
 

  
บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที่    ควท.ว 0425/2565                          วันที่    20  กรกฎาคม  2565 
เรื่อง ขอเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 

2565 

 

เรียน อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง 

ด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ก าหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 
ประจ าปี 2565 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00-16.00 น. ณ อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีความสนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส่งเสริม
ให้สังคมเกิดความตระหนักและเรียนรู้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในเรื่อง
ดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นกรรมการตัดสินการประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษาตอนต้นตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นตอนปลายในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 
2565 โดยมีก าหนดการแข่งขันตามหลักเกณฑ์การแข่งขันที่แนบมาด้วยนี้ 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

 
(รองศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน) 
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 20  กรกฎาคม  2565 

 Signature Code : KGVYGGHFBYWCKUKTGFFA 
 

  
 

   
   
   
   
 



หลักเกณฑการประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร 
 
1. ระดับช้ันท่ีจัดการแขงขัน 
 1.1 นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนตน 
 1.2 นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
 1.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 1.4 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน 
 2.1 การแขงขันประเภทเดี่ยว แตละโรงเรียนสงผูเขาแขงขันไดระดับละ 1 คน 
 2.2 ครูผูควบคุมการแขงขันไมเกิน 2 ทานตอระดับชั้น 
 2.3 โรงเรียนท่ีสามารถสมัครเขาแขงขันไดตองอยูในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง 9 จังหวัด ดังนี้ กำแพงเพชร 
ตาก พิจิตร สุโขทัย นครสวรรค อุทัยธานี เพชรบูรณ พิษณุโลก อุตรดิตถ 
 2.4 ผูมีสิทธิ์เขาแขงขันจะตองเปนนักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยูในสถานศึกษาและอยูในชั้นเรียนจริงตามใบสมัคร 
ท่ียื่นสมัคร 
3. กำหนดการและสถานท่ีแขงขัน  

3.1 วันท่ีรับสมัครแขงขัน เปดรับสมัครวันจันทรท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
ปดรับสมัครวันพุธท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.30 น. 

3.2 วันท่ีแขงขัน วันพฤหัสบดีท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
3.3 สถานท่ีรายงานตัว/แขงขัน หองลีลาวดี ชั้น 2 หอประชุมทีปงกรรัศมีโชต ิ(ตึก 13) 
3.4 กำหนดการแขงขัน 

ประถมศึกษาตอนตนและตอนปลาย  
 เวลา 08.30-09.00 น. 

 
เวลา 09.00-12.00 น. 
เวลา 12.00-13.00 น. 

ครูผูควบคุมนำผูเขาแขงขันรายงานตัวพรอมแสดงหลักฐาน เชน บัตร
นักเรียน/บัตรประชาชน 
แขงขันระดับประถมศึกษาตอนตนและตอนปลาย 
ประกาศผลการตัดสนิ 

 มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย 
 เวลา 12.30-13.00 น. 

 
เวลา 13.00-16.00 น. 
เวลา 16.00-17.00 น. 

ครูผูควบคุมนำผูเขาแขงขันรายงานตัวพรอมแสดงหลักฐาน เชน บัตร
นักเรียน/บัตรประชาชน 
แขงขันระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย 
ประกาศผลการตัดสิน 

4. รายละเอียดการแขงขัน 
4.1 หัวขอการแขงขัน 
       การพัฒนาประเทศดวยเศรษฐกิจชีวภาพ 
4.2 วัสดุท่ีใชประกวด 

1) ระดับประถมศึกษาตอนตน-สีไม 
2) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย-สีชอลค 
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน-สีน้ำ 
4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย-สีโปสเตอร 

4.3 ขนาดภาพ  
1) ระดับประถมศึกษาตอนตนและตอนปลาย 
    ขนาดกระดาษ 11x15 นิ้ว หรือ 

4
1  กระดาษ 100 ปอนด ขนาดของชิ้นงาน 10x14 นิ้ว  

                    โดยวัดกรอบเขาไปทุกดาน ดานละ
2
1 นิ้ว 



2) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
  ขนาดกระดาษ 15x22 นิ้ว หรือ 

2
1  กระดาษ 100 ปอนด ขนาดของชิ้นงาน 13x20 นิ้ว  

โดยวัดกรอบเขาไปทุกดาน ดานละ 1 นิ้ว 
3) ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 
    ขนาดกระดาษ 20x28 นิ้ว ขนาดของชิ้นงาน 18x26 นิ้ว  

