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1. หลักการและเหตุผล 

วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิต 
ทั้งในการด ารงชีวิตประจ าวัน  วิทยาศาสตร์ท าให้คนได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิด เป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ 
คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะที่ส าคัญในการ ค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
และตัดสินใจบนพ้ืนฐานของการใช้ข้อมูลอย่างหลากหลายและมีประจักษ์พยานตรวจสอบได้ ในขณะที่ศิลปะก็
มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งศิลปะช่วยในการผ่อนคลาย ด้วยการระบายความรู้สึกนึกคิดอย่าง
อิสระ  ท าให้เกิดการพัฒนาจิตใจ เกิดสุนทรียภาพความงามในจิตใจของมนุษย์  ดังนั้นการส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพในด้านการคิดเชิงระบบ  การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล  คิดสร้างสรรค์และสามารถ
ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านจิตใจให้มีสุนทรียภาพความงามในจิตใจ  จึงเป็น
การพัฒนาศักยภาพในทุกด้านให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต และมูลนิธิเอ็มโอเอไทย ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา
เด็กและเยาวชนทั้งในการเสริมสร้างระบบการคิด  วิเคราะห์  การตัดสินใจ และการเสริมสร้างด้านจิตใจให้เป็น
ผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความสุนทรียภาพในจิตใจ  เป็นการเรียนรู้บูรณาการระหว่างวิทยาศาสตร์และศิลปะ
เข้าด้วยกัน  ซึ่งจะเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาสมองให้มีการท างานที่สมดุล    ดังนั้น               
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต กับมูลนิธิเอ็มโอเอไทย จึงได้ ร่วมมือกันจัดกิจกรรมโครงการประกวด
ภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นครั้งที่ 10 ประจ าปี 2558  ด้วยการส่งเสริมให้เด็กวาดภาพ
ส่งเข้าประกวด  โดยวาดภาพตามความสนใจ หรือประสบการณ์ของตนเอง  เพ่ือแสดงออกถึงความรู้สึก  
จินตนาการ  ความคิดสร้างสรรค์  ถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะอย่างมีเหตุผล  และผลงานที่วาดต้อง
แสดงออกถึงความเป็นอิสระ  สดใส ร่าเริง  มีชีวิตชีวา  ให้อารมณ์ความรู้สึกเพลิดเพลิน  มีความงดงาม มี
ความคิดสร้างสรรค์  และมีเอกลักษณ์ฉพาะตัว 
 
2. วัตถุประสงค์ 
         1.  เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกถึงความรู้สึก   จินตนา ความคิดสร้างสรรค์ สามารถถ่ายทอด
ออกมาในงานศิลปะอย่างมีเหตุผล ด้วยการเรียนรู้แบบบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปะ 
         2.  เพ่ือน าเอาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มายกระดับจิตใจ สุนทรียภาพ 
ของเด็กให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่
เปลี่ยนแปลงและด ารงชีวิตได้อย่างเป็นสุข เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี   

 
3. เนื้อหาในการวาดภาพ  

         วาดภาพเรื่องราวตามความสนใจของเด็กหรือประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ประทับใจ เช่น วิทยาศาสตร์  
สิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยี  ดาราศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม  ความเป็นอยู่  การท่องเที่ยว หรืออ่ืน ๆ  ถ่ายทอด 
เป็นผลงานศิลปะที่แสดงออกถึงจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ออกมาเป็นงานศิลปะได้อย่างสวยงาม  

                                                                                                               /4. คุณสมบัติ... 

