
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแข่งขัน A Journey Technology into the Future 2022  
“JTIF 2022”  

“เส้นทางเทคโนโลยี & นวัตกรรมสู่การบูรณาการแห่งโลกอนาคต” 
ในระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2565 

ณ.ลานพระวิษณุกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
 

โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก 
1. การแข่งขัน/ประกวด  

 ***การประกวดภาพถ่าย “มุมเท่ ๆ กับ Design center” 
1. วัน-เวลาแข่งขัน 

วันที่ 14-15. ธันวาคม 2565  เวลา 9.00 – 16.30 น. 
 
2. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

 
3. ประเภทและจำนวนนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 

1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (4-6) ไม่จำกัดจำนวนผู้ส่งภาพเข้าประกวด 

 
4. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 หัวข้อการประกวดภาพถ่าย :  มุมเท ่ๆ กับ Design center   
 ภาพถ่ายบุคคลกับสถานที่ (Design center) หรือภาพถ่ายบรรยากาศภายนอกหรือภายในอาคาร 
(Design center) จำนวน 1 ภาพที่สื่อถึง “มุมเท่ ๆ กับ Design center”   
 
 คุณสมบัติของทีมผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (4-6) ที่กำลังเรียนอยู่ และได้เข้ามาร่วมนิทรรศการ Open the world 
of technology “เปิดโลกเทคโน & นวัตกรรมสู่การบูรณาการ” ในระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2565 
 
ประเภทรางวัล 

๑. ชนะเลิศ      เงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรออนไลน์ 
๒. รองชนะเลิศ อันดับที่ 1   เงินรางวัลมูลค่า 700 บาท พร้อมเกียรติบัตรออนไลน์ 
๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2  เงินรางวัลมูลค่า 300 บาท พร้อมเกียรติบัตรออนไลน์ 
๔. รางวัลป๊อปปูล่าโหวต(Like Facebook)เงินรางวัลมูลค่า 200 บาท พร้อมเกียรติบัตรออนไลน์ 
๕. รางวัลชมเชยทุกอันดับ  เกียรติบัตรออนไลน์ 

 
 



เงื่อนไขการส่งภาพประกวด  
 1.  นักเรียนที่เข้ามาร่วมนิทรรศการ Open the world of technology “เปิดโลกเทคโน & นวัตกรรมสู่
การบูรณาการ” ในระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2565 ให้แสกน QR code เพ่ือเข้ากลุ่ม Line ในการประกวด
ภาพถ่ายได้ที่บูธนิทรรศการ หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกภายในงาน 
 2.  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมประกวด สามารถเดินไปถ่ายภาพบุคคลกับสถานที ่(Design center) หรือ
ภาพถ่ายบรรยากาศภายนอกหรือภายในอาคาร (Design center) จำนวน 1 ภาพ ทีส่ื่อถึง “มุมเท่ ๆ กับ Design 
center” ได้ที่อาคาร Design center ที่อยู่ใกล้ ๆ กับบริเวณนิทรรศการ 
 3. ที่อาคาร Design center จะมีอุปกรณ์และสิ่งของต่าง ๆ ที่จัดเตรียมไว้สำหรับประกอบการถ่ายภาพ 
สามารถหยิบใช้ได้อย่างอิสระทั้งภายนอก และภายในอาคาร 
 4. ภาพที่ถ่ายจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล หรือสมาร์ทโฟน โดยถ่ายด้วยตนเองเท่านั้น และไม่
มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพถ่าย ห้ามดัดแปลง ลอกเลียนแบบภาพถ่ายของบุคคล
อ่ืน หรือนำภาพถ่ายของผู้อ่ืนมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด 
 5. ภาพถ่ายที่ส่งประกวดสามารถตกแต่งพ้ืนฐานได้เช่น การใช้ฟีลเตอร์ การปรับแสง ปรับสี ปรับความ
คมชัดของภาพ (ไม่อนุญาตให้มีการรีทัชตัดต่อภาพ และการพิจารณาเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสิน) 
 6. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม โดยส่งภาพถ่าย 1 ภาพ ที่ต้องการส่งเข้า
ประกวดใน Line กลุ่ม ที่ได้แสกน QR code ในข้อที่ 1 พร้อมพิมพ์กรอกรายละเอียดลงใน Line กลุ่ม ดังนี้ 
  - ชื่อ – นามสกุล ผู้ส่งภาพเข้าประกวด 
  - ระบุชั้นมัธยมศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ 
  - ระบุโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ 
  - เบอร์โทรติดต่อ 
 7. เมื่อส่งภาพประกวดเข้าใน Line กลุ่มแล้ว ให้นักศึกษาแสกน QR code เพ่ือเข้าไปที่หน้ากิจกรรมของ
เพจ “ออกแบบ ราชภัฏกำแพงเพชร” แชร์หน้ากิจกรรมนั้นมาท่ี Facebook ของตนเองพร้อมเปิดเป็นสาธารณะ 
 8. นำภาพโพสลง Facebook ของตนเองและใส่ #ออกแบบKPRU65 พร้อมข้อความ “มาเรียน
ออกแบบ” สำหรับลุ้นรับรางวัลป๊อปปูล่าโหวต ซ่ึงตัดสนิจากผู้ท่ีมียอดกดถูกใจสงูสดุ 
 9.  ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด 1 คน สามารถส่งภาพเข้าร่วมประกวดเพียง 1 ภาพ เท่านั้น  
 10. ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการ และเมื่อคณะกรรมตัดสินภาพประกวด 
จะมีการแจ้งผลรางวัลผ่านทาง Line กลุ่ม และประสานผู้ที่ได้รับรางวัลในการโอนเงินรางวัล (คำตัดสินจาก
คณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด) 
 
ข้อตกลง 
 ๑. ผู้เข้ารับการประกวดภาพที่ส่งประกวดทุกภาพ ยินยอมที่จะให้ภาพที่ได้รับรางวัลนั้น ตกเป็นลิขสิทธิ์
ของสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
 ๒. หากปรากฏว่าผู ้ส ่งภาพถ่ายเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ ่งที ่กำหนดไว้ข้างต้นนี้
คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดผู้นั้น  โดยมีโทษตั้งแต่การตัดสิทธิ์ในการประกวด 
การเพิกถอนสิทธิ์ในทุกรางวัล และจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้รับรางวัลใด ๆ ด้วย ส่วนข้อผิดพลาดอื่น ๆ ที่มิได้เกิดจาก



เจตนาทุจริต เช่น ส่งกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรืออื่น ๆ คณะกรรมการอาจตัดสินให้ภาพถ่ายนั้นเป็นโมฆะตามแต่
กรณีไป 
 ๓. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและกติกาการประกวดทุกประการ และ ไม่สามารถอ้างว่า
กระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน 
 ๔. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 ๕. ทางคณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่รับภาพถ่าย หรือ ไม่เผยแพร่ภาพถ่ายซึ่งทางคณะผู้จัด
งานพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม เช่น มีเนื้อหาที่เป็นการใส่ร้าย หมิ่นประมาท หยาบคาย หรือที่ละเมิดสิทธิ
ของบุคคล หากภาพถ่ายหรือคำอธิบายได้รับการพิจารณาว่าไม่เหมาะสมหลังจากที่ได้รับรางวัล ทางคณะผู้จัดงาน
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัล 
 
5. เกณฑ์การให้คะแนน 

1. ความสวยงามของภาพ 
2. ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ 
3. เทคนิคในการถ่ายภาพ 
4. ความหมายของภาพ 
5. การจัดองค์ประกอบของภาพ 

 
 
 

 

 
 


