กิจกรรมมการจััดประกวดดหนังสัน้ และกาารตูนแออนิเมชัน
ภายยใตหัวขอ สันติสุขที่ยั่งยืยน

รายงานบริการวิชาการ ประจํ
รายงานบรการวชาการ
ประจาป
าป 2553 | 27/03/55

1 พฤศศจิกายน 25552 – 27 พฤษภาคม
พ
2553
2
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กําหนดกการ กิจกรรรมการจััดประกวด
ดหนังสั้น
แลละการตนู แอนิ
แ เมชัน ภายใตหัวขอ สันติสุขที่ยั่งยื น
โครงการ “สื่อการเรียนรูรูสันติวิธีในจัังหวัดชายแดนภาคใต”
จััดโดย ศูนยศกษาและพั
ึ
ฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิ
ม ดล รวมกับ
คณะวิทยาการสื
ท
่อสาาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

รายงานบริการวิชาการ ประจําป 2553 | 27/03/55

กิจกรรม
ประกาศ/รัรับสมัครผูเขารรวม
ประกวดหหนังสัน้ และกาารตูน
แอนิเมชั่น
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ผูสมัครเขารับการอบรมมเชิง
ปฏิบัติการรเรื่อง “สันติวธีธิ กี ับ
การสรางสสรรคผลงานผานสื่อ
การตูนแออนิเมชั่นและหนังสั้น”

กําหนดการร
1 พ.ย. 52 30 ธ.ค. 5 2

รายละเอียี ด
- ผูสมัครทีมละ 1-5 คน
- ความยาวของผลงาน
1) หนั
ห งสั้น ความยยาว 10-20 นาทีที
2) การ
ก ตูนแอนิเมชชั่น ความยาว 55-10 นาที
- หลักฐานการสมั
ก
คร ผูสมัครทุกคคนตองสงหลักฐาน
ก พรอม
ลงชืชือ่ รับรองสําเนนาถูกตอง ดังนี้
1) สําเนาบัตรประะจําตัวนักศึกษ า หรือ
2) สําเนาบัตรประะจําตัวประชาชชน หรือ
3) สําเนาบัตรขาราชการ/พนักงาาน
- สงใบสมัครทางไปปรษณีย มาที่
คณะะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาาลัยสงขลานคครินทร
วิทยาเขตป
ย
ตตานี เลขที่ 181 ถ.เจจริญประดิษฐ
ต.รูสะมิ
ส แล อ.เมือง จ.ปตตานี รหหัสไปรษณีย 94000
9

กลางเดือน ม..ค. 53 - กําหนดการและรา
ห
ายละเอียด ทางงคณะผูจัด จะแจงใหทราบ
และะติดตอผานทางโทรศัพท หรืรือ E-mail ของงผูสมัคร
- ผูเขาอบรมจะได
า
รับเกียรติบัตรผผานการอบรมเเชิง
ปฏิฏิบัติการ
- สําหรั
ห บผูที่ติดภารกิจ ไมสามารถถเขารับการอบบรมได
สามมารถชมเทปบันทึ
น กภาพการจัจัดอบรม ทางเว็บไซตคณะ
วิทยาการสื
ย
่อสาร ได
ไ ที่
httpp://comm-sci.ppn.psu.ac.th/coommsci/

กําหนดการ
31 ม.ค. 53

ถายทําและผผลิตหนังสั้น

16 ก.พ. –
15 มี.ค. 53
16 ก.พ. –
31 มี.ค. 53
20 มี.ค. 53

สรางสรรคแและผลิตการตนแอนิ
ู
เมชั่น
สงหนังสั้นฉฉบับสมบูรณ

15 ก.พ. 53

สงผลงานกาารตนู แอนิเมชัชัน่ ฉบับ
สมบูรณ

5 เม.ย. 53

ประกาศผลการตัดสิน

20 เม.ย. 53

เผยแพรผลงงานที่ไดรับรางงวัล

25 เม.ย. 53
เปนตนไป

รายละเอียด
- สงผาน E-mail : มาทที่ joratai@bunnga.pn.psu.ac.th และ
ysakirroh@bunga.pnn.psu.ac.th
- สงผาน E-mail : มาที่ joratai@bun
unga.pn.psu.ac.th และ
ysakirroh@bunga.pnn.psu.ac.th
- สงผลงานในรูปแบบบ VCD หรือ DDVD ทางไปรษณีย มาที่
คณะวิวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี เลขที่ 181 ถ.เจริริญประดิษฐ
ต.รูสะมิ
ะ แล อ.เมือง จ.ปตตานี รหัสสไปรษณีย 944000
- สงผลงานในรูปแบบบ VCD หรือ DDVD ทางไปรษณีย มาที่
คณะวิวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี เลขที่ 181 ถ.เจริริญประดิษฐ
ต.รูสะมิ
ะ แล อ.เมือง จ.ปตตานี รหัสสไปรษณีย 944000
- ประกาศผลการตัดสินผานทางเว็บบไซตคณะวิทยาการ
ย
สื่อสาาร
- รางวัลชนะเลิ
ล
ศ 50,0000 บาท พรอมมโลรางวัลและะ
เกียรติติบัตร
- รางวัลชมเชย
ล
2 รางววัลๆ ละ 5,0000 บาท พรอมโลรางวัล
และเกีกียรติบัตร
- เผยแพพรทางเว็บไซตตคณะวิทยากาารสื่อสาร :
http:///comm-sci.pn.psu.ac.th/commmsci/ และเว็บไซต
บ ศูนย
ศึกษาและพัฒนาสันติ
น วิธี มหาวิทยยาลัยมหิดล

สอบบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดทีท่ ฝายประสานนงานโครงการร : อรทัย จารุวิวเิ ศษ และพิมพพชนก พลวรรณ
โทรรศัพท/โทรสาาร 0 7334 96922 หรือ E-maill : joratai@bunnga.pn.psu.ac..th

รายงานบริการวิชาการ ประจํ
รายงานบรการวชาการ
ประจาป
าป 2553 | 27/03/55

กิจกรรม
สงโครงรางงหนังสั้นและกการตูน
แอนิเมชั่น
สงบทและ SStory Board
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