
 

 
 
 

   โครงการประกวดภาพถ่าย ประจ าปี 2562 
                                      หัวข้อ “ร้อยเร่ืองเล่า มหาวิทยาลัยมหดิล” 
 
1. หลักการและเหตุผล 
        มหาวิทยาลยัมหิดลเป็นสถาบนัการศกึษาชัน้น าของประเทศไทย พฒันาคณุภาพการเรียนการสอน ผลิต
งานวิจยัติดอนัดบัโลก จากการจดัอนัดบัขององค์กรด้านการศกึษานานาชาตหิลายแห่ง เป็นมหาวิทยาลยัท่ีมี
ความเป็นเอกลกัษณ์ โดยมีท่ีตัง้มหาวิทยาลยัมหิดลทัง้ในพืน้ท่ีศาลายา พญาไท บางกอกน้อย และ 3 วิทยาเขต 
ได้แก่ กาญจนบรีุ นครสวรรค์ และอ านาจเจริญ ซึง่ท่ีตัง้สว่นงานตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลยัมหิดล อยูใ่นพืน้ท่ีท่ี
หลากหลายทัง้สว่นกลางและสว่นภมูิภาค ในแตล่ะแหง่มีความโดดเดน่ท่ีแตกตา่งกนัไป เชน่ ภมูิทศัน์ อาคาร
สถานท่ี กิจกรรม งานวิจยั การเรียนการสอน และแนวทางการใช้ชีวิตของนกัศกึษา  และบคุลากร  ท่ีสะท้อน 
ให้เห็นถึงความเป็นเอกลกัษณ์ โดยสามารถถ่ายทอดเป็นภาพถ่ายเลา่เร่ืองราวในความเป็นมหาวิทยาลยัมหิดล  
        มหาวิทยาลัยมหิดลจึงจัดโครงการประกวดภาพถ่าย ประจ าปี 2562  หัวข้อ  “ร้อยเร่ืองเล่า 
มหาวิทยาลัยมหิดล” ขึน้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ แก่นักศึกษา 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงประชาชนทั่วไปท่ีสนใจได้เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือถ่ายทอดเป็น
ภาพถ่ายท่ีส่ือความหมายถึงในความเป็นมหาวิทยาลยัมหิดล  โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือน าภาพถ่ายท่ีได้รับ
การคัดเลือกและท่ีส่งเข้าประกวดมาเป็นคลังภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล ส าหรับใช้ในการจัดท าส่ือ
ประชาสมัพนัธ์ รวมถึงเพ่ือเป็นการเผยแพร่ภาพถ่ายในโอกาสตา่ง ๆ ตอ่ไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
        1. เพ่ือรวบรวมภาพถ่ายท่ีแสดงบรรยากาศของกิจกรรมการเรียน การสอน การวิจยั สภาพแวดล้อม 
ชีวิตนกัศึกษาและกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลยั และรวบรวมเป็นคลงัภาพของมหาวิทยาลยั 
ส าหรับน าไปใช้ในส่ือประชาสัมพันธ์ อาทิ ส่ือมัลติมีเดีย ส่ือสิ่งพิมพ์ และส่ือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลยัมหิดล 

  2. เพ่ือเปิดกว้างให้ผู้ ท่ีมีใจรักการถ่ายภาพได้มีโอกาสฝึกฝนทกัษะ ความคดิสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ  
ทัง้กระบวนการคดิในการวางแผน การน าเสนอมมุมอง ซึง่จะสง่ผลให้มีภาพถ่ายใหม่ๆ   อีกทัง้ยงัเป็นการ
สง่เสริมและพฒันาวงการถ่ายภาพในเมืองไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึน้ 

  3. เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่มหาวิทยาลยัมหิดล 

 
 
 



 

