
 

การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 
จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 
เป็นหนึ่งในกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนที่จัดขึ้นในระหว่างงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยความ
ร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ที่เป็นศูนย์จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนในภูมิภาค และศูนย์ วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทย โดยการแข่งขันวาดภาพ
การ์ตูนและจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติทุกภูมิภาค สำหรับการหาเยาวชนตัวแทนระดับภาคมา
แข่งขันในระดับประเทศต่อไป 
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะในด้านการสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ ความเข้าใจในด้านข้อมูล

ข่าวสาร และสามารถจัดการและวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รายละเอียดการประกวด 
1. กติกาข้อกำหนดของการแข่งขัน 
 1.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไข 

1.1.1 โรงเรียนสามารถส่งผู้สมัครเข้าแข่งขันได้ประเภทละ 2 คน (1 คน/1 ผลงาน) 
 โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทดังนี้  
 - การวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ( การวาดภาพการ์ตูน ไม่น้อยกว่า 

3 ช่อง อาจมีตัวหนังสือประกอบ หรือไม่มีก็ได้) 
 - การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
 - การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 - การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    
1.1.2  คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
 - นักเรียนระดับประถมศึกษา 
 - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
 - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1.1.3 ผู้เข้าแข่งขันต้องวาดภาพพร้อมระบายสีด้วยตนเอง ลงกระดาษขนาด A3 หรือประมาณ 

11.50 x 16.50 นิ้ว 
  



 - นักเรียนระดับประถมศึกษา ใช้กระดาษขนาด 100 แกรม เท่านั้น 
 - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ใช้กระดาษขนาด 300 แกรม เท่านั้น 
1.1.4 ภาพที่เข้าแข่งขันทุกภาพ ต้องมีรายละเอียด วัน เดือน ปี / ชื่อหัวข้อในการแข่งขัน 
  / ชื่อสถานศึกษา / ชื่อ–สกุลผู้เข้าแข่งขัน / ระดับชั้น / ชื่อภาพ  และคำบรรยายภาพตาม

รูปแบบที่กำหนด 
1.1.5 ผู้เข้าแข่งขันต้องวาดภาพ ณ สถานที่จัดการแข่งขันที่กำหนดให้เท่านั้น 
1.1.6 ภาพที่ได้รับรางวัลเป็นกรรมสิทธิ์ของศูนย์ภูมิภาคที่จัดประกวดและสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง 

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  
หมายเหตุ   
*  กรณีที่เกิดข้อขัดแย้งใดๆ  ขึ้นในระหว่างการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการ และถือเป็นข้อยุติ 
*  คณะกรรมการจะแจ้งหัวข้อภาพซึ่งสะท้อนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ให้
ทราบในวันแข่งขัน เพ่ือจะวัดความสามารถท่ีแท้จริงของนักเรียน 

2. วิธีการสมัคร 
 สมัครทางระบบออนไลน์ที่ www.scisoc.or.th/sciweek ไปยังศูนย์ภูมิภาคที่ครอบคลุมจังหวัดของ
โรงเรียนที่สมัครหรือสมัครผ่าน QR code นี้เท่านั้น 

 

 

 

 

3. วิธีดำเนินการแข่งขัน 
การแข่งขันเป็นการวาดภาพสด และกรรมการจะเป็นผู้กำหนดหัวข้อในการแข่งขันแต่ละระดับในวัน

แข่งขัน 
    3.1 หัวข้อภาพ 

 คณะกรรมการจะแจ้งหัวข้อภาพซึ่งสะท้อนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ให้
ทราบในวันแข่งขัน เพื่อจะวัดความสามารถที่แท้จริงของนักเรียนและจะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่ งขันออกจาก
สถานที่แข่งขันหลังจากที่ได้รับหัวข้อเรื่อง เป็นเวลา 1  ชั่วโมง  ยกเว้นกรณีมีเหตุสุดวิสัย 
3.2 ขนาดของภาพ 
 ใช้กระดาษวาดเขียนขนาด A3 หรือประมาณ (11.50 x 16.50  นิ้ว) โดยพื้นที่สำหรับวาดภาพให้เว้นจาก
ขอบกระดาษด้านละ 1 นิ้ว  

- นักเรียนระดับประถมศึกษา ใช้กระดาษขนาด 100 แกรม เท่านั้น 
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ใช้กระดาษขนาด 300 แกรม เท่านั้น 

 



3.3 สีที่ใช้ในการวาดภาพ 
3.3.1 การวาดภาพการ์ตูน ระดับประถมศึกษาใช้สีไม้ (Pencil  Color)   
3.3.2 การวาดภาพจินตนาการ ระดับประถมศึกษาใช้สีชอล์กน้ำมัน (Oil Pastel Color) 
3.3.3 การวาดภาพจินตนาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายใช้สีประเภทใด

