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ระเบียบการประกวดวาดภาพวิทยาศาสตร์ 
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2561 

“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแหง่นวัตกรรม” 
ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
------------------------------------------------------------ 

1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
1.1 นักเรียนก ำลังศึกษำอยู่ระดบัชั้นประถมศึกษำ (ป.1-6) 
1.2 นักเรียนก ำลังศึกษำอยู่ระดบัมัธยมศึกษำตอนตน้ (ม.1-3) 

2. เงื่อนไขการแข่งขัน 
2.1 วำดภำพในหัวข้อ 

“...หัวข้อการประกวดวาดภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
จะประกาศให้ทราบเมื่อเร่ิมการแข่งขัน…” 

2.2 สถำนศึกษำสำมำรถส่งนักเรียนเข้ำร่วมประกวด ระดับชั้นละ 1 คน เท่ำนัน้  
2.3 กำรจัดเตรียมอุปกรณ์ 

2.3.1 ผู้จัดกำรประกวดจัดเตรียมอุปกรณ์ให้ คือกระดำษวำดเขียน 100 ปอนด์ ขนำด 45x50 ซม. 
ที่มีตรำประทบัของคณะกรรมกำรฯ 

2.3.2 ส่วนอุปกรณ์ส ำหรับใช้ในกำรวำดภำพอื่นๆ ขอให้ผู้เข้ำร่วมกำรประกวดทั้ง 2 ระดบัจัดเตรียม 
มำเอง 

2.3.3 ไม่อนุญำตให้ผู้แข่งขันน ำแบบหรือต้นฉบับมำดูในระหวำ่งกำรแข่งขัน 
 2.4  ผลงำนทีส่่งเข้ำประกวดไมจ่ ำกัดประเภทสีที่ใช้สำมำรถเลือกใช้สีได้ตำมควำมถนัดของผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
3. เกณฑ์การตัดสิน 

คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตัดสนิโดยพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ตอ่ไปนี้ (รวม 100 คะแนน) 
3.1 เนื้อหำ (30 คะแนน) 

- มีเนื้อหำสอดคล้องกับหัวข้อกำรประกวดที่ก ำหนด และสื่อออกมำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 30 คะแนน 
3.2 ควำมคิดสร้ำงสรรค์และจนิตนำกำร (30 คะแนน) 

- ผลงำนมีควำมแปลกใหม่      10 คะแนน 
- ผลงำนเปน็ควำมคิดของตนเอง     10 คะแนน 
- ผลงำนมีกำรแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ของช่วงชัน้อำยุอย่ำงเสรี   10 คะแนน 

3.3 กำรจัดภำพ/ควำมละเอียดประณีตสวยงำม  (40 คะแนน) 
- ควำมมีเอกภำพขององค์ประกอบศิลป ์    20 คะแนน 
- ควำมประณีต/สวยงำม      10 คะแนน 
- ทักษะฝีมือ/เทคนิคกำรใชส้ ี     10 คะแนน 

         รวม     100 คะแนน 
*คณะกรรมกำรจะไม่พิจำรณำชิ้นงำนที่ไม่เสร็จสมบูรณ์ และกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด 
4. รางวัลการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาต้อนต้น 

รำงวัลชนะเลิศ   รำงวัลละ   1,000  บำท  พร้อมเกียรติบัตร 
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1  รำงวัลละ     800  บำท  พร้อมเกียรติบัตร   
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2  รำงวัลละ     500  บำท  พร้อมเกียรติบัตร  
*ผลงำนที่ส่งเข้ำร่วมกำรประกวดจะได้รับใบรับรอง 
 
 

http://sci.snru.ac.th/
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5. การรับสมัคร 
 นักเรียนที่มีควำมประสงค์จะเข้ำร่วมกำรประกวดวำดภำพสำมำรถส่งใบสมัครได้ดังนี้ 
 5.1 ผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขันประกวดวำดภำพต้องกรอกใบสมัคร (ตำมแบบฟอร์มแนบท้ำย) และส่งใบสมัครในนำม
หัวหน้ำสถำนศึกษำ เท่ำนั้น 

5.2 ช่องทำงส่งใบสมัคร มีดังนี้ 
5.2.1 สมัครด้วยตนเองที่นำงกฐิน จันทร์ทิบุตร ส ำนักงำนคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร  ตั้งแต่เวลำ 09:00 - 16:30 น. 
5.2.2 สมัครทำงไปรษณีย์จ่ำหน้ำซองถึง   

คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร  
680 ถนนนิตโย ต ำบลธำตุเชิงชุม อ ำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000  

