
 

 

  
โครงการยุวทูตสันติภาพเพือ่สนับสนุนการสร้างประเทศไทยใหเ้ป็นศูนย์กลางสันตภิาพโลก 

การแข่งขนัการนำเสนอผลงานภาพวาด (Drawing) - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
--------------------------- 

๑. คุณสมบัตผิู้เขา้ร่วมกิจกรรม 
 ๑.๑ กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๑.๒ มีสัญชาติไทย 
 ๑.๓ มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันด้วยความคิดริเริ่มของตนเอง โดยไม่ลอกเลียน

งานของบุคคลอื่น และห้ามทำซ้ำหรือดัดแปลง  
 ๑.4 มีทักษะการนำเสนอและสามารถอธิบายแนวคิดผลงานที่สง่เข้าแข่งขันได้เป็นอย่างดี 
 ๑.5 ต้องเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ของกระทรวงศึกษาธิการจึงจะมีสิทธิส์่งผลงานสมัครเข้า

แข่งขันได้ 
**หมายเหต*ุ* สถานศึกษาที่สนใจสามารถเสนอชื่อนักเรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนแห่งละ 1 คน  

๒. รูปแบบ ขั้นตอนการสมัครและกำหนดการ 

 ๒.๑ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  ๒.๑.๑ เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม  ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 256๕ 
   ๑) กรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทาง Google Form การนำเสนอผลงานภาพวาด - Drawing     
(https://forms.gle/KJ1ftQiMFJsPp3K27) ในเว็บไซต์สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือสแกน QR ด้านล่าง 
   ๒) เขียนมุมมองเกี่ยวกับสันติภาพ ความยาวอย่างน้อย 150 คำ ในรูปแบบไฟล์ PDF ส่งแนบพร้อม
ใบสมัครออนไลน์ใน Google Form (กิจกรรม การนำเสนอผลงานภาพวาด - Drawing) โดยระบกุารตั้งชื่อ File ดังนี้ 
“ชื่อ-นามสกุล-สถานศึกษา” 
   ๓) ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม  วันที่ 1 กรกฎาคม 256๕ 
    ทางเว็บไซต์ www.bic.moe.go.th 
  ๒.๑.๒ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ     ระหว่างวันที่ ๙, 10, 17 กรกฎาคม และ 21 (บ่าย) สิงหาคม 256๕ 
   (รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)  

 ๒.๒ การแข่งขันรอบคัดเลือก 
  ๒.๒.๑ การส่งผลงานเข้าแข่งขันในรูปแบบคลิปวิดีโอ ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม - ๑4 สิงหาคม 256๕ 
   1) จัดทำผลงานภาพวาดในหัวข้อ “ยุวทูตสันติภาพ เพื่อสันติสุขแห่งมวลมนุษยชาติ” - ยอมรับ
ความแตกต่าง พบสันติสุขจากภายใน สู่สันติสุขอันยั่งยืน โดยสามารถเลือกรูปแบบและประเภทตามความถนัด
ของตนเอง (ส่งผลงานได้คนละ ๑ ชิ้นเท่านั้น) 
    - ผลงานภาพวาดที่ส่งเข้าแข่งขันเป็นประเภทเด่ียว 
    - ใช้กระดาษ 100 ปอนด์ หรือเฟรมผ้าใบแคนวาส ขนาดความกว้าง 40 เซนติเมตร และความยาว 
50 เซนติเมตร 
    - ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันต้องมิใช่ผลงานที่เคยมีอยู่แล้ว ไม่เคยส่งประกวด/แข่งขันหรือได้รับรางวัล
จากที่ใดมาก่อน หากพบว่าเป็นผลงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือคัดลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น จะถูกตัดสิทธิ์    
ในการเข้าแข่งขันทันที   
   2) ถ่ายภาพผลงานภาพวาดของตนเองที่เสร็จสมบูรณ์ จำนวน ๒-๓ ภาพ สำหรับจัดส่ง    
พร้อมคลิปวีดีโอ โดยภาพถ่ายต้องมีความคมชัด สามารถเห็นรายละเอียดของภาพวาดได้อย่างชัดเจน 
   ๓) จัดทำคลิปวีดีโอผลงานภาพวาดที่ส่งเข้าแข่งขัน ตามลำดับ ดังนี้ 
    ๓.๑) แนะนำตนเอง 
    ๓.๒) นำเสนอผลงานภาพวาดที่เสร็จสมบูรณ์ 
    ๓.๓) อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานของตนเอง ประเภทผลงาน เทคนิคที่ใช้ รวมถึงแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
    โดยมีความยาวทั้งหมดรวมกันไม่เกิน ๕ นาที 
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-๒- 

