
หน้า 1 จาก 4 หน้า 
 

 
 
 

 
กิจกรรมประกวดภาพถ่าย 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2564 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

.......................................... 

กติกาและเกณฑ์การตัดสิน 

1. หัวข้อการประกวด  
 คนไทยร่วมใจป้องกันโควิดด้วยจิตส านึก 
 
2. ผู้มีสิทธ์ส่งภาพถ่าย 

2.1 ประชาชนชาวไทยทั่วไป 
          2.2 ไม่จ ากัดเพศและอายุ 
 
3. ขนาดของภาพถ่าย 

3.1 ขนาด 12x16 นิ้ว (ขนาดมาตรฐานภาพถ่าย) 
3.2 เป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอล หรือกล้องฟิล์ม สามารถแต่งภาพได้โดยไม่เกินจริง และภาพยังคงมี

ความเป็นธรรมชาติ 
3.3 ความละเอียดของภาพ ไม่ต่ ากว่า 6 ล้านพิกเซล 

4. เงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวด 
4.1 จ ากัดท่านละไม่เกิน 1 ภาพ 
4.2 ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพที่ผู้ส่งถ่ายด้วยตนเอง ต้องเป็นภาพที่ไม่เคยส่งเข้าประกวด และ

หรือเคยได้รับรางวัลจากที่อ่ืนมาก่อน ทั้งไม่เคยตีพิมพ์ใน นิตยสาร หนังสือ แผ่นภาพ หรือ เอกสารใด  ๆ ที่ท าขึ้น
เพ่ือการจ าหน่าย เพ่ือโฆษณา ยกเว้นการเผยแพร่บนเว็บไซต์ส่วนตัว เช่น Facebook Line หรือ Instagram (ซ่ึง
เป็นภาพของผู้ส่งเข้าประกวดได้ถ่ายภาพเอง จึงสามารถน าภาพท่ีเผยแพร่บนเว็บไซต์นั้น มาร่วมส่งเข้าประกวดได้) 
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5. การจัดท าภาพเข้าประกวด มีรายละเอียดดังนี้ 
5.1 รอบคัดเลือก 

5.1.1 ให้ผู้เข้าประกวด ลงทะเบียนส่งภาพออนไลน์ ได้ที่ https://forms.gle/r4Y9PetocjVfF5Jb8 
(หมายเหตุ ผู้เข้าประกวดจ าเป็นต้องลงทะเบียนเข้า G-mail ก่อน จึงจะสามารถเข้า Google form 

ส่งภาพถ่ายออนไลน์นี้ได้) 
5.1.2 ผู้เข้าประกวด Upload ไฟล์ภาพในแบบมาตรฐาน . jpg / .png พร้อมค าบรรยายใต้ภาพ           

โดยบรรยายถึงรายละเอียดของภาพ เรื่องราว เหตุการณ์ ที่มาหรือความประทับใจเกี่ยวกับภาพถ่ายนี้ 
5.1.3 ระยะเวลาในการส่งภาพเพ่ือคัดเลือก ภายในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ก่อนเวลา 

16.00 น. (โดยยึดวันและเวลาที่บันทึกในระบบลงทะเบียนออนไลน์เป็นหลัก) 
5.1.4 ทางผู้จัดงาน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม           

พ.ศ. 2564 ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 

เว็บไซต์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
http://st.nsru.ac.th 

 
5.2 รอบชิงชนะเลิศ 

ให้ผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว น าเสนอภาพถ่าย โดยบรรยายถึงรายละเอียดของภาพ 
เรื่องราว เหตุการณ์ ที่มาหรือความประทับใจเกี่ยวกับภาพถ่าย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2564 
ในรูปแบบออนไลน์ ทางโปรแกรม google meet ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564  
6. หมดเขตรับภาพ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงภายในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ก่อนเวลา 16.00 น. 
7. ข้อตกลง 

7.1 ภาพทุกภาพที่ส่งเข้าประกวด รวมทั้งไฟล์ต้นฉบับ ถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

https://forms.gle/r4Y9PetocjVfF5Jb8
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นครสวรรค์ ตลอดจนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งภาพถ่ายที่เข้าร่วมประกวดรวมทั้งไฟล์ต้นฉบับคืน
ให้แก่ผู้ส่งเข้าประกวด 

7.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีสิทธิ์น าภาพถ่ายที่เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ไปแสดงและเผยแพร่ พิมพ์หรือ
ท าซ้ า เพ่ือใช้ในกิจการของงานฯ (โดยจะไม่มีการน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์) และไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องจ่าย 
ค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ 

7.3 ในกรณีที่มีการเผยแพร่ตามข้อ (7.2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะให้เครดิตผลงานของเจ้าของภาพ  
(ตามท่ีระบุไว้ใน พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 18  
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%C506/%C506-20-9999-update.pdf) 

7.4 ภาพที่ส่งเข้าประกวด หากได้รับรางวัลแล้ว แต่พบว่าไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวดใน 
ข้อ 4 และภาพนั้นไม่ได้เป็นผลงานของผู้เข้าประกวดเอง ผู้จัดประกวดสามารถยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการตัดสิน 
รวมทั้งขอรางวัลคืน 

7.5 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ 
8. เกณฑ์การตัดสิน 

8.1 ภาพถ่ายทุกภาพจะผ่านการคัดกรองจาก คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายคนไทยร่วมใจป้องกันโควิด
ด้วยจิตส านึก งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าถูกต้องตามค า
จ ากัดความท่ีก าหนดไว้ในข้อ 1 

8.2 องค์ประกอบของการตัดสินภาพถ่าย 
8.2.1 ความสวยงามของภาพถ่าย 
8.2.2 ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ 
9.2.3 แนวคิดและความหมายของภาพ 
9.2.4 ภาพนั้น ๆ จะต้องไม่ขัดต่อหลักคุณธรรม และวัฒนธรรมอันถือเป็นสิ่งควรยึดถือ และปฏิบัติใน

สังคมไทย 

8.3 รางวัล 
8.3.1 รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
8.3.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
8.3.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
8.3.4 รางวัลชมเชย จ านวน 2 รางวัล ได้รับของรางวัล พร้อมเกียรติบัตร 
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9. การติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม 
9.1 อาจารย์วันดี ฉวีจันทร์ 
       เบอร์โทรศัพท์ 08-2423-5654  E-mail: Wandee.c@nsru.ac.th 
9.2 อาจารยช์นกานต์ สกุลแถว 
       เบอร์โทรศัพท์ 08-2398-1955  E-mail: Chanakarn.s@nsru.ac.th 
9.3 อาจารย ์ดร.นริศรา ชาญณรงค์ 
       เบอร์โทรศัพท์ 08-2423-5654  E-mail: Narissara.c@nsru.ac.th 
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