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การแขงขันวาดภาพการตูนและวาดภาพจินตนาการทางวทิยาศาสตร 

ระดับประถมศกึษา  มัธยมศกึษาตอนตน  มัธยมศกึษาตอนปลาย 

งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาต ิ

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

1. หลักการและเหตุผล 

 การท่ีจะพฒันาประเทศไปสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้นั้น    การพฒันาเยาวชนเพ่ือเตรียมตวัไปสู่

เป้าหมาย  การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ดูเหมือนจะเป็นจุดสําคญัที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได ้

โดยเฉพาะเยาวชนท่ีอยู่ในช่วง  การเรียนในห้องเรียนทุกระดบั แต่การเรียนรู้ในห้องเรียนเพียง

อยา่งเดียวนั้น ไม่สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ อยา่งบูรณาการให้กบัเยาวชนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในวชิาวทิยาศาสตร์  

 การเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ท่ีไดผ้ลจึงจาํเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัหลายอยา่งประกอบกนั ไม่

ว่าจะเป็นการคน้ควา้ ทดลอง สังเกต การฟัง การถกปัญหา และอื่น ๆ การวาดภาพก็เป็นอีก

กระบวนการหน่ึงที่จะนาํมาส่งเสริมให้เยาวชนไทยไดเ้รียนรู้และเขา้ใจวิทยาศาสตร์ไดม้ากข้ึน 

เพราะการวาดภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ เด็กๆท่ีจะวาดภาพออกมาได้

นอกจากจะต้องมีความเขา้ใจในศิลปะการวาดและสุนทรียภาพแลว้ ยงัต้องมีความคิดริเร่ิม 

ความคิดสร้างสรรคแ์ละความเขา้ใจอยา่งเพียงพอในหลกัการตรรกะของภาพท่ีจะวาด จึงจะสร้าง

จินตนาการและวาดเป็นภาพออกมาได ้

 ดงันั้น ในสปัดาห์วทิยาศาสตร์แห่งชาติในเดือนสิงหาคมเพ่ือเป็นการสร้างเสริมจินตนาการ

ทางวิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทย  สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์

กระทรวงศึกษาธิการ  และกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจึงไดร่้วมมือกบั ศูนยภู์มิภาค  คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ จัดให้มีการแข่งขันความสามารถด้านการวาดภาพทาง

วิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทยข้ึน อันจะเป็นทางเลือกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทย ซ่ึงเป็นกิจกรรมหน่ึงที่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     ทั้งยงัเป็นการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศของงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

แห่งชาติอีกดว้ย 
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2.  วัตถุประสงคและเปาหมาย 

 2.1 วตัถุประสงค์ 

เพือ่ส่งเสริมและกระตุน้จินตนาการทางวิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทย โดยการแข่งขนั

วาดภาพการ์ตูนและจินตนาการทางวิทยาศาสตร์  ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้ 

และมธัยมศึกษาตอนปลาย ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติทุกภูมิภาค สําหรับการหาเยาวชน

ตวัแทนภาคมาแข่งขนัในระดบัประเทศต่อไป   

 2.2 เป้าหมาย 
ดา้นปริมาณ   มีนกัเรียนเขา้แขง่ขนัวาดภาพทางวทิยาศาสตร์ 

ดา้นคุณภาพ ไดผ้ลงานภาพวาดการ์ตนูวทิยาศาสตร์และจินตนาการทาง 

   วทิยาศาสตร์ตามเกณฑท่ี์กาํหนด 

3.  วธิดีาํเนนิการ 

 3.1  ขั้นเตรียมการ    แต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินการ  เพ่ือจดัทาํโครงการ 

จดัการแข่งขนั 

 3.2  ขั้นดาํเนินการ     

 3.3  ขั้นประเมินผล   ประเมินผลท่ีไดจ้ากกิจกรรม 

4.  งบประมาณ 

4.1  จากภาครัฐ ไดแ้ก่ กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและกระทรวงศึกษาธิการ 

 4.2   จากภาคเอกชน  ไดแ้ก่  เครือซิเมนตไ์ทย   บริษทัเอสโซ่แสตนดาร์ด (ประเทศ

ไทย) จาํกดั  สมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ  ธุรกิจเอกชน 

5. ผูรบัผดิชอบ 6 ศูนยภาค 

5.1  ภาคเหนือตอนบน  คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ หรือ 

     มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

 5.2  ภาคเหนือตอนล่าง  คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยันเรศวร 

