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เกณฑ์การตัดสิน ขั้นตอนดำาเนินการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กำาหนดการการเปิดงาน
การจัดแสดงนิทรรศการ และการประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ

 “ตามรอยพระราชดำาริ สู่ประโยชน์สุข”

คณะกรรมการตัดสิน

รางวัลการประกวด

ความคิดสร้างสรรค์	 	 	 20	คะแนน

ความสอดคล้องของภาพตามเนื้อหา	 	 20	คะแนน

ที่กำาหนด    

การจัดองค์ประกอบของภาพ	 	 20	คะแนน

การให้สีสัน    20	คะแนน

ความประณีต	ความสวยงามและความ	 20	คะแนน

สมบูรณ์ของภาพโดยรวม   

รวมคะแนนทั้งหมด	 	 	 100	คะแนน

(1) รางวัลชนะเลิศ เงินทุนการศึกษา 8,000 บาท พร้อมโล่ประกาศ

เกียรติคุณ	

(2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท 

พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ				

(3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท 

พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ						

(4)	ใบประกาศเกียรติคุณสำาหรับผู้ได้รับรางวัลชมเชย	อีก	7	รางวัล

 สอบถามได้ที่	 : สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสาน

งานโครงการอันเนื ่องมาจากพระราชดำาริ	 (สำานักงาน	 กปร.) 

โทรศ ัพท ์ 02-280-6193 - 199  ต ่อ 159, 185 

โทรสาร  02-280-6206, 02-629-9181  และสามารถเข้า

ชมข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 และดาวน์โหลดใบสมัคร

ได้ที่	www.rdpb.go.th	

จัดโดย สำานักงาน	กปร.

วันเสาร์ที่	4	ธันวาคม	2553	 

ณ	หอรัชมงคล	สวนหลวง	ร.9	กรุงเทพมหานคร

1.	รับสมัคร   ระหว่างวันท่ี 12–30 พฤศจิกายน

    2553

2.	วันที่จัดการประกวด	 	 วันเสาร์ที่	4	ธันวาคม	2553	

3.	ระยะเวลาดำาเนินการประกวด	 ระหว่างเวลา		09.30–12.30	น.

4.	ตัดสินผลงาน		 	 เวลา		14.00	–15.00	น.	

5.	ประกาศผลและมอบรางวัล	 เวลา		15.00	น.	

6.	สถานที่ประกวด	 	 ณ	หอรัชมงคล	สวนหลวง	ร.9	

	 	 	 	 กรุงเทพมหานคร

1.	อาจารย์	วิชัย		จิตมาลีรัตน์		 	 สำานักงานคณะกรรมการ 

     การอาชีวศึกษา

2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	เทิดศักดิ์		เหล็กด ี มหาวิทยาลัยศิลปากร

3.	อาจารย์	อนุชา		โสภาคย์วิจิตร	  มหาวิทยาลัยศิลปากร

4.	นายตรีวิทย์		วินิชสำาเภาทิพย ์ 	 สำานักงาน	กปร.

5.	นายวิชาญ		ธีระสืบสกุล	 	 สำานักงาน	กปร.

จัดโดย  

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษ 

เพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

(สำ�นักง�น กปร.)

ณ บริเวณหอรัชมงคล สวนหลวง ร.9 กรุงเทพมห�นคร

วันเส�ร์ที่ 4 ธันว�คม 2553

จัดโดย  

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษ 

เพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

(สำ�นักง�น กปร.)

ณ บริเวณหอรัชมงคล สวนหลวง ร.9 กรุงเทพมห�นคร

วันเส�ร์ที่ 4 ธันว�คม 2553

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประกวดวาดภาพ	 และอาจารย์ 

ผู้ควบคุมดูแล

-	ชมนิทรรศการบริเวณโดยรอบหอรัชมงคลสวนหลวง	ร.9

ผู้เข้าร่วมการประกวดรายงานตัว/รับอุปกรณ์	 /ตรวจสอบ

อุปกรณ์ที่นำามาเอง

-	รับฟังหลักเกณฑ์	/กติกาจากคณะกรรมการตัดสิน			

นายเฉลิมเกียรติ	แสนวิเศษ	 เลขาธิการ	กปร.	กล่าว

รายงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

-	ฯพณฯ	พลอากาศเอก	กำาธน	สินธวานนท์	องคมนตรี	

ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและให้โอวาทแก่ผู้เข้าประกวดวาดภาพ

-	มอบของท่ีระลึกให้แก่คณะกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพ

ดำาเนินการประกวดวาดภาพ 

รับประทานอาหารกลางวัน	 (จัดอาหารให้สำาหรับผู้เข้าร่วม

การแข่งขัน	และอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล)	

ประกาศผล	มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดวาดภาพ	

- ถ่ายภาพร่วมกัน

เวลา 08.00-08.30	น.

เวลา 08.30-09.00	น.

เวลา 09.00-09.30	น.

