
 

การประกวดวาดภาพระบายสี 
งานเกษตรเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10   

------------------------------------------------------------------------------   

ด้วยทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ขึ้นในระหว่าง
วันที่ 1-12 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์วิจัยสาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน 
นักศึกษา และศิษย์เก่า ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเผยแพร่ความรู้แก่เยาวชน และการมีส่วนร่วมของนักเรียน จึง
ได้จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี โดยต้องมีเนื้อหาที่ตอบโจทย์ใน หัวข้อ “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อความ
ม่ันคงทางอาหาร และส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างย่ังยืน” โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาแนวคิด และสร้างจิตส านึกที่ดีแก่เยาวชน ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศโดยเฉพาะการสร้างแนวคิดที่ดีเก่ียวกับการท าการเกษตร และการพัฒนาไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัว 
ชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

1.2 เพ่ือพัฒนาทักษะความริเริ่มสร้างสรรค์ในการวาดภาพระบายสี  
 
2. หัวข้อการประกวด 

หัวข้อที่ก าหนด คือ “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อความม่ันคงทางอาหาร และส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างย่ังยืน” 
 
3. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี 

เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาระดับ (ป.1-ป.3) (ป.4-ป.6) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) โดยใช้ 
สีชอล์คน้ ามัน (Oil Pastels)  
 
4. กติกาการประกวด             

4.1 ผู้เข้าประกวดหนึ่งคนส่งได้หนึ่งชิ้นโดยใช้กระดาษ 100 ปอนด์ขนาด A3 โดยใช้สีชอล์คน้ ามัน (Oil Pastels)     
4.2 คณะเกษตรศาสตร์จะจัดเตรียม กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A3 ที่ใช้ในการวาดภาพให้กับผู้เข้าประกวด ทั้งนี้

ผู้เข้าประกวดต้องน าสีชอล์คน้ ามัน (Oil Pastels) มาเอง และสามารถน าอุปกรณ์ในการวาดภาพมาเองได้   
4.3 ให้ผู้เข้าประกวดเขียนข้อความบรรยายด้านหลังภาพด้วยลายมือตนเองเกี่ยวกับภาพที่ตนเองวาดพร้อมลงชื่อ

ตนเอง ระดับและสถานศึกษา        
4.4 ภาพที่ส่งจะต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งประกวดคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาเองไม่มีการเขียนร่างมาก่อน มิใช่ผลงานที่เคยมี

อยู่แล้วและไม่เคยไปประกวดหรือตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน หากพบว่าเป็นผลงานที่คัดลอกจะต้องถูก ตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวด     
 4.5 ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสีจะต้องแจ้งความจ านง โดยการกรอกใบสมัครผ่านทางช่องทาง
ที่ก าหนดไว้ ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เพ่ือทางคณะจะได้จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ครบตามจ านวนผู้เข้าประกวด 

 4.6 ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด ผู้ประกวดต้องให้สิทธิแก่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
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4.7 ประกวดในวันที ่2 ธันวาคม 2565 ณ ศูนยว์ิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 

 - ลงทะเบียนและรับอุปกรณ์ เวลา 08.00-09.00 น. ณ จดุลงทะเบียนกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา 
 - เวลาวาดภาพ 09.00-12.00 น. (ส่งผลงานเวลา 12.00 น.)              
 - ประกาศผลและมอบรางวัล เวลา 14.00 น. 

4.8 หากต้องการอุปกรณข์าตั้งส าหรับวาดภาพ ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง  
 
5. การให้คะแนน / เกณฑ์การตัดสินโดยสังเขป 

5.1 ผลงานที่ชัดเจนตามหัวข้อ      30 คะแนน 
5.2 ผลงานที่มีชีวิตชีวาและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว    30 คะแนน 
5.3 ผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ ความประทับใจ    20 คะแนน   
5.4 ผลงานส าเร็จ (สมบูรณ์)       20 คะแนน 

   
6. การประกาศผล 

ประกาศผล วันที ่2 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. 
 
