
การประกวดวาดภาพระบายสีระดับมัธยมศึกษาในหัวข้อ “ชีวะคือชีวิต” 
โครงการเทศกาลขนมและของขวัญ (Gift Fair) ครั้งท่ี 28 

สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา 
คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
 

รายละเอียดกิจกรรม การประกวดมี 2 รอบคือ 
 1. การสํงผลงานภายใต๎หัวข๎อ “ชีวะคือชีวิต” มาคัดเลือกเพื่อเข๎ารํวม Workshop  
 2. รํวม Workshop และประกวดวาดสดที่สาขาวชิา ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 
 

แนวคิด หัวข้อ “ชีวะคือชีวิต” 
 ชีววิทยา คือการศึกษาศาสตร์แห่งวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ท าให้ได้เห็นถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
ต่างๆที่ถือก าเนิดก าเนิดขึ้นบนโลกอย่างน่าอัศจรรย์ ไม่ว่าจะเป็น สิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า 
สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวตลอดไปจนถึงสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ พฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์ การถือก าเนิดสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ 
รังสรรค์ให้โลกเกดิความแตกต่างระหว่างสายพันธุ์ต่างๆ มีสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์แต่สามารถด ารงชีวิตอยู่
บนโลกของเราได้อย่างกลมกลืนกัน โดยยังคงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด แบํงเป็น 2 ระดับชั้น ได๎แกํ 
 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น  (ม. 1 - 3) 
 2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 - 6) 
 

รูปแบบผลงานที่ส่งเข้าประกวด 
 1. การส่งผลงานเข้าคัดเลือก 
 1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 
  วาดภาพในหัวข๎อ “ชีวะคือชีวิต” ไมํจ ากัดเทคนิค 
  ขนาดกระดาษ A2 16.5x23.4 นิ้ว (ติดขอบกระดาษได๎ไมํเกิน 2 ซม.) 
 1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  วาดภาพในหัวข๎อ “ชีวะคือชีวิต” ไมํจ ากัดเทคนิค 
  ขนาดกระดาษ A2 16.5x23.4 นิ้ว (ติดขอบกระดาษได๎ไมํเกิน 2 ซม.) 
 
 
 
 
 
 



 2. ประกวดวาดสด 
 2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 
  หัวข๎อจะแจ๎งให๎ทราบในวันประกวด ไมํจ ากัดเทคนิค 
  ขนาดกระดาษ A2 16.5x23.4 นิ้ว (โครงการจัดเตรียมให๎) 
 2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  หัวข๎อจะแจ๎งให๎ทราบในวันประกวด ไมํจ ากัดเทคนิค 
  ขนาดกระดาษ A2 16.5x23.4 นิ้ว (โครงการจัดเตรียมให๎) 
* ผู๎เข๎าประกวดต๎องน าอุปกรณ์ ดินสอ ยางลบ กระดานรองเขียน สี พูํกัน กระป๋องน้ า ผ๎า กระดาษทิชชูํ ฯลฯ  
  มาเอง โดยคณะผู๎จัดการประกวดจะเตรียมกระดาษ สถานที่ และน้ าไว๎ให๎ 
 
สถานที่จัดกิจกรรม 
ส่งผลงานได้ที่  
 สาขาวิชาศิลปศึกษา อาคาร 8 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ถนนพญาไท แขวงวังใหมํ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
 (วงเล็บมุมซอง “สํงประกวด Gift Fair”) 
 

สถานที่ประกวดรอบวาดสด 
 สาขาวิชาศิลปศึกษา อาคาร 8 ห๎อง 201 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

วันและเวลา 
รอบคัดเลือก สํงผลงานภายใต๎หัวข๎อ “ชีวะคือชีวิต” 
 ส่งใบสมัครพร้อมส่งผลงานถึงสาขาวิชาภายใน วันที่ 10 ม.ค. 2561 (นับจากวันที่ผลงานถึงสาขาวิชา) 
 ประกาศรายชื่อผู๎ผํานเขา๎รอบแรก และมีสิทธิ์เข๎าแขํงขันในรอบวาดสด วันที่ 20 ม.ค. 2561 
 ที่ Page “Arted Gift Fair” https://www.facebook.com/artedgiftfair/ 
 

รอบวาดสด 
 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 
 กิจกรรม Workshop กํอนการประกวด เวลา 9.00 - 12.00 น. 
 การประกวดวาดสด เวลา 13.00 - 16.00 น. 
 ตัดสินผลเวลา 16.00 - 17.00 น. 
 มอบรางวัล 17.30 น. 
 