เวลา 09.30-12.30	น.

เวลา 12.30-13.30	น.

เวลา 15.00	น.



การประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ
ในงาน	“พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง	ร.9”	ครั้งที่	23

วัตถุประสงค์

กติกาการประกวดวาดภาพ 

 นับเป็นระยะเวลามากกว่า	 60	 ปี	 ที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	ทรงบำาเพ็ญพระราชกรณียกิจ	เสด็จฯ	ไปทรงเยี่ยมเยียน

ราษฎรทุกแห่งหนทุกภูมิภาคของประเทศ	 ไม่ว่าสถานที ่นั ้นจะ

ทุรกันดาร	 ยากลำาบาก	 และห่างไกลคมนาคมเพียงใด	 จนก่อให้เกิด

ประโยชน์อันใหญ่หลวงต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างอเนกอนันต์	

เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั้งประชาชนชาวไทยและนานาประเทศมาโดย

ตลอด

	 ในการแก้ไขปัญหาและขจัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของ

ราษฎรให้กลับกลายเป็นความอยู ่ด ีม ีส ุขนั ้น	 	 ได้พระราชทาน

พระราชดำาริเป็นแนวทางในการพัฒนาความเป็นอยู ่	 เพื ่อบำาบัด

ทุกข์	 บำารุงสุขให้เกิดความ	 พออยู่	 พอกินและสามารถพึ่งตนเอง

ได้	  “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ” จึงได้เกิดขึ้นตามแนว

พระราชดำาริมากกว่า	 4,000	 โครงการ/กิจกรรม	 ซึ่งประกอบไป

ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำา	 รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

การเกษตรกรรม	การส่งเสริมอาชีพ	การพัฒนาคุณภาพชีวิต	นอกจาก

นี้	 ยังมีแนวทางการดำาเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เกิด

ผลสำาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

	 ดังนั้น	 สำานักงาน	 กปร.	 จึงได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ	

โดยการจัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพสำาหรับเยาวชนระดับ

มัธยมศึกษา	ประเภททีม	3	คน	เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมใน

การเฉลิมพระเกียรติ	 และแสดงความจงรักภักดีผ่านจินตนาการออกมา

เป็นภาพวาดที่สวยงาม

1.	 เพื่อให้โรงเรียน	 คณะครู	 อาจารย์	 และนักเรียน	 ได้มีส่วนร่วมใน

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2.	เพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการ

พัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อสาธารณชน

1.	 ผู้เข้าร่วมประกวดเป็นนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร	 ระดับ

มัธยมศึกษา	(ม.1	-	ม.6)	ประเภททีม	จำานวน	3	คน

2.	 ให้ผู้เข้าร่วมการประกวด	 จินตนาการ	 และวาดภาพระบายสีใน

หัวข้อดังกล่าวลงในกระดาษวาดเขียน	ขนาด	(56	X	38	ซม.)	โดย

ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถใช้สี	และเทคนิคประเภทงานจิตรกรรม		เช่น		

สีน้ำา  สีโปสเตอร์ สีเมจิก ดินสอสี และปากกาสี (สีหมึกแห้ง) ยกเว้น

เทคนิคสื่อผสมทั้งหมด	

3.	 ภาพที ่วาดในการประกวดจะต้องส ื ่อถ ึง	 พระบาทสมเด ็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงบำาเพ็ญพระราชกรณียกิจจนก่อให้เกิดประโยชน์ 

อันใหญ่หลวงต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างอเนกอนันต์

4. กระดาษในการวาดภาพทางผู้จัดการประกวดจะเป็นผู้จัดเตรียมให้	

(อุปกรณ์อื่นๆ	 ให้ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องเตรียมมาเอง	 เช่น	สี	พู่กัน	

ฯลฯ) 

5.	 ผลงานที่วาดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์จากตัวผู้เข้าประกวด

เท่านั้น	 มิใช่ผลงานที่เคยมีอยู่แล้ว	 หากพบว่าเป็นผลงานที่คัดลอกจะ

ถูกตัดสิทธิ์ทันที

6.	การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด	ทั้งนี้	 ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะ

ไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด	กรณีที่เห็นว่าไม่เหมาะสม	

7.	ผู้สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายใด	ๆ	ทั้งสิ้น

8.	ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของสำานักงาน	กปร.	ท่ีจะ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานได้

9.	 ถ้าผู้เข้าร่วมประกวดวาดภาพมาสายเกินกว่า	 09.10	 น.	 จะตัด

สิทธิ์การเข้าร่วมประกวด

หมายเหตุ	:			กรณีที่ผู้เข้าแข่งขันจะนำาอุปกรณ์ที่ตัวเองเตรียมมาใช้

ในการแข่งขัน	 ต้องผ่านการตรวจและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ

ก่อน หากตรวจพบในภายหลังจะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน  โดยสงวน

สิทธิ์การพิจารณาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการและถือเป็นข้อยุติ


