
 
 

โครงการประกวดวาดภาพจิตรกรรมไทยแบบประเพณี หัวข้อ “พรรณไม้ในวรรณคดี” 
ระหว่างวันที่ 30 - 31  สิงหาคม พ.ศ. 2560 

ณ ห้องประชุมคชาธาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา 

  
 สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมและสาขาวิชาจิตรกรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง ได้เล็งเห็นความส าคัญของพืชพันธุ์ไม้และ
งานวรรณกรรมของไทย จึงจัดให้มีโครงการประกวดแข่งขันทักษะด้านศิลปกรรม ในโครงการประกวดวาดภาพจิตรกรรมไทย
แบบประเพณีขึ้น ในหัวข้อ “พรรณไม้ในวรรณคดี” ซึ่งหมายถึงการพรรณนาภาพวรรณกรรมผ่านภาพจิตรกรรมไทยประเพณี ที่
แสดงสาระแนวเรื่อง เนื้อหา ในช่วงหรือตอนที่มีการกล่าวถึงพรรณไม้ประเภทต่าง ๆ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในวรรณกรรมของไทย ซ่ึง
บอกได้ถึงความส าคัญของธรรมชาติ และความสวยงามของพืชพรรณไม้ ที่มีความสัมพันธ์ต่อวัฒนธรรมและสังคมไทยที่มีมาแต่
เก่าก่อน โดยการจัดประกวดวาดภาพจิตรกรรมไทย มีขอบเขตและเป้าหมายหมายเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้ก าลังใจผู้มีความ
มุ่งมั่น ศึกษา สร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี ที่มีแนวคิดและทักษะการแสดงออกที่ประสานกัน ให้ได้ผลงานที่มี
คุณค่าและคุณภาพ อันเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในระดับชาติ อีกทั้งเป็นการสร้าง
เครือข่ายในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในหมู่ผู้ศึกษาหรือสนใจงานศิลปกรรมของชาติ และเป็นการท านุบ ารุงมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนวัฒนาอย่างมั่นคงสืบไป 

 

วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือจัดแสดงและเผยแพร่เนื้อหาของพรรณไมต้่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในวรรณคดขีองไทย ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม 
      และวิถกีารด ารงชีวิตของคนไทย 
๓.2 เพ่ือเป็นเวทีส าหรับเยาวชนและบุคคลที่มีความสนใจ ได้แสดงความสามารถทางทักษะและความคิดในการ 
      สร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี ให้ได้ผลงานที่มีคุณค่าและคุณภาพ 
๓.3 เพ่ือสนับสนุนให้เกิดความสนใจ และตระหนักถึงคุณค่าความส าคัญของพรรณไมใ้นวรรณคดีไทย  
      ผ่านการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี  
๓.4 เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหมู่ผู้ศึกษาหรือสนใจงานศิลปกรรมของชาติ 
 

กิจกรรม  
 - วันที่ 30 สิงหาคม 2560 บรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง “เนื้อหาของภาพพรรณไม้ทางวรรณคดีในงานจิตรกรรมไทย
    และเทคนิคในการเขียนภาพจิตรกรรมไทย” 
 - วันที่ 31 สิงหาคม 2560 การแข่งขันประกวดวาดภาพจิตรกรรมไทยแบบประเพณี ในหัวข้อ “พรรณไม้ในวรรณคดี” 
    และส่งผลงานเข้าประกวด 
  
 
 
 
 



กติกาการส่งผลงานและเข้าร่วมการแข่งขัน 
การแข่งขันและการประกวดวาดภาพจิตรกรรมไทยแบบประเพณี หัวข้อ “พรรณไม้ในวรรณคดี” แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
 1. ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด (อายุไม่เกิน 25 ปี) 
  - ขนาด ไม่ต่ ากว่า 40 x 60 cm. และไม่เกิน 60 x 80 cm. 
  - ส่งผลงานประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2560 ณ สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม  

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม   
    (ในเวลาราชการเท่านั้น) 
  หมายเหตุ : ไม่จ ากัดเทคนิคในการวาดภาพ ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถใช้สีได้ทุกประเภท 

