
 
 

ที่ ศธ ๐๕๓๖/ว       มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
อ. เมือง จ. ก าแพงเพชร  ๖๒๐๐๐ 

   

                                                               22  มกราคม   ๒๕60 
 

เรื่อง ขอเชิญส่งนักเรียน/ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการในศตวรรษท่ี 21  
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน/วิทยาลัย......................................................... ..................................... 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. ก าหนดการ 
2. รายละเอียดการแข่งขันและใบสมัครร่วมกิจกรรม  

 

ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ขึ้น ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  ณ อาคารใหม่คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ และก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนเป็นการสร้าง
เครือข่ายทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร เขตพ้ืนที่ใกล้เคียงกับ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งในวันดังกล่าวมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งหมด      
9 สาขาวิชา ทั้งทางด้านสังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ดนตรี ศิลปะ และเทคโนโลยี ตลอดจน
กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ขบวนการประชาสังคมกับการลดความยากจนและความเหลือมล้ า  
 

ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ จึงขอเชิญ
โรงเรียน/ วิทยาลัยของท่าน ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ หรือนักศึกษาระดับชั้น ปวช. ปีที่ ๑-๓ 
เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการในศตวรรษที่ 21  ทั้งนี้ ขอความกรุณาแจ้งความประสงค์เข้า
ร่วมกิจกรรมฯ ตามใบสมัครที่แนบมาพร้อมนี้ หรือตอบกลับทางโทรสารหมายเลข ๐ ๕๕๗9 8087 หรือ 
สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์ ได้ที่ https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=180 
ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561  

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาส่งนักเรียน/ นักศึกษา ร่วมกิจกรรมฯ มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี  และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา  ณ  โอกาสนี้ 

                        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                    (รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
                                                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
โทร ๐ ๕๕๗๒ ๑๘๗๘   
โทรสาร ๐ ๕๕๗9 8087 
เว็บไซต์ https://huso.kpru.ac.th 

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=180
https://huso.kpru.ac.th/


 
ก ำหนดกำรกิจกรรมแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรในศตวรรษที่ 21  

วันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2561 
ณ  อำคำรใหม่คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

.............................................................................. 
 
วันพุธที่ 7 กุมภำพันธ์ 2561 

ภาคเช้า 

08.00 - 09.00 น. พิธีเปิดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องพุทธชาด ชั้น 2 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 กล่าวเปิดโดย... รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก  

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 กล่าวรายงานโดย... ผูช้่วยศาสตราจารย์สุชิน  รอดก าเหนิด   

 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

09.00 น.เป็นต้นไป กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 และกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ ฯ
12.00 - 13.00 น. พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันกิจกรรมในภาคเช้า 

ภาคบ่าย 

13.00 น. เป็นต้นไป กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 (ต่อ) 

15.00 น.-16.00 น. พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันกิจกรรมในภาคบ่าย 

 
หมายเหตุ    
 ก าหนดเวลาสถานที่และกิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จัดกิจกรรม การแขงขันทักษะทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 
โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 
ขอเชิญ ประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวขอ
“ศิลปะในการศึกษาThailand 4.0”



การแข่งขันประกวดวาดภาพในหัวข้อ “ศิลปะในการศึกษา Thailand 4.0” 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
 

