
 

โครงการประกวดภาพถ่ายใน สจล. ประจําปี 2561 
........................................ 

 

1.  ชื่อโครงการ 
 โครงการประกวดภาพถ่ายใน สจล. ประจําปี 2561  หัวข้อ “มุมโปรดในสถาบันของฉัน”  
 

2.  หลักการและเหตุผล 
  

ในการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ไปสู่กลุ่มเป้าหมายโดยผ่านช่องทางสื่อต่างๆ น้ัน “ภาพถ่าย” มีความสําคัญ
อย่างมาก เพราะภาพถ่ายจะช่วยสื่อความหมาย ช่วยดึงดูดความสนใจ และสร้างความเข้าใจในข่าวสารได้มากย่ิงขึ้น 
ดังคํากล่าวที่ว่า “ภาพ 1 ภาพ สามารถบอกเล่าแทนคําพูดได้เป็นร้อยเป็นพันคํา” 

สํานักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
(สจล.) เป็นหน่วยงานหลักในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ ของสถาบัน ในการสร้างภาพลักษณ์ที่
ดีของสถาบัน สู่สังคมและสาธารณะชนทั่วไป ซึ่งในการเผยแพร่ข่าวสารดังกล่าวน้ัน จะต้องมีภาพเพ่ือใช้ประกอบ
ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ด้วย ที่จะสามารถช่วยสื่อสารสร้างความเข้าใจ มีความสวยงามดึงดูดความสนใจ ทําให้ข่าว
ชวนติดตามเรื่องราวมากย่ิงขึ้น 
 ในสถาบัน มีบุคลากรและนักศึกษาที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการถ่ายภาพจํานวนมาก จึงควรจะ
มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานภาพที่จะนํามาใช้ประกอบข่าวสารของสถาบัน เพ่ือการมีส่วนร่วมและสร้างความ
ภาคภูมิใจแก่บุคลากร จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของสถาบัน ร่วมกัน
ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมการประกวด เพ่ือนําไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของสถาบัน ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
เช่น แผ่นพับ, โปสเตอร์, เอกสารเผยแพร่, จดหมายข่าว, แผ่นปลิว, การจัดทํา ส.ค.ส., การจัดทําปฏิทิน, เอกสาร
แนะนําสถาบันและอ่ืนๆ ต่อไป 
 

3.  วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน  เจ้าหน้าที่ สจล. ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
              ของสถาบัน ส่งผลงานเข้าประกวดใน โครงการประกวดถ่ายภาพใน สจล. ประจําปี 2561 

2.  เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบัน ให้เป็นที่รู้จักมากย่ิงขึ้น 
 3.  เพ่ือช่วยกันส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบัน 
 4.  เพ่ือให้ได้ผลงานภาพถ่ายที่มีคุณค่าและสวยงาม เพ่ือนํามาใช้ในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์สถาบัน 
4. กลุ่มเปา้หมาย 
 นักศึกษา คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน  และเจ้าหน้าที่ สจล.  
5. วิธีการดําเนินงาน 

1. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ทุกช่องทางภายในสถาบัน 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการตัดสิน 
3. เปิดรับผลงานภาพถ่าย 
4. ตัดสินผลงาน / ประกาศผล 



 

5. สรุปผลการดําเนินงาน 
 

6.  หัวข้อในการจัดประกวด  
   หัวข้อ “มุมโปรดในสถาบนัของฉัน”   
            นําเสนอภาพถ่ายที่แสดงออกถึงมุมต่างๆ ของสถาบัน ที่แสดงถึงความรัก ความประทับใจ ของชาว สจล. 
ทุกคนมีต่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในอารมณ์ อิริยาบถ สนุกสนาน สดใส สดช่ืน  
ร่าเริง มีชีวิตชีวา หรืออาจเป็นการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ในเชิงบวก สื่อความหมายในภาพลักษณ์ที่ดีที่มี
ต่อสถาบัน มีการจัดองค์ประกอบของภาพ สี แสง เงา ได้อย่างสวยงาม 
 สถานที่ถ่ายทําต้องถ่ายในบริเวณสถาบัน โดยต้องมีสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงสถาบันในลักษณะต่างๆ ปรากฏอยู่
ในภาพ เช่น ตราสัญลักษณ์บนเสื้อผ้า หมวก ธง สต๊ิกเกอร์ เพ่ือให้ภาพสื่อความหมาย และสะท้อนถึงความเป็น สจล.   
      

