
  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวันแห่งความปลอดภัย ๒๕๖๒ (SAFETY DAY 2019) ๑ 

 

 

 
 

 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวันแห่งความปลอดภัย ๒๕๖๒ 
(Safety Day 2019) 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันการดำเนินชีวิตในสังคมมักเกิดความเสี่ยงต่อชีวิตได้อย่างง่ายดาย ทั้งจากข่าวสารที่
ได้รับทุกวันนี้มีการสูญเสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสาเหตุหลักมักมาจากความประมาทในการใช้ชีวิต และผลจาก
ความประมาทย่อมก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งในส่วนที่เป็นทรัพย์สินและการสูญเสียทางด้านจิตใจด้วยอย่างที่ไม่
สามารถประเมินค่าได้ แต่สิ่งเหล่านี้สามารถป้องกันได้ถ้ามีความรู้เท่าทัน มีความตระหนักและปฏิบัติตนอย่าง
เคร่งครัดในการปฏิบัติตนเองให้มีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น 

จากนโยบายของสำนักงานวิจัยแห่งชาติได้เป็นหน่วยงานหลักดำเนินการผลักดันให้สังคมประเทศ
ไทยเกิดความปลอดภัยตั้งแต่ในการดำเนินชีวิตประจำวันและรวมถึงการปฏิบัติงานต่างๆที่มีโอกาสเกิดความ
เสี่ยงที่จะเกิดอันตรายขึ้น ผ่านโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการโดยเริ่มต้นจาก
ส่วนของสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาและมีการดำเนินงานในรูปแบบจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ข่ายดูแล
มหาวิทยาลัยลูกข่าย และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ตอบรับเข้าร่วม
โครงการดังกล่าวโดยเป็นมหาวิทยาลัยลูกข่ายที่ได้รับการดูแลจากมหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแม่
ข่าย และเพ่ือให้นโยบายความปลอดภัยบรรลุวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยแม่ข่ายจึงได้จัดโครงการสัปดาห์แห่ง
ความปลอดภัย โดยมีกำหนดกิจกรรมย่อยที่มอบหมายให้มหาวิทยาลัยลูกข่ายดำเนินการจัดกิจกรรมวันแห่ง
ปลอดภัย ๒๕๖๒ (Safety Day 2019) เพ่ือเผยแพร่ความรู้ในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆ
สำหรับ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรที่มีโอกาสเสี่ยงเกี่ยวข้องการเกิดอุบัติเหตุ สารเคมีที่
อันตราย และอ่ืนๆที่มีโอกาสทำให้เกิดภัยได้  ซึ่งโครงการดังกล่าวจะประกอบไปด้วยการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การประกวดการพูดประกอบสื่อ ภาพถ่าย ภาพอินโฟกราฟิก และการจัดนิทรรศการที่เกี่ยวกับ
ความปลอดภัย โดยมหาวิทยาลัยแม่ข่าย (มหาวิทยาลัยนเรศวร) ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัด
กิจกรรมโครงการดังกล่าว 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นับว่าได้รับโอกาสอย่างยิ่งที่
ได้รับมอบหมายจัดโครงการวันแห่งความปลอดภัย (Safety Day) :ซึ่งจะได้ทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ต่างๆที่จะ
นำไปสู่จุดเริ่มต้นในการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าอบรมทุกระดับ อันจะนำไปสู่ การสร้างสังคม
แห่งความปลอดภัยสำหรับการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและอาจารย์ จากสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในเขตพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รวมถึง 
นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับสารเคมี 
 
๓. กิจกรรมในวันแห่งความปลอดภัย ๒๕๖๒ (Safety Day 2019) 

ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
๓.๑ การเสวนา ในหัวข้อ “การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานศึกษา” 
๓.๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “จิตตปัญญากับการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

ในสถานศึกษา” 
๓.๓ การจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา ดังนี้ 

๓.๓.๑ การจัดนิทรรศการเรื่องความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ
สารเคมี จัดโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร 

