
 

               
ระเบียบการ 

โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ททีบีี” 

ประกวดวาดภาพดิจิทลั (รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศประกวดออนไลน์) 

ครัง้ที่ ๕๐ ประจ าพุทธศักราช ๒๕๖๕ 

********************************** 
เจ้าของโครงการฯ    มลูนิธิทีทีบ ีภายใต้การสนบัสนนุหลกัจากธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)  

ความเป็นมาของโครงการฯ ด้วยธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ได้ท าการรวมกิจการกบัธนาคารทหารไทย จ ากดั 

(มหาชน) เพื่อเพิ่มขนาดกิจการธนาคารและเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั ซึง่สง่ผลดีต่อเสถียรภาพของสถาบนัการเงินของ

ประเทศและเศรษฐกิจไทย  โดยทัง้ ๒ ธนาคารได้เร่ิมด าเนินกิจการและกิจกรรมต่างๆ ร่วมกนัภายใต้ชื่อธนาคารทหารไทย  

ธนชาต มาตัง้แต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการนีจ้งึเปลีย่นแปลงชื่อโครงการจากเดิม โครงการ “ทีเอ็มบ ี| ธนชาต  ริเร่ิม

... เติมเต็ม เอกลกัษณ์ไทย”   เป็นโครงการ “เท่อย่างไทย โดย  ไฟ-ฟ้า ททีบีี”  [ซึง่ทีทีบยี่อมาจากชือ่ธนาคารทหารไทยธน

ชาต จ ากดั (มหาชน)] 

วัตถุประสงค์  โครงการ “ไฟ-ฟ้า” โดยมูลนิธิทีทีบี เป็นกิจกรรมสงัคมเพื่อความยั่งยืน ที่มุ่งจุดประกายให้เยาวชนและชุมชน

เสริมสร้างสิ่งดีๆ คืนสู่สงัคมไทย จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดใหม่   คือ   “การประกวดวาดภาพดิจิทัล”   เพื่อเปิดโอกาสให้

เยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบและวิธีการใหม่ๆ ที่ทันต่อโลกในยุคปัจจุบนั  ภายใต้ชื่อโครงการ “เท่อย่างไทย 

โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี”    ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี  และทนุการศกึษา ครัง้ที่ ๕๐ ประจ าพทุธศกัราช ๒๕๖๕ 

 

 การประกวดรอบคดัเลอืกจงึจดัให้เป็นการประกวดในรูปแบบการสง่ผลงานทางออนไลน์ และไปรษณีย์ 

ภายใต้สถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาท่ีเร่ิมต้นในปี ๒๕๖๒ (Covid-19)และในปี ๒๕๖๔ นี ้ก็ยังอยู่ในระยะ

การควบคมุการระบาดอย่างใกล้ชิด หากแต่ทางมลูนิธิทีเอ็มบเีลง็เห็นว่าโครงการนีเ้ป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนของ

ชาติโดยส่วนรวม จึงพยายามคิดหาวิธีการจัดการประกวดที่ยังคงมาตรฐานการประกวดระดับสงู ผนวกกับการด าเนินการ

ภายใต้มาตรการควบคมุการแพร่ระบาดที่จะอ านวยความสะดวกให้กบัผู้ เข้าประกวด จงึจดัการประกวดรอบคดัเลอืกในรูปแบบ

การบนัทกึภาพเคลือ่นไหวด้วยโปรแกรมซูม (Zoom) และส่งคลิปผ่านทางระบบออนไลน์ทัง้  ๔  ภูมิภาค ส าหรับการประกวดรอบชิง

ชนะเลศิจดัตามการประกวดในรูปแบบและมาตรฐานเช่นทกุปี คือ ให้ผู้ประกวดที่ผ่านรอบคดัเลอืกเดินทางมาประกวดรอบชิงชนะเลิศ

ที่กรุงเทพฯ ในจ านวนที่ผ่านตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด  

