ระเบียบการ
โครงการ “เท่ อย่ างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทบี ี”

ประกวดวาดภาพดิจิทลั (รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศประกวดออนไลน์ )
ครัง้ ที่ ๕๐ ประจาพุทธศักราช ๒๕๖๕
**********************************
เจ้ าของโครงการฯ มูลนิธิทีทีบี ภายใต้ การสนับสนุนหลักจากธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
ความเป็ นมาของโครงการฯ ด้ วยธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ได้ ทาการรวมกิจการกับธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน) เพื่อเพิ่มขนาดกิจการธนาคารและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ซึง่ ส่งผลดีต่อเสถียรภาพของสถาบันการเงินของ
ประเทศและเศรษฐกิจไทย โดยทั ้ง ๒ ธนาคารได้ เริ่ มดาเนินกิจการและกิจกรรมต่างๆ ร่ วมกันภายใต้ ชื่อธนาคารทหารไทย
ธนชาต มาตั ้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการนี ้จึงเปลีย่ นแปลงชื่อโครงการจากเดิม โครงการ “ทีเอ็มบี | ธนชาต ริ เริ่ม
... เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” เป็ นโครงการ “เท่ อย่ างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทบี ี” [ซึง่ ทีทีบยี ่อมาจากชือ่ ธนาคารทหารไทยธน
ชาต จากัด (มหาชน)]
วัตถุประสงค์ โครงการ “ไฟ-ฟ้ า” โดยมูลนิธิทีทีบี เป็ นกิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน ที่มุ่งจุดประกายให้ เยาวชนและชุมชน
เสริ มสร้ างสิ่งดี ๆ คืนสู่สงั คมไทย จึงได้ จัดกิจกรรมการประกวดใหม่ คือ “การประกวดวาดภาพดิจิทัล” เพื่อเปิ ดโอกาสให้
เยาวชนได้ สร้ างสรรค์ผลงานศิลปะในรู ปแบบและวิธีการใหม่ๆ ที่ทันต่อโลกในยุคปั จจุบนั ภายใต้ ชื่อโครงการ “เท่ อย่ างไทย
โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ชิงถ้ วยพระราชทานสมเด็จพระกนิ ษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี และทุนการศึกษา ครัง้ ที่ ๕๐ ประจาพุทธศักราช ๒๕๖๕
การประกวดรอบคัดเลือกจึงจัดให้ เป็ นการประกวดในรูปแบบการส่งผลงานทางออนไลน์ และไปรษณีย์
มูลนิธิทีทีบเี ล็งเห็นว่าการประกวดวาดภาพดิจิทลั นี ้จะเป็ นโครงการฯ ที่เป็ นประโยชน์ต่อเยาวชนของชาติโดยส่วนรวม
ภายใต้ สถาณการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาที่เริ่ มต้ นในปี ๒๕๖๒ (Covid-19)และในปี ๒๕๖๔ นี ้ ก็ยังอยู่ในระยะ
ในการจุดประกายความคิดสร้ างสรรค์ การพัฒนาทักษะการวาดภาพดิจิทัล จึงพยายามคิดหาวิธีการจัดการประกวดที่ ยังคง
การควบคุมการระบาดอย่างใกล้ ชิด หากแต่ทางมูลนิธิทีเอ็มบีเล็งเห็นว่าโครงการนี ้เป็ นโครงการที่เป็ นประโยชน์ต่อเยาวชนของ
มาตรฐานการประกวดระดับสูง ผนวกกับการดาเนินการภายใต้ มาตรการควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคไวรั สโคโรนาที่ทางภาครั ฐ
ชาติโดยส่วนรวม จึงพยายามคิดหาวิธีการจัดการประกวดที่ยังคงมาตรฐานการประกวดระดับสูง ผนวกกับการดาเนินการ
กาหนด วิธีการทีส่ ง่ ผลงานเข้ าประกวด จึงจัดการประกวดรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศในรูปแบบการส่งภาพวาดดิจิทัลทางออนไลน์
ภายใต้ มาตรการควบคุมการแพร่ ระบาดที่จะอานวยความสะดวกให้ กบั ผู้เข้ าประกวด จึงจัดการประกวดรอบคัดเลือกในรู ปแบบ
และการพิมพ์ภาพขนาด A4 ส่งประกวดสาหรั บรอบคัดเลือกที่เยาวชนจากทั่วประเทศสามารถเข้ าร่ วมได้ โดยเปิ ดกว้ างไม่จากัดจานวน
การบันทึกภาพเคลือ่ นไหวด้ วยโปรแกรมซูม (Zoom) และส่งคลิปผ่านทางระบบออนไลน์ทั ้ง ๔ ภูมิภาค สาหรั บการประกวดรอบชิง
นักเรี ยนที่สนใจเป็ นตัวแทนโรงเรี ยนส่งภาพดิจิทัลเข้ าร่ วมประกวด และสาหรั บการประกวดรอบชิงชนะเลิศผู้ผ่านรอบคัดเลือกจะประกวด
ชนะเลิศจัดตามการประกวดในรูปแบบและมาตรฐานเช่นทุกปี คือ ให้ ผ้ ปู ระกวดที่ผ่านรอบคัดเลือกเดินทางมาประกวดรอบชิงชนะเลิศ
รอบชิงชนะเลิศพร้ อมกัน ตามข้ อกาหนดจานวนรุ่นละ ๒๐ คน
ที่กรุงเทพฯ ในจานวนที่ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด

ประกวดวาดภาพดิจทิ ลั ๑/๗

ระดับการประกวด แบ่งระดับผู้เข้ าประกวดเป็ น ๒ ระดับ คือ
๑. ระดับ ม.๑ - ม.๓

๒. ระดับ ม.๔ - ม.๖ และ ปวช.

คุณสมบัตผิ ้ สู มัครเข้ าประกวดวาดภาพดิจทิ ลั
๑. นักเรี ยนทั ้งชายและหญิง จากสถาบันการศึกษาทัว่ ประเทศที่มีความสนใจในการสร้ างสรรค์งานผลงานศิลปะด้ วย
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื่ องมือในโปรแกรมต่างๆ
๒. ศึกษาอยู่ในโรงเรี ยนศึกษาทัว่ ไป หรื อสถาบันการศึกษาพิเศษทีจ่ ดทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้บริ หาร
สถาบันการศึกษารับรองว่ากาลังศึกษาอยู่ในปั จจุบนั
๒.๑ ขอความร่ วมมืองดส่ งนักเรี ยนที่เคยได้ รับรางวัลชนะเลิศในนามสถาบันเดิม เข้ าประกวดใน
ระดับเดิม
๓. ผู้เข้ าประกวดสามารถส่งผลงานศิลปะที่สร้ างสรรค์ รูปแบบจิตรกรรม ๒ มิติ ด้ วยสือ่ ดิจิทลั (ใช้ อปุ กรณ์คอมพิวเตอร์
และเครื่ องมือในโปรแกรมต่างๆ) โดยการอัปโหลดผลงานในระบบ และส่งผลงานขนาด A4 ทางไปรษณีย์ ตามวันและเวลา
ที่กาหนด
ขัน้ ตอนช่ องทางการสมัคร และเงื่อนไข
๑. ครูผ้ สู อนส่งผู้ประกวดสมัครเข้ าร่ วมโครงการฯ ทาง www.เท่อย่างไทย.com โดยกรอก E-mail address และ
กาหนดรหัสผ่าน (Password) ของตัวเองและกรอกข้ อมูลตามแบบฟอร์ มออนไลน์ที่ระบุ
**ผู้เข้ าร่ วมโครงการฯ (ครูผ้ สู อนและผู้ปกครองของผู้เข้ าประกวดทุกท่ าน ต้ องกรอกข้ อมูลในใบสมัครเพื่อ
ให้ ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลสาหรับการสมัครเข้ าร่ วมโครงการฯ ซึ่งเป็ นไป
ตามพระราชบัญญัตคิ ้ ุมครองข้ อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒**
๒. เมือ่ ครู ผ้ สู อนสมัครเข้ าร่ วมโครงการฯ เรี ยบร้ อย จะได้ รับสิทธิ์สง่ นักเรี ยนในสังกัดสถานศึกษาเดียวกันเข้ าร่ วม
ประกวดไม่จากัดจานวน
๓. ผู้เข้ าประกวดทีส่ นใจสมัครประกวดวาดภาพดิจิทลั แจ้ งครูผ้ สู อนให้ ทาการสมัคร โดยครูผ้ สู อนต้ องดาเนินการ ดังนี ้
๓.๑ เข้ าสูร่ ะบบด้ วยอีเมลและใส่รหัสผ่านของครูผ้ สู อน
๓.๒ เมื่อเข้ าระบบได้ แล้ วให้ ใส่อีเมลของผู้เข้ าประกวด โดยไม่ต้องกาหนดรหัสผ่านเพียงเท่านี ้ถือเป็ นการสมัคร
ให้ ผ้ เู ข้ าประกวดสาเร็ จไป ๕๐%
๔. ผู้เข้ าประกวดที่สนใจ ต้ องทาการสมัครให้ สมบูรณ์ ๑๐๐% ด้ วยการให้ ผู้ปกครองของผู้เข้ าประกวดทุกท่ าน
ลงนามในใบสมัครเพื่อเข้ าร่ วมโครงการฯ และให้ ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
สาหรับการสมัครเข้ าร่ วมโครงการฯ ในเอกสารซึ่งเป็ นไปตามพระราชบัญญัตคิ ้ ุมครองข้ อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒
ที่ได้ รับจากครู/อาจารย์ ท่สี ามารถพิมพ์ (Print) ได้ จากระบบเมื่อผู้ปกครองลงนามเรียบร้ อย และครูส่งเข้ าระบบด้ วย
การถ่ ายภาพหรือสแกนแล้ วแนบไฟล์ ภาพส่ งในหน้ าที่กรอกใบสมัครผ่ านทาง www.เท่ อย่ างไทย.com พร้ อมแนบ
สาเนาบัตรประชาชนของครู/อาจารย์ ท่เี ป็ นตัวแทนสถาบันการศึกษาส่ งนักเรียนเข้ าร่ วมประกวดในโครงการฯ จึงจะ
ถือว่ าการสมัครเสร็ จสมบูรณ์ ๑๐๐%
Log in เข้ ารับโจทย์และส่งภาพประกวดในรอบคัดเลือกผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com พร้ อมทั ้ง โครงการฯ ไม่
จากัดจานวนตัวแทนนักเรี ยนที่เข้ าร่ วมประกวด
ประกวดวาดภาพดิจทิ ลั ๒/๗

