การประกวดภาพถ่าย
หัวข้อ “พระคุณแม้่”
ศููนย์ศิลปวูฒนธรรมรูวมกูบกองพฒนานูกศึกษา ูมหาวูิทยาลยราชภฏยะลา
กติกา
1. ผููสูงภาพประกวดตูองเปูนนูกศูึกษาระดูบปรูิญ ญาตรีภ าคปกตูิเทูาน้น โดยระบูุชูื่อ - สกูุล
รหูสนูกศูึกษาและหลูกสูตร
2.ูการสงภาพถายเขาประกวดจะตองสง 2 ูแบบ คือ
2.1 ไฟล์ภาพขนาด 1280 x เทาไหรกได px และตองเป็นไฟล์สกุล JPEG (.JPG) เทาน้น
2.2 พูิมพู์ภาพถาย ขนาด A4 จานวน 1 แผน
3.ูภาพที่สูงเขาประกวดตองเป็นภาพที่ถายดวยตนเอง หากพบวูามูีการละเมูิดลูิขสูิทธิ์ ไมูวูาจะยูินยอม
หรูือไมกตาม ผูููสูงผลงานตูองเป็นผููรบผูิดชอบ ซึง่ จะตองถูกตดสิทธูิ์ทนทีแ่ ละอาจถูกดำเนูินคดีตามกฎหมาย
4.ูภาพถายที่สงเขูาประกวดตองไมเคยไดรบรางวูลใดๆูมากอน
5.ูสามารถสงภาพประกวดไดไมเกูินคนละ 3 ภาพ
6. ผููสูงภาพเขาประกวด ตูองต้งชูื่อภาพถาย สื่อความหมายของภาพอยางชดเจน และบรรยายถูึง
แรงบูนดาลใจ หรือความประทูบใจในการถายภาพ เพูื่อสะทูอนความหมายหวขูอการประกวด
7.ูสูงใบสมูครพรูอมไฟลู์ภ าพและภาพขนาด A4 เขูาประกวดดูวยตนเองไดูทีส่ านูกงานศููน ยู์
ศูิล ปวูฒนธรรม มหาวูิทยาลยราชภูฏยะลาู หรือที่กองพฒนานกศึกษาููในเวลาราชการได ต้งแตบดนี้ จนถึงวนที่
3 สิงหาคม 2559
8.ูการตดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เกณฑ้การตัดสิน :
1.ูต้งชื่อภาพที่สื่อความหมาย ตรงตามหวขอการประกวดไดูอยางชูดเจน
2.ูมีการบรรยายถึงแรงบนดาลใจเพื่อแสดงความประทบใจโดยเป็นขอความส้นๆ
3.ูการถูายทอดเรื่องราวของภาพ
4.ูมีการจดองค์ประกอบศิลปู์ที่ดี

เงินรางว้ัลและเกียรติบัตร
รางวูลชนะเลิศ
รางวูลรองชนะเลิศอูนดบ 1
รางวูลรองชนะเลิศอูนดบ 2
รางวูลชมเชย 2 รางวูลๆละ
การประกาศผลและรับรางวัล

ไดรบเงินรางวล
ไดรบเงินรางวล
ไดรบเงินรางวล
ไดรบเงินรางวล

2,000
1,500
1,000
400

บาท พรอมเกียรติบตร
บาท พรอมเกียรติบตร
บาท ูููพรอมเกียรติบตร
บาท ูููพรอมเกียรติบตร

ประกาศผลในวูนศุกร์ที่ 5 ูสูิงหาคมู 2559 ููใน facebook : ศูนย์ศิลปวูฒนธรรม มหาวูิทยาลย
ราชภูฏยะลาและ รบรางวูลในวูนพูุธที่ 10 สูิงหาคม 2559 ณ ูหอประชุมมหาวิทยาลย(หลงใหญ) ผููรบรางวลตอง
เตรียมสาเนาบูตรประชาชนูููจานวน 2 ฉบบููพรอมรบรองสาเนาถููกตอง
หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตีิมได้ที่ ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 073 – 299699 ตีอ
33000 หรือ 086-4892954 หรือกองพัฒนานักศึกษาีี073-299640ีตอี14300

ใบสม้ัคร
้้ส่วนท้ี่1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สม้ัครการประกวดภาพถ้่าย
ชูื่อ นาย/นางสาว ............................................................................นามสกุล.............................................. .............................
รหส...............................หลูกสูตร............................................. ...............ชู้นปีที่ ...........คณะ...................................................
เบอร์ติดตูอ....................................................................... E-mail …………………………………………….………………………………….
จานวนภาพที่สงเขาประกวด .....................ภาพ ประกอบดูวย
ภาพที่ 1 ชูื่อภาพ......................................................................................................................................... ...............
ภาพที่ 2 ชูื่อภาพ...................................................................................... ..................................................................
ภาพที่ 3 ชูื่อภาพ............................................................................................................. ...........................................

