กิจกรรมการแข่งขัน/การประกวด
โครงการสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1. ชื่อกิจกรรม : การประกวดภาพถ่าย “ลดโลกร้อน เรื่องง่ายๆ ที่คุณก็ทาได้”
2. รายชื่อคณะกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสมาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา

ฉิมจารย์
ศรีธาวิรัตน์
สังโยคะ
วชิระวงศกร

นายเทวัญ
นายอรรถพงษ์

ทาเกิด
สุดแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาวดี
นางสาวสุพัตรา

น้อยน้้าใส
เอี่ยมนาค

นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม ชั้นปีที่ 3

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้นักเรียนซึ่งเป็นตัวแทนจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง
ได้เข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “ลดโลกร้อน เรื่องง่ายๆ ที่คุณก็ท้าได้”
3.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักถ่ายทอดเรื่องราว ประสบการณ์ และ น้าเสนอแนวคิดใหม่ๆ ในการช่วย
ลดภาวะโลกร้อนที่ทุกคนสามารถท้าได้ผ่านภาพถ่าย
4. ผู้เข้าร่วมแข่งขัน
ผู้เข้าร่วมแข่งขัน เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งเป็นตัวแทนจากโรงเรียนต่างๆ ในเขต
จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง
5. ขอบข่ายเนื้อหา
5.1 ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพสีอัดขยายเต็มภาพขนาด 8 x 10 นิ้ว ติดลงบนกระดาษแข็ง
ขนาด 12 x 14 นิว้ ถ่ายด้วยโทรศัพท์มอื ถือ กล้องดิจติ อลหรือกล้องฟิล์ม รูปแบบไฟล์ JPG ความละเอียดของ
รูปภาพไม่ต่้ากว่า 3 เมกะพิกเซล หรือขนาดความละเอียดสูงสุดของกล้อง
5.2 ภาพที่สง่ เข้าประกวด สามารถตกแต่งภาพได้ตามจินตนาการของผู้ถ่าย
5.3 ผู้ส่งผลงานต้องเก็บไฟล์ต้นฉบับไว้ เพื่อยืนยันกับทางผู้ จัดการประกวด พร้อมก้าหนดหัวข้อ ภาพ
พร้อมค้ าบรรยายใต้ภ าพ ไม่เ กิ น 3 บรรทัด หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ ครบถ้ วนจะถู ก ตัดสิ ท ธิ์ก ารส่งเข้ า
ประกวด
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5.4 จ้ากัดจ้านวนผลงานที่ส่งเข้าประกวดได้ไม่เกิน 3 ภาพต่อ 1 ท่าน แต่สงวนสิทธ์ได้รับรางวัล สูงสุด
เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
5.5 ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง ห้ามมิให้น้าผลงาน
ของ ผูอ้ ื่นมาส่งแทน และห้ามมิให้ส่งผลงานในนามผูอ้ ื่น หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับ
5.6 ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งแผ่น CD และภาพขยายคืน โดยจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และสามารถน้าผลงานออกเผยแพร่หรือใช้ในกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยได้
5.7 คณะกรรมการตัดสินภาพ มีสิทธิ์ก้าหนดวิธีการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็น
ที่ส้ินสุด ผูส้ ่งภาพเข้าประกวดไม่มีสทิ ธิ์อุทธรณ์ หรือฟ้องร้องในกรณีใดๆ ทั้งสิน้
6. ขั้นตอนการส่งผลงานเข้าประกวด
6.1 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งใบสมัครโดยกรอกข้ อมูลให้ครบ พร้อมกับ ภาพถ่ายที่ติดชื่อภาพ
และชื่อผู้ส่งเข้าประกวดให้ตรงกับในใบสมัคร สามารถรับ ใบสมัครด้วยตนเองหรือดาวน์โหลดใบสมัครและ
อ่านรายละเอียดการประกวดภาพถ่าย
6.2 ส่งผลงานไฟล์ภาพต้นฉบับพร้อมทั้งไฟล์ภาพที่ตกแต่งแล้ว บันทึกลงแผ่น CD (รูปแบบไฟล์ ภาพ
เป็น .JPG) พร้อมเขียนชื่อภาพและชื่อผู้ส่งเข้าประกวดให้ ตรงกับในใบสมัคร บนด้านหน้าของ แผ่น CD มา
พร้อมกับภาพที่สง่ เข้าประกวด (ใบสมัครและ CD อย่างละ 1 แผ่น ต่อ 1 ชุดผลงาน)
6.3 โปรดเก็บหลักฐานการส่งผลงานเพื่อยืนยันการร่วมกิจกรรม
7. การตัดสิน
หลักเกณฑ์การตัดสินภาพถ่าย
1. แนวคิดและความหมายของภาพ
2. การจัดองค์ประกอบของภาพถ่าย
3. ความคมชัดและความสวยงามของภาพถ่าย
4. ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ
5. การสื่อความหมายตรงตามหัวข้อทีก่ ้าหนด

