
 
 
 
 
 

 
หลักเกณฑ์และรายละเอียดการประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ 

ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี  2565 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  มัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 

1. หัวข้อเรื่องการประกวดแข่งขันวาดภาพ 
จะประกาศทางออนไลน์ผ่าน  https://www.aru.ac.th/sciweek/ วันที่  1  สิงหาคม 2565 เวลา  9.00 น. 

2. ประเภทของการประกวดแข่งขัน  แบ่งเป็น 3 ระดับ        
2.1 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  (ป.4 -  ป.6) 
2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    (ม.1 – ม.3) 
2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   (ม.4 – ม.6) 
 

3. ขนาดของภาพ 
ขนาด  15” X 21”  ( ½ ของกระดาษวาดเขียนแผ่นใหญ่)    ประถมศึกษาตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนต้นและ   

                                   มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

4. สีที่ใช้ในการวาด 
4.1 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 -  ป.6)   ใช้สีโปสเตอร์  หรือสีน้ำ 
4.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1 – ม.3)      ใช้สีโปสเตอร์  หรือสีน้ำ 
4.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.4 – ม.6)    ใช้สีโปสเตอร์  หรือสีน้ำ 
 

 

5. ขั้นตอนการสมัครแข่งขัน 
ให้แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนตัวแทนได้ไม่เกิน 1 คน ต่อ 1 ระดับ โดยลงทะเบียนช่ือผู้เข้าแข่งขันได้ในระบบออนไลน์ที่  

https://bit.ly/3u2Ofxw   ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม  2565   เวลา 16.30 น. 
 

6. สถานที่แข่งขัน   

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จึงให้ผู้ประสงค์เข้าร่วมการ
ประกวดดำเนินการวาดภาพและอัดคลิปวิดีโอในสถานที่ที่ท่านสะดวก  

 

7. กำหนดการแข่งขัน 
วันจันทรท์ี่  1  สิงหาคม  2565  เวลา  9.00 น. เป็นต้นไป 
 

8. ขั้นตอนการแข่งขัน 
            8.1 ผู้เข้าแข่งขันดูประกาศช่ือหัวข้อเรื่อง ที ่ https://www.aru.ac.th/sciweek/ วันที่  1  สิงหาคม  2565  เวลา  9.00 น.  
     8.2  ดำเนินการวาดภาพจนเสร็จส้ิน และส่งภาพวาดทางพัสดุไปรษณีย์  ภายในวันที่   1  สิงหาคม 2565  โดยถือวันที่
ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ  (รายละเอียดที่อยู่ ท้ายประกาศ)    
  8.3  ให้ทำการถ่ายคลิปวิดีโอส้ันไม่เกิน 2 นาที ระหว่างวาดภาพจนถึงวาดเสร็จสมบูรณ์  ซึ่งท้ายคลิปวิดีโอ  ให้นักเรียนถือภาพที่
เสร็จสมบูรณ์  เพื่อเป็นการยืนยันผลงานของนักเรียน  ไฟล์วิดิโอตั้งช่ือไฟล์ โดยใช้รหัสผู้เข้าแข่งขันตามด้วยช่ือนักเรียนภาษาไทยเป็นช่ือไฟล์  
โดยมีชนิดของไฟล์เป็น  .mp4  ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 GB     

 8.4   ส่งไฟล์วิดีโอ.mp4  และ ไฟล์ภาพ.Jpg   มาที่  https://bit.ly/3xZIfH9  ภายในวันที่  1  สิงหาคม 2565  เวลา  23.59 น. 
 

https://www.aru.ac.th/sciweek/
https://bit.ly/3u2Ofxw
https://www.aru.ac.th/sciweek/
https://bit.ly/3xZIfH9


 
9. เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน 

1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์      40  คะแนน 
2. วาดภาพที่แสดงเน้ือหาสาระตรงตามหัวข้อที่กำหนดให้   30  คะแนน 
3. ทักษะในการวาดภาพ       30  คะแนน 
 

10. ประกาศผลการตัดสิน 
ภายในวันจันทรท์ี่  15   สิงหาคม  2565  ทางเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

11. สถานที่ติดต่อ 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

โทร. 035-245-888 
 
 

12. รางวัลระดับประถมศึกษาตอนปลาย  (ป.4 – ป.6) 
1. รางวัลชนะเลิศ   ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล   1,200.- บาท 

