
 ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน การศึกษาศิลปะของเด็กและเยาวชนไทยมีวิวัฒนาการมาอยางตอเนื่อง โดยหนวยงานภาครัฐและเอกชนไดให
การสนับสนุนสงเสริมการประกวดแขงขันการสรางสรรคศิลปะตลอดมา ศิลปนที่มีชื่อเสียงจนเปนที่ยอมรับทั้งในประเทศและตางประเทศ
ในปจจุบัน สวนมากเปนผูไดรับรางวัลจากการประกวดและแขงขันในระดับเด็กและเยาวชนมากอน การประกวดศิลปกรรมทำใหเกิดการพัฒนา
ทักษะ แนวความคิดและกระบวนการสรางสรรค จนเปนผลสัมฤทธิ์แกเด็กและเยาวชนของชาติ ไดรับการยกยองและไดรับรางวัลทั้งระดับชาติ
และระดับนานาชาติจำนวนมาก
 โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแหงชาติ เปนโครงการท่ีสนับสนุนการสรางงานศิลปกรรม อันเกิดจากความคิดอิสระและ
จินตนาการของเด็กและเยาวชนไทยทุกระดับ เพื่อเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนไดสรางสรรคผลงานศิลปกรรมอยางตอเนื่อง เปนการสราง
แรงจูงใจและกระตุนใหเด็กและเยาวชนของชาติไดตระหนักและเห็นคุณคาในการสรางสรรคศิลปกรรมอยางมั่นคงตลอดไป  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม ไดจัดใหมีการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแหงชาติมาอยางตอเน่ืองต้ังแตป พ.ศ. 
๒๕๔๙ เปนตนมา มีระบบและมาตรฐานการประกวดศิลปกรรมซ่ึงเปนการวางรากฐานท่ีดีของการสรางสรรคผลงานศิลปกรรม เพ่ือสรางแรงจูงใจ
ใหเด็กและเยาวชนของชาติไดซาบซึ้งและตระหนักในคุณคาของศิลปะอยางยั่งยืน
การประกวดมีระเบียบดังตอไปนี้ 
๑. ประเภทผลงานศิลปกรรม
 ผลงานที่สงเขาประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ ๑๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เปนผลงานสรางสรรคที่มี
กระบวนการคิดและเทคนิคอิสระ สรางสรรคผลงานดวยตนเอง ตองไมเคยไดรับรางวัลและแสดงที่ใดมากอน โดยสามารถสรางสรรค
ผลงานประเภทตางๆ ดังนี้
 ๑.๑ จิตรกรรม (Painting) เปนผลงานที่ใชเทคนิคสีน้ำ สีน้ำมัน สีอะครีลิค สีดินสอ สีเทียน ฯลฯ
 ๑.๒ ประติมากรรม (Sculpture) เปนผลงานที่ใชเทคนิคการปน การหลอ การเชื่อม การแกะสลัก ฯลฯ
 ๑.๓ ภาพพิมพ (Printmaking) เปนผลงานที่ใชเทคนิคการพิมพ เชน แมพิมพไม แมพิมพโลหะ แมพิมพซิลคสกรีน ฯลฯ
 ๑.๔ สื่อผสม (Mixed media) เปนผลงานที่เกิดจากการใชสื่อวัสดุและการผสมผสานเทคนิคตางๆ ทางศิลปะ
 ๑.๕ วาดเสน (Drawing) เปนผลงานที่เกิดจากเทคนิคการเขียนดวยวัสดุตางๆ
๒. ผูมีสิทธิ์สงผลงานเขาประกวด ขนาดผลงานศิลปกรรม
 ๒.๑ ระดับอายุไมเกิน ๘ ป
 ๒.๒ ระดับอายุ ๙ – ๑๒ ป
 ๒.๓ ระดับอายุ ๑๓ – ๑๖ ป     
 ๒.๔ ระดับอายุ ๑๗ – ๒๐ ป
ผลงานที่มีลักษณะงานเปน  ๒ มิติ (ขนาดกวาง x ยาว) ดานละไมเกิน ๑๒๐ เซนติเมตร (ไมรวมกรอบ)  
และผลงานที่มีลักษณะงานเปน ๓ มิติ (ขนาดกวาง x ยาว x สูง) ดานละไมเกิน ๑๒๐ เซนติเมตร (ไมรวมแทนฐาน)  
 ๒.๕ ระดับอายุ ๒๑ – ๒๕ ป
ผลงานที่มีลักษณะงานเปน ๒ มิติ (ขนาดกวาง x ยาว) ดานละไมเกิน ๑๖๐ เซนติเมตร (ไมรวมกรอบ) 
และผลงานที่มีลักษณะงานเปน ๓ มิติ (ขนาดกวาง x ยาว x สูง) ดานละไมเกิน ๑๖๐ เซนติเมตร (ไมรวมแทนฐาน)  
หมายเหตุ การนับอายุของผูสงผลงานแตละระดับ นับถึงวันสุดทายของการสงผลงานเขาประกวด
๓. การสงผลงานเขาประกวด  
 ๓.๑ ตองเปนผลงานที่ไมเคยแสดง ณ ที่ใดมากอน
 ๓.๒ ตองเปนผลงานที่ผูสงทำดวยตนเอง
 ๓.๓ ผลงานท่ีสงเขาประกวดตองมีผูรับรองผลงาน ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา อาจารย ครูผูสอนในสถานศึกษา ผูสอนเด็กดอยโอกาส 
