การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
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1. หลักการและเหตุผล
การที่จะพัฒนาประเทศไปสูสังคมแหงการเรียนรูนั้น การพัฒนาเยาวชนเพื่อเตรียมตัวไปสูเปาหมาย การเปนสังคมแหงการ
เรียนรู ดูเหมือนจะเปนจุดสําคัญที่ไมสามารถจะหลีกเลี่ยงได โดยเฉพาะเยาวชนที่อยูในชวงการเรียนในหองเรียนทุกระดับ แตการเรียนรู
ในหองเรียนเพียงอยางเดียวนั้น ไมสามารถสรางกระบวนการเรียนรู อยางบูรณาการใหกับเยาวชนไดอยางสมบูรณ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
วิชาวิทยาศาสตร
การเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรที่ไดผลจึงจําเปนตองอาศัยปจจัยหลายอยางประกอบกัน ไมวาจะเปนการคนควา ทดลอง สังเกต การ
ฟง การถกปญหา และอื่น ๆ การวาดภาพก็เปนอีกกระบวนการหนึ่งที่จะนํามาสงเสริมใหเยาวชนไทยไดเรียนรูและเขาใจวิทยาศาสตรได
มากขึ้น เพราะการวาดภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งการวาดภาพทางวิทยาศาสตร เด็กๆที่จะวาดภาพออกมาไดนอกจากจะตองมีความเขาใจใน
ศิลปะการวาดและสุนทรียภาพแลว ยังตองมีความคิดริเริ่ม ความคิดสรางสรรคและความเขาใจอยางเพียงพอในหลักการตรรกะของภาพที่
จะวาด จึงจะสรางจินตนาการและวาดเปนภาพออกมาได
ดังนั้น ในสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติในเดือนสิงหาคม เพื่อเปนการสรางเสริมจินตนาการทางวิทยาศาสตรของเยาวชนไทย
สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงได
รวมมือกับ ศูนยภูมิภาค คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยของรัฐ จัดใหมีการแขงขันความสามารถดานการวาดภาพทางวิทยาศาสตรของ
เยาวชนไทยขึ้น อันจะเปนทางเลือกในการสงเสริมกระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตรของเยาวชนไทย ซึ่งเปนกิจกรรมหนึ่งที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งยังเปนการสงเสริมและสรางบรรยากาศของงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติอีกดวย
2. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
2.1 วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมและกระตุนจินตนาการทางวิทยาศาสตรของเยาวชนไทย โดยการแขงขันวาดภาพการตูนและจินตนาการทาง
วิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติทุกภูมิภาค สําหรับการ
หาเยาวชนตัวแทนระดับภาคมาแขงขันในระดับประเทศตอไป
2.2 เปาหมาย
ดานปริมาณ มีนักเรียนเขาแขงขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร
ดานคุณภาพ ไดผลงานภาพวาดการตูนวิทยาศาสตรและจินตนาการทาง วิทยาศาสตร ตามเกณฑที่กําหนด
3. วิธีดําเนินการ
3.1 ขั้นเตรียมการ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อจัดทําโครงการจัดการแขงขัน
3.2 ขั้นดําเนินการ
3.3 ขั้นประเมินผล ประเมินผลที่ไดจากกิจกรรม
4. งบประมาณ
4.1 จากภาครัฐ ไดแก กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกระทรวงศึกษาธิการ
4.2 จากภาคเอกชน ไดแก เครือซิเมนตไทย บริษัทเอสโซแสตนดารด (ประเทศไทย) จํากัด สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยฯ
ธุรกิจเอกชน
5. ผู้รับผิดชอบ 6 ศูนย์ภาค
5.1 ภาคเหนือตอนบน
5.2 ภาคเหนือตอนลาง

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

5.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5.4 ภาคตะวันออก
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
5.5 ภาคใต
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
และ มหาวิทยาลัยทักษิณ
5.6 ภาคกลาง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.)
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 เพื่อกระตุนความคิดริเริ่มและสรางทักษะดานจินตนาการทางดานวิทยาศาสตรใหกับเยาวชน
6.2 เพื่อเปนการผสมผสานระหวางงานศิลปกับทักษะความรูดานวิทยาศาสตร
6.3 เพื่อเพิ่มสีสันบรรยากาศของงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ

