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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เรื่อง การประกวดแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในงานประเพณีออกพรรษา
แห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
จังหวัดสกลนคร ประจาปี ๒๕๖๐
-----------------------------------ตามที ่ จ ัง หวัด สกลนครร่ว มกับ เทศบาลนครสกลนคร องค์ การบริห ารส่ว นจัง หวัด สกลนคร
การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร ส่ ว นราชการ ภาคเอกชนและประชาชน
ชาวจังหวัดสกลนคร ได้กาหนดจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”จังหวัดสกลนคร ประจาปี ๒๕๖๐ ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๒ – ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
ณ บริ เวณสนามมิ่ งเมื องสกลนคร สวนสมเด็ จพระศรีนครินทร์และวัดพระธาตุ เชิงชุมวรวิหาร เพื่ ออนุ รักษ์ ไว้ซึ่ ง
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี อั นดีงามของท้ องถิ่ นให้ คงไว้ อี กทั้งส่ งเสริมการท่ องเที่ ยวของจังหวัดสกลนคร จึ งได้จั ด
กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย เพื่อส่งเสริมความสามารถของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมใน
งานเทศกาล ครั้งนี้
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏสกลนคร จึงประกาศระเบี ยบ หลั กเกณฑ์ การประกวด หลั กเกณฑ์ การให้ คะแนน
การประกวดภาพถ่ าย ในงานประเพณี แห่ ปราสาทผึ้ งและแข่ งขั นเรื อยาว “ชิ งถ้ วยพระราชทานสมเด็ จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จังหวัดสกลนคร ประจาปี ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้
ก. หลักเกณฑ์การสมัคร
๑. ประกวดภาพถ่าย
การประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “วิถีชีวิตประเพณี ออกพรรษาแห่งปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร”
แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทนักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน ๒๕ ปี และประเภทประชาชนทั่วไป ไม่จากัด
เพศวัย โดยมีเงื่อนไข กติกาข้อกาหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ดังนี้
๑. ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพที่ปรากฏสถานที่ องค์ประกอบภาย ในจังหวัดสกลนครเท่านั้น
๒. เป็นภาพสีหรือขาวดาก็ได้ ถ่ายจากกล้องฟิล์มหรือกล้องดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า
๖
ล้านพิกเซล ส่งภาพอัดขยายใน ขนาด ๘ X ๑๒ นิ้ว ติดบนกรอบภาพ โดยใช้กระดาษแข็งพื้นสีเทา วัดออกจากภาพ
ด้านละไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว ส่งได้ไม่เกิน ๕ ภาพ
๓. ส่งไฟล์ต้นฉบับแบบมาตรฐาน TIFF หรือ JPEG โดยบันทึกไฟล์ภาพต้นฉบับพร้อมตั้งชื่อไฟล์ตามชื่อ
ภาพให้ถูกต้อง ลงบน CD/DVD จานวน ๑ แผ่น กรณีส่งประกวดหลายภาพสามารถบันทึกลงในซีดีแผ่นเดียวกันได้
และต้องระบุชื่อไฟล์ภาพต้นฉบับให้ถูกต้องตามชื่อภาพทุกภาพ
๔. ตั้งชื่อภาพและคาอธิบายภาพ(มุมมอง,แนวคิด,สิ่งที่สื่อถึงจากช่างภาพ) โดยเขียนชื่อภาพ คาอธิบาย
ภาพ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อผู้ส่งเข้าประกวด ลงในกระดาษสีขาว ติดไว้ด้านหลังของภาพให้เห็นชัดเจน
และสามารถอ่านได้ในแนวเดียวกับมุมมองภาพที่ต้องการนาเสนอเมื่อพลิกกลับด้าน
๕. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายโดยผู้ส่งภาพเข้าประกวดและเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัล
จาก
การประกวดใดๆ มาก่อน
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๖. ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ๑ ท่าน เพียง ๑ รางวัล
เท่านั้น
๗. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่จับองค์ ประกอบของภาพที่ปรากฏในขณะที่กดชัตเตอร์จริง
ไม่สามารถเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพ ภายหลังจากการกดชัตเตอร์แล้ว แต่สามารถตัดส่วนของภาพได้
(Crop) และสามารถตกแต่ งภาพได้ เพี ย งการปรั บ สี – แสง และน้ าหนั ก ของภาพ และการลบรอยฝุ่ น หรื อ
รอยสกปรกเท่านั้น ทั้งนีห้ ากมีปัญหาข้อสงสัย ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
๘. ภาพที่ ส่ งเข้ าประกวดทุ ก ภาพตกเป็ น กรรมสิ ท ธิ์ข องผู้ จั ด การประกวด สามารถน าไปเผยแพร่
ประชาสั ม พั น ธ์ โ ดยมิ ต้ อ งจ่ า ยค่ า ตอบแทนใดๆ ทั้ ง สิ้ น แต่ ลิ ข สิ ท ธิ์ ยั ง คงเป็ น ของผู้ ส่ ง ภาพเข้ า ประกวด
ตามพระราชบัญญัติสิทธิ พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๑๘
๙. คณะกรรมการตัดสินและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการประกวดไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
๑๐. คณะกรรการตัดสินมีสิทธิ์กาหนดวิธีการตัดสิน โดยยึดแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากลและ ผล
การตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
๑๑. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ หากมีการฝ่าฝืนผู้จัดการ
ประกวดสามารถตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดหรือรับรางวัลได้ รวมถึงสามารถเรียกรางวัลที่ได้รับแล้วกลับคืนได้
รางวัล
ผู้เข้าร่วมประกวดจะได้รับรางวัลเป็นเงินสด พร้อมเกียรติบัตร ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
เงินสด
๓,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
เงินสด
๒,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
เงินสด
๑,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล
เงินสด รางวัลละ ๕๐๐ บาท
ข. การตัดสิน
๑. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
๒. คณะกรรมการจะประกาศผลการประกวดภาพถ่ าย วันที่ ๙ ตุ ลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น.
ณ สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และทางเว็บไซต์ สถาบันภาษาศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร http://lac.snru.ac.th
ค. การสมัครเข้าร่วมประกวด
๑. สมั ค รด้ ว ยตั ว เอง และยื่ น ใบสมั ค รพร้ อ มผลงาน ได้ ที่ ส ถาบั น ภาษา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาคาร ๑ ชั้น ๑
๒. สมัครในระบบออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/DywOvyegVVtmpX9q1 สาหรับท่านที่สมัคร
ออนไลน์ต้องส่งผลงานที่ภายในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร อาคาร ๑ชั้น ๑
ตั้งแต่บั ดนี้ จนถึงวัน ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณ เกรียงสิท ธิ์
ไชยเทศ โทรศัพท์. ๐ ๔๒๗๔ ๔๐๐๙ มือถือ ๐๘ ๗๒๒๒ ๙๙๕๙ โทรสาร. ๐ ๔๒๗๔ ๔๐๐๙
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ง. การตรวจสอบข้อมูล
ผู้ ที่ ส นใจเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมส่ งเสริ ม ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม สามารถตรวจสอบข้ อ มู ล การประกวด
การแข่งขันและผลการประกวด การแข่งขัน ได้ที่เว็บไซต์สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร http://lac.snru.ac.th
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายประสิทธิ์ คะเลรัมย์)
ผู้อานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

