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โครงการใส่ส ีสานใจ ใฝุสนัต ิครั้งที ่14 (14th Color My Heart with Peace) 
เนือ่งในวนัเดก็สากล โดย สมาคมสหพันธ์สตรเีพือ่สันติภาพโลก (ประเทศไทย) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
หลักการและเหตผุล 

ศิลปะไทย เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ซึ่งคนไทยทั้งชาติต่างภาคภูมิใจอย่างย่ิงความงดงามที่สืบทอดอันยาวนานมา
ต้ังแต่อดีต บ่งบอกถึงวัฒนธรรมที่เกิดข้ึน ท าให้ศิลปะไทยมีความประณีตอ่อนหวาน ลักษณะความงามจึงได้กลายเป็นความรู้สึกทาง
สุนทรียภาพโดยเฉพาะคนไทยและศิลปะไทย ที่ส าคัญวัฒนธรรมช่วยส่งต่อคุณค่าความหมายของสิ่งอันเป็นที่ยอมรับในสังคมหน่ึง ๆ ให้
คนในสังคมน้ันได้รับรู้แล้วขยายไปในขอบเขตที่กว้างข้ึน ซึ่งส่วนใหญ่การสื่อสารทางวัฒนธรรมน้ันกระท าโดยผ่ านสัญลักษณ์ และ
สัญลักษณ์น้ีคือผลงานของมนุษย์น้ันเองที่เรียกว่า ศิลปะไทย 

สมาคมสหพันธ์สตรีเพ่ือสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ตระหนักถึงความส าคัญในการส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการที่
สมวัย พัฒนาท้ัง EQ และ IQ ควบคู่กันไป อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และจินตนาการ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม สมาคมสหพันธ์สตรีฯ ได้ด าเนินกิจกรรมการประกวดวาดภาพในเด็กให้สอดคล้องกับนโยบายของ
องค์การสหประชาชาติ ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้ก าหนดให้วันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันเด็กสากล (Universal Children's 
Day) การจัดประกวดวาดภาพและงานมอบรางวัลโครงการ “ใส่สี สานใจ ใฝุสันติ (Color My Heart with Peace) ของทุกปีจึงเป็นการ
เฉลิมฉลองเน่ืองในวันเด็กสากลอีกด้วย”และโครงการน้ีจะเป็นแรงกระตุ้นให้เยาวชนผลิตผลงานทางศิลปะที่มีคุณค่าต่อประเทศต่อไปได้ 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะ และแสดงความสามารถด้านศิลปะอย่างสร้างสรรค์  
2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีจิตใจสุภาพ  อ่อนโยน  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  และมมีิตรสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น 
4. เพ่ือให้เด็กนักเรียนค้นหาความถนัดความเช่ียวชาญของตนเองผ่านงานศิลป์ 

 

คุณสมบัตขิองผู้สมคัร 
เด็กนักเรียนที่มีอายุ 4-10 ปี มีถ่ินพ านักอยู่ในประเทศไทย ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
1.)  อายุ 4-6ปี เกิดระหว่างปี พ.ศ.   2555-2557 
2.)  อายุ 7-10 ปีเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2551-2554 

 

รางวัลการประกวด แบ่งออกเป็น 2  ประเภท ไดแ้ก ่  
     1.) ระดับรุ่นอายุ  4-6 ปี   จ านวน  7 รางวัล 

1.1) รางวัลยอดเย่ียม 1    รางวัล    รับโล่พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท 
2.2) รางวัลดีเด่น   2    รางวัล    รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท 
2.3) รางวัลพิเศษ  4    รางวัล    รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท 

    2.)  ระดับรุ่นอายุ 7-10  ปี  จ านวน  7 รางวัล 
2.1) รางวัลยอดเย่ียม 1    รางวัล    รับโล่พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท 
2.2) รางวัลดีเด่น   2    รางวัล    รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท 
2.3) รางวัลพิเศษ  4    รางวัล    รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท 
 

หัวขอ้ประกวด  
 รอยย้ิมของหนู คือ ความสุขของชาติ (MY SMILE IS THAI SMILE) 
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ก าหนดการ 

