
กติกาการเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี “กิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ํา ปี ๒๕๕๖” 

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข                                                                                         ๑ 

กติกา 
การประกวดวาดภาพระบายสี “ทําอย่างไร จึงไม่จมนํ้า” 

 (ในกิจกรรมวันรณรงคป์้องกันเด็กจมน้ํา ปี ๒๕๕๖) 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือสื่อสารให้ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก และเด็กได้รับรู้เก่ียวกับปัญหาเด็กจมนํ้าและมาตรการในการป้องกัน 
๒. เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กได้ถ่ายทอดแนวคิด ทัศนคติ และวิสัยทัศน์ในการป้องกันการจมนํ้า 
๓. เพ่ือส่งเสริมใหเ้ด็กไทยมีโอกาสได้พัฒนาทักษะทางด้านศิลปะ 
 
กติกา 
๑. เด็กที่เข้าประกวดวาดภาพระบายสี “ทําอย่างไร จึงไม่จมนํ้า” ต้องมีอายุต้ังแต่ ๗ - ๑๒ ปี  

(แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ กลุ่มระดับอายุ ๗ - ๙ ปี และกลุ่มระดับอายุ ๑๐ - ๑๒ ปี 
๒. วาดภาพตามแนวนอนของกระดาษ บนกระดาษชนิดใดก็ได้ ขนาด A๔ (๒๑๐ มิลลิเมตร x ๒๙๗ มิลลิเมตร 

หรือ ๘.๒๕ น้ิว x ๑๑.๗๕ น้ิว) และระบายสีด้วยตนเอง โดยสามารถใช้สีไม้ (ดินสอสี) หรือสีเทียนก็ได้
ตามความถนัด 

๓. ภาพวาดน้ันจะต้องมีภาพโลโก้น้องห่วงใย และภาพต้องสื่อความหมาย ว่า “ทําอย่างไร จึงไม่จมนํ้า” 
๔. เขียนบรรยายถึงแนวคิดของการวาดภาพที่ส่งเข้าประกวด บนกระดาษ ขนาด A๔ (๒๑๐ มิลลิเมตร x ๒๙๗ มิลลิเมตร 

หรือ ๘.๒๕ น้ิว x ๑๑.๗๕ น้ิว) ความยาวไม่เกิน ๑๐ บรรทัด 
๕. ผลงานที่จะนํามาประกวดจะต้องไม่เคยผ่านการประกวดหรือผ่านการแสดงและลอกเลียนแบบผู้ใด 
๖. เด็ก ๑ คน สามารถส่งผลงานภาพวาดได้มากกว่า ๑ ภาพ และไม่จํากัดจํานวนภาพที่ส่ง  
๗. ด้านบนของภาพให้ระบุว่า “การประกวดวาดภาพระบายสี ในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมนํ้า ปี ๒๕๕๖” 
๘. ด้านล่างของภาพจะต้องระบุรายละเอียดดังน้ี 

๑) ช่ือภาพ  
๒) ช่ือ - นามสกุล และอายุ ของเจ้าของผลงาน  
๓) ระดับช้ัน, ช่ือโรงเรียน และจังหวัดที่ต้ังของโรงเรียน ของเจ้าของผลงาน 

๙. ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดภาพระบายสีจะถูกนําไปจัดแสดงในวันจัดงานรณรงค์ป้องกันเด็กจมนํ้า (วันเสาร์ที่ 
๒ มีนาคม ๒๕๕๖) 

๑๐. คณะกรรมการตัดสินจากผลงานภาพวาดระบายสี “ทําอย่างไร จึงไม่จมนํ้า” ที่ส่งเข้ามา 
๑๑. ประกาศผลการตัดสิน วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ทาง website: www.thaincd.com และ/หรือหนังสือ

ราชการ และโทรแจ้ง 
๑๒. เด็กที่ได้รับรางวัลจะต้องมารายงานตัว และรับรางวัล ในวันที่จัดงานวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมนํ้า (วันเสาร์ที่ ๒ 

มีนาคม ๒๕๕๖)  
๑๓. เด็กที่ได้รับรางวัลยอดเย่ียมในแต่ละระดับ ต้องมานําเสนอแนวคิดของผลงานภาพวาดของตนเองในบริเวณ