7. รางวัล 
 7.1 รางวัลระดับประถมศึกษา ( ป.1-3)   

รางวัลชนะเลิศ   ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล  
และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ไดร้ับทุนการศึกษา  1,000 บาท พร้อมโล่รางวัล  
และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 
รางวัลชมเชย มี 2 รางวัลๆละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ  

7.2 รางวัลระดับประถมศึกษา ( ป.3-6)   
รางวัลชนะเลิศ   ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล  
และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับทุนการศึกษา  1,000 บาท พร้อมโล่รางวัล  
และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 
รางวัลชมเชย มี 2 รางวัลๆละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ  
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 7.3 รางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1–ม.3)   
รางวัลชนะเลิศ   ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล  
และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับทุนการศึกษา  1,000 บาท พร้อมโล่รางวัล  
และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 
รางวัลชมเชย มี 2 รางวัลๆละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ  

 
8. คณะกรรมการฝ่ายประกวดวาดภาพระบายสี 
 8.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จฑุาทิพย์ เฉลิมผล  ประธานกรรมการ 
 8.2 อาจารย์จากคณะวิจิตรศิลป์ มช.   กรรมการ 
 8.3 อาจารย์ ดร.สุกิจ กันจินะ    กรรมการ 
 8.4 อาจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ   กรรมการ 
 8.5 นายสมโภชน์ อริยจักร ์    กรรมการและเลขานุการ    
 8.6 นายเอกรัตน์  คงยอด     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 หมายเหตุ :  

 1. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด      
 2. กรณีมีผลงานชนะการประกวดแล้วเป็นที่ประจักษ์ในภายหลังว่าเป็นผลงานที่ลอกเลียนมาจาก    
 ผู้อื่น ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดข้ึน  

 
 9.  ติดต่อสอบถามรายละเอียด 
     งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โทร. 053-94-4644  

          (ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา) นายสมโภชน์ อริยจักร์ 094-635-1992 ผู้ประสานงาน  
  
 10. ช่องทางการรับสมัคร 
  10.1 ส่งตอบรับทางไปรษณีย์  ตามที่อยู่  หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 วงเล็บมุมซองว่า (แบบตอบ
 รับเข้าแข่งขันการประกวดวาดภาพระบายสี) ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565  

(ถือวันประทับตราไปรษณยี์เป็นส าคญั) 
  10.2 สมัครทางออนไลน์ :  https://cmu.to/CnY55 
 
 
          
 
 

https://cmu.to/CnY55
https://cmu.to/CnY55
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การประกวดวาดภาพระบายสี 
หัวข้อ “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพ่ือความมั่นคงทางอาหาร และส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน” 

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00-14.00 น. 
 ณ ศูนยว์ิจัยสาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม ่  

(แข่งขันพร้อมกันทั้ง 3 ระดับ)  
 

  เวลา      รายการ 
 
 08.00-09.00 น     ลงทะเบียนรับอุปกรณ์ ณ จุดลงทะเบียน 
     09.00-12.00 น.     เริ่มแข่งขันวาดภาพ 
 12.00 น.     ส่งภาพวาด           
    14.00 น      ประกาศผลการตัดสินพร้อมมอบรางวัล  
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 5 

 
                                                   

ใบสมัคร 
การประกวดภาพวาดระบายสีงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งท่ี 10        

วันที ่2 ธันวาคม 2565 
ณ ศูนยวิ์จัยสาธิต และฝกึอบรมการเกษตรแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่   

------------------------------------------------------------------------------   
   

1. ชื่อสถานศึกษา...............................................................................................................................................  
ที่อยู่…………….................ซอย.................................................ต าบล/แขวง....................................................... 
อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์......................... 
โทรศัพท์ ....................................................................... .โทรสาร.................................................................... 
 

2.  ชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน จ านวน. …………… คน     
2.1  ชื่อ- สกุล  ...................................................................................... .................อายุ .......................  ป ี

ก าลังศึกษาระดับชั้น  ..................................................................................................... ................   
2.2  ชื่อ- สกุล  ........................................................................................................อายุ .......................  ปี            

ก าลังศึกษาระดับชั้น  ......................................................................................................................   
2.3  ชื่อ- สกุล  ........................................................................................................อายุ .......................  ปี            

ก าลังศึกษาระดับชั้น  ......................................................................................................................   
2.4  ชื่อ- สกุล  .......................................................................... ..............................อายุ .......................  ปี            

ก าลังศึกษาระดับชั้น  ......................................................................................................................   
 
3.  อาจารย์ผู้ควบคุมดูแล .................................................................................................................................. 
     เบอร์โทรศัพท์.......................................มือถือ........................................ e-mail :……………………………..………… 

 
สถานศึกษา หรืออาจารย์ผู้ควบคุมดูแล และนักเรียนที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ได้ทราบถึงหลักเกณฑ์

ในการประกวดครั้งนี้แล้ว ยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวทุกประการ และยอมรับว่าผลการตัดสินของคณะกรรมการ
ถือเป็นเด็ดขาดโดยไม่มีเงื่อนไข  

 
ลงนาม อาจารย์/ผู้ปกครอง ที่ควบคุมดูแล .................................................................... 

           (...................................................................)    ตัวบรรจง 
                              วันที่...........เดือน...........................พ.ศ. ............... 
 
 
 


