
หลักเกณฑ์การเข้าแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” 
วันอังคารที่  15  พฤศจิกายน  2559 

ณ หอศิลปะดุริยนาฏ  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันวาดภาพ  แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ชั้น ม. 1 - 3  
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ชั้น ม. 4 - 6  

 สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ ระดับละ 3 คน พร้อมทั้งมีหนังสือรับรอง            
จากสถานศึกษาหรืออาจารย์ผู้ควบคุม  

 ผู้เข้าแข่งขันต้องน าสีและอุปกรณ์วาดภาพระบายสีมาเอง โดยทางผู้จัดไดเ้ตรียมกระดาษ 100 ปอนด์ 
และกระดาษเทา - ขาวส าหรบัติดกรอบงานไว้ให้ 

 ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งใบสมัครไม่เกินวันที่  13 พฤศจิกายน 2559   
ทีส่ านักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
เลขที่ 69 หมู่ 1  ต.นครชุม  อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร  62000 
หรือทาง  e – mail address :  ac_kpru@hotmail.com 
            Facebook : www.facebook.com/culturekpru 
ต่อต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ 055 – 706555 ต่อ 1601  

 
2. เทคนิคและขนาดภาพ 

2.1  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้น ม. 1 – 3  ขนาดภาพ 15 X 21 นิ้ว  เทคนิคสีโปสเตอร์ 
2.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น ม.4 - 6   ขนาดภาพ 22 X 30 นิ้ว  เทคนิคสีโปสเตอร์ สีน้ า            

สีอะคริลิก อย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ ตามถนัด  
หมายเหตุ  :  การแข่งขันท้ัง 2 ระดับชั้น ก าหนดให้ใช้สีซีเปีย หรือโทนสีน้ าตาล 
 

3. เกณฑ์การตัดสินแข่งขันวาดภาพระบายสี 
3.1  ผลงานทีส่ร้างสรรค์ต้องมีเนื้อหาที่ตรงกับหัวข้อการแข่งขันอย่างชัดเจน 

   3.2  ผลงานต้องสร้างสรรค์ในวันเวลาและสถานที่ที่ก าหนดให้เท่านั้น (ผลงานที่ร่างและสร้างสรรค์มาก่อน  
จะไม่พิจารณาตัดสิน 
   3.3  ผลงานต้องแสดงถึงคุณค่าทางศิลปะได้เป็นอย่างดีเยี่ยม อันประกอบด้วย ดังนี้ 

คุณค่าทางความงาม ประกอบด้วย รูปร่าง รูปทรง สี แสง เงา พื้นผิว จังหวะ ความกลมกลืน และหลัก
ของการจัดภาพ 

คุณค่าทางเรื่องราว เป็นเรื่องราวที่มองเห็นแล้ว ท าให้เข้าใจได้ถึงเนื้อหาหรือแนวเรื่องที่น ามาประกอบ
เป็นเรื่องราวที่เข้าใจง่ายเหมาะสมตามหัวข้อเรื่อง 
   3.4  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 
/4.สถานที่..... 
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4. สถานที่จัดการแข่งขันวาดภาพ 
ณ  หอศิลปะดุริยนาฏ  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

5. วันและเวลาในการแข่งขันวาดภาพ และการตัดสินการแข่งขัน 
         แข่งขันวาดภาพ วันที่  15  พฤศจิกายน  2559    
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้น ม.1 – ม.3 

เวลา 08.00 - 08.40 น.  รายงานตัว 
 เวลา 09.00 - 12.00 น.  เริ่มแข่งขันวาดภาพ ในหัวข้อ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” 
 เวลา 13.00 น. ประกาศผลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น  ม.4 – ม.6 
 เวลา 12.00 - 12.30 น.   รายงานตัว 
 เวลา 13.00 - 16.00 น.   เริ่มแข่งขันวาดภาพ ในหัวข้อ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” 
 เวลา 16.40 น. ประกาศผลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาปลาย และมอบรางวัลทั้ง 2 ระดับ 
    หมายเหตุ  :  ขอให้ผู้เข้าแข่งขันปฏิบัติตามวันเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
 
6. รางวัลการแข่งขันวาดภาพ  

6.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้น ม. 1 - 3   
รางวัลที่ 1  ทุนการศึกษา  จ านวน  900 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลที่ 2  ทุนการศึกษา  จ านวน  700 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลที่ 3  ทุนการศึกษา  จ านวน  400 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

