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โครงการใส่สีสานใจใฝ่สันต ิครัง้ที่ 8 

(8th Color my Heart With Peace) 

จัดโดย : สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) 
 

1.  หลักการและเหตุผล  

 เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 80 พรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

12 สงิหาคม 2555  และเพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภกัดีและร่วมเทอดพระเกียรติในวโรกาสมงคลของปวงชนชาว

ไทย  สหพนัธ์สตรีเพ่ือสนัติภาพโลก (ประเทศไทย) ได้จดังานประกวดวาดภาพนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาทัว่ประเทศ  

โดยตระหนกัวา่ศิลปะเป็นผลงานท่ีต้องใช้จินตนาการ และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ อารมณ์ ความรู้สกึตา่ง ๆ ของ

จิตรกร ซึง่ได้ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานให้เป็นเอกลกัษณ์ได้อยา่งชดัเจนถึงอารมณ์ ความรู้สกึนกึคิดของจิตรกร

แตล่ะทา่น ซึง่สามารถช่วยหลอ่หลอม ขดัเกลาจิตใจ สูถ่ึงคณุธรรมและจริยธรรมแดผู่้ ช่ืนชมและเยาวชนทกุเยาว์วยั

ให้เกิดความสนัติสขุ สร้างความเข้าใจซึง่กนัและกนัจนได้พฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์กิจกรรมตา่ง ๆ  ให้เป็น

ผลสาํเร็จและเป็นประโยชน์แก่มนษุยชาติด้วยสนัติสขุ 
 

 จากปัญหาครอบครัวและเยาวชนในสงัคมปัจจุบนัได้เพ่ิมมาโดยตลอด ทางคณะกรรมการสหพนัธ์สตรีเพ่ือ

สนัติภาพโลก (ประเทศไทย) และกลุม่ศิลปินไทยได้ริเร่ิม   โครงการใสส่สีานใจใฝ่สนัติ  โดยให้มีการพฒันาความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค์ของเยาวชนในด้านศิลปะให้เกิดมีคณุภาพและทศันคติท่ีถกูต้องในการใช้ชีวิตอยา่งมีสนัติสขุตัง้แต่

ช่วงเยาว์วยัของทกุคน เพ่ือท่ีจะได้ค้นหาความถนดั   ความเช่ียวชาญของตนเองเพ่ือสร้างความมัน่ใจ มัน่คงใน

อนาคตตอ่ไปอยา่งมีสนัติสขุ จนถึงความภาคภมิูใจของตนเองและครอบครัวในสงัคมอนาคตสบืไป 
 

2.  รายนามคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการตัดสิน  และคณะดาํเนินงานดังนี ้

    2.1  ประธานโครงการ 

         นางกมลทิพ  พยฆัวิเชียร   

    2.2  คณะที่ปรึกษา 

นางพนิดา  ดวงจินดา    

นางฉวีวรรณ  แพทย์ศรีวงษ์   

ผศ.ดร.วิรชฏา  บวัศรี    

นางเดเลยี  ชวนะสนุทร    

ภญ.รศ.เทวี  โพธิผละ    

ทญ.สนุทรี  ศกัด์ิทวีกลุกิจ   

  นางสาวกณัณ์เกชาลทัธ์  ครูศากยวงศ์    
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   2.3  คณะกรรมการตัดสิน  

ผศ.สวุฒัน์  แสนขตัติยรัตน์  ประธาน 

นายธณาเศรษฐ์  ศิรอภิวลัย์  รองประธาน 

นายชชัวาล  รอดคลองตนั   

นายธานี  ชินชูศกัด์ิ    

นางสาวสลา่วารินท์  ใจจรรย์ทกึ   

นายกฤษณะ  ชวนคณุากร   

นางสาววาสนา  สสีงั    

2.4 คณะดาํเนินงาน  

  นางวิภา  ทวีเติมสกลุ   ฝ่ายการเงิน 

นางฮารูมิ  โตมิตะ    ฝ่ายประชาสมัพนัธ์    

นางปริตา  อศัวรัตนกสกิร     เหรัญญิกและปฏิคม 

นางนพชนสรณ์  วิไลยวงศ์ ณ อยธุยา เลขานกุาร 

3. วัตถุประสงค์ 

    3.1  เพื่อร่วมเทอดพระเกียรติและเฉลมิฉลองเน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลมิพระชนพรรษา 80 พรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์  พระบรมราชินีนาถ 12 สงิหาคม 2555 

3.2   สง่เสริมให้เด็กนกัเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านศิลปะ  รักงานศิลปะ   มีจิตสาํนกึด้าน

