การประกวดภาพถ่าย
หัวข้อ “สายใยรักผูกพันจากแม่สู่ลกู ”
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กติกา
1.ผู้ส่ งภาพประกวดต้องเป็ น นั กศึกษาระดับปริญ ญาตรี ภาคปกติเท่านั้น โดยระบุชื่อ -สกุล รหั สนักศึกษาและ
หลักสูตร
2.การส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องส่ง 2 แบบ คือ
2.1 ไฟล์ภาพขนาด 1280 x เท่าไหร่ก็ได้ px และต้องเป็นไฟล์สกุล JPEG (.JPG) เท่านั้น
2.2 พิมพ์ภาพถ่าย ขนาด A4 จานวน 1 แผ่น
3.ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเอง หากพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งจะต้องถูกตัดสิทธิ์ทันทีและอาจถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
4.ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดๆมาก่อน
5.สามารถส่งภาพประกวดได้ไม่เกินคนละ 2 ภาพ
6.ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ต้องตั้งชื่อภาพถ่าย สื่อความหมายของภาพอย่างชัดเจน และบรรยายถึงแรงบันดาลใจ
หรือความประทับใจในการถ่ายภาพ เพื่อสะท้อนความหมายหัวข้อการประกวด
7.ส่ งใบสมั ค รพร้ อ มไฟล์ ภ าพและภาพขนาด A4 เข้าประกวดด้ ว ยตนเองได้ที่ ส านั ก งานศู น ย์ ศิ ล ปวัฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในเวลาราชการได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561
8.สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://srdi.yru.ac.th/culture
9.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เกณฑ์การตัดสิน:
1.ตั้งชื่อภาพที่สื่อความหมาย ตรงตามหัวข้อการประกวดได้อย่างชัดเจน
2.มีการบรรยายถึงแรงบันดาลใจเพื่อแสดงความประทับใจโดยเป็นข้อความสั้นๆ
3.คุณภาพของงาน
4.มีการจัดองค์ประกอบศิลป์ที่ดี
เงินรางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลชนะเลิศ
ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย
ได้รับเงินรางวัล
500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
การประกาศผลและรับรางวัล
ประกาศผลในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 ใน facebook: ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ผู้รับรางวัลต้องเตรียมสาเนาบัตรประชาชนจานวน 1 ฉบับพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
หมายเหตุ: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 073 – 299699 ต่อ 33000 หรือ 0864892954

ใบสมัคร
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผูส้ มัครการประกวดภาพถ่าย
ชื่อ นาย/นางสาว ............................................................................นามสกุล...........................................................................
รหัส...............................หลักสูตร............................................................ชั้นปีที่ ...........คณะ...................................................
เบอร์ติดต่อ....................................................................... E-mail …………………………………………….………………………………….
จานวนภาพที่ส่งเข้าประกวด .....................ภาพ ประกอบด้วย
ภาพที่ 1 ชื่อภาพ........................................................................................................................................................
ภาพที่ 2 ชื่อภาพ........................................................................................................................................................
ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดในเอกสารนี้เป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าได้อ่านข้อกาหนดกติกาเกณฑ์การ
ตัดสินในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดแล้ว และยินยอมปฏิบัติตามข้อกาหนด และกติกาดังกล่าวทุกประการ

ลงชื่อ.......................................................................
(....................................................................)
วันที่ .............../................................/....................
หมายเหตุ หากส่งภาพเข้าประกวดมากกว่า 1 ภาพ ให้กรอกข้อมูลส่วนที่ 2 แยกแต่ละภาพทุกภาพ

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับภาพถ่าย (สามารถถ่ายเอกสารได้)

แนบรูปภาพ ขนาด A4

ชื่อผลงาน………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................
คาบรรยายประกอบ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................

การประกวดเรียงความ
หัวข้อ “สายใยรักผูกพันจากแม่สู่ลูก”
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กติกา
1.เขียนเรียงความในหัวข้อ “สายใยรักผูกพันจากแม่สู่ลูก”
2.เขียนด้วยลายมือของตนเองโดยใช้ภาษาไทย ตัวบรรจง อ่านง่าย ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4
3.ต้องเป็นผลงานที่ผู้เข้าประกวดเขียนเอง ไม่คัดลอก ดัดแปลงหรือต่อเติมจากผลงานผู้อื่น
4.ผู้เข้าประกวด เรียงความต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติเท่านั้น
5.ท าใบปะหน้ า เขี ย นชื่ อ -สกุ ล หลั ก สู ต ร ชั้ น ปี แ ละคณะแนบมาพร้อ มเรี ย งความและส่ งด้ ว ยตนเอง ที่ ศู น ย์
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายในวันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561
6.สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://srdi.yru.ac.th/culture
7.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เกณฑ์การให้คะแนน 25 คะแนน
หัวข้อการพิจารณา

