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โครงการ “แต้มสี เตมิฝัน ปันทุนความรู้” ปี 2 

ประกวดวาดภาพระบายสี โดย... มูลนิธิปันปัญญา 

หลักการและเหตุผล 

มูลนิธิปันปัญญา เป็นองค์กรท่ีมุ่งสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา โดยใช้ศักยภาพด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ และดิจิตอลคอนเทนต์ รวมถึงร่วมส่งเสริมและพัฒนา

ภาคการศึกษาในระดบัชัน้ประถมศึกษาและมธัยมศึกษาภายในประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่าย เพ่ิม

โอกาสให้เยาวชนในเขตพืน้ท่ีห่างไกลและขาดแคลนสื่อการเรียนรู้ให้สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนท่ีมี

คณุภาพ เพ่ิมโอกาสศกึษาตอ่ในระดบัมหาวิทยาลยัมากย่ิงขึน้ ตลอดจนเล็งเห็นความส าคญัในการเรียนรู้

อย่างบรูณาการ จึงได้จดัโครงการประกวดวาดภาพระบายสีระดบัประถมศึกษา ในโครงการ “แต้มสี เติม

ฝัน ปันทนุความรู้” เพ่ือให้นกัเรียนและเยาวชนได้แสดงความสามารถ โดยใช้จินตนาการ ผสมผสานความรู้

และความคิดสร้างสรรค์ผ่านการวาดภาพระบายสี เพ่ือเผยแพร่ความเข้าใจเก่ียวกับวฒันธรรมและการ

ด าเนินชีวิตของวยัเดก็เสริมสร้างพฒันาการเรียนรู้ 

ซึ่งจากในปี 2561 ท่ีผ่านมา มูลนิธิปันปัญญา ได้จัดโครงการประกวดวาดภาพระบายสีระดับ

ประถมศึกษา ในโครงการ “แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้” ปี 1 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากโรงเรียน 

คณุครู และนกัเรียนท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการจากทั่วประเทศไทย และยังได้รับการสนับสนุนโครงการจาก

ภาคีเครือขา่ยผู้สนบัสนนุใจดีจาก บริษัท แลคตาซอย จ ากดั, บริษัทนานมี จ ากดั, ศนูย์หนังสือจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั ท่ีได้สนบัสนนุของรางวลัให้กับนักเรียนท่ีได้รับรางวลั รวมถึงนักเรียนท่ีได้ส่งผลงานเข้าร่วม

ประกวดทุกคน และทาง มลูนิธิปันปัญญา ได้คดัเลือกน าผลงานของนักเรียนท่ีได้รับรางวลัในการจัดท า

โครงการ ไปจดัท าสมดุปันปัญญา เพ่ือแจกให้กับโรงเรียนท่ีขาดแคลนสมดุตามจังหวดัต่าง ๆ จ านวน 31 

โรงเรียน รวม 12,000 เลม่  

ดงันัน้ ในปี 2562 นี ้มลูนิธิฯ จึงจดัท าโครงการ “แต้มสี เติมฝัน ปันทนุความรู้” ปี 2 เพ่ือเป็นการส่งเสริม

ความสามารถและเสริมสร้างการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ให้นักเรียนและเยาวชนได้มีพืน้ท่ีในการแสดง

ความสามารถ โดยใช้จินตนาการ ผสมผสานความรู้และความคิดสร้างสรรค์ผา่นการวาดภาพระบายสี เพ่ือ

เผยแพร่ความเข้าใจเก่ียวกบัวฒันธรรมและการด าเนินชีวิตของวยัเดก็เสริมสร้างพฒันาการเรียนรู้ตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือให้จดักิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้พฒันาเยาวชนท่ีเป็นอนาคตของชาติ  

1.2 เพ่ือเป็นการสง่เสริมให้เยาวชนแสดงความสามารถ โดยใช้จินตนาการ ผสมผสานความรู้ และ

ความคิดสร้างสรรค์ ผา่นการวาดภาพระบายสี 

1.3 เยาวชนได้แสดงความสามารถเพ่ือหาทนุการศกึษเลา่เรียนด้วยตนเอง ท าให้รู้สกึภาคภมูิใจ 

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

นกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 (ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ‟ ประถมศกึษาปีท่ี 6) 

