กติกาการประกวด
"ภาพสะท้อน ส่องวิถี ทัศนีสุทธาคาร"
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียนนักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายอาคารโบราณสวนสุนันทา : ภาพสะท้อน ส่องวิถี ทัศนีสุท
ธาคาร ชิงรางวัลมูลค่ารวม 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก
ประเภทของภาพถ่าย
ภาพถ่ายระบบดิจิทัล (Digital) หรือภาพถ่ายฟิล์มสี
เงื่อนไขข้อกําหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
1. หัวข้อในการประกวด"ภาพสะท้อน ส่องวิถี ทัศนีสุทธาคาร" เป็นการนําเสนอภาพถ่ายเกี่ยวกับ
อาคารสายสุทธานภดล อดีตตําหนักในพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดาและสมเด็จ
พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ เจ้ า ฟ้ า นิ ภ านภดล กรมขุ น อู่ ท องเขตขั ต ติ ย นารี ที่ ยั ง คงโดดเด่ น ด้ ว ยเอกลั ก ษณ์
สถาปัตยกรรมของราชสํานักฝ่ายใน ผ่านมุมมองการถ่ายภาพในช่วงเวลาต่างๆ ที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์
และความแปลกใหม่
2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเองเท่านั้น ห้ามนําผลงานผู้อื่นส่งเข้าประกวดโดย
เด็ดขาด และต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดมาก่อน
3. ภาพถ่ายระบบดิจิทัล (Digital)ต้องมีความละเอียดไม่ต่ํากว่า 300 dpi พร้อมบันทึกภาพในแบบ
มาตรฐาน TIFF หรือ JPEG ลงในแผ่นซีดี
4. ภาพถ่ายชนิดฟิล์มสี ต้องส่งฟิล์ม และไฟล์ภาพความละเอียดไม่ต่ํากว่า 300 dpi ในแบบมาตรฐาน
TIFF หรือ JPEGลงในแผ่นซีดี
5. อัดเป็นภาพถ่ายพิมพ์สี ขนาด 8 x 12 นิ้วติดภาพลงฟิวเจอร์บอร์ดสีดํา โดยเว้นขอบด้านละ 2 นิ้ว
ด้านหลังฟิ วเจอร์บอร์ดติ ดชื่อ-นามสกุลจริงของผู้ ถ่ายภาพ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์อีเ มล ชื่ อภาพ และคํ า
บรรยายใต้ภาพให้ชัดเจน
6. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคอิสระไม่จํากัดรูปแบบอย่างสมเหตุสมผล
ทั้งนี้ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสินการประกวด
7. สามารถส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดได้ไม่จํากัดจํานวนภาพ แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง
รางวัลเดียวเท่านั้น

8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะไม่ได้รับการส่งคืนให้เจ้าของผลงานและผู้ส่งภาพเข้าประกวดยินยอม
ให้สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถนําภาพผลงานออกเผยแพร่ในสูจิบัตร
และเอกสารสิ่งพิมพ์รวมทั้งสื่อสารสนเทศทุกประเภท หรือใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต และจ่าย
ค่าตอบแทนใดๆ แก่เจ้าของผลงาน
9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นมติเอกฉันท์และเป็นการสิ้นสุดการประกวดภาพถ่าย
รางวัลการประกวด
ประเภทนักเรียน/นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
• รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จํานวน 3รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ประเภทบุคคลทั่วไป
• รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จํานวน 3รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลพิเศษจากการโหวต (popular vote)
• จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท
เกณฑ์การตัดสินพิจารณาการประกวด
1. ความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ของการถ่ายภาพ (40%)
2. การสื่อความหมายภาพภายใต้หัวข้อ "ภาพสะท้อน ส่องวิถี ทัศนีสุทธาคาร" (40%)
3. ความคมชัดของภาพ (20%)
4. การโหวต (popular vote) ตัดสินจากจํานวนยอดผู้กดไลค์ในFacebook สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ระยะเวลาการส่งผลงานเข้าประกวด
ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
การจัดส่งผลงานเข้าประกวด
สามารถส่ ง ผลงานได้ ด้ ว ยตนเองหรื อ ทางไปรษณี ย์ ณ อาคารสายสุ ทธานภดล สํ า นั กศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร. 02 160 1216

การประกาศผลและจัดแสดงผลงาน
ประกาศผลและจัด แสดงภาพถ่า ยในวั นที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารสายสุ ทธานภดล
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร รายละเอียด และกฎกติกาได้ที่
www.culture.ssru.ac.th
การรับเงินรางวัล
ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลจะต้องใช้หลักฐานสําเนาบัตรประชาชนของตนเองเพื่อขอรับเงินรางวัล ณ
อาคารสายสุทธานภดล สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาหากไม่มาติดต่อด้วย
ตนเองภายในวันที่กําหนดถือเป็นการสละสิทธิ์รับเงินรางวัล

ใบสมัครเข้าร่วมส่งผลงาน
"ภาพสะท้อน ส่องวิถี ทัศนีสุทธาคาร"
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ข้อมูลผู้เข้าร่วมประกวด
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)นามสกุล
สถานภาพ
 นักเรียน / นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาวิชา
คณะ
 บุคคลทั่วไป
อาชีพ
สถานที่ติดต่อ
ชื่อหมู่บ้าน
อําเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย์
E-mail

ลําดับที่

เลขที่

หมู่ตําบล/แขวง
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์

.
.
.

.
.
.
.

ชื่อภาพ

ประเภทภาพถ่าย
ดิจิทัล
ฟิล์มสี

แนวคิดการสื่อความหมาย