โดยวัดกรอบเขาไปทุกดาน ดานละ 1 นิ้ว 
 4.4 นักเรียนนำอุปกรณท่ีใชในการวาดภาพมาเองท้ังหมด 
5. วิธีดำเนินการเขาแขงขัน 

5.1 การสมัครเขาแขงขัน 
  1) ผูสมัครเขาแขงขันตองลงทะเบียนสมัครเขาแขงขันในระบบสมัครแขงขันเทานั้น ไมมีการรับ
สมัครแขงขันหนางาน 
  2) ผูลงทะเบียนในระบบสมัครแขงขันตรวจสอบชื่อ-สกุลผูเขาแขงขันและครูผูควบคุมทีมใหถูกตอง 
เนื่องจากเกียรติบัตรจะออกตามรายชื่อที่ผู ลงทะเบียนกรอกมาในระบบฯ หากตองการแกไขชื่อ-สกุลหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงผูเขาแขงขันหรือครูผู ควบคุมหลังจากปดระบบสมัครไปแลว ขอใหแจงทาง LINE Sci-Week KPRU  
@954thicn หรือ https://lin.ee/Sqfo4Ec ภายในวันอาทิตยที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.30 น. หลังจากนี้
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลทุกกรณี 
 5.2 การรายงานตัวในวันแขงขัน 
  1) ครูผู ควบคุมนำผู เขาแขงขันทุกคนรายงานตัว ณ สถานที่รายงานตัว/แขงขันตามขอ 3.3               
พรอมแสดงหลักฐานของผูเขาแขงขัน เชน บัตรนักเรียน บัตรประชาชน 

2) ไมอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงผูเขาแขงขันในวันแขงขันทุกกรณี หากวันแขงขันผูเขาแขงขันมาไมตรง
กับรายชื่อท่ีสมัครไว และ/หรือผูเขาแขงขันไมมารายงานตัวในเวลาท่ีกำหนด คณะกรรมการขอตัดสิทธิ์การเขาแขงขัน
และการออกเกียรติบัตรเขารวมการแขงขัน 
6. เกณฑการใหคะแนนและการตัดสิน  
 6.1 การใหคะแนน 

1) ความสวยงาม  40 คะแนน 
2) ความคิดสรางสรรค 30 คะแนน 

      3) ภาพสื่อความหมายสอดคลองกับหัวขอเรื่อง 30 คะแนน 
 6.2 การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุดจะอุทธรณหรือประทวงไมได 
7. รางวัลการแขงขัน/การประกวด 

7.1 รางวัลตอบแทน 
 ประเภทเดี่ยว   

รางวัลชนะเลิศ      ไดรับเงินรางวัล  1,000 บาท  พรอมโลและเกียรติบัตร 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดรับเงินรางวัล    700 บาท  พรอมเกียรติบัตร 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดรับเงินรางวัล     500 บาท  พรอมเกียรติบัตร 
 7.2 เกณฑการพิจารณาระดับเหรียญท่ีระบุในเกียรติบัตร 

80-100 คะแนนหรือมากกวา 80% ระดับเหรียญทอง 
  70-79   คะแนนหรือ 70-79%  ระดับเหรียญเงิน 
  60-69   คะแนนหรือ 60-69%  ระดับเหรียญทองแดง 
  0-59     คะแนนหรือ 0-59%  ไมแสดงระดับเหรียญในเกียรติบัตร 
 7.3 ผูเขาแขงขันทุกคนที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2               
นำสำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกตอง ติดตอรับรางวัลท่ีฝายการเงินและจัดหารางวัล ณ หอง 48233 เวทีหอง



ประชุมใหญ ชั ้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ตึก 48) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
 7.4 นักเรียนที ่เขารวมการแขงขัน ครูผู ควบคุมไมเกินทีมละ 2 ทาน จะไดเกียรติบัตรคนละ 1 ใบ                  
ซ่ึงทางโรงเรียนสามารถดาวนโหลดเกียรติบัตรไดหลังจากประกาศผลการแขงขัน 
 7.5 คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพ่ิมลด จำนวนรางวัล/เกียรติบัตร ตามกำหนดไวในขอ 7.4 
8. ผูรับผิดชอบการแขงขัน 
   อาจารย ดร.อภิชญา  พัดพิน อาจารยประจำโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
ติดตอสอบถามเพ่ิมเติม 
LINE Sci-Week KPRU : @954thicn 
https://lin.ee/Sqfo4Ec 
 

 