 
 
 
 



การส่งใบสมัครพร้อมผลงาน 
 1. สํงผลงานพร๎อมใบสมัครทางไปรษณีย์ สํงถึง  
  สาขาวิชาศิลปศึกษา อาคาร 8 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ถนนพญาไท แขวงวังใหมํ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
  (วงเล็บมุมซอง “สํงประกวด Gift Fair”) 
 2. สํงผลงานด๎วยตนเอง สํงได๎ที่  
  ห๎องธุรการ ชั้น 2 สาขาวิชาศิลปศึกษา อาคาร 8 คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
กติกาการตัดสินผลงาน และประกาศผลรางวัล 
 1. การพิจารณาตัดสินผลงาน โดยคณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตัดสินตามหลักเกณฑ์   
     ดังตํอไปนี้ (รวม 100 คะแนน) 

- เนื้อหาเรื่องราวของภาพสอดคล๎องกับหัวข๎อที่ก าหนด   25 คะแนน 
- ความคิดสร๎างสรรค์และจินตนาการ    25 คะแนน 
- การจัดองค์ประกอบภาพ ความประณีตสวยงามโดดเดํน 25 คะแนน 
- ทักษะการใช๎สี สรา๎งสรรค์งาน    25 คะแนน 

 2. ประกาศรายชื่อผู๎ผาํนรอบแรกและมีสิทธิ์เข๎าแขํงขันตํอ 20 ม.ค. 2561 ที่ Page “Arted Gift Fair”  
      https://www.facebook.com/artedgiftfair/ 
 3. ผู๎ผํานเข๎ารอบเข๎ารํวมกิจกรรม  และการประกวดวาดสด วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561  
      Workshop กํอนการประกวด เวลา 9.00 - 12.00 น.  
    (หากไม่เข้าร่วมกิจกรรมจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมแข่งขันประกวดวาดสด) 
    และการประกวดวาดสด เวลา 13.00 - 16.00 น. 
 4. ตัดสินการประกวด วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 - 17.00 น. 
 5. ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.30 น. ณ สถานที่จัดงาน 
 6. การรับรางวัล ผู๎รับรางวลัตอ๎งมารับรางวัลด๎วยตนเองในวันประกวด 
 7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 8. ภาพที่ได๎รับรางวัลถือเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการผู๎จัดงาน 
 9. ผลงานที่สํงประกวดทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของสาขาวิชาเพื่อใช๎ในการศึกษาตํอไป 
 

รางวัลการประกวด 
 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น (ม. 1 - 3) 
 - รางวลัชนะเลิศ   ทุนการศึกษา 3,000 บาท พรอ๎มใบประกาศนียบัตรและของรางวัล 
 - รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พรอ๎มใบประกาศนียบัตรและของรางวัล 
 - รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 1,000 บาท พรอ๎มใบประกาศนียบัตรและของรางวัล 
 - รางวลัดีเดํน  7 รางวัล ใบประกาศนียบัตรและของรางวัล 



 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 - 6) 
 - รางวลัชนะเลิศ   ทุนการศึกษา 3,000 บาท พรอ๎มใบประกาศนียบัตรและของรางวัล 
 - รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พรอ๎มใบประกาศนียบัตรและของรางวัล 
 - รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 1,000 บาท พรอ๎มใบประกาศนียบัตรและของรางวัล 
 - รางวลัดีเดํน  7 รางวัล ใบประกาศนียบัตรและของรางวัล 
 
 
การจัดแสดงผลงาน 
 ผลงานที่ได๎รับการคัดเลือกและชนะการประกวดจะได๎จัดแสดงภายในงานเทศกาลขนมและของขวัญ  
(Gift Fair) ครั้งที่ 28 ระหวํางวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 
 

ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 โดยคณะกรรมการจัดงานเทศกาลขนมและของขวัญ (Gift Fair) ครั้งที่ 28 
 

ติดตํอสอบถาม (ฝา่ยการประกวดวาดภาพ) 
 1. น.ส.ชนิกานต์  ขุนแก๎ว  062-518-6445 
 2. น.ส.ไปรมากร  มีชื่น  087-009-6982 
  



ใบสมัคร 
การประกวดวาดภาพระบายสีระดับมัธยมศึกษาในหัวข้อ “ชีวะคือชีวิต” 

โครงการเทศกาลขนมและของขวัญ (Gift Fair) ครั้งท่ี 28 
 

โปรดกรอกข้อมูลให้ชัดเจนและครบถ้วน 
 

ค าน าหน๎าชื่อ (น.ส./นาย/ด.ญ./ด.ช.) ชื่อ................................................นามสกุล................................ ................ 
วัน/เดือน/ปีเกิด.......................................อายุ................ปี ระดับชั้นที่ก าลังศึกษา......................... ....................... 
ที่อยูํปัจจุบัน............................................................................................ .............................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดตํอได๎ ...................................................... E-mail....................................................... 
 

โปรดเลือก 
  1. กลุํมที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น    ม. 1 - 3 
  2. กลุํมที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. 4 - 6 
 

โรงเรียน.................................................................................................................................................................  
ที่ตั้ง.................................................................................... ...................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
ชื่อ/นามสกุล อาจารย์ผู๎ดูแล/ผู๎ปกครอง........................................................................................ ........................ 
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดตํอได๎ ...................................................... E-mail....................................................... 
ผลงานที่ส่งมาด้วย 
ชื่อภาพ...................................................................................................................... ............................................ 
เทคนิค............................................................................ขนาด............................................. ................................ 
 
ลงชื่อ ผู๎สมัคร ...............................................................  
 วันที่สมัคร .................................................. 
 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Page “Arted Gift Fair” https://www.facebook.com/artedgiftfair/ 
ติดต่อสอบถาม 062-518-6445 (ชนิกานต์), 087-009-6982 (ไปรมากร) 

 
 


