
รายละเอียดโครงการ 
 

1. ส ำนักงำนคณะเศรษฐศำสตร์และบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยทักษิณ 
2. ชื่อโครงกำร ประกวดภำพถ่ำย 50 ปี มหำวิทยำลัยทักษิณ in Memory 
3. ผู้รับผิดชอบโครงกำร อำจำรย์ ดร.พินิจ ดวงจินดำ 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 20 มีนำคม – 30 มิถุนำยน 2562   
5. สถำนที่จัดโครงกำร คณะเศรษฐศำสตร์และบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยทักษิณ 
6. กลุ่มเป้ำหมำย/หน่วยงำนที่รับบริกำร ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่ำ บุคลำกร และบุคคลทั่วไป 
7. หลักกำรและเหตุผล 

มหำวิทยำลัยทักษิณ เป็นสถำบันอุดมศึกษำแห่งแรก ๆ ในพ้ืนที่ภำคใต้ ถือก ำเนิดขึ้นภำยหลังจำกกำร
สถำปนำวิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ (College of Education) ในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ขึ้นแทนโรงเรียน
ฝึกหัดครูชั้นสูง จังหวัดพระนคร ต่อมำวิทยำลัยวิชำกำรศึกษำได้มีกำรขยำยกำรจัดกำรศึกษำไปยังภูมิภำคต่ำง 
ๆ ของประเทศ โดยวิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ สงขลำ ได้รับกำรสถำปนำขึ้นอย่ำงเป็นทำงกำร เมื่อวันที่ ๑ ตุลำคม 
พ.ศ. ๒๕๑๑ ณ ต ำบลเขำรูปช้ำง อ ำเภอเมือง จังหวัดสงขลำ เมื่อวิทยำลัยวิชำกำรศึกษำได้รับกำรยกฐำนะเป็น
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปีพุทธศักรำช ๒๕๑๗ วิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ สงขลำ จึงเป็นส่วนหนึ่งของ
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภำยใต้ชื่อ “มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยำเขตสงขลำ” และ 
“มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยำเขตภำคใต้” ตำมล ำดับ และในปีพุทธศักรำช ๒๕๓๙ มหำวิทยำลัยศรี
นครินทรวิโรฒ วิทยำเขตภำคใต้ ได้รับกำรยกฐำนะเป็น “มหำวิทยำลัยทักษิณ” ซึ่งเป็นนิติบุคคล มีฐำนะเป็น
กรม ในทบวงมหำวิทยำลัย ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๓๙ ในวันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. 
๒๕๖๑ มหำวิทยำลัยทักษิณ ก้ำวเข้ำสู่ปีที่ ๕๐ ของกำรสถำปนำมหำวิทยำลัย 

ดังนั้นเพื่อเป็นกำรร ำลึกถึง และร่วมเฉลิมฉลองกำรเป็นมหำวิทยำลัยที่มีชื่อเสียงของภำคใต้ และก้ำวสู่ปีที่ 
50 คณะเศรษฐศำสตร์และบริหำรธุรกิจ จึงได้จัดโครงกำรประกวดภำพถ่ำย 50 ปี มหำวิทยำลัยทักษิณ in 
Memory  ขึ้นในครั้งนี้ 

8. วัตถุประสงค์ของกำรจัดกิจกรรม  
8.1) เพ่ือเปิดโอกำสให้ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่ำ บุคลำกร และบุคคลทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลิม

ฉลองครบรอบ 50 ปี มหำวิทยำลัยทักษิณ 
8.2) เพ่ือเปิดโอกำสให้ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่ำ บุคลำกร และบุคคลทั่วไป ส่งผลงำนเข้ำประกวดเพ่ือชิง

เงินรำงวัล 
8.3) เพ่ือประชำสัมพันธ์กิจกรรมของคณะเศรษฐศำสตร์และบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยทักษิณ ให้เป็นที่

รู้จักมำกยิ่งขึ้น 
8.4) เพ่ือส่งเสริมภำพลักษณ์ที่ดีของคณะเศรษฐศำสตร์และบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยทักษิณ 
8.5) เพ่ือให้ได้ผลงำนภำพถ่ำยที่มีคุณค่ำและสวยงำม และน ำไปสู่กำรสร้ำงของที่ระลึกที่ทรงคุณค่ำต่อไป 
 
 
 
 
 



9. หลักเกณฑ์กำรแข่งขันและคุณสมบัติของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
9.1) นิสิตปัจจุบัน  
9.2) ศิษย์เก่ำ บุคลำกร และบุคคลทั่วไป  