ที่ผู้จัดงานจัดไว้ให้ ในงานวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมนํ้า (วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๖) 
๑๔. ผู้ที่จัดส่งเด็กเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี ไม่จําเป็นต้องเป็นหน่วยงาน สามารถเป็นบุคคลทั่วไปได้ 
 
 
 
 



กติกาการเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี “กิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ํา ปี ๒๕๕๖” 

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข                                                                                         ๒ 

การสมัคร 
 เปิดรับสมัคร: ต้ังแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
 ขั้นตอน: ส่งใบสมัคร เอกสาร และหลักฐานตามท่ีกําหนด พร้อมทั้งภาพวาดระบายสี (บนกระดาษขนาด A๔) 
และแนวคิดของการวาดภาพ (ไม่เกิน ๑๐ บรรทัดบนกระดาษขนาด A๔) ไปยังกลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ 
สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ (รับสมัครทางไปรษณีย์เท่าน้ัน) 

 คุณสมบัติ 
เด็กที่เข้าประกวดวาดภาพระบายสี ต้องมีอายุต้ังแต่ ๗ - ๑๒ ปี 

 หลักฐาน 
๑. ใบสมัครเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี “ทําอย่างไร จึงไม่จมนํ้า” (ในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมนํ้า 

ปี ๒๕๕๖) โดยต้องกรอกข้อความและมีลายเซ็นครบถ้วนตามท่ีกําหนด 
๒. แบบอนุญาตและยินยอมให้เข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี โดยต้องกรอกข้อความและมีลายเซ็นครบถ้วน

ตามท่ีกําหนด 
๓. ใบสูติบัตรหรือเอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ที่สามารถระบุช่ือและแสดงอายุของเด็กที่เข้าประกวดวาดภาพระบายสี 

 
เง่ือนไข 
๑. เด็กที่เข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี ต้องได้รับการอนุญาตและยินยอมให้เข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี

จากบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง 
๒. เด็กที่เข้าประกวดวาดภาพระบายสี ต้องได้รับการรับรองจากครูประจําช้ัน 
๓. เด็กที่เข้าประกวดวาดภาพระบายสีและผู้ปกครอง ยินดีและอนุญาตให้มีการเผยแพร่ภาพวาดระบายสี “ทําอย่างไร 

จึงไม่จมนํ้า” ที่ส่งเข้ามาร่วมแข่งขันได้ 
๔. เด็กที่เข้าประกวดวาดภาพระบายสีและผู้ปกครอง ต้องปฏิบัติตามตามกติกา การสมัคร  และเง่ือนไขของการแข่งขัน

ทุกประการ ทั้งน้ีหากเกิดปัญหา/ความเสียหายใดๆ จะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้นจากผู้จัดงาน 
๕. ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพถือเป็นลิขสิทธ์ิของสํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
๑. คณะกรรมการจะตัดสินจากภาพวาดระบายสี ที่ส่งไปยังสํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข โดยใช้เกณฑ์การตัดสิน ได้แก่  
๑)  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (๔๐ คะแนน) 
๒)  ความสวยงามและการสื่อความหมายที่ชัดเจนในเรื่องที่กําหนด (๕๐ คะแนน) 
๓) สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ (๑๐ คะแนน) 

๒. คําตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นข้อยุติเด็ดขาด 
 
รางวัล 
 รางวัลยอดเย่ียมในแต่ละระดับ จํานวน ๒ ระดับ คือ  
- ระดับกลุ่มระดับอายุ ๗ - ๙ ปี  
- ระดับกลุ่มระดับอายุ ๑๐ - ๑๒ ปี 

 รางวัลชมเชย ระดับละ ๓ รางวัล (รวม ๖ รางวัล) 
 เด็กที่ได้รับรางวัลยอดเย่ียมในแต่ละระดับ จะได้รับโล่รางวัลจาํนวน ๑ โล ่และเงินทุนการศกึษาจํานวน ๕,๐๐๐.- บาท 
 เด็กที่ได้รับรางวัลชมเชยในแต่ละระดับจะได้รับประกาศเกียรติบัตร และเงินทุนการศึกษาจํานวน ๒,๐๐๐.- บาท 
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โลโก้น้องห่วงใย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สีแดง 

