
 
ใหมโครงการประกวดภาพชุด  
“ศาลายาวิถี” (Salaya Life) 

 
๑. ชื่อโครงการ  

ประกวดภาพชุด “ศาลายาวิถี” (Salaya Life) 
 

๒. ผู้น าเสนอโครงการ 
 งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
๓. หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า ๑๒๘ ปี ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานก าเนิดโรงศิริราชพยาบาล กระท่ังพัฒนา เป็นสถาบันการศึกษาชั้นน า
ระดับประเทศ  มีการขยายสาขาวิชาและเขตพ้ืนที่  เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้ แก่ประชาชน โดยมีเขตพ้ืนที่
ศาลายา เป็นจุดเริ่มต้นของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  ชั้นปี ๑ ทุกคน มาใช้ชีวิตและเรียนวิชาพ้ืนฐานร่วมกันที่นี่ 
แวดล้อมด้วยชุมชนศาลายาอันเต็มไปด้วยเรื่องราวน่าสนใจ มีคุณค่าในเชิงประวัติศาสตร์  และยังเป็นแหล่งบ่มเพาะ
ศาสตร์แห่งภูมิปัญญาหลายแขนง 

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเห็นความส าคัญ ของพ้ืนที่
ศาลายา ซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราว อันทรงคุณค่า และน่าจดจ า  จึงจัด ท าโครงการประกวดภาพชุด “ศาลายาวิถี ” 
(Salaya Life) ขึ้นเพ่ือเปิดโอกาสให้ชาวมหิดล ทั้งนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป ไดร้่วมบันทึกภาพที่
แสดงถึงสีสัน บรรยากาศ วิถีชีวิต ที่ศาลายา ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งในมหาวิทยาลัยมหิดล และบริเวณชุมชนโดยรอบ 
โดยภาพเหล่านี้จะได้รับการจัดเก็บเป็นคลังข้อมูลจดหมายเหตุ เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และคลังปัญญา
แห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป 

 
๔. วัตถุประสงค์โครงการ 

๔.๑   เพ่ือพัฒนาคลังข้อมูลจดหมายเหตุ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหิดล และวิถีชีวิตชุมชนโดยรอบ 
๔.๒ เพ่ือรวบรวมภาพจดหมายเหตุ ที่แสดงถึงสีสัน บรรยากาศ วิถีชีวิตที่ศาลายา ครอบคลุมพ้ืนที่

ทั้งในมหาวิทยาลัยมหิดล และบริเวณชุมชนโดยรอบ  
๔.๓   เพ่ือส่งเสริมให้ชาวมหิดล และประชาชนทั่วไป ตระหนักในความส าคัญของงานจดหมายเหตุ 

และพิพิธภัณฑ์ โดยให้การสนับสนุน และมีส่วนร่วมแบ่งปันเรื่องราวอันมีคุณค่า เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัยมหิดล และวิถีชีวิตชุมชนโดยรอบ ในรูปแบบของการจัดประกวดภาพถ่าย 

๔.๔   เพ่ือน าภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลไปจัดท านิทรรศการภาพชุด “ศาลายาวิถ”ี (Salaya Life)  
และจัดท าเป็นหนังสือที่ระลึก  

 
๕. ผู้เข้าร่วมโครงการ  

นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลทั่วไป 
 



 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ  

มี ๒ กิจกรรม ได้แก่  
 

กิจกรรมที่ ๑ : การตัดสินการประกวดภาพถ่าย 
วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ตัดสินการประกวดภาพถ่าย ได้แก่ 
๑. อาจารย์นิติกร กรัยวิเชียร  นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์
๒. อาจารย์ขจร พีรกิจ  ที่ปรึกษาสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
๓. คุณบุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ    อุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
๔. ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
๕. นายแพทย์จอมพล มุสิกวงศ์     อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมภาพถ่ายกรุงเทพ และ 

          ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

กิจกรรมที่ ๒ : พิธีมอบรางวัล และพิธีเปิดนิทรรศการภาพชุด “ศาลายาวิถี” (Salaya Life) 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
พิธีมอบรางวัลแด่ผู้ชนะโครงการประกวดภาพถ่าย และพิธีเปิดนิทรรศการภาพชุด  
“ศาลายาวิถี” (Salaya Life) โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน 
 

๗. สถานที่จัดโครงการ 
 ๗.๑   ห้องประชุมสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ อาคารหอศิลปวัฒนธรรม 
  แห่งกรุงเทพมหานคร 
 ๗.๒   ห้องนิทรรศการ ๑๑๙ ชั้น ๑ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 ๗.๓ หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น ๒ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 
๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๘.๑   ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้พัฒนาคลังข้อมูลจดหมายเหตุ  
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหิดล และวิถีชีวิตชุมชนโดยรอบ 

๘.๒ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้มีคลังภาพจดหมายเหตุ ที่แสดง
ถึงสีสัน บรรยากาศ วิถีชีวิตที่ศาลายา ทั้งในมหาวิทยาลัยมหิดล และบริเวณชุมชนโดยรอบ  

