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โครงการประกวดวาดภาพ 
SEAMEO Drawing Competition 2010 

แนวความคิด: การจัดการศึกษาเพื่อผูดอยโอกาสทางการศึกษา  
(Theme: Education to Reach the Unreached) 

 
www.seameo.org / www.seamolec.org 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

สํานักงานเลขาธิการองคการรฐัมนตรีศกึษาแหงเอเซียตะวันออกเฉยีงใต (SEAMEO Secretariat) และ      
ศูนยซีมีโอระดับภูมิภาควาดวยการศึกษาทางไกล (SEAMEO SEAMOLEC)                                        

ขอเชิญเด็กนักเรียนอายุระหวาง  9–15 ปเขารวมนําเสนอความคดิสรางสรรค และจนิตนาการ                
  โดยสงภาพวาดประกวดภายใตแนวความคดิ “การจัดการศึกษาเพ่ือผูดอยโอกาสทางการศึกษา”  

 

 
 

ความเปนมา  
ในประเทศเขตภูมิภาคเอเซยีตะวันออกเฉยีงใต ยังมีผูใหญและนักเรยีนจํานวนมากที่ไมสามารถอานหรอืเขียน
หนังสือได เพราะวาเขาเหลานั้นไมมโีอกาสไดไปโรงเรยีนเพ่ือศกึษาหาความรู  
 
เหตผุลที่พวกเขาไมมโีอกาสไดรับการศกึษานั้นมีมากมาย อาทิเชน พวกเขาเหลานั้นอาศัยอยูในเขตทีห่างไกลไมมี
ทั้งโรงเรียน หรือศูนยชุมชนการเรียนรู  หรืออาจเปนเพราะพวกเขาพิการทําใหไมสามารถไปเรียนหนังสือได  บาง
คนอาจจมีปญหาความยากจนตองชวยครอบครัวทํางานหาเงินทําใหไมมีโอกาสไปเรยีนหนงัสอื  เด็กบางคนเปน
เด็กกําพราไมมีพอและแมทําใหไมมีคนดูแลเพ่ือทีจ่ะไดรบัการศกึษา  เด็กบางคนอาจมีปญหาเรื่องภาษาเนื่องจาก
เปนชาวเขาหรือชนกลุมนอยไมสามารถเขาใจในสิง่ที่ครสูอนได  เด็กบางคนอาจไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
เชนสนึาม ิหรือใตฝุนหรืออาจมีปญหาจากการเจ็บปวย ทาํใหเด็กกลุมนีไ้มสามารถไปโรงเรียนไดเชนเด็กคนอ่ืน ๆ  
 
เราเรียนเด็กๆ ที่ไมมโีอกาสไดไปโรงเรยีน หรือไมมีโอกาสไดรับการศกึษาเหลานัน้วา ผูดอยโอกาสทางการศึกษา  
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องคการรัฐมนตรีศกึษาแหงเอเซียตะวันออกเฉยีงใต หรือซีมีโอ (SEAMEO) เห็นความสําคัญของเด็กและประชากร
กลุมผูดอยโอกาสทางการศึกษานี ้ จึงมุงมั่นที่จะสรางความรวมมือระหวางประเทศตางๆ ในระดับภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใตเพ่ือใหรัฐบาลทุกประเทศเห็นความสําคัญของเด็กและประชากรกลุมนี ้ พรอมทัง้รวมพัฒนาระบบ
การศกึษาเพ่ือใหกลุมผูดอยโอกาสทางการศึกษาไดมีโอกาสเขาถึงการศึกษาที่มีคณุภาพเหมือนเชนเด็กนกัเรยีน
คนอ่ืน ๆ  
 
โครงการการประกวดวาดภาพ SEAMEO Drawing Competition 2010 จึงมีวัตถปุระสงคเพ่ือใหครูและนักเรยีน
เกิดการตระหนักและเห็นความสําคญัของกลุมผูดอยโอกาสทางการศกึษา และความจําเปนที่เด็กกลุมนีค้วรไดรับ
โอกาสในการเขาถงึการศึกษาทีม่ีคณุภาพอยางเทาเทียม  
 
การประกวดวาดภาพ SEAMEO Drawing Competition 2010 จึงเปดโอกาสใหแกเด็กนักเรียน ทีม่ีอายุระหวาง 9 
ถึง 15 ป  ซึ่งมสีัญชาตเิปนประชากรของประเทศในภูมิภาคเอเซยีตะวันออกเฉยีงใต (บรูไนดารุสลาม กัมพูชา 
อินโดนีเซยี ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย ติมอรเลสเต และเวียดนาม) ไดถายทอดความคิด
สรางสรรค จนิตนาการและความฝน โดยผานภาพวาดเพ่ือสะทอนถงึแนวคิดและวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือชวยเหลือ
เด็กๆ หรือผูใหญซึ่งเปนผูดอยโอกาสทางการศึกษาใหสามารถเขาถึงการศกึษาทีม่ีคณุภาพไดอยางเสมอภาค   
 