 

 

 

 ประกวดวาดภาพดิจทิลั ๑/๗ 

 

  

 มลูนิธิทีทีบเีลง็เห็นว่าการประกวดวาดภาพดิจิทลันีจ้ะเป็นโครงการฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนของชาติโดยส่วนรวม 

ในการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะการวาดภาพดิจิทัล  จึงพยายามคิดหาวิธีการจัดการประกวดที่ยังคง

มาตรฐานการประกวดระดบัสงู ผนวกกบัการด าเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาที่ทางภาครัฐ

ก าหนด วิธีการทีส่ง่ผลงานเข้าประกวด จงึจดัการประกวดรอบคดัเลอืกและรอบชิงชนะเลศิในรูปแบบการส่งภาพวาดดิจิทัลทางออนไลน์ 

และการพิมพ์ภาพขนาด A4 ส่งประกวดส าหรับรอบคัดเลือกที่เยาวชนจากทั่วประเทศสามารถเข้าร่วมได้ โดยเปิดกว้างไม่จ ากัดจ านวน

นกัเรียนที่สนใจเป็นตวัแทนโรงเรียนสง่ภาพดิจิทัลเข้าร่วมประกวด  และส าหรับการประกวดรอบชิงชนะเลิศผู้ ผ่านรอบคัดเลือกจะประกวด

รอบชิงชนะเลศิพร้อมกนั ตามข้อก าหนดจ านวนรุ่นละ ๒๐ คน 

    

 



 

               
ระดบัการประกวด  แบง่ระดบัผู้ เข้าประกวดเป็น  ๒  ระดบั  คือ 

 ๑. ระดบั ม.๑ - ม.๓      ๒. ระดบั ม.๔ - ม.๖  และ ปวช. 

คุณสมบัตผิู้สมัครเข้าประกวดวาดภาพดิจทิลั 
๑. นกัเรียนทัง้ชายและหญิง จากสถาบนัการศกึษาทัว่ประเทศที่มีความสนใจในการสร้างสรรค์งานผลงานศิลปะด้วย 

อปุกรณ์คอมพิวเตอร์และเคร่ืองมือในโปรแกรมต่างๆ  
๒. ศกึษาอยู่ในโรงเรียนศกึษาทัว่ไป หรือสถาบนัการศกึษาพิเศษทีจ่ดทะเบยีนกบักระทรวงศกึษาธิการ โดยผู้บริหาร 

สถาบนัการศกึษารับรองว่าก าลงัศกึษาอยู่ในปัจจบุนั 

๒.๑ ขอความร่วมมืองดส่งนักเรียนที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศในนามสถาบันเดมิ เข้าประกวดใน
ระดบัเดมิ 

๓. ผู้ เข้าประกวดสามารถส่งผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ รูปแบบจิตรกรรม ๒ มิติ ด้วยสือ่ดิจิทลั (ใช้อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 
และเคร่ืองมือในโปรแกรมต่างๆ)  โดยการอปัโหลดผลงานในระบบ  และสง่ผลงานขนาด A4 ทางไปรษณีย์ ตามวนัและเวลา
ที่ก าหนด  
ขัน้ตอนช่องทางการสมัคร และเงื่อนไข  
 ๑. ครูผู้สอนสง่ผู้ประกวดสมคัรเข้าร่วมโครงการฯ ทาง www.เท่อย่างไทย.com โดยกรอก E-mail address และ 
ก าหนดรหสัผ่าน (Password) ของตวัเองและกรอกข้อมลูตามแบบฟอร์มออนไลน์ที่ระบ ุ 