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

1. กติกาข้อกําหนดของการแข่งขัน
1.1 ขอกําหนดและเงื่อนไข
1.1.1 โรงเรียนสามารถสงผูสมัครเขาแขงขันไดประเภทละ 2 คน / โรงเรียน
1.1.2 จํานวนผูสมัครเขาแขงขันประเภทละ 1 คน แบงเปน 4 ประเภทดังนี้
- การวาดภาพการตูนทางวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา ( การวาดภาพการตูน ไมนอยกวา 3 ชอง อาจมีตัวหนังสือ
ประกอบ หรือไมมีก็ได)
- การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา
- การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร มัธยมศึกษาตอนตน
- การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร มัธยมศึกษาตอนปลาย
1.1.3 คุณสมบัติผูสมัครเขารวมการแขงขัน
- นักเรียนระดับประถมศึกษา
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.1.4 ผูเขาแขงขันตองวาดภาพพรอมระบายสีดวยตนเอง ลงกระดาษประมาณ ขนาด A3 หรือประมาณ 11.50 X 16.50 นิ้ว ซึ่ง
คณะกรรมการเตรียมไวให
1.1.5 ภาพที่เขาแขงขันทุกภาพ ตองมีรายละเอียด วัน เดือน ป / ชื่อหัวขอในการ แขงขัน / ชื่อสถานศึกษา / ชื่อ – สกุลผูเขา
แขงขัน / ระดับชั้น / ชื่อภาพ และคําบรรยายภาพตามรูปแบบที่กําหนด
1.1.6 ผูเขาแขงขันตองวาดภาพ ณ สถานที่จัดการแขงขันที่กําหนดใหเทานั้น
1.1.7 ภาพที่ไดรับรางวัลเปนกรรมสิทธิ์ของศูนยภาคที่จัดประกวดและสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ
1.2 อุปกรณที่จัดเตรียมให
กระดาษประมาณขนาด A3 หรือประมาณ 11.50 X 16.50 นิ้ว พรอมตราประทับของคณะกรรมการ (อุปกรณอื่นๆ ใหผูเขา
แขงขันเตรียมมาเอง)
หมายเหตุ * กรณี ที่ ผู เ ข า แข ง ขั น จะนํ า อุ ป กรณ ที่ ตั ว เองเตรี ย มมาใช ใ นการแข งขั น ต อ งผ า นการตรวจและได รั บ อนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการก อ น หากตรวจพบในภายหลั งจะถูกตั ดสิ ท ธิ์ ในการแข งขั น โดยสงวนสิท ธิ์ ก ารพิ จารณาให อ ยู ในดุ ล ยพิ นิจ ของ
คณะกรรมการและถือเปนขอยุติ
* กรณีที่เกิดขอขัดแยงใดๆ ขึ้นในระหวางการแขงขัน ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
และถือเปนขอยุติ
* คณะกรรมการจะแจงหัวขอภาพซึ่งสะทอนความคิดริเริ่มสรางสรรคและ จินตนาการทางวิทยาศาสตรใหทราบในวัน
แขง เพื่อจะวัดความสามารถที่แทจริงของนักเรียน
2. วิธีการสมัคร
สมัครทางระบบออนไลนที่ www.scisoc.or.th/sciweek ไปยังศูนยภาคที่ครอบคลุมจังหวัดของโรงเรียนที่สมัคร
3. วิธีดําเนินการแข่งขัน
การแขงขันเปนการวาดภาพสด และกรรมการจะเปนผูกําหนดหัวขอในการแขงขันแตละระดับในวันแขง
3.1 หัวขอภาพ
คณะกรรมการจะแจงหัวขอภาพซึ่งสะทอนความคิดริเริ่มสรางสรรคและจินตนาการทางวิทยาศาสตรใหทราบในวันแขงขัน เพื่อ
จะวัดความสามารถที่แทจริงของนักเรียนโดยไมอนุญาตใหผูเขาแขงขันออกจากสถานที่แขงขันหลังจากที่ไดรับหัวขอเรื่อง เปนเวลา 1
ชั่วโมง ยกเวนกรณีมีเหตุสุดวิสัย
คู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์สําหรับเยาวชน
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3.2 ขนาดของภาพ
ใชกระดาษวาดเขียนประมาณขนาด A3 หรือประมาณ (11.50 X 16.50 นิ้ว)โดยพื้นที่สําหรับวาดภาพใหเวนจากขอบกระดาษดาน
ละ 1 นิ้ว
3.3 สีที่ใชในการวาดภาพ
3.3.1 การวาดภาพการตูน ระดับประถมศึกษาใชสีไม ( Pencil Color)
3.3.2 การวาดภาพจินตนาการ ระดับประถมศึกษาใชสีชอลกน้ํามัน(Oil Pastel Color)
3.3.3 การวาดภาพจินตนาการระดับมัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลายใชสี ประเภทใดประเภทหนึ่ งที่ใชน้ําเป น
ตัวกลาง / ละลาย เชนสีน้ํา สีโปสเตอร สีอะคริลิก ฯลฯ
หมายเหตุ ไมอนุญาตใหใชสีเมจิก น้ํายาลบคําผิด ปากกาหมึกแหง เปนตน ใหผูแขงขันวาดภาพในเชิงสรางสรรคในลักษณะ 2 มิติ ไม
พิจารณาผลงาน 3 มิติ เชน ปะติด (Collage) หรือ สื่อผสม (Mix Media)
3.4 อุปกรณ
ใหผูแขงขันเตรียมสีและเครื่องใชมาเอง ยกเวนกระดาษวาดเขียน
3.5 เวลาที่ใชไนการแขงขัน
3 ชั่วโมง
4. รางวัลและการตัดสิน
รางวัลที่ 1
มอบเงินรางวัล 3,000 บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 2
มอบเงินรางวัล 2,000 บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3
มอบเงินรางวัล 1,500 บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย
ไมเกิน 5 รางวัล มอบใบประกาศเกียรติคุณ
- คณะกรรมการจะเปนผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันตาง ๆ
- คณะกรรมการดําเนินการแขงขันจะไมมีสวนรวมในการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน
- การตัดสินเปนไปตามขอตกลงของคณะกรรมการ โดยพิจารณาภาพที่วาดเสร็จแลว ตามเกณฑการตัดสินและผลการตัดสินของ
คณะกรรมการตัดสินใหถือเปนขอยุติ
5. เกณฑ์การตัดสินการแข่งขันวาดภาพ
- แนวคิด (จินตนาการ)
25 คะแนน
- รูปแบบทางศิลปะ
25 คะแนน
- เนื้อหาทางวิทยาศาสตร
30 คะแนน
- ความเหมาะสมของเทคนิค
20 คะแนน
รวม
100 คะแนน
การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนการสิ้นสุด จะอุทธรณมิได
6. สถานที่ติดต่อสอบถามและรับสมัครผ่านทาง www.scisoc.or.th/sciweek
1. ภาคเหนือตอนบน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ
2. ภาคเหนือตอนลาง
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. ภาคตะวันออก
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
5. ภาคใต
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
6. ภาคกลาง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และองคการ
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.)
(ศูนยภาคจะประชาสัมพันธและแจงรายละเอียดใหทราบ การสมัครผานทาง www.scisoc.or.th/sciweek)
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สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ใบสมัครการแขงขันวาดภาพการตนู และวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย
*****************************
1. รายละเอียดสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา.........................................................................................................................................................................สังกัด..........................................
ที่อยู. ..................................................................................................................................................ตําบล/แขวง......................................................................
อําเภอ/เขต...............................................................................จังหวัด.....................................................................................รหัสไปรษณีย.............................
โทรศัพท .......................................................................................................โทรสาร...............................................................................................................
2. มีความประสงคจัดสงนักเรียนเขารวมการแขงขันวาดภาพประเภท
 วาดภาพการตูนทางวิทยาศาสตร
ระดับประถมศึกษา
 วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา
 วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
 วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ขอมูลนักเรียนผูเขาแขงขัน
ชื่อ- สกุล .............................................................................................................................................วันเกิด..................................................................
เลขที่บัตรประชาชน .............................................................................................................................ชั้นประถม/มัธยมศึกษาปที่ .................................
โทรศัพท ...............................................................................................E-mail ................................................................................................................
4. อาจารยที่ปรึกษา..........................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท...............................................................................................E-mail..................................................................................................................
สถานศึกษา อาจารยที่ปรึกษา และนักเรียนที่ประสงคเขารวมกิจกรรมไดทราบถึงหลักเกณฑในการประกวดครั้งนี้แลว ยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาว
ทุกประการ และยอมรับวาผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนสิ้นสุดโดย ไมมีเงื่อนไขจะอุทธรณมิได
ลงชื่อผูสมัคร

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

ลงนามอาจารยที่ปรึกษา

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

ลงนามผูบริหารสถานศึกษา
พรอม ตราประทับสถานศึกษา (ถามี)

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

หมายเหตุ 1. ผูสมัครเขาแขงขันวาดภาพการตูนทางวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา จํานวน 1 คน
2. ผูสมัครเขาแขงขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 1 คน
3. โรงเรียนสามารถสงนักเรียนเขาแขงขันได ประเภทละ ไมเกิน 2 คน / โรงเรียน
4. กรณีมีผูสมัครแขงขันเต็มกอนวันปดรับสมัคร ทางคณะผูจัดขอสงวนสิทธิ์ใหผูสมัครหรือทีมที่สมัครกอน ไดเขารวมการแขงขัน
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