
หลักเกณฑ์การแข่งขันถ่ายภาพ 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2560 

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม 
(28 - 30  สิงหาคม 2560) 

 
1. ประเภทการแข่งขัน 
 การแข่งขันถ่ายภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
 โรงเรียนหนึ่งสามารถส่งผู้เข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 คน 
 นักเรียน 1 คน สามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในการแข่งขันได้คนละ 1 ภาพ เท่านั้น 

2. ผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน 
 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 

4. การสมัคร 
 4.1 สมัครโดยการส่งเอกสารการสมัครได้ที่ 
 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  (การประกวดถ่ายภาพ) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
จังหวัดนครปฐม 73000 
โทรศัพท์ :  (034) 245303 

         โทรสาร  :  (034) 245343 

 4.2 สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่  
      Email: prasanpankaew@gmail.com 
4.3 ติดตามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่  
  https://www.facebook.com/Science.Silpakorn.Photographers/ 

 
5. การตัดสิน 

คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินจาก ความน่าสนใจของภาพเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ความคิด
สร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ ความสวยงาม ความเข้าใจเทคนิคการถ่ายภาพ ความยากง่ายในการถ่ายภาพ 
ความสามารถในการน าเสนอต่อกรรมการ และความสอดคล้องกับค าขวัญ “วิทยาศาสตร์ก้าวไกล น าไทยสู่ยุค 4.0” 



6. เงื่อนไขข้อก าหนดในการเข้าแข่งขัน 
6.1  ผู้เข้าแข่งขันต้อง น าอุปกรณ์ถ่ายภาพมาเอง 
6.2  ผู้เข้าแข่งขันต้อง ถ่ายภาพด้วยตนเอง 
6.3  ผู้เข้าแข่งขันต้องส่ง ไฟล์ภาพดิจิตอล 1 ภาพ ที่ถ่ายในวันแข่งขันให้คณะกรรมการน ามาตัดสินได้  
6.4  ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางวิทยาศาสตร์ หรือ 
      ปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ หรือ มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 
6.5  ภาพถ่ายต้องไม่ผ่านการปรับแต่งในโปรแกรมใดๆ นอกจากตัวกล้อง 
6.6  ภาพถ่ายมีชื่อภาพไม่เกิน 10 ค า และมีค าบรรยายภาพ ประมาณ 50 ค า (3-5 บรรทัด)  
6.7  ผู้เข้าแข่งขันจะต้อง มารายงานตัว ในช่วงเช้า วันที่ 28 หรือ 29 สิงหาคม 2560  
6.8  ภาพที่ได้จะต้องถ่ายภายในวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2560 ใน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต    
      พระราชวังสนามจันทร์ จ. นครปฐม 
6.9  ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งไฟล์ภาพถ่ายก่อนเวลา 12:00 น. ของวันที่ 29 สิงหาคม 2560  
6.10 น าเสนอ และให้กรรมการสอบถามเพ่ิมเติมได้ 13.00 น. – 16.30 น. วันที่ 29  สิงหาคม 2560 
6.11 คณะกรรมการจะตัดสินจากภาพถ่ายเป็นส าคัญ 
6.11 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด คณะวิทยาศาสตร์มีสิทธิ์คัดเลือกน าไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์       
       ในการพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท 

7. คณะกรรมการตัดสิน 
 คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และ/หรือ บุคคลที่เชี่ยวชาญ 

การถ่ายภาพ 

8. ปฏิทินการแข่งขันถ่ายภาพ 
 28 หรือ 29 สิงหาคม 2560 วันแข่งขัน 
   เวลา 8.00 น.  รายงานตัวที่หน่วยประชาสัมพันธ์และทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ 
                     เวลา 9.00 น.  เริ่มการแข่งขัน แยกย้ายถ่ายภาพตามต้องการ ภายในมหาวิทยาลัย 

29  สิงหาคม 2560  วันส่งภาพเข้าประกวด 
  เวลา 12.00 น.  ส่งไฟล์ภาพดิจิตอลให้คณะกรรมการ 1 ภาพ เพ่ือน ามาตัดสิน 
  เวลา 17.00 น.  ประกาศผล 
30 สิงหาคม 2560 มอบรางวัลในพิธีปิด (ประมาณ 15:00 น.) 



ใบสมัครประกวดถ่ายภาพ 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2560 

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม 
 

โรงเรียน..................................................................................................................... ........................ 
อ าเภอ.....................................................จังหวัด.....................................รหสัไปรษณีย์.....................  
โทรศัพท์................................โทรสาร..................................email….……………………………………....... 
 
ชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  (กรุณาเขียนชื่อและนามสกุลให้ถูกต้องชัดเจน) 
 
ชื่อนักเรียน.......................................................... ..................ก าลังศึกษาอยู่ชั้น.................................. 
หมายเลขโทรศัพท์มือถือนักเรียน (ถ้ามี)................................................................................ ............. 
 
  
อาจารย์ผู้ควบคุม............................................................................................................. ................... 
หมายเลขโทรศัพท์มือถืออาจารย์ผู้ควบคุม....................................................... .................................. 
 

ลงชื่อ................................................................ 
              (………………………………………………………) 
                  อาจารย์ผู้ควบคุม 
 
 
      ลงชื่อ.................................................................. 
              (………………………………………………………) 
           อาจารย์ใหญ่หรือผู้อ านวยการ 
 
 
 
หมายเหตุ หมดเขตส่งใบสมัคร วันศุกร์ที่  18  สิงหาคม 2560 



แบบฟอร์มชื่อภาพและค าบรรยายภาพ 
(ใช้ในวันแข่งขัน) 

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


