โครงการแข่ งขันวาดลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผา ครั้งที่ ๑
Open House HU & Hatyai Fair ครั้งที่ ๙ ปี การศึกษา ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
--------------------------------------------๑. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นกั เรี ยนได้แสดงความสามารถในการใช้ทกั ษะฝี มือ ความคิดสร้างสรรค์ ในการปฏิบตั ิงาน
ด้านศิลปะและการออกแบบประยุกต์ศิลป์
๒. เพื่อให้ความรู ้และเข้าใจในหลักสู ตรออกแบบประยุกต์ศิลป์ กับนักเรี ยน
๓. เพื่อให้ครู นักเรี ยนได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างความสัมพันธ์ดา้ นศิลปะและการออกแบบ
ประยุกต์ศิลป์
๒. คุณสมบัติของผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน
๑. นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่าของโรงเรี ยนในเขตภาคใต้ โดยมีนกั เรี ยน
เข้าร่ วมประกวดจานวน ๓๐ คน และขอให้ผสู ้ มัครรวมทั้งอาจารย์ผคู ้ วบคุมทีมทุกคน แนบสาเนาบัตรประชาชน
พร้อมใบสมัครเข้าร่ วมการแข่งขัน เพื่อจัดทา e-Certificate และส่ งกลับไปยัง e-mail ของแต่ละคน
๒. ผูส้ มัครจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครให้ชดั เจน พร้อมลายเซ็ นอาจารย์ผคู้ วบคุมหรื ออาจารย์ที่
ปรึ กษา ทั้งนี้ จะต้องแต่งหน้า-แต่งกายชุดสุ ภาพเรี ยบร้อยเหมาะสม
๓. นักเรี ยนที่เข้าร่ วมการแข่งขันต้องเป็ นตัวแทนที่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาให้การรับรอง
๔. การแข่งขัน ผูเ้ ข้าแข่งขันจะได้รับโจทย์พร้อมกันหน้างาน
๓. กาหนดการ วัน เวลา และสถานทีจ่ ัดการแข่ งขัน
วันที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้อง ลานกิจกรรม ชั้น ๑ อาคาร ๓
๐๘.๐๐ น.- ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
๐๘.๓๐ น.- ๐๘.๔๕ น. พิธีเปิ ดโดยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
๐๘.๔๕ น. – ๐๙.๐๐ น. อาจารย์ประจาสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ บรรยายให้ความรู้หลักการ
ออกแบบ องค์ประกอบศิลปะ และแนะนา กฎกติกา วิธีการในการแข่งขัน
๐๙.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. เริ่ มการประกวด ใช้เวลาแข่งขัน ๔ ชัว่ โมง
๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๔.๐๐ น. -๑๕.๐๐ น. นักเรี ยน/อาจารย์ผคู้ วบคุมทีมเดินชมนิทรรศการในงาน Open House HU &

Hatyai Fair ครั้งที่ ๙ ปี การศึกษา ๒๕๖๐
๑๕.๐๐ น. -๑๖.๐๐ น. ประกาศผลมอบรางวัล / มอบของที่ระลึก และพิธีปิด
หมายเหตุ กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
๔. หลักเกณฑ์ การตัดสิ นผูแ้ ข่ งขันวาดลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผา
การแข่งขันมีคณะกรรมการตัดสิ น ๓ ท่าน โดยมีเกณฑ์การตัดสิ น ดังนี้
หลักเกณฑ์ การตัดสิ น
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
องค์ประกอบศิลป์ เอกภาพของผลงาน

๔๐

การระบายสี และการใช้สี

๓๐

เทคนิคการสร้างสรรค์

๓๐
รวม

๑๐๐

๕. รางวัล
๑. รางวัลชนะเลิศ พร้อมเกียรติบตั ร

๑ รางวัล รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง พร้อมพร้อมเกียรติบตั ร

๑ รางวัล รางวัลละ ๑,๕๐๐ บาท

๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองพร้อมพร้อมเกียรติบตั ร

๑ รางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท

๔. รางวัลชมเชยพร้อมเกียรติบตั ร

๒ รางวัล มอบเกียรติบตั ร
รวมเงินรางวัล

๔,๕๐๐ บาท

๖. ข้ อมูลเพิม่ เติม และข้ อมูลผู้ประสานงานการแข่ งขัน
๖.๑ นักเรี ยนผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.hu.ac.th/hatyaifair หรื อติดต่อสอบถามได้ที่
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบโครงการ/ผูป้ ระสานงานโครงการ คือ
๖.๑.๑ อาจารย์อรุ ณศักดิ์ พัฒนกุลอนันต์ หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ โทรศัพท์ ๐-๗๔๒-๐๐๓๐๐ ต่อ ๒๑๘
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๗๔๐๐-๓๙๔๔, โทรสาร ๐-๗๔๒๐-๐๓๕๔
E-mail Address: matty_max11@hotmail.com
๖.๑.๒ อาจารย์วรัญญา มณี ศรี อาจารย์ประจาสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ โทรศัพท์ ๐-๗๔๒-๐๐๓๐๐ ต่อ ๒๑๘