   

         มูลนิธิเอ็มโอเอไทย 
      MOA Thai 

10  ป ี โครงการประกวดภาพวาด 

ส่งเสริมวฒันธรรมความสัมพันธ์ 
ไทย-ญีปุ่น่ 
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4. คุณสมบัติผู้ส่งภาพเข้าประกวด 
นักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6   โดยแบ่งการประกวดเป็น 6 ระดับ  ได้แก่  

1) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 
2) ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 
3) ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 
4) ระดับประถมศึกษาปีที่ 4   
5) ระดับประถมศึกษาปีที่ 5   
6) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 

 
5. รางวัล 
    5.1 การแข่งขันระดับประเทศ 
         1) ผลงานที่ชนะแต่ละระดับได้รับรางวัลดังนี้ 

 รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่ 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 1 รางวัล เงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมโล่ 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 1 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่ 
  รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมโล่ 

   
          2) รางวัลพิเศษ ทุนการศึกษาเนื่องในโอกาส ฉลอง10ปี โครงการฯ  จ านวน 30 รางวัล (ระดับละ 5 
รางวัล) รางวัลละ 1,000 บาท  
          3)  ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกให้จัดแสดงนิทรรศการภาพวาดเด็กครั้งที่ 10 ระดับละ 20 ภาพ  
จะได้รับเกียรติบัตร 
          4) ผลงานภาพวาดทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดและถูกต้องตามกติกาจะได้รับเกียรติบัตร 
          5) ครูผู้ควบคุมและโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตร 
 
     5.2  การแข่งขันระดับนานาชาต ิ

        ผลงานภาพวาด ทีไ่ด้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2  ของแต่ละ 
ระดับ จะส่งเข้าประกวดระดับนานาชาติ  ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ  MOA  ประเทศญี่ปุ่น  หากได้รับรางวัลจากการ
ประกวด จะได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพ่ือรับโล่รางวัล ณ  พิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA  และทัศนศึกษา ณ 
ประเทศญี่ปุ่น   
 
 
 
 
 
 
 
 

/6. เงื่อนไข... 
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6. เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด 
1) ผู้ส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวด  มีสิทธิ์ส่งได้คนละ 1 ผลงานเท่านั้น 
2) อุปกรณ์ในการวาดภาพ 

- ใช้กระดาษปอนด์ไม่ต่ ากว่า 100  แกรม   ขนาด  35  ซม. X 50  ซม.   ส าหรับวาดภาพ   
- ใช้สีน้ า สีเทียน หรือสีชอล์กในการระบายสีเท่านั้น (เพ่ือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการส่งภาพเข้า

ประกวดระดับนานาชาติ ของพิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA  ณ ประเทศญี่ปุ่น) 
3) ผู้ส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวดต้องตั้งชื่อภาพให้สัมพันธ์กับรายละเอียดของภาพ เขียนค าบรรยายภาพ 
    และแรงบันดาลใจในการวาดภาพ   
4) ผู้ส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวดต้องกรอกชื่อ นามสกุล  ที่อยู่และข้อมูลอื่น ๆ ในใบสมัครอย่างละเอียด 
    และชัดเจนพร้อมติดใบสมัครที่บริเวณด้านหลังผลงานภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดให้เรียบร้อย 
5) ผลงานภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานสร้างสรรค์ด้วยตนเองเท่านั้นและไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ 
    มาก่อน  (หากตรวจพบภายหลัง จะถือเป็นโมฆะ) 
6) ผลงานภาพวาดทั้ง 6 ระดับ ทีไ่ด้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ ๒  

        จะส่งเข้าประกวด ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ  MOA  ประเทศญี่ปุ่น ในงานประกวดภาพวาดเด็กครั้งที่ 27   
7) ผลงานภาพวาดที่ผ่านการคัดเลือก ระดับละ  20 ภาพ  รวมจ านวน 120 ภาพ จะน าไปจัดแสดง 
   นิทรรศการภาพวาดเด็ก  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต  
8) การตัดสินให้ถือดุลพินิจของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด  ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องยอมรับค าตัดสินของ 
    คณะกรรมการว่าเป็นที่สุด  โดยคณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงการให้รางวัลได้ตามความเหมาะสม 