**ผู้ เข้าร่วมโครงการฯ (ครูผู้สอนและผู้ปกครองของผู้ เข้าประกวดทุกท่าน ต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครเพื่อ 
ให้ความยนิยอมเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเป็นไป
ตามพระราชบัญญัตคุ้ิมครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒** 
 ๒. เมือ่ครูผู้สอนสมคัรเข้าร่วมโครงการฯ เรียบร้อย จะได้รับสทิธ์ิสง่นกัเรียนในสงักดัสถานศกึษาเดียวกันเข้าร่วม 
ประกวดไม่จ ากดัจ านวน 
 ๓. ผู้ เข้าประกวดทีส่นใจสมคัรประกวดวาดภาพดิจิทลัแจ้งครูผู้สอนให้ท าการสมคัร  โดยครูผู้สอนต้องด าเนินการ ดงันี ้

 ๓.๑ เข้าสูร่ะบบด้วยอีเมลและใสร่หสัผ่านของครูผู้สอน  
๓.๒ เมื่อเข้าระบบได้แล้วให้ใสอ่ีเมลของผู้ เข้าประกวด โดยไม่ต้องก าหนดรหสัผ่านเพียงเท่านีถ้ือเป็นการสมคัร
ให้ผู้ เข้าประกวดส าเร็จไป ๕๐%  

 ๔. ผู้ เข้าประกวดที่สนใจ ต้องท าการสมคัรให้สมบรูณ์ ๑๐๐% ด้วยการให้ ผู้ปกครองของผู้ เข้าประกวดทุกท่าน  
ลงนามในใบสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ  และให้ความยนิยอมเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ส าหรับการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในเอกสารซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัตคุ้ิมครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ 
ที่ได้รับจากครู/อาจารย์ที่สามารถพิมพ์ (Print) ได้จากระบบเม่ือผู้ปกครองลงนามเรียบร้อย และครูส่งเข้าระบบด้วย
การถ่ายภาพหรือสแกนแล้วแนบไฟล์ภาพส่งในหน้าที่กรอกใบสมัครผ่านทาง  www.เท่อย่างไทย.com   พร้อมแนบ
ส าเนาบัตรประชาชนของครู/อาจารย์ที่เป็นตวัแทนสถาบันการศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดในโครงการฯ จงึจะ
ถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์ ๑๐๐% 

Log in  เข้ารับโจทย์และส่งภาพประกวดในรอบคดัเลอืกผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com  พร้อมทัง้  โครงการฯ  ไม่

จ ากดัจ านวนตวัแทนนกัเรียนท่ีเข้าร่วมประกวด  
 

ประกวดวาดภาพดิจทิลั ๒/๗ 

 



 

               
๕. ผู้ เข้าประกวด ๑ คน สามารถสง่ผลงานได้ไม่เกิน  ๓  ผลงาน  ภายในเวลาการสร้างสรรค์ผลงานท่ีก าหนด 

๖. ครูผู้สอนสามารถสง่ผู้ เข้าประกวดในนามสถาบนัด้วยการสมคัรผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com  เปิดรับ 

ใบสมคัรพร้อมสง่รายละเอียดผู้ประกวดให้เสร็จสิน้ถงึวนัพฤหสับดีที ่๑๑ สงิหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. 

๗ . การประกวดมี ๒ รอบ คือ  

      ๗.๑ รอบคดัเลอืก  

๗.๑.๑ ประกาศหวัข้อการประกวดรอบคดัเลือก 

  ๗.๑.๑.๑ ระดับมัธยมต้น (ม.๑ - ม.๓) วนัศกุร์ท่ี ๒๖ สงิหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. 

 ๗.๑.๑.๒ ระดับมัธยมปลาย (ม.๔ - ม.๖ และ ปวช.) วนัเสาร์ท่ี ๒๗ สงิหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. 

ผู้ เข้าประกวดจะสามารถเข้ารับโจทย์หวัข้อการประกวดผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com  โดยการ Log in 

เข้าสูร่ะบบด้วยการใสอ่ีเมลของผู้ประกวด และท าการสร้างสรรค์ผลงาน ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๓๐น. 