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๗๔๐๐-๓๙๔๔, โทรสาร ๐-๗๔๒๐-๐๓๕๔ (เมื่อส่ งทางโทรสารแล้วกรุ ณาโทรยืนยันการ
สมัครกับอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบโครงการ) หรื อ E-mail Address: hatyaifair@hu.ac.th
๖.๒ สามารถส่ งใบสมัครได้ต้ งั แต่บดั นี้ ถึง วันที่ ๒๕ สิ งหาคม ๒๕๖๐
๖.๒.๑ ส่ งทางไปรษณี ยท์ ี่สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๑๒๕/๕๐๒ ถ.พลพิชยั อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐
๖.๒.๒ ส่ งทางโทรสารที่หมายเลข ๐-๗๔๒๐-๐๓๖๖ (เมื่อส่ งทางโทรสารแล้วกรุ ณาโทรยืนยัน
การสมัครกับอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบโครงการ) หรื อ E-mail Address: hatyaifair@hu.ac.th

ใบสมัครเข้ า โครงการแข่ งขันวาดลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผา ครั้งที่ ๑
คณะศึกษาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่สมัคร...............เดือน..........................พ.ศ...............
สถานศึกษา..........................................................................................................................................................
ที่อยูเ่ ลขที่...........................ซอย.................................................ถนน..................................................................
ตาบล...................................อาเภอ................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณี ย…
์ …..…..........
รายชื่ อผู้เข้ าการประกวดประเภทผู้ประกาศข่ าวโทรทัศน์
๑. ชื่อ..............................................นามสกุล......................................ระดับการศึกษา .....................................
๒. ชื่อ..............................................นามสกุล......................................ระดับการศึกษา .....................................
๓. ชื่อ..............................................นามสกุล......................................ระดับการศึกษา .....................................
๔. ชื่อ..............................................นามสกุล......................................ระดับการศึกษา .....................................
๕. ชื่อ..............................................นามสกุล......................................ระดับการศึกษา .....................................
อาจารย์ ผ้ คู วบคุมทีม
ชื่อ...........................................นามสกุล......................................โทรศัพท์ที่ทางาน........................................
โทรศัพท์เคลื่อนที่....................................................E-mail Address……………………………….................
* กรุ ณาพิมพ์ หรื อเขียนด้ วยตัวบรรจง เพื่อความถูกต้ องในการจัดพิมพ์ เกียรติบัตรและแนบสาเนาบัตรประชาชน
ของผู้เข้ าแข่ งขัน และอาจารย์ ผ้ คู วบคุมทีมมาพร้ อมใบสมัครด้ วย
(ลงชื่อ)...................................................................
(...............................................................)
อาจารย์ผปู้ ระสานงาน/อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ
หมายเหตุ :
ก าหนดการแข่ ง ขัน จะจัด ขึ้ นในวัน ที่ ๒๕ สิ ง หาคม ๒๕๖๐ ณ ห้ อ ง ลานกิ จ กรรม
อาคารสุ ราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๑.อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบโครงการ/ผูป้ ระสานงานโครงการ คือ
๑.๑ อาจารย์อรุ ณศักดิ์ พัฒนกุลอนันต์ หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ โทรศัพท์ ๐-๗๔๒-๐๐๓๐๐ ต่อ ๒๑๘

ชั้ น ๑

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๗๔๐๐-๓๙๔๔, โทรสาร ๐-๗๔๒๐-๐๓๕๔
E-mail Address: matty_max11@hotmail.com
๑.๒ อาจารย์วรัญญา มณี ศรี อาจารย์ประจาสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ โทรศัพท์ ๐-๗๔๒-๐๐๓๐๐ ต่อ ๒๑๘
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๗๔๐๐-๓๙๔๔, โทรสาร ๐-๗๔๒๐-๐๓๕๔ (เมื่อส่ งทางโทรสารแล้วกรุ ณาโทรยืนยันการ
สมัครกับอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบโครงการ) หรื อ E-mail Address: hatyaifair@hu.ac.th

