
 
 
 
 

กติกาการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “เยาวชนกับการสร้างเสริมสุขภาพ” 
เนื่องในงานมหกรรมสุขภาพ Bangsaen Health Festival 

จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา และ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุร ี
วันศุกร์ที่ ๑๙  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
------------------------------------------- 

๑. หัวข้อการประกวด  “เยาวชนกับการสร้างเสริมสุขภาพ”  
๒. ระดับการประกวด   ระดับการประกวดมี ๒ ระดับ  คือ  

๑. ระดับประถมศึกษา ตอนปลาย ป.๔-๖ 
๒. ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น ม.๑-๓ 

๓. กติกาการวาดภาพ 
 ๑.  ให้ผู้เข้าร่วมการประกวด จินตนาการและวาดภาพระบายสีในหัวข้อดังกล่าวลงในกระดาษอาร์ต ๑๐๐ 
ปอนด์ ขนาด  (๕๖ × ๓๘ ซม.) 

โดยผู้เข้าร่วมประกวด สามารถใช้สีและเทคนิคประเภทงานจิตรกรรมในประเภท เช่น สีนํ้า หรือ สีโปสเตอร์  
ยกเว้นสื่อประสมทั้งหมด   

๒. ผู้ส่งผลงานจะต้องกรอกใบสมัคร ณ สถานที่จัดงานให้ชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน เพ่ือความสะดวกใน
การติดต่อกลับภายหลัง พร้อมคําบรรยายแนวคิดของภาพวาดประมาณ ๕ – ๖ บรรทัด แนบมาด้วย 

๓. ภาพที่วาดในการประกวดจะต้องสื่อถึงบทบาทของเยาวชน กับแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ 
๔. ผลงานที่วาดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์จากตัวผู้เข้าประกวดเท่าน้ัน มิใช่ผลงานที่เคยมีอยู่แล้ว หากพบว่า

เป็นผลงานที่คัดลอก จะถูกตัดสิทธ์ิในการเข้าประกวดทันที 
๕. รูปแบบผลงานที่เข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยประกวดหรือได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน กรณีมี

ผลงานชนะการประกวดมาก่อน แล้วเป็นที่ประจักษ์ในภายหลังว่าเป็นผลงานที่ลอกเลียนมาจากผู้อ่ืน ผู้เข้าประกวด
ต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

๖. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ทั้งน้ีขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่มอบรางวัลหน่ึงรางวัลใด กรณีที่เห็นว่า
ไม่เหมาะสม  

๗.  ผู้เข้าร่วมการประกวด สามารถส่งผลงานได้เพียงหน่ึงช้ิน ต่อ  ๑ คน 
๘. ผู้สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
๙. ผลงานทุกช้ินที่ส่งเข้าประกวดเป็นลิขสิทธ์ิของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๑๐. กระดาษในการวาดภาพ คณะผู้จัดงานจะเป็นผู้จัดเตรียมให้  

                    (อุปกรณ์อ่ืนๆ ใหผู้้เข้ารว่มประกวดจะต้องเตรียมมาเอง เช่น สี ภู่กัน ฯลฯ)  
หมายเหตุ :   กรณีที่เกิดข้อขัดแย้งใด ๆ  เกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขัน ขอสงวนสิทธ์ิในการตัดสินให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการ และถือเป็นข้อยุติ 
๔. เกณฑ์การตัดสิน 
 ๑. ความคิดสรา้งสรรค์       ๒๐   คะแนน 
 ๒. ความสอดคล้องของภาพตามเน้ือหาที่กําหนด    ๒๐  คะแนน 
 ๓. การจัดองค์ประกอบของภาพ               ๒๐  คะแนน 
 ๔. การให้สสีัน        ๒๐  คะแนน 
 ๔. ความประณีต ความสวยงามและความสมบูรณ์ของภาพโดยรวม  ๒๐  คะแนน 
    รวมทั้งหมด                                ๑๐๐  คะแนน 
 



๒ 
 

๕. รายละเอียดการให้คะแนน 
  (๑) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ( ๒๐ คะแนน )  พิจารณาภาพ ดังนี ้
          - ออกแบบภาพมีความแปลกใหม ่
         - ผลงานออกแบบสีของภาพ เด่น แปลก ไมเ่ลียนแบบผู้อ่ืน 

(๒) เนื้อหาสาระของภาพ  (๒๐ คะแนน )  พิจารณาเนื้อหาสาระ  ดังนี ้
        - เน้ือหาสาระของภาพ มีความสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด 

