
 

โครงการประกวดภาพถ่าย “I love Techno Takorai” 
------------------------------------------------------ 

 แนวคิดของโครงการ 

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ก าหนดจัดงานเฉลิมฉลอง ครบรอบ 60 ป ี             
เทคโนตะโกราย ในปี พ.ศ. 2559 โดยสถานศึกษานี้ เริ่มก่อตั้งเป็นวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ           
ในปี พ.ศ. 2499 จนถึงปัจจุบันตลอด 60 ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาก้าวหน้าที่สามารถแบ่งได้
เป็น  4 ยุค ได้แก่  

- ยุคที่ 1 พ.ศ.2499 - 2518 วันที่ 5 มิถุนายน 2499 ก่อตั้งวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(วทอ.) นครราชสีมา สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

- ยุคที่ 2 พ.ศ. 2518 - 2531 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518 เปลี่ยนเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาวิทยาเขตเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วขอ.) นครราชสีมา  

- ยุคที่ 3 พ.ศ. 2531 - 2548 วันที่ 15 กันยายน 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมี       
พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จึงได้เปลี่ยนชื่อวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เป็น สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วขอ.) นครราชสีมา 

- ยุคที่ 4 พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน วันที่ 8 มกราคม 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงลง     
พระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
18 มกราคม 2548 พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลให้เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง รวม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่ งประกอบด้วยศูนย์กลางนครราชสีมา (วิทยาเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เดิม) วิทยาเขตกาฬสินธุ์ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสกลนครและวิทยาเขตสุรินทร์ 

มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการปลูกฝังคุณค่าแห่งสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้ พร้อมทั้ง  
มีนโยบายให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมภาคภูมิใจและ      
ร่วมเฉลิมฉลองในวาระพิเศษดังกล่าว กิจกรรมที่ส าคัญกิจกรรมหนึ่ง  คือ การประกวดภาพถ่าย “I love 
Techno Takorai” โดยกลุ่มเป้าหมายหลักของการประกวดเป็นบุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและบุคคล
ทั่วไป ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภท ก ภาพถ่ายในอดีต ตั้งแต่ยุคที่ 1-3 (พ.ศ.2499-พ.ศ.2547)  
และประเภท ข ภาพถ่ายในยุคที่ 4 (พ.ศ.2548-ปัจจุบัน) เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสและการมีส่วนร่วมในการ
สร้างสรรค์การถ่ายภาพและเล่าเรื่องราวของสถาบันอันภาคภูมิใจของทุกคน ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิว
ทิวทัศน์ สถาปัตยกรรม ผู้คนหรือสถานที่ประทับใจและภาพกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งช่างภาพจะต้องสะท้อน
ภาพความงดงาม และมุมมองคุณค่าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ภายใต้แนวคิด “I love 



Techno Takorai” จึงได้ก าหนดจัดการประกวดและตัดสินผลงานในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง
ตะโกราย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา  

โดยผู้ชนะเลิศการประกวดในโครงการนี้จะได้รับโล่เกียรติยศจากนายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตรส าหรับผู้สร้างสรรค์ผลงานมูลค่า 52,000 บาท      
ผู้ชนะการประกวดจะได้จัดแสดงผลงานในงาน “ราตรีคืนสู่เหย้า 60 ปี เทคโนตะโกราย” และจัดแสดงใน
ห้องประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ศูนย์วัฒนธรรม มทร.อีสาน  
 

 วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1. เพ่ือเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี เทคโนตะโกราย ในปี พ.ศ. 2559  
2. เพ่ือให้บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสและมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์

การถ่ายภาพและเล่าเรื่องราวของสถาบันอันภาคภูมิใจแห่งนี้  
3. เพ่ือน าภาพถ่ายจัดแสดงในงาน “ราตรีคืนสู่เหย้า 60 ปี เทคโนตะโกราย” และจัดแสดงในห้อง

ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ศูนย์วัฒนธรรม มทร.อีสาน 
 

 คุณสมบัติผู้สมัคร 

บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลทั่วไป  

 ประเภทของการประกวด 
ประเภท ก ภาพถ่ายในอดีต (พ.ศ.2499-พ.ศ.2547) หัวข้อ “I love Techno Takorai” 
กติกาในการส่งภาพเข้าประกวด 
1. รูปภาพที่ถ่ายต้องอยู่ภายในสถาบันในยุคนั้น ระหว่าง พ.ศ.2499 - พ.ศ.2547 โดยถ่ายจากกล้อง

