โครงการประกวดภาพถ่ายใน สจล. ประจาปี 2558
หัวข้อ “ช่วงเวลาแห่งความประทับใจของชาว สจล.”
....................................
1. ชื่อโครงการ
โครงการประกวดภาพถ่ายใน สจล. ประจาปี 2558 หัวข้อ “ช่วงเวลาแห่งความประทับใจของชาว สจล.”
2. หลักการและเหตุผล
ในการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ไปสู่กลุ่มเป้าหมายโดยผ่านช่องทางสื่อต่างๆ นั้น “ภาพถ่าย” มีความสาคัญ
อย่างมาก เพราะภาพถ่ายจะช่วยสื่อความหมาย ช่วยดึงดูดความสนใจ และสร้างความเข้าใจในข่าวสารได้มากยิ่งขึ้น
ดังคากล่าวที่ว่า “ภาพ 1 ภาพ สามารถบอกเล่าแทนคาพูดได้เป็นร้อยเป็นพันคา”
ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็น
หน่ว ยงานหลักในการเผยแพร่ป ระชาสั มพัน ธ์ข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ ของสถาบัน ในการสร้างภาพลั กษณ์ที่ดีของ
สถาบัน สู่สังคมและสาธารณะชนทั่วไป ซึ่งในการเผยแพร่ข่าวสารดังกล่าวนั้ น จะต้องมีภาพเพื่อใช้ประกอบข่าวสาร
กิจกรรมต่างๆ ด้ว ย ที่จ ะสามารถช่วยสื่อสารสร้างความเข้าใจ มีความสวยงามดึงดูดความสนใจ ทาให้ข่าวชวน
ติดตามเรื่องราวมากยิ่งขึ้น
ในสถาบัน มีบุคลากรและนักศึกษาที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการถ่ายภาพจานวนมาก จึงน่าจะมี
ส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานภาพที่จะนามาใช้ประกอบข่าวสารของสถาบัน เพื่อการมีส่วนร่วมและสร้างความ
ภาคภูมิใจแก่บุคลากร จึงขอเชิญชวนอาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้า หน้าที่ และนักศึกษาของสถาบัน ร่วมกัน
ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมการประกวด เพื่อนาไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของสถาบัน เช่น ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
เช่น แผ่นพับ, โปสเตอร์, เอกสารเผยแพร่, จดหมายข่าว, แผ่นปลิว, การจัดทา ส.ค.ส., การจัดทาปฏิทิน, เอกสาร
แนะนาสถาบันต่างๆ ต่อไป
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สจล. ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของสถาบัน ส่งผลงานเข้าประกวดใน โครงการประกวด “ถ่ายภาพใน สจล.” ประจาปี 2558
4.2 เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบัน ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
4.3 เพื่อช่วยกันส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบัน
5. หัวข้อในการจัดประกวด
หัวข้อ “ช่วงเวลาแห่งความประทับใจของชาว สจล.”
ซึ่งเป็นภาพทีน่ าเสนอภาพบุคคลเดี่ยว หรือกลุ่ม ในอารมณ์ อิริยาบถ ที่แสดงออกถึงความสนุกสนาน สดใส
สดชื่น ร่าเริง มีชีวิตชีวา หรืออาจเป็นการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ในเชิงบวก สื่อความหมายในภาพลักษณ์
ที่ดีของสถาบัน
สถานที่ถ่ายทาอาจถ่ายในบริเวณสถาบัน หรือภายนอกสถาบัน ได้โดยต้องมีสิ่งที่แสดงให้ เห็นถึงสถาบันใน
ลักษณะต่างๆ ปรากฏอยู่ในภาพ เช่น ตราสัญลักษณ์บนเสื้อผ้า หมวก ธง สติ๊ กเกอร์ เพื่อให้ภาพสื่อความหมาย และ
สะท้อนถึงความเป็นชาว สจล.
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6. รางวัล
6.1
6.2
6.3
6.4

รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 มี 1 รางวัล จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มี 1 รางวัล จะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล จะได้รับเงินรางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

7. กติกาการประกวดภาพถ่าย
7.1 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นนักศึกษา บุคลากร ของสถาบัน
7.2 ภาพที่ส่งประกวดต้องถ่ายด้วยระบบดิจิตอลที่มีความละเอียดไม่ต่ากว่า 6 ล้านพิกเซล
7.3 การส่งภาพเข้าประกวด มีสิทธิ์ส่งภาพได้ท่านละไม่เกิน 2 ภาพ โดยภาพไม่ซ้ากัน
7.3 ทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องส่งไฟล์ภาพและอัดภาพสี ขนาดด้านกว้างยาว 10X12 นิ้ว
7.4 ผู้ส่งต้องเขียน/พิมพ์ ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, สังกัด, หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก และติดไว้อย่าง
ชัดเจนทีด่ ้านหลังของรูปภาพ (ทุกภาพ)
7.5 ผู้ส่งต้องพิมพ์รายละเอียด ชื่อภาพ สถานที่ที่ถ่าย แนวคิดและความหมายของภาพโดยสรุป และระบุ
รายละเอียด การถ่ายภาพ ยี่ห้อกล้อง ขนาดหน้ากล้อง ความเร็วชัตเตอร์ อย่างชัดเจนทุกภาพ
บันทึกเป็นไฟล์ Word แยกของแต่ละภาพ และส่งมาพร้อมกับไฟล์ภาพ (ลงในแผ่นCD)
7.6 ภาพที่ส่งทุกภาพจะต้องมีสิ่งแสดงให้เห็นถึงสถาบัน ปรากฏอยู่ในภาพ
7.7 ภาพที่ส่งจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่ใดมาก่อน
7.8 สามารถใช้กรรมวิธีพิเศษในการถ่ายภาพ หรือตกแต่งแก้ไขภาพได้ แต่ต้องไม่เกินความจริงตาม
ธรรมชาติ
7.9 ภาพและไฟล์ภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบัน
7.10 ผู้จัดพยายามรักษาภาพที่เข้าประกวดให้ดีที่สุด กรณีภาพเกิดความเสียหาย สูญหายเจ้าของภาพไม่มี
สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
7.11 คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพมีสิทธิ์กาหนดวิธีการตัดสินและความคิดเห็นของกรรมการให้
ถือเป็นที่สุด โดยไม่รับการอุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
7.12 ผู้จัดประกวดมีสิทธิ์คัดเลือกภาพ เพื่อนาออกแสดงในสถานที่ต่างๆ จัดพิมพ์เผยแพร่หรือนาภาพไปใช้
ประกอบข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ เอกสารแนะนาสถาบันฯ อื่นๆ ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ
แก่เจ้าของภาพ
7.13 ผู้จัดถือว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดทราบกติกา และยินดีปฏิบัติตามทุกประการ
8. กาหนดการตัดสินและประกาศผล
8.1 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดประกวด วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557-24 เมษายน 2558
8.2 เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันที่ 2-24 เมษายน 2558
ณ ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ สจล.
8.3 ตัดสินผลงาน วันที่ 29 เมษายน 2558
8.4 ประกาศผล วันที่ 30 เมษายน 2558
***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งภาพประกวด ที่ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทร. 02-329-8000 ต่อ 3781-2, 3179 ในวัน-เวลาราชการ หรือ
www.pr.kmitl.ac.th
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