 5.3  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 5.4  ภาคตะวนัออก   คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา 
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5.5  ภาคใต ้  คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

 5.6  ภาคกลาง   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และองคก์าร 

     พิพธิภณัฑว์ทิยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 6.1   เพ่ือกระตุน้ความคิดริเร่ิมและสร้างทกัษะดา้นจินตนาการทางดา้นวทิยาศาสตร์

ใหก้บัเยาวชน 

 6.2   เพ่ือเป็นการผสมผสานระหวา่งงานศิลป์กบัทกัษะความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์ 

 6.3   เพ่ือเพ่ิมสีสนับรรยากาศของงานสปัดาห์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ 
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สมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์

                                                         คู่มือกิจกรรมวทิยาศาสตร์สาํหรับเยาวชน  >> 15 

 

รายละเอียด หลักเกณฑ การแขงขันวาดภาพการตูนวทิยาศาสตร และ 

จินตนาการทางวทิยาศาสตร 

ระดับประถมศกึษา  มัธยมศกึษาตอนตน  มัธยมศกึษาตอนปลาย 

งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาต ิ

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

1. กตกิาขอกําหนดของการแขงขัน 

 1.1  ข้อกาํหนดและเงือ่นไข 

1.1.1  โรงเรียนสามารถส่งผูส้มคัรเขา้แขง่ขนัไดป้ระเภทละ  2 คน / โรงเรียน 

1.1.2  จาํนวนผูส้มคัรเขา้แข่งขนัแต่ละประเภทไดแ้ก่ 

• การวาดภาพการ์ตนูทางวทิยาศาสตร์ ระดบัประถมศึกษา  

• การวาดภาพจินตนาการทางวทิยาศาสตร์ ระดบัประถมศึกษา 

• การวาดภาพจินตนาการทางวทิยาศาสตร์ มธัยมศึกษาตอนตน้ 

• การวาดภาพจินตนาการทางวทิยาศาสตร์ มธัยมศึกษาตอนปลาย    

(หมายเหตุ     การวาดภาพการ์ตูนไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  อาจมตีวัหนงัสือประกอบ หรือไม่มกีไ็ด้) 

 1.1.3  คุณสมบติัผูส้มคัรเขา้ร่วมการแข่งขนั 

     -  นกัเรียนระดบัประถมศึกษา 

     -  นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  

     -  นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

1.1.4  จาํนวนทีมท่ีเขา้แขง่ขนั ไม่เกินประเภทละ 2 ทีม 

1.1.5  ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งวาดภาพพร้อมระบายสีดว้ยตนเอง ลงกระดาษประมาณ       

             ขนาด  A3 หรือประมาณ  11.50 X 16.50 น้ิว  ซ่ึงคณะกรรมการเตรียมไวใ้ห ้

1.1.6  ภาพท่ีเขา้แข่งขนัทุกภาพ ตอ้งมีรายละเอียด วนั เดือน ปี / ช่ือหวัขอ้ในการ     

              แข่งขนั / ช่ือสถานศึกษา / ช่ือ – สกลุผูเ้ขา้แข่งขนั / ระดบัชั้น / ช่ือภาพ และ      

              คาํบรรยายภาพตามรูปแบบท่ีกาํหนด 

1.1.7  ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งวาดภาพ ณ สถานท่ีจดัการแข่งขนัท่ีกาํหนดใหเ้ท่านั้น 

1.1.8  ภาพท่ีไดรั้บรางวลัเป็นกรรมสิทธ์ิของศูนยภ์าคท่ีจดัประกวดและสมาคม 
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วทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์ 

 1.2  อุปกรณ์ที่จดัเตรียมให้ 

• กระดาษประมาณขนาด   A3  หรือประมาน  11.50 X 16.50  น้ิว  พร้อมตรา

ประทบัของคณะกรรมการ (อุปกรณ์อ่ืน ๆ  ใหผู้เ้ขา้แขง่ขนัเตรียมมาเอง)  

หมายเหตุ

 *  กรณีท่ีเกิดขอ้ขดัแยง้ใด ๆ  ข้ึนในระหวา่งการแข่งขนั ขอสงวนสิทธ์ิ      

    *  กรณีท่ีผูเ้ขา้แข่งขนัจะนาํอุปกรณ์ท่ีตวัเองเตรียมมาใชใ้นการแข่งขนั  

ตอ้งผ่านการตรวจและได้รับ อนุญาตจากคณะกรรมการก่อน หาก

ตรวจพบในภายหลงัจะถูกตดัสิทธิในการแข่งขนั  โดยสงวนสิทธ์ิการ

พิจารณาใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการและถือเป็นขอ้ยติุ 

            ในการตดัสินใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการ และถือเป็นขอ้ยติุ 

*  คณะกรรมการจะแจง้หวัขอ้ภาพซ่ึงสะทอ้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์    

    และจินตนาการทางวทิยาศาสตร์ ใหท้ราบในวนัแข่ง เพ่ือจะวดั 

    ความสามารถท่ีแทจ้ริงของนกัเรียน 

2. วธิกีารสมัคร 

สมคัรทาง  Online ไปยงัศูนยภ์าคท่ีครอบคลุมจงัหวดัของโรงเรียนท่ีสมคัร 

3.  วธิดีาํเนนิการแขงขัน 

 การแข่งขนัเป็นการวาดภาพสด  และกรรมการจะเป็นผูก้าํหนดหวัขอ้ในการแข่งขนัแต่

ละระดบัในวนัแข่ง 

 3.1  หัวข้อภาพ 

-   คณะกรรมการจะแจง้หวัขอ้ภาพซ่ึงสะทอ้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละจินตนาการ

ทางวทิยาศาสตร์ใหท้ราบในวนัแข่งขนั เพ่ือจะวดัความสามารถท่ีแทจ้ริงของนกัเรียน   โดยไม่ 

อนุญาตใหผู้เ้ขา้แข่งขนัออกจากสถานท่ีแข่งขนัหลงัจากท่ีไดรั้บหวัขอ้เร่ือง  เป็นเวลา  1  ชัว่โมง  

ยกเวน้กรณีมีเหตุสุดวสิยั 

 3.2  ขนาดของภาพ 

 -   ใชก้ระดาษวาดเขียนประมาณขนาด   A3  หรือประมาณ   (11.50 X 16.50  น้ิว)

โดยพ้ืนท่ีสาํหรับวาดภาพใหเ้วน้จากขอบกระดาษดา้นละ 1 น้ิว  
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 3.3  สีทีใ่ช้ในการวาดภาพ 

3.3.1  การวาดภาพการ์ตนู   ระดบัประถมศึกษาใชสี้ไม ้ ( Pencil  Color)   

3.3.2 การวาดภาพจินตนาการ ระดบัประถมศึกษาใชสี้ชอลก์นํ้ ามนั  

(Oil Pastel  Color ) 

3.3.3 การวาดภาพจินตนาการ  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนปลาย  

     ใชสี้ประเภทใดประเภทหน่ึงท่ีใชน้ํ้ าเป็นตวักลาง / ละลาย  เช่น สีนํ้ า  สี

     โปสเตอร์  สีอะคริลิก ฯลฯ 

 หมายเหตุ ไม่อนุญาตให้ใช้สีเมจกิ   นํา้ยาลบคาํผดิ  ปากกาหมกึแห้ง  เป็นต้น 

                   ให้ผู้แข่งขนัวาดภาพในเชิงสร้างสรรค์ในลกัษณะ  2  มติ ิ ไม่ 

     พจิารณาผลงาน  3  มติ ิ เช่น  ปะตดิ   (Collage)   หรือ ส่ือผสม    

     (Mix  Media)   

 3.4  อุปกรณ์ 

-  ใหผู้แ้ข่งขนัเตรียมสีและเคร่ืองใชม้าเอง ยกเวน้กระดาษวาดเขียน 

3.5  เวลาทีใ่ช้ไนการแข่งขนั 

  3  ชัว่โมง 

4. รางวลัและการตัดสนิ 

 รางวลัท่ี 1 มอบเงินรางวลั 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

รางวลัท่ี 2 มอบเงินรางวลั 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

รางวลัท่ี 3 มอบเงินรางวลั 1,500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

รางวลัชมเชย ไม่เกิน 5 รางวลั มอบใบประกาศเกียรติคุณ 

 - คณะกรรมการจะเป็นผูท้รงคุณวฒิุจากสถาบนัต่าง ๆ  

 - คณะกรรมการดาํเนินการแข่งขนัจะไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินของ คณะกรรมการตดัสิน 

