
 
 

กติกาการประกวดวาดภาพหัวข้อ “พระราชกรณียกิจพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”  
เนื่องในงาน หัตถศิลป์ล้านนา เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

วันอาทิตย์  ที่   ๒๑  สิงหาคม   ๒๕๖๕ 
ณ อาคารอเนกประสงค์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 

 
๑. หัวข้อการประกวด “พระราชกรณียกิจพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”  
๒. ระดับการประกวด     มี  ๒ ระดับ คือ 
 ๑.  ระดับมัธยมศึกษา  ตอนปลาย ม.๔-๖ 
 ๒.  ระดับอุดมศึกษา 
๓.  ผู้มีสิทธิ์แข่งขันวาดภาพ 

๓.๑   เป็นนักเรียน นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับมัธยมปลาย/ ระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
๓.๒   ผู้สมัครเข้าแข่งขัน จ านวน ๑ คน / ทีม 
๓.๓  โรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าแข่งขันได้ไม่เกินโรงเรียนละ ๒ ทีม / โรงเรียน 

๔.  การวาดภาพ 
๑.  ผู้แข่งขันจะได้รับหัวข้อที่คณะกรรมการก าหนดขึ้น เป็นสาระที่เกี่ยวข้องกับ “พระราชกรณียกิจพระ

บรมราชชนนีพันปีหลวง”  
๒.  ผู้แข่งขันต้องหาสีน้ า แก้วใส่น้ า และอุปกรณ์การสร้างภาพมาเองทั้งหมด ยกเว้นกระดาษ ที่มีตรา

ประทับของมหาวิทยาลัย กรรมการแข่งขันจะเป็นผู้จัดหาให้โดยก าหนดให้ใช้กระดาษขนาด A๒   ๑๐๐ ปอร์น    
สีขาวเท่านั้น โดยพื้นที่ส าหรับวาดภาพให้เว้นจากขอบกระดาษด้านละ ๑ นิ้ว 

๓.  กระดาษและขนาดของภาพ ใช้กระดาษวาดเขียน A๒  ๑๐๐ ปอร์น สีขาว วาดเต็มพ้ืนที่ติดกรอบล้อม
รูปภาพ ความกว้างของกรอบประมาณ ๑.๕  นิ้ว ปิดทับรูปภาพเข้าไปประมาณด้านละ ๑ นิ้ว 

๔. สีที่ใช้ก าหนดให้ใช้สีน้ า 
๕. ไม่อนุญาตให้ผู้แข่งขันน าภาพร่างที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเข้ามาในห้องแข่งขัน (หากพบจะตัดสิทธิ์จาการ

แข่งขัน) 
๖. เวลาที่ใช้ในการสร้างภาพ ๐๙.๐๐น. - ๑๒.๐๐ น. รวม ๓ ชั่วโมง  

๕.  การตัดสิน   
๕.๑  คณะกรรมการตัดสินภาพ จากเกณฑ์ดังนี้  

การจัดภาพ     ๑๐  คะแนน 
เนื้อหาสาระ      ๕ คะแนน 
การระบายสี     ๑๐  คะแนน 
ความสมบูรณ์ของภาพ    ๑๐  คะแนน 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    ๑๕  คะแนน 

รวม   ๕๐ คะแนน 



๕.๒  ผลการตัดสิน จะประกาศให้ทราบภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วยรางวัลที่ ๑, ๒, ๓ 
และรางวัลชมเชย ทุกรางวัลจะได้รับมอบเกียรติบัตรในวันที่  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา  ๑๒.๐๐ น. หลังการ
ประกาศผล 
         ๕.๓   ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
         ๕.๔   ภาพทุกภาพจะเป็นสมบัติของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
         ๕.๕  ส าหรับภาพที่ได้รับรางวัล มหาวิทยาลัยขอใช้สิทธิ์ในการน าไปใช้ เพ่ือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมของของมหาวิทยาลัยที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจ 
          ๕.๖  ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียน ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
เวลา ๘.๐๐ น.- ๘.๔๐ น. 
 
๖.  รางวัลการประกวดทั้ง  ๒  ระดับ มีรางวัลดังนี้   
   เงินรางวัลการประกวดวาดภาพระดับมัธยมปลาย      ๓,๗๐๐   บาท 
            - รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล              ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
            - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑  เงินรางวัล    ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร  
            - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒  เงินรางวัล        ๗๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
            -  รางวัลชมเชยเงินรางวัล                             ๕๐๐       บาท พร้อมเกียรติบัตร 
     เงินรางวัลการประกวดวาดภาพระดับอุดมศึกษา        ๓,๗๐๐   บาท 
                     - รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล              ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
            - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑  เงินรางวัล    ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร  
            - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒  เงินรางวัล        ๗๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
            -  รางวัลชมเชยเงินรางวัล                             ๕๐๐       บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 
๗.  ส่งใบสมัครพร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๑๖  สิงหาคม  
๒๕๖๕ ส่งใบสมัครได้ทาง E-Mail  gunlpc@hotmail.com   หรือทางไปรณีย์จัดส่งมายังศูนย์วัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปาง  ๒๐๐  หมู่ ๑๗ ต.พิชัย อ.เมือง  จ.ล าปาง ๕๒๐๐๐  
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมคุณแสงจันทร์เบอร์มือถือ ๐๘๕-๗๑๗๒๔๗๔ หรือ โทรศัพท์ ๐๕๔-๓๔๒๕๔๗-๘ ต่อ ๑๒๒   
หรือดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการประกวดได้ที่เว็บไซต์ www.lpc.rmutl.ac.th 
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http://www.lpc.rmutl.ac.th/


 
 
 

ใบสมัครการประกวดวาดภาพในงาน หัตถศิลป์ล้านนา เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
หัวข้อ “พระราชกรณียกิจพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”  

วันอาทิตย์  ที่   ๒๑  สิงหาคม   ๒๕๖๕ 
ณ อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 

*************************************************************************** 
ประเภทการสมัครเข้าร่ามโครงการ   ระดับมัธยมศึกษา  ตอนปลาย ม.๔-๖  
      ระดับอุดมศึกษา 
 
ชื่อ-นามสกุล........................................................................................................อายุ....... ........ปี  เพศ.............. 

วัน/เดือน/ปีเกิด............................สถานศึกษา................ ...................................................ชั้น........................... 

ที่อยู่เลขที่..................หมู่........................ถนน................. ...............................ต าบล.......................................... 

อ าเภอ................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์..... ............................ 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ................................................................  

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

อาจารย์ผู้ดูแล............................................................................................................... ...................................... 

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

 

ลงชื่อ..........................................................ผู้สมัคร       ลงชื่อ........................................... ..............อาจารย์ผู้ดูแล 

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

  

หมายเหตุ 

ส่งใบสมัครพร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๕   
ส่งใบสมัครได้ทาง E-Mail  gunlpc@hotmail.com   หรือทางไปรณีย์จัดส่งมายังศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปาง  ๒๐๐  หมู่ ๑๗ ต.พิชัย อ.เมือง  จ.ล าปาง ๕๒๐๐๐  
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมคุณแสงจันทร์เบอร์มือถือ ๐๘๕-๗๑๗๒๔๗๔ หรือ โทรศัพท์ ๐๕๔-๓๔๒๕๔๗-๘ ต่อ ๑๒๒   
หรือดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการประกวดได้ที่เว็บไซต์ www.lpc.rmutl.ac.th  
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