กิจกรรมการแข่งขัน/การประกวด
โครงการสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1. ชื่อกิจกรรม : การประกวดแข่งขันวาดภาพหญ้าแฝก
2. รายชื่อคณะกรรมการ
อาจารย์ ดร.อรรถพล
นาขวา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์ นันทขว้าง
คณะกรรมการโครงการเรียนรูแ้ ละอนุรักษ์พันธุ์หญ้าแฝก
นายเชาวลิต
พึ่งแตง
นางวันเพ็ญ
ตรงต่อกิจ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม และเผยแพร่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ ากหญ้ า แฝก ซึ่ ง เป็ น โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3.2 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ และประโยชน์ของหญ้าแฝกต่อ นักเรียน
และสาธารณชน
3.3 เพื่อส่งเสริมให้ผแู้ ข่งขันมีความคิดสร้างสรรค์บูรณาการงานด้านศิลปะกับงานโครงการตามแนว
พระราชดาริ
4. ผู้เข้าร่วมแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
4.1 ประเภทที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
4.2 ประเภทที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
แต่ละทีมทีป่ ระกวดแข่งขัน จะมีสมาชิกในทีมได้ไม่เกิน 2 คน
5. ขอบเขตของภาพวาด
5.1 ให้นักเรียน ตั้งชื่อภาพเอง
5.2 ชื่อภาพ และภาพต้องมีความสัมพันธ์กัน
5.3 เนือ้ หาของภาพต้องแสดงถึงความสัมพันธ์ ระหว่างหญ้าแฝกกับการอนุรักษ์ดนิ และน้า
5.3.2 ประเภทที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
(ใช้สชี อล์กวาดเท่านั้น)
5.4.2 ประเภทที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
(ใช้สนี ้าวาดเท่านั้น)
5.4 ผูเ้ ข้าแข่งขันจัดเตรียมกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 15 x 22 นิว้ สาหรับวาดภาพ
5.5 ผูเ้ ข้าแข่งขันสามารถใช้เทคนิควาดภาพระบายสีตามถนัดโดยไม่มีการลอกหรือตัดปะ
หมายเหตุ : วัสดุอุปกรณ์การวาดภาพ ผูเ้ ข้าประกวดต้องเตรียมมาเอง
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6. ระยะเวลาในการสมัครประกวดแข่งขัน
6.1 ส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561
6.2 กรรมการแจ้งผลการสมัครให้ผู้สมัคร ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2561
7. เกณฑ์การตัดสิน คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น
7.1 ชื่อภาพและภาพต้องมีความสัมพันธ์กับภาพ
(10 คะแนน)
7.2 การสื่อความหมาย
(20 คะแนน)
7.3 ความสมดุล ความสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์ (70 คะแนน)
หมายเหตุ ผลการตัดสินใช้คะแนนเสียงข้างมากของคณะกรรมการ โดยแบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และชมเชย 1 - 3 อันดับ
8. กาหนดการประกวด
ให้ทุกทีมมาประกวดแข่งขันวาดภาพ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561
08.00 - 8.30 น.
ลงทะเบียนตรวจสอบรายชื่อ
08.30 - 12.00 น.
เริ่มทาการแข่งขันวาดภาพ
12.10 น.
กรรมการเป่านกหวีดหมดเวลา ทุกทีมต้องหยุดการวาดภาพทันที
12.10 - 13.00 น.
คณะกรรมการจะทาการตัดสินและติดอันดับผลการประกวดแข่งขัน
14.00 – 15.00 น.
ทีมที่มผี ลอันดับการตัดสิน และรับรางวัล/เกียรติบัตร
9. รางวัลการประกวด
9.1 ประเภทที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3
รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล
1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เงินรางวัล
1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เงินรางวัล
500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย อันดับ 1-3
เงินรางวัล
300 บาท พร้อมเกียรติบัตร
9.2 ประเภทที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6
รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล
2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เงินรางวัล
1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เงินรางวัล
1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย อันดับ 1-3
เงินรางวัล
500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
หมายเหตุ : ถ้าไม่มีภาพวาดที่เหมาะสม ผลการตัดสินอาจไม่มีรางวัลชนะเลิศ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการและผูเ้ ข้าแข่งขันมีสทิ ธิ์ได้รับเกียรติบัตรทุกคน
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10. ระยะเวลาในการส่งใบสมัคร
ผู้ส นใจส่งเข้าประกวดกรอกรายชื่อในใบแจ้งความประสงค์ใ นการส่งผู้แทนนัก เรียนเข้าประกวด
แข่งขันที่ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้แนบมานี้หรือ Download ใบสมัครได้ที่ http://science.psru.ac.th
ส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561
11. สถานที่จัดประกวดแข่งขัน
อาคารเรื อ นหญ้ า แฝก คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม
(ส่วนทะเลแก้ว)
12. สถานที่ติดต่อและส่งใบสมัคร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หรือ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์/โทรสาร 0-5526-7054 E-mail : nanami_te@hotmail.com
หมายเหตุ
เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝกซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
และเผยแพร่เกียรติคุณของผู้รว่ มประกวดแข่งขัน ผลงานทุกชิ้นที่เข้าร่วมประกวดแข่งขัน ขอให้ตกเป็นสิทธิ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่ อมหาวิทยาลัยจะดาเนินการใช้จัดแสดงตามโอกาสที่เหมาะสม
ต่อไป
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ใบสมัครเพื่อเข้าแข่งขันการประกวดวาดภาพหญ้าแฝก
วันที่ 16 สิงหาคม 2561
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2561
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ข้าพเจ้า.................................................................................ตาแหน่ง.......................................................
มีความประสงค์จะส่งผู้แทนนักเรียนโรงเรียน.........................................................................................................
ที่อยู่........................................................ตาบล..........................อาเภอ..........................จังหวัด ...........................
รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์.................................โทรสาร...................................เข้า ประกวดแข่งขัน
วาดภาพหญ้ า แฝก ในงานสั ป ดาห์ วิ ท ยาศาสตร์ แห่ ง ชาติ ประจ าปี 2561 ณ อาคารเรื อ นหญ้า แฝก คณะ
วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏพิบูล สงคราม ต าบลพลายชุ มพล อ าเภอเมื อง จั งหวั ด
พิษณุโลก
 ประเภทที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
 ประเภทที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ชื่อผู้แทนนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (เขียนตัวบรรจงให้ชัดเจน)
1.......................................................................................... โทรศัพท์..............................................
2...........................................................................................โทรศัพท์..............................................
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาการวาดภาพ (ถ้ามี)
1.......................................................................................... โทรศัพท์..............................................
2...........................................................................................โทรศัพท์..............................................
ชื่อผู้แทนนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (เขียนตัวบรรจงให้ชัดเจน)
1......................................................................................... โทรศัพท์.................................
2..........................................................................................โทรศัพท์.................................
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาการวาดภาพ (ถ้ามี)
1...................................................................................โทรศัพท์................................
2...................................................................................โทรศัพท์................................
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
(ลงชื่อ) .........................................................
(........................................................)
ตาแหน่ง........................................................
หมายเหตุ : กรุณากรอกชื่อ-สกุลให้ถกู ต้องชัดเจน เพราะอาจเกิดการพิมพ์ผิดพลาดในเกียรติบัตรได้