...................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
  การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั้น เป็นสิ่งที่สำคัญของการศึกษาในประเทศไทยในยุคที่ต้องพัฒนาระบบ
การศึกษาของไทย ซึ่งทางภาครัฐฯ เอกชน กระทรวงต่างๆ  ให้ความสำคัญเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อต้องการให้
วงการศึกษามีความก้าวหน้าในหลากหลายด้าน สิ่งสำคัญของการเรียนรู้ในยุคประเทศไทยเรียกว่า Thailand 
4.0 นั้น คือการมุ่งเน้นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมต่อการศึกษา เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการ
ใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพิ่มศักยภาพและความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของเด็กไทย 
  การทำงานศิลปะในการศึกษายุค Thailand 4.0 นั้น มุ่งเน้นขับเคลื่อนกำลังสำคัญของการผนวก
เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับงานฝีมือให้มากที่สุด จะเห็นได้จาก การสร้างงานกราฟิก การวาดภาพ
ดิจิทัลเพ้นท์ติ้ง การสร้างภาพยนตร์แอนิเมชั่น ฯลฯ ที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ทางด้านศิลปะเข้ามามีส่วนช่วยให้
เกิดความสวยงามทันสมัยและน่าสนใจ การประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “ศิลปะในการศึกษา Thailand 
4.0” จึงต้องการให้นักเรียนผู้เข้าประกวดมีผลผลิตทางความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายทอดเนื้อหาเรื่องราวของ
ผลงานภาพวาดสีโปสเตอร์ออกมาจากความคิดของเยาวชนรุ่นใหม่ในยุค 4.0 เพื่อสะท้อนให้เห็นพลังการ
สร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับงานแข่งขันทักษะทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ที่ทาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดขึ้นอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

2.1 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนผู้เข้าประกวดมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายทอดเนื้อหา

เรื่องราวของผลงานภาพวาดสีโปสเตอร์ออกมาจากความคิดของเยาวชนรุ่นใหม่ในยุค 4.0 
2. เพื่อให้นักเรียนผู้เข้าประกวดกล้าแสดงออกและมีความสามารถทางทักษะวิชาการในด้านศิลปะ

จากกิจกรรมที่จัดขึ้น 
2.2 เป้าหมาย 
  ด้านปริมาณ  มีนักเรียนเข้าแข่งขันวาดภาพ 
  ด้านคุณภาพ  ได้ผลงานวาดภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด  
 

3. วิธีดำเนินการ 
3.1 ขั้นเตรียมการ แต่งตั้งคณะกรรมกาดำเนินงาน เพื่อจัดทำการแข่งขัน 
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3.2 ขั้นดำเนินการ 
3.3 ขั้นประเมินผล ประเมินผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม 

 

4. งบประมาณ 
4.1  งบประมาณสนับสนุนจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในกิจกรรม การแข่งขันทักษะทาง

วิชาการในศตวรรตที ่21 ในกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ จำนวนเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 
 
5. ผู้รับผิดชอบ 

5.1  โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

6.1 เพื่อกระตุ้นความคิดริเริ่มและสร้างทักษะด้านจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน 
6.2 เพื่อเป็นการผสมผสานระหว่างงานศิลป์กับทักษะความรู้ทางวิชาการ 
6.3 เพื่อเพิ่มสีสันบรรยากาศของงานกิจกรรม กิจกรรม การแข่งขันทักษะทางวิชาการในศตวรรตที่ 21 

 
......................................................
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รายละเอียดโครงการการแข่งขันประกวดวาดภาพในหวัข้อ 
“ศิลปะในการศึกษา Thailand 4.0” 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
 

...................................................... 
1. วัน เวลา และสถานที่ประกวด 
 การรับสมัคร เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ตามเอกสารการ
สมัครที่แนบมา หรือ มาสมัครด้วยตนเองที่หน้าห้องการประกวดในวันที่แข่งขัน 
 การแข่งขัน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องนาฏศิลป์ อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หลังใหม่) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ลงทะเบียนเวลา 8.00 น.เป็นต้นไป เริ่มแข่งขัน 9.00 – 12.00 น.  
 
