
 
    

 
 
 

คําชี้แจงการเขา้ร่วมประกวดโปสเตอร์ทางวิทยาศาสตร ์
ในงานสัปดาหว์ิทยาศาสตรแ์ห่งชาต ิประจําปี 2556 

วันจันทร์ท่ี 19 สิงหาคม 2556 
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ จังหวัดประจวบคีรขีันธ ์

---------------------------------------------- 
 

1. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด 
1.1 ประเภทเดี่ยว โดยเปน็นกัเรยีน นกัศึกษา และประชาชนท่ัวไป 
1.2 แบ่งผู้เข้าประกวดออกเปน็ 4 ระดับ 

  1.2.1 ระดับประถมศึกษา      
กระดาษ 100 ปอนด ์ขนาด 11 x 16 นิ้ว(ไม่รวมขอบ) ใช้สีไม ้

  1.2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้   
กระดาษ 100 ปอนด ์ขนาด 14 x 21 นิ้ว(ไม่รวมขอบ) ใช้สีชอล์ค 

  1.2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  
กระดาษ 100 ปอนด ์ขนาด 14 x 21 นิ้ว(ไม่รวมขอบ) ใช้สีโปสเตอร ์

  1.2.4 ปวจ / บคุคลท่ัวไป    
กระดาษ 100 ปอนด ์ขนาด 22 x 30 นิ้ว(ไม่รวมขอบ) ใช้สีโปสเตอร ์

2. การประกวดรอบคัดเลือก 
2.1 หลักเกณฑ์การประกวด 

2.1.1 เนื้อหาของโปสเตอร์ส่ือถึงหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ไทย ก้าวไกล สู่อาเซียน”  
2.1.2 ผู้เข้าประกวดต้องวาดภาพพร้อมระบายสีด้วยตนเอง ไม่จํากัดเทคนิค รูปแบบ ลงบนกระดาษ 

100 ปอนด์ โดยใช้ประเภทสีและขนาดของกระดาษตามท่ีได้ระบุไว้ 
2.1.3 เขียนรายละเอียด ชื่อ – สกุล และท่ีอยู่ ชื่อและท่ีอยู่สถานศึกษา ของผู้เข้าประกวด/ระดับชั้น/

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก ด้านหลังผลงานมุมล่างขวา 
2.1.4 ผู้เข้าประกวดส่งผลงานได้เพียง 1 ภาพ เท่านั้น โดยผลงานท่ีส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงาน      

ท่ีทําขึ้นใหม่ ไม่เคยส่งเข้าประกวดท่ีใดมาก่อนหรือลอกเลียนแบบจากผลงานท่ีเคยมีอยู่แล้ว 
2.1.5 ภาพวาดของผู้เข้าประกวดท่ีเป็นนักเรียน และนักศึกษา ต้องมีสถานศึกษาของผู้เข้าประกวด

รับรองผลงาน 
2.2 วิธีส่งผลงานเข้าประกวด 

2.2.1 กรุณาส่งใบสมัครพร้อมผลงานท่ี ส่วนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า       
ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  181 ม.4 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 

2.2.2 ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดน้ี จนถึงวันจันทร์ท่ี 5 สิงหาคม 2556 หากส่งทางไปรษณีย์จะถือตาม
วันท่ีประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ 
 
 



 
2.3 การตัดสินรอบคัดเลือก 

2.3.1 คณะกรรมการตัดสินและคัดเลือกผลงานระดับละ 5 ผลงาน 
2.3.2 ประกาศผลรอบคัดเลือกวันพุธท่ี 14 สิงหาคม 2556 ผ่าน web site และติดประกาศป้าย

ประชาสัมพันธ์ ของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
2.3.3 ผลงานท่ีผ่านรอบคัดเลือกจะนํามาแสดงในงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันท่ี 18 – 22  

สิงหาคม 2556 
3. การประกวดรอบชิงชนะเลิศ 

ผู้ผ่านการประกวดรอบคัดเลือกระดับละ 5 คน ต้องสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการภายใต้หัวข้อท่ี
กําหนดให้ ภายในเวลาท่ีกําหนด และทําการตัดสินทันที ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ท่ีอุทยาน
วิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2556 

3.1 หลักเกณฑ์การประกวด 
3.1.1 ผู้เข้าประกวดท่ีผ่านรอบคัดเลือกต้องมาลงทะเบียนท่ีจุดทําการลงทะเบียน โดยจะแจ้งให้ทราบ

ในวันแจ้งผลรอบคัดเลือก ปิดรับลงทะเบียนก่อนการแข่งขัน 30 นาที 
3.1.2 ผู้เข้าประกวดจะได้ทราบหัวข้อในการประกวดพร้อมกันในเวลาเริ่มการประกวด 
3.1.3 ผู้เข้าประกวดวาดภาพท่ีส่ือถึงหัวข้อท่ีกําหนดให้ ลงบนกระดาษท่ีจัดเตรียมให้ โดยนําสีและ