ประเภทของภาพวาด 
การประกวดวาดภาพ SEAMEO Drawing Competition 2010 มี 2 ประเภทคือ  

1) ภาพวาดระบายโดยมือ (โดยใชสีน้ํา สีเทียน สโีปเตอร สีเมจิก หรือสีชนิดอ่ืน ๆ)  
2) ภาพวาดจากคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมซอฟทแวร (ไมจํากัดประเภทโปรแกรมที่ใช)  
  

 

แนวความคิดของภาพวาด    
แนวความคิดของภาพวาดสําหรับ 2 ประเภท คือ “การจัดการศึกษาเพื่อผูดอยโอกาสทางการศึกษา”   
(Education to Reach the Unreached) 

 
 

คุณสมบัติของผูสมัคร  
• เปนนักเรียนมีอายุระหวาง 9 - 15 ป ซึ่งมีสญัชาตเิปนประชากรของประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออก

เฉียงใตไดแกบรไูนดารุสลาม กัมพูชา อินโดนีเซยี ลาว มาเลเซยี พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย ติมอร
เลสเต และเวียดนาม 

• ผลงานทีส่งประกวดตองมีขนาดประมาณกระดาษ A4  
• ผลงานทีส่งประกวดตองเปนงานประเภทภาพวาดระบายดวยมือ โดยใชสไีม สีเทยีน สีน้ํา สโีปสเตอร 

และสีประเภทอ่ืนๆ หรือเปนภาพวาดโดยใชโปรแกรมจากคอมพิวเตอร  
• ผลงานทีส่งตองแนบมาพรอมกับ แบบฟอรมการเขารวม พรอมคําอธิบายเก่ียวกับภาพโดยสังเขป 

และรายละเอียดของนักเรียน เชน ชื่อโรงเรยีน ชื่อนักเรียน ระดับชั้น อายุ ชื่อครูที่ปรึกษา อีเมลของ
ครูหรือโรงเรียน เบอรโทรติดตอของครูที่ปรึกษา (กรณุาดูรายละเอียดของแบบฟอรมการเขารวม ไดใน
เอกสารที่แนบมาหนาสุดทาย นอกจากนี้สามารถ download แบบฟอรมและรายละเอียดของการ
ประกวดไดจาก www.seameo.org)    
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ภาพวาดของนักเรยีนทุกคนทีส่งเขาประกวดจะเผยแพรในเวปไซดของ SEAMEO ที่ www.seameo.org 
และเวปไซดของศูนย SEAMEO SEAMOLEC ที่ www.seamolec.org  

 
 

การกําหนดสงผลงาน  
• นักเรียนหรือโรงเรยีนสามารถสงผลงานเขารวมการแขงขันไดตัง้แตวันนีจ้นถึงวันพฤหัสที่ 30 กันยายน 

2553  
• นักเรียนหรือโรงเรียนสามารถสงผลงานเขารวมประกวดได 2 วิธี คือ  

1) สงทางอีเมล - นักเรียนหรือครสูามารถสแกนผลงานของนักเรียน และสงมาที่อีเมล  
secretariat.seameo@gmail.com และ secretariat@seameo.org 

2) สงทางไปรษณีย – นักเรยีนหรือครสูามารถสงผลงานทางไปรษณีย ถงึที่อยูดานลางนี้  
SEAMEO Drawing Competition 2010  
SEAMEO Secretariat  
เลขที ่920  ถ. สุขุมวิท  เขตคลองเตย  
กรุงเทพ 10110       
 

 

การคัดเลือกผูชนะเลศิ  
• การคัดเลือกผูชนะเลศิของทั้ง 2 ประเภท  จะใชวิธีการโหวตผานระบบออนไลน (on-line) 

ระหวางวันที่ 11-22 ตุลาคม 2010   
1) 60% ของคะแนน จะเปนการโหวตจากผูอํานวยการของศูนยซีมีโอระดับภูมิภาคจํานวน 19 

ศูนย  
2) 40% ของคะแนนจะเปนการโหวตจากประชาชนทั่วไป ผานระบบเวปไซด  โดยประชาชนทั่วไป 

คร ูนักเรียน สามารถโหวตภาพที่ชื่นชอบผานเวปไซด www.seamolec.org ไดระหวางวันที่ 
11-22 ตุลาคม 2010       

 
• ผูชนะเลิศของภาพวาดทั้ง 2 ประเภท จะไดรับการแจงผลภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2010  กรุณา

ตรวจสอบผลการประกวดไดที่เวปไซด: www.seamolec.org  และ www.seameo.org 
 

 

รางวัล 
ประเภทภาพวาดดวยมือ (Hand Drawing)  

• รางวัลที่  1    
โลหประกาศเกียรติคณุสําหรับโรงเรยีน และประกาศนียบัตรสําหรับนกัเรยีน  
ทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาโรงเรียนมูลคา USD 200  
ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนมูลคา USD 150 

• รางวัลที่  2    
โลหประกาศเกียรติคณุสําหรับโรงเรยีน และประกาศนียบัตรสําหรับนกัเรยีน  
ทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาโรงเรียนมูลคา USD 100  
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ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนมูลคา USD 100 
• รางวัลที่  3    

