การประกวดภาพถ่าย “ ธรรมชาติงามตา วัฒนธรรมงามใจ สันทราย เมืองพร้าว”
โครงการพัฒนาชุดภาพถ่ายเพื่อสร้างฐานข้อมูลภาพถ่ายสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน
ตาบลสันทราย อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลสันทราย อาเภอพร้าว และ เพจเฟสบุ๊ค “ฮักเมืองป้าว” ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป ผู้มีความสนใจในการถ่ายภาพ เข้าร่วมประกวดถ่ายภาพหัวข้อ “ธรรมชาติงามตา วัฒนธรรม
งามใจ สันทราย เมืองพร้าว” โดยมีเนื้อหาที่ถ่ายทอดแนวคิด อารมณ์ และการสื่อความหมายภายใต้แนวคิด
“เมืองแห่งการท่องธรรมเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน” และแสดงออกถึงสุนทรียะ ความสวยงาม และการจัดวาง
องค์ประกอบตามหลักทัศนศิลป์ รวมทั้งเทคนิคการถ่ายภาพ ชิงเงินรางวัลรวม 25,000 บาท
วัตถุประสงค์การจัดโครงการ
1. เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมนาร่องการเป็นเมืองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน
ของ ตาบลสันทราย อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและตระหนักรู้ถึงศักยภาพชุมชน ของชุมชนตาบลสันทราย อาเภอพร้าว จังหวัด
เชียงใหม่
3. เพื่อนาภาพถ่ายที่ชนะการประกวดและนาภาพอื่น ๆที่ส่งเข้าประกวดมาจัดทาฐานข้อมูล สื่อสิ่งพิมพ์ และ
สื่อประชาสัมพันธ์ของ ตาบลสันทราย อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
4. เพื่อเป็นกิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยวถ่ายภาพ กระตุ้นให้ผู้สนใจเกิดความสนใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว
ตาบลสันทราย อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประเภทการประกวด
การประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท แบ่งเป็น
1. ประเภท นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
ผู้เข้า ประกวดในประเภทนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ไม่จ ากัดอายุ เพศ เชื้อชาติ สัญ ชาติ
ภูมิลาเนา

*** ส าหรับ นักเรียน นักศึกษา ก าหนดให้เป็นผู้มี อายุระหว่าง 12 – 22 ปี ก าลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา ม.1 - ม.6 หรือเทียบเท่า เช่น ปวช. มีสถานะเป็นนักเรียน นักศึกษา จนถึงวันที่ประกาศ
ผลในหัวข้อนั้น ๆ
2. ประเภท บุคคลทั่วไป ที่มีภูมิลาเนาอยู่ใน ตาบลสันทราย อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ผู้เข้าประกวดในบุคคลทั่วไปที่มีภูมิลาเนาอยู่ใน ตาบลสันทราย อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ต้อง
เป็นผูม้ ีภูมิลาเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในตาบลสันทราย อาเภอพร้าว หรือมีหลักฐานการพานักอยู่ใน
ตาบลสันทรายอาเภอพร้าว มากกว่า 3 เดือน นักเรียน นักศึกษาที่มีภูมิลาเนาในตาบลสันทราย
อาเภอพร้าว สามารถเลือกลงในประเภทนี้ได้
***ผู้เข้าประกวดสามารถเลือกลงได้ประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น
กติกา และ เงือ่ นไขในการประกวด
1. ต้องเป็นภาพที่ถ่ายในเขตพื้นที่ตาบลสันทราย อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้ากับแนวคิดกับหัวข้อการ
ประกวดที่กาหนด และความงามของแหล่งท่องเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต ในตาบลสันทราย
อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นภาพที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดและหรือเคยได้รั บรางวัลจากที่อื่นมาก่อน
เป็นภาพที่ไม่เคยตีพิมพ์ใน นิตยสาร หนังสือ แผ่นภาพ หรือเอกสารใดๆ ที่ทาขึ้นเพื่อการจาหน่าย เพื่อ
โฆษณา ยกเว้นการเผยแพร่บนเว็บไซต์ส่วนตัว และต้องเป็นภาพที่ถ่ายขึ้นไม่เกิน 2 ปีก่อนวันสิ้นสุด
กาหนดการส่งผลงาน
2. ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องส่ง เป็นไฟล์ภาพดิจิทัล ที่ถ่ายจากกล้องประเภทต่างๆ โดยไม่จากัด
ประเภทของกล้อง และเทคนิคการถ่ายภาพ
*** ประเภทบุคคลที่มีภูมิลาเนาในตาบลสันทรายสามารถใช้กล้องจากโทรศัพท์มือถือเพื่อร่วมกิจกรรมได้
3. รูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน .JPEG หรือ .TIFF (ไม่รับภาพที่เป็น RAW FILE หรือไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น)
ไม่มีตัวอักษร หรือกราฟฟิกบนภาพถ่าย
4. สามารถปรับสีและตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิคเพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น ไม่ผ่านกระบวนการตัดต่อ
สาหรับประเภทนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทัว่ ไป ภาพที่ส่งต้องมีค่าความละเอียดของภาพที่ 300 DPI
ขึ้นไปและไฟล์รูปภาพขนาดความละเอียด 3 ล้านพิกเซล ขึน้ ไป ยกเว้นผู้เข้าประกวดในประเภทบุคคลที่มี
ภูมิลาเนาในตาบลสันทรายทีใ่ ช้กล้องโทรศัพท์มือถือร่วมกิจกรรม สามารถใช้ไฟล์จากโทรศัพท์มือถือ โดย
ใช้ความละเอียดสูงสุดของโทรศัพท์มือถือแต่ละรุ่นตามความเหมาะสม