 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1    ได้รับเกียรติบัตร  และเงินรางวัล     1,000.- บาท 
   3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2    ได้รับเกียรติบัตร  และเงินรางวัล        800.- บาท 
   4. รางวัลชมเชย     ได้รับเกียรติบัตร  และเงินรางวัล       500 บาท 
13. รางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1 – ม.3) 

1. รางวัลชนะเลิศ    ได้รับโล่เกียรติยศ  พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล   1,200.- บาท 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1    ได้รับเกียรติบัตร  และเงินรางวัล     1,000.- บาท 
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2    ได้รับเกียรติบัตร  และเงินรางวัล       800.- บาท 
4. รางวัลชมเชย    ได้รับเกียรติบัตร  และเงินรางวัล       500.- บาท 

14. รางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.4 – ม.6) 
1. รางวัลชนะเลิศ    ได้รับโล่เกียรติยศ  พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล   1,200.- บาท 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1    ได้รับเกียรติบัตร  และเงินรางวัล     1,000.- บาท 
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2    ได้รับเกียรติบัตร  และเงินรางวัล      800.- บาท 
4. รางวัลชมเชย    ได้รับเกียรติบัตร  และเงินรางวัล       500.- บาท 
 

1.  กำหนดการรับรางวัลการประกวด/แข่งขัน  
กำหนดการรับโล่  เงินรางวัล  และเกียรติบัตรจะแจ้งให้ทราบทาง  https://www.aru.ac.th/sciweek/  อีกครั้ง 

 
 

 

หมายเหตุ      1.   ช่ือนักเรียนท่ีลงทะเบียนต้องตรงกับนักเรียนท่ีส่งผลงานเท่านั้น 
          2.   ผู้ส่งผลงานต้องเตรียมอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆเอง 
  3.   กฎ กติกา ตามประกาศนี้ถือเป็นท่ีสิ้นสุด   
 
 
 
 

https://www.aru.ac.th/sciweek/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่อยู่สำหรับส่งภาพวาดประกวด 
            คณะกรรมการวาดภาพ 
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
            ถนนปรีดีพนมยงค์  ตำบลประตูชัย 
            อำเภอพระนครศรีอยุธยา  
            จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000 
 

สรุปข้ันตอนการแข่งขัน 
         1.  ผู้เข้าแข่งขันดูประกาศชื่อหัวข้อเรื่องท่ี https://www.aru.ac.th/sciweek/ วันท่ี 1 สิงหาคม  2565  
เวลา  9.00 น.  
     2.  ดำเนินการวาดภาพ  

 3.  ระหว่างวาดภาพจนเสร็จสมบูรณ์ ให้ทำการถ่ายคลิปวิดีโอสั้นไม่เกิน 2 นาที เพื่อเป็นการยืนยันผลงานของ
นักเรียน    โดยใช้ รหัสผู้เข้าแข่งขันตามด้วยชื่อนักเรียนภาษาไทยเป็นชื่อไฟล์  โดยมีชนิดของไฟล์เป็น  .mp4  ขนาด
ไฟล์ไม่เกิน 1 GB   

 4.   ถ่ายภาพผลงานท่ีเสร็จแล้วชนิดของไฟล์  .Jpg  ใช้รหัสผู้เข้าแข่งขันตามด้วยชื่อนักเรียนภาษาไทยเป็นชื่อ
ไฟล์   

5.   ส่งไฟล์วิดีโอ.mp4  และ ไฟล์ภาพ.Jpg  มาท่ี https://bit.ly/3xZIfH9  ภายในวันท่ี 1 สิงหาคม 2565     
          6.  ส่งภาพวาดท่ีเสร็จสมบูรณ์ทางพัสดุไปรษณีย์ ภายในวันท่ี  1  สิงหาคม  2565 โดยถือวันท่ีประทับตรา
ไปรษณีย์เป็นสำคัญ โดยเขียนชื่อนักเรียน ระดับชั้น  ชื่อโรงเรียน ไว้ด้านหลังของภาพด้วย (รายละเอียดที่อยู่ ท้าย
ประกาศ)    
             
***ผูเ้ขา้แข่งขนัจะไดร้บัรหสัผูเ้ขา้แข่งขนัเมื่อท าการลงทะเบียนแลว้ 
*** ตวัอย่างชื่อไฟลว์ิดีโอ       เช่น    priอรวรรณ.mp4 

https://www.aru.ac.th/sciweek/
https://bit.ly/3xZIfH9

