
โครงการประกวดวาดภาพศิลปะเด็ก  
“เบิกฟ้าอรุณรุ่ง แห่งรัชกาล” 

 

หลักการและเหตุผล 
 สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ ร่วมกับกลุ่มศิลปินเมืองแปะ ได้ด าเนินงาน
ทางศิลปะมาอย่างต่อเนื่อง แสดงถึงความมุ่งมั่นทุ่มเท และมีเจตนารมณ์อัน  แน่วแน่ในการด าเนินงานทางศิลปะของชาว
จังหวัดบุรีรัมย์ อันจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ เป็นสมบัติของแผ่นดิน และส่งผลต่อชุมชน โดยเฉพาะเยาวชนรุ่นหลัง
ของชนชาวเมืองแปะ ในการศึกษาวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ตลอดจนการสืบทอดเจตนารมณ์ให้ต่อเนื่องไปสู่อนาคต   
ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของศิลปกรรมหลากหลายรูปแบบ   

สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ  และกลุ่มศิลปินเมืองแปะมีความเห็นร่วมกัน
จัดการประกวดภาพศิลปะเด็ก ภายใต้หัวข้อ “เบิกฟ้าอรุณรุ่ง แห่งรัชกาล” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร  ส่งเสริมสุนทรียภาพให้กับเยาวชนในจังหวัดบุรีรัมย์ 
และศิลปะเองก็เป็นสื่อที่ท าให้มวลมนุษยชาติยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น เพราะศิลปะคือ ความงามที่มนุษย์สร้างขึ้น จิตใจที่งาม
ย่อมพร้อมจะสร้างความงาม เมื่อจิตใจงามทุกอย่างก็จะงามตามไปด้วย และในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าสภาพสังคมปัจจุบันที่เร่ง
รีบแข่งขันทางเศรษฐกิจจนท าให้สภาพจิตใจเกิดการเครียด และศิลปะเองก็เป็นตัวบ าบัดจิตใจจากสภาวะเครียดได้  ด้วย
เหตุนี้ทางสาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ และกลุ่มศิลปินจึงเห็นว่าควรสร้างแนวคิด
ด้านสุนทรียภาพให้กับเยาวชนด้วยการจัดประกวดศิลปะเด็กในครั้งนี ้

 วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร   
2. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้เยาวชนส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และท าความดี  
3. เพ่ือให้เยาวชนได้แสดงออกด้านสุนทรียภาพ   
4. เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถทางด้านศิลปะ 

วิธีด าเนินการ 
1. เสนอโครงการ  เพื่อพิจารณา 
2. ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
3. ประชาสัมพันธ์ / ส่งหนังสือเชิญชวน / ติดประกาศ 
4. ด าเนินการตามกิจกรรม 
- จัดประกวดวาดภาพ 
- จัดนิทรรศการ 

5. ประเมินผล / สรุปโครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
วันที่  16  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และกลุ่มศิลปินเมือง
แปะ 
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งบประมาณในการด าเนินงาน 
1. ค่ารางวัลการประกวดวาดภาพศิลปะเด็ก  23,700   บาท 
2. ค่าวัสดุในการจัดการประกวด      5,000  บาท 
    รวม    28,700  บาท 
 

หัวข้อในการประกวดศลิปะเดก็  “เบิกฟ้าอรุณรุ่ง แห่งรัชกาล” 
 

 

ก าหนดการประกวดวาดภาพ 
 ประกวดวาดภาพ  วันที่  16  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 13.00 น. 
      มอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตร  เวลา  17.00 น. 

สถานที่ประกวด    อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
หลักเกณฑ์   การประกวดแบ่งออกเป็น   5  ระดับ  ดังนี้ 

1. ระดับปฐมวัย  (อนุบาล)  ขนาดภาพ  11  15  นิ้ว  (ไม่รวมกรอบ) 
2. ระดับช่วงชั้นที่ 1  (ป.1–ป.3)  ขนาดภาพ  11 15  นิ้ว  (ไม่รวมกรอบ) 
3. ระดับช่วงชั้นที่ 2  (ป.4–ป.6)  ขนาดภาพ  15  22  นิ้ว  (ไม่รวมกรอบ) 
4. ระดับช่วงชั้นที่ 3  (ม.1–ม.3)  ขนาดภาพ  15  22  นิ้ว  (ไม่รวมกรอบ) 
5. ระดับช่วงชั้นที่ 4  (ม.4–ม6 / ปวช.) ขนาดภาพ  15  22  นิ้ว  (ไม่รวมกรอบ) 
6. ผู้เข้าแข่งขนัต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์ 

หมายเหตุ   ทุกระดับสามารถเลือกใช้สีในการสร้างสรรค์ผลงานวาดภาพระบายสีได้โดยไม่จ ากัดเทคนิค   
โดยใช้ได้ทั้งสีเทียน  (Oil Pastels)  ดินสอสี  สีน้ า สีโปสเตอร์  ฯลฯ 
 (ให้ผู้เข้าแข่งขันน าอุปกรณ์ทุกอย่างมาเอง  ยกเว้นกระดาษ  ทางคณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้) 
 