หัวข้อการประกวดวาดภาพ 

1) หวัข้อ สืบสานวฒันธรรมท้องถ่ิน เคียงคูแ่ผน่ดินสยาม 

2) หวัข้อ แนวคิดพอเพียง ชีวิตเพียงพอ 

3) หวัข้อ เทคโนโลยีก้าวไกล เดก็ไทยก้าวหน้า 

กติกาประกวด 

1. ให้ผู้ เข้าร่วมการประกวด จินตนาการและวาดภาพระบายสีในหวัข้อดงักลา่วลงในกระดาษอาร์ต 

100 ปอนด์ ขนาด A3 (42×29.7 Cm.) ท่ีก าหนดให้โดยวาดภาพให้เต็มเนือ้ท่ีกระดาษ ผู้ เข้าร่วมประกวด

สามารถใช้สปีระเภทสีชอล์คเท่านัน้ 

2. ผู้สง่ผลงานจะต้องกรอกใบสมคัร ให้ชดัเจน ถกูต้องและครบถ้วน พร้อมค าบรรยายแนวคิดของ

ภาพวาดประมาณ 5 ‟ 6 บรรทดั แนบมาพร้อมรูปถ่ายและใบสมคัรท่ีมีตราประทับของทางโรงเรียนและลง

ช่ือรับรองโดยคณุครูประจ าโรงเรียนท่ีผู้สมคัรศกึษาอยู่ จัดส่งทางไปรษณีย์ เพ่ือความสะดวกในการติดต่อ

กลบัภายหลงั 

3. ภาพท่ีวาดในการประกวดจะต้องสื่อถึงหวัข้อท่ีเลือกวาดภาพนัน้  

4. ผลงานท่ีวาดต้องเป็นผลงานท่ีสร้างสรรค์จากตวัผู้ เข้าประกวดเท่านัน้ มิใช่ผลงานท่ีเคยมีอยู่แล้ว 

หากพบวา่เป็นผลงานท่ีคดัลอก จะถกูตดัสิทธ์ิในการเข้าประกวดทนัที 
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5. รูปแบบผลงานท่ีเข้าประกวดต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยประกวดหรือได้รับรางวลัจากท่ีใดมาก่อน 

กรณีมีผลงานชนะการประกวดมาก่อน แล้วเป็นท่ีประจักษ์ในภายหลงัว่าเป็นผลงานท่ีลอกเลียนมาจาก

ผู้ อ่ืน ผู้ เข้าประกวดต้องรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดขึน้ทัง้หมด 

6. ผู้ เข้าร่วมการประกวด 1 คน สามารถสง่ผลงานได้ไมเ่กิน 1 ผลงาน ต่อหัวข้อเท่านัน้ โดยผลงาน

เข้าประกวดได้รวมไมเ่กินคนละ 3 ผลงานเท่านัน้  หากได้รับรางวลัจะได้รับรางวลัสงูสดุเพียงรางวลัเดียว 

7. การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสดุ 

8. ผู้สมคัรไมเ่สียคา่ใช้จ่ายใด ๆ ทัง้สิน้ 

9. ผลงานทกุชิน้ท่ีสง่เข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธ์ิของมลูนิธิปันปัญญา 

การส่งใบสมัครพร้อมผลงาน 

สง่ผลงานพร้อมใบสมคัรทางไปรษณีย์ สง่ถึง..... 

มลูนิธิปันปัญญา 
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แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

(วงเลบ็มมุซอง “สง่ผลงานประกวดวาดภาพ”) 

ติดตอ่สอบถาม : 02-821-7889  

การสมัครและส่งผลงาน 

1. สอบถามข้อมลูได้ทาง แฟนเพจ มลูนิธิปันปัญญา : https://www.facebook.com/panpanya.or/  

หรือสง่อีเมลขอแจ้งความประสงค์รับไฟล์ใบสมคัรได้ท่ี อีเมล panpanya.or@gmail.com  

2. กรอกข้อมลูใบสมคัรเข้าร่วมการประกวดภาพวาดและแบบฟอร์มการประกวดภาพวาดให้ครบถ้วน 

3. สง่ใบสมคัรพร้อมสง่ผลงานถึงภายใน วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2562 (นบัวนัท่ีผลงานถึงมลูนิธิฯ) 
*หมายเหต ุ: ผู้ประกวดก าหนดให้ใช้กระดาษ กระดาษ 100 ปอนด์ขนาด A3 เท่านัน้ 