ขอรบรองวาขูอมูลท้งหมดในเอกสารนี้เป็นความจริงทูุกประการ และขาพเจาไดูอูานขูอกำหนดูกติกาเกณฑ์การ
ููตดสินในการสูงภาพถายเขูาประกวดแลว และยินยอมปฏิบูติตามขอกาหนด และกติกาดูงกลาวทุกประการ

ลงชูื่อ..........................................................
(....................................................................)
วูนที่ .............../................................/....................
หมายเหตุ หากสงภาพเขาประกวดมากกวูา 1 ภาพ ใหกรอกขูอมูลสูวนที่ 2 แยกแตละภาพทูุกภาพ

ส่วนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับภาพถ่าย (สามารถถ้่ายเอกสารได)
แนบรูปภาพ ขนาด A4

ชือ่ ผลงาน………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
คาบรรยายประกอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................

้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้การประกวดเรียงความ
้้้้้้้้้้้้หัวข้อ “พระคุณแม้่”
ูููููููููููููููศููนย์ศิลปวูฒนธรรมรูวมกูบ กองพฒนานูกศึกษา มหาวูิทยาลยราชภฏยะลา
กติกา
1. เขูียนเรูียงความในหวขอ “พระคุณแม”
2.ูเขูียนดวยลายมือของตนเองโดยใชูภาษาไทย ตูวบรรจง อานงาย ความยาวไมเกูิน 3 หนูากระดาษ A4
3.ูตองเป็นผลงานทีผ่ ูเขาประกวดเขูียนเอง ไมคดลอก ดดแปลงหรูือตอเติมจากผลงานผูอื่น
4. ผูเขาประกวด เรูียงความตองเป็นนูกศูึกษาระดูบปริญญาตรี ภาคปกติูเทานนู้
5. ผูเขาประกวดทุกคนตองมาเขูียนเรูียงความ ในวนพุธทูี่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณู ศููนย์
ศิลปวฒนธรรม
6.ูการตดสินของคณะกรรมการถูือเป็นที่สิ้นสุด
เกณฑ้การ ใหคะแนน 25 คะแนน
หัวข้อการพิจารณา
คำอธิบาย
คะแนน
2
1 .ูองค์ประกอบการเขียน มีองค์ประกอบครบถวน คือ ชูื่อเรูื่อง คำนำ เนื้อหาู บทสรุป ูตองเขูียนใหูได
เรียงความ
2. เนูื้อหา

ใจความ
เนู
ื้อหาสาระสูมพูนธู์กูบชูื่อเรื่องกาหนดมูีป ระเดูนทีน่ ูาสนใจ มูีขูอมููล
ชูดเจน

10

สนูบสนูุน ชดเจนและมูีความยาวตรงตามกาหนด โนูมนูาวสรูางแรงจููงใจใหู
ผููอูาน สามารถ
3.ูความคิดสรางสรรค์
4.ูภาษาและอูกขรวิธี

เชื่อมโยงเนูื้อหาอยูางสอดคลองูสละสลวย และสมพูนธู์กบชูื่อเรูื่อง พรอมมี
สอดแทรกคติ ขูอคิด ที่แปลกใหม มีคุณคาตูอผูอานและสงคม
การสรู
ุป ใจความส
าคญ ในตอนจบและสอดแทรกแนวคิ
อยางนูาสนใจ
ใชภาษาถู
กตอง สละสลวย
มีเครูื่องหมายวรรคตอน ดไดสะกดคำ
อูกษรยูอ

5
5

สูญลกษณ์ เปูนไปตามหลูกเกณฑู์การใชูภาษาไทย มูีสำนวนโวหารทีเ่ หมาะสม
สื่อความหมาย ชูดเจน และการลำดบความไมวกวน
5.ูแนวปฏิบตูิการเขูียนที่ดีู การเขูียนตวบรรจง ลายมืออูานงายเป็นระเบียบ สะอาดและสวยงาม

