
 
 
 

 

การประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ คร้ังที่ ๑๘ 

ในหัวขอ “กาวตามรอยพระราชา สานตอที่พอทํา” 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

ตลอดระยะเวลา 70 ป ท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย พระองคทรง

บําบัดทุกขบํารุงสุขดวยทศพิธราชธรรม ทรงมีพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในทุกๆ ดาน ดังปรากฏเดนชัดและ

เห็นไดจากพระราชกรณียกิจนานัปการเพ่ือประโยชนสุขของพสกนิกรชาวไทย อันเปนท่ีประจักษไปท่ัวโลก จะเห็นได

จากโครงการพระราชดําริ  โครงการสวนพระองค และโครงการพระราชทานตางๆ จํานวนมากกวา 4,000 โครงการ

โดยเฉพาะอยางยิ่ง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซ่ึงลวน

แตสรางประโยชนและความผาสุขใหกับพสกนิกรชาวไทยเปนอันมาก นอกจากนี้ พระองคยังไดพระราชทานพระบรม

ราโชวาท พระราชดํารัส และแนวทางตางๆ เพ่ือใหเราทุกคนนอมนําเปนแนวทางปฏิบัติในการทํางานและดําเนินชีวิต

อยางพอเพียงและมีความสุขอยางแทจริง 

ถึงแมวา ณ เวลานี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไดเสด็จสวรรคต เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 

พ.ศ. 2559 ท่ีผานมา หากแตโครงงานและโครงการใดๆ ท่ีพระองคไดพระราชทานไวแลวนั้น ลวนเปนสิ่งล้ําคาท่ี

ประชาชนคนไทยทุกคนตองหวงแหน รักษาไว ตามแนวทางท่ีวา “กาวตามรอยพระราชา สานตอท่ีพอทํา” โดยทําตาม

หลักแนวทางของพระองค ดวยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิไดของพระมหากษัตริยผูยิ่งใหญ พระผู

เปนม่ิงขวัญกลางใจของประชาชนชาวไทยท้ังประเทศ 

คณะวิจิตรศิลป  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  จึงมีโครงการรวมกับ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จัดการประกวด

ภาพวาดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งท่ี ๑๘ ภายใตหัวขอ “กาวตามรอยพระราชา สานตอท่ีพอทํา” เพ่ือ

เปดโอกาสใหศิลปนทุกระดับ ไดแสดงความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และแสดง

ปณิธานในการทําความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เพ่ือสานตอการทําดีตามแนวทางท่ีพระองคพระราชทานไว ท้ังยัง

เปนการถายทอดความคิดและจินตนาการในการรวมสรางความดีความงดงามแกสังคมและประเทศชาติ ผานผลงาน

ศิลปกรรมตางๆ อันจะชวยย้ําเตือนใหพสกนิกรชาวไทยรวมถวายความจงรักภักดี สานตอโครงการและงานตางๆ ของพอ

แหงแผนดินไดอยางสมบรูณและยั่งยืนสืบไป 

 

๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพ่ือเปนการบริการวิชาการทางดานศิลปะแกชุมชน 

๒.๒ เพ่ือใหเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนในทางสรางสรรค 

๒.๓ เพ่ือสงเสริมเยาวชนในเขตภาคเหนือ ไดฝกฝนทักษะในการสรางสรรคผลงานศิลปะท่ีมีคุณคา 

๒.๔ เพ่ือสรางใหเกิดความสัมพันธระหวางเยาวชนและผูสนใจศิลปะในภาคเหนือ 
 

 

๑ 
 



 
 
๓. หลักเกณฑการสมัครเขารวมการแขงขัน 

๓.๑ ผูสมัครตองเปนเยาวชนท่ีกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาในเขตภาคเหนือ 

๓.๒ สถาบันการศึกษาสามารถสงผูสมัครเขารวมการแขงขันไดไมเกินระดับละ ๕ กลุม  

๓.๓ ผูสมัครแตละกลุมอาจสมัครในนามตัวแทนของสถาบันการศึกษา หรือกลุมผูสมัครอิสระได 

๓.๔ ผูเขารวมแขงขันแตละกลุมตองสรางสรรคศิลปกรรมดวยฝมือและความคิดของตนเองภายในเวลาท่ีกําหนด     