รางวัลการประกวดศิลปะเด็ก 
ระดับปฐมวัย  (อนุบาล) 
  รางวัลยอดเยี่ยม  1,000  บาท  พร้อมเกียรติบัตร   1  รางวัล โล่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
  รางวัลดีเด่น    800  บาท  พร้อมเกียรติบัตร   1  รางวัล 
  รางวัลดี     500  บาท  พร้อมเกียรติบัตร   1  รางวัล 
  รางวัลสร้างสรรค์     100  บาท  พร้อมเกียรติบัตร    10  รางวัล 
  รวม             3,300  บาท           13  รางวัล 
ระดับประถมศึกษาตอนต้น   (ป.1 – ป.3) 
  รางวัลยอดเยี่ยม  1,000  บาท  พร้อมเกียรติบัตร   1  รางวัล โล่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
  รางวัลดีเด่น    800  บาท  พร้อมเกียรติบัตร   1  รางวัล 
  รางวัลดี     500  บาท  พร้อมเกียรติบัตร   1  รางวัล 
  รางวัลสร้างสรรค์     100  บาท  พร้อมเกียรติบัตร    10  รางวัล 
  รวม             3,300  บาท           13  รางวัล 
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ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  (ป.4 – ป.6) 
  รางวัลยอดเยี่ยม            1,200  บาท  พร้อมเกียรติบัตร   1  รางวัล โล่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
  รางวัลดีเด่น            1,000  บาท  พร้อมเกียรติบัตร   1  รางวัล 
  รางวัลดี      800  บาท  พร้อมเกียรติบัตร   1  รางวัล 
  รางวัลสร้างสรรค์     100  บาท  พร้อมเกียรติบัตร   10  รางวัล 
  รวม             5,000  บาท           13  รางวัล 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   (ม.1 – ม.3) 
  รางวัลยอดเยี่ยม            1,500  บาท  พร้อมเกียรติบัตร   1  รางวัล โล่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
  รางวัลดีเด่น            1,200  บาท  พร้อมเกียรติบัตร   1  รางวัล 
  รางวัลดี     900  บาท  พร้อมเกียรติบัตร   1  รางวัล 
  รางวัลสร้างสรรค์    200  บาท  พร้อมเกียรติบัตร     10  รางวัล 
  รวม             5,600  บาท                      13  รางวัล 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   (ม.4 – ม.6/ปวช.) 
  รางวัลยอดเยี่ยม             2,000  บาท  พร้อมเกียรติบัตร   1  รางวัล โล่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
  รางวัลดีเด่น            1,500  บาท  พร้อมเกียรติบัตร   1  รางวัล 
  รางวัลดี    1,000  บาท  พร้อมเกียรติบัตร   1  รางวัล 
  รางวัลสร้างสรรค์    200  บาท  พร้อมเกียรติบัตร    10  รางวัล 
  รวม            6,500  บาท           13  รางวัล 
รวมเงินรางวัลการประกวดศิลปะเด็กทั้งสิ้น 23,700  บาท  รวม  65  รางวัล 
รวมรางวัลโล่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  รวม  5  รางวัล 
 
เกณฑ์การตัดสิน   พิจารณาตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ / เนื้อหาสื่อความหมายได้ชัดเจน 40  คะแนน 
2. การจัดองค์ประกอบศิลป์     20  คะแนน 
3. เทคนิค/ฝีมือ/ความประณีต     20  คะแนน 
4. ความเสร็จสมบูรณ์ของภาพโดยรวม    20  คะแนน 

 
หมายเหตุ   การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด  ผลงานทุกชิ้นเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์ และจัดแสดงร่วมกับสาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ และกลุ่มศิลปินเมืองแปะ  
ในวันที่  20 กุมภาพันธ์ – 14  มีนาคม  2561 ณ อาคารนวัตปัญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   

 

คณะกรรมการตัดสินผลงาน 
1. นายจักรี  หาญสุวรรณ  ข้าราชการบ านาญ      ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.อโศก  ไทยจันทรารักษ์   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศิลปะ รองประธานกรรมการ 

     และการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์    
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3. อาจารย์ทรงเกียรติ  สมญาติ  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปศึกษา  กรรมการ 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   
4. อาจารย์ประภาส  ไชยเขตร  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปศึกษา  กรรมการ 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์    
5. อาจารย์ภู่กัน  เจ๊กไธสง    อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปศึกษา  กรรมการ 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์      
6. นางนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์         ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนนางรองพิทยาคม กรรมการและเลขาฯ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร   
2. เยาวชนมีจิตส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และเห็นคุณค่าของการท าความดี  
3. เยาวชนได้ร่วมแสดงสุนทรียภาพผ่านผลงานศิลปะ   
4. เยาวชนได้แสดงความสามารถทางด้านศิลปะ และภาคภูมิใจที่ได้น าเสนอผลงานต่อสาธารณชน 

 
.................................................... 

                                       


