
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ขอท้านิสิตไฟแรงที่รักในการถ่ายภาพ ร่วมประชันฝีมือใน 
โครงการ “แต่งกายสมศักดิ์ศรี นิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์” 

 

โครงการประกวดภาพถ่าย “แต่งกายสมศักดิ์ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์” ประจ าปี 
2554 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ขอเชิญนิสิตร่วมส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด ซึ่งเอกลักษณ์ของ
ภาพที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่า ความสวยงาม และความมีเกียรติ ของการแต่งกายให้
ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยในหนึ่งชุดต้องประกอบด้วย 

1. เครื่องแต่งกายในเวลาเรียน เวลาราชการปกติและเวลาท าการ ของหน่วยงานราชการต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(ทั้งชายและหญิง) 

2. เครื่องแต่งกายในงานพิธี (ทั้งชายและหญิง)  
3. เครื่องแต่งกายทนการเข้าร่วมงานพระราชพิธี (ทั้งชายและหญิง) 
4. เครื่องแต่งกายในการเรียนวิชาพลศึกษาการเรียนภาคปฏิบัติและการฝึกงานภาคสนามของ

สาขาวิชาต่างๆ (ทั้งชายและหญิง) 
 

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด : นิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์
 
 
 
 
 
 



กติกาส่งภาพเข้าประกวด 

1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล ที่มีความละเอียดของภาพไม่ต่ ากว่า 6 
ล้านพิกเซล  

2. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามมิให้น าผลงานผู้อื่นส่งเข้าประกวด 
3. สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิคได้เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีข้ึน แตท่ั้งนี้ภาพจะต้องแลดูเป็น

ธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติ ไม่ตกแต่งให้ผิดไปจากความเป็นจริง  
4. ขยายภาพสี ขนาด 12 x 18 นิ้ว ติดภาพลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสีด าหรือสีเทา ขนาด 16 x 22 นิ้ว  
5. การส่งภาพถ่ายให้ส่งได้คนละไม่เกิน 4 ชุด (1 ชุดประกอบไปด้วย 4 รูปแบบ) 
6. ผู้เข้าประกวดจะต้องติดรายละเอียด โดยกรอกช่ือผู้ถ่าย ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่ด้านหลังฟิวเจอร์

บอร์ด 
7. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่ง ไฟล์ภาพต้นฉบับ (Tiff หรือ JPEG) ที่มีคุณสมบัติ High Resolution 

ไม่ต่ ากว่า 300 dpi โดยบันทึกลงแผ่นซีดี มาพร้อมภาพถ่ายผลงานที่เข้าร่วมประกวด 
8. ภาพที่ได้รับรางวัลภาพใดมีขนาดไฟล์ต่ ากว่าที่ก าหนด หรือไม่สามารถเปิดไฟล์จากแผ่นซีดีได้ ทาง

ผู้จัดการประกวดถือว่าเป็นความผิดของผู้ส่งภาพ และขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธ์การได้รับรางวัล
ดังกล่าว 

9. ภาพที่ส่งประกวดทุกภาพ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร์มีสิทธิ์น าไปเผยแพร่ได้ โดยไม่ต้องจ่าย
ค่าตอบแทนใดๆ แก่เจ้าของภาพ ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งแผ่นซีดีและภาพสีคืน 

10. การประกวด คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์ก าหนดวิธีการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือ
เป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณใ์ดๆ ทั้งสิ้น 

11. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น 
 

วิธีส่งภาพเข้าประกวด : ส่งด้วยตนเองที่ห้องงานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์
 

ก าหนดเวลาการส่งภาพ / ตัดสินภาพ และมอบรางวัล 
 ส่งผลงานภาพถ่ายได้ตั้งแต่บัดน้ี จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2554  
 ตัดสินผลงานภาพถ่าย วันที่ 22 กันยายน 2554 
 ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 23 กันยายน 2554 

 

รางวัล 

รางวัลชนะเลิศ   

จ านวน 1 รางวัล 
เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   
จ านวน 1 รางวลั 
เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   