      ไมอนุญาตใหนําผลงานท่ีทํามาลวงหนามาใชประกอบดังตอไปนี้ 

 ๓.๔.๑ หามนําผลงานศิลปกรรมท่ีทําลวงหนามาใชประกอบ 

 ๓.๔.๒ รูปแบบผลงานท่ีจะสรางสรรคนั้นตองไมเคยไดรับรางวัลหรือจัดแสดง ณ ท่ีใดมากอน 

๓.๔.๓ หามนําตัวอยางผลงานศิลปกรรมท่ีจัดทําข้ึนเรียบรอยแลว รวมไปถึงผลงาน ภาพราง หรือ   

ภาพสเก็ต ในอุปกรณสื่อสารตางๆ ท่ีมีลักษณะการใชงานในทํานองเดียวกัน มาใชประกอบ 

ท้ังนี้ หากฝาฝนจะทําการตัดสิทธิ์ในการแขงขันทันที 

๓.๕ คณะกรรมการจัดการแขงขันไดจัดเตรียมกระดาษไวสําหรับแจกผูเขารวมแขงขันเทานั้น สําหรับอุปกรณ

วาดภาพอ่ืนๆ ใหผูเขารวมแขงขันเตรียมมาเอง 

หมายเหตุ ผูเขาแขงขันจะตองนําบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวนักศึกษา 

หรือเอกสารแสดงตัวแสดงตอเจาหนาท่ีลงทะเบียนในวันแขงขันดวย 

 หากตรวจสอบพบการสวมสิทธิ์ในการลงแขงขัน จะทําการตัดสิทธิ์ในการแขงขันทันที 
 

๔. การแบงระดับแขงขัน แบงเปน ๕ ระดับ ดังนี้ 

๔.๑ ระดับอนุบาล     (จัดเปนกลุมๆ ละ ๓ - ๔ คน) 

๔.๒ ระดับประถมศึกษา ปท่ี ๑ - ๓   (จัดเปนกลุมๆ ละ ๓ - ๔ คน) 

๔.๓ ระดับประถมศึกษา ปท่ี ๔ - ๖   (จัดเปนกลุมๆ ละ ๓ - ๔ คน) 

๔.๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๑ - ม.๓)   (จดัเปนกลุมๆ ละ ๒ คน เทานั้น) 

๔.๕ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (ปวช.) (จัดเปนกลุมๆ ละ ๒ คน เทานั้น) 

หมายเหตุ : ในแตละระดับทางโรงเรียนสามารถสงเยาวชนเขารวมแขงขันไดไมเกินระดับละ ๕ กลุม  

 

๕. ขนาดผลงาน 

 ๕.๑ ระดับอนุบาล     ใชกระดาษขนาด  ๕๖ x ๗๖ ซม. 

 ๕.๒ ระดับประถมศึกษาปท่ี ๑ - ๓    ใชกระดาษขนาด  ๕๖ x ๗๖ ซม. 

 ๕.๓ ระดับประถมศึกษาปท่ี ๔ - ๖    ใชกระดาษขนาด  ๕๖ x ๗๖ ซม. 

 ๕.๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๑ - ม.๓)  ใชกระดาษขนาด  ๕๖ x ๗๖ ซม. 

 ๕.๕ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (ปวช.) ใชกระดาษขนาด  ๕๖ x ๗๖ ซม. 
 

๖. อุปกรณในการแขงขัน 

คณะผูจัดการประกวดจะจัดเตรียมเฉพาะกระดาษใหเทานั้น สวนอุปกรณอ่ืน เชน กระดานรองวาด สี ถังน้ํา  

ผูเขาประกวดจะตองจัดเตรียมมาเอง 
 

 

 

๒ 
 



 
 
๗. เทคนิคในการสรางสรรคผลงาน 

เปนเทคนิคท่ีสรางสรรคโดยใชเทคนิคสีไม สีน้ํา สีโปสเตอร สีชอลค สีเทียน และสีอะคริลิค 

*หมายเหตุ* ไมอนุญาตใหใชอุปกรณและเทคนิคดังนี้ 

 - สีสเปรย 

 - เทคนิคปะติด 

 - เทคนิคท่ีกอใหเกิดมลภาวะ 
 

๘. เกณฑการตัดสิน พิจารณาจากองคประกอบดังนี้ 

๘.๑ คุณภาพผลงาน 

๘.๒ เนื้อหาสอดคลองกับหัวขอการประกวด 

๘.๓ ความคิดสรางสรรค 

การตัดสินของกรรมการถือเปนขอยุติ ในกรณีท่ีไมมีผลงานอยูในเกณฑท่ีไดรับรางวัล คณะกรรมการอาจ

พิจารณาเพ่ิมหรือลดรางวัลใดรางวัลหนึ่งไดตามความเหมาะสม 
 

๙.  คณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวด ประกอบดวย 

 ๙.๑  ผูแทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 ๙.๒  ผูแทนจากคณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 ๙.๓  ผูแทนจาก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

