
 
 

 

 

 

กิจกรรมส่งภาพวาดประกวดชิงทุนการศึกษา  
ภายใต้ธีมงาน “ช้างสี่งาชูตระหง่าน ไดโนเสาร์อลังการ สู่อุทยานธรณีโลก” 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เฉลิมพระเกียรติ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  

1. กติกาการส่งภาพเข้าประกวด 
 1. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ต้องมีอายุระหว่าง 12-15 ปี หรือ เรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 2. ใช้กระดาษหนา 100 ปอนด์ ขนาด 15 x 22 นิ้ว 
 3. เทคนิคที่ใช้วาดภาพมี 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทสีไม้ และ ประเภทสีน้้า (ผู้เข้าประกวด 1 คน สามารถส่งภาพ
เข้าประกวดได้ทัง้ 2 ประเภท) 
 4. ภาพทีส่่งเข้าประกวดจะต้องอยู่ภายใต้ธีมงาน “ช้างสี่งาชูตระหง่าน ไดโนเสาร์อลังการ สู่อุทยานธรณีโลก”  
 5. ภาพที่ส่งต้องเป็นภาพที่วาดด้วยฝีมือ และความคิดของตัวเอง ไม่ได้ลอกเลียนหรือผู้อื่นวาดให้  
2. วิธีการสมัคร 
 1. กรอกใบสมัครพร้อมส่งใบสมัครมาที่ 044-370742 หรืออีเมล์ khoratfossilfest@gmail.com  หัวเรื่อง [ส่งใบ
สมัครการประกวดวาดภาพจีโอพาร์คเฟสติวัล2021]  โรงเรยีน สังกัด อ าเภอ จังหวัด ตัวอย่างเช่น [ส่งใบสมัครการ
ประกวดวาดภาพจีโอพาร์คเฟสติวัล2021] โรงเรียนบ้านxxx สังกัดส้านักงานxxxxxx อ้าเภอxxxxx จังหวัดxxxxx หรือ Fax 
044-370742 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณมยุรี  081-0735200 คุณอริสสรา 093-3202267 

2. แนบใบสมัครมาพร้อมผลงานส่งทางไปรษณีย์ โดยแจ้งชื่อ ทีอ่ยู่ อายุ และสังกัดหรือสถานศกึษา ตั้งแต่วันที่
ประกาศ – 25 กุมภาพันธ์ 2564  
3. ช่องทางการส่งผลงาน 
 1. ส่งผลงานด้วยตนเอง ที่ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรพัยากรธรณีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
เฉลิมพระเกียรติ บ้านโกรกเดือนห้า ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  
 2. ส่งทางไปรษณีย์ มาที่ สถาบนัวิจัยไม้กลายเปน็หินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติ 
184 หมู่ 7 ถ.มิตรภาพ - หนองปลิง บ้านโกรกเดือนห้า ต.สุรนารี อ.เมือง จ. นครราชสีมา 30000 
โทรศัพท์ : 044 - 370739 - 41  โทรสาร : 044 – 370742 
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4. เกณฑ์การตัดสิน รวมทั้งหมด  100 คะแนน ประกอบด้วย 

 1. ความคิดสร้างสรรค์ 20  คะแนน 
 2. ความสอดคล้องของภาพตามเนื้อหาที่ก้าหนด 20 คะแนน 
 3. การจัดองค์ประกอบของภาพ 20 คะแนน 
 4. การให้สีสัน 20 คะแนน 
 5. ความประณีต ความสวยงามและความสมบูรณ์ของภาพโดยรวม 20 คะแนน 

5. รายละเอียดการให้คะแนน 
(1.) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ( 20 คะแนน )  พิจารณาภาพ ดังนี้ 

  - ออกแบบภาพมีความแปลกใหม่ จินตนาการเป็นเลิศ 
          - ผลงานออกแบบสีของภาพ เด่น แปลก แหวกแนว แต่โดนใจ ไม่เลียนแบบผู้อื่น 

(2.) เนื้อหาสาระของภาพ  (20 คะแนน )  พจิารณาเนื้อหาสาระ  ดังนี้ 
         - เนื้อหาสาระของภาพ มีความสอดคล้องกับชื่อเรื่องที่ก้าหนด  

(3.) องค์ประกอบศิลป์ ( 20 คะแนน )  พิจารณารูปแบบตามหลักการของศิลปะ ดังนี้ 
        - เอกภาพ  (Unit)   คือการจัดกลุ่มเนื้อหาเร่ืองราว ไม่กระจัดกระจาย 
        - สมดุล (Balance) คือการจัดวางลักษณะของภาพให้เกิดความพอดีหรือสมดุลกัน 
       - ความกลมกลืน และความขัดแย้ง เกี่ยวกับสี รูปร่าง รูปทรง เส้น จุดเด่นและการเนน้ของภาพ 
         - รูปร่าง ( Shape) และรูปทรง (Form) ประกอบด้วย ความกวา้ง ความยาว และความหนา           

 (4.)  การให้สีสัน ( 20 คะแนน )  พิจารณาการระบายสีของภาพ ดังนี้                  
        -  สีของภาพแสดงแสงเงาที่กลมกลืนและเด่นชัด การระบายสขีองภาพมีระยะใกล้-ระยะไกล 

(5.)  ความประณีต ความสวยงามและความสมบูรณ์ของภาพ  ( 20 คะแนน )  พิจารณาผลงาน ดังนี้ 
     - ภาพวาดมีความสัมพนัธ์กับเนือ้หาสาระที่ก้าหนด มีความครบถ้วน จัดภาพน่าสนใจ ที่เด่นชัด 
                       - จัดองค์ประกอบทางศิลปะได้เหมาะสม กลมกลืน- มีความประณีต สะอาด เรียบร้อย 
   6.  รางวัลทั้ง 2 ประเภท 
 1. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1   เงินรางวลั 4,000 บาท พร้อมโลร่างวัล 
 2. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2   เงินรางวลั 2,500 บาท พร้อมโลร่างวัล 
           3. รางวัลชนะเลิศอันดบัที่ 3   เงินรางวลั 1,500 บาท พร้อมโล่รางวัล 
           4. รางวัลชมเชย    เงนิรางวัล 800 บาท   พร้อมโล่รางวัล 
           5. รางวัลชมเชย    เงนิรางวัล 800 บาท   พร้อมโล่รางวัล 
  



 
 

 
 
 
 

 

ใบสมัคร 
กิจกรรมส่งภาพวาดประกวดชิงทุนการศึกษา  

ภายใต้ธีมงาน “ช้างสี่งาชูตระหง่าน ไดโนเสาร์อลังการ สู่อุทยานธรณีโลก” 
ส่งผลงานและใบสมัครภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  

ณ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ  
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  

 

โรงเรียน..................................................................................................................... ....................................................... 

สังกัด ............................................................................................................................. ..................................................... 

ต้าบล....................................................อ้าเภอ...............................................จังหวัด.................................................... 

เบอร์โทร....................................................................  

ผู้เข้าประกวด 

1. ชื่อ - สกุล ..................................................................ระดับชั้น ..................... เบอร์โทร................................. 

2. ชื่อผลงานการประกวด

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

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

 
 

 
 

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 

(ลงชื่อ) ........................................................... ผู้รับรอง 

(..................................................................) 
ต้าแหน่ง .................................................................... 

 

ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติม  
นางสาวมยุรี ยศกลาง      081-0735200 
นางสาวอริสสรา สุวรรณ  093-3202267 
 


