
ใบสมัครเข้าร่วมประกวดผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม 
โครงการศิลปกรรมวิชาการ ม.อ.วิชาการ  ประจ าปี  2561 

ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2561 
ณ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

 
1. ข้อมูลผู้สมัคร   
          ชื่อ – นามสกุล (นาย/นางสาว)...................................................................................................................... 
          สถาบันการศึกษา.................................................................................................................. ........................ 
       วัน เดือน ปี เกิด ................................................. อายุ................ปี ภูมิล าเนาที่อยู่บ้านเลขท่ี ....................... 
  ถนน................................................ ต าบล.............................................อ าเภอ..............................................                           

จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์................................. โทรศัพท์............................................... 
       Email……….................................................................................................. ................................................. 
 

2. ประสงค์เข้าร่วมประกวดผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม 
  วันพฤหัสบดีที่  6  กันยายน  2561 
   ประกวดวาดภาพศิลปกรรมเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้  หัวข้อ “วิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 
    ประกวดนักออกแบบศิลปะและสร้างสรรค์รุ่นเยาว์ ประจ าปี 2561 โปสเตอร์หัวข้อ “รักษ์ถิ่นบ้านเกิด” 
    ประกวดนักออกแบบศิลปะและสร้างสรรค์รุ่นเยาว์ ประจ าปี 2561 บุคลิกภาพตัวการ์ตูน หัวข้อ 
                 “อนาคตที่ฉันฝัน” 
   ประกวดแฟชั่นโชว์การออกแบบสิ่งประดับแฟชั่นหรือเครื่องแต่งกาย จากสิ่งเหลือใช้ 
             ในสถาบันการศึกษา หัวข้อ “Trans form Trash” 
  วันศุกร์ที่ 7  กันยายน  2561 
   ประกวดร้องเพลง  ชื่อเพลง............................................................................................................... 
     
 
                                                                     (ลงชื่อ).............................................................. 
                                                                           (..............................................................) 
                                                                                ........../......................./................ 

หมายเหตุ   ส่งใบสมัครที่งานวชิาการ  ฝ่ายสนับสนนุวิชาการ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
วิทยาเขตปัตตานี  ภายในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7333 7707 



รายละเอียดการสมัครประกวดผลงานสร้างสรรค์ในศาสตร์ทางด้านศิลปกรรม 
แขนงวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ 

โครงการศิลปกรรมวิชาการ ม.อ.วิชาการ ประจ าปี 2561 
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 

ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี
 

ชื่อหัวข้อการประกวด 
Young Creative & Art Designer Contest  2018 
การประกวดนักออกแบบศิลปะและสร้างสรรค์รุ่นเยาว์ ประจ าปี 2561 

 

ลักษณะการประกวด 
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภทเดี่ยว) 

1.1  การออกแบบโปสเตอร์ในหัวข้อ “รักษ์ถิ่นบ้านเกิด”  
1.2 ใช้โปรแกรม  Adobe Photoshop ในการออกแบบและสร้างผลงาน 
1.3  จ านวนที่รับสมัคร  15  คน 
1.4  ก าหนดการแข่งขัน 
  -  ส่งใบสมัครเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประกวดภายในวันศุกร์ที่  31 สิงหาคม 2561 
  -  แข่งขันในวันพฤหัสบดทีี่  6  กันยายน  2561  เวลา 09.00-12.00 น.(เวลา 3 ชั่วโมง) 
  -  ตัดสินการประกวดและรับรางวัลในวันพฤหัสบดีที่  6  กันยายน 2561  

   

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) อาชีวศึกษา (ประเภทเดี่ยว) 
2.1   ให้ออกแบบบุคลิกภาพของการ์ตูน หัวข้อ “อนาคตที่ฉันฝัน” โดยค านึงถึงความสวยงาม  โดดเด่น  

และมีเอกลักษณ์ของตัวการ์ตูน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- โทนสี  มีความสดใส  
- บุคลิกภาพของการ์ตูน มีความสดใส ร่าเริง  

2.2   ใช้โปรแกรม Adobe Illustrator หรือ Adobe Photoshop ในการออกแบบและสร้างผลงาน 
2.3   จ านวนที่รับสมัคร  15  คน 
2.4   ก าหนดการแข่งขัน 

  -  ส่งใบสมัครเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประกวดภายในวันศุกร์ที่  31  สิงหาคม  2561 
 -  แข่งขนัในวันพฤหัสบดีที่  6  กันยายน  2561  เวลา 09.00-12.00 น. (เวลา 3 ชั่วโมง) 
 -  ตัดสินการประกวดและประกาศรับรางวัลในวันพฤหัสบดีที่  6  กันยายน  2561  
 

  
 