หัวหนาเขตการปกครองสวนทองถิ่น กำนัน ผูใหญบาน พอ - แม หรือผูปกครอง 
 ๓.๔ ผูสงผลงานตองกรอกขอมูลในใบสมัครตามแบบฟอรมในระบบออนไลน www.bpi.ac.th/artcontest
 ๓.๕ ผูสงผลงานตองกรอกรายละเอียดในแบบฟอรมพรอมหลักฐานใหครบถวนมากับผลงานดวยตนเอง มิฉะน้ันสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
จะไมรับผลงาน 
 ๓.๖ สงผลงานไดไมเกินคนละ ๒ ชิ้น
 ๓.๗ จัดสงดวยตนเองหรือมอบฉันทะ
 ๓.๘ ผลงานที่สงทางไปรษณียจะถือตราประทับวันที่สงของทางไปรษณียเปนวันแรกของการรับสมัครถาสงหลังจากวันที่กำหนด
จะไมรับผลงาน 
 ๓.๙ ผลงานที่สงเขาประกวด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจะดูแลรักษาเปนอยางดี ยกเวน ความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย

การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่



๔. การตัดสินการประกวด 
 การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินแยกตามระดับแตไมแยกประเภท และผลการตัดสินถือวาเปนที่สุดจะอุทธรณมิได 
ทั้งนี้คณะกรรมการมีสิทธิ์เพิ่มหรือลดรางวัลไดตามความเหมาะสมหรือเห็นสมควร
๕. รางวัล 
 คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน จะตัดสินรางวัลตามระดับอายุ โดยกำหนดรางวัล ดังนี้
๕.๑ ระดับอายุไมเกิน ๘ ป   
 - รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม มี ๑ รางวัล   เงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท  
 - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑ มี ๑ รางวัล  เงินรางวัล รางวัลละ   ๘,๐๐๐  บาท  
 - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล      เงินรางวัล รางวัลละ   ๖,๐๐๐  บาท  
 - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓ มี ๖ รางวัล      เงินรางวัล รางวัลละ            ๔,๐๐๐ บาท 
๕.๒ ระดับอายุ ๙ – ๑๒ ป   
 - รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม มี ๑ รางวัล   เงินรางวัล  ๑๕,๐๐๐ บาท  
 - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑ มี ๑ รางวัล  เงินรางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท  
 - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล      เงินรางวัล รางวัลละ   ๘,๐๐๐  บาท  
 - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓ มี ๖ รางวัล      เงินรางวัล รางวัลละ          ๖,๐๐๐ บาท  
๕.๓ ระดับอายุ ๑๓ – ๑๖ ป   
 - รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม มี ๑ รางวัล   เงินรางวัล    ๒๐,๐๐๐ บาท  
 - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑  มี ๑ รางวัล  เงินรางวัล รางวัลละ ๑๒,๐๐๐ บาท  
 - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล      เงินรางวัล รางวัลละ      ๑๐,๐๐๐ บาท   
 - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓ มี ๖ รางวัล      เงินรางวัล รางวัลละ        ๗,๐๐๐ บาท  
๕.๔ ระดับอายุ ๑๗ – ๒๐ ป   
 - รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม มี ๑ รางวัล   เงินรางวัล    ๓๐,๐๐๐ บาท   
 - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑ มี ๑ รางวัล  เงินรางวัล รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท
 - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล      เงินรางวัล รางวัลละ ๑๒,๐๐๐ บาท  
 - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓ มี ๖ รางวัล      เงินรางวัล รางวัลละ    ๘,๐๐๐ บาท 
๕.๕ ระดับอายุ ๒๑ – ๒๕ ป  
 - รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม มี ๑ รางวัล   เงินรางวัล    ๕๐,๐๐๐ บาท  
 - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑ มี ๑ รางวัล  เงินรางวัล รางวัลละ ๓๐,๐๐๐ บาท  
 - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล      เงินรางวัล รางวัลละ        ๒๐,๐๐๐ บาท
 - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓ มี ๖ รางวัล      เงินรางวัล รางวัลละ        ๑๓,๐๐๐ บาท 
 ผูชนะการประกวดจะไดรับเงินรางวัลพรอมโลและประกาศนียบัตร ผูรวมแสดงผลงานจะไดรับประกาศนียบัตร
๖. กำหนดเวลา
 สงผลงานระหวางวันที่ ๔ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  
๗. การตัดสินผลงาน
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแหงชาติ คร้ังท่ี ๑๓ 
ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิทางดานศิลปะสาขาตางๆ เปนคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน คือ
 ๗.๑ ศาสตราจารยกำจร  สุนพงษศรี   ผูทรงคุณวุฒิทางดานทัศนศิลป   
 ๗.๒ ศาสตราจารย ดร.สันติ  เล็กสุขุม  ผูทรงคุณวุฒิทางดานทัศนศิลป
 ๗.๓ ศาสตราจารยวิบูลย  ลี้สุวรรณ   ผูทรงคุณวุฒิทางดานทัศนศิลป
 ๗.๔ ศาสตราจารยปริญญา  ตันติสุข       ผูทรงคุณวุฒิทางดานทัศนศิลป 
 ๗.๕ ศาสตราจารยเดชา  วราชุน   ศิลปนแหงชาติ
 ๗.๖ นายธงชัย  รักปทุม    ศิลปนแหงชาติ
 ๗.๗ นายสมศักดิ์  เชาวนธาดาพงศ   ศิลปนแหงชาติ
 ๗.๘ นายกมล  สุวุฒโฑ    ผูทรงคุณวุฒิทางดานทัศนศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
 ๗.๙ นายสาคร  โสภา    ผูทรงคุณวุฒิทางดานทัศนศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
 ๗.๑๐ รองศาสตราจารยสรรณรงค  สิงหเสนี  ผูทรงคุณวุฒิทางดานทัศนศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
 ๗.๑๑ รองศาสตราจารยศุภชัย  สุกขีโชติ  ผูทรงคุณวุฒิทางดานทัศนศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
 ๗.๑๒ รองศาสตราจารยเลิศ  อานันทนะ  ผูทรงคุณวุฒิทางดานทัศนศิลป
 ๗.๑๓ พลตำรวจตรีสุรศักดิ์  สุทธารมณ  ผูทรงคุณวุฒิทางดานทัศนศิลป



 ๗.๑๔ ศาสตราจารยญาณวิทย  กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 ๗.๑๕ รองศาสตราจารยเทพศักดิ์  ทองนพคุณ  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
 ๗.๑๖ รองศาสตราจารย ดร.วรลัญจก  บุณยสุรัตน คณบดีคณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม   
 ๗.๑๗ รองศาสตราจารย ดร.ศุภชัย  สิงหยบุศย  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ๗.๑๘ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภดล  ทิพยรัตน  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปตตานี
 ๗.๑๙ นายสังคม  ทองมี    ผูอำนวยการศูนยศิลปสิรินธร 
 ๗.๒๐ นายบรรลุ  วิริยาภรณประภาส   ผูอำนวยการวิทยาลัยเพาะชาง
 ๗.๒๑ นายอำนวย  นวลอนงค   รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป    
 ๗.๒๒ นายเดน  หวานจริง    คณบดีคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป   
๘.   ตัดสินผลงาน ระหวางวันที่ ๑๖ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
๙.   การประกาศผลการตัดสิน วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