๓.๓.๒ การจัดนิทรรศการเรื่องความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ
สารเคมี จัดโดยคณะกรรมการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ 

๓.๓.๓ การจัดนิทรรศการเรื่องความปลอดภัย ในสถานศึกษา จัดโดยคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

๓.๔. การประกวดการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และการรณรงค์  ในหัวข้อ “การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานศึกษา” มีดังนี ้

๓.๔.๑ การประกวดภาพถ่าย 
๓.๔.๒ การประกวดภาพ Infographic 
๓.๔.๓ การประกวดทักษะการพูดประกอบสื่อด้านความปลอดภัย (TED Talk) 
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โดยสื่อประชาสัมพันธ์และการณรงคท์ี่จะทำการประกวดในแต่ละระดับการศึกษา ได้แก่ 

ประเภทของสื่อ 
ระดับการประกวด 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา 
ภาพถ่าย ✓ ✓ ✓ 

ภาพ Infographic ✓ ✓ ✓ 
TED Talk ✓ ✓ ✓ 

 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 

๑. ผู้เข้าประกวด ได้แก่ นักเรียนและนักศึกษา ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา 
๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันแห่งความปลอดภัย ๒๕๖๒ (Safety Day 2019) ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา 

ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ 
 
๕. วันที่จัดกิจกรรม 

วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 
๖. สถานที่จัดกิจกรรม 

๖.๑ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
๖.๒ ห้องประชุมนนทรี อาคาร ๑๓ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์ 
 
๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑ กิจกรรมที่มีการประกวดการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ ในหัวข้อ “การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานศึกษา” ทั้งในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
และระดับอุดมศึกษา ซึ่งหวังว่าจะเป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้เกิดความสนใจ ความตระหนัก และมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้น
ในสถานศึกษามากยิ่งข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

๗.๒ การเสวนา ในหัวข้อ “การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานศึกษา” และการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “จิตตปัญญากับการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานศึกษา” ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนัก รวมทั้งมีทักษะในการ
ดำเนินการด้านความปลอดภัย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป 
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การเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ในโครงการวันแห่งความปลอดภัย ๒๕๖๒ 
(Safety Day 2019) 

วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

๑. คุณสมบัติผู้สมัคร 
๑.๑ สถานศึกษาที่เข้าร่วมต้องเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน (สพฐ.) และเป็นสถาบันอุดมศึกษาในเขตบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
๑.๒ ระดับประถมศึกษา ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ อายุไม่เกิน ๑๓ 

ปี (นับถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒) 
๑.๓ ระดับมัธยมศึกษา ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๑ - ๖ อายุไม่เกิน  ๑๙ ปี 

(นับถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒) 
๑.๔ ระดับอุดมศึกษา ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน ๒๓ ปี (นับถึงวันที่ 

๕ มิถุนายน ๒๕๖๒) 
 
๒. กติกาและเกณฑ์การตัดสิน 

๒.๑ การประกวดพูดประกอบสื่อ ( TED Talk) 
๒.๑.๑ ประเด็นที่ใช้ในการประกวด คือ “ความปลอดภัยในสถานศึกษา” 

คำกัดความ “ความปลอดภัย” ในที่นี้หมายถึง “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน” ได้แก่ การกระทำหรือสภาพการทำงานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิด
การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือความเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการ ทำงานหรือเกี่ยวกับการ
ทำงาน 

๒.๑.๒ เกณฑ์การให้คะแนน 
เนื้อหา ๒๐ คะแนน 
- ความถูกต้อง/ สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด 
- ความน่าสนใจ 
- มีประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้จริง 
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ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๒๐ คะแนน 
ศิลปะการนำเสนอ ๒๐ คะแนน 
- วาทศิลป์ 
- บุคลิกภาพ 
- การลำดับเนื้อหา (คำนำ เนื้อเรื่อง สรุป) 
- ความถูกต้องของการออกเสียงตามอักขรวิธีและการใช้น้ำเสียง 
- การใช้สื่อประกอบการนำเสนอ 
ความน่ าสน ใจแล ะ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ ใน การสื่ อ ส า รผสมผสาน 

