
 
 

โครงการโครงการประกวดศิลปกรรม  ปตท.เยาวชนภาคประกวดศิลปกรรม  ปตท.เยาวชนภาคใต้ใต้    คร้ังที่ คร้ังที่ 1155  

ในหวัขอ้ “ภูมิใจ...ไทยแลนด ์(Pride of Thailand)”   

 
1.  ผูร้บัผดิชอบโครงการ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทกัษิณ  ร่วมกบั  บริษัท  ปตท.จ ากดั (มหาชน) 

 

2.  หลกัการและเหตุผล   

ประเทศไทยเป็นดินแดนสุวรรณภูมิที่ มีขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ     

สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เต็มเป่ียมไปด้วยความหลากหลายทางประเพณี เช้ือชาติ และศาสนา รวมถึง

เอกลักษณ์ของศิลปะแขนงต่างๆ อาทิ ด้านอาหาร ภาษา ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม เป็นต้น ผ่านยุคสมัยที่

หลอมรวมกันจากรุ่นสู่ รุ่น จนเป็นที่ประจักษ์ รับรู้ของคนไทยและคนต่างชาติ ก่อให้เกิดความภูมิใจใน

ศิลปวัฒนธรรมไทยที่เปรียบด่ังมรดกแห่งผนืแผ่นดินทอง               
ปัจจุบันในยุคโลกาภิวัตน์โลกเปล่ียนแปลงและหมุนไปด้วยความรวดเรว็ของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งผลให้

การใช้ชีวิตของมนุษย์แปรเปล่ียนไปจากเดิม สงัคมไทยได้รับอทิธิพลจากวัฒนธรรมต่างชาติมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงวัฒนธรรมแห่งการแข่งขันทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยหลายประการถูกน ามาใช้เป็นสื่อชักจูงให้ 

คนไทยอาจเผลอลืมความภูมิใจที่มีต่อประเทศตนเอง จึงเป็นเหตุให้สังคมไทยรุ่นใหม่ต้องเร่งปรับตัวเพ่ือให้ก้าว 

เท่าทันยุคสมัย โดยมิลืมที่จะสืบสานความภมิูใจในด้านต่างๆ ของประเทศ รวมถึงการเผยแพร่ศิลปะแขนงอื่น ๆ    

ให้เป็นที่รับรู้แก่สายตาผู้คนภายนอก  
ความภูมิใจที่มีต่อตนเองและประเทศจึงนับเป็นแรงขับเคล่ือนที่ส าคัญ โดยก่อร่างสร้างตัวมาจากการ

เล็งเห็นถึงคุณค่าและศักยภาพของตนเอง ความคิดริเร่ิมในสิ่งใหม่ๆ การดึงความสามารถของตนเองและ

ทรัพยากรที่มีน ามาใช้ให้เกดิประโยชน์สูงสุด และที่ส าคัญย่ิงไปกว่าน้ัน คือการยอมรับในคุณค่าของบุคคลอื่น อัน

จะน าพาไปสู่ ความภมิูใจในสิ่งที่ตนเองและผู้อื่นได้คิด ได้ปฏิบัติ กล้าเผชิญหน้ากบัการเปล่ียนแปลงสิ่งใหม่ๆ โดย

ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของหลักศีลธรรมและคุณธรรม ซ่ึงความภูมิใจทั้งหลายเหล่าน้ีจะแปรเปล่ียนเป็นแรงผลักดันที่

ส าคัญอย่างย่ิง เพราะเม่ือหลายแรงแห่งความภมิูใจมาผนวกรวมไว้เข้าด้วยกันกจ็ะน าไปสู่พลังแห่งการพัฒนาต่อ

ทั้งตนเอง  องค์กร เศรษฐกจิ สงัคม และประเทศชาติ  
ดังน้ัน ประเทศไทยซ่ึงเป็นประเทศเล็กๆ แต่เต็มเป่ียมไปด้วยความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม                   

และเร่ืองราวแห่ งความภู มิ ใจทั้ งด้ านศาสต ร์และศิ ล ป์   ไม่ ว่าจะเป็นแห ล่งท่องเที่ ยวที่ เต็ม ไป ด้วย

ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ติดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยที่สุดของโลก ศิลปะแม่ไม้

มวยไทยที่สบืทอด และด ารงมาอย่างยาวนาน ศิลปะในการปรุงอาหารไทยที่คัดสรรวัตถุดิบมาอย่างพิถพิีถัน ศิลปะ

การถักทอเส้นใยผ้าหรือแม้กระทั่งศิลปะงานแกะไม้ แกะสลักต่างๆ ที่มีช่ือเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้คนที่สนใจ

ในระดับสากล  ตลอดจน ยังมีเร่ืองราวแห่งความภาคภมิูใจของคนไทยอีกมากมายที่รอให้ผู้คนเห็นถงึคุณค่า และ

พร้อมที่จะน ามาพัฒนา ต่อยอด ทั้งยังคงรักษาความภาคภมิูใจในสิ่งต่างๆ ให้อยู่คู่กบัประเทศไทยตลอดไป 
การจัดประกวดศิลปกรรม ปตท.คร้ังที่ 33 ประจ าปี 2561 ในคร้ังน้ี  จึงได้ก าหนดจัดการประกวดขึ้ น   