สีขาว 

ตัวหนังสือ 
สีขาวหรือสเีหลือง
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บนหน้ากระดาษ A๔ ท่ีเขียนบรรยายถึงแนวคิดของการวาดภาพท่ีส่งเข้าประกวด  
(ความยาวไม่เกิน ๑๐ บรรทัด) ขอให้มีรายละเอียดดังนี ้
 

“การประกวดวาดภาพระบายสี ในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมนํ้า ปี ๒๕๕๖” 
 

(ช่ือภาพ) “......................................................” 
 
                  (บรรยายแนวคิด)............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................  
 

ช่ือ - นามสกลุ..............................................................................อายุ...............ปี
ระดับช้ัน.............โรงเรียน..................................................................... จังหวัด...........................................

 

 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 
หมายเหตุ   
๑.  สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีคุณสุชาดา เกิดมงคลการ และคุณส้ม เอกเฉลิมเกียรติ  
     สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โทร ๐ ๒๙๕๑ ๐๔๐๒, ๐ ๒๕๙๐ ๓๙๖๗-๘ 
๒. สามารถ Download กติกา, ใบสมัคร, แบบอนุญาตและยินยอม และโลโก้น้องห่วงใย ได้ท่ี website: www.thaincd.com 
 
 
 
 
 
 
 



  

ใบสมัคร 
ประกวดวาดภาพระบายสี “ทําอย่างไร จึงไม่จมน้ํา” 

(กิจกรรมวันรณรงคป์้องกันเด็กจมน้ํา ปี ๒๕๕๖) 
 
 ข้าพเจ้า (เด็กหญิง/เด็กชาย)..................................................นามสกุล........................................................... 
อายุ...............ปี.....................เดือน (เกิดวันที่.............เดือน............................พ.ศ. ...............)  
ช่ือบิดา...........................................................................ช่ือมารดา................................................................................. 
 

ที่อยู่ (บ้าน):  
บ้านเลขที่.....................หมู่บ้าน.............................................................หมู่.............ถนน................................................ 
ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด................................ไปรษณีย์.................. 
มือถือ.....................................โทร....................................โทรสาร................................E-mail………………….……………… 
 

ที่อยู่ (โรงเรียน): 
ปัจจุบันเรียนอยู่ช้ัน..................โรงเรียน..................................................................ถนน................................................ 
ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด................................ไปรษณีย์.................. 
โทร............................................................................โทรสาร................................................. 
 

        ขอสมัครเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี “ทําอย่างไร จึงไม่จมนํ้า” (กิจกรรมวันรณรงคป้์องกันเด็กจมนํ้า ปี ๕๖) 
        ขอส่งภาพวาดระบายสี “ทําอย่างไร จึงไม่จมนํ้า” จํานวน.....................ภาพ ดังน้ี 

๑) ช่ือภาพ………………………..……………………………….....…………………................................................................ 
๒) ช่ือภาพ………………………..……………………………….....…………………................................................................ 
๓) ช่ือภาพ………………………..……………………………….....…………………................................................................ 

 
 
       ลงช่ือ......................................................ผู้สมัคร 
              (...................................................) 
 วันที่...................................................... 
 
 

คํารบัรองครูประจําชัน้ 
 

ข้าพเจ้า (นางสาว/นาง/นาย).......................................................................................................................... 
เป็นครูประจําช้ัน...................ของ (เด็กหญิง/เด็กชาย)......................................นามสกุล............................................... 
โรงเรียน..............................................................................จังหวัด.......................................ขอรับรองเอกสารน้ีถูกต้อง 
และจะปฏิบัติตามกติกา การสมัคร และเง่ือนไข ของการประกวดวาดภาพระบายสี “ทําอย่างไร จึงไม่จมนํ้า” 
(กิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมนํ้า ปี ๒๕๕๖) ทุกประการ 
 
 
       ลงช่ือ....................................................ครูประจําช้ัน 
             (..................................................) 
 วันที่...................................................... 
 
