โครงการการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ "ONLY@EAT"
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง
หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีวิถีชีวิตการดาเนินชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งพื้นที่
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร และอีก 2 วิทยาเขต คือ ระยองและปราจีนบุรี ภาพของอาคารสถานที่กิจกรรม
โครงการ และแนวทางการใช้ชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงความเป็น เอกลักษณ์และอัต
ลักษณ์ความเป็น มจพ. ปัจจุบันสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์กรมีความสาคัญสาหรับการเผยแพร่ข้อมูล การสื่อ
ความหมาย การสร้างเอกลักษณ์และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององคก์ร ภาพถ่ายเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของ
สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความสาคัญที่สามารถสื่อความหมายออกมาสู่สังคม โดยเฉพาะการแสดงบรรยากาศของ
กิจกรรมการเรียน การสอน การวิจัย สภาพแวดล้อม ชีวิตนักศึกษา และกิจกรรมพิเศษต่างๆ ที่ ดึงดูดสายตา
และความน่าสนใจ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการประชาสัมพันธ์และช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง จึงได้จัดโครงการการประกวดภาพถ่าย
ในหัวข้อ “ONLY@EAT” ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างเสริมให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สนใจได้เข้าร่วม
กิจกรรม เพื่อถ่ายทอดความเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านภาพถ่ายที่สื่อความหมายถึงความ
เป็นวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และมีเพียงที่ มจพ. วิทยาเขตระยองเท่านั้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรวบรวมภาพถ่ายที่แสดงบรรยากาศของกิจกรรมการเรียน การสอน การวิจัย สภาพแวดล้อม
ชีวิตนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษต่างๆ ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง
สาหรับนาไปใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น เว็บไซต์ สื่อมัลติมีเดีย สิ่งพิมพ์ และเอกสารประชาสั มพันธ์ต่างๆ
ของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี.
2. เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทุกระดับ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีส่วน
ร่วมในการสร้าง รับรู้และเผยแพร่บรรยากาศทางวิ ชาการในการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งบรรยากาศใน
การดาเนินกิจกรรมด้านต่างๆ อันเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบัน
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หลักเกณฑ์การประกวด
คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด :
- บุคลากรและนักศึกษาทุกระดับชั้นของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง
คุณสมบัติของการประกวดภาพถ่าย :
- เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตัล SLR (Single Lens Reflect) กล้องคอมแพ็คหรือกล้องมือถือ
ที่มีความละเอียดของภาพไม่ต่ากว่า 8 ล้านพิกเซล
- เป็นภาพบรรยากาศ การเรียน การสอน การวิจัย ชีวิตความเป็นอยู่และกิจกรรมของนักศึกษา
ที่ ถ่ า ยในบริ เ วณ มจพ. วิ ท ยาเขตระยอง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง บรรยากาศของความเป็ น สถานศึ ก ษาชั้ น น า
ระดับนานาชาติ น่าสนใจ น่าเข้าศึกษา เทียบเท่าหรือดีกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
- ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถใช้เทคนิคการถ่ายภาพได้อย่างอิสระ แต่ห้ามทาการตกแต่งภาพให้ผิด
ไปจากความเป็นจริง
- ส่งภาพในรูปแบบ Digital File Format Tiff, JPG หรือ Raw ที่มีคุณสมบัติ High Resolution
(ไม่ต่ากว่า 600 dpi) และมีความกว้างของภาพไม่ต่ากว่า 1,280 พิกเซล โดยบันทึกลงในแผ่นซีดี จานวน
10 ภาพ และคัดเลือกภาพที่คิดว่าดีที่สุดจานวน 1 ภาพ พร้อมคาบรรยายใต้ภาพส่งเข้าประกวด.
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
- ผลงานทั้งหมดจะต้องไม่พาดพิงจาบจ้วง ล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนบุคคล
สมาคม หรือองค์กรใด ๆ อันจะทาให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือองค์กรใด ๆ
ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรมจริยธรรม หรือหลักศาสนาใด ๆ ไม่สื่ อในทางลามก
อนาจาร และไม่ ใ ช้ ถ้ อ ยค าหรื อ การแสดงออกที่ สื่ อ ในทางหยาบคาย ดู ห มิ่ น เสี ย ดสี นิ น ทา ว่ า ร้ า ยยั่ ว ยุ
สร้างความแตกแยกอย่างเด็ดขาด รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
- ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์และดาเนินการผลิตเองทั้งหมด
- ผลงานที่ส่ ง เข้า ประกวดต้ อ งเป็ นผลงานภาพถ่ ายที่ ผ ลิ ต ขึ้ นใหม่ ไม่ ล อกเลี ย นแบบมาจากที่ ใ ด
ไม่เคยได้รับรางวัลใดหรือเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนทางสื่อใด ๆ มาก่อน คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ทันที หาก
พบว่าผลงานนั้นมีการละเมิดลิขสิทธิ์
- ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ Software หรือสิ่ง
อื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา.
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มจพ.วิ ทยาเขตระยอง ไม่มี ส่ ว นรั บผิ ด ชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น
ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
- ภาพที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ไม่มีการส่งคืนให้เจ้าของงาน
- ผู้ส่งภาพเข้าประกวดยินยอมให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นาผลงาน
ทุกภาพออกเผยแพร่ และใช้ป ระโยชน์อื่นๆ ในกิจกรรมของมหาวิทยาลั ยฯ ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและ
จ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้นแก่เจ้าของผลงาน
- ผู้เข้าประกวดสามารถเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ชุด กรณีที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดได้รับรางวัล
มากกว่า 1 รางวัล จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่สูงสุดเพียงรางวัลเดียว
- คาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
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วิธีการส่งภาพเข้าประกวด
1. ใบสมัคร
2. แผ่นซีดีบันทึกภาพถ่ายพร้อมเขียนชื่อกากับ
3. สาเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นกากับ พร้อมแนบสาเนาบัตรนักศึกษา
ส่ ง เอกสารการสมั ค รทั้ ง หมดมายั ง ส านั ก งานคณบดี ค ณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
(ขอแบบฟอร์มได้จากสานักงานคณบดี มจพ. วิทยาเขตระยอง)
หมดเขตส่งผลงานเข้าประกวด
ประกาศผลการตัดสิน
พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด

