รวมพล เด็กศิลปจากทั่วประเทศ มา...

กับการแขงขันสุดทาทาย

“โชวอารต”

การประกวดศิลปะและการออกแบบ : ลานนารวมสมัย ป 2563

Art and Design Contest:

Lanna Contemporary 2020
รับฟงการแบงปนประสบการณการทำงานศิลปะ
เต็มอิ่มกับเวิรคช็อปเสริมสรางความคิดสรางสรรค
กับศิลปนช�อดังระดับประเทศ

เรียนรูศิลปหัตถกรรมและวัฒนธรรมลานนาในยุค Covid-19 ไปพรอมๆ กัน

ชุมชนแกะสลักไม
บานถวาย
จ.เชียงใหม

ชุมชนรมบอสราง
กระดาษสา
จ.เชียงใหม

ชุมชนเครื่องปนดินเผา
บานเหมืองกุง
จ.เชียงใหม

ชุมชนผาทอลานนา
สถาบันผาทอ
จ.ลำพูน

จุดประกายความต�นตัว
การสรางสรรคงานศิลปะ สูชุมชนและสังคม
โดย คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รางวัล

คุณสมบัติ
ประเภทที่ 1
สถาบันคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถดานทัศนศิลป และดาน
การออกแบบ ชั้นปที่ 3 หรือ 4 เขารวมโครงการฯ ในนามสถาบัน
สถาบันละ 2 คน

รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชมเชย

ประเภทที่ 2
นักศึกษาทีก่ ำลังศึกษาดานศิลปะและการออกแบบในระดับปริญญาตรี
ชั้นปที่ 3 หรือ 4 จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ สมัครเขารวม
โครงการฯ ในนามของตนเอง

ทุกรางวัลไดรับโลประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตร
ผูเขารวมโครงการที่ผานการคัดเลือกทุกคนจะไดรับเกียรติบัตรเขารวมโครงการ

ดาวน โหลด

สมัครเขารวมโครงการ
www.finearts.cmu.ac.th

กำหนดการ
เปดรับสมัคร
ประกาศผลการคัดเลือก

บัดนี้ - 14 สิงหาคม 2563
21 สิงหาคม 2563

ประกวดสรางสรรคผลงาน

5 - 11 กันยายน 2563

ประกาศผลการตัดสิน
พิธีมอบรางวัล แสดงนิทรรศการ

พฤศจิกายน 2563
พฤศจิกายน 2563

จากวีดีโอคลิป (Portfolio)

ลงพื้นที่กับชุมชน และเวิรคช็อป

รายละเอียดโครงการ
www.finearts.cmu.ac.th

ไดรบั เงิน 100,000 บาท
ไดรับเงิน 60,000 บาท
ไดรับเงิน 30,000 บาท
ไดรับเงิน 10,000 บาท

หมายเหตุ : วัน เวลา สถานที่และรูปแบบกิจกรรม
อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมของสถานการณ

การประกวดศิลปะและการออกแบบ:
ลานนารวมสมัย ป 2563

Art and Design Contest:
Lanna Contemporary 2020

เง�อนไขการแขงขัน
1. สถาบันคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถดานทัศนศิลปและดาน

การออกแบบ ชัน้ ปท่ี 3 หรือ 4 สถาบันละ 2 คน เขารวมโครงการฯ
2. นั ก ศึ ก ษาที ่ ส นใจและกำลั ง ศึ ก ษาด า นศิ ล ปะในระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ชั้นปที่ 3 หรือ 4 จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ สามารถสมัคร
เขารวมโครงการฯ ในนามของตนเองได

3. ผูสมัครจะตองสงคลิปวิดีโอแนะนำตัว และนำเสนอแฟมสะสมผลงาน
พรอมแนบเอกสารประกอบการสมัครดังรายละเอียดในหัวขอ “ขั้นตอน
การรับสมัคร” ใหครบถวน
4. ผูที่ ไดรับการคัดเลือกเขาแขงขันจะตองรวมทำกิจกรรมที่กำหนดไว
ณ ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน
เปนเวลา 7 วัน (5 - 11 กันยายน 2563)
5. ผูเ ขารวมแขงขันตองสรางสรรคงานศิลปะทีศ่ นู ยการศึกษามหาวิทยาลัย
เชียงใหม “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน เทานั้น ไมสามารถนำชิ้นงาน
ออกไปดำเนินการนอกสถานที่ ได
6. ผูเขารวมแขงขันจะตองทำงานรวมกับผูอ�นตางสถาบันได
7. ผลงานที่สรางสรรคจะตองไมมีเร�องราวหรือเนื้อหาที่ละเมิดตอสถาบัน
พระมหากษัตริย ศีลธรรม จริยธรรม และกอใหเกิดความแตกแยก
ในสังคมหรือการเมือง
8. หากไมเปนไปตามเง�อนไข คณะวิจิตรศิลปขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณา
ตัดสิทธิ์ ในการเขารวมโครงการ ไดตามเห็นสมควร

