
สำนักวิทยบริการขอเชิญร่วมกิจกรรม

การประกวดวาดภาพเนือ่งในงาน ม.อ. วิชาการ

ประจำป ี 2552 ของสำนกัวิทยบรกิาร ครัง้ที ่5

วนัเสารท์ี ่15 สิงหาคม 2552

ณ ห้องโถง ชั้นล่าง หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตปัตตานี

1. ชื่อโครงการ

โครงการประกวดวาดภาพเนื ่องในงาน ม.อ.

วิชาการ ประจำปี  2552  ของสำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี

2. หลกัการและเหตผุล

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่า เยาวชนคือ

อนาคตของชาติ ที่รัฐบาลทุกสมัยได้ให้ความสำคัญด้วยการ

หาทางสนับสนุนในหลายๆด้าน ด้านหนึ่งก็คือการจัด

กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวการ

ประกวดวาดภาพเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะส่งเสริมให้เยาวชนได้

แสดงออกถึงความสามารถทางศิลปะ และความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ และในการประกวดวาดภาพของสำนักวิทยบริการ

20 ปีที่ผ่านมา  ได้รับความสนใจจากเยาวชนและผูป้กครอง

เป็นอย่างมาก เพื่อเป็นรากฐานทางด้านศิลปะแก่เด็กและ

เยาวชนอยา่งตอ่เนือ่ง สำนกัวทิยบรกิารจงึจดัการประกวด

วาดภาพเนือ่งในงาน ม.อ. วชิาการ ประจำป ี 2552 ขึน้ใน

วนัเสารท์ี ่15 สิงหาคม  2552

 ณ สำนักวิทยบรกิาร

3. วัตถปุระสงค์

3.1 เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสแสดงออกทาง

ศิลปะ ตามความสนใจและความถนัดอย่างอิสระเสรี

3.2 เพื่อพัฒนาความสามารถทางศิลปะ และความ

คิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กไทย โดยไม่จำกัดพื้นฐานการ

ศึกษา เพศ ศาสนา

3.3 เพื่อสร้างสำนึกในการรับผิดชอบต่อศิลปะ

วัฒนธรรม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สังคม ให้แก่เด็ก

ตั้งแต่เยาวัย

3.4 เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปะเด็กให้ปรากฎแพร่

หลาย

4. การแบ่งระดับการประกวดและหวัข้อการประกวด

วาดภาพ

สำนักวิทยบริการเชิญชวนเด็กไทยที่มีการศึกษา

ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วม

การประกวดวาดภาพ การประกวดวาดภาพแบ่งออกเป็น 13

ระดับ คือ ชั้นอนุบาล ชั้นประถมศกึษาปีที่ 1-6 และ มัธยม

ศึกษาปทีี่ 1-6

หัวข้อ ดอกไมบ้านหลากส.ี....ที ่ม.อ. ปตัตานี

5. ลักษณะผลงานการวาดภาพ

5.1 เป็นภาพเขยีน

5.2 ขนาดของภาพควรมขีนาด 15X12 นิว้

5.3. เด็กทุกคนมีสิทธิ์จะเลือกใช้สีอะไรก็ได้ตาม

ความถนัด เช่น สีเทียน สีน้ำสีโปสเตอร์ สีเมจิก และกรุณา

เตรียมมาเองดว้ย

5.4 วัสดุคือกระดาษ สำนักวิทยบริการจะจัดให้

5.5 เขียนชือ่ นามสกลุ อาย ุกำกับทีภ่าพ

6. เนื้อหาของภาพ

เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณท์ี่เด็กแต่ละคน

เคยพบเหน็มา หรือเกิดจากความคดิคำนงึและจินตนาการ

ของเด็ก

7. กำหนดการประกวดวาดภาพ

8.30-9.00 น. ลงทะเบ ียน/รายงานตัวร ับ

กระดาษ ที่ห้องโถงชั้น 1 อาคาร หอสมุด จอห์น เอฟ

เคนเนดี้ หลังเก่าสำนักวิทยบรกิาร

9.00-12.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฎิบัติการ

วาดภาพ

12.00-16.00 กรรมการตดัสนิ

16.09 น. ประกาศผล

แสดงภาพ วนัจนัทรท์ี ่17 สิงหาคม 52 แสดงภาพบน

เว็บไซด์สำนักวิทยบริการ

การรับรางวัล สำนักวิทยบริการจะจัดรางวัลมอบ

ผ่านโรงเรียน/หรือที่อยู่ที่เขียนในใบสมคัร

8. คณะกรรมการตดัสินและเกณฑ์การพิจารณา

ประกอบด้วย อาจารย์อัศวิน  ศิลปเมธากุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์์อัมพร  ศิลปเมธากลุ  และนกัศึกษาวชิา