๕. ผู้เข้ าประกวด ๑ คน สามารถส่งผลงานได้ ไม่เกิน ๓ ผลงาน ภายในเวลาการสร้ างสรรค์ผลงานที่กาหนด
๖. ครูผ้ สู อนสามารถส่งผู้เข้ าประกวดในนามสถาบันด้ วยการสมัครผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com เปิ ดรับ
ใบสมัครพร้ อมส่งรายละเอียดผู้ประกวดให้ เสร็ จสิ ้นถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น.
๗ . การประกวดมี ๒ รอบ คือ
๗.๑ รอบคัดเลือก
๗.๑.๑ ประกาศหัวข้ อการประกวดรอบคัดเลือก
๗.๑.๑.๑ ระดับมัธยมต้ น (ม.๑ - ม.๓) วันศุกร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
๗.๑.๑.๒ ระดับมัธยมปลาย (ม.๔ - ม.๖ และ ปวช.) วันเสาร์ ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ผู้เข้ าประกวดจะสามารถเข้ ารับโจทย์หวั ข้ อการประกวดผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com โดยการ Log in
เข้ าสูร่ ะบบด้ วยการใส่อีเมลของผู้ประกวด และทาการสร้ างสรรค์ผลงาน ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๓๐น.
ตามรุ่นที่สมัคร
๗.๑.๒ ผู้ประกวดสามารถสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะ วาดภาพดิจิทลั โดยสามารถตีความตามโจทย์หวั ข้ อที่
กาหนด
๗.๑.๓ ผู้เข้ าประกวดต้ องส่งผลงานวาดภาพดิจิทลั ทั ้ง ๒ ช่องทาง ดังนี ้
๗.๑.๓.๑ ส่ งผลงานทางเว็บไซต์ โดยการอัปโหลดผลงานในรูปแบบไฟล์ดิจิทลั ประเภท JPG หรื อ
PNG เท่านั ้น ขนาดความละเอียด ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ dpi (ระบุว่าผลงานอยู่ในแนวตั ้งหรื อแนวนอน)
อัปโหลดผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com โดยการ Log in ด้ วยอีเมลของผู้เข้ าประกวดที่เข้ าดูโจทย์
ในตอนเช้ า และอัปโหลดผลงานภายในเวลาที่กาหนด ดังนี ้
๗.๑.๓.๑.๑ ระดับ มั ธยมต้ น (ม.๑ - ม.๓) ส่ง ผลงานประกวดภายในวั นเสาร์ ที่ ๒๗
สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. พร้ อมระบุรายละเอียดของผู้เข้ าประกวดประกอบด้ วย
ชื่อผลงาน แรงบันดาลใจ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั ้นที่กาลังศึกษา ชื่อโรงเรี ยน ที่อยู่โรงเรี ยน
และเบอร์ โทรติดต่อให้ ครบถ้ วน
๗.๑.๓.๑.๒ ระดับมัธยมปลาย (ม.๔ - ม.๖ และปวช.) ส่งผลงานประกวดภายในวัน
อาทิต ย์ ท่ ี ๒๘ สิ ง หาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐น. พร้ อมระบุร ายละเอีย ดของผู้เ ข้ า
ประกวดประกอบด้ วย ชื่อผลงาน แรงบันดาลใจ ชื่อ - นามสกุล ระดับชั ้นที่กาลังศึกษา
ชื่อโรงเรี ยน ที่อยู่โรงเรี ยน และเบอร์ โทรติดต่อให้ ครบถ้ วน
๗.๑.๓.๒ ส่ งผลงานทางไปรษณีย์
๗.๑.๓.๒.๑ ระดับมัธยมต้ น (ม.๑ - ม.๓) ส่งผลงาน Print Out ขนาด A4ภายในวันจันทร์
ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
๗.๑.๓.๑.๒ ระดับมัธยมปลาย (ม.๔ - ม.๖ และปวช.) ส่งผลงาน Print Out ขนาด A4
ภายในวันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕
ประกวดวาดภาพดิจทิ ลั ๓/๗

