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รายละเอียดการประกวดภาพถ่ายมหิดลเกมส ์2562 หัวข้อ “Spirit” 
เนื่องในงานแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
1.   ผู้มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน 
 นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลทั่วไป 

  

2.   หลักเกณฑ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด 
2.1    เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตัล DSLR (Digital Single Lens Reflect) กล้องคอมแพ็ค กล้องฟิล์ม 

กล้อง Mirrorless หรือโทรศัพท์มือถือ ที่มีความละเอียดของภาพ ไม่ต่ ากว่า 8 ล้านพิกเซล 
2.2  เป็นภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ “Spirit” ที่แสดงถึงพลังและความมุ่งมั่นของนักกีฬาและบุคลากรที่เข้า

ร่วมการแข่งขัน โดยเน้นถึงความรู้สึกและการแสดงออกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  
2.3  เป็นภาพถ่าย ต้ังแต่เริ่มการแข่งขันกีฬาในเดือนกุมภาพันธ์ ถึงวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 
2.4 เป็นภาพถ่าย พร้อมตั้งชื่อภาพที่สอดคล้องกับหัวข้อ ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2.5 เป็นภาพถ่าย พร้อมค าบรรยายที่สื่อถึงแนวคิดของภาพไม่เกิน 2 – 3 บรรทัด 
2.6 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถใช้เทคนิคการถ่ายภาพได้อย่างอิสระ แต่ห้ามท าการตกแต่งภาพ 

ให้ผิดไปจากความเป็นจริง (ห้ามซ้อนภาพ ตัดต่อ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในภาพ หรือใช้ 
Application เสริมในมือถือแต่งภาพผิดไปจากความเป็นจริง) 

 

3.   การจัดส่งภาพ 
3.1     ส่งในรูปแบบ Digital File Format .TIFF หรือ .JPEG บันทึกลงในแผ่นซีดี แนบรายละเอียด ดังนี้ 
   1) ชื่อภาพ และรายละเอียดของภาพ  

          2) ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ และ E-mail พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 
3.2     ส่งไฟล์ภาพถ่ายที่บันทึกลงแผ่นซีดีมาท่ี หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล 301  
        ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 อ.พุทธมณฑล ต.ศาลายา จ.นครปฐม 73170  
        หรือส่งด้วยตนเอง (วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดภาพถ่าย มหิดลเกมส์ 2562”)  
3.3   ผู้ส่งภาพต้องแนบใบสมัคร และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 
3.4    ผู้ส่งภาพต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และเซ็นรับรองส าเนาถูกต้องก ากับ 
3.5     ผู้ส่งภาพสามารถส่งไฟล์ทางอีเมล petchrada.thi@mahidol.edu หรือน า Flash Drive มาส่ง 
  ไฟล์ที่ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ได้ในเวลาท าการ เวลา 8.30 – 16.30 น.  

โดยต้องแนบไฟล์ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนและส าเนาบัตรประชาชนมาด้วย 
 

4.   หมดเขตส่งผลงานเข้าประกวด 
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น. 

 

5.   ประกาศผลการตัดสิน 
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 ผ่านทาง https://www.facebook.com/mahidolgames  
เวลา 10.00 น. และติดต่อกลับโดยตรง โดยก าหนดรับรางวัลในพิธีปิดกีฬา “มหิดลเกมส์ 2562”  
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.00 น. ณ สนามฟุตบอล 1 ม.มหิดล ศาลายา 

https://www.facebook.com/mahidolgames
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6.   เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
6.1  ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามมิให้น าผลงานของผู้อ่ืนส่งเข้าประกวด โดย

ผลงานนั้นต้องไม่เคยผ่านการประกวดที่ไหนมาก่อน ไม่เคยท าข้ึนเพ่ือการจ าหน่ายหรือโฆษณา ไม่มี
สัญญาผูกมัดทางลิขสิทธิ์กับหน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ  

6.2  ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมกับกองทรัพยากรบุคคล ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือจัดเก็บเป็นภาพที่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาบุคลากร  

6.3  ผู้ส่งภาพเข้าประกวดยินยอมให้กองทรัพยากรบุคคลน าผลงานทุกภาพ ออกเผยแพร่และใช้ประโยชน์
อ่ืน ๆ ในกิจกรรมของกองทรัพยากรบุคคลได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต และจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น
แก่เจ้าของผลงาน 

6.4  ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกินจ านวน 10 ภาพ และจะมีสิทธิ์ได้รับ
รางวัลที่สูงสุดเพียงรางวัลเดียว 

6.5  ค าตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น 
6.6  ผู้ชนะการประกวด จะได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล ในพิธีปิดกีฬา “มหิดลเกมส์ 2562” วันศุกร์ที ่ 
     29 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลาประมาณ 16.00 น. ณ สนามฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  

6.7  ฝ่ายจัดการประกวดภาพถ่าย และคณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย ไม่สามารถส่งภาพเข้าร่วมประกวดได้ 
 

7.   เกณฑ์ในการตัดสิน 
คณะกรรมการจะพิจารณาถึงการสื่อความหมายของภาพ และความเกี่ยวเนื่องกับหัวข้อที่ก าหนด คือ 
“Spirit” ประกอบด้วย การตั้งชื่อภาพ การบรรยายภาพ ความสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์ 
สะท้อนให้เห็นพลังและความมุ่งมั่นของนักกีฬาและบุคลากรที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยเน้นถึงความรู้สึก
และการแสดงออกต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 
 

8.   รางวัล 
จ านวน 6 รางวัล ได้แก่ 

1. รางวัลยอดเยี่ยม   เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท 
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท 
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท 
4. รางวัลชมเชย   เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 500 บาท 
5. รางวัลชมเชย   เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 500 บาท 
6. รางวัลชมเชย   เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 500 บาท 

 
หมายเหตุ :  
    - คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการแข่งขันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
    - หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ ฝ่ายจัดการประกวดภาพถ่าย โทร. 081-838-8005 
 


