
 เด็กและเยาวชน ถือวาเปนทรัพยากรบุคคลสำคัญของชาติในอนาคต ที่จะรับผิดชอบและนำพาประเทศใหเจริญกาวหนาในทุกดาน 
การปลูกฝง สนับสนุนใหเด็กและเยาวชนมีความคิดสรางสรรค รักและหวงแหน เห็นคุณคาในศิลปวัฒนธรรมของชาติ จึงมีความจำเปนที่
หนวยงานภาครัฐและเอกชน ตองสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีขบวนการคิดในเชิงสรางสรรคอยางเปนระบบ พัฒนาทักษะดานการสรางสรรค
ผลงานศิลปกรรมท่ีมีคุณคา สรางช่ือเสียงใหกับตนเองและประเทศชาติตอไป โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแหงชาติเปนโครงการ
ที่สนับสนุนการสรางผลงานศิลปกรรมสรางสรรค เพื่อเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนทุกระดับไดสรางสรรคผลงานศิลปกรรมอยางตอเนื่อง 
เปนการสรางแรงจูงใจและกระตุนใหเด็กและเยาวชนของชาติไดตระหนัก และเห็นคุณคาในการสรางสรรคศิลปกรรมอยางตลอดไป   
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม ไดจัดใหมีการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแหงชาติมาอยางตอเนื่องตั้งแตป 
พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนมา อยางเปนระบบและมีมาตรฐานการประกวดศิลปกรรมซึ่งเปนการวางรากฐานที่ดีของการสรางสรรคผลงานศิลปกรรม 
เพื่อสรางแรงจูงใจใหเด็กและเยาวชนของชาติไดซาบซึ้งและตระหนักในคุณคาของผลงานศิลปอยางยั่งยืน โดยมีหลักเกณฑการประกวดดังนี้ 
๑. หัวขอการประกวด “ศิลปวัฒนธรรมไทย”
๒. ประเภทผลงานศิลปกรรม
 ๒.๑ จิตรกรรม (Painting) เปนผลงานที่ใชเทคนิคสีน้ำ สีน้ำมัน สีอะครีลิค สีดินสอ สีเทียน ฯลฯ
 ๒.๒ ประติมากรรม (Sculpture) เปนผลงานที่ใชเทคนิคการปน การหลอ การเชื่อม การแกะสลัก ฯลฯ
 ๒.๓ ภาพพิมพ (Printmaking) เปนผลงานที่ใชเทคนิคการพิมพ เชน แมพิมพไม แมพิมพโลหะ แมพิมพซิลคสกรีน ฯลฯ
 ๒.๔ สื่อผสม (Mixed media) เปนผลงานที่เกิดจากการใชสื่อวัสดุและการผสมผสานเทคนิคตางๆ ทางศิลปะ
 ๒.๕ วาดเสน (Drawing) เปนผลงานที่เกิดจากเทคนิคการเขียนภาพดวยวัสดุตางๆ
 ผลงานที่สงเขาประกวดเปนผลงานสรางสรรคตามหัวขอที่กำหนดที่มีกระบวนการคิดและเทคนิคอิสระ สรางสรรคผลงานดวยตนเอง 
ไมเคยไดรับรางวัล และแสดงที่ใดมากอน ซึ่งรูปแบบและแนวคิดตองไมขัดตอขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ ศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย
 หมายเหตุ ผลงานที่สงเขาประกวด ควรใชวัสดุที่แข็งแรงคงทน ไมชำรุดเสียหายงาย
๓. ผูมีสิทธิ์สงผลงานเขาประกวด และขนาดผลงานศิลปกรรม
 ๓.๑ ระดับอายุ ๖ - ๙ ป
  ผลงานที่มีลักษณะงานเปน ๒ มิติ (ขนาดกวาง x ยาว) ดานละไมเกิน ๖๐ เซนติเมตร (ไมรวมกรอบ)  
  และผลงานที่มีลักษณะงานเปน ๓ มิติ (ขนาดกวาง x ยาว x สูง) ดานละไมเกิน ๖๐ เซนติเมตร (ไมรวมแทนฐาน)
 ๓.๒ ระดับอายุ ๑๐ - ๑๓ ป
  ผลงานที่มีลักษณะงานเปน ๒ มิติ (ขนาดกวาง x ยาว) ดานละไมเกิน ๘๐ เซนติเมตร (ไมรวมกรอบ)  
  และผลงานที่มีลักษณะงานเปน ๓ มิติ (ขนาดกวาง x ยาว x สูง) ดานละไมเกิน ๘๐ เซนติเมตร (ไมรวมแทนฐาน)
 ๓.๓ ระดับอายุ ๑๔ - ๑๗ ป     
 ๓.๔ ระดับอายุ ๑๘ - ๒๑ ป