๘.๓   ชาวมหิดล และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักในความส าคัญของงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์  
 และมีส่วนร่วมแบ่งปันเรื่องราวอันมีคุณค่า เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหิดล และวิถีชีวิตชุมชน 
 โดยรอบ ในรูปแบบของการจัดประกวดภาพถ่าย 
๘.๔   นิทรรศการและหนังสือที่ระลึกในโครงการ สามารถเป็นสื่อสัญลักษณ์ท่ีดีในการเผยแพร่ภาพ 
 เกี่ยวกับ “ศาลายาวิถี” (Salaya Life) ในมุมมองที่น่าสนใจแก่ผู้เข้าชมนิทรรศการ หรือได้รับ 
 หนังสือเป็นที่ระลึก 
 

 



 

รายละเอียดการประกวดภาพชุด  
“ศาลายาวิถี” (Salaya Life)  

 
๑.   ผู้มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน 
 นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลทั่วไป 

 
๒.   หลักเกณฑ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด 

๒.๑    เป็นภาพถ่ายดิจิตัล ที่มีความละเอียดของภาพ ไม่ต่ ากว่า ๘ ล้านพิกเซล ที่มีคุณสมบัติ High  
 Resolution ไม่ต่ ากว่า ๓๐๐ dpi ในรูปแบบ Digital File Format .TIFF หรือ .JPEG 
๒.๒    เป็นภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ “ศาลายาวิถี” (Salaya Life) ที่แสดงถึงสีสัน บรรยากาศ วิถีชีวิต 

ที่ศาลายา ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งในมหาวิทยาลัยมหิดล และบริเวณชุมชนโดยรอบ 
 ๒.๓ เป็นภาพชุด ชุดละ ๕ ภาพ โดยไม่จ ากัดจ านวนชุด 
 ๒.๔  เป็นภาพชุด พร้อมตั้งชื่อชุดและชื่อภาพที่สอดคล้องกับหัวข้อ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  
 ๒.๕ เป็นภาพชุด พร้อมค าบรรยายที่สื่อถึงแนวคิดของภาพชุด ไม่เกิน ๒ – ๓ บรรทัด 

โดยสามารถบรรยายเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ เพียงภาษาเดียวได้ 
 ๒.๖ ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถใช้เทคนิคการถ่ายภาพได้อย่างอิสระ แต่ห้ามท าการตกแต่งภาพ 

ให้ผิดไปจากความเป็นจริง (ห้ามซ้อนภาพ ตัดต่อ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในภาพ)  

 
๓.   การจัดส่งภาพ 

๓.๑   น าสื่อบันทึกภาพใส่ซองเอกสาร พร้อมเอกสารแนบ ส่งมาที่หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
มหาวิทยาลัยมหิดล ๓๐๑ ชั้น ๓ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย ๔  
อ าเภอพุทธมณฑล ต าบลศาลายา จงัหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ (วงเล็บมุมซองด้านซ้ายล่างว่า 
“ประกวดภาพชุด “ศาลายาวิถี” (Salaya Life)”  

๓.๓   ผู้ส่งภาพต้องแนบใบสมัคร และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 
๓.๔   ผู้ส่งภาพต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และเซ็นรับรองส าเนาถูกต้องก ากับ  

 
๔.   หมดเขตส่งผลงานเข้าประกวด 

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
๕.   ประกาศผลการตัดสิน 

 วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ประกาศผลภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิได้รับ
รางวัล Popular Vote โดยเปิดให้โหวตผ่านทาง http://www.facebook.com/muarms 
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. 

 วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ประกาศผลภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลทุกประเภท ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://www.muarms.mahidol.ac.th/photocontest/2016/index.html 
เว็บไซต์ http://www.facebook.com/muarms และติดต่อกลับโดยตรง ทั้งนี้ ผลงานของ
ผู้ได้รับรางวัล และผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่าน จะน ามาจัดแสดงนิทรรศการในพิธีมอบรางวัล  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ และผลิตเป็นหนังสือท่ีระลึก 

 
๖.   เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

๖.๑   ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามมิให้น าผลงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวด 
โดยผลงานนั้นต้องไม่เคยผ่านการประกวดที่ไหนมาก่อน ไม่เคยท าขึ้นเพ่ือการจ าหน่ายหรือ
โฆษณา ไม่มีสัญญาผูกมัดทางลิขสิทธิ์กับหน่วยงานหรือองค์กรใดๆ และต้องถ่ายมาไม่เกิน ๑ ปี 

๖.๒   ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมกับฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์  
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือการจัดเก็บเป็นภาพจดหมายเหตุที่มีคุณค่า 
ทางประวัติศาสตร์  

๖.๓   ผู้ส่งภาพเข้าประกวดยินยอมให้ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล น าผลงานทุกภาพ ออกเผยแพร่ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น 
แก่เจ้าของผลงาน 

