
กิจกรรมเนื่องในวนัอนุรักษค์วายไทย ประจ าปี 2562 
วันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 

ณ บริเวณหอประชุมศรีวชิรโชติ (ส่วนทะเลแก้ว) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

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

กิจกรรมประกวดวาดภาพ : หัวข้อ "ควายไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0"  
 ด้วย กรมปศุสัตว์ก ำหนดจัดกำรประกวดวำดภำพ หัวข้อ "ควายไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0" 
เนื่องในวันอนุรักษ์ควำยไทย ประจ ำปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือประชำชนได้ใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำร
น ำเสนอแนวควำมคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ รวมถึงกำรสะท้อนมุมมอง กำรตระหนักรู้ของคนไทยและเยำวชนต่อ
ควำยไทยในยุคที่ประเทศเข้ำสู่ยุค 4.0 ผ่ำนสื่อกำรวำดภำพระบำยสี  ซึ่งสอดรับกับนโยบำยของรัฐบำลในกำร
ผลักดันให้ประเทศไทยก้ำวสู่กำรเป็น “ประเทศไทย 4.0” อีกทั้งเป็นกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนได้ฝึกฝน
ทักษะ และแสดงควำมสำมำรถด้ำนศิลปะอย่ำงเสรี มีรำยละเอียดดังนี้ 
 1. คุณสมบัติผูเ้ข้าแข่งขัน  

    ประชำชนทั่วไปไม่จ ำกัดอำยุ เพศ อำชีพ กำรศึกษำ  
 2. หลักเกณฑ์การประกวด  

     1) ผลงำนที่ส่งเข้ำประกวดต้องเป็นผลงำนวำดภำพโดยสื่อถึงหัวข้อ "ควายไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0" 
โดยใช้กระดำษ 100 ปอนด์ ขนำด A3 (29.7 x 42 เซนติเมตร) ไม่รวมกรอบ ใช้สีชอล์ค ไม่จ ำกัดเทคนิค        
มีกระบวนกำรสร้ำงสรรค์ กลวิธีและเรื่องรำว เนื้อหำสำระที่มีกำรแสดงออกอย่ำงอิสรเสรี ภำยใต้หัวข้อและ
วัตถุประสงค์ที่ก ำหนด (คณะผู้จัดเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณใ์ห้ผู้เข้ำแข่งขัน) 

   2) เขียน ชื่อ –สกุล ที่อยู่ พร้อมหมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกไว้ด้ำนหลังของภำพ 
   3) เวลำที่ใช้ในกำรแข่งขัน :  3 ชั่วโมง (ตั้งแตเ่วลำ 09.00 – 12.00 น.) 
   4) ผลงำนที่ส่งเข้ำประกวดทุกชิ้น ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมปศุสัตว์ 
   5) กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้ และคณะกรรมกำรขอสงวนสิทธิ์

ไม่ให้รำงวัลใดๆ กรณีท่ีเห็นว่ำไม่มีผลงำนที่เหมำะสม 
 3. เกณฑ์การตัดสิน 
    1) แนวควำมคิด    20 คะแนน  

   2) เทคนิคกำรใช้สี    20  คะแนน  
   3) กำรแสดงออกและควำมสมบูรณ์ของภำพ 20  คะแนน  
   4) ควำมสอดคล้องของภำพกับหัวข้อที่ก ำหนด  20  คะแนน  
   5) กำรจัดองค์ประกอบศิลป์    20  คะแนน  

 4. 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 
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 5. การรับสมัครแข่งขัน  
    ผู้สนใจเข้ำเข้ำร่วมประกวดวำดภำพต้องสมัครด้วยตัวเองในวันที่ 14 พฤษภำคม 2562 ณ บริเวณ

หอประชุมศรีวชิรโชติ (ส่วนทะเลแก้ว) มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม อ ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
(งำนวันอนุรักษ์ควำยไทย) และกรอกรำยละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนทุกข้อ โดยระบุค ำน ำหน้ำชื่อพร้อม
เขียนชื่อที่อยู่ ให้ชัดเจนด้วยลำยมือตัวบรรจง เพ่ือสะดวกแก่กำรจัดพิมพ์เกียรติบัตร 

   รายละเอียดก าหนดการแข่งขัน 
  เวลำ 08.00 – 09.00 น. รำยงำนตัว/ ลงทะเบียน ณ บริ เวณหอประชุมศรีวชิรโชติ  
     (ส่วนทะเลแก้ว) มหำวิทยำลัยรำชภัฎพิบูลสงครำม 

เวลำ 09.00 – 12.00 น. ประกวดวำดภำพ  
เวลำ 14.00 – 15.00 น. ประกำศผลกำรประกวด มอบเงินรำงวัล เกียรติบัตร 

  หมำยเหตุ ผลงำนของผู้เข้ำร่วมประกวดวำดภำพระบำยสี  ต้องเป็นควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
ของตนเอง หำกตรวจสอบพบว่ำ ผลงำนที่ถูกคัดลอกหรือเลียนแบบมำจำกผู้อ่ืน คณะกรรมกำรขอเรียกรำงวัลคืน 

6. การจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล 
    1) ผลงำนที่ได้รับรำงวัล และผลงำนที่ได้รับคัดเลือกเข้ำร่วมแสดงครั้งนี้ จะถูกน ำมำจัดแสดงในงำน
มหกรรมปศุสัตว์ ประจ ำปี 2562 (Thailand) ระหว่ำงวันที่ 31 พฤษภำคม – 2 มิถุนำยน 2562 ณ กรมปศุสัตว์  
แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 
     2) ผลงำนที่ได้รับรำงวัลทั้งหมดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมกรมปศุสัตว์ และกรมปศุสัตว์มีสิทธิ์ 
ในกำรจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงำนในเอกสำรสิ่งพิมพ์ สื่อสำรสนเทศทุกชนิดแต่เพียงผู้เดียว 
 7. การติดต่อสอบถาม  

   ติดต่อขอรับใบสมัคร และรำยละเอียดกำรประกวดได้ที่ นำงสำวศิริญญำ โอสถำนนท์ ฝ่ำยโครงกำร
ธนำคำรโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตำมพระรำชด ำริ กองงำนพระรำชด ำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ 
โทรศัพท์ 02653 4444 ต่อ 3381 – 3385 โทรสำร 0 2653 4926 ในวัน เวลำรำชกำร หรือดาวน์โหลดใบสมัคร
และรายละเอียดการประกวดที่ www.royal.dld.go.th 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ใบสมัคร/ … 



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 
    

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