
 
 
 

 

การประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ คร้ังที่ ๑๙ 

ในหัวขอ “ภูมใิจ...ไทยแลนด  (Pride of Thailand)” 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยเปนดินแดนสุวรรณภูมิท่ีมีขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมในดานตางๆ สืบทอดกัน

มาอยางยาวนาน เต็มเปยมไปดวยความหลากหลายทางประเพณี เชื้อชาติ และศาสนา รวมถึงเอกลักษณของศิลปะ

แขนงตางๆ อาทิ ดานอาหาร ภาษา ศิลปกรรม และสถาปตยกรรม เปนตน ผานยุคสมัยท่ีหลอมรวมกันจากรุนสูรุน จน

เปนท่ีประจักษรับรูของคนไทยและคนตางชาติ กอใหเกิดความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทยท่ีเปรียบดั่งมรดกแหงผืน

แผนดินทอง  

ปจจุบันในยุคโลกาภิวัตนโลกเปลี่ยนแปลงและหมุนไปดวยความรวดเร็วของเทคโนโลยีสมัยใหม สงผลใหการใช

ชีวิตของมนุษยแปรเปลี่ยนไปจากเดิม สังคมไทยไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตางชาติมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

วัฒนธรรมแหงการแขงขันท้ังในดานเศรษฐกิจและสังคม ปจจัยหลายประการถูกนํามาใชเปนสื่อชักจูงให คนไทยอาจ

เผลอลืมความภูมิใจท่ีมีตอประเทศตนเอง จึงเปนเหตุใหสังคมไทยรุนใหมตองเรงปรับตัวเพ่ือใหกาว เทาทันยุคสมัย    

โดยมิลืมท่ีจะสืบสานความภูมิใจในดานตางๆ ของประเทศ รวมถึงการเผยแพรศิลปะแขนงอ่ืนๆ ใหเปนท่ีรับรูแกสายตา

ผูคนภายนอก  

ความภูมิใจท่ีมีตอตนเองและประเทศจึงนับเปนแรงขับเคลื่อนท่ีสําคัญ โดยกอรางสรางตัวมาจากการเล็งเห็นถึง

คุณคาและศักยภาพของตนเอง ความคิดริเริ่มในสิ่งใหมๆ การดึงความสามารถของตนเองและทรัพยากรท่ีมีนํามาใชให

เกิดประโยชนสูงสุด และท่ีสําคัญยิ่งไปกวานั้น คือการยอมรับในคุณคาของบุคคลอ่ืน อันจะนําพาไปสู ความภูมิใจในสิ่งท่ี

ตนเองและผูอ่ืนไดคิด ไดปฏิบัติ กลาเผชิญหนากับการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหมๆ โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของหลักศีลธรรมและ

คุณธรรม ซ่ึงความภูมิใจท้ังหลายเหลานี้จะแปรเปลี่ยนเปนแรงผลักดันท่ีสําคัญอยางยิ่ง เพราะเม่ือหลายแรงแหงความ

ภูมิใจมาผนวกรวมไวเขาดวยกันก็จะนําไปสูพลังแหงการพัฒนาตอท้ังตนเอง องคกร เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ  

ดังนั้น ประเทศไทยซ่ึงเปนประเทศเล็กๆ แตเต็มเปยมไปดวยความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม และเรื่องราว

แหงความภูมิใจท้ังดานศาสตรและศิลป ไมวาจะเปนแหลงทองเท่ียวท่ีเต็มไปดวยทรัพยากรธรรมชาติและความ

หลากหลายทางชีวภาพ ติดอันดับสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสวยท่ีสุดของโลก ศิลปะแมไมมวยไทยท่ีสืบทอด และดํารงมาอยาง

ยาวนาน ศิลปะในการปรุงอาหารไทยท่ีคัดสรรวัตถุดิบมาอยางพิถีพิถัน ศิลปะการถักทอเสนใยผาหรือแมกระท่ังศิลปะ

