
 

 

 

ระเบียบการประกวดแขงขันการวาดภาพวิทยาศาสตร 

งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป 2560  

“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตดวยวิทยาศาสตร เสริมสรางชาติดวยเทคโนโลยี สูวิถีนวัตกรรม” 

ระหวางวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

------------------------------------------------------------ 

1. คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขัน 

1.1 นักเรียนกําลังศึกษาอยูระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-6) 

1.2 นักเรียนกําลังศึกษาอยูระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-3) 

2. เงื่อนไขการแขงขัน 

2.1 วาดภาพในหัวขอ 

“...หัวขอการประกวดวาดภาพคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

จะประกาศใหทราบเมื่อเริ่มการแขงขัน…” 

2.2 ลักษณะการจัดประกวดวาดภาพ 

2.2.1 ระดับที่ 1 นักเรียนกําลังศึกษาอยูระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-6) สมัครเขาประกวดได  

ระดับละ 1 คน โรงเรียนละไมเกิน 1 คน และผูเขารวมประกวดสามารถสงผลงานเขาประกวดไดคนละ 1 ชิ้นเทานั้น 

2.2.2 ระดับที่ 2 นักเรียนกําลงัศึกษาอยูระดบัมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-3) สมัครเขาประกวดได  

ระดับละ 1 คน โรงเรียนละไมเกิน1คนและผูเขารวมประกวดสามารถสงผลงานเขาประกวดไดคนละ 1 ช้ินเทานั้น 

2.3 การจัดเตรียมอปุกรณ 

2.3.1 ผูจัดการประกวดจัดเตรียมอุปกรณให คือกระดาษวาดเขียน 100 ปอนด ขนาด 45x50 ซม. 

ที่มีตราประทับของคณะกรรมการฯ 

2.3.2 สวนอุปกรณสําหรับใชในการวาดภาพอื่นๆ ขอใหผูเขารวมการประกวดทั้ง 2 ระดับจัดเตรียม 

มาเอง 

2.3.3 ไมอนุญาตใหผูแขงขันนําแบบหรือตนฉบบัมาดูในระหวางการแขงขัน 

 2.4  ผลงานทีส่งเขาประกวดไมจํากัดประเภทสทีี่ใชสามารถเลือกใชสีไดตามความถนัดของผูเขารวมการแขงขัน 

3. เกณฑการตัดสิน 

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตัดสินโดยพิจารณาตามหลักเกณฑตอไปนี ้(รวม 100 คะแนน) 

3.1 เนื้อหา (30 คะแนน) 

- มีเนื้อหาสอดคลองกับหัวขอการประกวดที่กําหนด และสื่อออกมาอยางสรางสรรค 30 คะแนน 

3.2 ความคิดสรางสรรคและจินตนาการ (30 คะแนน) 

- ผลงานมีความแปลกใหม      10 คะแนน 

- ผลงานเปนความคิดของตนเอง     10 คะแนน 

- ผลงานมีการแสดงออกซึ่งอัตลักษณของชวงชั้นอายุอยางเสรี  10 คะแนน 



 

3.3 การจัดภาพ/ความละเอียดประณีตสวยงาม  (40 คะแนน) 

- ความมีเอกภาพขององคประกอบศิลป    20 คะแนน 

- ความประณีต/สวยงาม      10 คะแนน 

- ทักษะฝมือ/เทคนิคการใชส ี     10 คะแนน 

         รวม    100 คะแนน 

*คณะกรรมการจะไมพิจารณาชิ้นงานที่ไมเสร็จสมบูรณ และการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด 

4. รางวัลการแขงขัน ทั้ง 2 ระดับ 

รางวัลชนะเลิศ   รางวัลละ   1,000  บาท  พรอมเกียรติบัตร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1  รางวัลละ     800  บาท  พรอมเกียรติบัตร   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2  รางวัลละ     500  บาท  พรอมเกียรติบัตร  

ผลงานที่สงเขารวมการประกวดจะไดรับเกียรติบัตรทุกผลงาน 

5. การรับสมัคร 

 นักเรียนที่มีความประสงคจะเขารวมการประกวดวาดภาพสามารถสงใบสมัครไดดังนี้ 

 5.1 ผูเขารวมการแขงขันประกวดวาดภาพตองกรอกใบสมัคร (ตามแบบฟอรมแนบทาย) และสงใบสมัครใน

นามหัวหนาสถานศึกษา เทานั้น 

5.2 ชองทางสงใบสมัคร มีดังนี้ 

5.2.1 สมัครดวยตนเองที่นางกฐิน จันทรทิบุตร สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ตั้งแตเวลา 09:00 - 16:30 น. 

