ประกวดออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ "ชวนเรียน สถาปัตย์ วลัยลักษณ์"

สำนักวิชำสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักเรี ยนสายสามัญ
และสายอาชีพ ที่กาลังศึกษาในระดั บมัธ ยมปลาย หรื อ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกสถาบัน ส่งผลงำนเข้ำ
ร่วมกำร ประกวดออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ "ชวนเรี ยน สถาปัตย์ วลัยลักษณ์" ชิงรำงวัลรวมมูลค่ำกว่ำ
20,000 บำท พร้ อมประกำศนียบัตร
สำนักวิชำสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย 4 สำขำได้แก่
สถำปัตยกรรม กำรออกแบบภำยใน ภูมิสถำปัตยกรรม และกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยสำขำวิชำแห่งกำรเรียนรู้
ทั้งสี่ที่ผสมผสำนกัน ทำให้สำนักวิชำแห่งนี้เน้นเรื่องควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรเรียนรู้ร่วมกัน และควำมสนุกในกำร
เรียนรู้ควำมโดดเด่นของสำนักวิชำ โดยกำรเรียนรู้ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติในวิชำพื้นฐำนทำงมิติ
สัมพันธ์ ทฤษฎีและประวัติศำสตร์ของกำรออกแบบ และวิชำทำงเทคโนโลยีและสำรสนเทศดิจิตอล เพื่อให้เท่ำทัน
กับควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็วของโลกปัจจุบันและอนำคต จึงขอเชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมปลำย
ส่งผลงำนเข้ำร่ว มกำรประกวดออกแบบโปสเตอร์ ภำยใต้หัวข้อ "ชวนเรียน สถำปัตย์ วลัยลั กษณ์"

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีสำหรับ สนับ สนุนส่งเสริมให้ นักเรียนได้แสดงทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ และควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ได้พัฒ นำควำมสำมำรถในเชิงสร้ำงสรรค์ออกแบบสื่ อ ของตนให้ เป็นที่ประจักษ์แก่ส ำธำรณชน
รวมถึงเก็บเกี่ยวประสบกำรณ์ที่ได้รับ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงพัฒนำตนเองต่อไปในอนำคต
2. เพื่อเป็น กำรประชำสั มพันธ์หลั กสูตร สำนักวิชำสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ และ
มหำวิทยำลัยวลั ยลั กษณ์ เป็ นที่รู้จักในวงกว้ำง
คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
1. นักเรียนสำยสำมัญ และสำยอำชีพ ที่กำลังศึกษำในระดับมัธยมปลำย หรือ ประกำศนียบัตร
วิชำชีพ ทุกสถำบัน ไม่จำกัดสำขำวิชำ สำมำรถส่ งผลงำนเข้ำประกวดได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ ม (จำนวน
สมำชิกไม่เกิน 2 คนต่อกลุ่ ม) ไม่จำกัดจำนวนทีมต่อ 1 สถำบัน
กติกาการสมัคร
1. ผู้เข้ำร่ว มประกวดสำมำรถส่ งผลงำนเข้ำประกวดได้ มำกกว่ำ หนึ่งชิ้นงำนต่อหนึ่งกลุ่ม/เดี่ยว แต่
สำมำรถรับ รำงวัลสูงสุดได้เพีย ง 1 รำงวัล ยกเว้น ผู้ ที่ได้รับรำงวัล Popular Vote อำจจะเป็นคนเดียวกับผู้
ได้รับรำงวัล ที่ 1, 2, 3 หรื อชมเชย ก็ได้
2. ต้องเป็นผลงำนกำรออกแบบด้วยตนเอง อันเกิดจำกแนวคิดและรูปแบบที่ไม่เคยมีกำรนำเสนอ
หรือส่งประกวดที่ใดมำก่อน ไม่ล ะเมิดลิ ขสิ ทธิ์งำนของผู้ อื่น หำกได้รับรำงวัล แล้ว ตรวจพบภำยหลัง รำงวัลที่
