


กิจกรรมประกวดภาพถ่าย SRU Library Contest 
หัวข้อ Library in my mind 

ขอเชิญชวนส่งภาพเข้าประกวดชิงเงินรางวัล โดยถ่ายทอดเรื ่องราว ประสบการณ์ในการใช้
หอสมุดกลางผ่านภาพถ่าย สะท้อนบรรยากาศการใช้หอสมุดกลาง 

 

กิจกรรมการประกวด  

1.ส่งภาพที่เกี่ยวกับหอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี หรือสารสนเทศที่ห้องสมุดมีให้บริการ เช่น 
บรรยากาศการใช้ห้องสมุด ทั้งภายในและภายนอกบริเวณอาคาร 

2. หอสมุดกลางคัดเลือกและตัดสินภาพที่ส่งเข้าประกวดโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และมี
ประสบการณ์ในด้านการถ่ายภาพ 

3. กรรมการจะคัดเลือกภาพที่โดนใจและผ่านเกณฑ์กติกาการประกวดเพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมโหวตภาพ
ในตำแหน่งภาพ Popular Vote 

4. ภาพที่ได้รับการตัดสินผลการชนะและได้รับรางวัล จะนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 
5. ผู้เข้าร่วมโหวตภาพจะได้รับของที่ระลึกจากกิจกรรมโดยการจับฉลาก 
6. ผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลและเกียรติบัตร 

 

ผู้เข้าร่วมประกวด 
  นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด 
  1. สง่ภาพเข้าประกวดโดยอัดขนาด 4 X 6 นิ้ว ได้ไม่จำกัดจำนวน  
  2. ส่งใบสมัครมาพร้อมกับรูปภาพและไฟล์ภาพใส่ซีดี โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์
หอสมุดกลาง http://library.sru.ac.th  หรือรับด้วยตนเองท่ีจุดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 
  3.สำหรับไฟล์ภาพดิจิตอลให้บันทึกภาพเป็นไฟล์ JPG ขนาดความละเอียด 300dpi (หรือจะต้องมี
ความละเอียดมากพอท่ีจะสามารถพิมพ์ภาพขนาด 8 x 12 นิ้ว) 
  4. ภาพที่ส่งเข้าประกวดสามารถตกแต่งภาพได้ แต่ต้องไม่ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงหรือต้นฉบับ 
  5. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากท่ีใดมาก่อน และจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วย
ตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นส่งเข้าประกวดเด็ดขาด หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นการละเมิดข้อกำหนดนี้ 
คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพเข้าประกวดทันที  
  6. ต้ังชื่อภาพให้กระชับ  
  7. การส่งภาพสามารถส่งพร้อมใบสมัครและไฟล์ภาพใส่ซีดี ได้ทีจุ่ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 หอสมุดกลาง 
หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ หอสมุดกลาง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 ม.9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
84100 (ส่งภาพประกวด) 
  8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และกติกาได้ตามความเหมาะสม 
 

 

 

 

http://library.sru.ac.th/


เกณฑ์การตัดสิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  1. แนวคิดและความหมายของภาพ 10 คะแนน 
  2. เทคนิคในการถ่ายภาพ  30 คะแนน 
  3. ความสวยงามของการจัดองค์ประกอบของภาพ 50 คะแนน 
  4. ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ 10 คะแนน 
  5. ผลโหวตจากการจัดนิทรรศการภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือก สำหรับรางวัล Popular Vote 

ระยะเวลาการส่งภาพเข้าประกวด 
  ส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันและเวลาราชการ จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2563 
 

กำหนดการ 
  1. ส่งภาพถ่ายได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม2563 (อาจขยายเวลาการรับผลงาน) 
  2. รวบรวมภาพและคณะกรรมการตัดสิน วันที่  1 กันยายน 2563 
  3. จัดแสดงภาพเพ่ือให้ผู้สนใจร่วมโหวตตำแหน่งภาพ Popular Vote วันที่ 1 - 10 กันยายน 2556 
  4. ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 10 กันยายน 2563 
  5. มอบรางวัลและเกียรติบัตร วันที่ 15 กันยายน 2563 
  6. จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล วันที่ 16 กันยายน 2563  
 