3

เงินรางว้ัลและเกียรติบัตร
รางวูลชนะเลิศ
รางวูลรองชนะเลิศอูนดบ 1
รางวูลรองชนะเลิศอูนดบ 2
รางวูลชมเชย 2 รางวูลๆละ
การประกาศผลและรับรางวัล

ไดรบเงินรางวล
ไดรบเงินรางวล
ไดรบเงินรางวล
ไดรบเงินรางวูล

2,000
1,500
1,000
400

บาท ููููููพรอมเกียรติบตร
บาท ูููููพรอมเกูียรติบตร
บาท พรอมเกียรติบตร
บาท ูููููพรอมเกียรติบตร

ประกาศผลในวูนศุกร์ที่ 5 สูิงหาคม 2559 ใน facebook: ศูนย์ศิลปวูฒนธรรม มหาวูิทยาลยราชภูฏยะลา และ
รบรางวูลในวูนพูุธที่ 10 สูิงหาคม 2559 ณ หอประชูุมมหาวิทยาลยู(หลงใหญ) ผููรบรางวลตองเตรียมสาเนาบูตร ประชาชนูู
จานวนู2 ฉบบููพรอมรบรองสาเนาถููกตอง
หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตีิมได้ที่ ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 073 – 299699 ตีอ 33000 หรือ
086-4892954 หรือกองพัฒนานักศึกษาีี073-299640ีตอี14300

การประกวดกล่าวสุนทรพจน้้
หัวข้อ “พระคุณแม้่”
ูศููนย์ศิลปวูฒนธรรมรูวมกูบ กองพฒนานูกศึกษา มหาวูิทยาลยราชภฏยะลา
กตกิ้ า
1. ผูเขาประกวดตูองเป็นนกศูึกษาระดบปริญญาตรูีภาคปกติเทาน้น โดยระบุชื่อ-สกุล รหสนกศูึกษาและหลูกสูตร
2.ูเนื้อหาในการกลาวสุนทรพจน์เกี่ยวกูบ “พระคุณแม”
3.ูใชเวลาในการกลาวสุนทรพจนู์ไมนอยกวา 3 นาที และไมูเกิน 5 นาที
4.ูประกวดกลาวสุนทรพจน์ในวูนที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ หอประชูุมมหาวิทยาลยู(หลงใหญ)ูเวลา 13.00 น. ูเป็นตนไป
5.ูสมครดวยตนเองููไดูที่สานูกงานศูนยู์ศิลปวูฒนธรรมูหรือกองพฒนานกศึกษาูมหาวูิทยาลยราชภูฏยะลาใน
ููููเวลาราชการููไดต้งแตบดนี้ เป็นตนไป
6. การตดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสูุด
เกณฑ้การใหคะแนน 20 คะแนน
หัวข้อการพิจารณา
1.ูรููปแบบการนาเสนอเนื้อหาเกูี่ยวกบ “พระคูุณแม”
2.ูเทคนิคการนาเสนอทูี่นาสนใจ
3.ูการใชภาษา ใชถอยคา ูสานวนถูกตอง สื่อความหมายชูดเจนเหมาะสม สละสลวย
4.ูเสียง

คะแนน
5
5
5
5

เงินรางว้ัลและเกียรติบัตร
รางวูลชนะเลิศ
รางวูลรองชนะเลิศอูนดบ 1
รางวูลรองชนะเลิศอูนดบ 2
รางวูลชมเชย 2 รางวูลๆละ

ไดรบเงินรางวล
ไดรบเงินรางวล
ไดรบเงินรางวล
ไดรบเงินรางวูล

2,000
1,500
1,000
400

บาท ููููููพรอมเกียรติบตร
บาท พรอมเกียรติบตร
บาท ููููููพรอมเกียรติบตร
บาท ููููููพรอมเกียรติบตร

การประกาศผลและรับรางวัล
ประกาศผลและรบรางวูลในวูนพูุธที่ 10 สูิงหาคม 2559 ณ หอประชูุมมหาวิทยาลยู(หลงใหญ)ูผููรบรางวูล
ตองเตรียมสาเนาบูตรประชาชนูจานวน 2 ฉบบููพรอมรบรองสาเนาถูกตูอง
หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตีิมได้ที่ ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 073 – 299699 ตีอ 33000 หรือ
086-4892954 หรือกองพัฒนานักศึกษาีี073-299640ีีตอี14300

