีรายละเอียด วัน เดือน ปี / ชื่อหัวข้อในการ แข่งขัน / ชื่อสถานศึกษา / ชื่อ – สกุลผู้เข้า
แข่งขัน / ระดับชั้น / ชื่อภาพ และคาบรรยายภาพตามรูปแบบที่กาหนด
1.1.6 ผู้เข้าแข่งขันต้องวาดภาพ ณ สถานที่จัดการแข่งขันที่กาหนดให้เท่านั้น
1.1.7 ภาพที่ได้รับรางวัลเป็นกรรมสิทธิ์ของศูนย์ภาคที่จัดประกวดและสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์
1.2 อุปกรณ์ที่จัดเตรียมให้
กระดาษประมาณขนาด A3 หรือประมาณ 11.50 X 16.50 นิ้ว พร้อมตราประทับของคณะกรรมการ (อุปกรณ์อื่นๆ ให้ผู้เข้า
แข่งขันเตรียมมาเอง)
หมายเหตุ * กรณี ที่ ผู้ เ ข้ า แข่ ง ขั น จะน าอุ ป กรณ์ ที่ ตั ว เองเตรี ย มมาใช้ ใ นการแข่ งขั น ต้ อ งผ่ า นการตรวจและได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการก่อน หากตรวจพบในภายหลังจะถูกตัดสิ ทธิ์ ในการแข่งขัน โดยสงวนสิทธิ์ การพิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการและถือเป็นข้อยุติ
* กรณีที่เกิดข้อขัดแย้งใดๆ ขึ้นในระหว่างการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
และถือเป็นข้อยุติ
* คณะกรรมการจะแจ้งหัวข้อภาพซึ่งสะท้อนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ จินตนาการทางวิทยาศาสตร์ให้ทราบในวัน
แข่ง เพื่อจะวัดความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน
2. วิธีการสมัคร
สมัครทางระบบออนไลน์ที่ www.scisoc.or.th/sciweek ไปยังศูนย์ภาคที่ครอบคลุมจังหวัดของโรงเรียนที่สมัคร
3. วิธีดาเนินการแข่งขัน
การแข่งขันเป็นการวาดภาพสด และกรรมการจะเป็นผู้กาหนดหัวข้อในการแข่งขันแต่ละระดับในวันแข่ง
3.1 หัวข้อภาพ
คณะกรรมการจะแจ้งหัวข้อภาพซึ่งสะท้อนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ให้ทราบในวันแข่งขัน เพื่อ
จะวัดความสามารถที่แท้จริงของนักเรี ยนโดยไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันออกจากสถานที่แข่งขันหลังจากที่ได้รับหัวข้อเรื่อง เป็นเวลา 1
ชั่วโมง ยกเว้นกรณีมีเหตุสุดวิสัย
คู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์สาหรับเยาวชน
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3.2 ขนาดของภาพ
ใช้กระดาษวาดเขียนประมาณขนาด A3 หรือประมาณ (11.50 X 16.50 นิ้ว)โดยพื้นที่สาหรับวาดภาพให้เว้นจากขอบกระดาษด้าน
ละ 1 นิ้ว
3.3 สีที่ใช้ในการวาดภาพ
3.3.1 การวาดภาพการ์ตูน ระดับประถมศึกษาใช้สีไม้ ( Pencil Color)
3.3.2 การวาดภาพจินตนาการ ระดับประถมศึกษาใช้สีชอล์กน้ามัน(Oil Pastel Color)
3.3.3 การวาดภาพจินตนาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายใช้สี ประเภทใดประเภทหนึ่งที่ใช้น้าเป็น
ตัวกลาง / ละลาย เช่นสีน้า สีโปสเตอร์ สีอะคริลิก ฯลฯ ยกเว้นสีไม้ระบายน้้า
หมายเหตุ ไม่อนุญาตให้ใช้สีเมจิก น้้ายาลบค้าผิด ปากกาหมึกแห้ง เป็นต้น ให้ผู้แข่งขันวาดภาพในเชิงสร้างสรรค์ในลักษณะ 2 มิติ ไม่
พิจารณาผลงาน 3 มิติ เช่น ปะติด (Collage) หรือ สื่อผสม (Mix Media)
3.4 อุปกรณ์
ให้ผู้แข่งขันเตรียมสีและเครื่องใช้มาเอง ยกเว้นกระดาษวาดเขียน
3.5 เวลาที่ใช้ไนการแข่งขัน
3 ชั่วโมง
4. รางวัลและการตัดสิน
รางวัลที่ 1
มอบเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 2
มอบเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
มอบเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3
รางวัลชมเชย
ไม่เกิน 5 รางวัล มอบใบประกาศเกียรติคุณ
- คณะกรรมการจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่าง ๆ
- คณะกรรมการดาเนินการแข่งขันจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน
- การตัดสินเป็นไปตามข้อตกลงของคณะกรรมการ โดยพิจารณาภาพที่วาดเสร็จแล้ว ตามเกณฑ์การตัดสินและผลการตัดสินของ
คณะกรรมการตัดสินให้ถือเป็นข้อยุติ
5. เกณฑ์การตัดสินการแข่งขันวาดภาพ
- แนวคิด (จินตนาการ)
25 คะแนน
- รูปแบบทางศิลปะ
25 คะแนน
- เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์
30 คะแนน
- ความเหมาะสมของเทคนิค
20 คะแนน
รวม
100 คะแนน
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้
6. สถานที่ติดต่อสอบถามและรับสมัครผ่านทาง www.scisoc.or.th/sciweek
1. ภาคเหนือตอนบน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ภาคเหนือตอนล่าง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. ภาคตะวันออก
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5. ภาคใต้
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
6. ภาคกลาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
(ศูนย์ภาคจะประชาสัมพันธ์และแจ้งรายละเอียดให้ทราบ การสมัครผ่านทาง www.scisoc.or.th/sciweek)
คู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์สาหรับเยาวชน