อุปกรณ์มาเอง ภายในเวลา 3 ชั่วโมง 
3.1.4 โปสเตอร์ต้องมีความหมายตรงกับหัวข้อท่ีกําหนด ทันสมัย สวยงามทางศิลปะ ชัดเจน และมี

เอกลักษณ์ 
3.1.5 ต้องมีตราสัญลักษณ์ของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอฯ อยู่ในโปสเตอร์ด้วย 
3.1.6 มีข้อความกระทัดรัด สอดคล้องกับเนื้อหา แนวคิด หรือส่ือถึงวิทยาศาสตร์และแรงบันดาลใจ 

โดยระบุไว้บนภาพ 
3.2 การตัดสินรอบชิงชนะเลิศ 

หลังจากหมดเวลา คณะกรรมการจะทําการตัดสินและประกาศผลทันที 
4. รางวัลการประกวด 

- ชนะเลิศ    ได้รับเงินรางวัลจํานวน 2,500 บาท  
พร้อมโล่รางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเกียรติบัตร 

- รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจํานวน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
- รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจํานวน 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
- ชมเชย 2 รางวัล  ได้รับเงินรางวัลจํานวน 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

5. การเผยแพร่ผลงานท่ีเข้าประกวด 
5.1 ภาพวาดท้ังหมดในการประกวด อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี

สิทธิคัดเลือกเพ่ือนําไปจัดแสดงในท่ีต่างๆ และมีสิทธิในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในส่ือส่ิงพิมพ์       
และสารสนเทศทุกประเภท รวมท้ังของท่ีระลึกของอุทยานฯ ผลงานท่ีได้รับรางวัลจะได้จัดแสดง       
และเผยแพร่ต่อสาธารณชนท่ี อุทยานฯ ต่อไป 

5.2 ภาพวาดท่ีไม่ได้รับการคัดเลือกสามารถขอรับคืนได้ท่ี อุทยานฯ ภายในวันท่ี 22 สิงหาคม 2556 (ถ้าพ้น
กําหนดถือว่าภาพนั้นจะเป็นทรัพย์สินของอุทยานฯ) 
 
 



 
 

 

6. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
6.1 คณะกรรมการมีสิทธิ์กําหนดวิธีการตัดสิน โดยจะพิจาณาคัดเลือกเฉพาะผลงานท่ีมีคุณภาพ เหมาะสม 

จากคุณค่าและความสวยงามของผลงานท่ีสื่อความหมายตามหัวข้อเป็นหลัก 
6.2 การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นท่ีส้ินสุด 

 

7. รายละเอียดการเข้าร่วมการประกวด 
 วันจันทร์ท่ี 19 สิงหาคม 2556  
 เวลา  08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน 
  09.30-10.00 น.  พิธีเปิด 
  10.00-13.00 น.  เริ่มการประกวด 

13.00-15.30 น.  คณะกรรมให้คะแนน/รวมคะแนน 
  16.00 น.  -ประกาศผลการตัดสินการประกวด 
     -มอบรางวัลและเกียรติบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบสมัครเข้ารว่มประกวดโปสเตอร์ทางวิทยาศาสตร ์
ในงานสัปดาหว์ิทยาศาสตรแ์ห่งชาต ิประจําปี 2556 

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2556 
---------------------------------------------------------- 

 
 ประเภท � ประถมศกึษา 
   � มัธยมศกึษาตอนต้น 
   � มัธยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 

   � บุคคลท่ัวไป 

 
 
 

 

1. ชื่อ – นามสกุล (ระบุคํานําหน้า)  1…………………………………………………….อายุ…………......................... 
2. ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้……………………………………………………………………………………......................................… 
………………………………………………………………………………………………………………….................................................. 
3. โทรศัพท์…………….....…………….โทรสาร……………....…………โทรศัพท์เคลื่อนท่ี…………………….........................… 
4. ชื่อโรงเรียน………………………………………………………………………………..........................................………………….. 
    ท่ีตั้งโรงเรียน…………………………………………………….........................................…………………………………………… 
    โทรศัพท์/โทรสารโรงเรียน……………………....................................……………………………………………………………. 
     ชื่อ/สกุล อาจารย์ท่ีปรึกษา…………………………………….................................…………………………………………….. 

 ท้ังนี้ข้าพเจ้าเข้าใจในหลักเกณฑ์การประกวดแล้ว ขอสมัครเข้าร่วมการประกวด โดยจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทุก
ประการ  
 
 
ลงชื่อ………………………………….ผู้สมัคร  ลงชื่อ………………………………….ผู้สมัคร 
        (…………………………………)                   (…………………………………)  

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

ตําแหน่ง………………………………. 
วันท่ี………../……………/…………… 
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