กติกาการประกวด 
 นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) อาชีวศึกษา หรือเทียบเทา่ สามารถ
เข้าร่วมแข่งขันได้ในวันพฤหัสบดีที่  6 กันยายน  2561  มีก าหนดระยะเวลาในการแข่งขัน 3  ชั่วโมง (09.00-12.00 น.)
ซึ่งผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถฝึกซ้อมการออกแบบจากหัวข้อที่เตรียมไว้ให้  โดยไม่อนุญาตให้น าไฟล์รูปภาพใดๆ ที่จัดท ามา
เข้าประกวด  โดยกรรมการมีเกณฑ์การตัดสินรางวัลดังนี้ 
 1. ขั้นตอนการน าเสนอผลงาน 
 2. ความสวยงามในการออกแบบ 
 3. รูปแบบและเทคนิคในการออกแบบที่แปลกใหม่ 
 4. ความสามารถในการชักจูงหรือเชิญชวนให้ผู้คนเห็นความส าคัญของความงดงาม ที่มีอยู่ในพื้นถิ่นชายแดนใต้ 
 

รางวัลการประกวด  รวม  14,000  บาท 
1.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภทเดี่ยว)  จ านวน  7,000  บาท 

การออกแบบโปสเตอร์ในหัวข้อ “รักษ์ถิ่นบ้านเกิด”  
1.1  รางวัลนักออกแบบรุ่นเยาว์   อันดับ  1  จ านวน  1  รางวัล   เป็นเงิน  3,000 บาท 
1.2  รางวัลนักออกแบบรุ่นเยาว์     อับดับ  2  จ านวน  1  รางวัล เป็นเงิน  2,000 บาท 
1.3  รางวัลนักออกแบบรุ่นเยาว์ อันดับ  3  จ านวน  2  รางวัลๆ ละ 1,000 บาท 
         เป็นเงิน  2,000 บาท 

2.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาระดับ ปวช. (ประเภทเดี่ยว)  จ านวน  7,000 บาท 
     ออกแบบบุคลิกภาพตัวการ์ตูน หัวข้อ “อนาคตที่ฉันฝัน”  

2.1  รางวัลนักออกแบบรุ่นเยาว์ อันดับ 1  จ านวน  1  รางวัล เป็นเงิน  3,000  บาท 
2.2  รางวัลนักออกแบบรุ่นเยาว์ อันดับ 2  จ านวน  1  รางวัล เป็นเงิน  2,000  บาท 
2.3  รางวัลนักออกแบบรุ่นเยาว์ อันดับ 3  จ านวน  2  รางวัลๆ ละ 1,000 บาท 

เป็นเงิน  2,000  บาท 
 

การประกาศผลและการรับรางวัล 
 การตัดสินและประกาศผลรางวัลจะด าเนินการในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน  2561  ณ  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 
 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  ไม่สามารถอุทธรณ์ใดๆ ได้  ซึ่งคณะกรรมการสามารถงดหรือเพ่ิม
รางวัลใดรางวัลหนึ่งได้  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมจากเกณฑ์การตัดสินการประกวดผลงาน 
 

กรรมสิทธิ์ของผลงานการประกวด 
 ผลงานการประกวดที่ได้รับรางวัลทุกประเภท  เป็นกรรมสิทธิ์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  และทางคณะฯ  มีสิทธิ์จัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานในสูจิบัตรและ
เอกสารสิ่งพิมพ์รวมทั้งสารสนเทศสมัยใหม่ทุกอย่าง  โดยให้ถือเป็นสิทธิ์ของคณะฯ  รวมถึงลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของนักออกแบบให้เป็นที่แพร่หลายต่อไป 



รายละเอียดการสมัครประกวดผลงานสร้างสรรค์ในศาสตร์ทางด้านศิลปกรรม 
แขนงวิชาออกแบบแฟช่ันและเครื่องแต่งกาย 

โครงการศิลปกรรมวิชาการ ม.อ.วิชาการ ประจ าปี 2561 
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน  2561  

ณ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี
 

การประกวด  แฟชั่นโชวอ์อกแบบสิ่งประดับแฟชั่นหรือเครื่องแต่งกาย จากสิ่งเหลือใช้ในสถาบันการศึกษา 
                 หัวข้อ “Trans form Trash”   
 

ลักษณะการประกวด 
 ประเภทกลุ่ม/เดี่ยว 

1. อายุระหว่าง 16 -24 ปี  
2. ออกแบบสิ่งประดับแฟชั่นหรือเครื่องแต่งกาย  จากสิ่งเหลือใช้ในสถาบันการศึกษา  