รางวัล 
  1. รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล 1,000 บาท 
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล 800 บาท 
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล 600 บาท 
  4. รางวัล Popular Vote  เงินรางวัล 500 บาท 
 

**หมายเหตุ 
  1. ผู้ได้รับรางวัลทั้งหมดจะได้รับเกียรติบัตรจากหอสมุดกลาง 
  2. ผู้ที่ร่วมโหวตภาพถ่ายในตำแหน่งภาพ Popular Vote จะได้รับของที่ระลึกจากคณะกรรมการจัด
ประกวดในครั้งนี้ด้วยโดยการจับฉลาก 
  3. ไฟล์ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพจะถือกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดการประกวด แต่ลิขสิทธิ์ยังคงเป็น
ของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้หอสมุดกลาง มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ภาพถ่าย ชิ้นงาน เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของหอสมุดกลางได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่าย  
  4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

ติดต่อสอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
  เว็บไซต์หอสมุดกลาง : http://library.sru.ac.th 
  แฟนเพจหอสมุดกลาง : https://www.facebook.com/srucentrallibrary 
  โทรศัพท์: 0-7791-336 ต่อ 5804 
  อีเมล์: benchamas.nak@sru.ac.th  

 

http://library.sru.ac.th/
https://www.facebook.com/srucentrallibrary
mailto:benchamas.nak@sru.ac.th


กำหนดการ 

กิจกรรมประกวดภาพถ่าย SRU Library Contest 
หัวข้อ Library in my mind 

 
  วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งภาพถ่าย 
  วันที่ 1  กันยายน 2563  รวบรวมภาพ 
  วันที่ 7  กันยายน 2563  คณะกรรมการตัดสิน  
  วันที่ 1 - 10 กันยายน 2556 จัดแสดงภาพเพ่ือให้ผู้สนใจร่วมโหวตตำแหน่งภาพ Popular Vote  
  วันที่ 10 กันยายน 256  ประกาศผลการตัดสินภาพถ่าย  
  วันที่ 15 กันยายน 2563  มอบรางวัลและเกียรติบัตร  
  วันที่ 16 กันยายน 2563  จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบสมัคร 

กิจกรรมประกวดภาพถ่าย SRU Library Contest 
หัวข้อ Library in my mind 

(ส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563)  

 

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ส่งผลงาน  

1. ชื่อ-สกุล............................................................................................................. ...............................................  

2. ที่อยู่ปัจจุบัน (ท่ีติดต่อได้สะดวก) เลขที่............. หมู่............. ซอย................................... ถนน....................... 
แขวง/ตำบล......................................... เขต/อำเภอ........................................ จังหวัด......................................... 
รหัสไปรษณีย์..................... เบอร์โทรศัพท์....................................E-mail............................................................ 
3. คณะ/หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา หรือสถานที่ทำงาน ………….....................................................................  

 

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพ  

1. จำนวนภาพพที่ส่งเขา้ประกวด....................................ภาพ 
2. รายยละเอียดของภาพ  

ภาพที่ 1 ชื่อภาพ............................................................................................................................. ... 

ภาพที่ 2 ชื่อภาพ............................................................................................................... ................. 

ภาพที่ 3 ชื่อภาพ............................................................................................................................. ... 

ภาพที่ 4 ชื่อภาพ............................................................................. ................................................... 

ภาพที่ 5 ชื่อภาพ............................................................................................................................. ... 

 

 ข้าพเจ้าได้ทราบรายละเอียดและหลักเกณฑ์การประกวดเป็นที่เข้าใจแล้ว และจะปฏิบัติตามเงื่อนไข และ
ระเบียบข้อบังคับในการส่งผลงาน  

 

 

ลงชื่อ....................................... ผู้สมัคร 
(…………………………………………………. ) 
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