โครงการ “แต้ มสี เติมฝั น ปั นทุนความรู้ ” ปี 3
ประกวดวาดภาพระบายสี โดย... มูลนิธิปันปั ญญา
1. หลักการและเหตุผล
มูล นิ ธิ ปั น ปั ญ ญา เป็ นองค์ ก รที่ มุ่ง สร้ างความเท่ า เที ย มทางการศึก ษา โดยใช้ ศัก ยภาพด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และดิจิตอลคอนเทนต์ รวมถึงร่ วมส่งเสริ มและพัฒนา
ภาคการศึกษาในระดับชัน้ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาภายในประเทศไทยร่ วมกับภาคีเครื อข่าย เพิ่ม
โอกาสให้ เยาวชนในเขตพื ้นที่หา่ งไกลและขาดแคลนสื่อการเรี ยนรู้ให้ สามารถเข้ าถึงสื่อการเรี ยนการสอนที่มี
คุณภาพ เพิ่มโอกาสศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ ้น ตลอดจนเล็งเห็นความสาคัญในการเรี ยนรู้
อย่างบูรณาการ จึงได้ จดั โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา ในโครงการ “แต้ มสี เติม
ฝั น ปั นทุนความรู้ ” ขึน้ เพื่ อให้ นักเรี ยนและเยาวชนได้ มี เวที แสดงความสามารถ โดยใช้ จิ นตนาการ
ผสมผสานความรู้ และความคิดสร้ างสรรค์ผ่านการวาดภาพระบายสี เพื่ อเผยแพร่ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับ
วัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตของวัยเด็กเสริมสร้ างพัฒนาการเรี ยนรู้
เนื่องจากในปี 2561 และ 2562 มูลนิธิปันปั ญญา ได้ จดั โครงการประกวดวาดภาพระบายสีระดับ
ประถมศึกษา ในโครงการ “แต้ มสี เติมฝั น ปั นทุนความรู้ ” ทัง้ 2 ปี ได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดีจากโรงเรี ยน
คุณครู และนักเรี ยนที่สนใจเข้ าร่ วมโครงการจากทัว่ ประเทศไทย และยังได้ รับการสนับสนุนโครงการจาก
ภาคีเครื อข่ายผู้สนับสนุนใจดีจาก บริ ษัท แลคตาซอย จากัด, บริ ษัทนานมี จากัด, ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ที่ได้ สนับสนุนของรางวัลให้ กับนักเรี ยนที่ได้ รับรางวัล รวมถึงนักเรี ยนที่ได้ ส่งผลงานเข้ าร่ วม
ประกวดทุกคน
ดังนัน้ ในปี 2563 นี ้ มูลนิธิฯ จะจัดโครงการ “แต้ มสี เติมฝั น ปั นทุนความรู้ ” ปี 3 เพื่อเป็ นการส่งเสริ ม
ความสามารถและเสริ มสร้ างการเรี ยนรู้ ความคิดสร้ างสรรค์ให้ นกั เรี ยนและเยาวชนได้ มีพื ้นที่ในการแสดง
ความสามารถ โดยใช้ จินตนาการ ผสมผสานความรู้และความคิดสร้ างสรรค์ผ่านการวาดภาพระบายสี เพื่อ
เผยแพร่ความเข้ าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตของวัยเด็กเสริมสร้ างพัฒนาการเรี ยนรู้ตอ่ ไป
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ จดั กิจกรรมเสริมสร้ างการเรี ยนรู้พฒ
ั นาเยาวชนที่เป็ นอนาคตของชาติ
2.2 เพื่อเป็ นการส่งเสริมให้ เยาวชนแสดงความสามารถ โดยใช้ จินตนาการ ผสมผสานความรู้ และ
ความคิดสร้ างสรรค์ ผ่านการวาดภาพระบายสี
2.3 เยาวชนได้ แสดงความสามารถเพื่อหาทุนการศึกษาเล่าเรี ยนด้ วยตนเอง ทาให้ ร้ ูสกึ ภาคภูมิใจ
3. คุณสมบัตผิ ้ ูเข้ าแข่ งขัน
นักเรี ยนที่กาลังศึกษาในช่วงชันที
้ ่ 2 (ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ‟ ประถมศึกษาปี ที่ 6)