วัสดุอุปกรณ
คณะกรรมการดำเนินการแขงขันจะจัดหาวัสดุศิลปหัตกรรมไว ให
เทานั้น หากมีสิ่งใดที่ผูเขาแขงขันตองการใชตามความถนัดเฉพาะตัว
สามารถจัดหามาเองได

ลิขสิทธิ์ของผลงาน
ผลงานที่ ไดรับรางวัลถือเปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
มีสิทธิ์ ในการจัดพิมพเผยแพรผลงานในสูจิบัตร เอกสารสิ่งพิมพ และ
สารสนเทศสมัยใหมทุกประเภทไดตามความเหมาะสมกับรูปแบบในการใชงาน
นอกจากนี้สิทธิ์ ใดๆ อันเกี่ยวของหรือเกี่ยวเน�องกับผลงานใหเปนสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมทั้งสิ้น
ส� อ เผยแพร ก ิ จ กรรมตลอดทั ้ ง โครงการถื อ เป น ลิ ข สิ ท ธิ ์ ข อง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับคณะวิจิตรศิลปมหาวิทยาลัยเชียงใหม

ขั้นตอนการรับสมัคร
1. กรอกใบสมัครผานทาง www.finearts.cmu.ac.th
2. ผู  ส มั ค รต อ งกรอกรายละเอี ย ดการสมั ค ร อย า งชั ด เจนครบถ ว น
3. ผู  ส มั ค รจะต อ งอั พ โหลดไฟล ภ าพผลงานศิ ล ปกรรมหรื อ ผลงาน
ออกแบบของตนเอง (Portfolio) อธิ บ ายแนวคิ ด ของผลงานสั ้ น ๆ
ไมนอยกวา 3 ผลงาน
4. ผูสมัครจะตองอัพโหลดไฟลวิดีโอคลิปแนะนำตัวเองและนำเสนอผลงาน
ศิลปกรรมหรือผลงานออกแบบ (ขอ 3.) ในรูแบบ MP.4 และ Upload
คลิปลง YouTube หรือ Google Drive หรือ Microsoft OneDrive
อยางใดอยางหนึ่ง ความยาวคลิปวิดีโอทั้งหมดไมเกิน 5 นาทีหรือไมเกิน
3 GB จากนั้น Copy Link แลวนำมาวางที่ชอง การฝากลิงค ในหนา
เว็บไซตรับสมัคร
สำหรับ Microsoft OneDrive และ Google Drive ใหตั้งคาแชรไฟล
ในสวนของลิงค ใหเลือก “Anyone with the link can view”
หรือใครก็ตามที่คลิกเขามาทางลิงคจะสามารถดูได
5. ผู  ส มั ค รจะต อ งอั พ โหลดไฟล แ นบเอกสารประกอบการสมั ค รดั ง นี ้
5.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
(รับรองสำเนาภูกตองและลงวันที่กำกับ)
5.2 หนังสือรับรองสถานภาพการเปนนักศึกษา 1 ฉบับ

การตัดสิน
1. การตัดสินงานใชเกณฑการตัดสินจากคุณภาพของผลงานแตละชิ้น
โดยไม แ ยกเทคนิ ค แต จ ะประเมิ น และยึ ด ถื อ คุ ณ ค า ของตั ว งานนั ้ น ๆ
เปนสำคัญ
2. หากไมมีผลงานใดผานเกณฑการพิจารณาสำหรับรางวัลใดรางวัลหนึ่ง
คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์การใหรางวัลนั้น
3. การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
4. ผลงานที่ ไดรับรางวัลและคัดเลือกใหรวมแสดงจะไดรับการจัดแสดง
นิทรรศการ ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
053 944833, 053 218279-80
หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ที ่ อ ยู  239 ถนนนิ ม มานเหมิ น ทร ตำบลสุ เ ทพ อำเภอเมื อ ง
จังหวัดเชียงใหม 50200
(ในวันและเวลาราชการ)
การประกวดศิลปะและการออกแบบ:
ลานนารวมสมัยป 2563