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ใบสมัครการแข่งขันวาดภาพการ์ตนู และวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
*****************************
1. รายละเอียดสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา.........................................................................................................................................................................สังกัด..........................................
ที่อยู.่ ..................................................................................................................................................ตาบล/แขวง......................................................................
อาเภอ/เขต...............................................................................จังหวัด.....................................................................................รหัสไปรษณีย์.............................
โทรศัพท์ .......................................................................................................โทรสาร...............................................................................................................
2. มีความประสงค์จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพประเภท
 วาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา
 วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ข้อมูลนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
ชื่อ- สกุล .............................................................................................................................................วันเกิด..................................................................
เลขที่บัตรประชาชน .............................................................................................................................ชั้นประถม/มัธยมศึกษาปีที่ .................................
โทรศัพท์ ...............................................................................................E-mail ................................................................................................................
4. อาจารย์ที่ปรึกษา..........................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์...............................................................................................E-mail..................................................................................................................
สถานศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และนักเรียนที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการประกวดครั้งนี้แล้ว ยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ทุกประการ และยอมรับว่าผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุดโดย ไม่มีเงื่อนไขจะอุทธรณ์มิได้
ลงชื่อผู้สมัคร

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

ลงนามอาจารย์ที่ปรึกษา

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

ลงนามผู้บริหารสถานศึกษา
พร้อม ตราประทับสถานศึกษา (ถ้ามี)

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

หมายเหตุ 1. ผู้สมัครเข้าแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จานวน 1 คน
2. ผูส้ มัครเข้าแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 1 คน
3. โรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ ประเภทละ ไม่เกิน 2 คน / โรงเรียน
4. กรณีมีผู้สมัครแข่งขันเต็มก่อนวันปิดรับสมัคร ทางคณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้สมัครหรือทีมที่สมัครก่อน ได้เข้าร่วมการแข่งขัน

คู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์สาหรับเยาวชน