๑๐. การจัดแสดงนิทรรศการ ณ หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหวางวันที่ ๕ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๑๑. กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ 
 ผลงานศิลปกรรมท่ีไดรับรางวัลจะตกเปนสมบัติของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม และผลงานศิลปกรรมทุกช้ินท่ีสงเขา
ประกวดในครั้งนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปมีสิทธิ์ในการจัดพิมพเผยแพรในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพรวมทั้งสารสนเทศสมัยใหมทุกประเภท
รวมไปถึงลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำดัดแปลง เพื่อเผยแพรผลงานในโอกาสตอไป
๑๒. การรับผลงานคืน 
 ผลงานที่ไดรับเขารวมแสดงและผลงานที่ไมไดรับรางวัลสามารถรับผลงานคืนไดที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เลขที่ ๒ แขวงพระบรม
มหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ต้ังแตวันท่ี ๙– ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในเวลาราชการ ยกเวนวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ 
โดยรับผลงานคืนดวยตนเองหรือมอบผูรับแทน หากไมมีเจาของมารับผลงานคืนภายในวันและเวลาท่ีกำหนด ใหถือวาเจาของผลงานยินดีสละสิทธ์ิ
ความเปนเจาของในผลงานชิ้นนั้น ซึ่งทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จะพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรตอไป
๑๓. สถานที่สงผลงาน สามารถสงผลงานไดตามสถานที่ดังนี้
 ๑๓.๑ สวนกลาง    
  - หอศิลปวังหนา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เลขที่ ๒ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ 
      โทรศัพท ๐ ๒๒๒๔ ๔๗๐๔ ตอ ๑๐๑, ๐ ๒๒๒๑ ๘๒๕๗
    www.bpi.ac.th, www.bpi.ac.th/artcontest/
  - วิทยาลัยชางศิลป เลขที่ ๖๐ ถนนหลวงพรต แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๒๐ 
                โทรศัพท ๐ ๒๓๒๖ ๔๕๙๙ โทรสาร ๐ ๒๓๒๖ ๔๐๑๓ http://cfa.bpi.ac.th    
 ๑๓.๒ สวนภูมิภาค  
  - วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี เลขที่ ๑๖ หมูที่ ๔ ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  
                 โทรศัพท ๐ ๓๕๕๕ ๕๓๗๐ โทรสาร ๐ ๓๕๕๔ ๕๗๕๐ http://cfasp.bpi.ac.th  
  - วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช เลขท่ี ๒๐๐ หมูท่ี ๒ ถนนนคร – นพพิตำ ตำบลทอนหงส อำเภอพรหมคีรี 
    จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๒๐ โทรศัพท ๐ ๗๕๓๙ ๔๓๕๕-๗ โทรสาร ๐ ๗๕๓๙ ๔๓๕๖ http://cfans.bpi.ac.th
  - วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม เลขที่ ๑ ถนนสุรวงศ ซอย ๒ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐
                โทรศัพท ๐ ๕๓๒๗ ๑๕๙๖, ๐ ๕๓๒๘ ๓๕๖๑-๒ โทรสาร ๐ ๕๓๒๘ ๓๕๖๐ http://cdacm.bpi.ac.th
  - วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาเลขที่ ๔๔๔ หมู ๑๐ บานดอน ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา 
    จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๔๔๔๖ ๕๑๕๒ โทรสาร ๐ ๔๔๔๖ ๕๑๕๓ http://cdanr.bpi.ac.th
  - วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ เลขที่ ๑๑ ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ๔๖๐๐๐
    โทรศัพท ๐ ๔๓๘๑ ๑๓๑๗ โทรสาร ๐๔๓๘๒ ๑๐๗๕ http://cdaks.bpi.ac.th/index.html