 เปิดรับสมัคร ต้ังแต่วันน้ี- 28 สิงหาคม 2561 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ) 

 หมดเขตส่งใบสมัคร วันที่ 29 สิงหาคม 2561 

 แข่งขัน 4 ภูมิภาค วันเสาร์ที่  8 กันยายน  2561  เวลา 13.30-16.00 น.  
 สนามแข่งขันการจัดประกวดตามภูมิภาค  

 ภาคเหนือ   ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
 ภาคกลาง ณ โรงเรียนธัญบุรี  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
 ภาคใต้   ณ  โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

สนามแข่งขัน  จ. เชียงราย  วันอาทิตย์ที่  9  กันยายน  2561  เวลา 13.30-16.00 น. ณ   ขัวศิลปะ  อ. เมืองเชียงราย จ. 
เชียงราย    

 วันตัดสินผลงาน  วันเสาร์ที่ 15  กันยายน 2561  และ ประกาศผลการประกวด วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 

 งานพิธีมอบรางวัล วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน  2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคาร UCF ซ.รามค าแหง 24                         
แยก 2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 

 

 เงือ่นไขการสมัคร กฎกตกิา 
1.) การสมัครจะต้องส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานส าเนาสูติบัตรเด็กหรือส าเนาบัตรประชาชนแนบมาพร้อมด้วย โดย ส่งใบ
สมัครพร้อมหลักฐาน มาที่ สมาคมสหพันธ์สตรีเพ่ือสันติภาพโลก (ประเทศไทย) เลขที่ 4  อาคาร UCF ซ.รามค าแหง 24 
แยก 2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240   
2.) การวาดภาพใช้เทคนิคอิสระยกเวน้ การปะติด 
3.) เทคนิคสีที่ใช้โดยไม่จ ากัดประเภทสี ตามแต่ผู้เข้าประกวดถนัด 
4.)  เด็กนักเรียนวาดภาพสดในสนามแข่งขันใช้เวลา 2 ช่ัวโมง 
5.) แต่ละโรงเรียนสามารถส่งใบสมัครไม่จ ากัดจ านวน 
6.) นักเรียนที่เข้าประกวดต้องน าอุปกรณ์ทั้งหมดมาเอง 
7.)  ผลงานต้องอยู่บนกระดาษ 80-100 ปอนด์   ขนาด 19 x15 น้ิว               
เว้นขอบในด้านละ 2 น้ิว  ตีกรอบด้วยดินสอ  (ตามภาพ)  ขนาดกระดาษต้องตรงตามท่ีก าหนดน้ีเท่าน้ัน ถ้าผิดขนาด ถือว่า
ผิดกติกาการประกวด ด้านหลังช้ินงาน ให้เขียนช่ือ-นามสกุล โรงเรียน รุ่นอายุ ท่ีอยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
8.) ผลงานทุกช้ินที่เข้าประกวดเป็นกรรมสิทธ์ิและลิขสิทธ์ิของสมาคมสหพันธ์สตรีเพ่ือสันติภาพโลก (ประเทศไทย) รวมถึง
การเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ 

 

การตัดสนิการประกวด และเกณฑก์ารพิจารณา 
1.) ความสอดคล้องของภาพกับหัวข้อที่ก าหนด 
2.) ด้านความคิดริเริมสร้างสรรค์ 

  3.) ความสมบูรณ์ของผลงาน และความสวยงาม  
  4.) เทคนิคและการใช้สี 
  5.) ผลงานต้องถูกต้องตามเง่ือนไขการสมัครและการส่งผลงานทุกประการ 
 

ประสานงาน และติดตามขา่วสารเพิม่เตมิไดท้ี่ 

 นางศศิจรรยา  อัศวรัตนกสิกร โทรศัพท์ 0-2318-3371 มือถือ 08-1572-2205 แฟกซ์ 0-2718 -5086   
      E-MAIL:thaiwfwpa@gmail.com , ID LINE : aoy_parita Facebook page : wfwpthai  (สมาคมสหพันธ์สตรีเพ่ือสันตภิาพโลก – ประเทศไทย) 