ประเภทหนึ่งที่ใช้น้ำเป็นตัวกลาง / ละลาย เช่นสีน้ำ สีโปสเตอร์ สีอะคริลิก ฯลฯ ยกเว้นสีไม้ระบายน้ำ 
หมายเหตุ  ไม่อนุญาตให้ใช้สีเมจิก น้ำยาลบคำผิด ปากกาหมึกแห้ง เป็นต้น ให้ผู ้แข่งขันวาดภาพในเชิง
สร้างสรรค์ในลักษณะ 2 มิติ ไม่พิจารณาผลงาน 3 มิติ เช่น การปะติด (Collage) หรือ สื่อผสม (Mixed media)   
3.4 อุปกรณ์ให้ผู้แข่งขันเตรียมสีและเครื่องใช้มาเอง รวมถึงกระดาษวาดเขียนขนาด A3 
3.5 ผู้แข่งขันรายงานตัวก่อนเวลาการแข่งขัน 15 นาที เพื่อรับหัวข้อการแข่งขันจากคณะกรรมการ  
ใช้เวลาในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง หลังจากนั้นให้ผู้แข่งขันถ่ายรูปหรือแคปภาพ ภาพวาดของตนเอง แล้วส่งให้
เจ้าหน้าที่ภายใน 5 นาที หลังหมดเวลาการแข่งขัน เวลาที่ใช้ไนการแข่งขัน 3 ชั่วโมง 
3.6 จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยห้ามพับภาพ 

ส่งมาท่ี องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  

อาคารคาราวานวิทยาศาสตร์ เลขที่ 39 หมู่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  

(วงเล็บมุมขวาบนซองแข่งขันวาดภาพ...ระดับ...) 

4. รางวัลและการตัดสิน 
รางวัลที่ 1   มอบเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลที่ 2   มอบเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลที่ 3   มอบเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลชมเชย   ไม่เกิน 5 รางวัล มอบใบประกาศเกียรติคุณ 
- คณะกรรมการจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่าง ๆ  
- คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน 
- การตัดสินเป็นไปตามข้อตกลงของคณะกรรมการ โดยพิจารณาภาพที่วาดเสร็จแล้วตามเกณฑ์การ
ตัดสินและผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินให้ถือเป็นข้อยุติจะอุทธรณ์มิได้ 

5. เกณฑ์การตัดสินการแข่งขันวาดภาพ 
  -  แนวคิด (จินตนาการ)    25   คะแนน 
 -  รูปแบบทางศิลปะ    25   คะแนน 
 -  เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์    30   คะแนน 
 -  ความเหมาะสมของเทคนิค   20   คะแนน 
               รวม        100   คะแนน 
6. กำหนดการ 

ประกาศรับสมัครผ่านระบบออนไลน์  วันที่ 15 มิถุนายน 2564 
ปิดรับสมัคร     วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน  วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 



ทดสอบการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์  วันที่ 14 กรกฎาคม 2564   
แข่งขันผ่านระบบออนไลน์    วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564 
ส่งผลงานภาพวาดมาให้คณะกรรมการที่ อพวช. ก่อน วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 
คณะกรรมการภายในและภายนอกร่วมการตัดสิน วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 
ตรวจสอบผลการแข่งขัน ที่ www.nsm.or.th วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 

7. สถานที่ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
เลขที่ 39 หมู่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
โทรศัพท์ 0 2577 9999 ต่อ 1790 , 1791 โทรสาร 0 2577 990

http://www.nsm.or.th/


แผนการจัดประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2564 

ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด กำหนดเวลา สถานที ่ หมายเหตุ 

1. การรับสมัคร 
ประกาศการรับสมัครผ่านระบบ online 

สมัครที่ www.nsm.or.th  และ www.scisoc.or.th/sciweek 
15 มิ.ย. –9 ก.ค. 64  

โรงเรียนสามารถส่งผู้สมัครเข้าแข่งขัน
ไดป้ระเภทละ 2 คน  / โรงเรียน 

2. การแข่งขัน 

รายงานตัวในห้องซ้อม 
13.00 น. – 14.30 น. 
การแข่งขันการวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ และ การวาดภาพ
จินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
14.35 น. – 16.00 น. 
การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

14 ก.ค. 64 

สถานศึกษา
ของผู้เข้าร่วม
การแข่งขัน
วาดภาพ 

หากไม ่สามารถเข ้ าร ่ วมได ้ ต ้ องแจ้ ง
คณะทำงาน มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 

เวลา 9.00 น. – 12.00 น. 
การวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เวลา 13.00 น. – 16.00 น. 
การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 

15 ก.ค. 64 
การแข ่งข ันจะจ ัดข ึ ้นผ ่านระบบ
ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft 
Team โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องเข้ามา
รายงานตัวก่อนเวลา 15 นาที 

 

เวลา 9.00 น. – 12.00 น. 
การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เวลา 13.00 น. – 16.00 น. 
การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

16 ก.ค. 64 

http://www.scisoc.or.th/sciweek


ส่งผลงานภาพวาดมาให้คณะกรรมการที่ อพ. 15 -17 ก.ค. 64  
จัดส่งผลงานทางไปรษณีย์หรืออื่น ๆ มายัง 
อพวช. 

3. การตัดสิน 
คณะกรรมการร่วมพิจารณาตัดสินเพื่อคัดเลือกทีมที่ชนะเลิศระดับศูนย์ภาค
กลาง ทั้ง 4 ประเภทการแข่งขัน 

23 ก.ค. 64 Online ผ่านระบบ Microsoft Team 

4. การประกาศผล ตรวจสอบผลการตัดสินท่ี www.nsm.or.th  26 ก.ค. 64   

5. การรับรางวัล 
เจ้าหน้าท่ีจะติดต่อไปยังทีมที่ไดร้ับรางวัล เพื่อแจ้งกำหนดการและรายละเอยีด
อื่นๆ ต่อไป 

ภายใน 

31 ก.ค. 64 
 

 

 

 

http://www.nsm.or.th/

