ประกาศสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคลิปวีดิโอและภาพถ่าย
หัวข้อ “พ่อของฉัน กับความทรงจาที่ภาคภูมิใจ”
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
--------------------------------------ด้วยสำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมกำรประกวดคลิปวีดิโอและภำพถ่ำย
ในหั ว ข้ อ “พ่ อ ของฉั น กั บ ความทรงจ าที่ ภ าคภู มิ ใ จ” กิ จ กรรมเนื่ อ งในวั น คล้ ำ ยวั น พระบรมรำชสมภพ
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ
5 ธั น วำคม 2564 เพื่ อ เสริ ม สร้ ำงให้ เยำวชนและประชำชน มี ส่ ว นร่ ว มแสดงพลั ง ควำมรัก เป็ น กำรเทิ ด ทู น
และรำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
และเพื่ อเป็ น กำรปลู ก ฝั งค่ำนิ ย มที่ ดี งำม แสดงถึงควำมรัก ควำมกตั ญ ญู ก ตเวที ให้ ลู กได้ ส ำนึ ก พระคุ ณ ของพ่ อ
โดยจัดกิจกรรมประกวดคลิปวีดิโอและภำพถ่ำย โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
1. หัวข้อการประกวด “พ่อของฉัน กับความทรงจาที่ภาคภูมิใจ”
2. คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ประเภทที่ 1 การประกวดคลิปวีดิโอ
ประเภทที่ 2 การประกวดภาพถ่าย
ผู้ส่งผลงานต้องเป็นเยาวชนหรือประชาชนทั่วไป ที่มีภูมิลาเนา กาลังศึกษาหรือประกอบอาชีพ
อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยจำกัดจำนวนกำรส่งผลงำนเข้ำประกวด ไม่เกินคนละ 2 ผลงำน
3. หลักเกณฑ์การประกวดคลิปวีดิโอ
3.1 เนื้อหำคลิปวีดิโอ มีควำมยำวไม่เกิน 60 นำที รวมไตเติ้ล (ถ้ำมี) โดยไม่จำกัดรูปแบบ วิธีกำร
นำเสนอและวิธีกำรถ่ำยทำ โดยต้องมีชื่อและโลโก้ของกระทรวงวัฒนธรรมในท้ำยเครดิต
3.2 ควำมละเอียดของไฟล์ผลงำนไม่ต่ำกว่ำ 720 p (1280 x 720) ประเภทไฟล์ WMV , MPG ,
MP4 , MOV , FLV เท่ำนั้น
3.3 ผลงำนคลิป ต้องไม่ลบหลู่ต่อสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และไม่ขัดต่อกฎหมำย
ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือศีลธรรมอันดีของประชำชน
3.4 ผู้ส่งผลงำนเข้ำประกวดจะต้องตั้งชื่อคลิปวีดิโอแนบมำพร้อมใบสมัคร
3.5 ผู้ส่งผลงำนเข้ำประกวด เป็นผู้รับผิดชอบลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหำ ภำพ เสียง คลิป
วีดิโอซอฟแวร์หรืออื่นใดที่ใช้ในกำรผลิตผลงำน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมำยว่ำด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทำงปัญญำ
ทำงผู้จัดกิจกรรมฯ ไม่มีส่วนในกำรรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีกำรละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ำมีกำรตรวจพบภำยหลัง
จะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรำงวัลคืน
3.6 ทุกผลงำนที่ส่งเข้ำประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของสำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และ
ผู้สร้ำงสรรค์ผลงำน
3.7 ผู้ส่งผลงำนเข้ำประกวด สำมำรถรับรำงวัลสูงสุดได้เพียงรำงวัลเดียว และผลกำรตัดสินของ
คณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรำงวัลใดรำงวัลหนึ่ง หำกผลงำนที่ส่งเข้ำประกวดไม่ผ่ำน
เกณฑ์มำตรฐำนที่คณะกรรมกำรกำหนด
/3.8 สำนัก...