ก าหนดระยะเวลา 

สมคัร  : สอบถามข้อมลูการสมคัรได้ตัง้แตว่นันี ้‟ 30 กรกฎาคม 2562 
    สง่ใบสมคัรพร้อมสง่ผลงานถึงภายใน วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2562 

  (นบัวนัท่ีผลงานถึงมลูนิธิฯ) 



 

มลูนิธิปันปัญญา (Pan Panya Foundation : PPYF) ปันปัญญาเพื่อเด็กไทย ร่วมส่งเสริมการศึกษาด้วยการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลย ี

333 อาคารเล้าเป้งง้วน1 ชัน้ 21 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 02-821-7889 

ตดัสินผลงาน : 1 ‟ 7 สิงหาคม 2562 
ประกาศผล : ทางแฟนเพจ มลูนิธิปันปัญญา :  https://www.facebook.com/panpanya.or/ 
    ภายในวนัศกุร์ท่ี 9 สิงหาคม 2562 
 
 
สง่มอบรางวลั : สง่มอบรางวลัไปยงัโรงเรียนท่ีนกัเรียนได้รับรางวลัภายในวนัท่ี 20 สิงหาคม 2562 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้แทนในการสง่มอบรางวลัให้กบันกัเรียนท่ีได้รางวลั 

เกณฑ์การตัดสิน 

1) ความคิดสร้างสรรค์       20  คะแนน 

2) ความสอดคล้องของภาพตามเนือ้หาหวัข้อท่ีก าหนด   20 คะแนน 

3) การจดัองค์ประกอบของภาพ               20 คะแนน 

4) การใช้สีสนั        20 คะแนน 

5) ความประณีต ความสวยงามและความสมบรูณ์ของภาพโดยรวม  20 คะแนน 

    รวมทัง้หมด                100 คะแนน 

คณะกรรมการการตัดสินประกอบด้วย 

„ คณะกรรมการมลูนิธิปันปัญญา 

„ ครูอาสาสอนศิลปะ 

รางวัลจากการประกวด  

1. รางวลัผลงานยอดเย่ียม จ านวน 1 รางวลั จะได้รับ.... 

- ทนุการศกึษา 3,000 บาท 

- ประกาศนียบตัรจากมลูนิธิปันปัญญาผู้จดัประกวด 

- ของท่ีระลกึจากผู้สนบัสนนุ 

2. รางวลัชนะเลิศ ในแตล่ะหวัข้อ 1 รางวลั (รวม 3 รางวลั) แตล่ะรางวลัจะได้รับ.... 

- ทนุการศกึษา 3,000 บาท  

- ประกาศนียบตัรจากคณะมลูนิธิปันปัญญาผู้จดัประกวด 

- ของท่ีระลกึจากผู้สนบัสนนุ 
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3. รองชนะเลิศ ในแตล่ะหวัข้อ จ านวน 1 รางวลั (รวม 3 รางวลั) แตล่ะรางวลัจะได้รับ.... 

- ทนุการศกึษา 2,000 บาท 

- ประกาศนียบตัรจากมลูนิธิปันปัญญาผู้จดัประกวด 

- ของท่ีระลกึจากผู้สนบัสนนุ 

4. ชมเชย ในแตล่ะหวัข้อ จ านวน 1 รางวลั (รวม 3 รางวลั) แตล่ะรางวลัจะได้รับ.... 

- ทนุการศกึษา 1,000 บาท 

- ประกาศนียบตัรจากมลูนิธิปันปัญญาผู้จดัประกวด 

- ของท่ีระลกึจากผู้สนบัสนนุ 

หมายเหต ุ: ผู้เข้าร่วมการประกวดจะได้รับประกาศนียบตัรการเข้าร่วมประกวดวาดภาพทกุคน 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  

เวบ็ไซต์  : www.panpanya.or.th 

แฟนเพจ  : มลูนิธิปันปัญญา 

อีเมล    : panpanya.or@gmail.com 

เบอร์โทรศัพท์  : 0 ‟ 2821 ‟ 7889 

เวลาท าการ  : จนัทร์ ‟ ศกุร์ เวลา 09.00 ‟ 18.00 น. 

 
 
 

 