  ผลงานที่มีลักษณะงานเปน ๒ มิติ (ขนาดกวาง x ยาว) ดานละไมเกิน ๑๒๐ เซนติเมตร (ไมรวมกรอบ)  
  และผลงานที่มีลักษณะงานเปน ๓ มิติ (ขนาดกวาง x ยาว x สูง) ดานละไมเกิน ๑๒๐ เซนติเมตร (ไมรวมแทนฐาน)
 หมายเหตุ การนับอายุของผูสงผลงานแตละระดับ นับถึงวันสุดทายของการสงผลงานเขาประกวด
๔. การสงผลงานเขาประกวด  
 ๔.๑ ผลงานท่ีสงเขาประกวดตองมีผูรับรองผลงาน ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา อาจารย ครูผูสอนในสถานศึกษา ผูสอนเด็กดอยโอกาส 
หัวหนาเขตการปกครองสวนทองถิ่น กำนัน ผูใหญบาน พอ - แม หรือผูปกครอง โดยผูรับรองผลงานตองแจงที่อยูและหมายเลขโทรศัพท
ที่สามารถติดตอได  
 ๔.๒ ผูสงผลงานตองกรอกขอมูลในใบสมัครตามแบบฟอรมในระบบออนไลน http://artcontest.bpi.ac.th/ พรอมภาพถายผลงาน
บันทึกเปนไฟล JPEG ขนาดไมเกิน ๒ MB (กรณีผลงาน ๓ มิติ ใหแนบภาพถายอยางนอย ๒ ดาน มากับผลงานดวย) ตามวันเวลาที่กำหนด
 ๔.๓ ผูสงผลงานตองพิมพใบสมัครแบบฟอรมท่ีลงทะเบียนออนไลนเรียบรอยแลว พรอมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือสูติบัตร มิฉะน้ัน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จะไมรับผลงาน
 ๔.๔ สงผลงานไดไมเกินคนละ ๒ ชิ้น
 ๔.๕ จัดสงดวยตนเองหรือมอบฉันทะ
 ๔.๖ การสงผลงานทางไปรษณียจะถือตราประทับวันท่ีสงผลงานทางไปรษณียเปนสำคัญ ท้ังน้ีระดับอายุ ๖ - ๙ ป และระดับอายุ ๑๐ - ๑๓ ป 
ตองไมเกินวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระดับอายุ ๑๔ - ๑๗ ป ระดับอายุ ๑๘ - ๒๑ ป ตองไมเกินวันท่ี  ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (กรณีท่ีสงทาง
ไปรษณียใหสงที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เลขที่ ๒ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ เพียงแหงเดียวเทานั้น) 
 ๔.๗ ผลงานที่สงเขาประกวดตองมีแนวความคิดทุกชิ้น โดยพิมพแลวติดดานหลังผลงานทุกชิ้น
 ๔.๘ การนำสงผลงาน ตองมีการบรรจุดวยวัสดุที่มีความแข็งแรง เพื่อปองกันความเสียหายระหวางการขนสง

การประกวด�ิลปกรรมเด็กและเยาวชนแหงชาติครั้งที่๑๘  หลักเกณฑ



๑๘  ๕. การตัดสินการประกวด 
 คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน แยกตามระดับอายุ และผลการตัดสินถือวาเปนที่สุดจะอุทธรณมิได
๖. รางวัล 
 รางวัลตามระดับอายุ โดยผูชนะจะไดรับโล เกียรติบัตร และเงินรางวัล ดังนี้
 ๖.๑ ระดับอายุ ๖ - ๙ ป 
  - รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม มี ๑ รางวัล   เงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท  
  - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑ มี ๑ รางวัล  เงินรางวัล     ๘,๐๐๐ บาท  
  - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล      เงินรางวัล รางวัลละ   ๖,๐๐๐ บาท  
  - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓ มี ๑๐ รางวัล      เงินรางวัล รางวัลละ          ๔,๐๐๐ บาท 
 ๖.๒ ระดับอายุ ๑๐ - ๑๓ ป   
  - รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม มี ๑ รางวัล   เงินรางวัล  ๒๐,๐๐๐ บาท  
  - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑ มี ๑ รางวัล  เงินรางวัล    ๑๒,๐๐๐ บาท  
  - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล      เงินรางวัล รางวัลละ   ๘,๐๐๐ บาท  
  - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓ มี ๑๐ รางวัล     เงินรางวัล รางวัลละ          ๖,๐๐๐ บาท  
 ๖.๓ ระดับอายุ ๑๔ - ๑๗ ป   
  - รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม มี ๑ รางวัล   เงินรางวัล    ๓๐,๐๐๐ บาท  
  - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑  มี ๑ รางวัล  เงินรางวัล    ๑๕,๐๐๐ บาท  
  - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล      เงินรางวัล รางวัลละ      ๑๐,๐๐๐ บาท  
  - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓ มี ๑๐ รางวัล      เงินรางวัล รางวัลละ       ๘,๐๐๐ บาท  
 ๖.๔ ระดับอายุ ๑๗ - ๒๑ ป   
  - รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม มี ๑ รางวัล   เงินรางวัล    ๔๐,๐๐๐ บาท  
  - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑ มี ๑ รางวัล  เงินรางวัล    ๒๐,๐๐๐ บาท
  - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล      เงินรางวัล รางวัลละ ๑๒,๐๐๐ บาท  
  - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓ มี ๑๐ รางวัล     เงินรางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท  
 หมายเหตุ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจะมอบเกียรติบัตรใหแกสถานศึกษา และผูที่ไดรับคัดเลือกเขารวมแสดงผลงาน
๗. สิทธิพิเศษสำหรับผูไดรับรางวัลและไดรับการคัดเลือกเขารวมแสดง
 จะไดรับสิทธิเปนกรณีพิเศษในโครงการชางเผือกโดยไมตองผานการสอบคัดเลือกในการเขาศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง และระดับปริญญาตรี โดยติดตอท่ีวิทยาลัยชางศิลป (ลาดกระบัง) วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี วิทยาลัยชางศิลป
นครศรีธรรมราช และคณะศิลปวิจิตร (ศาลายา)
๘. กำหนดเวลาลงทะเบียนรับสมัครและสงผลงาน
 ๘.๑ ระดับอายุ ๖ - ๙ ป 
        ลงทะเบียนสมัครบนเว็บไซต http://artcontest.bpi.ac.th/ ระหวางวันที่ ๑ - ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 
 ๘.๒ ระดับอายุ ๑๐ - ๑๓ ป 
        ลงทะเบียนสมัครบนเว็บไซต http://artcontest.bpi.ac.th/ ระหวางวันที่ ๓ - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖
  ระดับอายุ ๖ - ๙ ป และระดับอายุ ๑๐ - ๑๓ ป 
            สงผลงานจริงไดระหวางวันที่ ๕ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.)
 ๘.๓ ระดับอายุ ๑๔ - ๑๗ ป
        ลงทะเบียนสมัครบนเว็บไซต http://artcontest.bpi.ac.th/ ระหวางวันที่ ๘ - ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
 ๘.๔ ระดับอายุ ๑๘ - ๒๑ ป
        ลงทะเบียนสมัครบนเว็บไซต http://artcontest.bpi.ac.th/ ระหวางวันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
  ระดับอายุ ๑๔ - ๑๗ ป ระดับอายุ ๑๘ - ๒๑ ป 
          สงผลงานจริงไดระหวางวันที่ ๑๒ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.)