10. ขอบเขตของภำพถ่ำยที่ส่งเข้ำประกวด  
10.1) ภำพทีส่ง่เขำ้ประกวดตอ้งเปน็ภำพมหำวทิยำลยัทกัษณิ วทิยำเขตสงขลำ/วทิยำเขตพัทลงุ, วทิยำลยัภมูปิญัญำ

ชุมชน, สถำบันทักษิณคดีศึกษำ ที่ถ่ำยโดยผู้เข้ำแข่งขันประกวดภำพถ่ำยเท่ำนั้น  
10.2) สำมำรถใช้กล้องถ่ำยภำพได้ทุกชนิด ภำพถ่ำยจำกกล้องมือถือ โดยต้องเป็นภำพที่กดชัตเตอร์

เพียงครั้งเดียว ปรับสีและแสงได้  แตไ่ม่สำมำรถใช้ค ำสั่ง Panorama จำกควำมสำมำรถของกล้อง หรือ App 
ใน Device ได้  

10.3) ภำพที่ส่งเข้ำประกวดต้องเป็น ภำพบุคคล หรือสถำนที่ หรือวัตถุ ที่สื่อถึงมหำวิทยำลัยทักษิณ 
10.4) สำมำรถใช้โดรนติดกล้องถ่ำยภำพมุมสูงได้โดยจะต้องมำลงทะเบียน และก ำหนดวันขึ้นบินที่

งำน คณะเศรษฐศำสตร์และบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยทักษิณ ทั้งนี้ ผู้บินจะต้องปฏิบัติดังนี้  
10.4.1) จะต้องบินภำยในบริเวณมหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตสงขลำ/วิทยำเขตพัทลุง, 

วิทยำลัยภูมิปัญญำชุมชน, สถำบันทักษิณคดีศึกษำ เท่ำนั้น  
10.4.2) ใช้ระดับควำมสูงไม่เกิน ๓๐๐ เมตร ในกำรบินเก็บภำพ  
10.4.3) ลักษณะของกำรบินด้วยโดรนจะต้องไม่บินด้วยควำมเร็วสูง ผำดโผน หรือโฉบเฉี่ยว 
10.4.4) ไม่บินใกล้กับฝูงชน หรือบินในระดับท่ีต่ ำเกินไป  
10.4.5) ผู้ที่ถ่ำยภำพด้วยโดรน จะต้องอยู่ในพื้นที่เฉพำะส ำหรับโดรนซึ่งมหำวิทยำลัยอนุญำต

เท่ำนั้น 
10.4.6) กำรถ่ำยภำพจำกกล้องทุกประเภทที่ถ่ำยจำกโดรน ให้ผู้ถ่ำยภำพปฏิบัติตำมกฎ

ข้อบังคับของมหำวิทยำลัยอย่ำงเคร่งครัด 
10.5) ภำพที่ส่งเข้ำประกวดต้องเป็นภำพที่ผู้เข้ำแข่งขันถ่ำยภำพระหว่ำงเดือน 1 มีนำคม – 31 

พฤษภำคม2562  
10.6) ค ำตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิทธิ์ขำด 

11. กำรส่งภำพประกวด 
11.1) กำรจัดส่งภำพ 

11.1.1) รูปแบบของไฟล์ ต้องเป็นภำพที่ถ่ำยด้วยกล้องดิจิทัล ภำพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภำพ
ควำมละเอียดสูงที่มีขนำดด้ำนที่สั้นที่สุดไม่ต่ ำกว่ำ 2,500 pixels ที่ควำมละเอียด 300 dpi และต้องไม่มีลำย
น้ ำ เครดิตภำพ ตัวอักษร หรือกรำฟฟิกใดๆ ลงบนภำพ รวมทั้งห้ำมเว้นขอบภำพเป็นสีขำวหรือสีใดๆ 

11.1.2) รูปแบบของไฟล์ในแบบมำตรฐำน .JPEG เท่ำนั้น ไม่รับภำพที่เป็น RAW FILE และ
ไฟล์ที่เป็นสกุลอ่ืน กรณีท่ีมีกำรร้องเรียนผู้ส่งเข้ำประกวดต้องส่งไฟล์ภำพต้นฉบับมำยืนยันทุกภำพ 

11.1.3) กำรใช้โปรแกรมในกำรโปรเซสภำพให้สำมำรถด ำเนินกำรได้เฉพำะกำรปรับสี-แสง
เท่ำนั้น ทั้งนี้ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมกำรตัดสิน ผู้ส่งภำพต้องเก็บภำพต้นฉบับไว้เพ่ือตรวจสอบ (กรณี
คณะกรรมกำรของผู้จัดประกวดมีควำมประสงค์ขอดูภำพต้นฉบับ จนกว่ำกำรจัดกำรประกวดจะแล้วเสร็จ) 

