
TOYOTA MUKDAHAN DREAM CAR ART CONTEST 2018 WORKSHOP 
และโครงการประกวดภาพวาดระบายสี โตโยตา้ รถยนตใ์นฝัน  

“TOYOTA DREAM CAR ART CONTEST”  

ประวติัความเป็นมาของโครงการ 
 โครงการประกวดภาพวาดระบายสี โตโยตา้ รถยนตใ์นฝัน “TOYOTA Dream Car Art Contest”  
ริเร่ิมโดยบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ ประเทศญ่ีปุ่น  ท่ีตระหนกัใหเ้ยาวชนทัว่โลกไดมี้โอกาสแสดง
ความสามารถ ความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการพร้อมพฒันาทกัษะผา่นการวาดภาพพร้อมระบายสีในหวัขอ้ 
“รถยนตใ์นฝัน” จดัข้ึนคร้ังแรกเม่ือปี 2006  โดยปัจจุบนัมีประเทศท่ีสนใจร่วมส่งผลงานเขา้แข่งขนักวา่ 80 
ประเทศทัว่โลก และบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ไดเ้ขา้ร่วมจดัประกวดระดบัประเทศอยา่งเป็น
ทางการมาตั้งแต่ปี 2511 จนถึงปัจจุบนั ซ่ึงเยาวชนไทยไดส้ร้างสรรคค์วามภาคภูมิใจใหป้ระเทศไทยควา้รางวลั
ระดบัโลกมามากมาย ถือไดว้า่เป็นอีกหน่ึงโครงการท่ีประสบความสาํเร็จอยา่งมาก และเจา้ของผลงานยอดเยีย่ม
อบัดบั 1 ระดบัประเทศยงัไดรั้บถว้ยรางวลัพระราชทานจากสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  
พร้อมประกาศนียบตัรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการและทุนการศึกษาจากโตโยตา้  และเจา้ของผลงาน
ชนะเลิศระดบัโลกจะไดเ้ดินทางไปร่วมพิธีรับประกาศนียบตัรพร้อมทศันศึกษาวฒันธรรม ณ ประเทศญ่ีปุ่น 
พร้อมรับเหรียญพระราชทานจากสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารีดว้ย  
 ในปี 2018 น้ี บริษทัโตโยตา้มุกดาหาร(1993)ผูจ้าํหน่ายโตโยตา้ จาํกดั  จะไดจ้ดักิจกรรมเวิร์กชอป 
แนะนาํการวาดภาพ และวิธีการใชสี้ประเภทต่างๆ พร้อมการประกวดภาพวาดระบายสีภายในงานดว้ย  เพื่อ
สนบัสนุนและส่งเสริมความสามารถโดยมีกาํหนดการและรายละเอียดของกิจกรรมโดยสงัเขปดงัต่อไปน้ี  

วตัถุประสงคห์ลกัของโครงการ 
1.พฒันาความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อเดก็ๆ และเยาวชน รวมทั้งผูป้กครองในชุมชน ท่ีส่งบุตรหลานเขา้ร่วมกิจกรรมม 
2.สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อโรงเรียน คณะครู นกัเรียน และวิทยากรท่ีจะมาร่วมกิจกรรม  
3.พฒันาศกัยภาพของนกัเรียนในจงัหวดัดา้นงานศิลปะ และสร้างพื้นฐานการส่งประกวดโตโยตา้รถยนตใ์นฝัน
ต่อไป 

รายละเอียดกิจกรรมโดยสังเขป 
สถานท่ีจดักิจกรรม   : โชวรู์มโตโยตา้มุกดาหาร สาํนกังานใหญ่ 
วนัท่ีจดักิจกรรม        : วนัเสาร์ท่ี  17  พฤศจิกายน  2561  เวลา  10.00 – 16.30 น. 
กลุ่มเป้าหมาย            : นกัเรียนหรือเยาวชนท่ีมีอายไุม่เกิน 18 ปี (ป.1-ม.6) ไม่จาํกดัเพศ 
รับผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม : จาํนวน  90 คน  