 ๙.๔  ผูแทนจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม 

 ๙.๕  ผูแทนศิลปนในจังหวัดเชียงใหม  

๙.๖  ผูแทนจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 

๙.๗  ผูทรงคุณวุฒิ 
 

๑๐. รางวัลพรอมเกียรติบัตร 

๑๐.๑ ระดับอนุบาล (อนุบาล ๑ – ๓) 

รางวัลยอดเยี่ยม  ๑ รางวัล   ๖,๐๐๐    บาท 

รางวัลดีเดน  ๒ รางวัล   ๕,๐๐๐    บาท 

รางวัลชมเชย  ๓ รางวัล ๆ ละ   ๔,๐๐๐    บาท 

๑๐.๒ ระดับประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๓ 

รางวัลยอดเยี่ยม  ๑ รางวัล   ๗,๐๐๐    บาท 

รางวัลดีเดน  ๒ รางวัล   ๖,๐๐๐    บาท 

รางวัลชมเชย  ๓ รางวัล ๆ ละ   ๕,๐๐๐    บาท 

๑๐.๓ ระดับประถมศึกษาปท่ี ๔ – ๖ 

รางวัลยอดเยี่ยม  ๑ รางวัล   ๗,๐๐๐    บาท 

รางวัลดีเดน  ๒ รางวัล   ๖,๐๐๐    บาท 

รางวัลชมเชย  ๓ รางวัล ๆ ละ   ๕,๐๐๐    บาท 

 

๓ 
 



 
 

๑๐.๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๑ – ม.๓) 

รางวัลยอดเยี่ยม  ๑ รางวัล   ๙,๐๐๐    บาท 

รางวัลดีเดน  ๒ รางวัล   ๘,๐๐๐    บาท 

รางวัลชมเชย  ๓ รางวัล ๆ ละ   ๗,๐๐๐    บาท 

๑๐.๕ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา 

รางวัลยอดเยี่ยม  ๑ รางวัล   ๑๐,๐๐๐  บาท 

รางวัลดีเดน  ๒ รางวัล   ๘,๐๐๐    บาท 

รางวัลชมเชย  ๓ รางวัล ๆ ละ   ๗,๐๐๐    บาท 
 

๑๑. วัน เวลา สถานท่ีจัดการประกวด 

วันเสารท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม โทรศัพท ๐๕๓-๙๔๔-๘๓๓, ๐๘๓-๙๕๔-๐๕๗๑ 
 

๑๒. กําหนดการจัดประกวดศิลปกรรม 

๑๒.๑   กรอกใบสมัครออนไลน     

เริ่มรับสมัครตั้งแต วันท่ี ๑๒ กันยายน – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐   

         เว็บไซต www.finearts.cmu.ac.th 

๑๒.๒   ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารวมประกวด ครั้งท่ี ๑ (แจงเปล่ียนแปลงรายช่ือครั้งสุดทาย)  

วันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ณ คณะวิจิตรศิลป  มหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือท่ีเว็บไซต www.finearts.cmu.ac.th 

๑๒.๓   ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารวมประกวด ครั้งท่ี ๒ (ไมสามารถเปล่ียนแปลงแกไขรายช่ือได)   

วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ณ คณะวิจิตรศิลป  มหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือท่ีเว็บไซต www.finearts.cmu.ac.th 

๑๒.๓   วันแขงขันวาดภาพสด      

         วันเสารท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

๑๒.๔   ประกาศผล  

         วันเสารท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.     

         ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือท่ี www.finearts.cmu.ac.th 

๑๒.๕   พิธีมอบรางวัล     

         วันศุกรท่ี ๑ ธันวาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

๑๒.๖   การจัดแสดงนิทรรศการ   

         วันท่ี ๑ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

 

๔ 
 



 
 
๑๓. การรับสมัคร 

ผูสนใจเขารวมการแขงขัน  สามารถสมัครออนไลนไดทางเว็บไซต  www.finearts.cmu.ac.th เทานั้น (ตลอด 

๒๔ ชั่วโมง)  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โทรศัพท ๐๕๓-

๙๔๔-๘๓๓, ๐๘๓-๙๕๔-๐๕๗๑ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนถึงวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
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๕ 
 


	ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน  สามารถสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์  www.finearts.cmu.ac.th เท่านั้น (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง)  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โทรศัพท์ ๐๕๓-๙๔๔-๘๓๓, ๐๘๓-๙๕๔-๐๕๗๑ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จน...