ในหัวข้อ “ภูมิใจ...ไทยแลนด ์(Pride of Thailand)”  เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ได้เข้าร่วมแข่งขันประกวดวาด
ภาพได้เป็นส่วนหน่ึงของการน าความภาคภมิูใจมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  ทั้งยังเป็นการถ่ายทอดแนวคิดความภมิูใจ

ของประเทศไทย ผ่านการรับรู้  จินตนาการ และปลายพู่กัน เพ่ือสืบสานความงดงามและความภูมิใจแห่งศิลปะ    

สู่สงัคมและประเทศชาติอย่างย่ังยืนสบืไป 

 



3.  วตัถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือส่งเสริมเยาวชนในเขตภาคใต้  ได้ฝึกฝนทกัษะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณค่า 

 3.2  เพ่ือให้เยาวชนรู้ จักใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ 

 3.3  เพ่ือเป็นการบริการวิชาการทางด้านศิลปะแก่ชุมชน 

 3.4  เพ่ือสร้างให้เกดิความสมัพันธร์ะหว่างเยาวชนและผู้สนใจศิลปะในภาคใต้ 
 

4.  หลกัเกณฑก์ารสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนั 

 4.1 ผู้สมัครต้องเป็นเยาวชนที่ก  าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในเขตภาคใต้ 

 4.2  สถานการศึกษาสามารถส่งผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันในแต่ละระดับตามที่ก  าหนด 

 4.3  ผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่ละกลุ่มต้องสร้างสรรค์ศิลปกรรมด้วยฝีมือ และความคิดของตนเอง       

                 ภายในเวลาที่ก  าหนด  ไม่อนุญาตให้น าผลงานที่ท  ามาล่วงหน้ามาใช้ประกอบ 

 4.4  คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้จัดเตรียมกระดาษไว้ส าหรับแจกผู้เข้าแข่งขัน ส าหรับอุปกรณ์     

                 วาดภาพอื่นๆ ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง 
 

5.  การแบ่งระดบัแข่งขนั  แบ่งเป็น  5 ระดบั  ดงันี้  

 5.1  ระดับก่อนประถมศึกษา (อ.1 – อ.3)    จัดเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3-4  คน 

 5.2  ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 – 3     จัดเป็นกลุ่มๆ ละ 3-4  คน 

 5.3  ระดับประถมศึกษา ปีที่ 4 – 6     จัดเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3-4  คน 

 5.4  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)    จัดเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2 คน 

 5.5  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา  จัดเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2 คน 

*หมายเหตุ* สถานศึกษาสามารถส่งเยาวชนเขา้ร่วมแข่งขนัไดไ้ม่เกินระดบัละ 5 กลุ่ม  

 

6.  ขนาดผลงานทีแ่ข่งขนัการประกวดวาดภาพ 

 ขนาด 60 x 80  ซม. 
 

7.  อุปกรณใ์นการแข่งขนั 

 คณะผู้จัดการประกวดจะจัดเตรียมเฉพาะกระดาษให้เทา่นั้น ส่วนอุปกรณ์อื่น เช่น กระดานรองวาด  ส ี 

ถังน า้  ผู้เข้าประกวดจะต้องจัดเตรียมมาเอง 

 

8.  เทคนคิในการสรา้งสรรคผ์ลงาน 

   เป็นผลงานที่สร้างสรรค์  โดยใช้เทคนิคสไีม้  สนี า้  สโีปสเตอร์  สชีอกค์   สเีทยีน  และสอีะคริลิค  เป็นต้น 

      *หมายเหตุ*  ไม่อนุญาตใหใ้ชอุ้ปกรณ ์ และเทคนิคดังน้ี   

-  สสีเปรย์ 

-  เทคนิคติดปะหรือ 

-  เทคนิคที่ก่อให้เกดิมลภาวะ   

 

 

 



9.  เกณฑก์ารตดัสิน  พจิารณาจากองคป์ระกอบดงันี้  

 9.1  คุณภาพผลงาน 

 9.2  เน้ือหาสอดคล้องกบัหัวข้อการประกวด 

 9.3  ความคิดสร้างสรรค์ 

 ***การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นขอ้ยุติ  ในกรณีที่ผลงานไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ไดร้บัรางวลั

คณะกรรมการอาจพจิารณาเพิม่หรือลดรางวลัใดรางวลัหนึง่ไดต้ามความเหมาะสม 

 
10.  รางวลัพรอ้มเกียรติบตัร 

 10.1  ระดับอนุบาล (อ. 1 – อ. 3)  การประกวดจัดเป็นกลุ่ม  (กลุ่มละ 3-4 คน) 

  รางวัลยอดเย่ียม   1  รางวัล  รางวัลละ 6,000 บาท 

  รางวัลดีเด่น   2  รางวัล  รางวัลละ 5,000 บาท 

  รางวัลชมเชย   3  รางวัล  รางวัลละ 4,000 บาท 

10.2  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  การประกวดจัดเป็นกลุ่ม  (กลุ่มละ 3-4 คน) 