งานแกะไม แกะสลักตางๆ ท่ีมีชื่อเสียงและเปนท่ียอมรับของผูคนท่ีสนใจในระดับสากล ตลอดจน ยังมีเรื่องราวแหงความ

ภาคภูมิใจของคนไทยอีกมากมายท่ีรอใหผูคนเห็นถึงคุณคา และพรอมท่ีจะนํามาพัฒนา ตอยอด ท้ังยังคงรักษาความ

ภาคภูมิใจในสิ่งตางๆ ใหอยูคูกับประเทศไทยตลอดไป 

 

 

 

๑ 
 



 
 

คณะวิจิตรศิลป  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  จึงมีโครงการรวมกับ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จัดการประกวด

ภาพวาดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งท่ี ๑๙ ภายใตหัวขอ “ภูมิใจ...ไทยแลนด  (Pride of Thailand)” 

เพ่ือเปดโอกาสใหศิลปนทุกระดับ ไดแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทยท่ีเปรียบด่ังมรดกแหงผืน   

แผนดินทอง ท้ังยังเปนการถายทอดความคิดและจินตนาการในการรวมสรางความดีความงดงามแกสังคมและ

ประเทศชาติ ผานผลงานศิลปกรรมตางๆ ไดอยางสมบรูณและยั่งยืนสืบไป 

 

๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพ่ือเปนการบริการวิชาการทางดานศิลปะแกชุมชน 

๒.๒ เพ่ือใหเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนในทางสรางสรรค 

๒.๓ เพ่ือสงเสริมเยาวชนในเขตภาคเหนือ ไดฝกฝนทักษะในการสรางสรรคผลงานศิลปะท่ีมีคุณคา 

๒.๔ เพ่ือสรางใหเกิดความสัมพันธระหวางเยาวชนและผูสนใจศิลปะในภาคเหนือ 

 

๓. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ศูนยศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รวมกับ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 

๔. หลักเกณฑการสมัครเขารวมการแขงขัน 

๔.๑ ผูสมัครตองเปนเยาวชนท่ีกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาในเขตภาคเหนือ 

๔.๒ สถาบันการศึกษาสามารถสงผูสมัครเขารวมการแขงขันไดไมเกินระดับละ ๕ กลุม  

๔.๓ ผูสมัครแตละกลุมอาจสมัครในนามตัวแทนของสถาบันการศึกษา หรือกลุมผูสมัครอิสระได 

๔.๔ ผูเขารวมแขงขันแตละกลุมตองสรางสรรคศิลปกรรมดวยฝมือและความคิดของตนเองภายในเวลาท่ีกําหนด     

      ไมอนุญาตใหนําผลงานท่ีทํามาลวงหนามาใชประกอบดังตอไปนี้ 

 ๔.๔.๑ หามนําผลงานศิลปกรรมท่ีทําลวงหนามาใชประกอบ 

 ๔.๔.๒ รูปแบบผลงานท่ีจะสรางสรรคนั้นตองไมเคยไดรับรางวัลหรือจัดแสดง ณ ท่ีใดมากอน 

๔.๔.๓ หามนําตัวอยางผลงานศิลปกรรมท่ีจัดทําข้ึนเรียบรอยแลว รวมไปถึงผลงาน ภาพราง หรือ   

ภาพสเก็ต ในอุปกรณสื่อสารตางๆ ท่ีมีลักษณะการใชงานในทํานองเดียวกัน มาใชประกอบ 

ท้ังนี้ หากฝาฝนจะทําการตัดสิทธิ์ในการแขงขันทันที 

๔.๕ คณะกรรมการจัดการแขงขันไดจัดเตรียมกระดาษไวสําหรับแจกผูเขารวมแขงขันเทานั้น สําหรับอุปกรณ

