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โครงการเกษตรศิลป์ ๗๒ ป ี “เกษตรศาสตร์สั่งสม ความอุดมแห่งแผ่นดิน” 

หลักการและเหตุผล 

ในงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๒ ปี แหง่การสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. ๒๕๕๘  ในการนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จงึได้จัดงานประกวดภาพวาดภายใต้ค าขวัญ “เกษตรศาสตร์

สั่งสม ความอุดมแห่งแผ่นดิน” โดยบุคคลต่างๆในสังคมและประชาชนทั่วไปทุกระดับ เพื่อให้สังคมได้รว่มสร้าง

ผลงานภาพวาดและเห็นคุณค่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น ศาสตรแ์หง่แผน่ดิน 

นับเป็นมหาวิทยาลัยแหง่แรกของประเทศไทยที่เปิดการเรียนการสอนในสายงานการเกษตรและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

อย่างครบถ้วน  

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้บุคคลต่างๆในสังคมและประชาชนทั่วไปทุกระดับได้รว่มสร้างผลงานภาพวาดภายใต้ค าขวัญ 

“เกษตรศาสตร์สั่งสม ความอุดมแห่งแผ่นดิน” 

2. เพื่อให้ภาพวาดดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ที่ระลึกที่ส าคัญในงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๒ ปี แหง่การ

สถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3. เพื่อเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผา่นผลงานภาพวาดดังกล่าว 

เป้าหมาย  

1. ภาพวาดภายใต้ค าขวัญ “เกษตรศาสตร์สั่งสม ความอุดมแห่งแผ่นดิน” 

2. ภาพที่ระลึกเพื่อมอบแก่ผู้มีอุปการะคุณแก่มูลนธิิครบรอบ ๗๒ ปี แหง่การสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

และสามารถน ามาเป็นภาพในการจัดท าหนังสือ ปฏิทิน และสิ่งพิมพ์อื่นๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เผยแพร่ผลงานและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในโอกาสครบ ๗๒ ปีแหง่การสถาปนา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. สร้างโอกาสใหบุ้คคลต่างๆ ในสังคมได้มสี่วนรว่มในการสร้างสรรค์ผลงานภาพดีเด่นของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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3. ผลงานภาพวาดจ านวน ๑๖ ภาพในโอกาสครบ ๗๒ ปีแหง่การสถาปนาฯ เพื่อใช้ประกอบในการท า

ภาพที่ระลึก สิ่งพิมพ์  ปฏิทิน  สินค้าที่ระลึก  ฯลฯ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

  เริ่มตั้งแตเ่ดือนมกราคม ถึง ธันวาคม ๒๕๕๗ 

วิธีการด าเนินงาน 

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผดิชอบในกิจกรรมโครงการ

เกษตรศลิป์ ๗๒ ปี  “เกษตรศาสตร์สั่งสม ความอุดมแหง่แผน่ดิน” 

2. ประชุมวางแผนงานกิจกรรม วางกฎเกณฑก์ารคัดเลือกและตัดสินภาพวาด 

3. แถลงข่าวและประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมผา่นสื่อสารมวลชนวิทยุ โทรทัศน์และหนังสือพมิพ์

อย่างตอ่เนื่อง 

4. รับผลงานภาพวาดและตัดสินรางวัล 

     ๕.  จัดงานใหส้าธารณชนได้เยี่ยมชมผลงาน และเผยแพรผ่ลงานภาพวาดใหส้ังคมและผูม้ีอุปการะคุณ

แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ประเภทงานประกวด 

   O ผูเ้ข้าประกวด จะต้องตัง้ชื่อภาพ ภายใต้ค าขวัญ “เกษตรศาสตร์สั่งสม ความอุดมแหง่แผ่นดิน 

   O ผลงานประเภทจิตรกรรม สีน้ ามัน/สอีะคริลิค  

   O บนผ้าใบ ขนาด ๗๒ X ๑๒๐ ซม. 

   O ส าหรับประชาชนทั่วไป 

 

 

 

 



๓ 

 

แผนการด าเนินงาน 

ช่วงเวลา การด าเนินการ หมายเหตุ 

มกราคม ๒๕๕๗ ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและคณะท างาน

ร่วมจากสถาบัน องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ประชุมคณะกรรมการเพื่อก าหนดเกณฑ์การรับสมัคร 

คัดเลือก และการตัดสินภาพเขียน 

 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ประกาศรับสมัคร ทางหนังสือพมิพ์  วทิยุ  โทรทัศน์ และ

สื่อออนไลน์ 

 

๑ เมษายน  ถึง  ๓๑ พฤษภาคม 

๒๕๕๗ 

จัดงานแถลงข่าวการจัดงานประกวดภาพเขียน  

ส่งผลงานภาพเขียน  

๑ – ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตัดสินการประกวดภาพเขียน ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ  

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ประกาศผลการตัดสินการประกวด  

๑๑ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ แสดงผลงานประกวด ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศริิ  

๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ผลงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือก ใหม้ารับคืนที่ 

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 

 

๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

การประมูลผลงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือก   

กรกฎาคม – สิงหาคม  ๒๕๕๗ พิธีพระราชทานรางวัลและเกียรติบัตร  

มิถุนายน – ธันวาคม  ๒๕๕๗ จัดท าภาพที่ระลึกจากงานประกวดภาพเขียน  
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การให้รางวัล 

 จ านวน

รางวัล 

มูลค่า บาท/

ชิ้น 

รวมมูลค่า (บาท) หมายเหตุ 

๑. ชนะเลิศ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  

๒. รองชนะเลิศ ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  

๓. ชมเชย ๓ ๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  

๔. ผลงานสมควร

เผยแพร่ 

๑๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  

รวม ๖๕๐,๐๐๐  

เกณฑ์การตัดสิน 

 ผูส้่งงานเข้าประกวดระดับประชาชนทั่วไป ไม่จ ากัด เพศ อายุ และการศกึษา  

 การส่งผลงาน  ให้ส่งผลงานด้วยตนเองระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗  

เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ได้ที่ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ช้ัน ๖ อาคารสารนเิทศ ๕๐ ปี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 

 การส่งผลงานทางไปรษณีย์ ผลงานจะต้องสง่ถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายในวันที่  

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗  

 ตัดสินการประกวด วันที่ ๑ – ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

 ประกาศผลการตัดสิน วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗  

 ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ผลงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือก ใหม้ารับผลงานคืนภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

 การประมูลผลงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือก วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗  

ตั้งแตเ่วลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิร ิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  

กิจกรรมประกอบ 
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 การแสดงผลงาน ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๓๐ มถิุนายน ๒๕๕๗ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิร ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 พิธีพระราชทานรางวัล ระหว่างเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม  ๒๕๕๗  

 การมอบภาพที่ระลึกแก่ผูส้นับสนุนมูลนธิิ ๗๒ ปี แหง่การสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๗ 

คณะกรรมกรรมการตัดสินภาพวาด 

  ๑.  อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต     ที่ปรึกษา 

๒. ศาสตราจารย์เกียรตคิุณประหยัด พงษ์ด า    กรรมการ  

          ๓.  ศาสตราจารย์กิตตคิุณก าจร สุนพงษ์ศร ี   กรรมการ  

          ๔.  ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง     กรรมการ  

          ๕.  อาจารย์ธงชัย รักปทุม      กรรมการ  

          ๖.  อาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน     กรรมการ 

          ๗. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี     กรรมการ  

          ๘. ศาสตราจารย์พิษณุ ศุภนิมิตร     กรรมการ  

          ๙. นายระยอง ยิม้สะอาด      กรรมการ  

          ๑๐. ผูช่้วยศาสตราจารย์รชด ชมพูนิช    กรรมการและเลขานุการ 

  ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชราภรณ์ อาจหาญ    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

          ๑๒. ดร.ถวัลศักดิ์ เผา่สังข์       กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

          ๑๓. นางสาวอัจฉรีย์ ยุวพันธ์      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

          ๑๔. นางสาวธวัลรัตน์ อยู่คงดี      กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการด าเนินงาน โครงการเกษตรศิลป์ ๗๒ ปี  “เกษตรศาสตร์สั่งสม ความอุดมแห่งแผ่นดิน” 

  ๑.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    ที่ปรึกษา 

  ๒.  รองอธิการบดีฝา่ยอ านวยการ     ที่ปรึกษา 

  ๓.  รองอธิการบดีฝา่ยบริการวิชาการ     ที่ปรึกษา 

  ๔.  รองอธิการบดีฝา่ยกิจการนสิิตและพัฒนากายภาพ   ที่ปรึกษา 

  ๕.  รองอธิการบดีฝา่ยการเงนิและทรัพย์สิน    ที่ปรึกษา 

  ๖.  รองอธิการบดีฝา่ยกิจการพิเศษ     ประธานกรรมการ 

  ๗.  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     รองประธานกรรมการ 

  ๘.  คณบดีคณะมนุษยศาสตร ์      กรรมการ 

  ๙.  คณบดีคณะศกึษาศาสตร ์     กรรมการ 

  ๑๐.รองศาสตราจารย์สุวิทย์ รัตนานันท์     กรรมการ 

  ๑๑.นาวาอากาศโท ผูช่้วยศาสตราจารย์งามลมัย ผวิเหลือง  กรรมการ 

  ๑๒.รองศาสตราจารย์บพิธ จารุพันธุ์    กรรมการ 

  ๑๓.ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยกิจการพิเศษ    กรรมการ 

        (ดร.เออวดี เปรมัษเฐียร) 

  ๑๔.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชราภรณ์ อาจหาญ   กรรมการ 

   ๑๕.ผู้อ านวยการกองกลาง     กรรมการ 

  ๑๖.นางจุไร เกิดควน      กรรมการ 

   ๑๗.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ 

       (ดร.ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข)์ 

  ๑๘.นางสาวอัจฉรีย์ ยุวพันธ์      กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

  ๑๙.นางสาวธวัลรัตน์ อยู่คงดี     กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

    -------------------------------------- 

 


