
 
 

โครงการโครงการประกวดศิลปกรรม  ปตท.เยาวชนภาคประกวดศิลปกรรม  ปตท.เยาวชนภาคใต้ใต้     คร้ังท่ี คร้ังท่ี 1133  
ในหัวข้อ ในหัวข้อ ““พอเพยีง...เพยีงพอ ชีวติท่ียัง่ยืนบนแผ่นดินไทยพอเพยีง...เพยีงพอ ชีวติท่ียัง่ยืนบนแผ่นดินไทย””   

 
1.  ผู้รับผดิชอบโครงการ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัทกัษิณ  ร่วมกบั  บริษทั  ปตท.จาํกดั (มหาชน) 
 
2.  หลักการและเหตุผล   

 สภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบนั นบัเป็นสภาพสังคมท่ีมีการเติบโตอยา่งรวดเร็ว มีการแข่งขนั
สูงและแฝงไวด้ว้ยการเจริญแบบ “วตัถุนิยม”   ดงันั้น  ประชาชนส่วนใหญ่ในสังคม จึงมกัจะให้ความสาํคญักบั
การดาํรงชีวิตโดยใชเ้งินตราและส่ิงของมีค่าเป็นของแลกเปล่ียน ทั้งเพื่อการไดม้าซ่ึงปัจจยัส่ีในการดาํรงชีวิตขั้น
พื้นฐาน และการยกระดบัฐานะทางสังคมต่างๆ ตามแต่สภาวะของแต่ละบุคคล แมว้่าตลอดระยะเวลาหลายสิบปี
ท่ีผ่านมา สังคมไทยได้มีการรณรงค์ให้รู้จักกับคาํว่า  “พอเพียงและเพียงพอ” มาโดยตลอด เพื่อให้คนไทย
นํามาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต   และยึดถือปฏิบัติในทุกภาคส่วน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนํา               
แนวพระราชดาํริ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาใช ้ การดาํเนินชีวิตดว้ยความพอเพียงน้ี กล่าวโดยกวา้งคือ การ
ยึดถึงความประหยดั การลดภาระค่าใชจ่้ายฟุ่ มเฟือยท่ีไม่จาํเป็น  ทั้งในชีวิตประจาํวนั การทาํงาน และการดูแล
รักษาสภาพแวดลอ้มต่างๆ โดยไม่เอาเปรียบธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  รวมถึงการตระหนกัถึงการใชพ้ลงังาน
อยา่งรู้คุณค่า เพื่อดาํรงคงสภาพส่ิงต่างๆ ให้สามารถใชง้านไดน้านและคุม้ค่าท่ีสุด  และเปล่ียนสังคมฟุ้งเฟ้อดว้ย
วตัถุใหเ้ป็นสงัคมพอเพียงได ้

     การก้าวขา้มผ่านสังคม “วตัถุนิยม” น้ี  อาจทาํได้ไม่ง่าย แต่ก็คงจะไม่ยากจนเกินไป ขอเพียงแต่ละ
ส่วนย่อยของสังคม มีความรู้ ความเขา้ใจในหลัก “พอเพียง..เพียงพอ”  และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ให ้              
เขา้กบัการดาํเนินชีวิตไดอ้ย่างกลมกลืน ดว้ยวิธีการท่ีง่ายและทาํไดจ้ริง เสมือนการร่วมแรงร่วมใจช่วยกนัปลูก
จิตสาํนึก เพาะเมลด็พนัธ์ุแห่งความพอเพียงใหค้งอยูใ่นตวัเรา เพื่อสงัคมไทยท่ีน่าอยูแ่ละยัง่ยนืสืบไป  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ   จึงมีโครงการร่วมกับ บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน)                 
จดัการประกวดภาพวาดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต ้คร้ังท่ี 13  ภายใตห้ัวขอ้  “พอเพียง..เพียงพอ  ชีวิตท่ี
ยั่งยืนบนแผ่นดินไทย”  เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินทุกระดบั  ไดถ่้ายทอดความรู้สึกนึกคิด และจิตนาการของตน          
สู่สาธารณชน ผ่านผลงานศิลปกรรม อันจะช่วยกระตุ้นเตือนคนในสังคมปัจจุบัน ให้รู้จักการดํารงชีวิต            
อยา่งพอเพียงในทุกๆ  ดา้นบริหารทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มใหถู้กใชง้านอยา่งมีประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างสรรค ์  
แนวทางการใชชี้วิตให้มีคุณค่า  ควบคู่ไปกบัการดาํรง  คงสภาพของวิถีชีวิตพอเพียงอยา่งย ัง่ยนืบนแผน่ดินไทย
ตลอดไป 

 

 

  



3.  วตัถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อส่งเสริมเยาวชนในเขตภาคใต ้ ไดฝึ้กฝนทกัษะในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะท่ีมีคุณค่า 
 3.2  เพื่อใหเ้ยาวชนรู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค ์
 3.3  เพื่อเป็นการบริการวิชาการทางดา้นศิลปะแก่ชุมชน 
 3.4  เพื่อสร้างใหเ้กิดความสมัพนัธ์ระหวา่งเยาวชนและผูส้นใจศิลปะในภาคใต ้
 