 2. การแข่งขันทักษะวาดภาพจิตรกรรมไทยแบบประเพณี แบ่งออกเป็น 3 ระดับ 
 - กลุ่มเยาวชน ที่มีอายุไม่เกิน 17 ปี    
 - กลุ่มเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง 18 - 20 ปี    
 - กลุ่มประชาชนทั่วไป ที่มีอายุระหว่าง 21 - 25 ป ี
 หมายเหตุ : ไม่จ ากัดเทคนิคในการวาดภาพ ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถใช้สีได้ทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
 ขอให้ผู้แข่งขันเตรียมมาเอง ยกเว้นกระดาษวาดรูป ทางสถาบันฯเป็นผู้จัดเตรียมให้ 

 
นิยามความหมาย “พรรณไม้ในวรรณคดี” 
 พรรณไม้ในวรรณคดี หมายถึง การพรรณนาเนื้อหาทางวรรณกรรมผ่านการสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมไทยแบบประเพณี 
ที่แสดงเนื้อหา สาระทางวรรณกรรมในตอนที่พรรณนาถึงบรรยากาศหรือช่วงเวลาที่มีการปรากฏขึ้นของพรรณไม้ต่างๆ อาจมี
ความส าคัญเป็นสาระหลักหรือเป็นส่วนรองประกอบฉากนั้นๆ ก็ได้ สาระทางรูปทรง เป็นการแสดงภาพจิตรกรรมไทยประเพณีที่
คงไว้ซึ่งความงามตามอย่างอุดมคติไทย อันประกอบขึ้นจาก รูปทรง ตัวภาพบุคคล ภาพทิวทัศน์แวดล้อม ภาพธรรมชาติ        
สัตว์ต่างๆ แสดงออกผ่านความประณีตของเส้นสาย ลวดลาย ตามคตินิยมแบบไทย 

 
รางวัลการแข่งขันและการประกวดการวาดภาพจิตรกรรมไทย 
 1. การประกวดจิตรกรรมไทยแบบประเพณี ประเภทการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด (อายุไม่เกิน 25 ปี) 

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 / ๑ รางวัล รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา 8,0๐๐ บาท 
       รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 / 1 รางวัล รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา 5,0๐๐ บาท 
 รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 / 1 รางวัล รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา 3,0๐๐ บาท 
       รางวัลชมเชย 4 รางวัล รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา  1,5๐๐ บาท 

 2. แข่งขันทักษะวาดภาพจิตรกรรมไทยแบบประเพณี แบ่งออกเป็น 3 ระดับ 
  กลุ่มเยาวชน ที่มีอายุไม่เกิน 17 ปี  
       รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 / ๑ รางวัล รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา 3,0๐๐ บาท 
       รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 / 1 รางวัล รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา 2,0๐๐ บาท 
 รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 / 1 รางวัล รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา ๑,5๐๐ บาท 
       รางวัลชมเชย 4 รางวัล รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา  5๐๐ บาท 
 กลุ่มเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง 18 - 20 ป ี
       รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 / ๑ รางวัล รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา 5,0๐๐ บาท 
       รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 / 1 รางวัล รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา 3,0๐๐ บาท 
 รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 / 1 รางวัล รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา 2,0๐๐ บาท 
       รางวัลชมเชย 2 รางวัล รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา 1,0๐๐ บาท 
 
 
 



 กลุ่มประชาชนทั่วไป ที่มีอายุระหว่าง 21 - 25 ป ี
  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 / ๑ รางวัล รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา 8,0๐๐ บาท 
       รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 / 1 รางวัล รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา 5,0๐๐ บาท 
 รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 / 1 รางวัล รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา 3,0๐๐ บาท 
       รางวัลชมเชย 4 รางวัล รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา  1,5๐๐ บาท 

 *หมายเหตุ  
 ๑. ผลงานที่ได้รางวัลทุกชิ้นเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๒. การตัดสินรางวัลให้ถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้  
 ๓. คณะกรรมการตัดสินสามารถงดรางวัลใดรางวัลหนึ่งในระดับใดระดับหนึ่งได้ตามความเหมาะสม 
 

เกณฑ์การตัดสินการแข่งขันและการประกวดการวาดภาพจิตรกรรมไทย 
 - เนื้อหา พิจารณาจากการแสดงออกภายใต้หัวข้อ “พรรณไม้ในวรรณคดี” 
 - รูปแบบของผลงาน พิจารณาจากเทคนิคการใช้สี และความคิดสร้างสรรค์ 
 - อารมณ์ความรู้สึกทางทัศนศิลป์โดยรวม 
 