Entertainment ๒๐ คะแนน 
การมีส่วนร่วม เผยแพร่ และรับรู้ภายในโรงเรียน/สถาบัน ๒๐ คะแนน 
หมายเหตุ  ๑. ผู้เข้าประกวดมีเวลาพูด ๑๐ นาที โดยสามารถพูดมากกว่า

หรือน้อยกว่าจากเวลาที่กำหนดได้เพียง ๑ นาท ีถ้าหากใช้เวลามากกว่าหรือน้อยกว่าที่กำหนดจะถูกตัดคะแนน 
             ๒. คณะกรรมการจัดงานจะเตรียมเฉพาะไมโครโฟนและเครื่อง

โปรเจคเตอร์ ในส่วนของอุปกรณ์ประกอบการประกวดอ่ืนๆ นั้นผู้เข้าประกวดจะต้องเตรียมมาเองพร้อมกับ
ควบคุมการใช้งานด้วยตนเอง 

๒.๑.๓ เงื่อนไขการส่งเข้าแข่งขัน 
๒.๑.๓.๑ โรงเรียนสามารถส่งแข่งขัน ไม่เกิน ๑ คน/โรงเรียน 
๒.๑.๓.๒ สถาบันดุดมศึกษาสามารถส่งแข่งขัน ไม่เกิน ๓ คน/สถาบัน 

 
๒.๒ การประกวดภาพถ่าย 

คำกัดความ “ความปลอดภัย” ในที่นี้หมายถึง “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อม ในการทำงาน” ได้แก่ การกระทำหรือสภาพการทำงานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดการ
ประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือความเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการ ทำงานหรือเก่ียวกับการทำงาน 

๒.๒.๑ ขนาดของภาพถ่าย 
๒.๒.๑.๑ ขนาด 12 x 16 นิว้ (ขนาดมาตรฐานภาพถ่าย) 
๒.๒.๑.๒ เป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอลประเภทใดก็ได้ หรือกล้องฟิล์ม สามารถ

ปรับแต่งสีภาพ หรือแก้ไขด้านเทคนิคเพ่ือให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ภาพยังคงมีความเป็นธรรมชาติเหมือน
ภาพถ่ายปกติ และจะต้องไม่ตัดต่อ หรือตกแต่งให้ผิดไปจากความเป็นจริง  

๒.๒.๑.๓ ความละเอียดของภาพ ไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านพิกเซล ขนาดภาพไม่ต่ำกว่า 
1024 x 768 พิกเซล และเป็นไฟล์มาตรฐานภาพต้นฉบับ JPEG เท่านั้น 
 

๒.๒.๒ เงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวด 
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๒.๒.๒.๑ จำกัดท่านละไม่เกิน ๒ ภาพ โดยไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าประกวด 
๒.๒.๒.๒ ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพที่ผู้ส่งถ่ายด้วยตนเอง ต้องเป็นภาพที่

ไม่เคยส่งเข้าประกวด และหรือเคยได้รับรางวัลจากท่ีอ่ืนมาก่อน ทั้งไม่เคยตีพิมพ์ใน นิตยสาร หนังสือ แผ่นภาพ 
หรือ เอกสารใดๆ ที่ทำขึ้นเพ่ือการจำหน่าย เพื่อโฆษณา ยกเว้นการเผยแพร่บนเว็บไซต์ส่วนตัว เช่น Facebook 
Instagram (ซึ่งเป็นภาพของผู้ส่งเข้าประกวดได้ถ่ายภาพเอง จึงสามารถนำภาพที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นั้น 
มาร่วมส่งเข้าประกวดได้) ผู้ส่งภาพเข้าประกวด จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว 