จ านวน 1 รางวัล 
เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลชมเชย 
จ านวน 5 รางวลั 
เงินรางวัล 100 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

 
ติดต่อสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 



 

ก าหนดเครื่องแต่งกายในเวลาเรียน เวลาราชการปกติ และเวลาท าการ ของหน่วยงานราชการต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้ 
  เครื่องแต่งกายนิสิตหญิง

1. เสื้อเชิ้ตสีขาวผ่าหน้าแบบเรียบ ไม่มีสาบด้านหลัง ไม่รัดรูป ไม่มีลาย ไม่มีดอก แขนทรงกระบอก ยาวเหนือศอก ไม่
เกิน 5 เซนติเมตร ติดกระดุมโลหะเงินลายถม ตราพระพิรุณทรงนาคขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 เซนติเมตร ไม่ติดกระดุมคอ 
ทับชายเสื้อไว้ในกระโปรง ติดเข็มรูปโล่ มีตราพระพิรุณทรงนาค ขนาดกว้างส่วนบน 2.4 เซนติเมตร และยาว 2.7 เซนติเมตร 
บนอกเสื้อด้านขวาโดยอยู่แนวกระดุมเสื้อเม็ดที่ 2 

2. กระโปรงสีน้้าเงิน สีกรมท่า หรือสีด้า แบบและทรงสุภาพ กระโปรงสั้นสั้นเหนือเข่าไม่เกิน 5 เซนติเมตร หรือ
กระโปรงยาว ยาวเหนือข้อเท้าไม่ต่้ากว่า 10 เซนติเมตร 

3. เข็มขัดหนังสีด้า ขนาดกว้าง 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดโลหะเงินมีตราพระพิรุณทรงนาค ขนาดกว้าง 3.7 เซนติเมตร 
ยาว 5.8 เซนติเมตร 

4. รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้นแบบสุภาพสีด้า สีน้้าตาล หรือสีขาว  
5. ส้าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 สวมถุงเท้าขาว รองเท้าหุ้มส้นสีขาว 

  เครื่องแต่งกายนิสิตชาย 
1. เสื้อเชิ้ตแขนสั้นหรือแขนยาวสีขาวผ่าหน้า แบบเรียบ ไม่รัดรูป ไม่มีลาย ไม่มีดอก ทับชายเสื้อไว้ในกางเกง  
2. กางเกงขายาวสีน้้าเงิน กรมท่า หรือสีด้า แบบและทรงสุภาพ 
3.  เข็มขัดหนังสีด้า ขนาดกว้าง 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดมีชื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขนาดกว้าง 3.9 เซนติเมตร 

ยาว 8.2 เซนติเมตร  
4. รองเท้าหุ้มส้นสีด้า สีน้้าตาล หรือสีขาวแบบสุภาพ สวมถุงเท้า  
5. ส้าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ผูกเน็คไทสีเขียว ปักตราพระพิรุณทรงนาค ปลายเน็คไทกว้าง 7.5 เซนติเมตร  
6. ทรงผมแบบสุภาพ ห้ามไว้หนวดและเครา 

 
 ก าหนดเครื่องแต่งกายในงานพิธี หมายถึง งานพิธีการของคณะและของมหาวิทยาลัย ดังนี้

   เครื่องแต่งกายนิสิตหญิง
1. เสื้อเชิ้ตสีขาวผ่าหน้า แบบเรียบ ไม่มีสาบด้านหลัง ไม่รัดรูป ไม่มีลาย ไม่มีดอก แขนทรงกระบอกยาวเหนือศอก ไม่เกิน 5 

เซนติเมตร ติดกระดุมโลหะเงินลายถม ตราพระพิรุณทรงนาค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.8 เซนติเมตร และติดกระดุมคอ ทับชายเสื้อไว้
ในกระโปรง ติดเข็มรูปโล่ มีตราพระพิรุณทรงนาค ขนาดกว้างส่วนบน 2.4 เซนติเมตร และยาว 2.7 เซนติเมตร บนอกเสื้อด้านขวา โดย
อยู่แนวกระดุมเสื้อเม็ดที่ 2  