 

หลักฐานประกอบการสมัคร 
 หลักฐานแสดงตัวเด็ก เช่น สําเนาสูติบัตรของเด็ก เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีสามารถแสดงอายุของเด็ก 
 แบบอนุญาตและยินยอมประกวดวาดภาพระบายสี (กิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ํา ปี ๒๕๕๖) 

 
  ติดรูปถ่าย 



    เลขท่ี.................... 
 

แบบอนุญาตและยินยอม 
ประกวดวาดภาพระบายสี “ทําอย่างไร จึงไม่จมน้ํา” 

(กิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ํา ปี ๒๕๕๖) 
 

๑. ประวัติเด็ก 
ช่ือ-นามสกุลเด็ก (เด็กหญิง/เด็กชาย)..........................................................................................ช่ือเล่น.................................. 
อายุ.........ปี..........เดือน (วัน/เดือน/ปีเกิด.................................) โรงเรียน...........................................จังหวัด......................... 

 

๒. ประวัติผู้ปกครอง 
ช่ือ-นามสกุลบิดา/มารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมาย (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................. 
โทรศัพท์.......................................................โทรสาร....................................................มือถือ.................................................. 
ความเก่ียวข้องกับเด็ก.............................................................................................................................................................. 

 

๓. ข้อกําหนด 
๓.๑   อนุญาตให้เด็กรายช่ือตามข้อ ๑. เข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี “ทําอย่างไร จึงไม่จมนํ้า” 
๓.๒  เน่ืองจากบริเวณจัดกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมนํ้าเป็นสถานที่ที่เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้บริการ 

ดังน้ันอาจมีบุคคลที่มีจุดประสงค์ไม่ดี แอบแฝงเข้ามาภายในบริเวณดังกล่าวได้ จึงขอให้บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง/
ผู้ดูแลเด็กจะต้อง 
๓.๒.๑  ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ตลอดเวลา 
๓.๒.๒  ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของเด็กและของตัวท่านเอง 

๓.๓ เด็กต้องมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจและไม่เป็นโรคที่ก่อให้เกิดอันตรายได้ 
๓.๔   ทั้งนี้ผู ้ดําเนินการจัดกิจกรรมจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ ้น เกี่ยวกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นกับตัวเด็ก และ

ทรัพย์สินของท่านและเด็ก 
๓.๕ ในการจัดกิจกรรมจะมีการเก็บภาพน่ิงหรือภาพเคลื่อนไหว บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็กยินดีให้มีการเก็บภาพน่ิง

และ/หรือภาพเคลื่อนไหวทั้งหมด และอนุญาตให้มีการเผยแพร่ได้ 
 

๔. การตกลงยินยอม 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................นามสกุล................................................................... 
เป็นบิดา/มารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายของ (เด็กหญิง/เด็กชาย)............................................................................................. 
ขอรับรองว่าข้อความและภาพถ่ายติดเอกสารใบสมัครเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสีเป็นของข้าพเจ้าและเด็กที่เข้าร่วม
ประกวดวาดภาพระบายสีจริง  และข้าพเจ้าได้อ่านและพิจารณาข้อกําหนดทั้งข้อที่ ๓.๑, ๓.๒, ๓.๓, ๓.๔ และ ๓.๕ ข้างต้นแล้ว 
ข้าพเจ้าอนุญาตให้เด็กเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี “ทําอย่างไร จึงไม่จมนํ้า” และตกลงยินยอม ยอมรับและถือปฏิบัติ
ตามข้อกําหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยหากเกิดปัญหา/ความเสียหายใดๆ ขึ้น ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น และ
ขอยืนยันว่าเด็กในความปกครองของข้าพเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ทั้งน้ีจึงได้ลงลายมือช่ือมาไว้ ณ ที่น้ีด้วย 
 
 

ลงช่ือ.............................................................. 
       (...........................................................) 
วันที่............................................................... 
 

 

** หมายเหตุ  ผู้ท่ีจะกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อ จะต้องเป็นบิดา/มารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายของเด็กเท่านั้น 
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