20
20
20
20
20

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

8. กาหนดการแข่งขัน
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้ อ งโถงชั้ น 1 อาคารวิ ท ยาศาสตร์ 2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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9. รางวัลในการแข่งขัน (มี 4 รางวัล)
รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เงินรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เงินรางวัล
รางวัลชมเชย
เงินรางวัล

1,200
900
600
300

บาท พร้อมเกียรติบัตร
บาท พร้อมเกียรติบัตร
บาท พร้อมเกียรติบัตร
บาท พร้อมเกียรติบัตร

10. ระยะเวลาในการส่งใบสมัคร
ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถกรอกรายชื่อในใบสมัครเข้าประกวดภาพถ่าย“ลดโลกร้อน เรื่องง่ายๆ ที่คุณ
ก็ ท้ า ได้ ” ที่ ท างคณะกรรมการจั ด การแข่ ง ขั น ได้ แ นบมานี้ หรื อ Download
ใบสมั ค รได้ ที่
http://science.psru.ac.th ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561
11. สถานที่ติดต่อและส่งใบสมัคร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หรือติดต่อ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์/โทรสาร 0-5526-7054 E-mail : nanami_te@hotmail.com
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ใบสมัครเพื่อเข้าประกวดภาพถ่าย “ลดโลกร้อน เรื่องง่ายๆ ที่คุณก็ทาได้”
วันที่ 17 สิงหาคม 2561
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2561
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ข้าพเจ้า..........................................................................ต้าแหน่ง.................................................................
มีความประสงค์จะส่งผู้แทนนักเรียนโรงเรียน..........................................................................................................
ที่อยู่..............................................ต้าบล................................อ้าเภอ..................................จังหวัด........................
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์..................................โทรสาร......................... เข้าการประกวดภาพถ่าย
“ลดโลกร้อน เรื่องง่ายๆ ที่ คุณก็ท้าได้” ในงานสัป ดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ้าปี 2561 ณ ห้องโถงชั้น 1
อาคารวิทยาศาสตร์ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต้าบลพลายชุมพล
อ้าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6
ทางโรงเรียนได้พจิ ารณาคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในแต่ละระดับ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
ชื่อผู้แทนนักเรียน (เขียนตัวบรรจงให้ชัดเจน) ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
1...................................................................................................................................................
ชื่ออาจารย์ควบคุมทีม
1..............................................................................เบอร์โทรศัพท์. ..............................................
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

(ลงชื่อ) .........................................................
(....................................................)
ต้าแหน่ง........................................................
หมายเหตุ : เขียนชื่อ-สกุลด้วยตัวบรรจงให้ชัดเจน เพราะอาจเกิดการพิมพ์ผิดพลาดในเกียรติบัตรได้ และจะต้อง
ส่งใบสมัครก่อนวันแข่งขัน ไม่รับสมัคร ณ วันที่จัดกิจกรรมการแข่งขัน