2. กระโปรงสีน้้าเงิน สีกรมท่า หรือด้า แบบและทรงสุภาพ ยาวคลุมเข่าหรือยาวเหนือข้อเท้าไม่ต่้ากว่า 10 เซนติเมตร  
3. เข็มขัดหนังสีด้า ขนาดกว้าง 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดโลหะเงินมีตราพระพิรุณทรงนาค ขนาดกว้าง 3.7 เซนติเมตร ยาว 

5.8 เซนติเมตร 
4. รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด้า แบบสุภาพ  

  เครื่องแต่งกายนิสิตชาย 
1. เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวผ่าหน้า แบบเรียบ ไม่รัดรูป ไม่มีลาย ไม่มีดอก ทับชายเสื้อไว้ในกางเกง 
2. กางเกงขาวยาวสีน้้าเงิน  สีกรมท่า หรือสีด้า แบบและทรงสุภาพ ห้ามสวมกางเกงยีนส์ 
3. เข็มขัดหนังสีด้า ขนาดกว้าง 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดมีชื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขนาดกว้าง 3.9 เซนติเมตร ยาว 8.2 

เซนติเมตร  
4. รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด้า แบบสุภาพ สวมถุงเท้าสีด้า  
5. เน็คไทสีเขียว ปักตราพระพิรุณทรงนาค ปลายเน็คไท กว้าง 7.5 เซนติเมตร 



ก าหนดเครื่องแต่งกายในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี ดังนี้ 
 เครื่องแต่งกายนิสิตหญิง  

1. เสื้อเชิ้ตสีขาวผ่าหน้าแบบเรียบ ไม่มีสาบด้านหลัง ไม่รัดรูป ไม่มีลาย ไม่มีดอก แขนทรงกระบอก  ยาวเหนือศอกไม่
เกิน 5 เซนติเมตร ติดกระดุมโลหะเงินลายถม ตราพระพิรุณทรงนาค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 เซนติเมตร ติดกระดุมคอ 
ทับชายเสื้อไว้ในกระโปรง ติดเข็มรูปโล่ มีตราพระพิรุณทรงนาค ขนาดเส้นส่วนบน 2.4 เซนติเมตร และยาว 2.7 เซนติเมตร บน
อกเสื้อด้านขวา โดยอยู่แนวกระดุมเสื้อเม็ดที่ 2 

2.  กระโปรงสีกรมท่า แบบและทรงสุภาพ ความยาวคลุมเข่าลงมา 5 เซนติเมตร  
3. เข็มขัดหนังสีด้า ขนาดกว้าง 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดโลหะเงินมีตราพระพิรุณทรงนาค ขนาดกว้าง 3.7 เซนติเมตร 

ยาว 5.8 เซนติเมตร  
4. รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด้า แบบสุภาพ สวมถุงน่องสีเนื้อ  

 เครื่องแต่งกายนิสิตชาย  
1. เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวผ่าหน้า แบบเรียบ ไม่รัดรูป ไม่มีลาย ไม่มีดอก ทับชายเสื้อไว้ในกางเกง  
2. กางเกงขาวยาวสีกรมท่า แบบและทรงสุภาพ ห้ามสวมกางเกงยีนส์  
3. เข็มขัดหนังสีด้า ขนาดกว้าง 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดมีชื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขนาดกว้าง 3.9 เซนติเมตร 

ยาว 8.2 เซนติเมตร  
4. รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด้า  แบบสุภาพ สวมถุงเท้าสีด้า  
5. เน็คไทสีเขียว ปักตราพระพิรุณทรงนาค ปลายเน็คไท กว้าง 7.5 เซนติเมตร 

 
ก าหนดเครื่องแต่งกายในการเรียนวิชาพลศึกษาการเรียนภาคปฏิบัติการและการฝึกงานภาคสนาม ของคณะ
ต่าง ๆ ดังนี้ 
 ให้เป็นไปตามที่ภาควิชา ซึ่งท้าการสอนวิชานั้น ๆ ก้าหนด และให้ใช้ได้เฉพาะในเวลาเรียนวิชานั้น ๆ เท่านั้น 


