
รายละเอียด หลักเกณฑ์ การแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ 
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจ าปี 2564 

วิทยาลัยชุมชนน่าน 
 
1. กติกาข้อก าหนดของการแข่งขัน 
  1.1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
    1.1.1 จ ำนวนผู้สมัครเข้ำแข่งขันประเภทละ 1 คน แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

⮚ ระดับนักเรียน 
⮚ ระดับประชำชนท่ัวไป 

  1.1.2 คุณสมบัติผู้สมัครเข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
● ระดับนักเรียน 

    ผู้สมัครเข้ำร่วมกำรแข่งขัน หมำยถึง นักเรียนท่ีก ำลังศึกษำในจังหวัดน่ำน ในระดับประถม
ศึกษำ, ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  

● ระดับประชำชนท่ัวไป 
ผู้สมัครเข้ำร่วมกำรแข่งขัน หมำยถึง ประชำชนท่ีปัจจุบันอำศัยอยู่ในจังหวัดน่ำน 

     
1.2  ข้อก าหนดและเง่ือนไข 
⮚ ระดับนักเรียน 
1. นักเรียนท่ีเข้ำแข่งขันจะต้องสร้ำงผลงำนวำดภำพระบำยสี ในหัวข้อ “ภาพวาดการ์ตูนทาง

วิทยาศาสตร์ในอนาคต” 
2. ผู้เข้ำแข่งขันต้องวำดภำพพร้อมระบำยสีด้วยตนเอง ลงกระดำษ 100 ปอนด์ ขนำด A3 หรือ

ประมำณ 11.50 X 16.50 นิ้ว โดยพื้นท่ีส ำหรับวำดภำพ ให้เว้นจำกขอบกระดำษด้ำนละ 1 นิ้ว 
3. นักเรียนท่ีเข้ำแข่งขันสำมำรถใช้เทคนิควิธีกำรหรือสีในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน โดยใช้สีโปสเตอร์ 

หรือสีอะครีลิค เท่ำนั้น 
4. กำรส่งภำพท่ีเข้ำแข่งขันทุกภำพ ต้องมีเอกสำรแนบเพื่อแสดงรำยละเอียดของภำพตำมเอกสำร

แนบ 2 เพื่อแสดงแนวคิดของภำพ 
 

⮚ ระดับประชาชนทั่วไป 
1. ประชำชนท่ีเข้ำแข่งขันจะต้องสร้ำงผลงำนวำดภำพระบำยสี ในหัวข้อ “ภาพวาดตาม

จินตนาการทางวิทยาศาสตร์บนภูมิปัญญาน่านสู่โลกอนาคต” 
2. ผู้เข้ำแข่งขันต้องวำดภำพพร้อมระบำยสีด้วยตนเอง ลงกระดำษ 100 ปอนด์ ขนำด A3 หรือ

ประมำณ 11.50 X 16.50 นิ้ว โดยพื้นท่ีส ำหรับวำดภำพ ให้เว้นจำกขอบกระดำษด้ำนละ 1 นิ้ว 
3. ประชำชนท่ีเข้ำแข่งขัน สำมำรถใช้เทคนิควิธีกำรหรือสี ในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนได้ตำมถนัด 

เช่น สีไม้ สีชอล์คน้ ำมัน สีน้ ำ สีโปสเตอร์ สีอะครีลิคหรือเทคนิคผสม 
4. กำรส่งภำพท่ีเข้ำแข่งขันทุกภำพ ต้องมีเอกสำรแนบเพื่อแสดงรำยละเอียดของภำพตำมเอกสำร

แนบ 2 เพื่อแสดงแนวคิดของภำพ 
 

หมายเหตุ ไม่อนญุำตให้ใช้สีเมจิก น้ ำยำลบค ำผิด ปำกกำหมึกแห้ง เป็นต้น ให้ผู้แข่งขันวำดภำพในเชิงสร้ำงสรรค์ใน
ลักษณะ 2 มิติ ไม่พิจำรณำผลงำน 3 มิติเช่น ปะติด (Collage) หรือ ส่ือผสม (Mix Media) 
 



2. วิธีการสมัคร 
 - สมัครออนไลน์ ผ่ำน Google Form หรือ สมัครด้วยตนเองท่ี วิทยำลัยชุมชนน่ำน ภำยในวันท่ี 8 สิงหำคม 
2564  
3. วิธีการส่งผลงาน 
  - ส่งผลงำนด้วยตนเองท่ีวิทยำลัยชุมชนน่ำน  

