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การประกวดภาพถ่าย
หัวข้อ “สุดยอดซ็อตเด็ด..กับมุมสุดโปรด ณ ลานกิจกรรมเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน”
เนื่องในงานเกษตรแฟร์นนทรีอสี าน ครั้งที่ ๑๓ ประจาปี ๒๕๖๑
*****************************
หัวข้อการประกวด “สุดยอดซ็อตเด็ด..กับมุมสุดโปรด ณ ลานกิจกรรมเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน”
วัตถุประสงค์ของการจัดการประกวด
เพื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์เ ชิ ญชวนผู้ ส นใจเข้ า ร่ว มเที่ ย วชมงานเกษตรแฟร์น นทรีอี ส าน ครั้ ง ที่ ๑๓
ประจาปี ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งกาหนดจัด
ขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งนอกจากการเดินชมนิทรรศการ
การแสดงผลงาน การประกวดแข่งขัน การแสดงนวัตกรรมผลงานต่างๆ ท่านสามารถเลือกซื้อสิ น ค้ า
ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ภายในงาน และสามารถร่วมกิจกรรมส่งภาพถ่ายในมุมที่ท่านประทับใจ หรือในมุมมอง
ที่ท่านสนใจเข้าร่วมประกวดชิงรางวัลได้ด้วย
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันประกวดภาพถ่าย
นิสิต หรือบุคลากร หรือบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมชมงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ ๑๓
เงื่อนไขในการส่งภาพเข้าประกวด
๔.๑ ผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด สามารถส่งได้ไม่เกิน ๓ ภาพ ในกรณีที่ได้รับรางวัลจะพิจารณาให้
รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
๔.๒ ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง ห้ามมิให้นาผลงานของ
ผู้อื่นมาส่งแทน และห้ามมิให้ส่งผลงานในนามผู้อื่น รวมทั้งภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยเผยแพร่ในที่
สาธารณะหรือเคยได้รับรางวัลอื่นใดมาก่อน
๔.๓ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายจากสถานที่จัดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ ๑๓ ประจาปี
๒๕๖๑ (จุดเน้นบริเวณลานกิจกรรมเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน คณะ ทอ.) ต้องไม่เป็นผลงานเก่า ผลงานของ
บุคคลอื่น หรือผลงานที่มีการทาซ้า ดัดแปลง คัดลอก หรือเลียนแบบ หากมีการฟ้องร้อง ทางฝ่ายการ
ประกวดฯ จะไม่รับผิดชอบใดใดทั้งสิ้น
๔.๔ ภาพทุกภาพที่ส่งเข้าประกวด รวมทั้งไฟล์ต้นฉบับให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งไฟล์ภาพต้นฉบับคืนให้แก่ผู้ส่งเข้าประกวด และอนุญาตให้นาผลงานภาพถ่ายไปใช้
เพื่ อ การเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ และอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประกวด หรื อ เพื่ อ ประโยชน์ ข องทาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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๔.๕ ฝ่ายจัดการประกวดฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งจะเป็ นผู้มีอานาจสูงสุดในการตัดสิน
ผลงานและคาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ
๔.๖ คณะกรรมการฯ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกวด ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด
๕. กาหนดการและวิธีการส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด
๕.๑ กรอกใบสมัคร พร้อมแนบไฟล์รูปภาพต้นฉบับในแบบมาตรฐาน .TIFF หรือ .JPEG (ไม่รับภาพที่ไฟล์
เป็นสกุลอื่น) หรือส่งเป็นภาพถ่าย ขนาด ๑๒ x ๑๖ นิ้ว
๕.๒ จัดส่งใบสมัครและผลงานภาพถ่าย ด้วยตนเอง ณ ลานกิจกรรม คณะ ทอ. (จุดกองอานวยการคณะ ทอ.)
หรือจัดส่งทางอีเมลล์ ที่ nrai.kuoffice@gmail.com
๕.๓ เปิดรับผลงานภาพถ่าย ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ภายในเวลา ๒๔.๐๐ น.
๕.๔ ประกาศผลการตัดสินและรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ภายในวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ผ่านทาง เว็ปไซต์
http://fna.csc.ku.ac.th และเฟคบุค www.facebook.com/NRAI.CSC.KU/
๕. เกณฑ์การตัดสิน
๑) ด้านเทคนิค องค์ประกอบของภาพ ความสวยงาม ความคมชัด การสื่อความหมาย ความคิดสร้างสรรค์
คิดค่าคะแนนเป็น ๖๐ คะแนน
๒) ด้านผลโหวตทางสื่อออนไลน์ จานวนผู้กดไลค์ ทางเฟคบุค
คิดค่าคะแนนเป็น ๔๐ คะแนน
การพิจารณาคัดเลือกและตั ดสิน ผลงานภาพถ่าย พิจารณาจากคุณภาพ/คุณ ค่าของผลงานเป็น หลั ก
คณะกรรมการมีสิทธิ์กาหนดวิธีการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ
๖. รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย จานวน ๒ รางวัล รางวัลละ ๕๐๐ บาท
๗. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สานักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
โทรศัพท์ ๐๔๒-๗๒๕๐๓๖ หรือ ๐๘๑-๗๓๙๑๗๘๙
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ใบสมัคร
การประกวดภาพถ่าย
หัวข้อ “สุดยอดซ็อตเด็ด..กับมุมสุดโปรด ณ ลานกิจกรรมเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน”
เนื่องในงานเกษตรแฟร์นนทรีอสี าน ครั้งที่ ๑๓ ประจาปี ๒๕๖๑
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
*****************************
ชื่อ - นามสกุล ............................................................................................... อายุ....................................
หมายเลขโทรศัพท์.......................................ที่อยู่....................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
* กรณีเป็นนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา โปรดระบุ ชื่อสถาบันการศึกษา........................................................................................
ระดับการศึกษา และคณะวิชา................................................................................................................................................
คาบรรยายผลงานภาพถ่าย หรือ ชื่อผลงานภาพถ่าย..............................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
วันที่ถ่ายภาพ.......................................................................................

ทั้งนี้ผสู้ ่งผลงานเข้าร่วมประกวดรับทราบและยอมรับเงือ่ นไข/ข้อตกลงที่ได้ประกาศเกี่ยวกับการประกวดภาพถ่ายในครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว
ส่งใบสมัครพร้อมผลงานภาพถ่าย ได้ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ภายในเวลา ๒๔.๐๐ น.) รายละเอียดตามประกาศการประกวดฯ
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