หลักเกณฑ์การประกวด
โครงการประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ในหัวข้อ "อัตลักษณ์ไทย เอกลักษณ์สวนสุนันทา"
ประจาปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา เข้าร่วมโครงการประกวด
การแต่งกายด้วยผ้าไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในหัวข้อ "อัตลักษณ์ไทย เอกลักษณ์สวนสุนันทา"
ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
1. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. มูลค่าของรางวัล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภทละ 3 รางวัล ดังนี้
ประเภทที่ 1 ระดับหน่วยงาน (ระดับคณะ/สถาบัน/สานัก/กอง และหน่วยตรวจสอบภายใน)
1. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล
4. รางวัลชมเชย
เกียรติบัตร
หมายเหตุ : การจัดส่งภาพถ่ายในระดับหน่วยงาน จะต้องมีจานวนสมาชิก จานวน 5 คนขึ้นไป
ประเภทที่ 2 ระดับบุคคล
1. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3
4. รางวัลชมเชย

เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล
เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล
เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล
เกียรติบัตร

3. รูปแบบขั้นตอนการประกวด
3.1 ขั้นตอนแรก
3.1.1 ผู้เข้าประกวดตามข้อ 1 ต้องจัดส่งภาพถ่ายผู้ที่แต่งกายด้วยผ้าไทยที่มีความสวยงามโดดเด่น
สามารถสวมใส่ในชีวิตประจาวันได้ (ประเภทระดับหน่วยงานจะต้องมีจานวนสมาชิกตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป) โ ดยจะต้อง
เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลหรือสมาร์ทโฟน ขนาดภาพ 4 x 6 นิ้ว โดยต้องเป็นภาพถ่ายไว้ในระยะเวลาตั้งแต่
สิงหาคม 2561 ถึง มีนาคม 2562 ในรูปแบบไฟล์ .JPEG เท่านั้น พร้อมบันทึกลงแผ่น CD/DVD
3.1.2 คณะกรรมการจะพิจารณาภาพที่ส่งเข้าประกวดที่มีการปฏิบัติต ามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง
ครบถ้วนเท่านั้น ในหัวข้อ "อัตลักษณ์ไทย เอกลักษณ์สวนสุนันทา" ประเภทละ 5 ภาพ
3.1.3 กองนโยบายและแผน ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผ่านช่องทาง เพจ กองนโยบายและ
แผน https://www.facebook.com/PPSSRU/ ในวันที่ 12 มีนาคม 2562

3.2 ขั้นตอนที่สอง
3.2.1 กองนโยบายและแผน จะนาภาพถ่ายการแต่งกาย ในหัวข้อ "อัตลักษณ์ไทย เอกลักษณ์
สวนสุ นั น ทา" ที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กของคณะกรรมการในขั้ น ตอนแรก เผยแพร่ ท างสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ผ่ า นทาง
Facebook ในหน้าเพจกองนโยบายและแผน https://www.facebook.com/PPSSRU/ โดยจะเปิดการนับผลยอด
Share และ Like ตั้งแต่วันที่ 11-18 มีนาคม 2562
3.2.2 กองนโยบายและแผนประสานผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเตรียมความพร้อมในรอบการตัดสิน
ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2562
3.2.3 กองนโยบายและแผน รวบรวมผลยอดการ Share และ Like ที่สูงสุดจานวนประเภทละ
5 อันดับ ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น
3.3 ขั้นตอนสุดท้าย
3.3.1 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องแต่งกายตามชุดในภาพที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ฯ
และเข้าร่วมเดินโชว์บนเวทีอีกครั้ง ซึ่งจะเป็นการตัดสินในรอบสุดท้าย และพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 25 มีนาคม 2562
4. เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน
เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน
ประเด็นการพิจารณา
1) การแต่งกายที่สื่อความหมายตรงตามหัวข้อหัวข้อ “อัตลักษณ์ไทย เอกลักษณ์
สวนสุนันทา”
2) ความคิดสร้างสรรค์ และการประยุกต์สวมใส่ในชีวิตประจาวัน
3) แนวคิดและความกลมกลืนของการแต่งกาย
4) ความสวยงามและความโดดเด่นของเครื่องแต่งกาย
5) ยอด Share และ Like
รวม