๒.๒.๒.3 ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น หากมีการกล่าว
อ้างหรือโต้แย้ง สิทธิ์ใดๆ ในภาพที่ส่งเข้าประกวด หรือมหาวิทยาลัยฯ ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการละเมิด
ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่น ผู้ส่งภาพต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดข้ึนแต่เพียงผู้เดียว 

 
การจัดทำภาพเข้าประกวด มีรายละเอียดดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ภาพถ่ายขนาด 12 x 16 นิ้ว ติดลงบนกระดาษแข็งด้านขาว ขนาด 16 x 20 นิ้ว 
ส่วนที่ 2 ไฟล์ภาพในแบบมาตรฐานต้นฉบับ .jpg  เท่านั้น บันทึกลงในแผ่น CD 
ส่วนที่ 3 คำบรรยายใต้ภาพ ให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวด บรรยายถึงรายละเอียดของภาพ 

เรื่องราว เหตุการณ์ ที่มาหรือความประทับใจเกี่ยวกับภาพถ่ายนี้ มาประมาณไม่เกิน 4 บรรทัด โดยใช้ตัวพิมพ์ 
TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 24 ตัวพิมพ์หนา ติดใต้ภาพถ่าย (ลักษณะดังภาพด้านล่าง) 

 
ตัวอย่างการจัดทำภาพเข้าประกวด 

 
๒.๒.๓ การจัดส่งภาพ 

ส่งด้วยตนเอง ที่คณะกรรมการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
กับสารเคมี สำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร ๑๓) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  เลขที่ 398 หมู่ที่  9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก             
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ หรือทางไปรษณีย์ (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็น
ต้นไป ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. 

กำหนดการรับภาพ ตั้งแต่วันนี้ - จนถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.00 น. 
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๒.๒.๔ เกณฑ์การตัดสิน 
๒.๒.๔.๑ ภาพถ่ายทุกภาพจะผ่านการคัดกรองจาก คณะกรรมการด้านมาตรฐานความปลอดภัย

ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าถูกต้องเข้ากับแนวคิด ความปลอดภัย ที่คณะ
กรรมการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้กำหนดไว้ตามคำจำกัดความ  

๒.๒.๔.๒ องค์ประกอบของการตัดสินภาพถ่าย 
- เทคนิคในการถ่ายภาพ  - ความสวยงามของภาพถ่าย (สี แสง เงา) 
- ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ - การจัดองค์ประกอบของภาพถ่าย 
- แนวคิดในการนำเสนอและความหมายที่สื่อได้จากภาพ 
- ภาพนั้นๆ จะต้องไม่ขัดต่อหลักคุณธรรม และวัฒนธรรมอันถือเป็นสิ่ งควรยึดถือ และ

ปฏิบัติในสังคมไทยเป็นสำคัญ 
๒.๒.๕ ข้อตกลง 

๒.๒.๕.๑ ภาพทุกภาพที่ส่งเข้าประกวด รวมทั้งไฟล์ต้นฉบับ ถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์
ของคณะกรรมการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ตลอดจน คณะกรรมการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งภาพถ่ายที่เข้าร่วมประกวดรวมทั้งไฟล์ต้นฉบับคืนให้แก่ผู้ส่ง
เข้าประกวด  

๒.๒.๕.๒ คณะกรรมการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ
สารเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีสิทธิ์นำภาพถ่ายที่เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ไปแสดงและเผยแพร่ 
พิมพ์หรือทำซ้ำ เพ่ือใช้ในกิจการของงานฯ (โดยจะไม่มีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์) และไม่ต้องขออนุญาตและ
ไม่ต้องจ่าย ค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ  

๒.๒.๕.๓ ในกรณีที่มีการเผยแพร่ตามข้อ (2) คณะกรรมการด้านมาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะให้เครดิตผลงานของเจ้าของภาพ 
(ตามท่ีระบุไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 18) 

๒.๒.๕.๔ ภาพที่ส่งเข้าประกวด หากได้รับรางวัลแล้ว แต่พบว่าไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขการ
ส่งภาพเข้าประกวดใน และภาพนั้นไม่ได้เป็นผลงานของผู้เข้าประกวดเอง ผู้จัดประกวดสามารถยกเลิก และ
เปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัล  