หมายเหตุ      - ภาพวาดที่ผิดกติกา จะถูกตัดสิทธิ์ในการประกวด 
 

7. กรรมการตัดสิน 
    คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ  ดังต่อไปนี้ 
 

1) อาจารย์สาโรจน์  อนันตอวยพร ประธานกรรมการ 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนฤทธิ์  จันทรรังสี กรรมการ 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ พันธ์เทียน กรรมการ 
4) นายพีระณัฎฐ์  โบกรณีย์ กรรมการ 
5) อาจารย์วาม ดุลยากร  กรรมการ 
6) อาจารย์วุฒิธิดา ประมวลศิลป์ชัย กรรมการ 
7) อาจารย์ปรีชา  วรรณวีรกุล กรรมการ 
8) อาจารย์สิริน  ธะประวัติ กรรมการ 
9) อาจารย์สิชล  เชยสมบัติ กรรมการ 
10) นายสุกริด  ธารีนาค  กรรมการ 
11) มล.เยาวมาลย์  ธารีนาค กรรมการ 
12) นายสุชาญ  ศีลอ านวย กรรมการ 
13) นางสาวชญานุช พิทยาปรีชานนท์  กรรมการ 

 
/8.ก าหนด... 
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8. ก าหนดการด าเนินงาน  
 

  การส่งผลงาน 
ส่งผลงานด้วยตนเอง (เวลา 08.30 – 16.30 น.)   หรือส่งทาง
ไปรษณีย ์(โดยถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นส าคัญ) 

 
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  20 กรกฎาคม 2558    
 

 ตัดสินการประกวด    วันที่  29 กรกฎาคม 2558 
 ประกาศผลการตัดสิน 
 

วันที่  4  สิงหาคม  2558  
ทางเว็บไซต์ www.rscience.go.th    
และ  www.moathai.com 

พิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการภาพวาดเด็กครั้งที่ 10    วันที่  18  สิงหาคม  2558   
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต 

จัดนิทรรศการแสดงผลงานภาพวาดที่ชนะการประกวดและ
ได้รับคัดเลือก  

วันที่18 สิงหาคม  2558  - 30 กรกฎาคม  2559  
ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต 

 
9. กรรมสิทธิ์ของผลงานที่ได้รับรางวัล 
         ผลงานที่ได้รับรางวัลและได้รับคัดเลือกถือเป็นกรรมสิทธิ์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต       
และมูลนิธิเอ็มโอเอไทย 
 
10. สถานที่ส่งผลงาน 

1) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต  
เลขที่ 5 หมู่ 2 ต าบลรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  12110 
โทรศัพท ์ 02-5775456 – 9  ต่อ 302 และ 305      
www.rscience.go.th 
 

2) มูลนิธิเอ็มโอเอไทย  
เลขที่ 480  ชั้น 2 ซอย 28  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร  
10310  โทรศัพท ์ 02 -9759982      
www.moathai.com 

 
11.  ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่   www.rscience.go.th 
 
 
 
 
 
 
 

/12. การ... 

http://www.moathai.com/
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 โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย -  ญี่ปุ่น ครั้งที่ 10 ประจ าปี 2558 

12. การรับผลงานคืน 
- ผลงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือก  ให้รับผลงานคืนได้  ระหว่างวันที่  1-30 ตุลาคม 2558 
- ผลงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงนิทรรศการภาพวาด  ให้รับผลงานคืนได้ระหว่าง วันที่ 1– 30 

สิงหาคม  2559 
        การรับผลงานคืน ติดต่อรับผลงานคืนได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต  
ระหว่างเวลา  09.00 – 16.00 น. ทุกวันท าการ  หากไม่มารับผลงานคืนภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต  ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนผลงาน และให้ถือว่าเจ้าของผลงานยินดี               
สละสิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงานชิ้นนั้น ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต  จะพิจารณาด าเนินการ
ตามที่เห็นสมควรต่อไป 
 
 
 
 

ผู้สนับสนุนโครงการ 