ครอบครัว  และมีวิสยัทศัน์เก่ียวกบัสนัติภาพ  

3.3   สง่เสริมให้เด็กนกัเรียนมีจิตใจสภุาพ  อ่อนโยน  เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ ่ มีความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่คนใน

ครอบครัวและผู้ อ่ืน  

3.4   สง่เสริมให้เด็กนกัเรียนได้แสดงออกเร่ืองคณุธรรม   ศีลธรรมท่ีดีงาม   ตามวฒันธรรมท่ีดีงามของไทย

โดยผา่นงานศิลปะไปสูส่งัคม 

4.  กลุ่มเป้าหมาย 

  เด็กนกัเรียนท่ีมีอาย ุ4-10 ปี มีถ่ินพํานกัอยูใ่นประเทศไทย ซึง่แบง่เป็น 2 ประเภท ได้แก่  

          1.)  อาย ุ4-6 ปี    

          2.)  อาย ุ7-10 ปี   

5. ลักษณะและพืน้ที่จัดกิจกรรม 

5.1   สง่ใบสมคัรเข้าร่วมโครงการ  สหพนัธ์สตรีเพ่ือสนัติภาพโลก (ประเทศไทย)  

  ท่ีอยู ่4 อาคารยซูีเอฟ  ซอยรามคําแหง 24  ถนนรามคําแหง  แขวงหวัหมาก  เขตบางกะปิ  

  กรุงเทพมหานคร  10240   โดยแต่ละโรงเรียนสามารถส่งได้ไม่จํากัดจํานวน 

5.2   หมดเขตรับสมัครวันที่  20 กันยายน 2555  (วนัท่ีประทบัตราไปรษณีย์) 
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5.3   วันและสถานที่จัดการประกวดวาดภาพ  แบง่ตามภมิูภาค  ดงันี ้

ภาคกลาง   วนัเสาร์ท่ี  22  กนัยายน  2555 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคําแหง (ฝ่ายประถม)

ภาคเหนือ  วนัเสาร์ท่ี  29 กนัยายน 2555  อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว  จ.เชียงใหม่ 

   ภาคใต้  วนัเสาร์ท่ี  29  กนัยายน  2555  เทศบาลนครหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วนัเสาร์ท่ี  13 ตลุาคม  2555  โรงเรียนโยธินนกุลู  จ.นครราชสมีา 
 

5.4  หัวข้อการประกวด  

               5.4.1   รุ่นอาย ุ 4-6  ปี  หวัข้อ   “แม่ ความรัก และสนัติภาพ” 

               5.4.2   รุ่นอาย ุ 7-10 ปี  หวัข้อ     “รักของแม่ แผส่นัติ” 
 

5.5   ตัดสินผลการประกวดภาพวาด   

วนัจนัทร์ท่ี  15  ตลุาคม  2555  
 

6.  เกณฑ์การตัดสินการประกวด 

 6.1  ด้านความคิดสร้างสรรค์  ซึง่จะพิจารณาจากหวัข้อเป็นหลกั 

6.2  ความสอดคล้องกบัเนือ้หา อาทิเช่น  เป็นภาพท่ีสือ่ถึงความรัก  ความสามคัคี  สนัติภาพ  วิถีชีวิต  ความ

เป็นไทย  ประเพณีวฒันธรรม  ความซื่อสตัย์  ความจงรักภกัดีตอ่ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 

6.3  ความสมบูรณ์ของผลงาน  ความสวยงาม 

6.4  เทคนิคสท่ีีใช้  โดยไม่จํากดัประเภทส ี ตามแตผู่้ เข้าประกวดถนดั 

6.5  ผลงานต้องอยูบ่นกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 19 x 15 นิว้ เว้นขอบในด้านละ 2 นิว้  

     (ตีกรอบด้วยดินสอ) อุปกรณ์ทกุอยา่งผู้ เข้าประกวดต้องเตรียมมาเอง   

        6.6  การตดัสนิภาพของคณะกรรมการถือวา่เป็นอนัสิน้สดุ 
 

7.  เงื่อนไขการการสมัครและการส่งผลงาน 

1. ใช้เทคนิคอิสระ ยกเว้น การปะติด 

2.  เด็กนกัเรียนสามารถสง่ผลได้ 1 คน ตอ่ 1 ชิน้งานเทา่นัน้ 

3.  ผลงานต้องอยูบ่นกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 19 x 15 นิว้ เว้นขอบในด้านละ 2 นิว้  ตีกรอบด้วยดินสอ  

(ตามภาพ) 