   หัวข้อ “Trans form Trash”  
3. ก าหนดการแข่งขัน 
 3.1 ส่งใบสมัครเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประกวดภายในวันศุกร์ที่  31 สิงหาคม 2561 
 3.2 แข่งขันในวันพฤหัสบดีที่  6  กันยายน  2561  เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป  
 3.3 ตัดสินการประกวดและรับรางวัลในวันพฤหัสบดีที่  6  กันยายน 2561  

   

กติกาการประกวด 
 1. ส่งผลงานได้โดยไม่จ ากัดจ านวนชิ้นงาน  ซึ่งเป็นผลงานที่สร้างขึ้นใหม่จากความคิดสร้างสรรค์ของตนเองและ
เป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลจากการแข่งขันที่ใดมาก่อน 
 2. ผู้สมัครต้องจัดเตรียมนางแบบเพื่อแสดงแบบแฟชั่นโชว์ในการน าเสนอผลงานสิ่งประดับหรือเครื่องแต่งกาย             
จากสิ่งเหลือใช้ในสถาบันการศึกษา หัวข้อ “Trans form Trash”   
 3. เกณฑ์การตัดสิน 
  3.1 แนวความคิดสร้างสรรค์ 
  3.2 ความสวยงามในการออกแบบ 
  3.3 ความเหมาะสมของวัสดุ โดยพิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ เป็นวัสดุที่สอดคล้องจากสิ่งเหลือใช้
ในสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสามารถน าวัสดุสิ่งของเหลือใช้เหล่านั้นผ่าน
กระบวนการรีไซเคิล หรือรียูส เช่น การตัด การหลอม การบด การเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ เป็นต้น ภายใต้หัวข้อ  

 
 



รางวัลการประกวด  รวม  15,000  บาท 
1. รางวัลนักออกแบบรุ่นเยาว์   อันดับ  1  จ านวน  1  รางวัล   เป็นเงิน  5,000 บาท 
2. รางวัลนักออกแบบรุ่นเยาว์     อับดับ  2  จ านวน  1  รางวัล เป็นเงิน  3,000 บาท 
3. รางวัลนักออกแบบรุ่นเยาว์  อันดับ  3  จ านวน  1  รางวัล เป็นเงิน  2,000 บาท 
4. รางวัลชมเชย จ านวน 5 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท   เป็นเงิน  5,000 บาท 

 
การประกาศผลและการรับรางวัล 
 การตัดสินและประกาศผลรางวัลจะด าเนินการในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม  2561  ณ  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 
 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  ไม่สามารถอุทธรณ์ใดๆ ได้  ซึ่งคณะกรรมการสามารถงดหรือเพ่ิม
รางวัลใดรางวัลหนึ่งได้  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมจากเกณฑ์การตัดสินการประกวดผลงาน 
 

กรรมสิทธิ์ของผลงานการประกวด 
 ผลงานการประกวดที่ได้รับรางวัลทุกประเภท  เป็นกรรมสิทธิ์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  และทางคณะฯ  มีสิทธิ์จัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานในสูจิบัตรและ
เอกสารสิ่งพิมพ์รวมทั้งสารสนเทศสมัยใหม่ทุกอย่าง  โดยให้ถือเป็นสิทธิ์ของคณะฯ  รวมถึงลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของนักออกแบบให้เป็นที่แพร่หลายต่อไป 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดการสมัครประกวดผลงานสร้างสรรค์ในศาสตร์ทางด้านศิลปกรรม 
โครงการศิลปกรรมวิชาการ ม.อ.วิชาการ ประจ าปี 2561  

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน  2561 
ณ  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี

 
 

การประกวดร้องเพลง 
ลักษณะการประกวด 

1. ผู้เข้าประกวดเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 
2. ผู้เข้าประกวดเป็นเพศชาย หรือเพศหญิง 
4. เพลงที่ใช้ประกวดเป็นประเภทใดก็ได้  โดยเลือกตามความถนัด  1  เพลง 
5. ผู้เข้าประกวดเตรียมเสียงดนตรีมาเอง  โดยใส่ใน Handy Drive หรือ  แผ่น CD โดยที่บทเพลงนั้น

ต้องไม่มีเสียงร้องหรือการให้เสียงท านองดนตรีตามท านองร้องคลอ  
6. ผู้เข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสมกับเนื้อหาของเพลงโดยไม่ขัดต่อประเพณีศีลธรรมอันดีงาม 
3. ก าหนดการประกวด 

3.1 ส่งใบสมัครเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประกวดภายในวันศุกร์ที่  31  สิงหาคม 2561 
  3.2 แข่งขันในวันศุกร์ที่  7  กันยายน  2561  เวลา 08.30-12.00 น. 
  3.3 ตัดสินการประกวดและรับรางวัลในวันศุกร์ที่  7  กันยายน  2561  