 



กาํหนดการกิจกรรม  
10.00 – 12.00 น. พิธีกรกล่าวตอ้นรับ และทีมวทิยากรเร่ิมกิจกรรมเวิร์กชอป สอนเทคนิคการวาดภาพระบายสี 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั (บริษทัฯ บริการอาหารกลางวนัไม่เสียค่าใชจ่้าย) 
13.00 – 16.00 น. ประกวดวาดภาพพร้อมวิทยากรใหค้าํแนะนาํ 
16.00 – 16.30 น. วิเคราะห์และตดัสินผลงาน  มอบรางวลั  และกล่าวปิดกิจกรรม 

อุปกรณ์ท่ีจดัเตรียมมาเพ่ือใหใ้ชใ้นกิจกรรม 
1.กระดาษวาดเขียน ขนาด A3 ตามแต่สมควรของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
2.ชุดสีวาดภาพ ไดแ้ก่ สีชอร์ค สีไม ้ สีนํ้ า  สีโปสเตอร์  ตามแต่ถนดัของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม  
3.ดินสอและอุปกรณ์อ่ืนท่ีจาํเป็นในการวาดภาพระบายสี 
*หมายเหตุ  บริษทัฯ จะสาํรองสีและกระดาษไวจ้าํนวนหน่ึง 

ประเภทการประกวดและเขา้ร่วมกิจกรรมเวิร์กชอป 
1.ระดบัประถมศึกษาในจงัหวดัมุกดาหาร(ป.1-ป.6) รับจาํนวน 30 คน 
2.ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ในจงัหวดัมุกดาหาร(ม.1-ม.3 รับจาํนวน 30 คน)  
3.ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในจงัหวดัมุกดาหาร (ม.4-ม.6 รับจาํนวน 30 คน) 
4.กรณีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสมคัรดว้ยตวัเอง  ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูป้กครอง และอายผุูส้มคัรตอ้งไม่เกิน 18 
ปี มีภูมิลาํเนาอยูใ่นจงัหวดัมุกดาหาร 

รางวลัการประกวดภาพวาดระบายสีระดบัประถมศึกษา (ป.1-ป.6)รับสมคัรเฉพาะโรงเรียนในจงัหวดัมุกดาหาร 
รับไม่เกินโรงเรียนละ 5 คน รวมทั้งหมด 30 คนเท่านั้น 
รางวลัชนะเลิศ    เงินรางวลั   1,500 บาท พร้อม ใบเกียรติบตัร 
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1  เงินรางวลั 1,000 บาท พร้อม ใบเกียรติบตัร 
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 2  เงินรางวลั    500 บาท พร้อม ใบเกียรติบตัร 
รางวลัชมเชย 2 รางวลั   เงินรางวลั               300 บาท พร้อม ใบเกียรติบตัร 

รางวลัการประกวดภาพวาดระบายสีระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1-ม.3 )รับสมคัรเฉพาะโรงเรียนในจงัหวดั
มุกดาหารรับไม่เกินโรงเรียนละ 5 คน รวมทั้งหมด 30 คนเท่านั้น 
รางวลัชนะเลิศ    เงินรางวลั   2,000 บาท พร้อม ใบเกียรติบตัร 
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1  เงินรางวลั 1,500 บาท พร้อม ใบเกียรติบตัร 
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 2  เงินรางวลั    500 บาท พร้อม ใบเกียรติบตัร 
รางวลัชมเชย 2 รางวลั   เงินรางวลั    300 บาท พร้อม ใบเกียรติบตัร 
 



รางวลัการประกวดภาพวาดระบายสีระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6 )รับสมคัรโรงเรียนในจงัหวดั
มุกดาหารรับไม่เกินโรงเรียนละ5 คน รวมทั้งหมด 30 คนเท่านั้น 
รางวลัชนะเลิศ    เงินรางวลั   2,000 บาท พร้อม ใบเกียรติบตัร 
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1  เงินรางวลั 1,500 บาท พร้อม ใบเกียรติบตัร 
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 2  เงินรางวลั    500 บาท พร้อม ใบเกียรติบตัร 
รางวลัชมเชย 2 รางวลั   เงินรางวลั    300 บาท พร้อม ใบเกียรติบตัร 