6.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น ม. 4 - 6   
รางวัลที่ 1  ทุนการศึกษา  จ านวน  1,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลที่ 2  ทุนการศึกษา  จ านวน    800 บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลที่ 3  ทุนการศึกษา  จ านวน    500 บาท   พร้อมเกียรติบัตร 

หมายเหตุ : ผู้เข้าประกวดจะได้รับเกียนติบัตรทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบสมัครแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ " ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" 

วันอังคารที่  15  พฤศจิกายน  2559 
ณ หอศิลปะดุริยนาฏ  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

กรุณาท าเครื่องหมาย ลงใน    ที่ตรงกับช่วงชั้นของท่าน 
   

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม. 1 - 3 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. 4 - 6  
  
รายช่ือนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
1. ชื่อ...................................................................................สกุล.......................................................................... 
2. ชื่อ...................................................................................สกุล.......................................................................... 
3. ชื่อ...................................................................................สกุล.......................................................................... 
 
อาจารย์ผู้ควบคุม 
ชื่อ-สกุล ............................................................................เบอร์มือถือ................................................................. 
โรงเรียน......................................................................................ชั้นปีที่................................................................ 
ต าบล..........................................อ าเภอ.........................................จังหวัด........................................................... 
รหัสไปรษณีย์....................................................โทรศัพท.์.............................................................................. 
 
 
 

       ลงชื่อ..........................................................ครู/อาจารย์/ผู้บริหาร 
(...................................................................) 

ต าแหน่ง................................................ 
วันที่...................................................... 

 
 
หมายเหตุ  
 ส่งใบสมัครภายในวันที่  13  พฤศจิกายน  2559 

ได้ที่  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
โทรสอบถามได้ที่  055 – 706555 ต่อ 1601  โทรสาร  055 - 706518 
หรือทาง e-mail : ac_kpru@hotmail.com  , Facebook : www.facebook.com/culturekpru 

ติดตามข่าวสารและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://acc.kpru.ac.th 
 
 



หลักเกณฑ์การประกวดการถ่ายภาพหัวข้อ "ธ สถติในดวงใจไทยนิรันดร์" 
วันอังคารที่  15  พฤศจิกายน  2559 

ณ หอศิลปะดุริยนาฏ  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
หลักการและเหตุผล 

เพ่ือเป็นการถวายอาลัยแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี 
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  จึงขอเชิญชวนประชาชนส่งภาพถ่ายเข้าร่วมการประกวด   
ในหัวข้อ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” โดยเป็นภาพที่สื่อถึงการร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ-
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

   
กติกาการส่งภาพเข้าประกวด 

1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้ กล้อง Digital และกล้องบรรจุฟิล์ม        
ในกรณีท่ีใช้กล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องน าไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง และเปิดกว้างให้
ไม่มีการก าหนดอายุของภาพในการประกวดครั้งนี้ หรือจะเป็นภาพที่ถูกถ่ายขึ้นในระยะเวลาระหว่าง
วันที่ .1-10  พฤศจิกายน 2559 

2. ส่งภาพถ่ายโดยอัดภาพขนาด 8 x 12 นิ้ว  โดยแปะภาพผลงานลงบนกระดาษโปสเตอร์แข็งสีด า     
เว้นขอบภาพด้านละ 1 นิ้ว แปะใบสมัครด้านหลังของกระดาษและกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน 
พร้อมส่งไฟล์ภาพทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดในรูปแบบ .jpg เท่านั้น และต้องไม่มีลายน้ า เครดิตภาพ
ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้าม เว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ บันทึกลงในแผ่น 
CD หรือ DVD ระบุชื่อผู้ส่งประกวดลงบนแผ่น ใส่ซองส่งมาพร้อมกับภาพถ่าย 

3. สามารถตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้ในขอบเขตที่พอดี เช่น ปรับความคมชัดของภาพ 
ปรับความมืด-ความสว่างของภาพ ปรับเพ่ิม-ลด สีสันของภาพ แต่ห้ามตกแต่งภาพเกินกว่าความเป็นจริง 
ห้ามท าการ Retouch หรือตัดต่อภาพ (ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการในการตัดสินภาพ) 

