โครงการประกวดภาพเกาเลาเรื่อง “MU Story”
๑. ชื่อโครงการ
ประกวดภาพเกาเลาเรื่อง “MU Story”
๒. ผูนําเสนอโครงการ
งานพิพิธภัณฑและนิทรรศการ ฝายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล
๓. หลักการและเหตุผล
ภาพและเรื่องราวประกอบภาพ เปนสื่อสําคัญในการบันทึกเหตุการณทางประวัติศาสตร และการ
ถายทอดเรื่องราวตางๆ จากรุนสูรุน การจัดกิจกรรมเพื่อรวบรวมภาพถาย ที่แสดงถึงบรรยากาศ วิถีชีวิตของ
ชาวมหิดลและชุมชนโดยรอบ โดยเฉพาะภาพที่มีอายุยาวนานและหาชมไดยาก จึงเปนกิจกรรมหนึ่งที่มีความ
นาสนใจ และเปดโอกาสใหชาวมหิดล ทั้งนักศึกษา อาจารย บุคลากร และบุคคลทั่วไป ไดรวมกันแบงปน
เรื่องราวอันมีคุณคาแกความทรงจําของทุกคน
หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะองคกรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ
แหลงเรียนรูที่ใหความสําคัญตอการบอกเลาประวัติศาสตร และการสืบสานความภาคภูมิใจที่มีตอสถาบัน ใน
ความดูแลของฝายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล จึงพิจารณากําหนด
จัดโครงการประกวดภาพเกาเลาเรื่อง "MU Story" ขึ้น เพื่อรวบรวมภาพถายที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร มี
ความนาประทับใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและวิถีชีวิตชุมชนโดยรอบ โดยภาพที่ไดรับรางวัล รวมถึงภาพที่ไดรับ
การพิจารณาวามีความเหมาะสม จะนํามาจัดทํานิทรรศการและหนังสือที่ระลึกเพื่อบอกเลาเรื่องราวตอไป
๔. วัตถุประสงคโครงการ
๔.๑ เพื่อสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัย ในการจัดกิจกรรมเชิงศิลปวัฒนธรรม
๔.๒ เพื่อรวบรวมภาพเกาที่แสดงถึงบรรยากาศ วิถีชีวิตของชาวมหิดลและชุมชนโดยรอบ
อันเปนบันทึกความทรงจําที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร และมีความนาประทับใจ
๔.๓ เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษา อาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงประชาชนทั่วไป
มีสวนรวมในการแบงปนเรื่องราวอันมีคุณคาแกความทรงจําเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหิดลและ
วิถีชีวิตชุมชนโดยรอบ
๔.๔ เพื่อนําภาพถายที่ไดรับรางวัลไปจัดทํานิทรรศการภาพเกาเลาเรื่อง “MU Story” จัดแสดง
ในวันมหิดล วันพุธที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ และจัดทําหนังสือที่ระลึก สําหรับเผยแพร
ภาพประวัติศาสตรเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหิดล และวิถีชีวิตชุมชนโดยรอบ
๕. ผูเขารวมโครงการ
นักศึกษา อาจารย บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลทั่วไป