-23.8 ส ำนั ก งำนวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในกำรเปลี่ ย นแปลงข้ อ ก ำหนด
และเงื่อนไข รวมถึงของรำงวัลโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
4. เกณฑ์การตัดสินประกวดคลิปวีดิโอ
4.1 เนื้อหำ กำรถ่ำยทอดแนวคิด และกำรสื่อควำมหมำย
4.2 ควำมคิดสร้ำงสรรค์ /เทคนิคกำรเล่ำเรื่อง
4.3 เทคนิคกำรถ่ำยคลิปวีดิโอ ควำมคมชัด
4.4 ผลงำนไม่ขัดต่อกฎหมำย ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือศีลธรรมอันดีของประชำชน และ
ไม่ขัดต่อควำมสงบเรียบร้อย
5. หลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย
5.1 ผลงำนภำพถ่ำยที่ส่ งเข้ำประกวด เป็นภำพถ่ำยที่ถ่ ำยโดยกำรใช้กล้ องดิจิตอล หรือกล้ อง
จำกโทรศัพ ท์ มื อถือ ที่ ใช้ค วำมละเอีย ดในกำรถ่ ำยภำพไม่ต่ ำกว่ำ 5 ล้ ำนพิ กเซล และรูป ภำพที่ ส่ งต้องเป็ น ไฟล์
ในแบบมำตรฐำน .JPEG หรือ .TIFF (ไม่รับไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น) ต้องไม่มีลำยน้ำ ตัวอักษร หรือกรำฟิกใดๆ ลงบนภำพ
และห้ำมเว้นขอบภำพไว้เป็นสีใดๆ
5.2 สำมำรถใช้เทคนิคกำรถ่ำยภำพได้อย่ำงอิ สระส ำหรับขั้นตอนกำรถ่ำยภำพ สำมำรถปรับสี
ตกแต่งในด้ำนเทคนิคเพื่อให้ภำพมีคุณภำพดีขึ้น แต่ภำพยังต้องดูเป็นธรรมชำติเหมือนภำพถ่ำยปกติ ห้ำมใช้เทคนิค
ตัดต่อเปลี่ยนแปลง บิดเบือนตกแต่ง
5.3 ผู้ส่งภำพเข้ำประกวดจะต้องตั้งชื่อภำพถ่ำยแนบมำพร้อมใบสมัคร
5.4 ผลงำนภำพถ่ำย ต้องไม่ลบหลู่ต่อสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และไม่ขัดต่อกฎหมำย
ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือศีลธรรมอันดีของประชำชน
5.5 ผู้ส่งผลงำนเข้ำประกวด เป็นผู้รับผิดชอบลิขสิทธิ์ของภำพถ่ำย โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมำย
ว่ำด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทำงปัญญำ ทำงผู้จัดกิจกรรมฯ ไม่มีส่วนในกำรรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีกำร
ละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ำมีกำรตรวจพบภำยหลัง จะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรำงวัลคืน
5.6 ทุกผลงำนที่ส่งเข้ำประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของสำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และ
ผู้สร้ำงสรรค์ผลงำน
5.7 ส ำนั ก งำนวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นกำรเปลี่ ย นแปลงข้ อ ก ำหนด
และเงื่อนไข รวมถึงของรำงวัลโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
6. เกณฑ์การตัดสินประกวดภาพถ่าย
6.1 เนื้อหำ กำรถ่ำยทอดแนวคิด และกำรสื่อควำมหมำย
6.2 เทคนิคกำรถ่ำยภำพ ควำมคมชัด
6.3 ควำมสวยงำม กำรจัดวำงองค์ประกอบ ตำมหลักทัศนศิลป์
6.4 ภำพถ่ำยต้องไม่ขัดต่อกฎหมำย ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือศีลธรรมอันดีของประชำชน
และไม่ขัดต่อควำมสงบเรียบร้อย
7. รางวัลมีดังนี้ ผู้ชนะเลิศกำรประกวดทุกประเภทจะได้รับเงินรำงวัลพร้อมเกียรติบัตร ดังนี้
7.1 ประเภทคลิปวีดิโอ
(1) รำงวัลชนะเลิศ
จำนวน 1 รำงวัล ๆ ละ 5,000 บำท
(2) รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
จำนวน 1 รำงวัล ๆ ละ 4,000 บำท
(3) รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
จำนวน 1 รำงวัล ๆ ละ 3,000 บำท
(4) รำงวัลชมเชย
จำนวน 1 รำงวัล ๆ ละ 2,000 บำท
/7.2 ประเภท...