Art and Design Contest:
Lanna Contemporary 2020

การประกวดศิลปะและการออกแบบ : ลานนารวมสมัย ป 2563

Art and Design Contest:

กำหนดการ

Lanna Contemporary 2020
สถานที่

กิจกรรม / เนื้อหา

วันที่
บัดนี้ - 14 สิงหาคม 2563

สมัครเขารวมโครงการฯ
อัพโหลดวิดีโอคลิปพรีเซนต

ทางเว็บไซต
www.finearts.cmu.ac.th

17 สิงหาคม 2563
18 สิงหาคม 2563

คณะกรรมการพิจารณา วิดีโอคลิป
แนะนำตัวเองและนำเสนอผลงานศิลปกรรม
(Portfolio) ของผูสมัคร

คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม

21 สิงหาคม 2563

ประกาศรายช�อผูมีสิทธิ์เขารวมโครงการฯ

ทางเว็บไซต
www.finearts.cmu.ac.th

5 - 11 กันยายน 2563

เรียนรูศิลปะลานนา ลงพื้นที่กับชุมชน
ปฏิบัติการสรางสรรคผลงาน

ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม
“หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน

พฤศจิกายน 2563

ประกาศผลการตัดสิน
พิธีมอบรางวัล แสดงนิทรรศการ
การเสวนาศิลปวัฒนธรรมลานนารวมสมัย

หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

วันที่
วันที่ 1 :
5 กันยายน 2563

วันที่ 2 :
6 กันยายน 2563

วันที่ 3 :
7 กันยายน 2563
วันที่ 4 :
8 กันยายน 2563
วันที่ 5 :
9 กันยายน 2563
วันที่ 6 :
10 กันยายน 2563
วันที่ 7 :
11 กันยายน 2563

ภาคเชา เวลา 9.00 - 12.00 น.

ภาคบาย เวลา 13.00 - 17.00 น.
เรียนรูศิลปะลานนา ลงพื้นที่กับชุมชน
สถาบันผาทอมือหริภุญชัย จ.ลำพูน
ชุมชนแกะสลักไมบานถวาย
อ.หางดง จ.เชียงใหม

ลงทะเบียน / เปดโครงการ
บรรยายหัวขอ Art and Design
โดย ศิลปนรับเชิญ

•
•

เรียนรูศิลปะลานนา ลงพื้นที่กับชุมชน
ชุมชนเคร�องปนดินเผาบานเหมืองกุง
อ.หางดง จ.เชียงใหม
• ชุมชนรมบอสราง / กระดาษสา
อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม
•

• แตละกลุมสงแบบภาพราง
• คณะกรรมการคอมเมนตภาพราง

ระดมความคิด

• คณะกรรมการให โจทย ในการประกวด
• ผูเขาแขงขันจับกลุม กลุมละ 4 คน
• ออกแบบภาพรางการนำเสนอแนวทาง

ในการออกแบบ (Sketch Design)

พัฒนา ปรับปรุง แก ไขภาพรางในสตูดิโอ

ปฏิบัติการสรางสรรคผลงานในสตูดิโอ หรือลงพื้นที่กับชุมชน
(แลวแตความตองการของแตละกลุม)
ปฏิบัติการสรางสรรคผลงานในสตูดิโอ
หรือลงพื้นที่กับชุมชน

คณะกรรมการประเมินความคืบหนาของผลงาน
โดยผูทรงคุณวุฒิ / ชุมชน / ผูประกอบการ

พัฒนาสรางสรรคผลงานในสตูดิโอ
เพ�อให ไดผลงานที่เสร็จสมบูรณ
• คณะกรรมการตัดสินการประกวด
• ปดโครงการ

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : วัน เวลา สถานที่และรูปแบบกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมของสถานการณ

การประกวดศิลปะและการออกแบบ:
ลานนารวมสมัย ป 2563

Art and Design Contest:
Lanna Contemporary 2020

ใบสมัคร ประเภทที่ 1 สมัครผานสถานศึกษา

ใบสมัครเลขที่
วันที่

.....................................................

