กิจกรรมในโครงการประกวดภาพถ่าย

“รัก ณ มหิดล”

วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๘.๓๐ น.
๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน รับเอกสาร และอาหารว่าง
•การบรรยาย หัวข้อ “ภาพสวยด้วยสองมือเรา”
โดย อาจารย์สงคราม โพธิ์วิไล
วิทยากรบรรยายการถ่ายภาพกิตติมศักดิ์
•ชมนิทรรศการชมรมหลังกล้อง (MU Photo)
๑๓.๑๕ น. ชมวีดทิ ศั น์เปิดตัวโครงการประกวดภาพถ่าย “รัก ณ มหิดล”
๑๓.๓๐ น. การบรรยาย หัวข้อ “ด้วยดวงตา ฤๅหัวใจ?”
โดย อาจารย์ธีรภาพ โลหิตกุล
ช่างภาพแนวสารคดีและนักเขียนรางวัลศรีบูรพา
*สามารถรับชมการบรรยาย ได้ทาง IPTV

วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๑๒.๓๐ น. ลงทะเบียน รับเอกสาร และอาหารว่าง
๑๓.๐๐ น. การบรรยาย หัวข้อ “แสง และ เงา ความงาม
ตามธรรมชาติ ที่พบเห็น”
โดย อาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) พ.ศ. ๒๕๕๒
*สามารถรับชมการบรรยายได้ทาง IPTV

วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียน และรับเอกสาร
๑๓.๑๕ น. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านการถ่ายภาพและการแต่งภาพ
โดย คุณณภัทร ศิริวัฒนาโกศล
High Education Manager จาก U Store
•อบรมหลักการถ่ายภาพเบื้องต้นด้วยกล้องดิจิตอล DSLR
และ ผลิตภัณฑ์ Apple
•ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ
๑๕.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๕.๑๕ น. •ฝึกปฏิบัติการแต่งภาพ โดยผลิตภัณฑ์ Apple
•สรุป และ สอบถาม

ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น ๑ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

๙.๐๐ น. ลงทะเบียน และรับเอกสาร
๙.๓๐ น. พิธีมอบรางวัลผู้ชนะโครงการประกวดภาพถ่าย :
•รองศาสตราจารย์ นพ. อาทิตย์ อังกานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ และประธานคณะกรรมการ
ด�ำเนินงานหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล
กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ
•ศาสตราจารย์ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี
มอบถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล แก่ผู้ได้รับรางวัล
•อธิการบดี กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล
•ผู้ได้รับรางวัล ถ่ายภาพร่วมกับอธิการบดีและคณะผู้บริหาร

Photo by Thanawat Ektosawan

๑๐.๓๐ น. พิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย “รัก ณ มหิดล”
•ศาสตราจารย์ นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี
เป็นประธานตัดริบบิ้น และชมนิทรรศการ
•นางสาวฉวีวรรณ สวัสดี ผู้อ�ำนวยการหอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล มอบหนังสือ “รัก ณ มหิดล”
แด่ท่านอธิการบดี
•เชิญผู้ร่วมงาน ชมนิทรรศการตามอัธยาศรัย
*สามารถรับชมการบรรยายได้ทาง IPTV
นิทรรศการภาพถ่าย “รัก ณ มหิดล”
เปิดให้เข้าชม จันทร์ถึงศุกร์ ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ถึง ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น ๑ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

www.muarms.mahidol.ac.th/photocontest/index.html

เพราะ ที่นี่
มีเรื่องราวให้หลง รัก ได้ทุกวัน
เราจึงขอชวนคุณ
ตามหา ภาพ ประทับใจนั้น
แล้วมาอวดกัน

กติกาการประกวด
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน

นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลทั่วไป

หลักเกณฑ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

๑. เป็นภาพทีถ่ า่ ยด้วยกล้องดิจติ ลั DSLR (Digital Single Lens Reflect)
หรือกล้องคอมแพ็คที่มีความละเอียดของภาพ ไม่ต�่ำกว่า ๘ ล้านพิกเซล
๒. เป็นภาพถ่ายภายใต้หวั ข้อ “รัก ณ มหิดล” ทีแ่ สดงถึงสีสนั บรรยากาศ
วิถีชีวิต ความรัก และความผูกพันในมหาวิทยาลัยมหิดล
๓. เป็นภาพถ่าย พร้อมตั้งชื่อภาพที่สอดคล้องกับหัวข้อ ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
๔. เป็นภาพถ่าย พร้อมค�ำบรรยายที่สื่อถึงแนวคิดของภาพไม่เกิน ๒-๓
บรรทัด
๕. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถใช้เทคนิคการถ่ายภาพได้อย่างอิสระ
แต่ห้ามท�ำการตกแต่งภาพให้ผิดไปจากความเป็นจริง (ห้ามซ้อนภาพ ตัด
ต่อ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในภาพ)

