เอกสารแนบ 3

การแข'งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต>น เพื่อคัดเลือกผู>แทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เนื่องในงานสัปดาห6วิทยาศาสตร6แห'งชาติ ประจำปM พ.ศ. 2565
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1. หลักการและเหตุผล
วิ ท ยาศาสตร+ เป. น พื้ น ฐานที่ ส ำคั ญ ยิ่ งต; อ การพั ฒ นาประเทศในทุ ก ๆ ดD า น ประเทศที่ พั ฒ นาแลD ว ทั่ ว โลกจะใหD
ความสำคัญต;อการศึกษาวิทยาศาสตร+ และเทคโนโลยี พรDอมทั้งปลูกฝOงใหDเยาวชนของชาติเห็นความสำคัญและมีเจตคติที่ดีต;อ
วิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี ต;อองค+กรต;าง ๆ หลายหน;วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญดังกล;าวเป.น
อย;างดี จึงไดDร;วมกันจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร+ต;าง ๆ สำหรับเยาวชนที่หลากหลายในงานสัปดาห+วิทยาศาสตร+แห;งชาติเป.น
ประจำหลายปWติดต;อกันมา
การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร+ เป.นกิจกรรมหนึ่งที่กระตุDนใหDเยาวชนเกิดการพัฒนาทางสมอง เป.นผูDกลDาที่
มองไปในอนาคต และชี้ทางที่มนุษย+อาจจะเดินไปสู;อนาคตที่สรDางสรรค+ ดังนั้น ชุมนุมวิทยาศาสตร+ สมาคมวิทยาศาสตร+แห;ง
ประเทศไทยในพระบรมราชู ป ถั ม ภ+ และคณะวิ ท ยาศาสตร+ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี จึ งไดD จั ด การแข; งขั น วาดภาพ
จินตนาการทางวิทยาศาสตร+ ระดับมัธยมศึกษาตอนตDน เพื่อส;งเสริมใหDนักเรียนไดDแสดงความคิดสรDางสรรค+และสามารถ
ถ;ายทอดออกมาเป.นภาพอย;างอิสระ
2. วัตถุประสงค:
เพื่อส;งเสริมใหDเยาวชนสามารถถ;ายทอดความคิดริเริ่มสรDางสรรค+ และจินตนาการทางวิทยาศาสตร+ออกมาเป.นศิลปะ
ภาพวาดไดD
3. เปIาหมาย
การจัดการประกวดวาดภาพระดับมัธยมศึกษาตอนตDน เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่ชนะเลิศ เป.นตัวแทนนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เขDาแข;งขันในระดับประเทศ
4. สถานที่และกำหนดการแขNงขัน
4.1 แข;งขัน ณ หDองปฏิบัติการชีวภาพ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร+ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
4.2 แข;งขันวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 ระหว;างเวลา 08.00 – 15.00 น.
² 8.00 – 8.45 น.
รายงานตัว
² 8.45 – 8.55 น.
ชี้แจงกฎ กติกา และหัวขDอ

² 9.00 – 12.00 น.
แข;งขันวาดภาพ
² 14.00 น.
ประกาศผลการแข;งขัน มอบรางวัล
5. หลักเกณฑ:และรายละเอียดในการแขNงขัน
5.1 หัวขDอการวาดภาพ คณะกรรมการจะแจDงหัวขDอภาพซึ่งสะทDอนความคิดริเริ่มสรDางสรรค+และจินตนาการทาง
วิทยาศาสตร+ใหDทราบในวันแข;งขัน เพื่อจะวัดความสามารถทีแ่ ทDจริงของนักเรียนและจะไม;อนุญาตใหDผูDเขDาแข;งขันออกจาก
สถานที่แข;งขันหลังจากที่ไดDรับหัวขDอเรื่อง เป.นเวลา 1 ชั่วโมง ยกเวDนกรณีมีเหตุสุดวิสัย
5.2 ขนาดของภาพและอุปกรณ+ที่ใชDในการแข;งขัน
Æ อุปกรณ:ที่ใชQในการแขNงขัน
อุปกรณ:ที่ตQองเตรียมมาเอง ตNอผูQเขQาแขNงขัน 1 คน คือ ดินสอ ยางลบ พูNกัน จานรองสี
สีที่ใชQแขNงขัน เปVนสีประเภทใดประเภทหนึ่งที่ใชQน้ำเปVน ตัวกลาง / ละลาย เชNนสีน้ำ สีโปสเตอร: สีอะคริลิก
ฯลฯ ยกเวQนสีไมQระบายน้ำ
² สำหรับโรงเรียนที่สNงนักเรียนเขQารNวมแขNงขัน 2 คน จะตQองเตรียมอุปกรณ:มาจำนวน 2 ชุด
² อุปกรณ:ที่กรรมการจัดใหQ คือ กระดาษขนาด A3 หรือประมาน 11.50 X 16.50 นิ้ว พรQอมตรา
ประทับของคณะกรรมการ (อุปกรณ:อื่น ๆ ใหQผูQเขQาแขNงขันเตรียมมาเอง)
Æ เกณฑ:การใหQคะแนน
แบ;งรายละเอียดสัดส;วนการใหDคะแนนดังนี้
- แนวคิด (จินตนาการ)
25 คะแนน
- รูปแบบทางศิลปะ
25 คะแนน
- เนื้อหาทางวิทยาศาสตร+
30 คะแนน
- ความเหมาะสมของเทคนิค
20 คะแนน
รวม
100 คะแนน
-*** การตัดสินเปVนไปตามขQอตกลงของคณะกรรมการ โดยพิจารณาภาพที่วาดเสร็จแลQว ตามเกณฑ:การตัดสิน และ
ผลการตัดสินของ คณะกรรมการตัดสินใหQถือเปVนขQอยุติ
6. การสมัคร
นักเรียนที่เขDาร;วมแข;งขัน ตDองศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตDนเท;านั้นและแต;ละโรงเรียนส;งไดDไม;เกิน 2 คน
โดยสมัครไดDที่ www.scday.sci.ubu.ac.th หรือ www.sci.ubu.ac.th ภายในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2565
7. รางวัล
รางวัลที่ 1
มอบเงินรางวัล 3,000 บาท พรDอมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 2
มอบเงินรางวัล 2,000 บาท พรDอมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3
มอบเงินรางวัล 1,500 บาท พรDอมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย ไม;เกิน 5 รางวัล มอบใบประกาศเกียรติคุณ
- ผูQเขQารNวมแขNงขันทุกคน จะไดQ เกียรติบัตร “เขQารNวมกิจกรรมวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร:ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตQน ในงานสัปดาห:วิทยาศาสตร:แหNงชาติ ปtพุทธศักราช 2565”

8. ติดตNอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
- ติดตNอสอบถามไดQที่ไลน:กลุNมการแขNงขัน http://line.me/ti/g/g9PRimopWx หรือ SCAN QR-Code Line

นายประจักกิจ ระวี
เลขานุการกิจกรรม การแขNงขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร:
โทรศัพท+ 09-1453-9993
ระดับมัธยมศึกษาตอนตQน
โทรศัพท+ 0-4535-3407, 0-4535-3400 ต;อ 4709, 4114
สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร+ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