วาดภาพอ่ืนๆ ใหผูเขารวมแขงขันเตรียมมาเอง 

๔.๖ ผูสมัครตองนําอุปกรณวาดภาพอ่ืนๆ ท่ีเตรียมมาเขาสถานท่ีแขงขันใหครบถวน ไมอนุญาตใหออกนอก   

 พ้ืนท่ีการแขงขันในขณะทําการแขงขัน หากฝาฝนจะถือวาการแขงขันของทีมนั้นๆ สิ้นสุดลงแลว   

 คณะกรรมการจะเก็บภาพผลงานทันที 

หมายเหตุ ผูเขาแขงขันจะตองนําบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวนักศึกษา 

หรือเอกสารแสดงตัวแสดงตอเจาหนาท่ีลงทะเบียนในวันแขงขันดวย 

 หากตรวจสอบพบการสวมสิทธิ์ในการลงแขงขัน จะทําการตัดสิทธิ์ในการแขงขันทันที 

 

๒ 
 



 
 
๕. การแบงระดับแขงขัน แบงเปน ๕ ระดับ ดังนี้ 

๕.๑ ระดับอนุบาล     (จัดเปนกลุมๆ ละ ๓ - ๔ คน) 

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

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

๕.๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๑ - ม.๓)   (จัดเปนกลุมๆ ละ ๒ คน เทานั้น) 

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

หมายเหตุ : ในแตละระดับทางโรงเรียนสามารถสงเยาวชนเขารวมแขงขันไดไมเกินระดับละ ๕ กลุม  

 

๖. ขนาดผลงาน 

 ๖.๑ ระดับอนุบาล     ใชกระดาษขนาด  ๕๖ x ๗๖ ซม. 

 ๖.๒ ระดับประถมศึกษาปท่ี ๑ - ๓    ใชกระดาษขนาด  ๕๖ x ๗๖ ซม. 

 ๖.๓ ระดับประถมศึกษาปท่ี ๔ - ๖    ใชกระดาษขนาด  ๕๖ x ๗๖ ซม. 

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

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

๗. อุปกรณในการแขงขัน 

คณะผูจัดการประกวดจะจัดเตรียมเฉพาะกระดาษใหเทานั้น สวนอุปกรณอ่ืน เชน กระดานรองวาด สี ถังน้ํา  

ผูเขาประกวดจะตองจัดเตรียมมาเอง 
 

๘. เทคนิคในการสรางสรรคผลงาน 

เปนเทคนิคท่ีสรางสรรคโดยใชเทคนิคสีไม สีน้ํา สีโปสเตอร สีชอลค สีเทียน และสีอะคริลิค 

*หมายเหตุ* ไมอนุญาตใหใชอุปกรณและเทคนิคดังนี้ 

 - สีสเปรย 

 - เทคนิคปะติด 

 - เทคนิคท่ีกอใหเกิดมลภาวะ 
 

๙. เกณฑการตัดสิน พิจารณาจากองคประกอบดังนี้ 

๙.๑ คุณภาพผลงาน 

๙.๒ เนื้อหาสอดคลองกับหัวขอการประกวด 

๙.๓ ความคิดสรางสรรค 

การตัดสินของกรรมการถือเปนขอยุติ ในกรณีท่ีไมมีผลงานอยูในเกณฑท่ีไดรับรางวัล คณะกรรมการอาจ

พิจารณาเพ่ิมหรือลดรางวัลใดรางวัลหนึ่งไดตามความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓ 
 



 
 
๑๐.  คณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวด ประกอบดวย 

 ๑๐.๑  ผูแทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 ๑๐.๒  ผูแทนจากคณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 ๑๐.๓  ผูแทนจาก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

 ๑๐.๔  ผูแทนจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม 

 ๑๐.๕  ผูแทนศิลปนในจังหวัดเชียงใหม  

๑๐.๖  ผูแทนจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 

๑๐.๗  ผูทรงคุณวุฒิ 
 

 