ตามรุ่นท่ีสมคัร 

๗.๑.๒ ผู้ประกวดสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ วาดภาพดิจิทลั โดยสามารถตีความตามโจทย์หวัข้อที่

ก าหนด  

๗.๑.๓ ผู้ เข้าประกวดต้องสง่ผลงานวาดภาพดิจิทลั  ทัง้ ๒ ชอ่งทาง ดงันี ้

๗.๑.๓.๑ ส่งผลงานทางเว็บไซต์ โดยการอปัโหลดผลงานในรูปแบบไฟล์ดิจิทลัประเภท JPG หรือ 
PNG เท่านัน้ ขนาดความละเอียด ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ dpi (ระบวุ่าผลงานอยู่ในแนวตัง้หรือแนวนอน) 
อปัโหลดผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com โดยการ Log in ด้วยอีเมลของผู้ เข้าประกวดที่เข้าดูโจทย์
ในตอนเช้า และอปัโหลดผลงานภายในเวลาที่ก าหนด ดงันี ้ 

๗.๑.๓.๑.๑ ระดับมัธยมต้น (ม.๑ - ม.๓) ส่งผลงานประกวดภายในวันเสาร์ที่  ๒๗ 
สิงหาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๖.๐๐ น.  พร้อมระบรุายละเอียดของผู้ เข้าประกวดประกอบด้วย  
ชื่อผลงาน แรงบนัดาลใจ ชื่อ - นามสกุล ระดับชัน้ที่ก าลงัศึกษา  ชื่อโรงเรียน ที่อยู่โรงเรียน 
และเบอร์โทรติดต่อให้ครบถ้วน  
๗.๑.๓.๑.๒ ระดับมัธยมปลาย (ม.๔ - ม.๖ และปวช.) ส่งผลงานประกวดภายในวัน
อาทิตย์ที่  ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐น.  พร้อมระบุรายละเอียดของผู้ เข้า
ประกวดประกอบด้วย  ชื่อผลงาน แรงบนัดาลใจ ชื่อ - นามสกลุ  ระดบัชัน้ท่ีก าลงัศกึษา   
ชื่อโรงเรียน  ที่อยู่โรงเรียน และเบอร์โทรติดต่อให้ครบถ้วน  

๗.๑.๓.๒ ส่งผลงานทางไปรษณีย์   
  ๗.๑.๓.๒.๑ ระดบัมัธยมต้น (ม.๑ - ม.๓) สง่ผลงาน Print Out ขนาด A4ภายในวนัจนัทร์
ที่ ๒๙ สงิหาคม ๒๕๖๕  
 ๗.๑.๓.๑.๒ ระดบัมัธยมปลาย (ม.๔ - ม.๖ และปวช.) สง่ผลงาน Print Out ขนาด A4
ภายในวนัองัคารที่ ๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๕ 

 
ประกวดวาดภาพดิจทิลั ๓/๗ 

 

http://www.เท่อย่างไทย.com/
http://www.เท่อย่างไทย.com/


 

               
ทัง้ ๒ รุ่นต้องพิมพ์ผลงาน ขนาด A4 แสดงสีตามที่ต้องการโดยติดผลงานลงบนกระดาษแข็งหรือ 
วสัดอุื่นท่ีมีความแข็งแรง เว้นขอบด้านละ ๒ นิว้ (ระบวุ่าผลงานอยู่ในแนวตัง้หรือแนวนอน) พร้อม 
พิมพ์ใบสมคัรระบชุือ่ภาพ และค าอธิบายภาพและแรงบนัดาลใจสัน้ๆ เกี่ยวกบัภาพ  และระบรุาย 
ละเอียดของผู้ เข้าประกวดประกอบด้วย ชื่อ - นามสกลุ  ระดบัชัน้ท่ีก าลงัศกึษา  ชื่อโรงเรียน  ทีอ่ยู ่
โรงเรียนและอีเมลของครูผู้สอนท่ีส่งนกัเรียนเข้าประกวดพร้อมเบอร์โทรติดต่อของผู้ เข้าประกวดมา 
ทีด้่านหลงัผลงาน และสง่ผลงานทางบริการไปรษณีย์ไทยด่วนพิเศษ (EMS) มาที ่ตู้ปณ.๑๓ ปณฝ. 
สายไหม กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๔ หรือขนสง่เอกชน เช่น Kerry, DHL, J&T หรือ Flash สง่มาทีโ่ครงการ  
เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบ ี เลขท่ี ๑/๓๑ ซอยเพิม่สนิ ๓๙ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ  
๑๐๒๒๐ โทร. ๐๖ ๒๐๗๐ ๐๐๙๙  โดยทัง้ ๒ รุ่น ต้องส่งผลงาน Print Out ขนาด A4 ไม่เกิน 
วันเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น (ดวูันที่ประทบัตราไปรษณีย์ที่ส่งออกจากต้นทางเป็นส าคัญ) 