5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่จากัดจานวน แต่ในกรณีภาพที่ได้รับรางวัลมาจากผู้ร่วม
กิจกรรมท่านเดียวกัน ทางคณะกรรมการขอให้สิทธิ์รางวัลสูงสุดแต่เพียงรางวัลเดียว
6. ผู้ส่งภาพต้องระบุชื่อภาพถ่ายหรือสถานที่ทถี่ ่ายภาพ และช่วงเวลาที่ถ่ายภาพ (วัน/เดือน/ปี)
7. ภาพผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ไม่มีข้อผูกพัน สัญญาหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กับองค์กร หรือ
หน่วยงานใดๆ
8. ภาพถ่ายและไฟล์ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ ผู้จัดการประกวดมีสิทธิ์น าภาพถ่ายทุกภาพที่ส่งเข้า
ประกวด และได้รับรางวัล ไปใช้ในการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน
ตาบลสันทราย อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงเพื่อใช้การศึกษาวิจัยเท่านั้นภายใต้โครงการพัฒนาชุด
ภาพถ่ายเพื่อสร้างฐานข้อมูลภาพถ่ายสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน ตาบลสันทราย อาเภอ
พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่มีการนาภาพจากการประกวดไปใช้ในเชิงพานิชย์ และลิขสิทธิ์ของภาพถ่าย
ในกรณีนี้ยังคงเป็นของเจ้าของภาพถ่าย ผู้ส่งภาพถ่ายดังกล่าวเข้าประกวดหรือเจ้าของภาพมีสิทธิ์แสวงหา
ประโยชน์จากภาพถ่ายได้อย่างสมบูรณ์
9. ผู้จัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อกรณีแอบอ้าง หรือมีการละเมิดลิขสิทธิ์ในการนาภาพของบุคคล
อื่นส่งเข้าประกวด หรือการฟ้องร้องใดๆ ทั้งสิ้นที่เกิดจากการกระทาของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
10. ผู้จัดการประกวด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา และเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงรางวัลตามความ
เหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
11. คณะกรรมการและผู้ทมี่ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกวด ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าร่วมประกวด
12. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินภาพถือเป็นที่สิ้นสุด
หมายเหตุ วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
หลักเกณฑ์การตัดสินภาพถ่าย
1.
2.
3.
4.

แนวคิดและความหมายของภาพตามหัวข้อ
เทคนิคในการถ่ายภาพ
ความสวยงามและการจัดองค์ประกอบของภาพ
ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ

การส่งผลงานเข้าประกวด
ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 ตุลาคม 2564 ผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้
1. ส่งผลงานผ่านอีเมล
ผู้เข้าร่วมการประกวดสามารถส่งผลงานผ่านทางอีเมล์ โดยกรอกใบสมัคร และส่งใบสมัครพร้อมผลงานมาได้
ทาง อีเมล phraotrip@gmail.com โดยส่งระบุหัวข้ออีเมล์ “ประกวดถ่ายภาพสันทรายพร้าว” ทั้งนี้เมื่อเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบแล้ว จะทาการตอบกลับไปยังอีเมลที่ส่งมา ถือเป็นอันเสร็จสิ้น การส่งผลงาน
2. ส่งผลงานผ่าน Google form
ผู้เข้าร่วมการประกวดสามารถส่งผลงานผ่านทาง Google form โดยกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน และแนบ
ผลงานมาได้ทางลิงค์แบบฟอร์มการสมัคร https://forms.gle/JF2W7ZmWAaraK4E48
***ผู้เข้าร่วมการประกวดกรุณาเลือกวิธีการส่งผลงานเพียงช่องทางเดียว

