
กิจกรรมเนื่องในวนัอนุรักษค์วายไทย ประจ าปี 2562 
วันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 

ณ บริเวณหอประชุมศรีวชิรโชติ (ส่วนทะเลแก้ว) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

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

กิจกรรมประกวดการปั้นดินน  ามัน : หัวข้อ "ควายไทยในใจฉนั" 
 ด้วย กรมปศุสัตว์ก ำหนดจัดกำรประกวดปั้นดินน  ำมัน หัวข้อ "ควำยไทยในใจฉัน" เนื่องในวันอนุรักษ์
ควำยไทย ประจ ำปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้แสดงออกถึงควำมส ำคัญของควำยไทยที่มีอยู่ในใจของผู้ปั้น   
มีรำยละเอียดดังนี  
 1. คุณสมบัติผูเ้ข้าแข่งขัน  

    ประชำชนทั่วไปไม่จ ำกัดอำยุ เพศ อำชีพ กำรศึกษำ  
2. ประเภทผู้เข้าแข่งขัน 
    ประเภทเดี่ยว  

 3. หลักเกณฑ์การประกวด  
     1) ผลงำนที่ เข้ำประกวดต้องเป็นผลงำนกำรปั้นควำย โดยใช้ดินน  ำมัน และมี ไม้ อัดเป็นฐำน 

ขนำด 12 x 20 นิ ว ไม่มีกรอบและขำตั ง ไม่จ ำกัดเทคนิค มีกระบวนกำรสร้ำงสรรค์กลวิธีและเรื่องรำว เนื อหำสำระที่มี
กำรแสดงออกอย่ำงอิสรเสรีภำยใต้หัวข้อที่ก ำหนด  

    2) ห้ำมใช้อุปกรณ์ในกำรยึดติด พิมพ์ลำย อุปกรณ์ตกแต่ง 
    3) เวลำที่ใช้ในกำรแข่งขัน : 3 ชั่วโมง (ตั งแต่เวลำ 09.00 – 12.00 น.) 
   4) ผลงำนที่ได้รับรำงวัลทุกชิ นถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมปศุสัตว์ 
   5) กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ นสุดจะอุทธรณ์มิได้ และคณะกรรมกำรขอสงวนสิทธิ์

ไม่ให้รำงวัลใดๆ กรณีท่ีเห็นว่ำไม่มีผลงำนที่เหมำะสม 
   6) ผู้จัดกำรแข่งขันจะจัดเตรียมอุปกรณใ์ห้ผู้เข้ำแข่งขัน ดังนี  

        - ดินน  ำมันชนิดก้อนที่ยังไม่ผ่ำนกำรใช้งำน 
        - ฐำนรองใช้ไม้อัดขนำด 12 x 20 นิ ว ไม่มีกรอบและขำตั ง 
        - กระเบื องยำง หรือแผ่นรองนวด 
 4. เกณฑ์การตัดสิน 

   1) ควำมคิดสร้ำงสรรค์จินตนำกำร ( 20 คะแนน ) 
  - ควำมแปลกใหม่ของผลงำนทั งชิ น     10  คะแนน 
  - ควำมแปลกใหม่ขององค์ประกอบขั นพื นฐำน   10  คะแนน 
             2) กำรจัดองค์ประกอบ/ควำมละเอียด/ประณีต/สวยงำม ( 50 คะแนน ) 
  - ควำมละเอียด ประณีต ของชิ นงำน    10  คะแนน 
  - กำรจัดองค์ประกอบของชิ นงำน     30  คะแนน 
  - ควำมสวยงำม         10  คะแนน 
    3) เนื อหำ ( 30 คะแนน )  

  - ผลงำนควำมสอดคล้องกับเนื อเรื่อง    15  คะแนน 
  - องค์ประกอบสอดคล้องกับหัวข้อที่ก ำหนด    15  คะแนน 

 
 

5. รางวัลการ/ ... 
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 5. รางวัลการประกวด 
    1) รำงวัลชนะเลิศ   จ ำนวน 1 รำงวัลๆ ละ 3,000 บำท พร้อมเกียรติบัตร 