ฟิล์ม หรือกล้องดิจิตอล ที่ถ่ายทอดเรื่องราวที่ภาคภูมิใจ ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิวทิวทัศน์ 
สถาปัตยกรรม ผู้คนหรือสถานที่ประทับใจและภาพกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งภาพจะต้องสะท้อนภาพความงดงาม 
และมุมมองคุณค่าของสถาบันของตน ภายใต้แนวคิด “I love Techno Takorai” เท่านั้น 

2. ภาพที่ส่งต้องอัดขยายขนาด 8x12 นิ้ว เท่านั้น และติดลงฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 10x14 นิ้ว (สีด า
เท่านั้น) ด้านหลังติดใบสมัครโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้งหมด พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
เพ่ือเป็นหลักฐานในการสมัคร 

3. ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์นามสกุล .JPG (เท่านั้น) กรณีเป็นฟิล์มให้สแกนเป็นไฟล์ดิจิตอลให้ได้ขนาด
ภาพ (Image size) เท่ากับขนาดภาพจริงที่ส่งเข้าประกวด ความละเอียดไม่ต่ ากว่าขนาด 6 ล้านพิกเซลขึ้นไป     
พร้อมไฟล์ใบสมัคร (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.rmuti.ac.th หรือ Facebook : I love Techno 
Takorai) บันทึกไฟล์ลง CD หรือ DVD  

4. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกินคนละ 5 ภาพ และเข้าประกวดได้ท้ัง 2 ประเภท 
5. ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพที่จัดองค์ประกอบขณะการกดชัตเตอร์จริง ไม่สามารถไดคัด ตัด

แปะ เพ่ิมเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพได้ สามารถตกแต่งภาพได้เพียงปรับแสง -สี และน้ าหนักของภาพ
การลบฝุ่นหรือสิ่งสกปรกในภาพเท่านั้น  



6. ภาพถ่ายไม่มีลายน้ าหรือเครดิต ลิขสิทธิ์ภาพใดๆ 
7. ภาพถ่ายต้องไม่เคยได้รับรางวัลการประกวดใดๆมาก่อน 
8. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องไม่ส่งภาพที่ส่งประกวดไปขายในคลังภาพ (Stock photo) ไม่ว่าใน

ประเทศไทยหรือต่างประเทศ 
9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
10. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดรางวัลเดียวในแต่ละประเภท 
11. ภาพที่ส่งเข้าประกวด คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์ในการน าไปแสดงหรือใช้ประโยชน์ในสถานที่          

หรือโอกาสต่างๆ ตลอดจนท าส าเนา จัดพิมพ์ เผยแพร่โดยไม่ต้องขออนุญาตและจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของ
ภาพ 

 
ประเภท ข ภาพถ่ายยุคปัจจุบัน (พ.ศ.2548-ปัจจุบัน) หัวข้อ “I love Techno Takorai” 
กติกาในการส่งภาพเข้าประกวด 
1. รูปภาพที่ถ่ายต้องอยู่ภายในสถาบันในยุคนั้น ระหว่าง พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน โดยถ่ายจากกล้องฟิล์ม 

หรือกล้องดิจิตอล ที่ถ่ายทอดเรื่องราวอันภาคภูมิใจ ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิวทิวทัศน์ สถาปัตยกรรม 
ผู้คนหรือสถานที่ประทับใจและภาพกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งภาพจะต้องสะท้อนภาพความงดงาม และมุมมองคุณค่า
ของสถาบันของตน ภายใต้แนวคิด “I love Techno Takorai” เท่านั้น 

2. ภาพที่ส่งต้องอัดขยายขนาด 8x12 นิ้ว เท่านั้น และติดลงฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 10x14 นิ้ว (สีด า
เท่านั้น) ด้านหลังติดใบสมัครโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้งหมด พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
เพ่ือเป็นหลักฐานในการสมัคร 

3. ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์นามสกุล .JPG (เท่านั้น) กรณีเป็นฟิล์มให้สแกนเป็นไฟล์ดิจิตอลให้ได้ขนาด
ภาพ (Image size) เท่ากับขนาดภาพจริงที่ส่งเข้าประกวด ความละเอียดไม่ต่ ากว่าขนาด 6 ล้านพิกเซลขึ้นไป     
พร้อมไฟล์ใบสมัคร (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.rmuti.ac.th หรือ Facebook : I love Techno 
Takorai) บันทึกไฟล์ลง CD หรือ DVD  

4. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกินคนละ 2 ภาพ และเข้าประกวดได้ท้ัง 2 ประเภท 
5. ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพที่จัดองค์ประกอบขณะการกดชัตเตอร์จริง ไม่สามารถไดคัด ตัด