๖. ระยะเวลาดําเนินการ
มี ๓ กิจกรรม ไดแก
กิจกรรมที่ ๑ : กิจกรรมเปดตัวโครงการ การบรรยายพิเศษ และนิทรรศการผลงานชมรมหลังกลอง
วันศุกรที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.)
บรรยายโดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ไดแก
๑. อาจารย ดร.อภิลักษณ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร
๒. นายแพทยจอมพล มุสิกวงศ ศิษยเกามหาวิทยาลัยมหิดล และ
กรรมการบริหารสมาคมถายภาพกรุงเทพ ประจําป ๒๕๕๖-๒๕๕๗
กิจกรรมที่ ๒ : การตัดสินการประกวดภาพถาย
วันศุกรที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.)
โดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตัดสินการประกวดภาพถาย ไดแก
๑. รศ.ดร.ชัยทิพย วนิชานนท
ที่ปรึกษาชมรมหลังกลองมหาวิทยาลัยมหิดล
๒. อาจารยเดโช บูรณบรรพต
ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
(สถานเทคโนโลยีศึกษาแพทยศาสตร)
๓. อาจารยทรงยศ แววหงษ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการดําเนินงานหอจดหมายเหตุ
และพิพิธภัณฑมหาวิทยาลัยมหิดล
๔. อาจารยวิกัลย พงศพนิตานนท หัวหนาหอจดหมายเหตุศิริราช
๕. คุณศิริพร โกสุม
นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ
กิจกรรมที่ ๓ : พิธีมอบรางวัล และพิธีเปดนิทรรศการภาพเกาเลาเรื่อง “MU Story”
วันพุธที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (เวลา ๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.)
พิธีมอบรางวัลแดผูชนะโครงการประกวดภาพถาย และพิธีเปดนิทรรศการภาพเกาเลาเรื่อง
“MU Story” โดยมีทานอธิการบดี เปนประธาน
๗. สถานที่จัดโครงการ
๗.๑ หองนิทรรศการหอจดหมายเหตุฯ ชั้น ๑ ศูนยการเรียนรูมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
๗.๒ หองประชุมชั้น ๒ หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล
๘. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๘.๑ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑมหาวิทยาลัยมหิดลไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม เพื่อปลูกฝงให
ชาวมหิดลเกิดความรักและความภูมิใจในองคกร รวมถึงไดสะทอนคุณคาความเปนมหิดลสูสังคม
๘.๒ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑมหาวิทยาลัยมหิดลไดมีคลังภาพเกา ที่แสดงถึงบรรยากาศ
วิถีชีวิตของชาวมหิดลและชุมชนโดยรอบ อันเปนบันทึกความทรงจําของยุคสมัย
๘.๓ นักศึกษา อาจารยและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งประชาชนทั่วไป มีโอกาสไดรวม
ถายทอดภาพบรรยากาศอันหลากหลายของมหาวิทยาลัยที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร
๘.๔ นิทรรศการและหนังสือที่ระลึกในโครงการ สามารถเปนสื่อสัญลักษณที่ดีในการแนะนํา
มหาวิทยาลัย และเผยแพรมุมมองที่นาสนใจแกผูเขาชมนิทรรศการหรือไดรับหนังสือเปนที่ระลึก

รายละเอียดการประกวดภาพเกาเลาเรื่อง
“MU Story”
๑. ผูมีสิทธิเขารวมการแขงขัน
นักศึกษา อาจารย บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลทั่วไป
๒. หลักเกณฑในการสงภาพถายเขาประกวด
๒.๑ เปนภาพถายดิจิตัล ที่มีความละเอียดของภาพ ไมต่ํากวา ๕ ลานพิกเซล ที่มีคุณสมบัติ High
Resolution ไมต่ํากวา ๓๐๐ dpi ในรูปแบบ Digital File Format .TIFF หรือ .JPEG
๒.๒ เปนภาพจากฟลม สไลด สงมาในรูปแบบของกระดาษอัดรูป ไมจํากัดขนาด หรือ แปลงเปนไฟล
ดิจิตัล ที่มีความละเอียดของภาพ ไมต่ํากวา ๕ ลานพิกเซล ที่มีคุณสมบัติ High Resolution
ไมต่ํากวา ๓๐๐ dpi ในรูปแบบ Digital File Format .TIFF หรือ .JPEG
๒.๓ เปนภาพถายภายใตหัวขอ “MU Story” ที่แสดงถึงเรื่องราวที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแตยุคกอตั้งจนถึงปจจุบัน โดยเปนภาพตั้งแตยุคกอตั้งโรงศิริราชพยาบาล
ในป พ.ศ. ๒๔๓๑ หรือเกากวา จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๒.๔ ผูสงภาพเขาประกวดตองตั้งชื่อภาพที่สอดคลองกับหัวขอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๒.๕ ผูสงภาพเขาประกวดตองแนบขอมูลสําคัญ ไดแก วันที่บันทึกภาพ บุคคลในภาพ สถานที่
เหตุการณ กิจกรรม และขอมูลอื่นๆประกอบ ความยาวไมเกิน ๑ หนา A4
๒.๖ ผูสงภาพเขาประกวดหามทําการตกแตงภาพใหผิดไปจากความเปนจริง (หามซอนภาพ ตัดตอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในภาพ)
๓. การจัดสงภาพ
๓.๑ นําสื่อบันทึกภาพใสซองเอกสาร พรอมเอกสารแนบ สงมาที่หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ
มหาวิทยาลัยมหิดล ๓๐๑ ชั้น ๓ ศูนยการเรียนรูมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย ๔
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลศาลายา จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ (วงเล็บมุมซองดานซายลางวา
“ประกวดภาพเกาเลาเรื่อง MU Story”)
๓.๓ ผูสงภาพตองแนบใบสมัคร และกรอกรายละเอียดใหครบถวน
๓.๔ ผูสงภาพตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และเซ็นรับรองสําเนาถูกตองกํากับ
๓.๕ ผูสงภาพตองแนบเอกสารใบรับรอง กรณีเปนภาพที่ไดรับความยินยอมจากบุคคลอื่นสงเขาประกวด
๔. หมดเขตสงผลงานเขาประกวด
๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