การจัดส่งภาพ

๑. ส่งในรูปแบบ Digital File Format .tiff หรือ .jpeg ที่มีคุณสมบัติ
High Resolution ไม่ต�่ำกว่า ๓๐๐ dpi โดยบันทึกลงในแผ่นซีดี พร้อมแนบ
รายละเอียด ดังนี้
๑) ชือ่ ภาพ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และรายละเอียดของภาพ
ได้แก่ วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม
๒) ชือ่ -นามสกุล ทีอ่ ยู่ และ E-mail พร้อมเบอร์โทรศัพท์ทตี่ ดิ ต่อ
ได้สะดวก
๒. ส่งไฟล์ภาพถ่ายทีบ่ นั ทึกลงซีดรี อม มาที่ หอจดหมายเหตุและพิพธิ ภัณฑ์
มหาวิทยาลัยมหิดล ๓๐๑ ชั้น ๓ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ถนนพุทธมณฑล
สาย ๔ อ�ำเภอพุทธมณฑล ต�ำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ (วงเล็บ
มุมซองด้านซ้ายล่างว่า “ประกวดภาพถ่าย รัก ณ มหิดล”)
๓. ผู้ส่งภาพต้องแนบใบสมัคร และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
๔. ผู้ส่งภาพต้องแนบส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน และเซ็นรับรอง
ส�ำเนาถูกต้องก�ำกับ

หมดเขตส่งผลงานเข้าประกวด
๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศผลการตัดสิน

๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ผ่านทางเว็บไซต์หอจดหมายเหตุและพิพธิ ภัณฑ์
มหาวิทยาลัยมหิดล www.muarms.mahidol.ac.th/photocontest/index.
html และติดต่อกลับโดยตรง
ทัง้ นี้ ผลงานของผูไ้ ด้รบั รางวัล และผลงานทีไ่ ด้รบั การพิจารณาว่ามีความ
เหมาะสมจะน�ำมาจัดแสดงนิทรรศการในวันมหิดล วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน
๒๕๕๖ และผลิตเป็นหนังสือที่ระลึก

เงื่อนไขและข้อก�ำหนดอื่นๆ

๑. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามมิให้น�ำผล
งานของผูอ้ นื่ ส่งเข้าประกวด และผลงานต้องไม่เคยผ่านการประกวดทีไ่ หนมา
ก่อน ไม่เคยท�ำขึน้ เพือ่ การจ�ำหน่ายหรือโฆษณา และต้องถ่ายมาไม่เกิน ๑ ปี
๒. ภาพทีส่ ง่ เข้าประกวดทุกภาพถือเป็นกรรมสิทธิข์ องหอจดหมายเหตุและ
พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้จัดขอสงวนลิขสิทธิไ์ ม่ส่งคืน โดยภาพจะได้
รับการจัดเก็บเป็นภาพจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย มีคณ
ุ ค่าทางประวัตศิ าสตร์
และสามารถใช้อ้างอิงได้ในอนาคต
๓. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดยินยอมให้หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
มหาวิทยาลัยมหิดลน�ำผลงานทุกภาพ ออกเผยแพร่และใช้ประโยชน์อนื่ ๆ ใน
กิจกรรมของหอจดหมายเหตุและพิพธิ ภัณฑ์ได้ โดยไม่ตอ้ งขออนุญาตและจ่าย
ค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้นแก่เจ้าของผลงาน
๔. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกินจ�ำนวน
๑๐ ภาพ และจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่สูงสุดเพียงรางวัลเดียว
๕. ค�ำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวด
ไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
๖. ผูช้ นะการประกวด จะได้รบั ถ้วยรางวัล เกียรติบตั ร และเงินรางวัล ใน
วันมหิดล วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องนิทรรศการชัน้ ๑ ศูนย์การเรียนรูม้ หิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
๗. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย ไม่สามารถส่งภาพ
เข้าร่วมประกวดได้

เกณฑ์ในการตัดสิน

คณะกรรมการจะพิจารณาถึงการสื่อความหมายของภาพ และความ
เกีย่ วเนือ่ งกับหัวข้อทีก่ ำ� หนด ประกอบด้วย การตัง้ ชือ่ ภาพ การบรรยายภาพ
ความสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ และคุณค่าในเชิงประวัตศิ าสตร์ การเป็น
หลักฐานทางจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินภาพถ่าย มีดังนี้
• อาจารย์นิติกร กรัยวิเชียร
• อาจารย์สงคราม โพธิ์วิไล
• อาจารย์ขจร พีรกิจ
• คุณบุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ
• คุณธัชชะ รัตนศักดิ์
• รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยทิพย์ วนิชานนท์

รางวัล

• รางวัลยอดเยี่ยม ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร
เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร
เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร
เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
• รางวัลชมเชย ๓ รางวัล เกียรติบัตร
เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
• รางวัล Popular Vote เกียรติบัตร
เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท
ทัง้ นี้ เจ้าของผลงานทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกมาจัดนิทรรศการและท�ำหนังสือ
จะได้รับเกียรติบัตรและหนังสือด้วย
หมายเหตุ :
- คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการ
แข่งขันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่ งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่าย
จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 02-849-4542,4546 หรือ 081-838-8005
- ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.muarms.mahidol.
ac.th/photocontest/index.html