- ส่งผลงำนเข้ำประกวดผ่ำนทำงไปรษณีย์ โดยดำวน์โหลดใบสมัครและเขียนใบสมัคร ส่งทำงท่ีอยู่ไปรษณีย์
ของวิทยำลัยชุมชนน่ำน พร้อมส่งใบสมัครและรำยละเอียดของภำพภำยในวันท่ี 13 สิงหำคม 2564 (นับจำกวันท่ี
ประทับตรำไปรษณีย์)  
 
  
 
 
 
 
  
4. รางวัลและการตัดสิน 
 4.1 รางวัลส าหรับระดับนักเรียน  
   รำงวัลท่ี 1 มอบเงินรำงวัล 900 บำท พร้อมใบประกำศเกียรติคุณ 
   รำงวัลท่ี 2 มอบเงินรำงวัล  ๗00 บำท พร้อมใบประกำศเกียรติคุณ 
   รำงวัลท่ี 3 มอบเงินรำงวัล  ๕00 บำท พร้อมใบประกำศเกียรติคุณ 
  รำงวัลชมเชย 2 รำงวัล รำงวัลละ 200 บำท พร้อมใบประกำศเกียรติคุณ 
 4.2 รางวัลส าหรับประชาชน 

รำงวัลท่ี 1 มอบเงินรำงวัล 1,200 บำท พร้อมใบประกำศเกียรติคุณ 
   รำงวัลท่ี 2 มอบเงินรำงวัล  ๘00 บำท พร้อมใบประกำศเกียรติคุณ 
   รำงวัลท่ี 3 มอบเงินรำงวัล  ๕00 บำท พร้อมใบประกำศเกียรติคุณ 

รำงวัลชมเชย 2 รำงวัล รำงวัลละ 300 บำท พร้อมใบประกำศเกียรติคุณ 
หลักการ 
- คณะกรรมกำรจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำกสถำบันต่ำง ๆ 
- คณะกรรมกำรด ำเนินกำรแข่งขันจะไม่มีส่วนร่วมในกำรตัดสินของคณะกรรมกำรตัดสิน 
- กำรตัดสินเป็นไปตำมข้อตกลงของคณะกรรมกำร โดยพิจำรณำภำพท่ีวำดเสร็จแล้วตำมเกณฑ์ 

กำรตัดสิน และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรตัดสินให้ถือเป็นข้อยุติ 

5. เกณฑ์การตัดสินการแข่งขันวาดภาพ 
- แนวคิด (จินตนำกำร)   25 คะแนน 
- รูปแบบทำงศิลปะ   25  คะแนน 
- เนื้อหำทำงวิทยำศำสตร์   30  คะแนน 
- ควำมเหมำะสมของเทคนิค  20  คะแนน 

รวม      100  คะแนน 
 

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ 
****************************** 

กรุณาส่งมาที่ 

โครงกำรกำรแข่งขันวำดภำพทำงวิทยำศำสตร์ (สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย) 
วิทยำลัยชุมชนน่ำน (เย้ืองโรงเรียนศรีสวัสด์ิ วิทยำคำร) 

 เลขท่ี 10 หมู่ 5 ถนนยันตรกิจโกศล  
อ ำเภอเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน 55000 
 



ใบสมัครการแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ 
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2564 

วิทยาลัยชุมชนน่าน 
 

 1. ช่ือ ................................................................................................................................................................ 
 สถำนศึกษำ (กรณีสมัครระดับนักเรียน).............................................................................................................. 
 ท่ีอยู่...........................................ซอย.................................................ต ำบล/แขวง............................................. 
 อ ำเภอ/เขต.............................................จังหวัดน่ำน   รหัสไปรษณีย์................................................................ 
 โทรศัพท์ ................................................................................โทรสำร................................................................ 
 
2. มีควำมประสงค์จัดส่งนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันวำดภำพระดับ 
  ระดับนักเรียน 
  ระดับประชำชนท่ัวไป 
 
  ข้ำพเจ้ำ ยินดีปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำวทุกประกำร และยอมรับว่ำผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือ
เป็นส้ินสุดโดย ไม่มีเงื่อนไข จะอุทธรณ์มิได้ 
 
 

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

 
 
 

เอกสารแนบ 1 



รายละเอียดของภาพ 
 
ชื่อ – สกุล ผู้เข้าแข่งขัน : …………………………………………………………………………………………………………………… 
การแข่งขันระดับ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
ชื่อสถานศึกษา (กรณีผู้เข้ำแข่งขันระดับนักเรียน) : ………………………………………………………………………………. 
ชื่อภาพ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าบรรยายภาพ (ท่ีแสดงแนวคิด เนื้อหำทำงวิทยำศำสตร์ เป็นต้น) :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ลงช่ือผู้เข้ำแข่งขัน………………………………………………………. 

(………………………………………………..) ตัวบรรจง 
วันท่ี ……………เดือน……………………พ.ศ.2564 

เอกสารแนบ 2 