 หมายเหตุ จะไมรับพิจารณาผลงานที่สงเกินกำหนดเวลา
๙. คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงาน
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแหงชาติ คร้ังท่ี ๑๘ 
ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิทางดานศิลปะสาขาตางๆ เปนคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน ดังนี้



 นายธงชัย รักปทุม      ศิลปนแหงชาติ   
 ศาสตราจารยเดชา วราชุน     ศิลปนแหงชาติ
 นายสมศักดิ์ เชาวนธาดาพงศ    ศิลปนแหงชาติ
 ศาสตราจารยเกียรติคุณปริญญา ตันติสุข   ศิลปนแหงชาติ
 ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม   ผูทรงคุณวุฒิทางดานทัศนศิลป
 ศาสตราจารยเกียรติคุณวิบูลย ลี้สุวรรณ   ผูทรงคุณวุฒิทางดานทัศนศิลป       
 ศาสตราจารยเกียรติคุณญาณวิทย กุญแจทอง   ผูทรงคุณวุฒิทางดานทัศนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
 ศาสตราจารยกมล เผาสวัสดิ์    ผูทรงคุณวุฒิทางดานทัศนศิลป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 นายสังคม ทองมี      ผูอำนวยการศูนยศิลปสิรินธร
 นายวีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา    ผูทรงคุณวุฒิทางดานทัศนศิลป
 นายกมล สุวุฒโฑ      ผูทรงคุณวุฒิทางดานทัศนศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
 นายสาคร โสภา      ผูทรงคุณวุฒิทางดานทัศนศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
 รองศาสตราจารยสรรณรงค สิงหเสนี      ผูทรงคุณวุฒิทางดานทัศนศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
 รองศาสตราจารยศุภชัย สุกขีโชติ    ผูทรงคุณวุฒิทางดานทัศนศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
 รองศาสตราจารยเสกสรรค ตันยาภิรมย   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 นายบรรลุ วิริยาภรณประภาส    ผูอำนวยการวิทยาลัยเพาะชาง
 นายจรัญ หนองบัว     ผูอำนวยการวิทยาลัยชางศิลป
 ผูชวยศาสตราจารยอำนวย นวลอนงค   รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  
 ผูชวยศาสตราจารยบุญพาด ฆังคะมะโน    คณบดีคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
๑๐. ตัดสินผลงาน ระหวางวันที่ ๓ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
๑๑. การประกาศผลการตัดสิน วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
๑๒. การจัดแสดงนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖
๑๓. กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ 
 ผลงานศิลปกรรมที่ไดรับรางวัลถือเปนสมบัติของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม และผลงานศิลปกรรมทุกชิ้นที่สง
เขาประกวดในคร้ังน้ี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปมีสิทธ์ิในการจัดพิมพเผยแพรในสูจิบัตรและเอกสารส่ิงพิมพ รวมท้ังสารสนเทศสมัยใหมทุกประเภท
รวมไปถึงลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำ ดัดแปลง เพื่อเผยแพรผลงานในโอกาสตอไป
๑๔. การรับผลงานคืน 
 ผลงานท่ีไมไดรับรางวัลและผลงานท่ีไดรับเขารวมแสดงสามารถรับผลงานคืน ณ สถานท่ีๆสงผลงาน ต้ังแตวันท่ี ๗ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ยกเวนวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ โดยรับผลงานคืนดวยตนเองหรือมอบผูรับแทน หากไมมีเจาของมารับ
ผลงานคืนภายในวันและเวลาท่ีกำหนด ใหถือวาเจาของผลงานยินดีสละสิทธ์ิความเปนเจาของในผลงานช้ินน้ัน ซ่ึงทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
จะพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรตอไป
 ผูสงผลงานเขาประกวดตองรับผลงานดวยตนเองตามวันและเวลาที่กำหนด หากพนเวลาที่กำหนดทางสถาบันบันฑิตพัฒนศิลป
จะไมรับผิดชอบไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน (กรณีมอบผูรับผลงานแทนใหแสดง ใบมอบฉันทะในสำเนาบัตรประชาชน) โดยรับผลงานคืนไดท่ีสงผลงาน
๑๕. สถานที่สงผลงาน และรับคืนผลงานไดตามสถานที่ดังนี้
 ๑๕.๑ สวนกลาง    
  - หอศิลปวังหนา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เลขที่ ๒ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ 
โทรศัพท ๐๒-๒๒๑-๘๒๕๗ http://artcontest.bpi.ac.th/
  - ว ิทยาลัยชางศิลป เลขที ่  ๖๐ ถนนหลวงพรต แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กร ุงเทพมหานคร ๑๐๕๒๐ 
โทรศัพท ๐๒-๓๒๖-๔๕๙๙ http://cfa.bpi.ac.th    
 ๑๕.๒ สวนภูมิภาค  
  - วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช เลขท่ี ๒๐๐ หมูท่ี ๒ ถนนนคร - นบพิตำ ตำบลทอนหงส อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๘๐๓๒๐ โทรศัพท ๐๗-๕๓๙-๔๓๕๕-๗ http://cfans.bpi.ac.th
  - วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม เลขที่ ๑ ถนนสุรวงศ ซอย ๒ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๐๐ 
โทรศัพท ๐๕-๓๒๗-๑๕๙๖, ๐๕-๓๒๘-๓๕๖๑-๒ http://cdacm.bpi.ac.th
  - วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา เลขท่ี ๔๔๔ หมูท่ี ๑๐ บานดอน ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
๓๐๐๐๐ โทรศัพท ๐๔-๔๔๖-๕๑๕๒ http://cdanr.bpi.ac.th