แปะ เพ่ิมเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพได้ สามารถตกแต่งภาพได้เพียงปรับแสง -สี และน้ าหนักของภาพ
การลบฝุ่นหรือสิ่งสกปรกในภาพเท่านั้น  

6. ภาพถ่ายไม่มีลายน้ าหรือเครดิต ลิขสิทธิ์ภาพใดๆ 
7. ภาพถ่ายต้องไม่เคยได้รับรางวัลการประกวดใดๆมาก่อน 
8. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องไม่ส่งภาพที่ส่งประกวดไปขายในคลังภาพ (Stock photo) ไม่ว่าใน

ประเทศไทยหรือต่างประเทศ 
9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
10. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดรางวัลเดียวในแต่ละประเภท 



11. ภาพที่ส่งเข้าประกวด คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์ในการน าไปแสดงหรือใช้ประโยชน์ในสถานที่          
หรือโอกาสต่างๆ ตลอดจนท าส าเนา จัดพิมพ์ เผยแพร่โดยไม่ต้องขออนุญาตและจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของ
ภาพ 

 
 การส่งผลงานเข้าประกวด  

1. ส่งทางไปรษณีย์   โครงการประกวดภาพถ่าย “I love Techno Takorai” มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถนนสุรนารายณ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 
(หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559) ระบุประเภทที่สมัครมุมขวาด้านบนให้เรียบร้อย             
โดยทางคณะกรรมการจะยึดถือการประทับตราของไปรษณีย์เป็นส าคัญ 

2. ส่งด้วยตนเอง   ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา วันเวลาราชการเท่านั้น (หมดเขตส่งผลงานวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.00 น.)  

3. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  
ผู้ประสานงาน : คุณยุพาพรรณ  คนกระโทก  โทร. 044-233059 มือถือ 085-3085523   
ผู้ช่วยประสานงาน : คุณไพฑูรย์ เคนท้าว มือถือ 080-1667816 (เวลา 10.30 น. - 16.00 น.) 
เว็บไซต์ www.rmuti.ac.th  Facebook : I love Techno Takorai 

 

 เกณฑ์การตัดสินและการให้คะแนน   100 คะแนน 
- เนื้อหาตรงตามหัวข้อที่ก าหนด      25 คะแนน  
- องค์ประกอบของการถ่ายภาพ      25 คะแนน 
- คุณภาพและเทคนิคการถ่ายภาพ      25 คะแนน 
- ความคิดสร้างสรรค์       25 คะแนน 
 

 รางวัล 
ประเภท ก ภาพถ่ายในอดีต (พ.ศ.2499-พ.ศ.2547)   
1. รางวัลชนะเลิศ โล่เกียรติยศจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอมศรี ปรารถนาดี นายกสมาคมศิษย์เก่า 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท และเกียรติบัตร  
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    เงินรางวัล  7,000 บาท และเกียรติบัตร  
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    เงินรางวัล  5,000 บาท และเกียรติบัตร 
4. รางวัลชมเชย จ านวน 2 รางวัล    เงินรางวัลละ 2,000 บาท และเกียรติบัตร 
ประเภท ข ภาพถ่ายยุคปัจจุบัน (พ.ศ.2548-ปัจจุบัน) 
1. รางวัลชนะเลิศ โล่เกียรติยศผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอมศรี ปรารถนาดี นายกสมาคมศิษย์เก่า 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท และเกียรติบัตร  
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    เงินรางวัล  7,000 บาท และเกียรติบัตร  
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    เงินรางวัล  5,000 บาท และเกียรติบัตร 
4. รางวัลชมเชย จ านวน 2 รางวัล    เงินรางวัลละ 2,000 บาท และเกียรติบัตร 

http://www.rmuti.ac.th/


 ก าหนดการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “I love Techno Takorai” 
 

1. ประชาสัมพันธ์แนะน าโครงการในวันที่ 19 กันยายน - 18 พฤศจิกายน 2559  

2. เปิดรับผลงาน 

- ส่งทางไปรษณีย์ วันที่ 10 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2559 

- ส่งด้วยตนเอง  วันที่ 10 ตุลาคม - 18 พฤศจิกายน 2559 

3. คัดเลือกและตัดสินผลงาน วันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2559  

4. ประกาศผลการประกวดวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559   

ทาง www.rmuti.ac.th  และ  Facebook : I love Techno Takorai  

5. มอบรางวัลวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 (ในงาน“ราตรีคืนสู่เหย้า 60 ปี เทคโนตะโกราย”)  

 

http://www.rmuti.ac.th/