สามารถส่งได้ ทงในนามโรงเรี
ั้
ยน และ ในนามบุคคล
4. หัวข้ อการประกวดวาดภาพ
1) หัวข้ อ "ปั นกาลังใจ ก้ าวไปด้ วยกัน”
2) หัวข้ อ "ความสุขของคนไทย”
3) หัวข้ อ "เด็กไทย ใส่ใจรัก(ษ์)โลก”
4) หัวข้ อ "เยาวชนไทย สร้ างสรรค์เทคโนโลยี”
5. กติกาประกวด
1. ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมการประกวด จินตนาการและวาดภาพระบายสีในหัวข้ อดังกล่าวลงในกระดาษอาร์ ต
100 ปอนด์ ขนาด A3 (42×29.7 Cm.) ที่กาหนดให้ โดยวาดภาพให้ เต็มเนื ้อที่กระดาษ ผู้เข้ าร่วมประกวด
สามารถใช้ สีประเภทสีชอล์คเท่านัน้
2. ผู้ส่งผลงานจะต้ องกรอกใบสมัคร ให้ ชดั เจน ถูกต้ องและครบถ้ วน พร้ อมคาบรรยายแนวคิดของ
ภาพวาดประมาณ 5 ‟ 6 บรรทัด แนบมาพร้ อมรูปถ่ายและใบสมัครที่มีตราประทับของทางโรงเรี ยนและลง
ชื่อรับรองโดยคุณครูประจาโรงเรี ยนที่ผ้ สู มัครศึกษาอยู่ จัดส่งทางไปรษณีย์ เพื่อความสะดวกในการติดต่อ
กลับภายหลัง
3. ภาพที่วาดในการประกวดจะต้ องสื่อถึงหัวข้ อที่เลือกวาดภาพนัน้
4. ผลงานที่วาดต้ องเป็ นผลงานที่สร้ างสรรค์จากตัวผู้เข้ าประกวดเท่านัน้ มิใช่ผลงานที่เคยมีอยู่แล้ ว
หากพบว่าเป็ นผลงานที่คดั ลอก จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้ าประกวดทันที
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5. รูปแบบผลงานที่เข้ าประกวดต้ องเป็ นผลงานที่ไม่เคยประกวดหรื อได้ รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน
กรณี มีผลงานชนะการประกวดมาก่อน แล้ วเป็ นที่ประจักษ์ ในภายหลังว่าเป็ นผลงานที่ลอกเลียนมาจาก
ผู้อื่น ผู้เข้ าประกวดต้ องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ ้นทังหมด
้
6. ผู้เข้ าร่วมการประกวด 1 คน สามารถส่งผลงานได้ ไม่เกิน 1 ผลงาน ต่อหัวข้ อเท่านัน้ โดยผลงาน
เข้ าประกวดได้ รวมไม่เกินคนละ 3 ผลงานเท่านัน้ หากได้ รับรางวัลจะได้ รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สดุ
8. ผู้สมัครไม่เสียค่าใช้ จา่ ยใด ๆ ทังสิ
้ ้น
9. ผลงานทุกชิ ้นที่สง่ เข้ าประกวดถือเป็ นลิขสิทธิ์ของมูลนิธิปันปั ญญา
6. การส่ งใบสมัครพร้ อมผลงาน
ส่งผลงานจ่าหน้ าซองผู้สง่ พร้ อมกับใบสมัครทางไปรษณีย์
ส่ง..... มูลนิธิปันปั ญญา ( 065-627-8978) เลขที่ 333 อาคารเล้ าเป้งง้ วน1 ชัน้ 21
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
(วงเล็บมุมซอง “ส่งผลงานประกวดวาดภาพ”)
7. การสมัครและส่ งผลงาน
1. สอบถามข้ อมูลได้ ทาง แฟนเพจ มูลนิธิปันปั ญญา : https://www.facebook.com/panpanya.or/
หรื อ ส่งอีเมลขอแจ้ งความประสงค์รับไฟล์ใบสมัครได้ ที่ อีเมล panpanya.or@gmail.com
2. กรอกข้ อมูลใบสมัครเข้ าร่วมการประกวดภาพวาดและแบบฟอร์ มการประกวดภาพวาดให้ ครบถ้ วน
3. ส่งใบสมัครพร้ อมส่งผลงานถึงภายใน วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 (นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์)
* หมายเหตุ : ผู้ประกวดกาหนดให้ ใช้ กระดาษ กระดาษ 100 ปอนด์ขนาด A3 เท่านัน้
8. กาหนดระยะเวลา
สมัคร