ขั้นตอนการสมัคร และลงทะเบียน 

 ส่งผลงานและแจ้งการตอบรับมาท่ี : สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ต าบล
 ศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม   
 Email : pattara.jar@rmutr.ac.th 
 โทร 02-441-6000 ต่อ 2933-2934 
 ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเวปไซด์ http://iac.rmutr.ac.th/ 
 เพ่ือลงทะเบียนล่วงหน้า  
 หมดเขตส่งใบสมัคร : วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 
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โครงการประกวดวาดภาพจิตรกรรมไทยพรรณไม้ในวรรณคดี 
ระหว่างวันที่ 30 - 31  สิงหาคม พ.ศ. 2560 

ณ ห้องประชุมคชาธาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา 

 
 
ชื่อ-นามสกุล  
1.......................................................... .................................................................. ..........................ระดับชั้น.................................. 
2.......................................................... .................................................................. ..........................ระดับชั้น.................................. 
3.......................................................... ............................................................................................ระดับชั้น.................................. 
4.......................................................... .................................................................. ..........................ระดับชั้น.................................. 
5.......................................................... .................................................................. ..........................ระดับชั้น.................................. 
6............................................................................................................................ ..........................ระดับชั้น..................................
7............................................................................................ ..........................................................ระดับชั้น.................................. 
8.......................................................... .................................................................. ..........................ระดับชั้น.................................. 
9.......................................................... .................................................................. ..........................ระดับชั้น................................. 
10.......................................................... .........................................................................................ระดับชั้น.................................. 
ชื่อโรงเรียน ............................................................................................................................................................... ....................... 
ที่อยู่............................................................................................... ................................................................................. .................. 
...................................................................................................... ................................................................................................... 
เบอร์โทร....................................................................... ................................................................................................. ................... 
ชื่อครผูู้ควบคุม.............................................................................................เบอร์โทรศัพท์............................................................... 
ลงนามหัวหน้าสถานศึกษา............................................................... ............................วันที่.............................................................  
 
หมายเหตุ  
 1. อาจารย์และนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ ทางสถาบันฯ จะมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน 
 2. ให้ผู้สมัครและอาจารย์ผู้ควบคุมทุกท่านแนบส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียนหรือบัตรประชาชนมาพร้อมใบตอบรับด้วย 
      หากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ   
 
แจ้งการตอบรับมาที่ : สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 Email: pattara.jar@rmutr.ac.th  
 โทร 02-441-6000 ต่อ 2933-2934 
 และดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเวปไซด์ http://iac.rmutr.ac.th/ เพ่ือลงทะเบียนล่วงหน้า  
 หมดเขตส่งใบสมัคร : วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 
 

http://iac.rmutr.ac.th/


โครงการประกวดวาดภาพจิตรกรรมไทยแบบประเพณี หัวข้อ “พรรณไม้ในวรรณคดี” 
ระหว่างวันที่ 30 - 31  สิงหาคม พ.ศ. 2560 

ณ ห้องประชุมคชาธาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา 

 
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560    
  
 08.30 น. - 09.00 น.   ลงทะเบียน 
 09.00 น. - 10.00 น.   บรรยาย เรื่อง “เนื้อหาของภาพพรรณไม้ทางวรรณคดีในงานจิตรกรรมไทย”   
 10.00 น. - 12.00 น.  แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง “เทคนิคในการเขียนภาพจิตรกรรมไทย” 
 12.00 น. - 13.00 น.   พักรับประทานอาหาร  
 13.00 น. - 14.00 น.   บรรยาย เรื่อง “เนื้อหาของภาพพรรณไม้ทางวรรณคดีในงานจิตรกรรมไทย”   
 14.00 น. - 17.00 น.  แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง “เทคนิคในการเขียนภาพจิตรกรรมไทย”  
 
  
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560  

 
 08.30 น. - 09.00 น.   ลงทะเบียน 
 09.00 น. - 12.00 น.   เริ่มประกวดแข่งขันทักษะการวาดภาพ  
     ทั้ง 3 ระดับ  
 12.00 น. - 13.00 น.   พักรับประทานอาหาร  
 13.00 น. - 17.00 น.   คณะกรรมการตัดสินผลงาน  
 17.00 น. - 18.00 น.   ประกาศผลการตัดสิน  

 