ทั ้ง ๒ รุ่นต้ องพิมพ์ผลงาน ขนาด A4 แสดงสีตามที่ต้องการโดยติดผลงานลงบนกระดาษแข็งหรื อ
วัสดุอื่นที่มีความแข็งแรง เว้ นขอบด้ านละ ๒ นิ ้ว (ระบุว่าผลงานอยู่ในแนวตั ้งหรื อแนวนอน) พร้ อม
พิมพ์ใบสมัครระบุชอื่ ภาพ และคาอธิบายภาพและแรงบันดาลใจสั ้นๆ เกี่ยวกับภาพ และระบุราย
ละเอียดของผู้เข้ าประกวดประกอบด้ วย ชื่อ - นามสกุล ระดับชั ้นที่กาลังศึกษา ชื่อโรงเรี ยน ทีอ่ ยู่
โรงเรี ยนและอีเมลของครูผ้ สู อนที่ส่งนักเรี ยนเข้ าประกวดพร้ อมเบอร์ โทรติดต่อของผู้เข้ าประกวดมา
ทีด่ ้ านหลังผลงาน และส่งผลงานทางบริ การไปรษณีย์ไทยด่วนพิเศษ (EMS) มาที่ ตู้ปณ.๑๓ ปณฝ.
สายไหม กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๔ หรื อขนส่งเอกชน เช่น Kerry, DHL, J&T หรื อ Flash ส่งมาทีโ่ ครงการ
เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้ า ทีทีบี เลขที่ ๑/๓๑ ซอยเพิม่ สิน ๓๙ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ
๑๐๒๒๐ โทร. ๐๖ ๒๐๗๐ ๐๐๙๙ โดยทัง้ ๒ รุ่ น ต้ องส่ งผลงาน Print Out ขนาด A4 ไม่ เกิน
วันเวลาที่ระบุไว้ ข้างต้ น (ดูวันที่ประทับตราไปรษณีย์ท่สี ่ งออกจากต้ นทางเป็ นสาคัญ)
หมายเหตุ **หากส่งผลงานทั ้ง ๒ ช่องทางเกินกาหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้ าประกวด**
๗.๒ การประกวดรอบชิงชนะเลิศ
๗.๒.๑ ประกาศผลผู้ผ่านเข้ ารอบชิงชนะเลิศในวันจันทร์ ท่ ี ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ผ่านทาง www.เท่อย่าง
ไทย.com และโครงการฯ จะส่งจดหมายแจ้ งผลการตัดสินผู้ผ่านเข้ ารอบชิงชนะเลิศถึงผู้อานวยการ
โรงเรี ยน / สถาบัน อีกช่องทางหนึง่
๗.๒.๒ ประกวดรอบชิงชนะ ผู้ผ่านเข้ ารอบชิงสามารถสร้ างสรรค์ผลงานและส่งผลงานเป็ นรู ปแบบออนไลน์
