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หัวข้อ
I’m With Nature
“ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ”
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์ ร่ ว มกั บ กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญผู้สนใจในระดับชั้นประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค
ประจาปี 2562
หัวข้อการประกวด

I’m With Nature “ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ”
เน้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่ต้องร่วมกันดูแลรักษาไว้ ให้ความสาคัญกับ
คุณค่าของธรรมชาติ สร้างความเข้าใจและแสดงเจตนารมณ์ที่จะช่วยปกป้องรักษาความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหา
สิ่งแวดล้อมร่วมกันทั่วโลก
ประเภทของภาพถ่าย
ภาพถ่าย
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
นักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และบุคคลทั่วไป
รางวัลการประกวด
ผู้ที่ชนะระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และบุคคลทั่วไป (พร้อมเกียรติบัตร)
1. ผู้ที่ชนะอันดับที่ 1 จานวนเงิน 1,000 บาท
2. ผู้ที่ชนะอันดับที่ 2 จานวนเงิน 800 บาท
3. ผู้ที่ชนะอันดับที่ 3 จานวนเงิน 500 บาท

การส่งผลงาน
1. ขนาดของภาพถ่าย
1. ขนาด 8x12 นิ้ว (ขนาดมาตรฐานภาพถ่าย)
2. เป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอล กล้องฟิลม์ หรือกล้องมือถือ สามารถแต่งภาพ
และสีได้ แต่ห้ามมีการตัดต่อภาพหรือรวมภาพโดยเด็ดขาด
2. เงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวด
1. จากัดท่านละไม่เกิน 2 ภาพ
2. ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพที่ผู้ส่งถ่ายด้วยตนเอง ต้องเป็นภาพที่ไม่เคยส่ง
เข้าประกวด และหรือเคยได้รับรางวัลจากที่อื่นมาก่อน ทั้งไม่เคยตีพิมพ์ใน นิตยสาร หนังสือ
แผ่นภาพ หรือ เอกสารใดๆ ที่ทาขึ้นเพื่อการจาหน่าย เพื่อโฆษณา ยกเว้นการเผยแพร่บน
เว็ บ ไซต์ ส่ ว นตั ว เช่ น Facebook หรื อ Instagram (ซึ่ ง เป็ น ภาพของผู้ ส่ ง เข้ า ประกวดได้
ถ่ายภาพเอง จึงสามารถนาภาพที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นั้น มาร่วมส่งเข้าประกวดได้) ผู้ส่งภาพ
เข้าประกวด จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
3. การจัดทาภาพเข้าประกวด มีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 ภาพถ่ายขนาด 8 x 12 นิ้ว ติดลงบนกระดาษด้านสีขาว ขนาด 12 x 16 นิ้ว
ส่วนที่ 2 ส่งไฟล์ภาพต้นฉบับ รูปแบบไฟล์ .jpg / .png ลงในแผ่น CD หรือ DVD
ส่ ว นที่ 3 ค าบรรยายใต้ ภ าพ ให้ ผู้ ส่ ง ภาพเข้ า ประกวด บรรยายถึ ง รายละเอี ย ดของภาพ
เรื่องราว เหตุการณ์ ที่มาหรือความประทับใจเกี่ยวกับภาพถ่ายนี้ ไม่เกิน 4 บรรทัด โดยใช้ตัวพิมพ์ TH
SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 24 ตัวพิมพ์หนา ติดใต้ภาพถ่าย (ลักษณะดังภาพ)
ส่วนที่ 4 ชื่อภาพ ให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดเขียนชื่อภาพ โดยใช้ตัวพิมพ์ TH SarabunPSK
ขนาดตัวอักษร 30 ตัวพิมพ์หนา ติดด้านบนของภาพ
ส่วนที่ 5 ชื่อผู้ถ่ายภาพ ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษา(ถ้ามี) ติดที่ด้านล่างสุดของภาพถ่าย
บรรทัด โดยใช้ตัวพิมพ์ TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 24 ตัวพิมพ์หนา
ตัวอย่างการจัดทาภาพเข้าประกวด

กระดาษด้านสีขาว
ขนาด 12 x 16 นิ้ว

ชื่อภาพ

ภาพขนาด 8 x 12 นิ้ว

คาอธิบาย
ชื่อผู้ส่งภาพเข้าประกวด,
ชื่อสถานศึกษา

1. การจัดส่งภาพ
ประกวดภาพถ่าย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจาปี 2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ทุ่งกะโล่) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
2. หมดเขตรับภาพ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น.
6. ข้อตกลง
(1) ภาพทุกภาพที่ส่งเข้าประกวด รวมทั้งไฟล์ต้นฉบับ ที่ส่ง ถือเป็นสิทธิ์ของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการนาไปใช้ประชาสัมพันธ์ การแสดง ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (โดยจะไม่มีการนาไปใช้ในเชิงพาณิชย์) ทั้งนี้ภาพถ่ายยังถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพอยู่
พร้อมทั้งขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งภาพถ่ายที่เข้าร่วมประกวดรวมทั้งไฟล์ต้นฉบับคืนให้แก่ผู้ส่งเข้าประกวด
(2) ในกรณีที่มีการนาภาพถ่ายไปเผยแพร่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะให้เครดิต
ผลงานของเจ้าของภาพ (ตามที่ระบุไว้ใน พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 18)
(3) ภาพที่ส่งเข้าประกวด หากได้รับรางวัลแล้ว แต่พบว่าไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขการส่งภาพเข้า
ประกวดใน เงื่อนไขการประกวด และภาพนั้นไม่ได้เป็นผลงานของผู้เข้าประกวดเอง ผู้จัดประกวด
สามารถยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอเงินรางวัลคืน
(4) การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ
(5) ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องมารับรางวัลในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ด้วยตนเอง หรือกรณีที่มา
รับรางวัลไม่ได้จะต้องแจ้งให้ผู้จัดทราบล่วงหน้า โดยผู้รับรางวัลจะต้องเตรียมสาเนาบัตรประชาชนมา
ด้วยจานวน 1 ฉบับ
ติดต่อสอบถาม



สานักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อาจารย์ปริญญา ไกรวุฒินันท์ (089-2125375)
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