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การประกวดภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์ 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม 
(24 - 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ประเภทการแข่งขัน 
 ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 

โรงเรียนหนึ่งสามารถส่งผู้เข้าแข่งขันได้โรงเรียนละไม่เกิน 1 คน  
นักเรียน 1 คน สามารถส่งภาพถ่ายเข้าร่วมแข่งขันได้คนละ 1 ภาพ เท่านั้น 

2. ผู้มีสิทธิ์การแข่งขัน 
 นักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าที่โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตภูมิภาคตะวันตก 
(ได้แก่ ราชบุรี สมุทรสาคร เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ ปทุมธานี กาญจนบุรี สมุทรปราการ 
สุพรรณบุรี นนทบุรี และนครปฐม) 

3. รางวัล 
 รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา  1,000 บาท   พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร 
 รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา    800 บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
 รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา    500 บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
 รางวัลชมเชย   4 รางวัล      พร้อมเกียรติบัตร 

และคณะวิทยาศาสตร์ จะจัดส่งเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนในภายหลัง 

4. การสมัครและการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดและการสมัคร 
 4.1 ส่งภาพถ่ายท่ีอัดลงบนกระดาษอัดภาพ ใบสมัคร และ ค าบรรยายภาพ มายัง 
 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  (การประกวดภาพถ่าย) 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
  จังหวัดนครปฐม 73000 
  โทรศัพท์ :   (034)  245303 
  โทรสาร  :    (034)  245343 
 

 (ภาพถ่ายและใบสมัครจะต้องส่งถึงคณะวิทยาศาสตร์ ภายในศุกร์วันที่ 14 สิงหาคม 2558) 

 4.2 ส่งไฟล์ดิจิตอลของภาพถ่ายและค าบรรยาย มายัง  
     Email: prasanpankaew@gmail.com 
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5. การตัดสิน 
 คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินจาก ความน่าสนใจของภาพเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ความคิด
สร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ ความสวยงาม ความเข้าใจเทคนิคการถ่ายภาพ ความยากง่ายในการถ่ายภาพ 
ความสามารถในการน าเสนอต่อกรรมการ 

6. เงื่อนไขข้อก าหนดในการเข้าแข่งขัน 
6.1 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่นักเรียนถ่ายด้วยตนเอง 
6.2 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์ทางวิทยาศาสตร์ หรือ  
     ปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ หรือ มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 
6.3 ภาพถ่ายต้องไม่ผ่านการปรับแต่งในโปรแกรมใดๆ นอกจากตัวกล้อง 
6.4 ภาพถ่ายที่ส่งมาต้องเป็นภาพถ่ายที่อัดลงบนกระดาษอัดภาพแล้ว โดยมีขนาดประมาณ 8 x 12 นิ้ว 
6.5 ภาพถ่ายมีชื่อภาพไม่เกิน 10 ค า และมีค าบรรยายภาพ ประมาณ 50 ค า (3-5 บรรทัด) โดย เขียน

ชื่อภาพ และ ค าบรรยายภาพ ลงในแบบฟอร์มของใบสมัคร ไม่ต้องเขียนลงบนภาพถ่าย  
6.6 ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่

เวลา 8.00 – 14.30 น. เพื่อให้กรรมการและผู้สนใจไดส้อบถามเพ่ิมเติม 
6.7 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด คณะวิทยาศาสตร์มีสิทธิ์คัดเลือกน าไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ใน

การพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท 
6.8 คณะวิทยาศาสตร์ สงวนสิทธิ์ไม่คืนงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด 

7. คณะกรรมการติดสิน 
 คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

8. ปฏิทินการประกวดภาพถ่าย 
 14  สิงหาคม 2558    วันสุดท้ายของการรอรับภาพถ่าย 
 24  สิงหาคม 2558    วันแข่งขัน 

เวลา ก่อน 8.00 น. รายงานตัวที่หน่วยประชาสัมพันธ์และทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ
สถานที่ 

  เวลา หลัง 9.00 น.  เริ่มการประกวด  
 25  สิงหาคม 2557    ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย 

26  สิงหาคม 2557   มอบรางวัลในพิธีปิด (ประมาณ 15:00 น.) 

9. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
 นายประสาน  ปานแก้ว  โทร. Email : prasanpankaew@gmail.com 
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ใบสมัครประกวดภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร ์
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร ์พ.ศ. 2558 

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม 
 

โรงเรียน..................................................................................................................... .......................................... 
อ าเภอ.....................................................จังหวัด....................... ..............รหสัไปรษณีย์....................................... 
โทรศัพท์.................................................โทรสาร.........................................email….……………………………………. 
 
รายชื่อผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด  (กรุณาพิมพ์ชื่อและนามสกุลให้ถูกต้องชัดเจน) 
 
 1. ชื่อนักเรียน.......................................................... ..................ก าลังศึกษาอยู่ชั้น.................................. 
     ชื่อภาพถ่าย..................................................................................................................... ................... 
 2. ชื่อนักเรียน.............................................................................ก าลังศึกษาอยู่ชั้น............... .................. 
             ชื่อภาพถ่าย...................................................................................................................... .................... 
  
 
 
อาจารย์ผู้ควบคุม............................................................................................................. .................................... 
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ (อาจารย์ผู้ควบคุม)....................................................... ........................................... 
 

ลงชื่อ...................................................................... 
           (………………………………………………………………) 
                   อาจารย์ผู้ควบคุม 
 
 
      ลงชื่อ...................................................................... 
           (………………………………………………………………) 
            อาจารย์ใหญ่หรือผู้อ านวยการ 
 
 
 
หมดเขตส่งใบสมัคร วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม  2557
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แบบฟอร์มชื่อภาพและค าบรรยายภาพ 
(กรุณาพิมพ์แบบฟอร์มนี ้และ ส่งมาพร้อมกับไฟล์รูปภาพ 

มายัง email: prasanpankaew@hotmail.com) 
 

ชื่อนักเรียน............................................................ .............................ก าลังศึกษาอยู่ชั้น...................................... 
 
ชื่อภาพถ่าย (ไม่เกิน 10 ค า) ............................................................................................................. ................... 
 
ค าบรรยายภาพ (ประมาณ 50 ค า): 
…………………............................................................... ..........................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................... ....................................................................................................
.......................................................................... .................................................................................. .................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