๑๑. รางวัลพรอมเกียรติบัตร 

๑๑.๑ ระดับอนุบาล (อนุบาล ๑ – ๓) 

รางวัลยอดเยี่ยม  ๑ รางวัล   ๖,๐๐๐    บาท 

รางวัลดีเดน  ๒ รางวัล   ๕,๐๐๐    บาท 

รางวัลชมเชย  ๓ รางวัล ๆ ละ   ๔,๐๐๐    บาท 

๑๑.๒ ระดับประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๓ 

รางวัลยอดเยี่ยม  ๑ รางวัล   ๗,๐๐๐    บาท 

รางวัลดีเดน  ๒ รางวัล   ๖,๐๐๐    บาท 

รางวัลชมเชย  ๓ รางวัล ๆ ละ   ๕,๐๐๐    บาท 

๑๑.๓ ระดับประถมศึกษาปท่ี ๔ – ๖ 

รางวัลยอดเยี่ยม  ๑ รางวัล   ๗,๐๐๐    บาท 

รางวัลดีเดน  ๒ รางวัล   ๖,๐๐๐    บาท 

รางวัลชมเชย  ๓ รางวัล ๆ ละ   ๕,๐๐๐    บาท 

๑๑.๔ 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 

๑๑.๕ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา 

รางวัลยอดเยี่ยม  ๑ รางวัล   ๑๐,๐๐๐  บาท 

รางวัลดีเดน  ๒ รางวัล   ๘,๐๐๐    บาท 

รางวัลชมเชย  ๓ รางวัล ๆ ละ   ๗,๐๐๐    บาท 
 

๑๒. วัน เวลา สถานท่ีจัดการประกวด 

วันเสารท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม โทรศัพท ๐๕๓-๙๔๔-๘๓๓, ๐๕๓-๒๑๘-๒๘๐ 
 

 

 

๔ 
 



 
 
๑๓. กําหนดการจัดประกวดศิลปกรรม 

๑๓.๑   กรอกใบสมัครออนไลน     

เริ่มรับสมัครตั้งแต วันท่ี ๓ กันยายน – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑   

         เว็บไซต www.finearts.cmu.ac.th 

๑๓.๒   ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารวมประกวด ครั้งท่ี ๑ (แจงเปล่ียนแปลงรายช่ือครั้งสุดทาย)  

วันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

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

๑๓.๓   ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารวมประกวด ครั้งท่ี ๒ (ไมสามารถเปล่ียนแปลงแกไขรายช่ือได)   

วันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

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

๑๓.๓   วันแขงขันวาดภาพสด      

         วันเสารท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

๑๓.๔   ประกาศผล  

         วันเสารท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. เปนตนไป      

ณ โรงละคร หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

๑๓.๕   พิธีมอบรางวัล     

         วันศุกรท่ี ๑๔ ธันวาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

๑๓.๖   การจัดแสดงนิทรรศการ   

         วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๖ มกราคม ๒๕๖๒ 

ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

๑๔. การรับสมัคร 

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

๒๔ ชั่วโมง)  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โทรศัพท ๐๕๓-

๙๔๔๘๓๓, ๐๕๓-๒๑๘๒๗๙ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนถึงวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 

๑๕. กรรมสิทธิ์ของผลงานท่ีไดรับรางวัล 

 ผลงานท่ีไดรับรางวัลถือเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สําหรับผลงานท่ีไมไดรับรางวัล สามารถ

ติดตอขอรับคืน ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  จะแจงใหทราบอีกครั้งผานทางเว็บไซตคณะ

วิจิตรศิลป  www.finearts.cmu.ac.th 

 

 

******************************************** 
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http://www.finearts.cmu.ac.th/
http://www.finearts.cmu.ac.th/

	ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน  สามารถสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์  www.finearts.cmu.ac.th เท่านั้น (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง)  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โทรศัพท์ ๐๕๓-๙๔๔๘๓๓, ๐๕๓-๒๑๘๒๗๙ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง...

