การประกวด ปสั( น เชิญเทียวงานโครงการหลวง 2560
การประกวดคลิ
มูลนิ ธิ โครงการหลวง ได้กาํ หนดจัดงานโครงการหลวง 2560 ขึ4 น ระหว่างวันที# 21 – 24 ธันวาคม 2560 ณ
หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื#อถวายสักการะเป็ นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็
พระบาทสมเด็จพระปรมิ
พระ นทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช และเฉลิ มพระเกี ยรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต) ิ พระบรมราชิ นีนาถในรั
าถ ชกาลที# 9 มี พระชนมายุครบ 85 พรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวมหาวชิ ราลงกรณบดิ นทรเทพยวรางกูร มีพระชนมายุครบ 65 พรรษา ตลอดจนเฉลิ
ตลอดจน มพระเกี ยรติ
พระบรมวงศานุ วงศ์ และเพื#อเผยแพร่ ผลงานทางวิ
ลงานทางวิช าการ การจํา หน่ ายผลิ ตผล ผลิ ตภัณ ฑ์โครงการหลวง ตลอดจน
กิจกรรมการมีส่วนร่ วมของเยาวชนและประชาชน
ฝ่ ายส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของเยาวชนและประชาชน ซึ# งเป็ นส่ วนหนึ# งของการดําเนิ นงานโครงการหลวง 2560
ร่ วมกับฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ได้จดั ให้มี กิ จกรรม การประกวดคลิ ป สั4น เชิชิ ญเที# ยวงานโครงการหลวง ภายใต้ แนวคิ ด
"ก้ าวสู่ ปี ที 49 โครงการหลวง"โดยมี
โดยมีรายละเอียด ดังนี4
คุณสมบัติ ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม
1. ไม่จาํ กัดอายุ เพศ ระดับการศึกษา
2. ผูเ้ ข้าประกวดสามารถส่ งผลงานคลิ
คลิปสั4นได้มากกว่า 1 ผลงาน
กติกา/เงือนไขการสมัคร
1. คลิปสั4นจะต้องมีความยาวไม่ตํต#าํ กว่า 60 วินาทีและไม่เกิน 120 วินาที ไม่จาํ กัดไอเดียและรู ปแบบการนําเสนอ
2. ไฟล์วดิ ีโอต้นฉบับที#ส่งจะต้องเป็ นไฟล์
น MPG, MP4 , AVI หรื อ MOV ขนาดไฟล์ขัข4 นั ตํ#า 720 x 480 Pixel
3. เนื4อหาหลักต้องเกี#ยวกับเรื# องราวของมูลนิธิโครงการหลวง ในแง่มุมต่างๆ และ
การเชิญเที#ยวงานโครงการหลวง 2560 ระหว่างวันที# 21 – 24 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ที#จะใช้
ใช้ประกอบ ในคลิปสั4นจะต้องเป็ นภาพที# ได้รับอนุญาตให้ใช้อย่างถูกต้อง
โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทางเวปไซด์
ไซด์ของสํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ http://www.nat.go.th
5. คลิปสั4นที#ส่งเข้าประกวดต้องไม่คดั ลอกแนวคิด ดัดแปลง ทําซํ4า และเคยประกวดที#ใดมาก่
มาก่อน
6. คลิ ปสั4นที#ส่งเข้าร่ วมประกวด ผูส้ ่ งผลงานเข้าประกวดเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อลิ ขสิ ทธิ) ได้แก่ เนื4 อหา ภาพ เสี ยง คลิ ป
วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรื ออื#นใดที#ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิ ทธิ) และทรัพย์สินทาง
ปั ญญา
7. ผูส้ ่ งคลิ ปเข้าประกวดยินยอมให้มูลนิ ธิธิโครงการหลวง นําผลงานออกเผยแพร่ หรื อใช้ประโยชน์อื#นๆในกิ จกรรม
ต่างๆ ของมูลนิธิโครงการหลวงได้
8. คลิปผลงานทั4งหมดที#ส่งเข้าประกวดถือเป็ นลิขสิ ทธิ)ของ มูลนิธิโครงการหลวง
9. ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นที#สิ4นสุ ด

ระยะเวลาการส่ งผลงาน
1. ส่ งผลงานตั4งแต่บดั นี4ถึง 20 พฤศจิกายน 2560
2. กดไลค์กบั คลิปที#ชื#นชอบได้ต4 งั แต่ วันที# 21-30 พฤศจิกายน 2560 ทาง เฟสบุค๊ แฟนเพจ งานโครงการหลวง 2560
เชียงใหม่
3. ประกาศผลวันที# 30 พฤศจิกายน 2560 ทาง เฟสบุค๊ แฟนเพจ งานโครงการหลวง 2560 เชียงใหม่
4. พิธีมอบรางวัลในวันแถลงข่าวงานโครงการหลวง วันที# 8 ธันวาคม 2560 ณ ร้านโครงการหลวงสาขาถนนสุ เทพ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
5. ผลงานที#ได้รับรางวัล จะนําไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการหลวง 2560
ทางสื# อต่างๆของมูลนิธิโครงการหลวงต่อไป
วิธีการส่ งผลงานเข้ าประกวด
1. ผูส้ มัครกรอกข้อมูลชื#อ นามสกุล ที#อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ พร้อมอธิ บายแนวคิดในการออกแบบคลิปสั4น ลงใน
แบบฟอร์ ม
2. ส่ งไฟล์ใบสมัครพร้อมอัพโหลดผลงานที#ส่งเข้าประกวดและส่ งลิงค์ดาวน์โหลด มาที# Email: pr@royalproject.org
ภายในวันที# 20 พฤศจิกายน 2560 ก่อน 24.00 น.
3. ส่ งทางไปรษณี ยห์ รื อด้วยตนเองในรู ปแบบ CD/DVD พร้อมแบบฟอร์ มใบสมัคร มาที#แผนกประชาสัมพันธ์มูลนิธิ
โครงการหลวง 65 ม.1 ถ.สุ เทพ ต.สุ เทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ในเวลาราชการ (นับตามวันที#ประทับตรา
ไปรษณี ย)์
เกณฑ์ การตัดสิ น
1. คะแนนความคิดสร้างสรรค์
2. คะแนนเทคนิคในการนําเสนอผลงาน
3. เนื4อหาต้องสอดคล้องเชื#อมโยงกับการจัดงานโครงการหลวงประจําปี 2560
4. คะแนนยอดไลค์บน เฟสบุค๊ แฟนเพจ งานโครงการหลวง 2560 เชียงใหม่
ประเภทรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
รางวัลพิเศษคลิปยอดนิยม
นับจากผลการกดไลค์ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
สอบถามข้ อมูลเพิมเติมได้ ทแผนกประชาสั
ี
มพันธ์ มูลนิธิโครงการหลวง
โทร. 053-810-765 ต่อ 104,108 มือถือ 08-1783-4216
E-mail: pr@royalprojectthailand.org

แบบฟอร์ มการประกวดคลิปสั( น
เชิ ญเทียวงานโครงการหลวง 2560
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