    หมายเหตุ **หากส่งผลงานทัง้ ๒ ช่องทางเกินก าหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธ์ิในการสง่ผลงานเข้าประกวด** 
  ๗.๒ การประกวดรอบชิงชนะเลศิ  

 ๗.๒.๑ ประกาศผลผู้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลศิในวันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ผ่านทาง www.เท่อย่าง 
 ไทย.com  และโครงการฯ  จะสง่จดหมายแจ้งผลการตดัสนิผู้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลศิถึงผู้อ านวยการ 

  โรงเรียน / สถาบนั อีกช่องทางหนึง่ 
๗.๒.๒ ประกวดรอบชิงชนะ ผู้ ผ่านเข้ารอบชิงสามารถสร้างสรรค์ผลงานและสง่ผลงานเป็นรูปแบบออนไลน์ 
โดยจะประกาศโจทย์ในวันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. และก าหนดอัปโหลดผลงานผ่าน
ทาง www.เท่อย่างไทย.com วนัอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕  ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. - ๑๘.๓๐ น. โดย
การ Log in ด้วยอีเมลและรหสัผ่านของนกัเรียนผู้ เข้าประกวดท่านเดิมโดยสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สดุเพียง
ชิน้เดียว พร้อมส่งผลงาน Print Out ขนาด A4 ติดลงบนกระดาษแข็งหรือ PP Board พร้อมระบุชื่อภาพ 
และค าอธิบายภาพและแรงบนัดาลใจสัน้ๆ และระบรุายละเอียดของผู้ เข้าประกวด ชื่อ - นามสกุล  เหมือน
รอบคดัเลอืก โดยสง่ออกผลงานด้วยบริการขนสง่ด่วนได้ทุกบริษัทภายในวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
สง่มาที่ โครงการ เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี เลขที่ ๑/๓๑ ซอยเพิ่มสิน ๓๙ แขวงออเงิน เขตสายไหม 
กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐ โทร. ๐๖ ๒๐๗๐ ๐๐๙๙ ผู้ เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะต้องเข้าร่วม
ประกวดตามวนัและเวลาท่ีก าหนดสง่ผลงานเท่านัน้ มิเช่นนัน้ถือว่าสละสทิธ์ิ 

๘. การประกวดไมม่ีค่าใช้จ่ายในการสมคัร 
๙. โครงการฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ไม่สง่คืนผลงานท่ีสง่เข้าประกวดทกุกรณี 
 

ขอบเขตของผลงาน 
           ๑. ผลงานการประกวดจะต้องสร้างสรรค์ด้วยเทคนิค ดิจิทลัอาร์ต หมายถงึ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
กราฟฟิก  หรือจะผสมผสานโปรแกรมที่ถนดั  และมีงานรีทชัร่วมด้วยได้  แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของภาพ และภาพที่น ามา
รีทชัจะต้องเป็นภาพไม่ละเมิดลขิสทิธ์ิ  