ได้รับจะถือเป็นโมฆะและถูกเรี ย กคืนทั้งหมด (ผู้ ออกแบบและส่งผลงำนเข้ำประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
หำกมีกำรเรี ย กร้ องจำกผู้ถูกละเมิด)
เนื้อหาของภาพ Poster
ผู้ส่งผลงำนออกแบบโปสเตอร์ ในหัว ข้อ "ชวนเรี ยน สถาปัตย์ วลัยลักษณ์" โดยโปสเตอร์ที่
ออกแบบนั้ นจะต้องมี ข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. มีกำรประชำสั มพันธ์ สำนักวิชำสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
ประกอบด้วย 4 สำขำได้แก่ สถำปัตยกรรม กำรออกแบบภำยใน ภูมิสถำปัตยกรรม และกำรออกแบบผลิตภัณฑ์
2. มีคำเชิญชวนให้มำเรี ยนสถำปัตย์ วลั ยลั กษณ์ โดยผู้สร้ำงผลงำนสำมำรถคิด หัวข้อหรือคำเชิญ
ชวนได้เอง
3. มีภำพประกอบไม่จำกัดเทคนิค (ภำพวำดมือ ,ภำพถ่ำย, ภำพจำกโปรแกรม,ภำพจำกเพจเฟสบุ๊ค
และเพจของสำนั กวิชำ) โดยผู้ออกแบบสำมำรถนำข้อมูล ตัวอักษรหรือข้อมูลรูป ภำพจำกเพจเฟสบุ๊คและเพจ
ของสำนักวิชำสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ มหำวิทยำลัยวลัยมำใช้ ในกำรออกแบบได้
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4. มีข้อมูลที่อยู่ และข้อมูล เพจของ สำนักวิชำสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ มหำวิทยำลัยวลัย
ลักษณ์
 สำนักวิชำสถำปัตยกรรมศำสตร์เเละกำรออกแบบ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
อำคำรปฏิบัติกำรทำงสถำปัตยกรรมเเละกำรออกแบบ
ที่ตั้ง 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่ำศำลำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80161.
โทร. 0-7567-3000 ต่อ 4231-3
การส่งผลงาน
1. ส่งผลงำนโดยแนบใบสมัคร พร้ อมระบุชื่อโครงกำรประกวด หัวข้อ "ชวนเรียน สถำปัตย์ วลั ย
ลักษณ์" มำที่ mail : suvita_333@hotmail.com
2. กรณีผลงำนที่สร้ ำงด้วยมือ ให้สร้ำงในกระดำษขนำด a3 โดยถ่ำยภำพผลงำนและส่ งเป็น
รูปแบบ PDF หรือ JPEG ขนำดไฟล์ ไม่ต่ำกว่ำ 3 MB
3. กรณีสร้ ำงผลงำนด้ว ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้สร้ำงในกระดำษขนำด a3 และส่งไฟล์ โดย
บันทึกผลงำนเป็น ไฟล์ .jpg และไฟล์โปรแกรม ที่ควำมละเอียดอย่ำงน้อย 300 dpi]
***ส่งผลงานได้ตั้ งแต่ วันนี้ จนถึงวัน ศุกร์ที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 23.59 น.
หลักเกณฑ์การตั ดสิน ผลงาน
1. ตอบโจทย์ แนวคิด “ชวนเรี ยน สถาปัตย์ วลัยลักษณ์" 50%
2. ควำมคิดสร้ ำงสรรค์ ควำมสวยงำม สมบูรณ์ในกำรออกแบบ 30%
3. ภำพรวมกำรนำเสนอ 20%
***กำรตัดสิน ของกรรมกำรให้ถือว่ำเป็นที่ สิ้นสุ ด
การประกาศผลรางวัล
1. วันเสำร์ที่ 6 เมษำยน 2562 เวลำ 18.00 น. ประกำศผลผู้เข้ำรอบ 10 ทีมสุ ดท้ำย เพื่อหำรำงวัล
Popular Vote
ติดตำมผลประกำศได้ที่
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2. วันเสำร์ที่ 6 เมษำยน 2562 เวลำ 18.00 น. เปิดรับโหวตบน Facebook เพื่อตัดสิ นรำงวัล
Popular Vote โดยนั บจำกจำนวน Like ที่คนกดให้โปสเตอร์แต่ล ะผลงำน ตั้งแต่วันที่ 6 - 10
เมษำยน 2562 (หยุดนับจำนวน Like วันพุธที่ 10 เมษำยน 2562 เวลำ 18.00 น.)