โลหประกาศเกียรติคณุสําหรับโรงเรยีน และประกาศนียบัตรสําหรับนกัเรยีน  
ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนมูลคา USD 100 
 

ประเภทภาพวาดโดยใชคอมพวิเตอร (Computer Drawing)   

• รางวัลที่ 1    
โลหประกาศเกียรติคณุสําหรับโรงเรยีน และประกาศนียบัตรสําหรับนกัเรยีน  
ทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาโรงเรียนมูลคา USD 200  
ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนมูลคา USD 150 

• รางวัลที่  2    
โลหประกาศเกียรติคณุสําหรับโรงเรยีน และประกาศนียบัตรสําหรับนกัเรยีน  
ทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาโรงเรียนมูลคา USD 100  
ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนมูลคา USD 100 

• รางวัลที่  3    
โลหประกาศเกียรติคณุสําหรับโรงเรยีน และประกาศนียบัตรสําหรับนกัเรยีน  
ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนมูลคา USD 100 
 

 

กําหนดการ 
   ระยะเวลาสงภาพเขารวมประกวด                    วันนี ้ถึง  30 กันยายน 2553   

    วันสุดทายของการสงภาพเขารวมประกวด                                  30 กันยายน 2553   
    โหวตผูชนะโดยระบบ on-line ผานเวปไซด www.seamolec.org        11 ถึง 22 ตุลาคม 2553  
    ประกาศผลผูชนะเลิศ                                   29 ตุลาคม 2553  
    การมอบของรางวัล                                  พฤศจิกายน และ ธันวาคม 2553  

  
 

ขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอ : 
SEAMEO Drawing Competition 2010 

SEAMEO Secretariat,  เลขที ่920 ถนน สุขุมวิท เขตคลองเตย กรงุเทพ 10110  
โทร:  02 391 0144   โทรสาร: 02 381 2587 l เวปไซด: www.seameo.org และ www.seamolec.org  

อีเมล: secretariat@seameo.org และ secretariat.seameo@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

 
 

 

SEAMEO Drawing Competition 2010 
“การจัดการศึกษาเพื่อผูดอยโอกาสทางการศึกษา”    

 
แบบฟอรมการเขารวมประกวด 

1) รายละเอียดของนักเรยีน    

1.1 ชื่อและนามสกุล ………. ……………………………………………………………………………………. 

1.2 เพศ: (   ) ชาย (   ) หญิง                       1.3 อายุ : ……………………………….. 

1.4    กําลังศึกษาชัน้ป: ……………………………………………………. 

1.5 เชื้อชาต:ิ …………………………………………………………….. 

1.6 ชื่อโรงเรียน: …………………………………….……………………………………………...……………… 

1.7 ที่อยูโรงเรียน: ....……………………………………………………………………………………………… 

 ……….………………………………….………………………………….………………...……………….. 

1.8 ชื่ออาจารยหรือครูที่ปรึกษา:………..………………..……………….……………………………………… 

1.9    อีเมลของอาจารยหรือครูที่ปรึกษา ………………………………………………………………………….  

1.10 เบอรโทรศัพทของโรงเรียน …………...………………………………...……. 

1.11 เบอรโทรสารของโรงเรียน ….……………….…………….………..………... 

1.12 เบอรโทรศัพทมือถือของอาจารยหรือครูที่ปรึกษา  ………………………………….…………………….. 

 
2) รายละเอียดของภาพที่สงประกวด  

2.1 ชื่อของภาพ ..………………………………………………………………………………. 

2.2 กรุณาระบุวาเขารวมประกวดในประเภทใด ( P )    

(    ) ภาพวาดดวยมือ 

(    ) ภาพวาดโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร กรุณาระบุชื่อโปรแกรมที่ใชในการสรางสรรคผลงาน 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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3) คําบรรยาย หรือรายละเอียดเก่ียวกับภาพวาดโดยสงัเขป   

 …………………………………………….……………………………………………...…………………… 

 …………………………………………….……………………………………………...……………………

……………………………………….……………………………………………...………………………… 

 …………………………………………….……………………………………………...…………………… 

 …………………………………………….……………………………………………...……………………

……………………………………….……………………………………………...………………………… 

 …………………………………………….……………………………………………...…………………… 

 …………………………………………….……………………………………………...…………………… 

 …………………………………………….……………………………………………...…………………… 

 …………………………………………….……………………………………………...…………………… 

 …………………………………………….……………………………………………...…………………… 

 …………………………………………….……………………………………………...…………………… 

 …………………………………………….……………………………………………...…………………… 

 …………………………………………….……………………………………………...…………………… 

 

 

 

 

   ขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอ : 
SEAMEO Drawing Competition 2010 

SEAMEO Secretariat, เลขที ่920 ถนน สุขุมวิท เขตคลองเตย กรงุเทพ 10110  
โทร:  02 391 0144   โทรสาร: 02 381 2587 l เวปไซด: www.seameo.org และ www.seamolec.org   

อีเมล: secretariat@seameo.org และ secretariat.seameo@gmail.com 

 