โดยจะประกาศโจทย์ ในวันเสาร์ ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. และกาหนดอัปโหลดผลงานผ่าน
ทาง www.เท่อย่างไทย.com วันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. - ๑๘.๓๐ น. โดย
การ Log in ด้ วยอีเมลและรหัสผ่านของนักเรี ยนผู้เข้ าประกวดท่านเดิม โดยสร้ างสรรค์ผลงานที่ดีที่สดุ เพียง
ชิ ้นเดียว พร้ อมส่งผลงาน Print Out ขนาด A4 ติดลงบนกระดาษแข็งหรื อ PP Board พร้ อมระบุชื่อภาพ
และคาอธิบายภาพและแรงบันดาลใจสั ้นๆ และระบุรายละเอียดของผู้เข้ าประกวด ชื่อ - นามสกุล เหมือน
รอบคัดเลือก โดยส่งออกผลงานด้ วยบริ การขนส่งด่วนได้ ทุกบริ ษัทภายในวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
ส่งมาที่ โครงการ เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้ า ทีทีบี เลขที่ ๑/๓๑ ซอยเพิ่มสิน ๓๙ แขวงออเงิน เขตสายไหม
กรุ งเทพฯ ๑๐๒๒๐ โทร. ๐๖ ๒๐๗๐ ๐๐๙๙ ผู้เข้ าประกวดที่ผ่านเข้ ารอบชิงชนะเลิศจะต้ อ งเข้ าร่ วม
ประกวดตามวันและเวลาที่กาหนดส่งผลงานเท่านั ้น มิเช่นนั ้นถือว่าสละสิทธิ์
๘. การประกวดไม่มีค่าใช้ จ่ายในการสมัคร
๙. โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่สง่ คืนผลงานที่สง่ เข้ าประกวดทุกกรณี
ขอบเขตของผลงาน
๑. ผลงานการประกวดจะต้ องสร้ างสรรค์ด้วยเทคนิค ดิจิทลั อาร์ ต หมายถึง การวาดภาพด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟฟิ ก หรื อจะผสมผสานโปรแกรมที่ถนัด และมีงานรี ทชั ร่ วมด้ วยได้ แต่ต้องไม่เกินร้ อยละ ๓๐ ของภาพ และภาพที่นามา
รี ทชั จะต้ องเป็ นภาพไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
๒. ผู้เข้ าประกวดจะต้ องสร้ างสรรค์ผลงาน โดยการนาเสนอภาพเรื่ องราวที่เกี่ยวกับโจทย์หวั ข้ อที่กาหนด ในรูปแบบ
ของตนเอง
ประกวดวาดภาพดิจทิ ลั ๔/๗