 - การตดัสินเป็นไปตามขอ้ตกลงของคณะกรรมการ โดยพิจารณาภาพท่ีวาดเสร็จแลว้ตาม

เกณฑก์ารตดัสินและผลการตดัสินของคณะกรรมการตดัสินใหถื้อเป็นขอ้ยติุ 

5.  เกณฑการตัดสนิการแขงขันวาดภาพ 

  -  แนวคิด  (จินตนาการ)   25   คะแนน 
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 -  รูปแบบทางศิลปะ   25   คะแนน 

 -  เน้ือหาทางวทิยาศาสตร์   30   คะแนน 

 -  ความเหมาะสมของเทคนิค   20   คะแนน 

               รวม                              100   คะแนน 

การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นการส้ินสุด จะอุทธรณ์มไิด้ 

6.  สถานที่ติดตอสอบถามและรับสมัครผานทาง  www.scisoc.or.th 

1.  ภาคเหนือตอนบน คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ หรือ  

    มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

 2.  ภาคเหนือตอนล่าง คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยันเรศวร 

 3.  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น มหาวิทยาลยั

    มหาสารคาม และมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

 4.  ภาคตะวนัออก  คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา 

 5.  ภาคใต ้ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  

    มหาวทิยาลยัทกัษิณ และสาํนกัวชิาวทิยาศาสตร์   

    มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 6.  ภาคกลาง  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และองค์การพิพิธภัณฑ์

    วทิยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

(ศูนย์ภาคจะประชาสัมพนัธ์และแจ้งรายละเอยีดให้ทราบ การสมคัรผ่านทาง  www.scisoc.or.th) 
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ใบสมัครการแขงขันวาดภาพการตนูวิทยาศาสตร และจินตนาการทางวิทยาศาสตร 

ระดับประถมศกึษา  มัธยมศกึษาตอนตน  มัธยมศกึษาตอนปลาย 
งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ 

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

1. ช่ือสถานศึกษา.......................................................................................................................................................   

   ท่ีอยู.่............................................ซอย.................................................ตาํบล/แขวง................................................ 

   อาํเภอ/เขต.......................................................จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย.์.................... 

   โทรศพัท ์........................................................................โทรสาร.......................................................................... 

2.  

 วาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์    ระดบัประถมศึกษา   

มีความประสงคจ์ดัส่งนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัวาดภาพประเภท 

 วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์   ระดบัประถมศึกษา   

 วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์   ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้   

 วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์   ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   

3.  ช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั จาํนวน. …… คน / ทีม    1 ใบสมคัร / 1 ทีม 

ช่ือทีม ................................................................................................................................................................ 

3.1  ช่ือ- สกุล  .............................................................................ช่ือเล่น...................................อาย ุ..............ปี 

        กาํลงัศึกษาชั้น    ประถมศึกษา ปีท่ี..........................    มธัยมศึกษา ปีท่ี.........................    

3.2  ช่ือ- สกุล  ..............................................................................ช่ือเล่น..................................อาย ุ.............  ปี 

กาํลงัศึกษาชั้น    ประถมศึกษา ปีท่ี........................       มธัยมศึกษา ปีท่ี.........................    

4.  อาจารยผ์ูค้วบคุมดูแล............................................................................................................................................ 

     เบอร์โทรศพัท.์........................................................................มือถือ.................................................................... 

สถานศึกษา  หรืออาจารยผ์ูค้วบคุมดูแล   และนกัเรียนท่ีประสงคเ์ขา้ร่วมกิจกรรม     ไดท้ราบถึงหลกัเกณฑใ์นการ
ประกวดคร้ังน้ีแลว้ ยนิดีปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งักล่าวทุกประการ และยอมรับวา่ผลการตดัสินของคณะกรรมการ
ถือเป็นส้ินสุดโดยไม่มีเง่ือนไขจะอุทธรณ์มิได ้

 ลงนามอาจารยผ์ูค้วบคุมดูแล                ........................................................................... 

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

 ลงนามผูบ้ริหารโรงเรียน                     ............................................................................ 

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

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

3.  โรงเรียนสามารถส่งทีมเขา้แข่งขนัได ้ประเภทละ ไม่เกิน 2 ทีม / โรงเรียน 

 1.  ผูส้มคัรเข้าแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จาํนวน 1 คน / ทีม

 2.  ผูส้มคัรเขา้แข่งขนัวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์  ระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษา
      ตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลาย จาํนวน 1  คน / ทีม 

4.  กรณีมีผูส้มคัรแข่งขนัเตม็ก่อนวนัปิดรับสมคัร ทางคณะผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิให้ผูส้มคัรหรือทีมท่ี       
     สมคัรก่อน ไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั 


