ระเบียบการประกวดภาพถ่ าย
นิทรรศการเสี ยงเพรียก จากพงไพร
โครงการสื บสาน วันสื บ นาคะเสถียร ประจําปี การศึกษา ๒๕๖๑
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
...........................................................................
หัวข้ อการประกวด ธรรมชาติสร้ างชีวติ (Nature Creates Life)
คําอธิบายหัวข้ อ
แบ่งเป็ น ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทภาพถ่ายของสัตว์ป่าและประเภทของป่ าธรรมชาติหรื อวิว
ทิวทัศน์ ที่สามารถแสดงให้เห็นว่าเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติหรื อถูกสร้างขึ้นจากธรรมชาติ เพื่อให้
คุณประโยชน์แก่สิ่งมีชีวิตที่อาศัยโดยรอบ
๑.คุณสมบัติผู้เข้ าประกวด
๑.๑) บุคคลทัว่ ไปไม่จาํ กัดอายุ
๒.กติกาการส่ งภาพเข้ าประกวด
๒.๑) ผูส้ ่ งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งได้ไม่จาํ กัดจํานวน
๒.๒) ภาพถ่ายที่จะส่ งเข้าประกวดจะต้องเป็ นภาพถ่ายดิจิทลั และถ่ายด้วยกล้องดิจิทลั ที่มีความ
ละเอียดของภาพไม่ต่าํ กว่า ๑๐ ล้านพิกเซล
๒.๓) ผูท้ ี่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามมิให้นาํ ผลงานผูอ้ ื่นส่ งเข้าประกวดและ
ภาพที่ส่งมานั้นต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน
๒.๔) ภาพที่ส่งเข้าประกวดสามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิค เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีข้ ึน
แต่ท้ งั นี้ภาพยังต้องดูเป็ นธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติ พร้อมบรรยายเรื่ องราว หรื อเหตุการณ์ความ
ประทับใจ ๔-๕ บรรทัด ลงในใบสมัครหรื อสําเนาใบสมัครให้ครบถ้วน และจะต้องมีรายละเอียดการ
ถ่ายภาพ สถานที่ถ่ายภาพแนบมาด้วย
๒.๕) ส่ งภาพเป็ นภาพสี โดยอัดขยายรู ป ขนาด ๘*๑๒ นิ้ว ติดภาพลงบนกระดาษ ๑๐๐ ปอนด์
(ด้านหลังติดใบสมัคร) พร้อมส่ ง
๒.๕.๑ ไฟล์ภาพที่ส่งเข้าประกวด
๒.๕.๒ ไฟล์ภาพต้นฉบับส่ งเข้าประกวด

ทั้ง ๒ ไฟล์ภาพต้องส่ งไฟล์ในแบบมาตรฐาน Raw File และ JPEG ที่มีคุณสมบัติกาํ หนดคุณภาพที่
Maximum Quality โดยบันทึกใส่ แผ่น CD หรื อ DVD
๒.๖) กรอกข้อมูลในใบสมัครให้สมบูรณ์พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัว
นิสิต/นักศึกษา หรื อบัตรประจําตัวนักเรี ยน
๒.๗) ภาพที่ส่งประกวดทุกภาพ ผูจ้ ดั งาน มีสิทธิ์นาํ ไปเผยแพร่ ได้ โดยไม่ตอ้ งจ่ายค่าตอบแทนใดๆ
ของภาพแก่เจ้าของภาพ
๒.๘) ทั้งนี้ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ส่งไฟล์และภาพสี คืน
๒.๙) คณะกรรมการตัดสิ นภาพมีสิทธิ์กาํ หนดวิธีการตัดสิ น และการตัดสิ นของคณะกรรมการถือ
เป็ นที่สิ้นสุ ด ผูส้ ่ งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้ น
๒.๑๐) คณะกรรมการตัดสิ น ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
๓.เกณฑ์ การตัดสิ น (๑๐๐ คะแนน)
๓.๑ พิจารณาจากความสอดคล้องและสะท้อนถึงหัวข้อ