     2) รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จ ำนวน 1 รำงวัลๆ ละ 2,000 บำท พร้อมเกียรติบัตร 
     3) รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จ ำนวน 1 รำงวัลๆ ละ 1,000 บำท พร้อมเกียรติบัตร 
     4) รำงวัลชมเชย  จ ำนวน 1 รำงวัลๆ ละ 500 บำท พร้อมเกียรติบัตร 
 6. การรับสมัครแข่งขัน  

   ผู้สนใจเข้ำแข่งขันสำมำรถสมัครด้วยตัวเอง ในวันที่ 14 พฤษภำคม 2562 ณ บริเวณหอประชุมศรีวชิรโชติ 
(ส่วนทะเลแก้ว) มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม อ ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (งำนวันอนุรักษ์ควำยไทย) 
และกรอกรำยละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนทุกข้อ โดยระบุค ำน ำหน้ำชื่อ พร้อมเขียนชื่อที่อยู่ ให้ชัดเจนด้วย
ลำยมือตัวบรรจง เพ่ือสะดวกแก่กำรจัดพิมพ์เกียรติบัตร 

   รายละเอียดก าหนดการแข่งขัน 
เวลำ 08.00 – 09.00 น. รำยงำนตัว/ลงทะเบียน ณ บริเวณหอประชุมศรีวชิรโชติ  

(ส่วนทะเลแก้ว) มหำวิทยำลัยรำชภัฎพิบูลสงครำม 
เวลำ 09.00 – 12.00 น. ประกวดกำรปั้นดินน  ำมัน  
เวลำ 14.00 – 15.00 น. ประกำศผลกำรประกวด มอบเงินรำงวัล เกียรติบัตร 

  หมายเหตุ : ผลงำนที่ได้รับรำงวัลจะได้รับกำรประชำสัมพันธ์บนเว็บไซต์กรมปศุสัตว์  
(กองงำนพระรำชด ำริและกิจกรรมพิเศษ : www.royal.dld.go.th) 
 7. การติดต่อสอบถาม   

   ติดต่อขอรับใบสมัคร และรำยละเอียดกำรประกวดได้ที่ นำยศุภชัย ดีแล้ว ฝ่ำยโครงกำรธนำคำรโค-กระบือ
เพ่ือเกษตรกร ตำมพระรำชด ำริ กองงำนพระรำชด ำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ โทรศัพท์ 02653 4444 
ต่อ 3381 – 3385 โทรสำร 0 2653 4926 ในวัน เวลำรำชกำร หรือดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียด 
การประกวดที่ www.royal.dld.go.th  

 
/ ------------------------- / 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบสมัคร/ … 

http://www.royal.dld.go.th/
http://www.royal.dld.go.th/


ใบสมัครการประกวดแข่งขัน 
เนื่องในวันอนุรักษ์ควายไทย ประจ าปี 2562 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม อ าเภอเมือง จังหวดัพิษณุโลก 

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

1. ชื่อ ............................................................ สกุล ............................................ อายุ .............................. 
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ....................................................................................................................................... 
3. เบอร์โทรศัพท์ .......................................................... E-mail ……………………………………………………….. 
4. กิจกรรมที่สมัครประกวดแข่งขัน 
 

          กำรประกวดค ำขวัญ   
         

กำรประกวดเรียงควำม  
 

    ประเภทนักเรียน            ประเภทประชำชนทั่วไป 
 

 กำประกวดวำดภำพ 
    

          กำรประกวดปั้นดินน  ำมัน 
 
หมายเหตุ :  
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : Drasa4@dld.go.th , Facebook : โครงการธนาคารโค-กระบือ 
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ , เบอร์โทร : 02-653-4444 ต่อ 3381-5 
- กิจกรรมจัดขึ นภายในงานวันอนุรักษ์ควายไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ าเภอเมือง   
จังหวัดพิษณุโลก 
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