4.  หลักเกณฑ์การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
 4.1   ผูส้มคัรตอ้งเป็นเยาวชนท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นสถานศึกษาในเขตภาคใต ้
 4.2   สถานการศึกษาสามารถส่งผูส้มคัรเขา้ร่วมแข่งขนัในแต่ละระดบัตามท่ีกาํหนด 
 4.3  ผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัแต่ละกลุ่มตอ้งสร้างสรรคศิ์ลปกรรมดว้ยฝีมือ และความคิดของตนเอง       
                      ภายในเวลาท่ีกาํหนด  ไม่อนุญาตใหน้าํผลงานท่ีทาํมาล่วงหนา้มาใชป้ระกอบ 
 4.4   คณะกรรมการจดัการแข่งขนัไดจ้ดัเตรียมกระดาษไวส้าํหรับแจกผูเ้ขา้แข่งขนั สาํหรับอุปกรณ์     
                     วาดภาพอ่ืนๆ ใหผู้เ้ขา้แข่งขนัเตรียมมาเอง 
 
5.  การแบ่งระดับแข่งขัน  แบ่งเป็น  5 ระดับ  ดังนี ้
 5.1  ระดบัก่อนประถมศึกษา (อ.1 – อ.3)  จดัเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3-4  คน 
 5.2  ระดบัประถมศึกษา ปีท่ี 1 – 3  จดัเป็นกลุ่มๆ ละ 3-4  คน 
 5.3  ระดบัประถมศึกษา ปีท่ี 4 – 6  จดัเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3-4  คน 
 5.4  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1 – ม.3)  จดัเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2 คน 
 5.5  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา จดัเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2 คน 

*หมายเหตุ* สถานศึกษาสามารถส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกินระดับละ 5 กลุ่ม  

 
6.  ขนาดผลงานท่ีแข่งขันการประกวดวาดภาพ 
 ขนาด 60 x 80  ซม. 
 
7.  อุปกรณ์ในการแข่งขัน 
 คณะผูจ้ดัการประกวดจะจดัเตรียมเฉพาะกระดาษให้เท่านั้น ส่วนอุปกรณ์อ่ืน เช่น กระดานรองวาด  สี  
ถงันํ้า  ผูเ้ขา้ประกวดจะตอ้งจดัเตรียมมาเอง 
 
8.  เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 

   เป็นผลงานท่ีสร้างสรรค ์ โดยใชเ้ทคนิคสีไม ้ สีนํ้ า  สีโปสเตอร์  สีชอกค ์  สีเทียน  และสีอะคริลิค  เป็นตน้ 
      *หมายเหตุ*  ไม่อนุญาตให้ใช้อปุกรณ์  และเทคนิคดังน้ี   

-  สีสเปรย ์



-  เทคนิคติดปะหรือ 
-  เทคนิคท่ีก่อใหเ้กิดมลภาวะ   

 
9.  เกณฑ์การตัดสิน  พจิารณาจากองค์ประกอบดังนี ้
 9.1  คุณภาพผลงาน 
 9.2  เน้ือหาสอดคลอ้งกบัหวัขอ้การประกวด 
 9.3  ความคิดสร้างสรรค ์
 ***การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ  ในกรณี ท่ีผลงานไม่อยู่ ในเกณฑ์ท่ีได้รับรางวัล
คณะกรรมการอาจพจิารณาเพิม่หรือลดรางวลัใดรางวลัหน่ึงได้ตามความเหมาะสม 
 
10.  รางวลัพร้อมเกียรติบัตร 
 11.1  ระดบัก่อนประถมศึกษา (อ. 1 – อ. 3)  การประกวดจดัเป็นกลุ่ม  (กลุ่มละ 3-4 คน) 
  รางวลัยอดเยีย่ม   1  รางวลั  รางวลัละ 6,000 บาท 
  รางวลัดีเด่น   2  รางวลั  รางวลัละ 5,000 บาท 
  รางวลัชมเชย   3  รางวลั  รางวลัละ 4,000 บาท 

11.2  ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3  การประกวดจดัเป็นกลุ่ม  (กลุ่มละ 3-4 คน) 
  รางวลัยอดเยีย่ม     1  รางวลั  รางวลัละ 7,000    บาท 
  รางวลัดีเด่น   2  รางวลั  รางวลัละ 6,000 บาท 
  รางวลัชมเชย   3  รางวลั  รางวลัละ 5,000  บาท 

11.3  ระดบัประถมศึกษา  ปีท่ี 4 – 6  การประกวดจดัเป็นกลุ่ม (กลุ่มละ 3-4 คน) 
รางวลัยอดเยีย่ม     1  รางวลั  รางวลัละ 7,000    บาท 