คาอธิบาย

1.องค์ ป ระกอบการเขี ย น มีองค์ประกอบครบถ้วน คือ ชื่อเรื่อง คานา เนื้อหา บทสรุป ต้องเขียนให้ได้ใจความ
เรียงความ
ชัดเจน
2.เนื้อหา
เนื้ อหาสาระสั ม พั น ธ์ กับ ชื่ อเรื่องกาหนดมี ป ระเด็ น ที่ น่ าสนใจ มี ข้อมู ล สนั บ สนุ น
ชัดเจนและมีความยาวตรงตามกาหนด โน้มน้าวสร้างแรงจูงใจให้ผู้ อ่าน สามารถ
เชื่อมโยงเนื้อหาอย่างสอดคล้องสละสลวย และสัมพันธ์กับชื่อเรื่อง พร้อมมีการสรุป
ใจความสาคัญ ในตอนจบและสอดแทรกแนวคิดได้อย่างน่าสนใจ
3.ความคิดสร้างสรรค์
สอดแทรกคติ ข้อคิด ที่แปลกใหม่ มีคุณค่าต่อผู้อ่านและสังคม
4.ภาษาและอักขรวิธี
ใช้ภาษาถูกต้อง สละสลวย มีเครื่องหมายวรรคตอน สะกดคา อักษรย่อ สัญลักษณ์
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้ภาษาไทย มีสานวนโวหารที่เหมาะสม สื่อความหมาย
ชัดเจน และการลาดับความไม่วกวน
5.แนวปฏิบัติการเขียนที่ดี การเขียนตัวบรรจง ลายมืออ่านง่ายเป็นระเบียบ สะอาดและสวยงาม

คะแนน
2
10

5
5
3

เงินรางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลชนะเลิศ
ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 1,200 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล
900 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย
ได้รับเงินรางวัล
500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
การประกาศผลและรับรางวัล
ประกาศผลในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 ใน facebook: ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ผู้รับรางวัลต้องเตรียมสาเนาบัตรประชาชนจานวน 1 ฉบับพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
หมายเหตุ: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 073 – 299699 ต่อ 33000 หรือ 0864892954

การประกวดแต่งคาประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ
หัวข้อ “สายใยรักผูกพันจากแม่สู่ลูก”
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กติกา
1.ผู้ประกวดต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติเท่านั้น
2.ประกวดประเภทเดี่ยว
3.หัวข้อในการประกวด “สายใยรักผูกพันจากแม่สู่ลูก” แต่งเป็นกลอนแปด ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ บท
4.ใช้เวลาในการแต่งคาประพันธ์ ๑ ชั่วโมง
5.ประกวดแต่งคาประพันธ์ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ซึ่งผู้เข้าประกวดจะต้องรายงานตัว/ลงทะเบียนก่อนแข่งขัน
ในเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
6.ผู้ ป ระกวดสามารถมาสมัครได้ ด้ว ยตนเองที่ ส านักงานศูน ย์ศิล ปวัฒ นธรรมพร้อ มแนบส าเนาบั ตรประจาตั ว
นักศึกษา ๑ ฉบับ ภายในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลาราชการเท่านั้น
7.สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://srdi.yru.ac.th/culture
8.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เกณฑ์การให้คะแนน 30 คะแนน
๔.๑ ฉันทลักษณ์ (5 คะแนน) พิจารณาหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้
๔.๑.๑ สัมผัสระหว่างวรรค
๔.๑.๒ สัมผัสระหว่างบท
๔.๑.๓ เสียงคาท้ายของแต่ละวรรค
๔.๒ อักขรวิธี (5 คะแนน) พิจารณาหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้
๔.๒.๑ เขียนตัวสะกดการันต์ผิด
๔.๒.๒ มีสัมผัสซ้า
๔.๒.๓ มีสัมผัสเลื่อน
๔.๔ ความคิดและเนื้อหา (10 คะแนน) พิจารณาหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้
๔.๓.๑ ตรงประเด็น หมายความว่านักศึกษาจะต้องใช้หัวข้อที่กาหนดให้เป็นแกนเรื่อง
๔.๓.๒ เสนอแนวคิดสร้างสรรค์ หมายความว่า เนื้อหาที่นั กศึกษาเสนอนั้นให้แง่คิดที่เป็นประโยชน์แก่
ผู้อ่าน เช่น ความสัมพันธ์ในครอบครัว แง่คิดในการดารงชีวิต
๔.๓.๓ เสนอแนวคิดที่แปลกใหม่ หมายถึง แนวความคิดที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึง เป็น
แนวความคิดที่มีเหตุผลและอยู่ในขอบเขตของหัวข้อ
๔.๔ กวีโวหาร (10 คะแนน) พิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๔.๔.๑ มีสัมผัสราบรื่น อ่านแล้วเกิดความไพเราะ
๔.๔.๒ การเล่นตัวอักษร เล่นคา ที่ช่วยให้คาประพันธ์มีความไพเราะยิ่งขึ้น
๔.๔.๓ การใช้โวหารต่างๆ ส่งเสริมเนื้อหาให้มีความหมายลึกซึ้ งกินใจ เช่น การกล่าวเปรียบเทียบและใช้
บุคลาธิษฐาน เป็นต้น

เงินรางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชมเชย

ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ได้รับเงินรางวัล 1,200 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ได้รับเงินรางวัล
900 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ได้รับเงินรางวัล
500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

การประกาศผลและรับรางวัล
ประกาศผลในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 ใน facebook: ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้รับ
รางวัลต้องเตรียมสาเนาบัตรประชาชนจานวน 1 ฉบับพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
หมายเหตุ: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 073 – 299699 ต่อ 33000 หรือ 0864892954