3. การจัดส่งภาพ 
   3.1 คุณสมบัตขิองผลงานท่ีส่งเข้าประกวด 
          1. ผู้ ท่ีสง่ภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนัน้ๆ ด้วยตนเอง ห้ามน าภาพของผู้ อ่ืนมาสง่ 
              หรือสง่ในนามผู้ อ่ืนโดยเดด็ขาด  
          2. ภาพท่ีสง่เข้าประกวดจะต้องเป็นภาพท่ีถ่ายไว้ในระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2561  
              จนถงึก่อนเวลา 18.00 น. ของวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2562 
          3. การตกแตง่ภาพ 
              อนญุาต 
              ปรับแตง่ Color temperature, brightness, contrast, dodge & burn, sharpening,  
              saturation changes, tonal  adjustments, Color balance ได ้ลบตะกอนได ้Cropping  
            ได้ไมเ่กิน 40% การปรับตกแตง่ภาพมากเกินไป   จากท่ีกลา่วมาข้างต้น ให้ขึน้อยูใ่นดลุพินิจ  
              ของคณะกรรมการ 
              ไมอ่นญุาต 
              ตดัตอ่ แปะ ภาพ บางสว่นจากภาพอ่ืนมาใสใ่นภาพเดียวกนั ห้ามการถ่ายภาพซ้อน Double  
              Exposures 
          4. ภาพท่ีสง่เข้าประกวดจะต้องไมมี่ลายน า้ ตวัอกัษร  กราฟิก หรือสญัลกัษณ์ใดๆ ท่ีแสดงความ 
              เป็นเจ้าของภาพอยูบ่นภาพ รวมทัง้ห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ 
          5. ผู้ ท่ีสง่ภาพเข้าประกวดจะต้องสง่ภาพต้นฉบบัมาพร้อมกบัภาพท่ีสง่เข้าประกวด (โดยแยก  
              Folder ให้ชดัเจนระบภุาพต้นฉบบั) ในกรณีท่ีคณะกรรมการตดัสินภาพมีข้อสงสยัสามารถ 
              เรียกดจูากภาพต้นฉบบัได้ 
 
         6. ภาพถ่ายท่ีสง่เข้าประกวดต้องไมเ่คยได้รับรางวลัจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไมว่า่จะเป็น 
             การประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอ่ืนใด  
             ทัง้นี ้ภาพถ่ายดงักล่าวหมายรวมถึงภาพท่ีถ่ายในองค์ประกอบท่ีใกล้เคียงกนั เชน่ การถ่ายภาพ 
             ในครัง้เดียวกนัหลายภาพ การเปล่ียนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การเปล่ียนภาพ 
             จากภาพสีเป็นภาพขาวด า การตดัภาพ (crop)  ทัง้นี ้ ให้ถือเป็นดลุยพินิจของคณะกรรมการ  
             ตดัสิน 
        7.  ภาพถ่ายท่ีสง่เข้าประกวดจะต้องเป็นภาพท่ีผู้ถ่ายภาพนัน้ ๆ ด้วยตนเอง ห้ามท าซ า้ดดัแปลง 
             เลียนแบบ ภาพถ่ายของบคุคลอ่ืน ๆ หรือน าภาพถ่ายของผู้ อ่ืนมาสง่ หรือสง่ในนามผู้ อ่ืนโดย   
             เด็ดขาด  ทัง้นี ้ การท าซ า้ ดดัแปลง หรือเผยแพร่ตอ่สาธารณชน ซึง่งานภาพถ่ายของผู้ อ่ืน 
             โดยไมไ่ด้รับอนญุาต ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ มีโทษทัง้จ า ทัง้ปรับ ตามพระราชบญัญัติ 



 