4.  ห้ามใช้ยางลบ        
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เขียนช่ือ-นามสกุล, โรงเรียน, รุ่นอายุ,  หัวข้อการประกวด, ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

สะดวกไว้ด้านหลังภาพผลงาน  อย่างชัดเจน  
 

โดยมีหลักฐานการสมัคร 

1. สาํเนาสติูบตัร 

2. รูปถ่ายขนาด 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ 

3. หนงัสอืรับรองจากโรงเรียน 

4. สาํเนาบตัรประชาชน / บตัรข้าราชการ ของผู้ปกครองหรือครูประจําชัน้ 
 

8. ประเภทรางวัล    

 10.1   รุ่นอาย ุ 4-6  ปี   จํานวน    7  รางวลั 

 10.2   รุ่นอาย ุ7-10  ปี  จํานวน   7  รางวลั 
  

รวมทัง้สิน้ 14 รางวัล พร้อมรับใบประกาศนียบัตร      

รางวัล จาํนวนรางวัล รวมจาํนวนเงนิ

ทุนการศกึษา (บาท) 

รางวลัยอดเยี่ยม พร้อมโล ่ 2 20,000 

รางวลัดีเดน่ พร้อมใบประกาศนียบตัร      4 20,000 

รางวลัชมเชย พร้อมใบประกาศนียบตัร      8 16,000 

                           รวมรางวัล 14 56,000 
 

9.  วันและสถานที่จัดงานพิธีมอบรางวัล 

      มอบรางวลัวนัองัคารท่ี 20 พฤศจิกายน 2555   เวลา  13.00-16.00 น.                                                           

      ณ  ห้องประชุมบ้านมนงัคศิลา สภาสตรีแหง่ชาติในพระบรมราชินปูถมัภ์ เลขท่ี 514  ถนนหลานหลวง          

เขตดสุติ  กรุงเทพมหานคร 
 

10. ที่มาของงบประมาณ 

      หนว่ยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรตา่งๆ  บริษัทเอกชนและห้างร้านท่ีสนใจ 
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1  เด็กนกัเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านศิลปะ  รักงานศิลปะ   มีจิตสาํนกึด้าน ครอบครัว  

และมีวิสยัทศัน์เก่ียวกบัสนัติภาพ  

11.2  เด็กนกัเรียนมีจิตใจสภุาพ  อ่อนโยน  เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ ่ มีความสมัพนัธ์ท่ีดีในครอบครัวและ   ผู้ อ่ืน  

11.3  เด็กนกัเรียนได้แสดงออกเร่ืองคณุธรรม   ศีลธรรมท่ีดีงาม   ตามวฒันธรรมท่ีดีงามของไทยโดยผา่น

งานศิลปะไปสูส่งัคม 
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12.  ขัน้ตอนการรับเงินรางวัล 

 12.1 เงินสด   สาํหรับผู้ ท่ีชนะเลศิ จะได้รับรางวลั ณ วนัท่ีมีพิธีมอบ โดยเซ็นรับหลงัจากจบขัน้ตอนการรับ

รางวลับนเวทีพร้อมนําหลกัฐาน อาทิ สาํเนาทะเบียนบ้านและสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน ของผู้ปกครองหรือ

อาจารย์ท่ีมาด้วย 

 12.2 เช็คหรือต้องการโอนเข้าบัญชี กรณีท่ีนกัเรียนได้รางวลัแตไ่ม่มารับรางวลัหรือไม่สามารถมารับ

ด้วยตนเองได้ในวนัท่ีมีงานมอบรางวลั  ต้องสง่หลกัฐานมาลว่งหน้าดงันี ้

 12.2.1 สมดุบญัชีธนาคารท่ีมีช่ือ  พร้อมสาํเนาทะเบียนบ้าน และสาํเนาใบสติูบตัรของผู้ ท่ีได้รับรางวลั หรือ

สมดุบญัชีธนาคารท่ีมีช่ือผู้ปกครอง ( บิดา มารดา เทา่นัน้) พร้อมสาํเนาทะเบียน และสาํเนาบตัรประชาชนของ

ผู้ปกครอง 

 12.2.2 กรณีท่ีให้โอนเงินเข้าบญัชีบุคคลอ่ืนท่ีไม่ผู้ปกครองของนกัเรียน  ต้องมีหนงัสอืรับรองท่ีมีลายเซ็นต์

จากผู้ปกครอง พร้อมสาํเนาทะเบียนบ้านและสาํเนาบตัรประชาชนของผู้ปกครอง มิฉะนัน้ทางสหพนัธ์สตรีฯจะไม่

ดําเนินการใดๆ โดยไม่มีเง่ือนไข 
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