11.1.4) ภำพที่ส่งเข้ำประกวดต้องมีกำรตั้งชื่อภำพและแนวคิดที่สื่อถึงโครงกำรประกวด
ภำพถ่ำย 50 ปี มหำวิทยำลัยทักษิณ in Memory  ไม่เกิน 3 บรรทัด  



11.1.5) ภำพที่ส่งเข้ำประกวดต้องมีกำรตั้งชื่อไฟล์ภำพเป็น ชื่อ – นำมสกุล ของผู้ถ่ำยภำพ 
และล ำดับภำพ เช่น มัฒนำ คงศรี-1,  มัฒนำ คงศรี-2 เป็นต้น 

11.2) เอกสำรกำรสมัครประกอบด้วย 
11.2.1) ใบสมัครสำมำรถดำวน์โหลดได้ที่ http://www.ecba.tsu.ac.th/ 
11.2.2) ส ำเนำบัตรนักศึกษำ (หำกยังศึกษำอยู่) ส ำเนำบัตรประชำชน เซ็นรับรองส ำเนำ

ถูกต้อง 
11.2.3) กำรส่งใบสมัครและภำพประกวดส่งได้ ๒ วิธี คือ 

11.2.3.1) ส่งใบสมัคร เอกสำรกำรสมัครพร้อมไฟล์ภำพถ่ำยมำท่ีอีเมล์ 
ecba@tsu.ac.th ภำยในวันที่ 1 - 31 พฤษภำคม 2562 เวลำ ๑๖.๐๐ น. 

11.2.3.2) ส่งใบสมัคร เอกสำรกำรสมัครและแผ่นซีดีรอมได้ด้วยตนเอง ได้ที่ ชั้น 
2 ห้องส ำนักงำนคณะเศรษฐศำสตร์และบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตสงขลำ ภำยในวันที่ 1 - 
31 พฤษภำคม 2562 เวลำ ๑๖.๐๐ น. 
12. เกณฑ์กำรตัดสิน 

12.1) ชื่อภำพและแนวคิดเก่ียวกับภำพสอดคล้องกับชื่อโครงกำรประกวดภำพถ่ำย 50 ปี 
มหำวิทยำลัยทักษิณ in Memory   

12.2) รำยละเอียดของภำพถ่ำย/เทคนิคกำรถ่ำยภำพ  
12.3) มุมมองและควำมคิดสร้ำงสรรค์     

13. เงื่อนไขและข้อก ำหนดอ่ืนๆ 
13.1) ภำพถ่ำยที่ส่งเข้ำประกวดจะต้องเป็นภำพที่ผู้ถ่ำยภำพนั้น ๆ ถ่ำยด้วยตนเอง ห้ำมท ำซ้ ำ

ดัดแปลง เลียนแบบภำพถ่ำยของบุคคลอ่ืน ๆ หรือน ำภำพถ่ำยของผู้อ่ืนมำส่ง หรือส่งในนำมผู้อ่ืนโดยเด็ดขำด 
ทั้งนี้ หำกมีบุคคลที่สำมำรถกล่ำวอ้ำงถึงกรรมสิทธิ์ภำพถ่ำยที่ผู้ส่งภำพเข้ำประกวดจะถือว่ำผิดต่อกฎหมำย
พระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕58 ผู้ที่ส่งภำพเข้ำประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อค่ำเสียหำย และค่ำใช้จ่ำยต่ำง 
ๆ ที่ เกิดข้ึนแต่เพียงผู้เดียว โดยคณะเศรษฐศำสตร์และบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยทักษิณ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ 
ทั้งสิ้น 

13.2) ผู้เข้ำประกวดสำมำรถส่งภำพเข้ำประกวดได้ไม่เกิน 5 ภำพ กรณีท่ีผู้ส่งภำพเข้ำประกวดได้รับ
รำงวัลมำกกว่ำ ๑ รำงวัล จะมีสิทธิ์ได้รับรำงวัลที่สูงสุดเพียงรำงวัลเดียว  

13.3) ภำพที่ได้ท ำกำรเผยแพร่ต่อสำธำรณชนแล้ว ไม่สำมำรถน ำมำส่งเข้ำประกวดได้  กรณีที่มีกำร
ร้องเรียนจะท ำกำรตัดสิทธิ์ในกำรประกวดและกำรได้รับรำงวัลทุกกรณี 