๖.๔   ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งภาพไดชุ้ดละ ๕ ภาพ ไม่จ ากัดจ านวนชุด โดยมีสิทธิ์ได้รับ
รางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว 

๖.๕   ค าตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น  
๖.๖   ผู้ชนะการประกวด เข้ารับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล ในพิธีมอบรางวัล วันพฤหัสบดี 

ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น ๑ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  

๖.๗  เจ้าหน้าที่ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และ  
       คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย ไม่สามารถส่งภาพเข้าร่วมประกวดได้  
๖.๘  หากภายหลังการตัดสินการประกวด พบปัญหาทางลิขสิทธิ์ หรือข้อโต้แย้งเรียกร้องใดๆ  
  เกี่ยวกับภาพที่ได้รับรางวัล ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ส่งภาพเข้าประกวด  
 

๗.   เกณฑ์ในการตัดสิน 
  คณะกรรมการตัดสินพิจารณาถึงการสื่อความหมายของภาพ และความเก่ียวเนื่องกับหัวข้อท่ีก าหนด  
 ประกอบด้วย ชื่อภาพ ค าบรรยายภาพ องค์ประกอบภาพ ทัศนศิลป์ และคุณค่าในเชิงประวัติศาสตร์  
 

http://www.facebook.com/muarms
http://www.muarms.mahidol.ac.th/photocontest/2016/index.html
http://www.facebook.com/muarms


 
 
๘.   รางวัล 

เงินรางวัล แบ่งตามประเภทการแข่งขัน ดังนี้ 
 

ประเภทท่ี ๑ บุคคลทั่วไป 
- รางวัลยอดเยี่ยม  ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท  
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒  ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท  
- รางวัล Popular Vote   เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท  

รวมทั้งหมด ๖๓,๐๐๐ บาท 
 

ประเภทท่ี ๒ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
(เฉพาะที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี) 

- รางวัลยอดเยี่ยม  ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท  
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒  ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท  
- รางวัล Popular Vote            เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท  

รวมทั้งหมด ๖๓,๐๐๐ บาท 
  

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ และรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ จะมีโอกาสได้รับการพิจารณาเข้าร่วม  “โครงกา รพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาพถ่ายแก่เยาวชนในสถาบันการศึกษา ครั้งท่ี ๔ ประจ าปี ๒๕๕๙” (กิจกรรมส่งเสริมการ
ถ่ายภาพในระดับมหาวิทยาลัย โดยสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ) 
พร้อมรับวุฒิบัตร รับรองการเข้าร่วมโครงการด้วย 

 
ทั้งนี้ ภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด จะน ามาจัดแสดงเป็นนิทรรศการภาพชุด “ศาลายาวิถี ” (Salaya 

Life) ในพิธีมอบรางวัล วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ โดยผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดทุกท่าน จะได้รับ
เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึกด้วย 

 

หมายเหตุ :  
    - คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการแข่งขันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
    - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ  
      ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โทร ๐๒-๘๔๙-๔๕๔๒ 
      หรือ ๐๘๑-๘๓๘-๘๐๐๕    

 
 

 



 

 
ก าหนดการ  

กิจกรรมภายในโครงการประกวดภาพชุด “ศาลายาวิถี” (Salaya Life) 
 

วันจันทรท์ี่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ 
๑๐.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  การตัดสินการประกวดภาพถ่าย ณ ห้องประชุมสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทย 
   ในพระบรมราชูปภัมถ์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก ่
    -  อาจารย์นิติกร กรัยวิเชียร  

  นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
- อาจารย์ขจร พีรกิจ   
  ที่ปรึกษาสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
- คุณบุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ     
  อุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
- ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล    
  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
- นายแพทย์จอมพล มุสิกวงศ์ 
  อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมภาพถ่ายกรุงเทพ และ ศิษย์เก่า 
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ 
๘.๓๐ – ๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน รับเอกสารและอาหารว่าง 

ณ ห้องนิทรรศการ ๑๑๙ ชั้น ๑ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 

๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.  พิธีมอบรางวัลผู้ชนะโครงการประกวดภาพถ่าย : 
- ศาสตราจารย์ นายแพทย ์บรรจง มไหสวริยะ 
   รองอธิการบดี และ ประธานคณะกรรมการด าเนินงาน 
   จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานความเป็นมา 
   และเรียนเชิญอธิการบดีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล 
- ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดี ประธานในพิธ ี
   มอบถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล แก่ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม 
   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒  
   และรางวัล Popular Vote ตามล าดับ 
- อธิการบดี กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล 
- ผู้ได้รับรางวัล ถ่ายภาพร่วมกับอธิการบดี รองอธิการบดี และคณะผู้บริหาร 
 

 ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - พิธีเปิดนิทรรศการภาพชุด “ศาลายาวิถ”ี (Salaya Life) 
- เชิญผู้ร่วมงาน ชมนิทรรศการตามอัธยาศยั / พักรับประทานอาหารกลางวัน 