เอกศิลปศึกษา จำนวน 3 คน โดยเกณฑ์การพิจารณา คำนึง

ถึงหัวข้อต่อไปนี้ ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถทาง

ศิลปะการสื่อความหมาย และความสะอาดเรียบร้อย

9. กำหนดการรบัสมัคร สมัครด้วยตนเอง หรือผู้ปกครอง

หรือผ่านโรงเรียน หรือทางไปรษณีย์ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันเสาร์ที่

15 สิงหาคม 2552

สมคัรลว่งหนา้ที่ คณุวชิญาพร  เฟื่องฟูขจร สำนกั

งานเลขานุการ สำนักวิทยบรกิาร ม.อ.ปัตตานี

วันประกวด ลงทะเบียนที่ ชั้น 1 หอสมุดจอห์น

เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วทิยาเขตปตัตาน ีอำเภอเมอืง จงัหวดัปตัตาน ีโทรศพัท/์

073-331300 โทรสาร 073-333587 สำนกัวทิยบรกิาร

ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

10. สถานที่ประกวดและแสดงภาพ

ปฎบิตักิารวาดภาพ ห้องโถงชัน้ลา่งอาคาร 17

สถานที่แสดงภาพและประกาศผล ห้องโถง

 หอสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้ หลังเก่าสำนกัวทิยบรกิาร



11. รางวลัและประกาศนยีบัตร

รางวัลยอดเยีย่ม ดีเด่น สร้างสรรค ์ ชมเชย พร้อม

เกียรติบัตร

ผู้เข้าร่วมทกุคนจะไดร้ับของทีร่ะลึกทุกคน

12. งบประมาณ

งบประมาณสนับสนุนจากสำนักวิทยบริการ

13. ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

13.1 เด็กได้มีโอกาสแสดงออกทางศิลปะตาม

ความสนใจและความถนดัอย่างอิสระเสรี

13.2 เดก็ไดพ้ัฒนาความสามารถทางศลิปะ และ

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยไม่จำกัดพื้นฐานการศึกษา เพศ

ศาสนา

13.3 เด็กได้สำนึกในการรับผิดชอบต่อศิลปะ

วฒันธรรม ธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอ้มสงัคม ให้แก่เดก็ตัง้

แต่เยาวัย

13.4 เดก็ไดเ้ผยแพรผ่ลงานศลิปะเดก็ให้ปรากฎ

แพร่หลาย

ใบสมคัร

ประกวดวาดภาพ

งาน ม.อ. วิชาการประจำป ี2552 ครัง้ท ี ่ 5

ณ หอสมุดจอห์น เอฟ  เคนเนดี้  สำนักวิทยบรกิาร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ระดับอนุบาล

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่..........................

ระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่....................

******************************************

ชื่อ............................................................................

เรียนอยู่ระดับชั้น.........................................................

โรงเรียน............................................................

ถนน...................................ตำบล..............................

อำเภอ........................จังหวัด.....................................

อยู่บ้านเลขที่.............ถนน...........................................

ตำบล........................อำเภอ...........................................

จังหวัด...........................โทรศัพท์...............................

ลงชื่อ......................................................

ผู้สมัคร

ณ หอ้งโถงทีอ่า่นหนงัสอื 24 ชั่วโมง

ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

สำนักวิทยบริการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สำนักวิทยบรกิาร

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์

ขอเชญิเขา้รว่มกจิกรรม

ประกวดวาดภาพงาน ม.อ. วิชาการ

ประจำป ี2552

วันเสารท์ี่ 15 สิงหาคม 2552

ประเภทเดี่ยว ประเภทครอบครวั