๒.๒.๕.๕ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์
อุทธรณ์ใดๆ 
 
๒.๓ การประกวดผลงาน infographic 
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คำกัดความ “ความปลอดภัย” ในที่นี้หมายถึง “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน” ได้แก่ การกระทำหรือสภาพการทำงานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดการ
ประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือความเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการ ทำงานหรือเก่ียวกับการทำงาน 

๒.๓.๑ รูปแบบของชิ้นงาน 
- ขนาดของผลงาน Infographic เท่ากับขนาดของกระดาษ A2 ภาพต้องมีความชัดเจน 
- ภาษาท่ีใช้ในการนำเสนอเนื้อหา สามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
- ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในภาพ Infographic เช่น เว็บไซต์ของกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (www.dede.go.th) 
- สร้างชิ้นงานได้โดยไม่จำกัดเทคนิค 
- จำกัดท่านละไม่เกิน ๑ ภาพ โดยไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าประกวด 
๒.๓.๒ การจัดส่งภาพ 

ส่งภาพด้วยตนเอง ที่คณะกรรมการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้องกับสารเคมี สำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร ๑๓) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่ 398 หมู่ที่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค์ หรือทางไปรษณีย์ (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. 

 
กำหนดการรับภาพ ตั้งแต่วันนี้ - จนถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.00 น. 
 

 
๒.๓.๓ เกณฑ์การตัดสิน Infographic แบ่งคะแนนเป็น 2 ส่วน  
ส่วนที่ 1. พิจารณาจากคุณภาพของ infographic ตามเกณฑ์ดังนี้ โดยคิดเป็นร้อยละ 90 ของ

คะแนน ทั้งหมดในรอบคัดเลือก และร้อยละ 100 ในรอบตัดสิน  
1.1 ความสอดคล้องของเนื้อหากับหัวข้อที่กำหนด 
1.2 ความถูกต้องของเนื้อหาตามหลักวิชาการ 
1.3 ความคิดสร้างสรรค์ 
1.4 ความสวยงาม (องค์ประกอบศิลป์) 
1.5 เทคนิคในการสร้างชิ้นงาน 

ส่วนที่ 2. พิจารณาจากจำนวนการกด Like บนหน้า Facebook ของการประกวด โดยคิดเป็น
ร้อยละ 10 ของ คะแนนทั้งหมด (เฉพาะรอบคัดเลือก) 

ชิ้นงานต้องเกิดจากความคิดของผู้ส่งผลงาน โดยมิได้ลอกเลียน ดัดแปลง หรือตัดต่อมาจาก
ผลงานของผู้อื่น ในกรณีของการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 
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ผลงาน Infographic ที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏนครสวรรค์ โดยมหาวิทยาลัยสามารถคัดเลือกผลงานประกวดเพ่ือจัดแสดงในสถานที่ต่างๆ และมีสิทธิ์
ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสื่อสารสนเทศทุกประเภท 

ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลจากการประกวด ผู้ส่งผลงานสามารถติดต่อขอรับคืนได้ที่ สำนักงานศูนย์
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในวันและเวลาราชการภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) หากพ้นวันกำหนดดังกล่าว จะถือว่าภาพ Infographic เป็น
กรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในราชการต่อไป 
 
๓. การตัดสินรางวัลในการแข่งขันแต่ละกิจกรรมดังนี้ 

๑. รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัลจำนวน ๙๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑   เงินรางวัลจำนวน ๘๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  เงินรางวัลจำนวน ๖๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
หมายเหตุ ๑. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
    ๒. ผู้เข้าร่วมทุกกิจกรรมจะได้รับวุฒิบัตร 

 

 

 
QR code รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ 

 
 



  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวันแห่งความปลอดภัย ๒๕๖๒ (SAFETY DAY 2019) ๑๐ 

 

 
 

 