  รางวลัดีเด่น   2  รางวลั  รางวลัละ 6,000 บาท 
  รางวลัชมเชย   3  รางวลั  รางวลัละ 5,000  บาท 

11.4  ระดบัมธัยมตอนตน้  (ม. 1 – ม. 3)  การประกวดจดัเป็นกลุ่ม (กลุ่มละ 2 คน) 
รางวลัยอดเยีย่ม   1   รางวลั รางวลัละ  9,000   บาท 
รางวลัดีเด่น   2   รางวลั รางวลัละ  8,000   บาท 
รางวลัชมเชย   3  รางวลั  รางวลัละ 7,000   บาท 

11.5  ระดบัมธัยมตอนปลายและอาชีวศึกษา  การประกวดจดัเป็นกลุ่ม (กลุ่มละ 2 คน) 
รางวลัยอดเยีย่ม   1   รางวลั  รางวลัละ 10,000   บาท 
รางวลัดีเด่น   2   รางวลั  รางวลัละ   8,000   บาท 
รางวลัชมเชย   3   รางวลั  รางวลัละ   7,000   บาท 
 
 



11.  สถานท่ีสมัคร 
ผูส้นใจเขา้ร่วมการแข่งขนัสามารถขอรับ  และยืน่ใบสมคัรไดท่ี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัทกัษิณ

อาคารเรียนรวมอเนกประสงค ์2 (อาคาร 17) ชั้น 2  โทรศพัท ์0-7431-7600 ต่อ 1704  โทรศพัท/์โทรสาร                
074-317619  E-mail: suraida.lohhem@gmail.com  ในเวลาราชการ  

 

12.  กําหนดการจัดประกวดศิลปกรรม 
12.1   ขอรับ – ยืน่ใบสมคัร   6- 30 มิถุนายน 2559 

12.1.1 ขอรับใบสมคัร  ณ  สาํนกังานคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัทกัษิณ                   
อาคารเรียนรวมอเนกประสงค ์2 (อาคาร 17) ชั้น 2  หรือดาวน์โหลดใบสมคัรไดท่ี้  
http://www2.tsu.ac.th/org/ar t/ 

12.1.2  ยืน่ใบสมคัร  โดยช่องทางดงัน้ี 
  -  สมัครด้วยตนเอง  ณ   สํานักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ                

วิทยาเขตสงขลา อาคารอเนกประสงค ์2 (อาคาร 17)  ชั้น 2 
  -  ส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ               

140  หมู่ท่ี 4  ถนนกาญจนวนิช  ตาํบลเขารูปช้าง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัสงขลา 90000 (วงเล็บมุมซอง              
“ปตท. คร้ังท่ี 13)  

  -  E-mail: suraida.lohhem@gmail.com (นางสาวสุไรดา  เลา๊ะเหม) 
  -  Facebook : สุไรดา เลา๊ะเหม 
  -  โทรสาร/โทรศพัท ์074-317619  

12.2   ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ร่วมแข่งขนั 8 กรกฎาคม 2559 
ณ  สาํนกังานคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัทกัษิณ  หรือท่ี  http://www2.tsu.ac.th/org/ar t/ 

12.3   วนัแข่งขนัวาดภาพสด   30 กรกฎาคม 2559 
ณ  หอประชุมปาริชาต  มหาวิทยาลยัทกัษิณ  จงัหวดัสงขลา  

12.4   ประกาศผลการตดัสิน   18 สิงหาคม 2559 
ณ  สาํนกังานคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัทกัษิณ จงัหวดัสงขลา                                              
หรือท่ี  http://www2.tsu.ac.th/org/ar t/ 

12.5  พิธีมอบรางวลั    26 สิงหาคม 2559 
 ณ  หอประชุมปาริชาต    มหาวิทยาลยัทกัษิณ  จงัหวดัสงขลา 

 12.6  การจดันิทรรศการฯ    26 สิงหาคม - 23 กนัยายน 2559 
ณ  สาํนกัหอสมุด  มหาวทิยาลยัทกัษิณ  จงัหวดัสงขลา  

หมายเหตุ  สอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิได้ท่ี  โทรศพัท ์0-7431-7600 ต่อ 1704 , 074-317619                      
นางสาวสุไรดา เลา๊ะเหม  มือถือ 081-6784042 



 
13.  กรรมสิทธ์ิของผลงานท่ีได้รับรางวลั 

ผลงานท่ีไดรั้บรางวลัถือเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) สําหรับผลงานท่ีไม่ไดรั้บ
รางวัลส าม ารถ ติด ต่อขอ รับ คืน ได้ตั้ งแ ต่ ระหว่ างวันท่ี  18 - 29 สิ งหาคม  2559  วัน จันท ร์  - วัน ศุก ร์                      
เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทัก ษิณ โทรศัพท์   0 -7431-7600 ต่ อ  1704                      
โทรศพัท/์โทรสาร 074-317619  นางสาวสุไรดา เลา๊ะเหม มือถือ 081-6784042 

 
************************************************ 

 
 