(๓) องค์ประกอบศิลป์ ( ๒๐ คะแนน )  พจิารณารูปแบบตามหลักการของศลิปะ ดังนี ้
       - เอกภาพ  (Unit)   คือการจดักลุ่มเน้ือหาเรื่องราว ไม่กระจัดกระจาย 
        - สมดุล (Balance) คือการจดัวางลักษณะของภาพให้เกิดความพอดีหรือสมดุลกัน 
        - ความกลมกลนื และความขัดแย้ง เก่ียวกับสี รูปร่าง รูปทรง เส้น 
        - จุดเด่นและการเน้นของภาพ 
       - รูปร่าง ( Shape) และรูปทรง (Form) ประกอบด้วย ความกว้าง ความยาว และความหนามี
ลักษณะเป็น ๓ มิติ 

(๔)  การให้สสีัน ( ๒๐ คะแนน  )  พิจารณาการระบายสีของภาพ ดังนี้                  
         -  สีของภาพแสดงแสงเงาที่กลมกลืนและเด่นชัด 
  - เทคนิคการระบายสีของภาพระยะใกล้หรอืระยะไกล และการใช้สีตัดเส้นภาพ 

(๕)  ความประณีต ความสวยงามและความสมบูรณ์ของภาพ  ( ๒๐ คะแนน )  พิจารณาผลงาน ดังนี ้
     -  ภาพวาดมีความสัมพันธ์กับเน้ือหาสาระที่กําหนด มีความครบถ้วน 
          - จัดภาพน่าสนใจ มจีุดสนใจที่เด่นชัด 
        - จัดองค์ประกอบทางศิลปะได้เหมาะสม กลมกลืน 
          - มีความประณีต สะอาด เรียบร้อย 
๖. ขั้นตอนดําเนนิการ 

(๑)  ประชาสมัพันธ์การประกวด 
              ระหว่างวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

(๒)  จัดประกวด  
              วันศุกร์ที่  ๑๙  มกราคม ๒๕๖๑ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
 (๓)  ตัดสินผลงาน 

วันศุกร์ที่  ๑๙  มกราคม ๒๕๖๑ เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  
(๔)  ประกาศผลและมอบรางวัล 

วันศุกร์ที่  ๑๙  มกราคม ๒๕๖๑ เวลา  ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป 
 (๕)  สถานทีป่ระกวด 

ห้องสโมสรนิสติคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี  
๗. รางวัลจากการประกวด 
 รางวัลการประกวดทั้ง ๒ ระดับ มีรางวัลดังน้ี  
  ๑.  รางวัลชนะเลิศ เงินทุนการศึกษาและเกียรติบัตร พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียน  ๕,๐๐๐  บาท 
 ๒.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร      ๓,๐๐๐  บาท 
 ๓.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่  ๒ ทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร      ๒,๐๐๐  บาท  
 ๔.  รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร จํานวน ๒ รางวัลๆ ละ     ๑,๐๐๐  บาท 
๘. สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม :  

โทร ๐๓๘-๓๘๖๕๕๔ ต่อ ๒๒๙๑ โทรสาร ๐๓๘-๓๘๖๕๕๗ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการ
ประกวดได้ที่  www.med.buu.ac.th  



๓ 
 

 
 
 
 

ใบสมัครเข้ารว่มประกวดวาดภาพในงานมหกรรมสุขภาพ Bangsaen Health Festival 
ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนกับการสร้างเสริมสขุภาพ” 

******************** 
 
ประเภทการสมัครเขา้ร่วมโครงการ  ระดับประถมศึกษา ตอนปลาย (ป.4-6) 
 

      ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น  (ม.1-3) 
 
รายละเอียดผูส้มัคร 

ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................อายุ.............ปี เพศ.............. 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน         -                                                       -             -  

วัน/เดือน/ปีเกิด............................สถานศึกษา...................................................................ช้ัน........................... 

ที่อยู่  เลขที่.............หมู่.............ซอย................................ถนน........................................ตําบล.......................... 

อําเภอ................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์................................. 

เบอร์โทรศัพท์...................................................................เบอร์มือถือ................................................................ 

E-Mail………………………………………………………………………………………………………………..………………………….…. 

ช่ือผู้ปกครอง / อาจารย์ผู้ดูแล............................................................................................................................ 

เบอร์ติดต่อ.......................................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ..........................................................ผู้สมัคร 

(.................................................................)  

 

ลงช่ือ...........................................ผู้ปกครอง/อาจารย์ 

(............................................................................) 

 

 **หมดเขตภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560 

 

 