๕. ประกาศผลการตัดสิน
• ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศผลภาพถายที่ผานการคัดเลือก และมีสิทธิไดรับรางวัล
Popular Vote โดยเปดใหโหวตผานทาง http://www.facebook.com/muarms ตั้งแต
วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๒๔.๐๐ น.
• ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศผลภาพถายที่ไดรับรางวัลทุกประเภท ผานทางเว็บไซต
หอจดหมายเหตุฯ http://www.muarms.mahidol.ac.th/photocontest/index.html
และติดตอกลับโดยตรง ทั้งนี้ ผลงานของผูไดรับรางวัล และผลงานที่ไดรับการพิจารณาวามี
ความเหมาะสมจะนํามาจัดแสดงนิทรรศการในวันมหิดล วันพุธที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
และผลิตเปนหนังสือที่ระลึก
๖. เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ
๖.๑ ผูสงภาพเขาประกวดตองเปนผูถายภาพหรือ เจาของกรรมสิทธิ์ภาพโดยชอบธรรม
โดยผลงานนั้น ตองไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล และไมมีสัญญาผูกมัดทางลิขสิทธิ์กับหนวยงาน
หรือองคกรใดๆ
๖.๒ ภาพที่สงเขาประกวดทุกภาพถือเปนลิขสิทธิ์รวมกับหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ
มหาวิทยาลัยมหิดล หากผูสงภาพประสงครับภาพคืนใหระบุในเอกสารใบสมัคร และ
สามารถมารับคืนไดภายหลังเสร็จสิ้นการประกวด
๖.๓ ผูสงภาพเขาประกวดยินยอมใหหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑมหาวิทยาลัยมหิดล นําผลงาน
ทุกภาพ ออกเผยแพรและใชประโยชนอื่นๆ ในกิจกรรมของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑได
โดยไมตองขออนุญาตและจายคาตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้นแกเจาของผลงาน
๖.๔ ผูสงภาพเขาประกวดสามารถสงภาพเขาประกวดไดประเภทละไมเกินจํานวน ๑๐ ภาพ และ
มีสิทธิ์ไดรับรางวัลที่สูงสุดเพียงรางวัลเดียว
๖.๕ คําตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด ผูสงภาพเขาประกวดไมมีสิทธิ์อุทธรณใดๆ ทั้งสิ้น
๖.๖ ผูชนะการประกวด เขารับถวยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล ในวันมหิดล วันพุธที่ ๒๔
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หองนิทรรศการหอจดหมายเหตุฯ ชั้น ๑
ศูนยการเรียนรูมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
๖.๗ เจาหนาที่ฝายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล และ
คณะกรรมการตัดสินภาพถาย ไมสามารถสงภาพเขารวมประกวดได
๖.๘ หากภายหลังการตัดสินการประกวด พบปญหาทางลิขสิทธิ์ หรือโตแยงเรียกรองใดๆ เกี่ยวกับ
ภาพที่ไดรับรางวัล ถือวาอยูในความรับผิดชอบของผูสงภาพเขาประกวด
๗. เกณฑในการตัดสิน
คณะกรรมการตัดสินพิจารณาถึงการสื่อความหมายของภาพ และความเกี่ยวเนื่องกับหัวขอที่กําหนด
ประกอบดวย ขอมูลภาพ การตั้งชื่อภาพ คําบรรยายภาพ องคประกอบภาพ ทัศนศิลป และ
คุณคาในเชิงประวัติศาสตร การเปนหลักฐานสําคัญทางดานจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย

๘. รางวัล
เงินรางวัล แบงตามประเภทการแขงขัน ดังนี้
ประเภทที่ ๑ ภาพเกาทรงคุณคา
- รางวัลยอดเยี่ยม
ถวยรางวัล เกียรติบัตร พรอมเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ถวยรางวัล เกียรติบัตร พรอมเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ถวยรางวัล เกียรติบัตร พรอมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
- รางวัลชมเชย ๓ รางวัล
เกียรติบัตร พรอมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
รวมทั้งหมด ๗๕,๐๐๐ บาท
ประเภทที่ ๒ ภาพนาจดจํา
- รางวัลยอดเยี่ยม
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
- รางวัลชมเชย ๓ รางวัล
- รางวัล Popular Vote

ถวยรางวัล เกียรติบัตร พรอมเงินรางวัล ๒๕,๐๐๐ บาท
ถวยรางวัล เกียรติบัตร พรอมเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท
ถวยรางวัล เกียรติบัตร พรอมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
เกียรติบัตร พรอมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
เกียรติบัตร พรอมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท
รวมทั้งหมด ๖๘,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ ผูที่ภาพถายไดรับการคัดเลือกมาจัดนิทรรศการและทําหนังสือ จะไดรับเกียรติบัตรและหนังสือดวย
หมายเหตุ :
- คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการแขงขันโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
- หากมีขอสงสัยติดตอไดที่ นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ โทร ๐๘๑-๘๓๘-๘๐๐๕

กําหนดการ
กิจกรรมภายในโครงการประกวดภาพเกาเลาเรื่อง “MU Story”
วันศุกรที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๘.๓๐ – ๙.๐๐ น.
ลงทะเบียน รับเอกสาร และอาหารวาง
๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
- ชมวีดิทัศนเปดตัวโครงการประกวดภาพเกาเลาเรื่อง “MU Story”
- การบรรยาย หัวขอ “MU Story ภาพเกาเรื่องเกา... ไมเลาก็ลืม”
โดย ผศ.ดร.อภิลักษณ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
การบรรยาย หัวขอ “The World through the Lens”
โดย นายแพทยจอมพล มุสิกวงศ ศิษยเกามหาวิทยาลัยมหิดล และ
กรรมการบริหารสมาคมถายภาพกรุงเทพ ประจําป ๒๕๕๖-๒๕๕๗
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พักผอนตามอัธยาศรัย / ชมนิทรรศการชมรม MU Photo / รับประทานอาหารกลางวัน
หมายเหตุ : สามารถรับชมการบรรยาย ไดทาง IPTV
วันศุกรที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๐.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.
การตัดสินการประกวดภาพถาย โดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ณ หองประชุมชัน้ ๒ หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล
วันพุธที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
๙.๐๐ – ๙.๓๐ น.
ลงทะเบียน รับเอกสารและอาหารวาง
ณ หองนิทรรศการ ชั้น ๑ ศูนยการเรียนรูมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.

พิธีมอบรางวัลผูชนะโครงการประกวดภาพถาย :
- รองศาสตราจารย นพ. อาทิตย อังกานนท
รองอธิการบดีฝายสารสนเทศ และ ประธานคณะกรรมการดําเนินงาน
หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑมหาวิทยาลัยมหิดล กลาวรายงานความเปนมา
และเรียนเชิญอธิการบดีเปนประธานในพิธีมอบรางวัล
- ศาสตราจารย นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี ประธานในพิธี
มอบถวยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล แกผูไดรับรางวัลยอดเยี่ยม
รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลชมเชย และรางวัลพิเศษ ตามลําดับ
- อธิการบดี กลาวแสดงความยินดีแกผูที่ไดรบั รางวัล
- ผูไดรับรางวัล ถายภาพรวมกับอธิการบดี รองอธิการบดี และคณะผูบริหาร

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

พิธีเปดนิทรรศการภาพเกาเลาเรื่อง “MU Story”
- ศาสตราจารย นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี
เปนประธานตัดริบบิน้ และชมนิทรรศการ
- นางสาวฉวีวรรณ สวัสดี ผูอํานวยการหอสมุดและคลังความรูม หาวิทยาลัยมหิดล
มอบหนังสือภาพเกาเลาเรื่อง “MU Story” แดทานอธิการบดี
- เชิญผูรวมงาน ชมนิทรรศการตามอัธยาศรัย / พักรับประทานอาหารกลางวัน

