
 
 
 

หลักเกณฑ์/ระเบียบการประกวด 
โครงการการประกวดวาดภาพระบายสี “แต้มสี เติมฝัน ด้วยพอเพียงท่ีเพียงพอ” 

  ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง : ศปร. ขอเชิญนักเรียน นิสิต 
นักศึกษา หรือผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมโครงการการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อเรื่องที่ว่า “แต้มสี  เติมฝัน 
ด้วยพอเพียงที่เพียงพอ” ที่มีแนวคิดเพื่อน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ซึ่งพระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทยความว่า "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และ 
ครองแผ่นดินโดยธรรม เพื ่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป" เพื ่อสะท้อนถึงพระราชปณิธาน 
และความตั้งใจอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน้อมสำนึกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภู มิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที ่ทรงอุทิศพระวรกายทรงงานอย่างหนักเพื ่อบรรเทาความทุกข์ยาก  
แก่พสกนิกรชาวไทย อีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันมีความสำคัญยิ่ง
ต่อแผ่นดินไทย โดยผ่านทางแสดงความสามารถทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์ในศิลปะ ผ่านการนำเสนอภาพวาด
สะท้อนเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ 

๑. วัตถุประสงค ์
  ๑.๑ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้ใช้จินตนาการอย่างกว้างขวางตามความคิด
สร้างสรรค์อิสระ ผ่านการนำเสนอภาพวาดสะท้อนเรื่องราวในการสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามพระราโชบาย
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
   ๑.๒ เพื่อเผยแพร่คำสอนจากพระราชดำรัส โครงการพระราชดำริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อันก่อประโยชน์ และเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตของประชาชน 
   ๑.๓ เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความเคารพรัก และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

๒. ผู้ส่งผลงาน  
  ผู ้ส ่งผลงานจะต้องเป็นผู ้ที ่ม ีภูมิลำเนาอยู ่ในประเทศไทย ส่งผลงานที ่ทำขึ ้นด้วยฝีมือ และความคิดของตน 
เข้าประกวด และผลงานนั้นจะต้องไม่ผ่านการนำเสนอ หรือส่งผลงานเข้าประกวด ณ ที่ใดมาก่อน แบ่งเป็น ๔ ประเภท ดังนี้  
  ๒.๑ ประเภทระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖) 
  ๒.๒ ประเภทระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓) 
  ๒.๓ ประเภทระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ม.๔-ม.๖) และอาชีวศึกษา  
  ๒.๔ ประเภทระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 



๓. ประเภทศิลปกรรม 
   งานสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ อันได้แก่ ภาพเขียน ภาพวาดลายเส้น และภาพระบายสี  

๔. การส่งใบสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด 
   ๔.๑ เอกสารประกอบการสมัครเพ่ือส่งผลงาน 
   ๔.๑.๑ ใบสมัคร พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 
   ๔.๑.๒ สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบัตรประชาชน 
   ๔.๑.๓ ผู้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการประกวดฯ จะต้องส่งใบสมัคร โดยการ Download จาก Website 
https://rdpscc.rtarf.mi.th พร ้อมจ ัดส ่งข ้อม ูลเอกสาร คุณสมบัต ิตามรายละเอ ียดของการสม ัคร E-mail : 
krp.spk.rdpscc@gmail.com 
   ๔.๒ การส่งผลงานเข้าประกวด 
   ๔.๒.๑ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน 
   ๔.๒.๒ ขนาดของผลงาน มีความกว้างและความยาว ไม่ต่ำกว่า ๑๕x๒๒ นิ้ว และไม่เกิน  ๒๒ x๓๐ นิ้ว 
ทั้งนี้ไม่รวมกรอบหรือฐาน             
    ๔.๒.๓ ผู้ส่งผลงานจะต้องแจ้งชื่อ นามสกุล อายุ ชั ้นเรียน และโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน 
พร้อมการลงนามรับรองจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ และผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้บริหารระดับสูงวิทยาลัย /
มหาวิทยาลัย รวมทั้งส่งคลิปในช่วงการวาดภาพและส่งผลงานได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริและความมั่นคง ๙/๑ หมู่ ๑๖ ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
๑๒๑๓๐ โทร ๐ ๒๕๖๕ ๘๔๗๒ / น.ท.หญิง อาริยา พรมแก้ว ๐๙ ๖๗๕๖ ๔๑๕๑  อาจส่งด้วยตนเอง หรือ ทาง
ไปรษณีย์ กำหนดวันสุดท้ายของการส่งผลงานพิจารณาจากการประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ 