3. วันพฤหัส บดีที่ 11 เมษำยน 2562 เวลำ 18.00 น. ประกำศผลรำงวัลผู้ชนะเลิศ และรำงวัล อื่นๆ ทำง
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หมำยเหตุ
ผลงำนที่ได้รับ รำงวัลชนะเลิศ รองชนะเลิ ศ รำงวัลชมเชย และ Popular Vote สำนักวิชำสถำปัตยกรรม
ศำสตร์เเละกำรออกแบบ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ เพื่อใช้ในกำรเผยแพร่ ตีพิมพ์ และแสดงต่อสำธำรณชน กำร
จัดแสดงนิทรรศกำร กำรเผยแพร่ ทำงสื่ อโฆษณำประชำสัมพันธ์ เป็นลิ ขสิ ทธิ์ของสำนักวิชำสถำปัตยกรรม
ศำสตร์และกำรออกแบบ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
ทุนการศึกษาสาหรั บผู้ชนะการประกวด
 รำงวั ล ชนะเลิ ศ ได้ รั บ ทุ น กำรศึ ก ษำ 10,000 บำท และประกำศนี ย บั ต ร
 รำงวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 ได้ รั บ ทุ น กำรศึ ก ษำ 3,000 บำท และประกำศนี ย บั ต ร
 รำงวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 ได้ รั บ ทุ น กำรศึ ก ษำ 2,000 บำท และประกำศนี ย บั ต ร
 รำงวั ล ชมเชย 2 รำงวั ล ได้ รั บ ทุ น กำรศึ ก ษำรำงวั ล ละ 1,000 บำทรวม 2,000 บำท และ
ประกำศนียบัตร
 รำงวั ล Popular Vote (ยอดไลค์ ย อดแชร์ เ ยอะ) ได้ รั บ ทุ น กำรศึ ก ษำ 3,000 บำท และ
ประกำศนียบัตร
 ผู้ เ ข้ ำ รอบสุ ด ท้ ำ ยทุ ก คนจะได้ รั บ ประกำศนี ย บั ต รและของที่ ร ะลึ ก
หมำยเหตุ
1. ผู้ที่ได้รั บรำงวัล Popular Vote อำจจะเป็นคนเดียวกับผู้ได้รับรำงวัลที่ 1, 2, 3 หรือชมเชยก็ได้
2. หลังกำรประกำศรำงวัล ผู้ที่ได้รับรำงวัล ทุกท่ำน ต้องส่งเอกสำรเพื่อรับรำงวัล โดยระบุชื่อโครงกำร
ประกวดออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ "ชวนเรียน สถำปัตย์ วลัยลั กษณ์" บนมุมซอง
และแนบเอกสำรดังต่อไปนี้
1. บัตรประจำตัว ประชำชนพร้ อมลำยเซ็น
2. สำเนำบัตรบัตรประจำตัว นักศึกษำ (หรือใบรับรองจำกสถำบันกำรศึกษำ)
3. ใบสำคัญรั บเงิน (ส่ งให้ภ ำยหลั งประกำศผลรำงวัล )
ส่งมาทางไปรษณีย์ที่
สำนักวิชำสถำปัตยกรรมศำสตร์เเละกำรออกแบบ
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ อำคำรปฏิบัติกำรทำงสถำปัตยกรรมเเละกำรออกแบบ
ที่ตั้ง 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่ำศำลำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80161.
โทร. 0-7567-3000 ต่อ 4231-3
***จะมีการให้เงินรางวัล ประกาศนียบัต รพร้ อมของที่ระลึกให้ภายหลังการได้รับเอกสารทุกอย่างตาม
ข้อกาหนดแล้วเท่านั้น
ติดต่อสอบถาม
โทรสอบถำม : 0898259884
โทร. : 0-7567-3000 ต่อ 4231-3
Mail : suvita_333@hotmail.com