โดยวงเล็บมุมซองว่ำประกวดวำดภำพ (ยึดตำมไปรษณีย์ต้นทำง) 
  5.2.3 สมัครทำงอีเมล์ sciencedrawingcontest_snru@outlook.co.th 

5.2.4 สมัครทำงโทรสำร 0 4297 0029  ตั้งแต่เวลำ 09:00-16:30 น. 
5.3 สมัครเข้ำร่วมกำรประกวดวำดภำพได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 8 สิงหำคม  พ.ศ. 2561 
5.4 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์ วันที่ 11 สิงหำคม พ.ศ. 2561 ทำงเว็บไซต์ http//sci.snru.ac.th 

และรำยชื่อผู้เข้ำร่วมแข่งขันประกวดวำดภำพจะไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงหลังกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์ 
6.ติดต่อและสอบถามรายละเอียดได้ที่ 

- ส ำนักงำนคณบดีคณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี   มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
โทรศัพท ์0 4297 0030 

- นำงกฐนิ จันทร์ทบิุตร    โทรศพัท์   084-391-1314    (เจ้ำหน้ำทีป่ระสำนงำน) 
- นำยอรุณ  วงศ์จิรัฐิติ     โทรศัพท์   091-060-1997   (ประธำนกรรมกำร)  
- นำงสุวภำ ยศตะโคตร    โทรศัพท์   087-945-9498   (กรรมกำรและเลขำนุกำร) 

7. วัน เวลา และสถานที่ แข่งขันประกวดวาดภาพ 
- ก ำหนดกำรแข่งขันประกวดวำดภำพ ทั้ง 2 ระดับ วันที่ 16 สิงหำคม 2561 เวลำ 09:00 - 12:00 น.  

ณ ห้อง 13209 อาคาร 13 ชั้น 2 
- ผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขันมำรำยงำนตัวด้วยตนเองพร้อมอำจำรย์ผู้ควบคุม ณ ห้อง 13209 อาคาร 13 ชั้น 2 

ตั้งแต่เวลำ 08:00 - 08:45 น. หำกมำรำยงำนตัวหลังจำกเวลำที่ก ำหนดให้กรรมกำรพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด 
8. การมอบรางวัล 

ก ำหนดมอบรำงวัลแก่ผู้ชนะกำรประกวดวำดภำพในวันที่ 16 สิงหำคม พ.ศ. 2561 เวลำประมำณ 14.00 น.  
ณ หอประชุมมหำวชิรำลงกรณ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
9. การรับคืนผลงาน 

ผลงำนที่ได้รับรำงวัลต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร รวมถึง
อนุญำตให้น ำผลงำนเหล่ำนั้นเผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ส่วนผลงำนที่ไม่ได้รับรำงวัล สำมำรถขอรับผลงำน
คืนที่กองอ ำนวยกำรจัดงำน หรือติดต่อรับที่ส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  หำกไม่มำติดต่อรับให้ถือว่ำเป็น
สิทธิ์ของกองกำรประกวดในกำรน ำไปใช้ประโยชน์หรือมอบให้หน่วยงำนเพื่อสำธำรณประโยชน์ต่อไป 

 
**หมำยเหตุ 

- ค ำตัดสินของคณะกรรมกำร ฯ ถือเป็นสิ้นสุดและสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำที่จะเพิ่มหรืองดรำงวัลใดก็ได้ตำมสมควร 
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ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพวิทยาศาสตร์ 

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2561 
“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” 

ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
----------------------------------------------------------------- 

 
สถาบันการศึกษา…………………………………………............................................................................................................. 
ที่อยู.่........................................................................ ......................................................................................................... 
.............................................................................................................................. ..............................................................
...................................................................................................................... ................................................................
โทรศัพท์………………………………………………………………………โทรสาร.................................................................. 
 
เข้าประกวดในระดับ 

 ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-6) 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมการประกวดวาดภาพวิทยาศาสตร์ 
ชื่อ –สกุล ……………………………………………………………………………………………………..………………………………….. 
ชั้น.............................................................. 
 
รายช่ือครูผู้ควบคุม 
ชื่อ(นำย/นำงสำว/นำง)……………………………………………………………………………..…………………………………………. 
นำมสกุล.....................................................................................โทรศัพท์............................................................ 
E-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ……………………………………..…………… 
        (……………………………………..……………) 

       ต ำแหน่ง ……………………………..…………………… 
 
หมายเหตุ 
1. หมดเขตรับสมัคร วันที ่8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น. 

http://sci.snru.ac.th/

