
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์การประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
.................................................................... 

๑. วัตถุประสงค์ของการประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ 
๑.๑ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ การสังเกต และการเก็บข้อมูลรายละเอียดของสิ่งมีชีวิต 
๑.๒ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านศิลปะ 

 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๒.๑ ผู้เข้าประกวดต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา 

๒.๒ การประกวดแบ่งเป็น ๒ ระดับ  ได้แก่  
- ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔ – ๖  
- ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ - ๓ 

๒.๓ สถานศึกษาสามารถส่งนักเรียนเข้าประกวดได้ระดับ ๑ คน  ครูที่ปรึกษาระดับละ ๑ คน 
 

๓. รายละเอียดการประกวด 
๓.๑ ลักษณะของการวาดภาพ คือ การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ (ปลา) 

๓.๒ เทคนิคการใช้สี  ได้แก่ 
- ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔ – ๖    เทคนิค  สีไม ้
- ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ - ๓      เทคนิค  สีน้ า  

๓.๓ คณะกรรมการจะจัดเตรียมกระดาษวาดภาพ ให้เท่านั้น  

๓.๔ ขนาดกระดาษวาดภาพ  คือ ขนาด ๓๑ x ๔๒ ซ.ม. (A๓) 
๓.๕ ระยะเวลาที่ใช้ในการประกวดวาดภาพ  ๒  ชั่วโมง  

๓.๖ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

๓.๗ ผลงานที่ได้รับรางวัล จะได้จัดแสดงไว้ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าหว้ากอ และถือเป็นลิขสิทธิ์ของพิพิธภัณฑ์สัตว์
น้ าหว้ากอ 

 

๔. การรับสมัคร 
๔.๑ ผู้เข้าร่วมประกวดต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนทุกข้อ  โดยระบุค าน าหน้าชื่อ  พร้อมเขียน

ชื่อ-สกุล ให้ชัดเจนด้วยลายมือตัวบรรจง  เพ่ือสะดวกแก่การจัดพิมพ์เกียรติบัตร 
๔.๒ ทุกทีมท่ีส่งเข้าประกวด  ต้องมีครูที่ปรึกษาและผู้อ านวยการโรงเรียนลงนามในใบสมัคร 
๔.๓ รับจ านวนจ ากัดระดับละ  ๒๐ คน เท่านั้นสมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน โดยส่งใบสมัครด้วยตนเอง หรือทาง

ไปรษณีย์ ส่งใบสมัครมาที่  ส่วนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า (ประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์)  อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า 
ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑๘๑  ม.๔ ต.คลองวาฬ อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ์  ๗๗๐๐๐ สามารถสมัครได้ 
ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ถึง ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ (ในกรณีท่ีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์) 

๔.๕ ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่มีสิทธิ์เข้าประกวดได้ที่เว็บไซต์  www.waghor.go.th  และทางเพจเฟสบุค 
www.facebook.com/WaghorAqua และ www.facebook.com/@prachuabkirikhun.waghor  
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 



๔.๖ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า โทรศัพท์ ๐๓๒-๖๖๑๐๙๘ ต่อ ๓ ในวันและเวลา
ราชการ ผู้ประสานงาน นางสาวลัคนา ช านาญกุล โทร ๐๘๖-๑๗๓๙๓๘๐ 

 

๕. ก าหนดการประกวด ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

เวลา  ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. รายงานตัว/ลงทะเบียน ณ ห้องนวลจันทร์ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า 
  ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

  ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. พิธีเปิดการประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ 
  ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ 

   ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.  ประกาศผลการประกวด  มอบเงินรางวัล เกียรติบัตร 
หมายเหตุ ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

๖. เกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ  ได้แก่ 

คะแนนรวม  ๑๐๐  คะแนน  ประกอบด้วย 
๖.๑  ความถูกต้องของสัดส่วน และสัณฐานของตัวอย่างสิ่งมีชีวิต    ๓๐   คะแนน 
๖.๒  ความสมบูรณ์ แสดงกายวิภาคของตัวอย่างสิ่งมีชีวิตได้อย่างครบถ้วน  ๔๐   คะแนน 
๖.๓  ความเรียบร้อย  สวยงาม  โดดเด่น  คมชัด และความคิดสร้างสรรค์ ๓๐  คะแนน 

 

๗. รางวัลการประกวดทุกระดับ ได้แก่ 
๗.๑ รางวัลที่  ๑  จ านวนเงิน   ๓,๐๐๐  บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร 
๗.๒ รางวัลที่  ๒  จ านวนเงิน   ๒,๐๐๐  บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร 
๗.๓ รางวัลที่  ๓  จ านวนเงิน   ๑,๐๐๐  บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร 
๗.๔ รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัลๆ ละ ๕๐๐  บาท และเกียรติบัตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

ใบสมัครเข้าร่วมประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ 

วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

๑.ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔ – ๖ 
 

   นักเรียน ชื่อ – นามสกุล...............................................................................ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่...................... 

 

    ครูที่ปรึกษา ชื่อ – นามสกุล .........................................................................โทรศัพท์เคลื่อนที่..................... ............. 

 

๒.ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ – ๓ 

 

   นักเรียน ชื่อ – นามสกุล...............................................................................ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่...................... 

 

    ครูที่ปรึกษา ชื่อ – นามสกุล .........................................................................โทรศัพท์เคลื่อนที่...... ............................ 

 

๓.ชื่อโรงเรียน................................................................................................................. ................................................. 

 

   ที่ตั้งโรงเรียน.............................................................................................................. ................................................. 

 

   โทรศัพท์.............................................................................โทรสาร............................................................................ 
 

ทั้งนี้ข้าพเจ้าเข้าใจในหลักเกณฑ์การประกวดแล้ว  ขอส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวด  โดยจะปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์การประกวดทุกประการ  หากข้าพเจ้าไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกวดข้อใดข้อหนึ่งได้  
ข้าพเจ้ายินดีสละสิทธิ์ 
 

ลงชื่อ...........................................................ครูที่ปรึกษา 
          (............................................................) 
                      ต าแหน่ง.......................................................... 
   
 
     ลงชื่อ.............................................................. 

                          (.............................................................) 
                     ผู้อ านวยการโรงเรียน 
หมายเหตุ 
๑. ใบสมัครนี้ สามารถส าเนาได้  และส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ถึง ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เท่านั้น 
(ในกรณีที่ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ยึดวันท่ีประทับตราไปรษณีย์) 
๒. ส่งใบสมคัรด้วยตัวเองที่ส่วนพพิิธภัณฑส์ัตว์น้ า อาคารพิพิธภัณฑส์ัตว์น้ าหรือ ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ไปท่ี 

ส่วนพิพิธภัณฑส์ัตว์น้ า (การประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์)  
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๑๘๑  ม.๔ ต.คลองวาฬ อ.เมือง  จ.ประจวบครีีขันธ์ ๗๗๐๐๐ 

 