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 1. ความถูกต้องของเนื้อเพลง 

2. จังหวะ  ถูกต้องตามจังหวะดนตรี 
 3. อักขระ  การออกเสียง, เนื้อร้องถูกต้อง, ค าควบกล้ า ร, ล, ค าสั้น-ค ายาว 
 4. อารมณ์  สีลา, การถ่ายทอดความรู้สึกของเพลง 
 5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด 
 
รางวัลการประกวด  รวม  15,000  บาท 

รางวัลชนะเลิศ  จ านวน  1  รางวัล เป็นเงิน  5,000  บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอับดับ  1 จ านวน  1  รางวัล เป็นเงิน  3,000  บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 จ านวน  1  รางวัล เป็นเงิน  2,000  บาท 
รางวัลชมเชย  จ านวน  5 รางวัลๆ 1,000 บาท  เป็นเงิน  5,000  บาท 

 
 



รายละเอียดการสมัครประกวดผลงานสร้างสรรค์ในศาสตร์ทางด้านศิลปกรรม 
แขนงวิชาทัศนศิลป์ 

โครงการศิลปกรรมวิชาการ ม.อ.วิชาการ  ประจ าปี 2561 
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 

ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี
 

ประกวดวาดภาพศิลปกรรมเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวข้อ    “วิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

ลักษณะการประกวด 
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  
2. ประเภทผลงาน  เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่ไม่จ ากัดประเภท  ไม่จ ากัดกระบวนการคิด  เทคนิค  วัสดุ  

และ วิธีการ   
3. ขนาดของผลงานที่แข่งขันการประกวด  60x80 เซนติเมตร 
4. ก าหนดการแข่งขัน 
  4.1 ส่งใบสมัครเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประกวดภายในวันศุกร์ที่  31 สิงหาคม 2561 
  4.2 แข่งขันในวันพฤหัสบดีที่  6  กันยายน  2561   

- เวลา 08.00 - 09.00 น.   ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียน 
- เวลา 09.00 - 12.00 น.  ผู้เข้าแขง่ขันสร้างสรรค์ผลงาน 

  4.3 ตัดสินการประกวดและรับรางวัลในวันพฤหัสบดีที่  6  กันยายน 2561  
- เวลา 13.00 - 14.00 น.  กรรมการตัดสินผลงาน 
- เวลา 15.00 น.   รับรางวัล  

5. อุปกรณ์ในการแข่งขัน   
คณะผู้จัดการประกวดจะจัดเตรียมกระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์  ขนาด 22x15 นิ้ว ให้เท่านั้น 

ส่วนอุปกรณ์อ่ืน  เช่น ดินสอ  ยางลบ กระดาษรองวาด สี ถังน้ า รวมถึงอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ใช้สร้างสรรค์ ให้ผู้เข้าประกวด
จัดเตรียมมาเอง 

6. เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน  ไม่จ ากัด 
7. เกณฑ์การตัดสิน  
  7.1 เนื้อหา เรื่องราวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการประกวด 
  7.2 ความสมบูรณ์ เรียบร้อย สวยงาม ประณีต โดดเด่น คมชัด 
  7.3 การจัดองค์ประกอบของภาพ 
  7.4 เทคนิคการสร้างสรรค์งาน 

 



รางวัลการประกวด  รวม  16,000  บาท 
1. รางวัลชนะเลิศ    อันดับ  1  จ านวน  1  รางวัล   เป็นเงิน  5,000 บาท 
2. รางวัลรองชนะเลิศ     อับดับ  1  จ านวน  1  รางวัล เป็นเงิน  3,000 บาท 
3. รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  2  จ านวน  1  รางวัล เป็นเงิน  2,000 บาท 
4. รางวัลชมเชย จ านวน 6 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท  เป็นเงิน  6,000 บาท 

 
การประกาศผลและการรับรางวัล 
 การตัดสินและประกาศผลรางวัลจะด าเนินการในวันพฤหัสบดีที่ 6  กันยายน 2561  ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 
 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  ไม่สามารถอุทธรณ์ใดๆ ได้  ซึ่งคณะกรรมการสามารถงดหรือเพ่ิม
รางวัลใดรางวัลหนึ่งได้  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมจากเกณฑ์การตัดสินการประกวดผลงาน 
 

กรรมสิทธิ์ของผลงานการประกวด 
 ผลงานการประกวดที่ได้รับรางวัลทุกประเภท  เป็นกรรมสิทธิ์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  และทางคณะฯ  มีสิทธิ์จัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานในสูจิบัตรและ
เอกสารสิ่งพิมพ์รวมทั้งสารสนเทศสมัยใหม่ทุกอย่าง  โดยให้ถือเป็นสิทธิ์ของคณะฯ  รวมถึงลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของนักออกแบบให้เป็นที่แพร่หลายต่อไป 
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