-37.2 ประเภทภาพถ่าย
(1) รำงวัลชนะเลิศ
(2) รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
(3) รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
(4) รำงวัลชมเชย

จำนวน 1 รำงวัล ๆ ละ
จำนวน 1 รำงวัล ๆ ละ
จำนวน 1 รำงวัล ๆ ละ
จำนวน 1 รำงวัล ๆ ละ

4,000 บำท
3,000 บำท
2,000 บำท
1,000 บำท

8. เอกสาร หลักฐานประกอบการสมัคร
(1) ใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
(2) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน จำนวน 1 ฉบับ
(3) สำเนำทะเบียนบ้ำน จำนวน 1 ฉบับ
(4) อื่นๆเช่น สำเนำบัตรประจำตัวนักเรียน-นักศึกษำ สำเนำบัตรประจำตัวพนักงำน
จำนวน 1 ฉบับ
9. วัน เวลา สถานที่ส่งใบสมัคร ไฟล์คลิปวีดิโอและไฟล์ภาพถ่าย พร้อมเอกสารหลักฐาน
ผู้เข้ำประกวดประเภทคลิปวีดิโอและประเภทภำพถ่ำย จะต้องส่งไฟล์ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
พร้อมตั้งชื่อผลงำน ใบสมัคร พร้อมเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวัน ที่ 17 ธันวำคม 2564
ผ่ำนช่องทำงใดช่องทำงหนึ่ง ดังนี้
(1) ทำงไปรษณีย์ โดยแนบไฟล์ ฯ พร้อมใบสมัคร ลงในแผ่น CD หรือ Flash Drive จ่ำหน้ำซอง
ถึงสำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ศำลำกลำงจังหวัดเชียงใหม่ ตึกอำนวยกำร ชั้น 4 ถนนโชตนำ ตำบลช้ำงเผือก
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 (วงเล็บมุมซอง ส่งผลงำนประกวดภำพถ่ำย)
(2) ทำงอี เมล์ โดยแนบไฟล์ ภ ำพถ่ ำ ย ค ำอธิ บ ำยแนวคิ ด พร้ อมใบสมั ค ร ส่ ง มำที่ อี เมล์
pannapat.d87@gmail.com (ตั้งชื่อหัวข้ออีเมล์ ส่งผลงำนประกวดฯ)
(3) ส่ ง ด้ ว ยตนเอง ณ ส ำนั ก งำนวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ศำลำกลำงจั งหวั ดเชี ยงใหม่
ตึกอำนวยกำร ชั้น 4 ถนนโชตนำ ตำบลช้ำงเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
10. การประกาศผลและมอบรางวัล
(1) ประกำศผลงำนที่ ได้ รั บรำงวั ลกำรประกวดทั้ ง 2 ประเภท ภำยใน เดื อนธั นวำคม 2564
ทำงเว็ บ ไซต์ https://www.m-culture.go.th/chiangmai และเฟสบุ๊ คส ำนั กงำนวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
https://www.facebook.com/culture.cm
(2) ผู้ที่ได้รับรำงวัลทั้ง 2 ประเภท จะต้องเดินทำงมำรั บรำงวัลพร้อมเกียรติบัตร ณ สถำนที่ที่
ผู้จัดประกวดกำหนด
ประกำศ ณ วันที่ 1 ธันวำคม พ.ศ.2564

(นำยณรงค์ เหล็กสมบูรณ์)
นักวิชำกำรวัฒนธรรมชำนำญกำรพิเศษ รักษำรำชกำรแทน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ใบสมัคร
การประกวดคลิปวีดิโอและภาพถ่าย
หัวข้อ “พ่อของฉัน กับความทรงจาที่ภาคภูมิใจ”
ภายใต้กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
1. ชื่อผลงาน............................................................................................................
2. ประเภทผลงานการประกวด
 คลิปวีดิโอ จานวน....................คลิป

 ภาพถ่าย จานวน...................ภาพ

3. ชื่อ - สกุล...................................................................................อายุ.............................................ปี
4. อาชีพ.......................................................................สถานที่ทางาน...............................................................
5. ที่อยู่ (สามารถติดต่อได้สะดวก).......................................................................................................................
6. หมายเลขโทรศัพท์................................................................อีเมลล์...............................................................
7. ส่งผลงานผ่านช่องทาง........................................................................................................................ ...........

ลงชื่อ.................................................................ผู้สมัคร
(.......................................................)
วัน.........../................../...............