7.  รางวัล 
 1.  รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 2.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ม ี1 รางวัล จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท  พร้อมเกยีรติบัตร 
 3.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ม ี1 รางวัล จะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท  พร้อมเกยีรติบัตร 

4.  รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล จะได้รับเงินรางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

 

8.  กติกาการประกวดภาพถ่าย 
1.  ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน 
2.  ภาพที่ส่งประกวดต้องถ่ายด้วยระบบดิจิตอลท่ีมีความละเอียดไม่ตํ่ากว่า 6 ล้านพิกเซล  
3.  การส่งภาพเข้าประกวด มีสิทธ์ิส่งภาพได้ท่านละไม่เกิน 2 ภาพ โดยภาพไม่ซ้ํากัน 
4.  ทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องส่งไฟล์ภาพและอัดภาพสี ขนาดด้านกว้างหรือด้านยาว ไม่ตํ่ากว่า 10 น้ิว  
    และไม่เกิน 18 น้ิว  
5.  ผู้ส่งต้องเขียน/พิมพ์ ช่ือ-นามสกุล, ที่อยู่, สังกัด, หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก และติดไว้อย่าง 
    ชัดเจนที่ด้านหลังของรูปภาพ (ทุกภาพ) 
6.  ผู้ส่งต้องพิมพ์รายละเอียด ในโปรแกรม Word ช่ือภาพ สถานที่ที่ถ่าย แนวคิดและความหมายของ 
    ภาพโดยสรุปและระบุรายละเอียด การถ่ายภาพ ย่ีห้อกล้อง ขนาดหน้ากล้อง ความเร็วชัตเตอร์              
    อย่างชัดเจนทุกภาพบันทึกเป็นไฟล์ Word แยกของแต่ละภาพ และส่งมาพร้อมกับไฟล์ภาพ  
    (ลงในแผ่นCD) 
7.  ภาพที่ส่งทุกภาพจะต้องมีสิ่งแสดงให้เห็นถึงสถาบัน ปรากฏอยู่ในภาพ 
8.  ภาพที่ส่งจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่ใดมาก่อน  
9.  สามารถใช้กรรมวิธีพิเศษในการถ่ายภาพ หรือตกแต่งแก้ไขภาพได้ แต่ต้องไม่เกินความจริงตาม 
     ธรรมชาติ 
10. ภาพและไฟล์ภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะตกเป็นกรรมสิทธ์ิของสถาบัน 
11.  ผู้จัดพยายามรักษาภาพที่เข้าประกวดให้ดีที่สุด กรณีภาพเกิดความเสียหาย สูญหายเจ้าของภาพไม่มี 



 

      สิทธ์ิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น  
12.  คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพมีสิทธ์ิกําหนดวิธีการตัดสินและความคิดเห็นของกรรมการให้ 
      ถือเป็นที่สุด โดยไม่รับการอุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น 
13.  ผู้จัดประกวดมีสิทธ์ิคัดเลือกภาพ เพ่ือนําออกแสดงในสถานที่ต่างๆ จัดพิมพ์เผยแพร่หรือนําภาพไปใช้    
      ประกอบข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ เอกสารแนะนําสถาบันฯ อ่ืนๆ ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ  
      แก่เจ้าของภาพ 
14.  ผู้จัดถือว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดทราบกติกา และยินดีปฏิบัติตามทุกประการ 
 

9.   กําหนดการตัดสนิและประกาศผล 
 1.  ประชาสัมพันธ์โครงการจัดประกวด เดือนธันวาคม 2560 - 23 มีนาคม 2561 

2.  เปิดรับผลงาน ต้ังแต่วันที่ 19-23 มีนาคม 2561  
               ณ สํานักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ ช้ัน 1 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ สจล. 

3.  ตัดสินผลงาน วันที่ 3 เมษายน 2561  
4.  ประกาศผล  วันที่ 5 เมษายน 2561  

 

10.  ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานงานหลัก 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  สํานักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์  
และผู้ประสานงานหลัก นางสาวนฤมล  ธีระศักด์ิ 
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  มีนักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน  เจ้าหน้าที่ สจล. เข้าร่วมในกิจกรรม 

              ของสถาบัน ส่งผลงานเข้าประกวดใน โครงการประกวดถ่ายภาพใน สจล. 
2.  ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบัน ให้เป็นที่รู้จักมากย่ิงขึน้ 

 3.  ได้จัดกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ทีดี่ของสถาบันให้มากย่ิงขึ้น 
4.  ได้ผลงานภาพถ่ายที่มีความสวยงาม นํามาใช้ในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์สถาบนั 

 

12. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 1.  เชิงปริมาณ :  จํานวนผลงานที่เข้าร่วมการประกวด 

2.  เชิงคุณภาพ :  ได้ภาพถ่ายที่มีความสวยงาม ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 
 

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

*ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการส่งภาพประกวด www.pr.kmitl.ac.th   
 