    ๓.๔) อัปโหลดคลิปวีดีโอและภาพถ่ายของภาพวาดเข้าสู่ระบบ Google Drive รูปแบบ MP4 
ความละเอียด 720p (HD) ซึ่งต้องมีความสมบูรณ์ทั้งภาพและเสียง พร้อมส่ง Link คลิปวิดีโอใน Google Form 
(Competition - Drawing) โดยระบุการตั้งชื่อ File ดังนี้ “ชื่อ-นามสกุล-สถานศึกษา” ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องกำหนดสิทธิ์
คลิปวีดีโอให้เป็นสาธารณะเพื่อให้คณะกรรมการสามารถเข้าดูคลิปวีดีโอของผู้สมัครได้ 
   ๔) ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าแข่งขันในรอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
แบบออนไลน์ของกระทรวงศึกษาธิการเท่าน้ัน 
  ๒.๒.๒ กำหนดวันคัดเลือกคลิปวิดีโอ  วันที่ ๑7 สิงหาคม 256๕ 
   ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ ๑8 สิงหาคม 256๕  
   ทางเว็บไซต์ www.bic.moe.go.th 
 2.3 การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ วันที่ 2๐ สิงหาคม 2565 
   ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. 
  - การแข่งขันออนไลนผ์่านระบบ Zoom โดยการนำเสนอผลงาน (ชิ้นเดิม) แนวคิดพร้อมตอบคำถามคณะกรรมการ  
  - ประกาศผลการแข่งขัน วันที่ ๒2 สิงหาคม 256๕ 
  ทางเว็บไซต์ www.bic.moe.go.th 

 ๒.4 การแข่งขันรอบชิงชนะเลศิ  วันที่ ๒8 สิงหาคม 256๕  
ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3 กรุงเทพฯ 

3. เกณฑก์ารตัดสิน 
 ๓.๑ ความคิดสร้างสรรค ์ ๒๐ คะแนน 
 ๓.๒ เทคนิคการใชส้ี ๒๐ คะแนน 
 ๓.๓ ความสวยงาม ความประณีต ๒๐ คะแนน 
 ๓.๔ การจัดองค์ประกอบของภาพ ๒๐ คะแนน 
 ๓.๕ ความสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด ๒๐ คะแนน 
  รวม ๑๐๐ คะแนน 

๔. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
 ๔.๑ คลิปวิดีโอ (VIDEO Clip) และผลงานทั้งที่ส่งเข้ารับการคัดเลือก และที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันทั้งหมด

จะถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างผลงาน (ผู้แข่งขัน) โดยผู้จัดโครงการฯ มีสิทธิจัดเก็บคลิปวิดีโอ ภาพถ่าย 
ไฟล์ผลงานทั้งหมดที่ส่งเข้าแข่งขัน และมีสิทธิในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์และสื่อ
สารสนเทศทุกประเภท โดยถือวา่เจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวอนุญาตให้ใช้ตามกฎหมาย และผู้จัดโครงการฯ 
ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้นแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ผลงาน ทั้งนี้ ผู้แข่งขันสามารถนำผลงานดังกล่าว  
ลงบนแพลทฟอร์ม NFT ที่ระบุเพ่ือรับผลตอบแทนจากมูลค่าผลงานของตนได้ตามเง่ือนไขที่กำหนดไว้  

 ๔.2 ผลงานที่นำเสนอจะต้องไม่มีลักษณะลบหลู่ ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษตัรยิ์ 
และต้องไม่สร้างความแตกแยก รวมถึงต้องไม่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติคุณ ถูกดูหมิ่น
หรือถูกเกลียดชัง  

 ๔.3 ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 ๔.4 ผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน

ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการกระทำผิดต่อ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 
 ๔.5 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอน ยกเลิก เรียกคืนรางวัล

หากตรวจพบว่าผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันไม่เป็นไปตามกติกา เงื่อนไขและรายละเอียดของการแข่งขัน 
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