๒. ผู้ เข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงาน โดยการน าเสนอภาพเร่ืองราวท่ีเกี่ยวกบัโจทย์หวัข้อที่ก าหนด ในรูปแบบ 
ของตนเอง  
 
 ประกวดวาดภาพดิจทิลั ๔/๗ 

 

http://www.เท่/
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๓. ผลงานท่ีสง่เข้าร่วมประกวด  จะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึน้เอง  โดยไม่เลยีนแบบผู้ใด  หรือละเมิดกฎหมาว่า 

ด้วยลขิสทิธ์ิและทรัพย์สนิทางปัญญา หากมีการร้องเรียนเกิดขึน้ ผู้ เข้าประกวดที่ส่งผลงานประกวดต้องเป็นผู้ รับผิดชอบในทกุ
กรณี  

๔. ผู้ เข้าประกวด ๑ คน  สามารถสง่ผลงานได้ ไม่เกิน ๓ ผลงาน  โดยจะนบัผลงานท่ีได้คะแนนสงูสดุเพียง ๑ ผลงาน 

๕. ผลงานท่ีสง่เข้าร่วมประกวดยงัคงเป็นลิขสทิธ์ิของผู้ เข้าประกวดที่เข้าร่วม แตห่ากทางโครงการฯ ต้องการในผลงาน 
ในกิจกรรมอื่นๆ  ทางโครงการฯ สามารถน าไปใช้ได้และจะให้เครดิตที่เหมาะสม ผลงานทกุผลงานท่ีสง่มา โครงการฯ สามารถ
น ามาท าส าเนาในสือ่เพื่อการประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่สูส่าธารณะได้ (โปสเตอร์ บตัรเชิญ เว็บไซต์ และอื่นๆ) 

หมายเหตุ โครงการฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่สง่ผลงานคืนในทกุกรณี 
 

เกณฑ์การตดัสิน 

 ๑. โครงการฯ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ เชี่ยวชาญด้านศิลปะ จากมหาวิทยาลัย สื่อ และศิลปินดิจิทัล ร่วมเป็น

คณะกรรมการตดัสนิ  ผลการตดัสนิของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

 ๒. ตดัสนิตามองค์ประกอบต่อไปนีข้องการแสดงออกทางศิลปะ การตีความและความชัดเจนของแนวคิดความคิด

สร้างสรรค์และความคิดริเร่ิมของผลงาน องค์ประกอบศิลปะของผลงานนัน้ๆ  

 ๓. คณะกรรมการจะคดัเลอืกผู้ที่ผ่านรอบคดัเลอืกเพื่อเข้าไปประกวดในรอบชิงชนะเลศิ ระดบัละ ๒๐ คน 

(มธัยมศกึษาตอนต้น ๒๐ คน มธัยมศกึษาตอนปลาย และ ปวช. ๒๐ คน) 

  ๔. การประกวดรอบชิงชนะเลศิ  ผู้ ผ่านเข้ารอบจะต้องท าการประกวดสร้างสรรค์ผลงานต่อหน้าคณะกรรมการภาย 

ในเวลาและโจทย์หวัข้อที่ก าหนดใหม่ โดยจะต้องน าอปุกรณ์มาเอง 

 

เกณฑ์การให้คะแนน   

 ๑. ความสอดคล้องของเนือ้หากบัหวัข้อที่ก าหนด  

 ๒. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  

 ๓. การจดัองค์ประกอบของภาพ และองค์ประกอบศิลป์  

 ๔. ความสวยงามและเทคนิคที่ใช้ในการรังสรรค์ผลงาน  

 ๕. ความส าเร็จของผลงาน   

หมายเหตุ  โครงการฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลศิระดบัละ ๒๐ คน ผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com 

 

 

 

 

 
 

 ประกวดวาดภาพดิจทิลั ๕/๗ 
 



 