             ลิขสิทธ์ิ  พ.ศ. 2537  หากมีการละเมิดลิขสิทธ์ิในงานภาพถ่ายของบคุคลอ่ืน มหาวิทยาลยั 
             มหิดล  จะไมรั่บผิดชอบในความเสียหายใด ๆ   ทัง้สิน้ 
        8. ไฟล์ภาพจะตกเป็นกรรมสิทธ์ิของคณะผู้จดังาน แตล่ิขสิทธ์ิของภาพทกุภาพยงัคงเป็นของ            
            ผู้ถ่ายภาพอยา่งสมบรูณ์ ทัง้นี ้มหาวิทยาลยัมหิดล มีสิทธิในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ 
            ภาพถ่าย และชิน้งาน เพ่ือประชาสมัพนัธ์ภาพลกัษณ์ขององค์กร โดยถือวา่เจ้าของงานอนั 
            มีลิขสิทธ์ิดงักลา่วอนญุาตให้ใช้ตามกฎหมาย และมหาวิทยาลยัไมต้่องเสียคา่ลิขสิทธ์ิ 
            แก่เจ้าของลิขสิทธ์ิภาพถ่าย แตจ่ะระบช่ืุอเจ้าของผลงานท่ีน าภาพถ่ายไปใช้ทกุครัง้ 
        9. ผู้ เข้าร่วมประกวด 1 ทา่น สามารถรับรางวลัได้เพียง 1 รางวลัของการประกวดเทา่นัน้ โดย 
            ผู้ ท่ีได้รับหลายรางวลัจะถกูเสนอให้รับรางวลัท่ีสงูสดุเพียงรางวลัเดียวเทา่นัน้ 
      10. การสง่ภาพเข้าร่วมประกวดในครัง้นี ้ให้ถือวา่ผู้สง่ภาพเข้าประกวดเข้าใจและตกลงปฏิบตัิ 
            ตามกตกิาดงักล่าวข้างต้น 
      11. เจ้าหน้าท่ีในงานส่ือสารองค์กร กองบริหารงานทัว่ไป ส านกังานอธิการบดี และคณะกรรมการ 
             ตดัสินภาพถ่าย ประจ าปี 2562 ไมมี่สิทธ์ิสง่ภาพเข้าร่วมประกวด  
       12. การตดัสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
 
4. ขัน้ตอนการสมัครและการส่งภาพเข้าประกวด 
     เอกสารประกอบใบสมคัร 
    1.ผู้สมคัรจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมคัรให้ครบถ้วน พร้อมตดิรูปถ่าย 1 ใบ ดาวน์โหลดได้ท่ี               
       www.mahidol.ac.th/th/photo2019/ 
    2. ส าเนาบตัรนกัศกึษา (หากยงัศกึษาอยู)่ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
    3. ส าเนาบตัรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
 
    การจดัสง่ภาพ  
    1. ไฟล์ภาพท่ีสง่ต้องเป็นไฟล์ภาพความละเอียดสงูส าหรับพิมพ์ภาพขนาด 20 x 24 นิว้ โดยจะ 
        เป็นภาพแนวนอน หรือแนวตัง้ก็ได้และมีความละเอียดไมต่ ่ากวา่ 300 dpi ในรูปแบบ .jpg หรือ .tiff  
    2. วิธีการสง่ภาพเข้าประกวด มี 2 วิธีดงันี ้(เลือกอยา่งใดอย่างหนึง่) 
        วิธีท่ี 1 สง่ใบสมคัรและไฟล์ภาพเป็น Link File: dropbox, googledrive มาทาง E-mail ท่ี  
         photocontest61@gmail.com 
         วิธีท่ี 2  สง่ใบสมคัรและไฟล์ภาพ เป็นภาพบนัทกึไฟล์ลง CD หรือ Thumb Drive มาสง่ด้วยตนเองท่ี 
        งานส่ือสารองค์กร  กองบริหารงานทัว่ไป ส านกังานอธิการบดี ภายในวนัจนัทร์ท่ี 24 มิถนุายน 2562 
        ก่อนเวลา 16.00 น.  
 



 

5.ก าหนดระยะเวลา 
1. ปิดรับสมคัร วนัจนัทร์ท่ี 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น.  (ยึดตามวนัท่ีประทบัตราไปรษณีย์) 
2. คณะกรรมการให้คะแนนและตดัสินวนัพฤหสับดีท่ี 25 กรกฎาคม 2562  (อาจมีการเปล่ียนแปลง โดย 
    ไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า) 
3. ประกาศผลวนัท่ี  26 กรกฎาคม 2562 ทาง Facebook MU Photo Gallery และ www.mahidol.ac.th 
4. มอบรางวลัในวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562  (ทัง้นีอ้าจมีการเปล่ียนแปลง และจะแจ้งผู้ รับรางวลัให้ทราบล่วงหน้า) 
 
6. รางวัล 
    1. รางวลัชนะเลิศ                      15,000    บาท        
    2. รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั     1            10,000     บาท         
    3. รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั     2              8,000       บาท         
    4. รางวลัชมเชย 2 รางวลั รางวลัละ  2,000 บาท            4,000       บาท 
                                                                               รวม  37,000    บาท 
 
 

 