...............................................................................

(สำหรับเจาหนาที่)

โครงการประกวดศิลปะและการออกแบบ หัวขอ “ลานนารวมสมัย ป” 2563
(Art and Design Contest : Lanna Contemporary 2020)
� สถาบันการศึกษา ................................................................................................................................................................... จังหวัด ...........................................................................
ชือ
� คณะ ........................................................................................................................................ ชือ
� คณบดี .................................................................................................................................
ชือ
ที�อยู่ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
� อาจารย์ผู้รับผิดชอบ .............................................................................................................................................................................................................................................................
ชือ
โทรศัพท์ ..................................................................................................................................... โทรสาร.........................................................................................................................................
Email ............................................................................................................................................. Line ID.........................................................................................................................................
� นักศึกษา .................................................................................................................. ชือ
� เล่น .......................................... อายุ .................... ป�
ชือ
ติดรู ปถ่าย
1 x 1.5 นิ�ว

ถ่ายไม่เกิน
6 เดือน

� .....................
ชั�นป�ที� ................................ สาขาวิชา ....................................................................................................................... ขนาดเสือ
ที�อยู่ .................................................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ........................................................................................ Line ID......................................................................................................................
Email .............................................................................................................................................................................................................................................

� ผสม อื�นๆ) .....................................................................................................................
เทคนิคในการสร้างผลงานที�ถนัด (เช่น สีน�ามัน, สีอะคริลิค, สือ
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

สะดวกนําเสนอแฟ�มผลงานต่อคณะกรรมการฯ ด้วยตนเอง ณ คณะวิจิตรศิลป� มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันจันทร์ที� 22 มิถน
ุ ายน 2563

วันอังคารที� 23 มิถน
ุ ายน 2563

� นักศึกษา .................................................................................................................. ชือ
� เล่น .......................................... อายุ .................... ป�
ชือ
ติดรู ปถ่าย
1 x 1.5 นิ�ว

ถ่ายไม่เกิน
6 เดือน
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โทรศัพท์ ........................................................................................ Line ID......................................................................................................................
Email .............................................................................................................................................................................................................................................

� ผสม อื�นๆ) .....................................................................................................................
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.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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� วัดจากรอบอก : S = 36 , M = 38 , L = 40 , XL = 42 , XXL = 44
ขนาดเสือ

ผู้สมัครต้องส่งภาพถ่ายผลงาน (Portfolio) จํานวน 5 ผลงานและแนวคิดของผลงานแต่ละชิน
� (ทั�งสองคน) บันทึกลงในแผ่น CD
ติดชื่�อ-นามสกุล บนแผ่น CD ให้ชัดเจน พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี�
1. ใบสมัครที�กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ ติดรู ปถ่าย

จํานวน 1 ฉบับ

3. เอกสารแสดงสถานภาพการเป�นนักศึกษา

� และวันที�
คนละ 1 ฉบับ เขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงชือ

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

� และวันที�
คนละ 1 ฉบับ เขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงชือ

ยื�นด้วยตนเองหรือทางไปรษณียท
์ ี� หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที�อยู่ เลขที� 239 ถนนสุเทพ อําเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
วงเล็บมุมซองด้านล่างซ้ายมือว่า

โครงการประกวดศิลปะและการออกแบบ : ล้านนาร่วมสมัย ป� 2563

ภายในวันที� 15 มิถน
ุ ายน 2563 (ยึดวันที�ตามตราประทับไปรษณียเ์ ป�นสําคัญ)
สอบถามเพิ�มเติม : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.30 น. โทรศัพท์ 053 218279, 053 944833
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อัพโหลดไฟล์วิดีโอคลิปแนะนํ าตัวเองและนํ าเสนอผลงานศิลปกรรม (Portfolio) ของผู้สมัคร
อัพโหลดไฟล์รูปผลงานศิลปกรรม (Portfolio) ชิน
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อัพโหลดไฟล์สาํ เนาบัตรประจําตัวประชาชน (รับรองสําเนาภูกต้องและลงวันที�กํากับ)
อัพโหลดไฟล์หนังสือรับรองสถานภาพการเป�นนักศึกษา
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