5.2.2 สมัครทางไปรษณียจาหนาซองถึง   

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

680 ถนนนิตโย ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000  

โดยวงเล็บมุมซองวาประกวดวาดภาพ (ยึดตามไปรษณียตนทาง) 

  5.2.3 สมัครทางอีเมล katin3992@gmail.com 

  5.2.4 สมัครทางเฟสบุค katin  Chantibud 

5.2.5 สมัครทางโทรสาร 0 4297 0029  ตั้งแตเวลา 09:00-16:30 น. 

5.3 สมัครเขารวมการประกวดวาดภาพไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนถึงวันที่ 11 สิงหาคม  พ.ศ. 2560 

5.4 ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ทางเว็บไซต http//sci.snru.ac.th 

และรายช่ือผูเขารวมแขงขันประกวดวาดภาพจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงหลังการประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์ 

6.ติดตอและสอบถามรายละเอียดไดท่ี 

- สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โทรศัพท 0 4297 0030 

- นางกฐิน จันทรทบิุตร    โทรศัพท   084-391-1314    (เจาหนาทีป่ระสานงาน) 

- นายอรุณ  วงศจิรัฐิติ     โทรศัพท   091-060-1997   (ประธานกรรมการ)  

- นางสุวภา ยศตะโคตร    โทรศัพท   087-945-9498   (กรรมการและเลขานุการ) 

mailto:katin3992@gmail.com


 

7. วัน เวลา และสถานที่ แขงขันประกวดวาดภาพ 

- กําหนดการแขงขันประกวดวาดภาพ ทั้ง 2 ระดับ วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 09:00 - 12:00 น.  

ณ หอง 13209 อาคาร 13 ชั้น 2 

- ผูเขารวมการแขงขันมารายงานตัวดวยตนเองพรอมอาจารยผูควบคุม ณ หอง 13209 อาคาร 13 ชั้น 2 

ตั้งแตเวลา 08:00 - 08:45 น. หากมารายงานตัวหลังจากเวลาที่กําหนดใหกรรมการพิจารณาตัดสิทธิ์การเขาประกวด 

8. การมอบรางวัล 

กําหนดมอบรางวัลแกผูชนะการประกวดวาดภาพในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลาประมาณ 14.00 น.  

ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ   

9. การรับคืนผลงาน 

ผลงานที่ไดรับรางวัลตองเปนกรรมสิทธิ์ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

รวมถึงอนุญาตใหนําผลงานเหลานั้นเผยแพรในสือ่สิง่พิมพหรอืสือ่อิเลก็ทรอนิกสได สวนผลงานที่ไมไดรับรางวัล สามารถ

ขอรับผลงานคืนที่กองอํานวยการจดังาน ภายในวันที่  18 สิงหาคม 2560 หากเกินกําหนดใหถือวาเปนสิทธ์ิของกองการ

ประกวดในการนําไปใชประโยชนหรือมอบใหหนวยงานเพื่อสาธารณประโยชนตอไป 

 

**หมายเหต ุ

- คําตัดสินของคณะกรรมการ ฯ ถือเปนสิ้นสุดและสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาที่จะเพิ่มหรืองดรางวัลใดก็ไดตาม

สมควร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ใบสมัครเขารวมการประกวดแขงขันการวาดภาพวิทยาศาสตร 

งานสัปดาหวันวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจาํป 2560 

“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตดวยวิทยาศาสตร เสริมสรางชาติดวยเทคโนโลยี สูวิถีนวัตกรรม” 

ระหวางวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

----------------------------------------------------------------- 

 
สถาบันการศึกษา…………………………………………............................................................................................................. 

ที่อยู.................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

โทรศัพท………………………………………………………………………โทรสาร.................................................................. 

 

เขาประกวดในระดับ 

 ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-6) 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-3) 

 

รายชื่อผูเขารวมการประกวดแขงขันการวาดภาพวิทยาศาสตร 

ชื่อ –สกลุ ……………………………………………………………………………………………………..………………………………….. 

ชั้น.............................................................. 

 

รายชื่อครูผูควบคุม 

ชื่อ(นาย/นางสาว/นาง)……………………………………………………………………………..…………………………………………. 

นามสกลุ.....................................................................................โทรศัพท............................................................ 

E-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

หมายเหต ุ

1. หมดเขตรับสมัคร วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.30 น. 

2. รายชื่อผูเขารวมแขงขันประกวดวาดภาพจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงหลังการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ 