  รางวัลยอดเย่ียม     1  รางวัล  รางวัลละ 7,000    บาท 

  รางวัลดีเด่น   2  รางวัล  รางวัลละ 6,000 บาท 

  รางวัลชมเชย   3  รางวัล  รางวัลละ 5,000  บาท 

10.3  ระดับประถมศึกษา  ปีที่ 4 – 6  การประกวดจัดเป็นกลุ่ม (กลุ่มละ 3-4 คน) 

รางวัลยอดเย่ียม     1  รางวัล  รางวัลละ 7,000    บาท 

  รางวัลดีเด่น   2  รางวัล  รางวัลละ 6,000 บาท 

  รางวัลชมเชย   3  รางวัล  รางวัลละ 5,000  บาท 

10.4  ระดับมัธยมตอนต้น  (ม. 1 – ม. 3)  การประกวดจัดเป็นกลุ่ม (กลุ่มละ 2 คน) 

รางวัลยอดเย่ียม   1   รางวัล รางวัลละ  9,000   บาท 

รางวัลดีเด่น   2   รางวัล รางวัลละ  8,000   บาท 

รางวัลชมเชย   3  รางวัล  รางวัลละ 7,000   บาท 

10.5  ระดับมัธยมตอนปลายและอาชีวศึกษา  การประกวดจัดเป็นกลุ่ม (กลุ่มละ 2 คน) 

รางวัลยอดเย่ียม   1   รางวัล  รางวัลละ 10,000   บาท 

รางวัลดีเด่น   2   รางวัล  รางวัลละ   8,000   บาท 

รางวัลชมเชย   3   รางวัล  รางวัลละ   7,000   บาท 

 
11.  สถานทีส่มคัร 

ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถขอรับ  และย่ืนใบสมัครได้ที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทกัษิณ

อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 2 (อาคาร 17) ช้ัน 2  โทรศัพท ์/โทรสาร  0-7431-7619   

E-mail: fineart@tsu.ac.th   ในวันเวลาราชการ  
 

 

 

mailto:fineart@tsu.ac.th


12.  ก าหนดการจดัประกวดศิลปกรรม 

12.1   ขอรับ – ย่ืนใบสมัคร    6 – 29  มิถุนายน 2561 

12.1.1 ขอรับใบสมัคร  ณ  ส านักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยทกัษิณ                   

อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 2 (อาคาร 17) ช้ัน 2   หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  

http://www2.tsu.ac.th/org/art/ 

12.1.2  ย่ืนใบสมัคร  โดยช่องทางดังน้ี 
  -  สมัครด้วยตนเอง  ณ  ส านักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ                 

วิทยาเขตสงขลา อาคารอเนกประสงค์ 2 (อาคาร 17)  ช้ัน 2 

  -  ส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ                

140  หมู่ที่ 4  ถนนกาญจนวนิช  ต าบลเขารูปช้าง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 90000 (วงเล็บมุม

ซอง “ปตท. ครั้งที ่15)  

  -  E-mail: fineart@tsu.ac.th  (นางสาวชนัญญา   ไชยรัตน์) 
  - โทรสาร/โทรศัพท ์074-317619  

12.2   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน 6 กรกฎาคม 2561 

ณ  ส านักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทกัษิณ  หรือที่ http://www2.tsu.ac.th/org/art/ 

12.3   วันแข่งขันวาดภาพสด   21 กรกฎาคม 2561 
ณ  หอประชุมปาริชาต  มหาวิทยาลัยทกัษิณ  จังหวัดสงขลา  

12.4   ประกาศผลการตัดสิน   10 สิงหาคม 2561 
ณ  ส านักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทกัษิณ จังหวัดสงขลา                                              

หรือที่  http://www2.tsu.ac.th/org/art/ 

12.5  พิธมีอบรางวัล    24 สิงหาคม 2561 

  ณ  หอประชุมปาริชาต    มหาวิทยาลัยทกัษิณ  จังหวัดสงขลา 

 12.6  การจัดนิทรรศการฯ   24 สิงหาคม - 21 กนัยายน 2561 
 ณ  ส านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยทกัษิณ  จังหวัดสงขลา  

หมายเหตุ  สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดที้่  โทรศัพท ์074-317619 / 074 – 317600 ต่อ 1704 

โทรสาร 074-317619                       

 
13.  กรรมสิทธ์ิของผลงานทีไ่ดร้บัรางวลั 

ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ส าหรับผลงานที่ไม่ได้รับ

รางวัลสามารถติดต่อขอรับคืนได้ตั้งแต่ระหว่างวันที่  20 - 31 สิงหาคม  2561  ระหว่างวันจันทร์ - วันศุกร์                                     

เวลา 09.00 - 16.30 น.  (ในวันเวลาราชการ)  ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ   โทรศัพท ์         

074-317619 / 074-317600 ต่อ 1704  โทรสาร 074-317619   

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