๓. ผลงานที่สง่ เข้ าร่ วมประกวด จะต้ องเป็ นผลงานที่สร้ างสรรค์ขึ ้นเอง โดยไม่เลียนแบบผู้ใด หรื อละเมิดกฎหมาว่า
ด้ วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สนิ ทางปั ญญา หากมีการร้ องเรี ยนเกิดขึ ้น ผู้เข้ าประกวดที่ส่งผลงานประกวดต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบในทุก
กรณี
๔. ผู้เข้ าประกวด ๑ คน สามารถส่งผลงานได้ ไม่เกิน ๓ ผลงาน โดยจะนับผลงานที่ได้ คะแนนสูงสุดเพียง ๑ ผลงาน
๕. ผลงานที่สง่ เข้ าร่ วมประกวดยังคงเป็ นลิขสิทธิ์ของผู้เข้ าประกวดที่เข้ าร่ วม แต่หากทางโครงการฯ ต้ องการในผลงาน
ในกิจกรรมอื่นๆ ทางโครงการฯ สามารถนาไปใช้ ได้ และจะให้ เครดิตที่เหมาะสม ผลงานทุกผลงานที่สง่ มา โครงการฯ สามารถ
นามาทาสาเนาในสือ่ เพื่อการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ สสู่ าธารณะได้ (โปสเตอร์ บัตรเชิญ เว็บไซต์ และอื่นๆ)
หมายเหตุ โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สง่ ผลงานคืนในทุกกรณี
เกณฑ์ การตัดสิน
๑. โครงการฯ เชิญ ผู้ทรงคุณ วุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้ านศิ ลปะ จากมหาวิท ยาลัย สื่อ และศิล ปิ นดิจิทัล ร่ วมเป็ น
คณะกรรมการตัดสิน ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ ้นสุด
๒. ตัดสินตามองค์ประกอบต่อไปนี ้ของการแสดงออกทางศิลปะ การตีความและความชัดเจนของแนวคิดความคิด
สร้ างสรรค์และความคิดริ เริ่ มของผลงาน องค์ประกอบศิลปะของผลงานนั ้นๆ
๓. คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้ที่ผ่านรอบคัดเลือกเพื่อเข้ าไปประกวดในรอบชิงชนะเลิศ ระดับละ ๒๐ คน
(มัธยมศึกษาตอนต้ น ๒๐ คน มัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. ๒๐ คน)
๔. การประกวดรอบชิงชนะเลิศ ผู้ผ่านเข้ ารอบจะต้ องทาการประกวดสร้ างสรรค์ผลงานต่อหน้ าคณะกรรมการภาย
ในเวลาและโจทย์หวั ข้ อที่กาหนดใหม่ โดยจะต้ องนาอุปกรณ์มาเอง
เกณฑ์ การให้ คะแนน
๑. ความสอดคล้ องของเนื ้อหากับหัวข้ อที่กาหนด
๒. ความคิดริ เริ่มสร้ างสรรค์
๓. การจัดองค์ประกอบของภาพ และองค์ประกอบศิลป์
๔. ความสวยงามและเทคนิคที่ใช้ ในการรังสรรค์ผลงาน
๕. ความสาเร็จของผลงาน
หมายเหตุ โครงการฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ ารอบชิงชนะเลิศระดับละ ๒๐ คน ผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com
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รางวัลสาหรับสถาบันและผู้เข้ าประกวด
รางวัลสาหรับสถาบันการศึกษา
รางวัลชนะเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