รางวัลการประกวด
ประเภท นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
- รางวัลชนะเลิศ

จานวน 1 รางวัล

รางวัลละ 10,000 บาท

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

จานวน 1 รางวัล

รางวัลละ 5,000 บาท

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

จานวน 1 รางวัล

รางวัลละ 2,000 บาท

- รางวัลชมเชย

จานวน 2 รางวัล

ของที่ระลึกจากโครงการ

ประเภท บุคคลทั่วไปที่มีภูมิลาเนาอยู่ใน ตาบลสันทราย อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
- รางวัลชนะเลิศ

จานวน 1 รางวัล

รางวัลละ 6,000 บาท

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

จานวน 1 รางวัล

รางวัลละ 3,000 บาท

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

จานวน 1 รางวัล

รางวัลละ 1,000 บาท

- รางวัลชมเชย

จานวน 2 รางวัล

ของที่ระลึกจากโครงการ

รางวัลพิเศษ
- สาหรับนักเรียน นักศึกษา

ของที่ระลึกจากโครงการ

- รางวัลพิเศษขวัญใจชาวสันทราย

ของที่ระลึกจากโครงการ

*ทุกรางวัลจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากทางโครงการ
ประกาศรายชือ่ ผู้ได้รับรางวัล
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทาง เพจเฟสบุ๊ค “ฮักเมืองป้าว” ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564
และมอบรางวัลภายในนิทรรศการภาพถ่าย “ ธรรมชาติงามตา วัฒนธรรมงามใจ สันทราย เมืองพร้าว” ในช่วง
เดือนพฤศจิกายน 2564
การติดต่อรับของรางวัล
ผู้ชนะการประกวดต้องรับรางวัลด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นรับแทน โดยแสดงหลักฐานการแสดง
ตน อันได้แก่ สาเนาบัตรประชาชน ในการรับของรางวัล ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้ในทุกกรณี
และขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์ศักรินทร์ สุทธิสาร
โครงการพัฒนาชุดภาพถ่ายเพื่อสร้างฐานข้อมูลภาพถ่ายสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน
ตาบลสันทราย อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0810215704
หรือทีเ่ ว็บไซต์ https://phraotrip.in-plaze.com/
และเพจเฟสบุ๊ค “ฮักเมืองป้าว” https://facebook.com/HUGPHRAO/

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ผู้มีความสนใจในการถ่ายภาพ เข้าร่วมประกวดถ่ายภาพ
หัวข้อ “ธรรมชาติงามตา วัฒนธรรมงามใจ สันทราย เมืองพร้าว”
โดยมีเนื้อหาที่ถ่ายทอดแนวคิด อารมณ์ และการสื่อความหมายภายใต้แนวคิด “เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมชุมชน” และแสดงออกถึงสุนทรียะ ความสวยงาม และการจัดวางองค์ประกอบตามหลักทัศนศิลป์
รวมทั้งเทคนิคการถ่ายภาพ
ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท
.
.
เปิดรับสมัครผลงานภาพถ่าย 2 ประเภท
1) ประเภท นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
2) ประเภท บุคคลทั่วไป ที่มีภูมิลาเนาอยู่ใน ตาบลสันทราย อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ช่องทางการส่งผลงาน
https://forms.gle/JF2W7ZmWAaraK4E48
หรือทาง email phraotrip@gmail.com
สามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 20 ตุลาคม 2564
Download เอกสารการประกวดได้ที่ https://cmu.to/xtDhN
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 0810215704 (อาจารย์ศักรินทร์ สุทธิสาร)
เว็บไซต์ phraotrip.com
Facebook Page: “ฮักเมืองป้าว” facebook.com/hugphrao
.
.
โครงการนี้จัดขึ้นภายใต้การดูแลและสนับสนุน ของโครงการพัฒนาชุดภาพถ่ายเพื่อสร้างฐานข้อมูลภาพถ่าย
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน ตาบลสันทราย อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ หน่วยสนับสนุน
วิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลสันทราย อาเภอพร้าว และ เพจ
เฟสบุ๊ค “ฮักเมืองป้าว”