               
รางวัลส าหรับสถาบันและผู้ เข้าประกวด   
รางวัลส าหรับสถาบันการศึกษา 

 รางวลัชนะเลศิ ระดบัละ ๑ รางวลั 
  ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี พร้อมเงินรางวลั ๑๐,๐๐๐ บาท 
 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๑ ระดบัละ ๑ รางวลั 
  โลเ่กียรติยศ จากทางโครงการฯ พร้อมเงินรางวลั ๘,๐๐๐ บาท   
 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒  ระดบัละ ๑ รางวลั 
  โลเ่กียรติยศ จากทางโครงการฯ พร้อมเงินรางวลั ๖,๐๐๐ บาท 
  รางวัลส าหรับผู้ เข้าประกวด 

รางวลัชนะเลศิ ระดบัละ ๑ รางวลั 
 ทนุการศกึษา ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบตัรจากโครงการฯ 
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๑ ระดบัละ ๑ รางวลั 
 ทนุการศกึษา ๑๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบตัรจากโครงการฯ 
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒ ระดบัละ ๑ รางวลั 
 ทนุการศกึษา ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบตัรจากโครงการฯ 
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๓ ระดบัละ ๓ รางวลั 
 ทนุการศกึษา ๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบตัรจากโครงการฯ 

ตรวจสอบ ผลการสมัครและวันเวลาประกวดผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิได้ที่                                                  (เวลาท าการ จนัทร์ - ศกุร์ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๗.๓๐ น.) 

อื่นๆ 
*ครูผู้สอนและผู้ เข้าประกวดต้องตรวจสอบรายชื่อ และตวัสะกดให้ถูกต้อง รวมถึงวัน / เวลาการประกวดให้เรียบ 
ร้อยก่อนวันประกวด  เพื่อพมิพ์ใบประกาศนียบัตรตามรายชื่อที่ระบุในระบบโดยอัตโนมัติ  เน่ืองจากไม่สามารถ 
แก้ไขได้หลังจากพมิพ์ใบประกาศนียบัตรแล้ว* 
**ผู้ เข้าร่วมโครงการฯ  ทุกท่านสามารถพมิพ์ใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมประกวดที่หน้าข้อมูลสมาชิกได้ด้วยตน 
เอง หลังการประกวดรอบคัดเลือกเสร็จสิน้** 
***ผู้ เข้าร่วมโครงการฯ  (ครูผู้สอนและผู้ปกครองของผู้ เข้าประกวด) ต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
ให้ความยินยอมเพื่อเก็บรวบรวม  ใช้  และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ   
ผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ เม่ือกรอก
เรียบร้อยแล้วให้น าใบสมัครส่งเข้าระบบด้วยการถ่ายภาพหรือสแกนแล้วแนบไฟล์ภาพ  พร้อมส าเนาบัตร
ประชาชนของครูผู้ ส่งประกวดส่งในหน้าที่กรอกใบสมัครผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com จึงจะถือว่าการสมัครเข้า
ร่วมประกวดเสร็จสมบูรณ์*** 
****โครงการฯ   มีความเชื่อถือในความตัง้ใจดีและประพฤตปิฏิบัตตินให้เป็นตวัอย่างที่ดีของครูผู้สอนต่อเยาวชน 
ผู้เข้าประกวด โดยขอให้ครูผู้สอนไม่ให้ค าแนะน าใดๆ เก่ียวกับข้อสอบ และขอให้ผู้ เข้าประกวดท าการสร้างสรรค์
ผลงานด้วยตวัเอง   โดยไม่มีผู้ใดอยู่ในสถานที่ผู้ เข้าประกวดสร้างสรรค์ผลงานจนเสร็จสิน้ขัน้ตอนการส่งภาพทาง
ระบบออนไลน์**** 
 ประกวดวาดภาพดิจทิลั ๖/๗ 
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ตารางสรุปวัน / เวลา การประกวดวาดภาพดิจิทลั 

   โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ททีบีี” ครัง้ที่ ๕๐ ประจ าพุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ช่วงเวลาโดยละเอียดของผู้ประกวดทุกคนประกาศทาง www.เท่อย่างไทย.com ในวันจนัทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

รอบคัดเลือกส่งผลงานประกวดผ่านเว็บไซต์และไปรษณีย์        เปิดรับสมัครแล้ววันนีถ้ึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
เพื่อให้ผู้ เข้าประกวดมีประสบการณ์ใน

การใช้ระบบและท าการประกวดผ่าน

ระบบออนไลน์ เปิดทดสอบระบบ 

วันพฤหสับดทีี่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
      เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ระดบัชัน้ วนัเวลาประกวดและสง่ผลงาน 
ระดบั ม.๑ - ม.๓ 
 

 
 

 
ระดบั ม.๔ - ม.๖ และ ปวช. 

วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕  
ประกาศหวัข้อการประกวดเวลา ๐๘.๓๐ น. 
อปัโหลดผลงานทางเวบ็ไซต์ ภายในวนัเสาร์ท่ี ๒๗ 
สงิหาคม ๒๕๖๕ ไมเ่กิน เวลา ๑๖.๐๐ น. 
สง่ผลงาน Print Out ขนาด A4 ภายในวนัจนัทร์ท่ี  
๒๙ สงิหาคม ๒๕๖๕  
วันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕  
ประกาศหวัข้อการประกวดเวลา ๐๘.๓๐ น. 
อปัโหลดผลงานทางเวบ็ไซต์ ภายในวนัอาทิตย์ท่ี ๒๘ 
สงิหาคม ๒๕๖๕ ไมเ่กิน เวลา ๑๗.๓๐ น. 
สง่ผลงาน Print Out ขนาด A4 ภายในวนัองัคารท่ี  
๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๕ 

รอบชิงชนะเลิศ               ผู้ เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะต้องเข้าร่วมประกวดตามวันเวลาที่ก าหนด 

ประกวดรอบชิงชนะเลิศ 
เป็นรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง  
www.เท่อย่างไทย.com 
และขัน้ตอนเหมือนรอบคดัเลอืก 

ระดบัชัน้ วนัเวลาประกวดและสง่ผลงาน 

ระดบั ม.๑ - ม.๓ 
และ 

ระดบั ม.๔ - ม.๖ และ ปวช. 
(ผู้ผา่นเข้ารอบชิงชนะเลศิมีเวลา
สร้างสรรค์ผลงานด้วยตวัเอง 
เพียงผู้เดียวระหวา่งวนัเสาร์ท่ี ๘ 
ถึงวนัอาทิตย์ท่ี ๙ ตลุาคม ๒๕๖๕ 
ตามเวลาท่ีก าหนด) 

วันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
ประกาศหวัข้อการประกวดเวลา ๐๘.๓๐ น. 
วันอาทติย์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
อปัโหลดผลงานท่ีดีท่ีสดุเพียง ๑ ชิน้ ทางเวบ็ไซต์  
ไมเ่กินเวลา ๑๖.๐๐ น. - ๑๘.๓๐ น. 
 

ส่งผลงาน Print Out ภายในวันอังคารที่ ๑๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๕ 
สง่ออกผลงานด้วย EMS หรือบริการของบริษัท   
ขนสง่เอกชนแบบดว่นพเิศษ   มาท่ี 
โครงการ เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี 
เลขท่ี ๑/๓๑ ซอยเพิม่สนิ ๓๙ แขวงออเงิน เขตสาย
ไหม กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐ โทร. ๐๖ ๒๐๗๐ ๐๐๙๙ 

 

หมายเหตุ โครงการฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงวัน / เวลาการประกวดตามความเหมาะสมของ
สถานการณ์การระบาดของโควิด - ๑๙ โดยจะแจ้งล่วงหน้าผ่านอีเมลของครูผู้สมัคร 
  
 ประกวดวาดภาพดิจทิลั ๗/๗ 