13.4) ไฟล์ภำพถ่ำยทุกไฟล์ที่ส่งเข้ำประกวด หัวข้อ “50 ปี มหำวิทยำลัยทักษิณ in Memory” จะ
ไม่ส่งคืนให้ผู้เข้ำร่วมประกวด และคณะเศรษฐศำสตร์และบริหำรธุรกิจ หรือมหำวิทยำลัยทักษิณ มีสิทธิ์ในกำร
เผยแพร่ภำพดังกล่ำว เพ่ือประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำง ๆ ของคณะฯ และมหำวิทยำลัยฯ นับจำกวันที่ประกำศ
ผลกำรตัดสิน รวมไปถึงสำมำรถจัดพิมพ์โปสเตอร์ แผ่นพับ ปฏิทิน ฯลฯ โดยไม่ต้องเสียค่ำลิขสิทธิ์แก่เจ้ำของ
ลิขสิทธิ์ภำพถ่ำยนั้นๆ แต่ลิขสิทธิ์ของภำพถ่ำยทุกภำพถ่ำย ยังคงเป็นของผู้ถ่ำยภำพอย่ำงสมบูรณ์ ทั้งนี้ คณะ
เศรษฐศำสตร์และบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยทักษิณ จะระบุชื่อเจ้ำของผลงำน ให้ทุกครั้งที่น ำภำพถ่ำยไปใช้เมื่อ
พ้นช่วงเวลำดังกล่ำวแล้ว 

13.5) กรณีที่มีกำรร้องเรียน และได้ท ำกำรตรวจสอบแล้วพบว่ำผิดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขกำรประกวด 
ให้ถือว่ำผลกำรตัดสินเป็นโมฆะ และท ำกำรเรียกคืนรำงวัลที่ได้รับทุกกรณี 
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13.6) คณะเศรษฐศำสตร์และบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยทักษิณ สำมำรถน ำผลงำนทุกภำพออก
เผยแพร่และใช้ประโยชน์อ่ืนๆ ในกิจกรรมของคณะฯ และมหำวิทยำลัยฯ ได้โดยไม่ต้องขออนุญำตและจ่ำย
ค่ำตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้นแก่เจ้ำของผลงำน 

13.7) ค ำตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิทธิ์ขำด 
14. ตัดสินผลกำรประกวดภำพถ่ำย  

วันที่ 13 มิถุนำยน 2562 
15. ประกาศผลการตัดสิน ในวันที่ 20 มิถุนำยน 2562  ใน ๒ ช่องทำง ดังนี้  

15.1) ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยทักษิณ http://www.tsu.ac.th/  
15.2) ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของคณะเศรษฐศำสตร์และบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยทักษิณ 

http://www.ecba.tsu.ac.th/ 
15.3) ผ่ำนเฟสบุ๊คแฟนเพจ https://www.facebook.com/ECBA.TSU.AC.TH/ 

16. กำรรับมอบรำงวัล  
  ผู้ชนะกำรประกวด จะได้รับมอบเงินรำงวัล จำกคณบดีคณะเศรษฐศำสตร์และบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยทักษิณ ในวันที่ 23 สิงหำคม 2562 ดังนี้ 

กลุ่มนิสิตปัจจุบัน  
- รำงวัลชนะเลิศ อันดับ 1  ได้รับรำงวัลเงินสด มูลค่ำ  5,000.-บำท พร้อมเกียรติบัตร 
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับรำงวัลเงินสด มูลค่ำ  3,000.-บำท พร้อมเกียรติบัตร 
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับรำงวัลเงินสด มูลค่ำ  2,000.-บำท พร้อมเกียรติบัตร 
- รำงวัลชมเชย   ได้รับเกียรติบัตร 
กลุ่มศิษย์เก่า บุคลากร และบุคคลทั่วไป 
- รำงวัลชนะเลิศ อันดับ 1  ได้รับรำงวัลเงินสด มูลค่ำ 10,000.-บำท พร้อมเกียรติบัตร 
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับรำงวัลเงินสด มูลค่ำ  6,000.-บำท พร้อมเกียรติบัตร 
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับรำงวัลเงินสด มูลค่ำ  4,000.-บำท พร้อมเกียรติบัตร 
- รำงวัลชมเชย   ได้รับเกียรติบัตร 

17. ประธำนโครงกำรประกวดภำพถ่ำย 50 ปี มหำวิทยำลัยทักษิณ in Memory  และคณะกรรมกำรฝ่ำย
ตัดสินรำงวัลโครงกำรฯ ไม่สำมำรถส่งภำพเข้ำร่วมประกวดได้ 
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