๕. กำหนดการดำเนินงาน   
  เปิดรับสมัคร     ๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค.๖๕ 
  การส่งผลงาน      ๑ มี.ค.๖๕-๓๑ พ.ค.๖๕ 
        ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื ่องมาจากพระราชดำริ
        และความมั่นคง ๙/๑ หมู่ ๑๖ ถนนวิภาวดีรังสิต
          ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐ 
     การตัดสิน      ๓๐ พ.ค.-๑๓ มิ.ย. ๖๕ 
  การประกาศผลการประกวด   ๒๖ มิ.ย.๖๕ 
  การมอบรางวัลและพิธีเปิดนิทรรศการภาพวาด ก.ค.๖๕ 
  จัดแสดงผลงานที่     ห้องน ิทรรศการ ภายในศ ูนย ์ประสานงานโครงการ 
                   อันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั ่นคง และ
         อนุสรณ์สถานแห่งชาติ       

https://rdpscc.rtarf.mi.th/


๖. รางวัล 

  ๖.๑ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖) 
    ๖.๑.๑ รางวลัชนะเลิศ    เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
    ๖.๑.๒ รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ ๑    เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
    ๖.๑.๓ รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ ๒   เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
     ๖.๑.๔ รางวลัชมเชย (๕รางวลั)    เงินรางวลั ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวลัและเกียรติบัตร 
  ๖.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓) 
     ๖.๒.๑ รางวลัชนะเลิศ    เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
    ๖.๒.๒ รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ ๑    เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
    ๖.๒.๓ รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ ๒   เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
     ๖.๒.๔ รางวลัชมเชย (๕ รางวลั)     เงินรางวลั ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวลัและเกียรติบัตร 
   ๖.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ม.๔-ม.๖) และอาชีวศึกษา 
    ๖.๓.๑ รางวลัชนะเลิศ    เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
    ๖.๓.๒ รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ ๑    เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
    ๖.๓.๔ รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ ๒   เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
    ๖.๓.๕ รางวลัชมเชย (๕ รางวลั)   เงินรางวลั ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวลัและเกียรติบัตร 
  ๖.๔ ระดับอุดมศึกษา(ปริญญาตรี) 
    ๖.๔.๑ รางวลัชนะเลิศ    เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
    ๖.๔.๒ รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ ๑    เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
    ๖.๔.๓ รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ ๒   เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
    ๖.๔.๔ รางวลัชมเชย (๕ รางวลั)   เงินรางวลั ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวลัและเกียรติบัตร 

๗. คณะกรรมการตัดสิน 
  ๗.๑ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศิลปากร   
  ๗.๒ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ๗.๓ อาจารย์ศิลปกรรมศาสตร์ มหาลัยเกษตรศาสตร์ 
  ๗.๔ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
  ๗.๕ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากกองบัญชาการกองทัพไทย 

๘. กรรมสิทธิ์ของงานที่ได้รับรางวัล 
   ผลงานจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง  
 โดยสะสมไว้เป็นสมบัติของ ศปร. และติดตั้งไว้อย่างสมเกียรติ 
 



๙. การติดต่อสอบถาม  
   กองกิจการพลเร ือนและประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื ่องมาจากพระราชดำริ  
และความมั่นคง โทร :  ๐ ๒๕๖๕ ๘๔๗๒/ น.ท.หญิง อาริยา พรมแก้ว ๐๙ ๖๗๕๖ ๔๑๕๑ / พ.อ. ชนินทร์  ขาวรัตน์ 
๐๘ ๖๘๘๘ ๒๖๗๗ / Website : https://rdpscc.rtarf.mi.th. / Facebook : www.facebook.com/rdpscc  
QR Code :  

 

 

 

 

หมายเหตุ :  

▪ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์ไม่ได้  
▪ ผู ้เป็นคณะกรรมการและผู ้มีส ่วนร่วมในโครงการประกวด ไม่มีสิทธิ ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด 

และรับรางวัล 
▪ วันและเวลา อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

 

https://rdpscc.rtarf.mi.th/
http://www.facebook.com/rdpscc