๓๐ คะแนน

๓.๒ องค์ประกอบของภาพ

๒๕ คะแนน

๓.๓ ความสวยงาม

๒๐ คะแนน

๓.๔ ความคิดสร้างสรรค์

๑๕ คะแนน

๓.๕ การบรรยายถึงเนื้อหาและความหมายของภาพ

๑๐ คะแนน

๔.ขั้นตอนการรับสมัครและวิธีการส่ งผลงาน
ผูส้ นใจกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวนักเรี ยน บัตรประจําตัวนิสิต/นักศึกษา
หรื อบัตรประชาชน นํามาส่ งด้วยตนเองหรื อส่ งมาที่ “สโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ ๕๐ ถนนงามวงศ์ วาน จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐” โดยเขียนระบุทมี่ ุม
ด้ านขวาล่างของซองไปรษณีย์ว่า “ประกวดภาพถ่ าย”
*หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ ายจัดการประกวด นางสาวรัตนพร เจริ ญชาติ
โทร ๐๘๙-๖๒๐-๖๒๗๒ หรื อ Line: aomdoty

พิธีมอบรางวัล
พิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษาแก่ทีมนักเรี ยนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
หนึ่ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จะจัดขึ้นในวันที่ ๓๐ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ในงานนิทรรศการ
เสี ยงเพรี ยก จากพงไพร ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๕.รางวัล
รางวัลชนะเลิศระดับเหรี ยญทอง
-โล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล จํานวน ๓,๐๐๐ บาท
รางวัลชนะเลิศระดับเหรี ยญเงิน
- เกียรติบตั ร พร้อมเงินรางวัล จํานวน ๒,๐๐๐ บาท
รางวัลชนะเลิศระดับเหรี ยญทองแดง
- เกียรติบตั ร พร้อมเงินรางวัล จํานวน ๑,๐๐๐ บาท
๖.กําหนดการ
เริ่ มส่ งภาพเข้าประกวด

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สิ้ นสุ ดการส่ งภาพเข้าประกวด

วันที่ ๒๕ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

**ทั้งนี้การส่ งทางไปรษณี ยใ์ ห้ถือวันที่ประทับตราไปรษณี ยเ์ ป็ นสําคัญ
ประกาศผลอย่างเป็ นทางการ

วันที่ ๓๐ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๗.ประกาศผลการตัดสิ น
ฝ่ ายจัดการประกวดจะแจ้งผลการตัดสิ นไปยังผูท้ ี่ได้รับรางวัลทางช่องทางต่อไปนี้
๗.๑) แจ้งผลทางเบอร์โทรศัพท์ที่ผสู ้ มัครเขียนไว้ในใบสมัครการประกวด
๗.๒) สามารถมาดูผลงานได้ในวันที่ ๓๐ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บริ เวณหน้าตึก ๖๐ ปี
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รูปถ่าย ๑ นิ ้ว

ใบสมัครการประกวดภาพถ่ าย
นิทรรศการเสี ยงเพรี ยก จากพงไพร ครั้งที่ ๒๕
โครงการสื บสาน วันสื บ นาคะเสถียร ประจําปี การศึกษา ๒๕๖๑
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
...................................................................................
ชื่อผลงาน..........................................................................................................................................................
ชื่อเจ้าของผลงาน.............................................................................................................อายุ.........................ปี
ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้สะดวก.......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Email.................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์.................................................................................(สามารถติดต่อได้สะดวก)
เรื่ องราวความประทับใจ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................................
(.......................................................)
เจ้าของผลงาน
หมายเหตุ : ใบสมัครสามารถถ่ายเอกสารได้ ส่ งใบสมัครพร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวนักเรี ยน บัตร
ประจําตัวนิสิต/นักศึกษา หรื อบัตรประจําตัวประชาชนพร้อม CD/DVD ภาพถ่ายได้ที่ “สโมสรนิสิตคณะวน
ศาสตร์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ ๕๐ ถนนงามวงศ์วาน จตุจกั ร กรุ งเทพฯ ๑๐๙๐๐”
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ ายจัดการประกวด นางสาวรัตนพร เจริ ญชาติ โทร ๐๘๙-๖๒๐-๖๒๗๒ หรื อ Line
ID : aomdoty หรื อ นางสาวพัชราภรณ์ ศรี พรม โทร ๐๙๐-๐๕๓-๐๙๖๐ หรื อ Line ID : joelric