4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ-นามสกุลจริง (ไทย-อังกฤษ) ตัวบรรจง  ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์
ที่สามารถติดต่อได้อย่างครบถ้วนในใบสมัครที่ก าหนดให้ หากผู้ส่งเข้าประกวดเป็นชาวต่างประเทศ
จะต้องมีที่พ านักอยู่ในประเทศไทยในช่วงตั้งแต่การรับสมัครถึงวันที่ตัดสินรอบสุดท้าย ทั้งนี้ผู้จัด       
จะยึดข้อมูลการสะกดชื่อ-นามสกุล (ไทย-อังกฤษ) ตามท่ีผู้สมัครแต่ละคนระบุมาในใบสมัคร 

5. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้น ๆ ด้วยตนเอง ห้ามน าภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่ง      
ในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด (หากทางกองประกวดสามารถตรวจพบได้จะถูกปรับแพ้และยึดคืนรางวัลที่ได้
ทุกกรณี) 

6. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่าย พร้อมทัง้พิมพ์บรรยายค าอธิบาย ความหมายของภาพ
ความยาวไม่เกินเกิน 5 บรรทัด โดยพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ขนาดตัวอักษร 16 ฟอนต์ Cordia New  

7. ผู้เข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่จ ากัดจ านวนภาพ แต่จะสามารถรับรางวัลสูงสุด
ได้เพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้น 

 
/8. ภาพถ่าย..... 
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8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวด

ในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของ สมาคม ชมรม หรือองค์กรอ่ืนใด หรือได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่มาแล้ว ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์ผูกพันกับองค์กรใดๆ หรือเป็นภาพ   
ที่จ าหน่ายใน Stock Photo ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการ 
ตัดสินภาพมีข้อสงสัยสามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้ 

9. ไฟล์ภาพจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของ ผู้ถ่ายภาพ
อย่างสมบูรณ์  คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพเพ่ือน าไปจัดแสดง         
ในที่ต่าง ๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตรและเอกสารสิ่ง พิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศ
ทุกประเภท โดย จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่น าภาพถ่ายไปใช้ 

10. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระท าผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการ
ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดภาพถ่าย  บุคคลทั่วไป  นักเรียนระดับมัธยมศึกษา – นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 
เกณฑ์ในการตัดสิน  แบ่งออกเป็น 5 ด้าน 

1. การสื่อความหมายของภาพมีความสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด 
2. ความสวยงามโดยรวมของภาพถ่าย 
3. ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ 
4. เทคนิคที่ใช้ในการถ่ายภาพ 
5. การจัดองค์ประกอบในภาพถ่าย 

 
ระยะเวลาในการสมัครและส่งภาพเข้าร่วมการประกวด 

ส่งใบสมัครพร้อมภาพถ่าย ในระหว่างวันที่  1-10  พฤศจิกายน  2559 
หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
         69  หมู่ 1  ต.นครชุม  อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร  62000 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทร 055 – 706555 ต่อ 1601     
ทาง e – mail address :  ac_kpru@hotmail.com   
ทาง Facebook : www.facebook.com/culturekpru 

 
สถานที่การประกวดและมอบรางวัล 
 ณ หอศิลปะดุริยนาฏ  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
รางวัลการประกวด  

รางวัลชนะเลิศ     จ านวน  1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จ านวน     900 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จ านวน     800 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
หมายเหตุ : ผู้ส่งภาพประกวดจะได้รับเกียนติบัตรทุกคน 



ใบสมัครกิจกรรมประกวดการถ่ายภาพหัวข้อ " ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" 
วันอังคารที่  15  พฤศจิกายน  2559 

ณ หอศิลปะดุริยนาฏ  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ที่อยู่ที่สามารถได้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ข้อมูลการติดต่อ 
 โทรศัพท์…………………………………………………… โทรสาร (ถ้ามี) …………………………………………… 
 มือถือ………………………………………………………. 
 e-mail :  ……………………………………………………………………………………………………………… 
 facebook :  ………………………………………………………………………………………………………… 
 
ชื่อภาพ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ค าอธิบายภาพ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
หมายเหตุ  
 สามารถส่งใบสมัครพร้อมผลงานภายในระหว่างวันที่ 1 – 10  พฤศจิกายน  2559 

ได้ที่  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 หรือโทรสอบถามได้ที่  055 – 706555 ต่อ 1601 หรือ www.facebook.com/culturekpru 

ติดตามข่าวสารและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://acc.kpru.ac.th 

 
 