ระดับละ ๑ รางวัล
ถ้ วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้ อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
ระดับละ ๑ รางวัล
โล่เกียรติยศ จากทางโครงการฯ พร้ อมเงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท
ระดับละ ๑ รางวัล
โล่เกียรติยศ จากทางโครงการฯ พร้ อมเงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท

รางวัลสาหรับผู้เข้ าประกวด
รางวัลชนะเลิศ

ระดับละ ๑ รางวัล
ทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท พร้ อมเกียรติบตั รจากโครงการฯ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
ระดับละ ๑ รางวัล
ทุนการศึกษา ๑๔,๐๐๐ บาท พร้ อมเกียรติบตั รจากโครงการฯ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
ระดับละ ๑ รางวัล
ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท พร้ อมเกียรติบตั รจากโครงการฯ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓
ระดับละ ๓ รางวัล
ทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท พร้ อมเกียรติบตั รจากโครงการฯ
ตรวจสอบ ผลการสมัครและวันเวลาประกวดผ่ านทาง www.เท่ อย่ างไทย.com
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ท่ ี
(เวลาทาการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๗.๓๐ น.)
อื่นๆ
*ครูผ้ สู อนและผู้เข้ าประกวดต้ องตรวจสอบรายชื่อ และตัวสะกดให้ ถูกต้ อง รวมถึงวัน / เวลาการประกวดให้ เรียบ
ร้ อยก่ อนวันประกวด เพื่อพิมพ์ ใบประกาศนียบัตรตามรายชื่อที่ระบุในระบบโดยอัตโนมัติ เนื่องจากไม่ สามารถ
แก้ ไขได้ หลังจากพิมพ์ ใบประกาศนียบัตรแล้ ว*
**ผู้เข้ าร่ วมโครงการฯ ทุกท่ านสามารถพิมพ์ ใบประกาศนียบัตรการเข้ าร่ วมประกวดที่หน้ าข้ อมูลสมาชิกได้ ด้วยตน
เอง หลังการประกวดรอบคัดเลือกเสร็จสิน้ **
***ผู้เข้ าร่ วมโครงการฯ (ครูผ้ สู อนและผู้ปกครองของผู้เข้ าประกวด) ต้ องกรอกข้ อมูลในใบสมัครเข้ าร่ วมโครงการฯ
ให้ ความยินยอมเพื่อเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลสาหรั บการสมัครเข้ าร่ วมโครงการฯ
ผ่ านทาง www.เท่ อย่ างไทย.com ซึ่งเป็ นไปตามพระราชบัญญัติค้ ุมครองข้ อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อกรอก
เรี ย บร้ อยแล้ ว ให้ น าใบสมั ค รส่ ง เข้ า ระบบด้ ว ยการถ่ ายภาพหรื อ สแกนแล้ ว แนบไฟล์ ภ าพ พร้ อมส าเนาบั ต ร
ประชาชนของครูผ้ สู ่ งประกวดส่ งในหน้ าที่กรอกใบสมัครผ่ านทาง www.เท่ อย่ างไทย.com จึงจะถือว่ าการสมัครเข้ า
ร่ วมประกวดเสร็จสมบูรณ์ ***
****โครงการฯ มีความเชื่อถือในความตัง้ ใจดีและประพฤติปฏิบัตติ นให้ เป็ นตัวอย่ างที่ดีของครูผ้ สู อนต่ อเยาวชน
ผู้เข้ าประกวด โดยขอให้ ครูผ้ สู อนไม่ ให้ คาแนะนาใดๆ เกี่ยวกับข้ อสอบ และขอให้ ผ้ เู ข้ าประกวดทาการสร้ างสรรค์
ผลงานด้ วยตัวเอง โดยไม่ มีผ้ ใู ดอยู่ในสถานที่ผ้ เู ข้ าประกวดสร้ างสรรค์ ผลงานจนเสร็ จสิน้ ขัน้ ตอนการส่ งภาพทาง
ระบบออนไลน์ ****
ประกวดวาดภาพดิจทิ ลั ๖/๗