29 กันยายน 2560
11 ตุลาคม 2560
16 ตุลาคม 2560 (วันเกิดคณะ)

รางวัลผู้ชนะการประกวด
รางวัลการประกวดภาพถ่าย
รางวัลชนะเลิศ จานวน 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จานวน 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จานวน 1 รางวัล

2,500.00
1,500.00
1,000.00

บาท
บาท
บาท

ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะอนุกรรมการฝ่ายบริหาร
คณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
สานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ : (+66) 038-627-000 ถึง 3
E-Mail : info@eat.kmutnb.ac.th
หมายเหตุ :
คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการแข่งขันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ใบสมัคร
การประกวดภาพถ่ายประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี "ONLY@EAT"

รู ปถ่าย

1. ชื่อ (นาย/นางสาว/นาง)………………………………...นามสกุล………………………………………..
ที่อยู่ เลขที่.........................ซอย.........................................ถนน............................................... ...................
แขวง...................................................เขต......................................จังหวัด.................................................
รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก.....................................................................
2.

กาลังศึกษาอยู่ ชั้น.......................................................
สาขาวิชา...................................................................................................................................................
ทางาน ที.่ .........................................................................................................................................
ตาแหน่ง...........................................................

3. ส่งภาพจานวน ...............................................ชุด

(ลงชื่อ)……………………………………………….
(………………………………………………)
ผู้สมัคร
วันที่…………เดือน………………….พ.ศ………….
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