กิจกรรมประกวดสำหรับบุคคลทั่วไป :
ประกวดโปสเตอร์ชดุ “ศำสตร์พระรำชำกับกำรพัฒนำดิน นำ ลม ไฟ”
หลักกำรและเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หั ว รัช การที่ 9 ทรงประกอบพระราชกรณี ยกิ จเพื่ อประโยชน์ สุขของอาณา
ประชาราษฎร์ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ งผู้ ย ากไร้ ด้ อยโอกาสในชนบทที่ ห่ า งไกล ด้ ว ยการพระราชทานโครงการอั น
เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ก ว่ า 4,350 โครงการ ในทุ ก ภู มิ ภ าคของประเทศ รวมไปถึ ง สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ ที่ทรงหาแนวทางการพัฒนาสืบสานพระราชดาริต่างๆ เพื่อประโยชน์สุข ของ
ประชาชนทุกหมู่เหล่า ซึ่งนับเป็นพระราชภาระอันยิ่ง ใหญ่ จนอาจกล่าวได้ว่า ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของ
พระองค์ และเป็ นที่ประจักษ์ว่าได้เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วทุกภูมิภาคไม่ว่าจะห่างไกล
ทุรกันดารเพียงใดก็ตาม
สถาบันพัฒนาคุณภาพครูขอน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชน
ชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ โดยจัดประกวดผลงานโปสเตอร์ ชุด “ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาดิน นา ลม ไฟ” เพื่อ
เผยแพร่พระราชกรณียกิจที่ก่อให้เกิดคุณูปการต่อประชาชน ประเทศชาติ มาอย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจตามแนวพระราชดาริให้กว้างขวาง ขยายผลการเรียนรู้จากพระราชกรณียกิจ และพระราชดาริเกี่ยวกับการพัฒนา
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยพืนฐานของการดารงชีวิตและการดารงอยู่ของโลกอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดาริในการอนุรักษ์และพัฒนา
ทางด้าน ดิน นา ลม และพลังงานเชือเพลิง(ไฟ)
2. เพื่อนาเสนอแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 ในการฟื้นฟูพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้ชุมชนสามารถนาองค์ความรู้โครงพระราชดาริที่ได้รับการถ่ายทอดไปประยุกต์ใช้ได้อย่างสอดคล้อง
กับวิถีชุมชน
กติกำและเกณฑ์กำรประกวด
1. กติกำกำรประกวด
1.1 เนือหา
หัวข้อเกี่ยวกับ โครงการพระราชดาริในการอนุรักษ์และพัฒนาทางด้าน ดิน นา ลม ไฟ
1.2 การออกแบบโปสเตอร์
- ออกแบบโปสเตอร์ตามแนวตัง ขนาด 40x60 ซ.ม. (ต้องสามารถขยายเป็น 80*120 ได้)
โดยมีหัวข้อเกี่ยวกับโครงการพระราชดาริในการอนุรักษ์และพัฒนาทางด้าน
1. ดิน
2. นา
3. ลม
4. ไฟ (นามัน ไฟฟ้า ฯลฯ)

- อนุญาตให้ส่งผลงานได้คนละไม่เกิน 4 ชิน โดยแต่ละชินต้องเป็นหัวข้อที่ไม่ซากัน
- ใช้เทคนิคไม่จากัดรูปแบบ ไม่บังคับว่าต้องมีข้อความใดๆ ขอเพียงให้สื่อสารตรงกับหัวข้อ
ที่กาหนด
- ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดต้องไม่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน
- หากคณะกรรมการพบว่า ผลงานมาจากการลอกเลียนแบบ จากส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทังหมด
จากผลงานที่เคยได้รับรางวัลหรือเผยแพร่ คณะกรรมขอสงวนสิทธิ์ผลงานดังกล่าวเข้าร่วม
ประกวดในครังนี
1.3 การส่งผลงาน
สามารถส่งผลงานโปสเตอร์และไฟล์ PDF พร้อมชื่อผลงาน ชื่อ-นามสกุลจริง ที่อยู่ เบอร์
โทรศัพท์ มาที่อีเมล์ naruemol.pj@gmail.com
**กรณีโปสเตอร์ท่ไี ด้รับรางวัลจะขยายเป็นโปสเตอร์ขนาด 80*120 ซม. เพื่อจัดแสดงนิทรรศการ
ในงานประชุมวิชาการฯ วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชัน 5 อาคารราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา (ผู้จัดงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย)
2. เกณฑ์กำรตัดสิน
หัวข้อในกำรพิจำรณำ

คะแนน

1. ชื่อเรื่อง
1.1 บ่งบอกถึงเนือหา
1.2 แสดงถึงจุดประสงค์
1.3 ใช้ภาษาที่ชัดเจน กระชับได้ใจความและดึงดูด

10

2. เนือหำ
2.1 สะท้อนถึงเนือหาในหัวข้อที่เลือก
2.2 สรุปรายละเอียดของเนือหาอย่างครบถ้วน

40

3. รูปแบบโปสเตอร์
3.1 การจัดวางเนือหาส่วนต่างๆ มีความเหมาะสม
3.2 ข้อมูลชัดเจน ภาษาถูกต้อง
3.3 อ่านง่าย กระชับ ตรงประเด็น
3.4 สวยงาม

50

3.5 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
รวม

100

3. ระยะเวลำและวิธีดำเนินกำร
ระยะเวลำ

วิธีดำเนินกำร

ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 15 มิถุนายน 2560

เปิดรับใบสมัครและผลงาน

26 มิถุนายน 2560

ประกาศผลการประกวด

12-13 กรกฎาคม 2560

จัดนิทรรศการแสดงผลงาน

13 กรกฎาคม 2560

ผู้ชนะการประกวดรับรางวัล

4. รำงวัลกำรประกวด
ประเภทบุคคลทั่วไป จำนวน 4 หัวข้อๆ ละ 5 รำงวัล รวม 20 รำงวัล
รำงวัลที่

ของรำงวัล

ช่วงคะแนน

1

เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลที่ 1 4,000 บาท

คะแนนการประเมิน 85-100 คะแนน

2

เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลที่ 2 3,000 บาท

คะแนนการประเมิน 75-84 คะแนน

3

เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลที่ 3 2,000 บาท

คะแนนการประเมิน 65-74 คะแนน

4

เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลที่ 4 จานวน 2 รางวัลๆ
ละ 1,000 บาท

คะแนนการประเมิน 50-64 คะแนน