คุณสมบติัของผลงานท่ีเขา้ประกวด 
*วาดผลงานบนกระดาษขนาด A3 (297 มม. X 420 ม.)ในแนวตั้งหรือแนวนอนกไ็ด ้
*ภาพผลงานตอ้งมีการวาดพร้อมระบายสีเตม็พื้นท่ีบริเวณพ้ืนหลงั  เพือ่อธิบายเร่ืองราวหรือสถานการณ์ 
(ไม่รับผลงานท่ีมีเฉพาะรถยนตอ์ยา่งเดียว) 
*ใชสี้ไดทุ้กประเภท  แต่หา้มใชก้ารตกแต่งภาพดว้ยเทคนิคดิจิตอลโดยเดด็ขาด 

วิธีการสมคัรร่วมกิจกรรมและแข่งขนั 

*ดาวน์โหลดชุดเอกสารใบตอบรับเขา้ร่วมกิจกรรมและแข่งขนัไดท่ี้ www.toyotamukdahan.com หรือ 
สมคัรดว้ยตวัเองท่ี :  
บริษทัโตโยตา้มุกดาหาร(1993)ผูจ้าํหน่ายโตโยตา้ จาํกดั โทร. 042 629 666  Fax. 042 629 678 
หรือฝ่ายการตลาด  : 
*คุณประภพ  พนัโกฏิ  โทร. 083 142 2892     Email  :  phoppk2510@gmail.com 
*คุณสุทธิดา  มาดายงั   โทร. 095 186 8666     Email  :  suttida.madayang@gmail.com 
*คุณดวงธิดา  มาลยัรัก  โทร. 065 491 5355    Email  :  mycherry1011@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบตอบรับเขา้ร่วมกิจกรรม 
“TOYOTA Dream Car Art Contest 2018 Workshop” และ 

โครงการประกวดภาพวาดระบายสี “TOYOTA Dream Car Art Contest” 
 

ช่ือโรงเรียน................................................................................................................................ 
ตาํบล.............................................อาํเภอ....................................จงัหวดั................................... 
ช่ือผูติ้ดต่อหรือประสานงาน 
ช่ือ...........................................................นามสกลุ..................................................................... 
ตาํแหน่ง...................................................โทรศพัท.์..................................................................... 
โทรสาร.....................................................อีเมล.์......................................................................... 

กรุณาระบุระดบัชั้นท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรม 
             ยนิดีเขา้ร่วมกิจกรรม                                   
             ส่งระดบัประถมศึกษา (ป.1-ป.6)           
             ส่งระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้(ม.1-ม.3) 
              ส่งระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6) 
 
หมายเหตุ -หากเอกสารแบบตอบรับไม่เพียงพอ สามารถถ่ายเอกสารหรือดาวน์โหลดไดท่ี้ 

www.toyotamukdahan.com   
   -กรุณาตอบกลบัภายใน วนัท่ี 10 พฤศจิกายน  2561 

โปรดส่งกลบัใบตอบรับมาทาง 
Email  :   

คุณประภพ  พนัโกฏิ  phoppk2510@gmail.com      
คุณสุทธิดา  มาดายงั   suttida.madayang@gmail.com    
คุณดวงธิดา  มาลยัรัก   mycherry1011@gmail.com 

ส่งทางไปรษณียห์รือดว้ยตงัเองท่ี :  
 บริษทัโตโยตา้มุกดาหาร (1993) ผูจ้าํหน่ายโตโยตา้ จาํกดั  เลขท่ี 99/3  ถนนชยางกรู ข  ตาํบลมุกดาหาร  
 อาํเภอเมือง  จงัหวดัมุกดาหาร  49000      
 