: สอบถามข้ อมูลการสมัครได้ ตงแต่
ั ้ วนั นี ้ ‟ 20 กรกฎาคม 2563
ส่งใบสมัครพร้ อมส่งผลงานถึงภายใน วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
ตัดสินผลงาน : 1 ‟ 7 สิงหาคม 2563
ประกาศผล : ทางแฟนเพจ มูลนิธิปันปั ญญา : https://www.facebook.com/panpanya.or/
ภายในวันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2563
ส่งมอบรางวัล : ส่งมอบรางวัลไปยังโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนได้ รับรางวัลภายในวันที่ 20 ส.ค. 2563
ผู้อานวยการโรงเรี ยนเป็ นผู้แทนในการส่งมอบรางวัลให้ กบั นักเรี ยนที่ได้ รางวัล
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9. เกณฑ์ การตัดสิน
1) ความคิดสร้ างสรรค์

20

คะแนน

2) ความสอดคล้ องของภาพตามเนื ้อหาหัวข้ อที่กาหนด

20

คะแนน

3) การจัดองค์ประกอบของภาพ

20

คะแนน

4) การใช้ สีสนั

20

คะแนน

5) ความประณีต ความสวยงามและความสมบูรณ์ของภาพโดยรวม

20

คะแนน

100

คะแนน

รวมทัง้ หมด
10. คณะกรรมการการตัดสินประกอบด้ วย
„ คณะกรรมการและทีมงานมูลนิธิปันปั ญญา
„ ครูอาสาสอนศิลปะ
11. รางวัลจากการประกวด
1. รางวัลผลงานยอดเยี่ยม จานวน 1 รางวัล จะได้ รับ....
- ทุนการศึกษา 3,000 บาท
- ประกาศนียบัตรจากมูลนิธิปันปั ญญาผู้จดั ประกวด
- ของที่ระลึกจากผู้สนับสนุน

2. รางวัลชนะเลิศ ในแต่ละหัวข้ อ 1 รางวัล (รวม 4 รางวัล) แต่ละรางวัลจะได้ รับ....
- ทุนการศึกษา 3,000 บาท
- ประกาศนียบัตรจากคณะมูลนิธิปันปั ญญาผู้จดั ประกวด
- ของที่ระลึกจากผู้สนับสนุน
3. รางวัลรองชนะเลิศ ในแต่ละหัวข้ อ จานวน 1 รางวัล (รวม 4 รางวัล) แต่ละรางวัลจะได้ รับ....
- ทุนการศึกษา 2,000 บาท
- ประกาศนียบัตรจากมูลนิธิปันปั ญญาผู้จดั ประกวด
- ของที่ระลึกจากผู้สนับสนุน
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4. รางวัลชมเชย ในแต่ละหัวข้ อ จานวน 1 รางวัล (รวม 4 รางวัล) แต่ละรางวัลจะได้ รับ....
- ทุนการศึกษา 1,000 บาท
- ประกาศนียบัตรจากมูลนิธิปันปั ญญาผู้จดั ประกวด
- ของที่ระลึกจากผู้สนับสนุน
5. รางวัลขวัญใจโซเชี่ยล
- ประกาศนียบัตรจากมูลนิธิปันปั ญญาผู้จดั ประกวด
- ของที่ระลึกจากมูลนิธิปันปั ญญา
หมายเหตุ : ผู้เข้ าร่วมการประกวดจะได้ รับประกาศนียบัตรการเข้ าร่วมประกวดวาดภาพทุกคน
12. สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม
แฟนเพจ

: มูลนิธิปันปั ญญา

อีเมล

: panpanya.or@gmail.com

เบอร์ โทรศัพท์ : 0 ‟ 2821 ‟ 7889 , 065-627-8978
เวลาทาการ

: จันทร์ ‟ ศุกร์ เวลา 09.00 ‟ 18.00 น.
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