คะแนน
25 คะแนน
25 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
10 คะแนน
100 คะแนน

หลักเกณฑ์การแปลผล ยอด Share และ Like
การแปลผลคะแนนมีหลักเกณฑ์ดังนี้
1. จานวนยอด Share และ Like อันดับที่ 1
จะได้ 10 คะแนน
2. จานวนยอด Share และ Like อันดับที่ 2
จะได้ 8 คะแนน
3. จานวนยอด Share และ Like อันดับที่ 3
จะได้ 6 คะแนน
4. จานวนยอด Share และ Like อันดับที่ 4
จะได้ 4 คะแนน
5. จานวนยอด Share และ Like อันดับที่ 5
จะได้ 2 คะแนน
หมายเหตุ ภาพถ่ายการแต่งกายในหัวข้อ "อัตลักษณ์ไทย เอกลักษณ์สวนสุนนั ทา" ที่ผา่ นการคัดเลือกของ
คณะกรรมในรอบแรกเท่านั้น หากเป็นภาพของผู้เข้าประกวดที่ไม่ผา่ นการคัดเลือกในรอบแรกจะไม่ได้รบั การพิจารณา
การนับยอด Share และ Like
5. ขั้นตอนการสมัครและการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
เอกสารประกอบใบสมัคร
ผู้ ส มั ครจะต้ องกรอกรายละเอีย ดในใบสมั ครให้ครบถ้ว น สามารถดาวน์ โ หลดใบสมั ครได้ และ
หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ได้ที่ http://plan.ssru.ac.th/home

การจัดส่งภาพ
1. จัดส่งภาพที่มีความละเอียดสูงสาหรับการพิมพ์ภาพ ขนาด 4 × 6 นิ้ว กระดาษโฟโต้แบบ
อัดขยายไม่มีขอบ โดยเป็นภาพแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้ และมีความละเอียดไม่ต่ากว่า 300 DPI ความละเอียด 8 ล้าน
พิกเซลขึ้นไปในรูปแบบ .JPEG เท่านั้น พร้อมเขียนชื่อเจ้าของผลงานหรือหน่วยงานด้านหลังภาพทุกภาพ
2. ผู้เข้าร่ว มประกวดสามารถส่ ง ภาพถ่า ย ได้ ไ ม่เกิน จ านวน 3 ภาพ พร้อมบัน ทึ กไฟล์ ลงแผ่ น
CD/DVD
3. วิธีการส่งภาพเข้าประกวด
ส่ ง ใบสมั ค รและรู ป ภาพพร้ อ มไฟล์ ภ าพบั น ทึ ก ลง CD/DVD มาส่ ง ด้ ว ยตนเองได้ ที่
กองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 32 สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
6.ระยะเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
6.1. ปิดรับสมัครผลงาน วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น.
6.2. คณะกรรมการคัดเลือกผลงานจากรูปภาพ รอบแรก วันที่ 8 มีนาคม 2562
6.3. กองนโยบายและแผน เผยแพร่ภาพถ่ายที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ฯ ผ่านทางสื่อสังคม
ออนไลน์ผ่านทาง Facebook ในหน้าเพจกองนโยบายและแผน https://www.facebook.com/PPSSRU/ วันที่
11-18 มีนาคม 2562
6.4 ประสานผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเตรียมความพร้อมในรอบการตัดสินรอบสุดท้าย วันที่ 12 มีนาคม
2562
6.5. กองนโยบายและแผนจะรวบรวมผล ยอดการ Share และ Like ที่สู ง สุ ดจ านวนประเภทละ
5 อันดับ โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้กากับการนับยอด Share และ Like ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น
6.6. คณะกรรมการให้คะแนนและตัดสิน รอบสุดท้ายและพิธีมอบรางวัล วันที่ 25 มีนาคม 2562