ตารางสรุ ปวัน / เวลา การประกวดวาดภาพดิจิทลั
โครงการ “เท่ อย่ างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทบี ี” ครั ง้ ที่ ๕๐ ประจาพุทธศักราช ๒๕๖๕
ช่ วงเวลาโดยละเอียดของผู้ประกวดทุกคนประกาศทาง www.เท่ อย่ างไทย.com ในวันจันทร์ ท่ ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
รอบคัดเลือกส่ งผลงานประกวดผ่ านเว็บไซต์ และไปรษณีย์
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าประกวดมีประสบการณ์ใน
ระดับชั ้น
การใช้ ระบบและทาการประกวดผ่าน

เปิ ดรับสมัครแล้ ววันนีถ้ ึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ระดับ ม.๑ - ม.๓

ระบบออนไลน์ เปิ ดทดสอบระบบ
วันพฤหัสบดีท่ ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ระดับ ม.๔ - ม.๖ และ ปวช.

วันเวลาประกวดและส่งผลงาน
วันศุกร์ ท่ ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
ประกาศหัวข้ อการประกวดเวลา ๐๘.๓๐ น.
อัปโหลดผลงานทางเว็บไซต์ ภายในวันเสาร์ ที่ ๒๗
สิงหาคม ๒๕๖๕ ไม่เกิน เวลา ๑๖.๐๐ น.
ส่งผลงาน Print Out ขนาด A4 ภายในวันจันทร์ ที่
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
วันเสาร์ ท่ ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕
ประกาศหัวข้ อการประกวดเวลา ๐๘.๓๐ น.
อัปโหลดผลงานทางเว็บไซต์ ภายในวันอาทิตย์ที่ ๒๘
สิงหาคม ๒๕๖๕ ไม่เกิน เวลา ๑๗.๓๐ น.
ส่งผลงาน Print Out ขนาด A4 ภายในวันอังคารที่
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

รอบชิงชนะเลิศ
ผู้เข้ าประกวดที่ผ่านเข้ ารอบชิงชนะเลิศจะต้ องเข้ าร่ วมประกวดตามวันเวลาที่กาหนด
ประกวดรอบชิงชนะเลิศ
ระดับชั ้น
วันเวลาประกวดและส่งผลงาน
เป็ นรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง
วันเสาร์ ท่ ี ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕
ระดับ ม.๑ - ม.๓
www.เท่อย่างไทย.com
ประกาศหัวข้ อการประกวดเวลา ๐๘.๓๐ น.
และ
และขั ้นตอนเหมือนรอบคัดเลือก
วันอาทิตย์ ท่ ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕
ระดับ ม.๔ - ม.๖ และ ปวช.
(ผู้ผา่ นเข้ ารอบชิงชนะเลิศมีเวลา
สร้ างสรรค์ผลงานด้ วยตัวเอง
เพียงผู้เดียวระหว่างวันเสาร์ ที่ ๘
ถึงวันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕
ตามเวลาที่กาหนด)

อัปโหลดผลงานที่ดีที่สดุ เพียง ๑ ชิ ้น ทางเว็บไซต์
ไม่เกินเวลา ๑๖.๐๐ น. - ๑๘.๓๐ น.
ส่ งผลงาน Print Out ภายในวันอังคารที่ ๑๑
ตุลาคม ๒๕๖๕
ส่งออกผลงานด้ วย EMS หรื อบริการของบริษัท
ขนส่งเอกชนแบบด่วนพิเศษ มาที่
โครงการ เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี
เลขที่ ๑/๓๑ ซอยเพิม่ สิน ๓๙ แขวงออเงิน เขตสาย
ไหม กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐ โทร. ๐๖ ๒๐๗๐ ๐๐๙๙

หมายเหตุ
โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงวัน / เวลาการประกวดตามความเหมาะสมของ
สถานการณ์ การระบาดของโควิด - ๑๙ โดยจะแจ้ งล่ วงหน้ าผ่ านอีเมลของครูผ้ ูสมัคร
ประกวดวาดภาพดิจทิ ลั ๗/๗