2. ประเภทของการประกวด 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – 6)  
วัสดุที่ใช้ สีโปสเตอร์ วาดลงบนกระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ ขนาด A2 (42x59 เซนติเมตร) 
หมายเหตุ ผู้เข้าแข่งขันการประกวดให้นำวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง 

 
3. หัวข้อที่ใช้ในการประกวด  

3.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – 6) 
ประกวดในหัวข้อ “ศิลปะในการศึกษา Thailand 4.0” 

 
4. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 ใช้เวลาในการประกวด 3 ชั่วโมง 
  
5. การสมัครเข้าร่วมประกวดและติดต่อสอบถาม 
  แต่ละโรงเรียนสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวดวาดภาพ เริ่มรับสมัครวันที่ 22 มกราคม 2561 ถึง
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 โดยไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประกวดของแต่ละโรงเรียนที่ส่งเข้าร่วม หรือผูเ้ข้าร่วม
การแข่งขันสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง  
  ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ โทร 055-706-574 หรือ 055-706-555 ต่อ 1022,1023 ในวันและเวลา
ราชการ 
  รายละเอียดจากเว็บไซด์ได้ที่ https://huso.kpru.ac.th  
  facebook : https://www.facebook.com/HusoKPRU/ 



 4 

6. หลักเกณฑ์การตัดสิน (คะแนนรวม 100 คะแนน) 
6.1 คะแนนความคิดสร้างสรรค์   30 คะแนน 
6.2 คะแนนเนื้อหา (ตรงตามหัวข้อ)  30 คะแนน 
6.3 คะแนนความสวยงาม   20 คะแนน 
6.4 การจัดองค์ประกอบของภาพ   20 คะแนน 
     คะแนนรวม 100 คะแนน 
หมายเหต ุผลงานทุกชิ้นถือเป็นสิทธิ์ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

 
7. การประกาศผลการตัดสิน ณ ห้องนาฏศิลป ์อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
  การแข่งขัน คณะกรรมการประกาศผลการตัดสิน  เมื่อเสร็จสิ้นการประกวด เวลา 14.00 น. ผู้ชนะ
การแข่งขันในแต่ละรางวัล รอพิธีรับมอบรางวัล/เกียรติบัตร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน รอดกำเหนิด คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ 
  หมายเหต ุผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด จะอุทธรณ์มิได้ 
 
8. รางวัล 

8.1 รางวัลชนะเลิศ    ทุนการศึกษา 800 บาท/พร้อมเกยีรติบัตร 
8.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ทุนการศึกษา 600 บาท/พร้อมเกยีรติบัตร 
8.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ทุนการศึกษา 400 บาท/พร้อมเกยีรติบัตร 
8.4 รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล/พร้อมเกยีรติบัตร 
8.5 เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนที่ไม่ได้รับรางวัล 

 
9. เอกสารประกอบการสมัคร 

9.1 ใบสมัคร    1 ชุด 
9.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด 
 
หมายเหต ุไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนร่วมการแข่งขัน 

......................................................  
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ใบสมัครการแข่งขันประกวดวาดภาพในหัวข้อ 

“ศิลปะในการศึกษา Thailand 4.0” 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
...................................................... 

ชื่อ (นาย/นางสาว)......................................................นามสกุล....................................................อายุ..............ปี 
เลขบัตรประจำตัวประชาชน................................................................................................................................. 
เกิด..........................................................................ที่อยู่...................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
เบอร์โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อสะดวกที่สุด ระบุได้มากกว่า 1 หมายเลข).......................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
ชื่อสถานศึกษา...................................................................................................................................................... 
จังหวัด.................................................................................................................................................................. 
 
 ลงชื่อ.............................................................. 
    (.....................................................................) 
        ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
 
  ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ 
 ลงชื่อ.............................................................. 
    (.....................................................................) 
  อาจารย์ผู้ควบคุมผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
 
 
หมายเหต ุ  - ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันด้วยตนเอง 

- ส่งเอกสารการสมัคร ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ โทร 055-706-574 หรือ 055-706-555 ต่อ 1022,1023 ในวัน
และเวลาราชการ   

 
รายละเอียดจากเว็บไซด์ได้ที่ https://huso.kpru.ac.th/  หรือ facebook : https://www.facebook.com/HusoKPRU/ 


