รายละเอียดการส่งผลงานประกวด โครงการประกวดสื่อสันติภาพ “รางวัลช่อมะกอก”
ปีที่ 6 ประจาปี 2563 (6th Olive Branch Awards 2020)
1. ประเภทสุนทรพจน์
1. คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
(1) ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นระดับ มัธ ยมศึก ษา อาชี ว ศึ ก ษา หรื อ ผู้ อ ยู่ น อกระบบการศึ ก ษาที่ มีอายุ
เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
(2) ส่งประเภทบุคคล ได้เพียงคนละ 1 ผลงานเท่านั้น
2. เนื้อหาต้องเกี่ยวกับประเด็นใดประเด็นหนึ่งเป็นหลัก เช่น “ความขัดแย้ง / ความรุนแรง / สันติวิธี /
ความยุติธ รรม / สิทธิมนุษยชน / ความสมานฉันท์ / สังคมพหุวัฒนธรรม / การอยู่ร่วมกันใน
สังคม” หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาอุปสรรคต่อการสร้างสันติภาพ หรือเป็นแบบอย่ าง
แนวทางในการส่งเสริมและสร้างสันติภาพ
3. ตั้งชื่อเรื่องให้ชัดเจน โดยตั้งได้ตามอิสระของผู้เขียน
4. ต้นฉบับเป็นตัวพิมพ์ขนาด 16 พ้อยต์ หากเป็นลายมือเขียนต้องเขียนตัวบรรจง ความยาวไม่เกิน
3 หน้ากระดาษ A4 ซึ่งใช้เวลาในการกล่าวสุนทรพจน์ไม่เกิน 15 นาที
5. เป็นงานริเริ่มสร้ างสรรค์ข องผู้ เขียน ใช้ภาษาไทยในการเขียนเป็น หลั ก ต้องไม่ใช่ งานแปล แปลง
เลียนแบบ ลอก ทาซ้า ผลงานของผู้อื่น หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ให้ถือ
เป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแต่เพียงผู้เดียว
6. ผลงานที่ส่งต้องระบุชื่อ-สกุล ที่อยู่ ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง และชั้นปีที่กาลังศึกษา พร้อมหมายเลข
โทรศัพท์ หรือช่องทางติดต่ออื่นๆ (ถ้ามี)
7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน และต้องเป็นผลงานที่ลิขสิทธิ์เป็นของผู้
ส่งผลงานโดยสมบูรณ์เพียงผู้เดียวเท่านั้น
8. สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถนาผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงาน รวมทั้ง
คลิปวิดีโอการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ มาใช้ในการเรียน การสอน การวิจัย บริการ
วิชาการ และเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจทั่วไปทางสื่อต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน
9. เกณฑ์การตัดสิน ใช้การตัดสินแบบฉันทามติของคณะกรรมการ โดยพิจารณาจาก
(1) เนื้อหา: มีความสอดคล้องและสะท้อนถึงประเด็นที่กาหนด โดยผู้เขียนสามารถตีความและ
นาเสนอในเชิงลึกได้
(2) การสร้างสรรค์: เนื้อหาหรือเรื่องราวมีความแปลกใหม่ ทั้งมุมมอง ความคิด รวมถึงรูปแบบ
เทคนิค หรือวิธีการในการนาเสนอที่มีลักษณะเฉพาะตัว ไม่ยึดติดอยู่กับแนวขนบเดิมๆ
(3) ภาษา: ถูกต้อง กระชับ สวยงาม และมีพลังทางวรรณกรรมและวาทศิลป์
10. สุนทรพจน์ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 4 ผลงาน ผู้เขียนจะต้องกล่าวสุนทรพจน์รอบชิงชนะเลิศ พร้อม
มอบรางวัลในงาน ม.อ.วิชาการ ประจ าปี 2563 วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หากไม่สามารถกล่าวสุนทรพจน์ได้ถื อ ว่า
สละสิทธิ์ และคณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานอื่นมาแทน ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัด
กิจกรรม สถาบันสันติศึกษาจะแจ้งให้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทราบล่วงหน้าก่อนวัดจัดประกวด
11. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ที่จ ะไม่มอบรางวัลใดรางวัลหนึ่ง
หากผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการกาหนด

12. รางวัลมีดังนี้
(1) รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล
(2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล
(3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จานวน 2 รางวัล
13. ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ทางไปรษณีย์ อีเมล์ หรือส่งด้วยตนเองที่
สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
E-mail: olivebranch.IPS@gmail.com
ติดต่อสอบถาม: คุณวิโรจน์ รัตนะ 074-289456, 090-2672127
2. ประเภทบทกวี
1. คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
(1) กาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา หรือผู้อยู่นอกระบบการศึกษาที่มี
อายุเทียบเท่ากับระดับการศึกษาข้างต้น
(2) ส่งประเภทบุคคล ไม่จากัดจานวนผลงาน
2. เนื้อหาต้องเกี่ยวกับประเด็นใดประเด็นหนึ่งเป็นหลัก เช่น “ความขัดแย้ง / ความรุนแรง / สันติวิธี /
ความยุติธ รรม / สิทธิมนุษยชน / ความสมานฉันท์ / สังคมพหุวัฒนธรรม / การอยู่ร่วมกันใน
สังคม” หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาอุปสรรคต่อการสร้างสันติภาพ หรือเป็นแบบอย่ าง
แนวทางในการส่งเสริมและสร้างสันติภาพ
3. ตั้งชื่อเรื่องให้ชัดเจน โดยตั้งได้ตามอิสระของผู้เขียน
4. เขียนเป็นบทกวีฉันทลักษณ์หรือบทกวีไร้ฉันทลักษณ์ก็ได้ โดยต้นฉบับเป็นตัวพิมพ์ขนาด 16 พ้อยต์
หากเป็นลายมือเขียนต้องเขียนตัวบรรจง
- บทกวีฉันทลักษณ์ ความยาวไม่เกิน 10 บท
- บทกวีไร้ฉันทลักษณ์ ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
5. เป็นงานริเริ่มสร้ างสรรค์ข องผู้ เขียน ใช้ภาษาไทยในการเขียนเป็น หลั ก ต้องไม่ใช่ งานแปล แปลง
เลียนแบบ ลอก ทาซ้า ผลงานของผู้อื่น หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ให้ถือ
เป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแต่เพียงผู้เดียว
6. ผลงานที่ส่งต้องระบุชื่อ-สกุล ที่อยู่ ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง และชั้นปีที่กาลังศึกษา พร้อมหมายเลข
โทรศัพท์ หรือช่องทางติดต่ออื่นๆ (ถ้ามี)
7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน และต้องเป็นผลงานที่ลิขสิทธิ์เป็นของผู้
ส่งผลงานโดยสมบูรณ์เพียงผู้เดียวเท่านั้น
8. สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถนาผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงาน มาใช้
ในการเรียน การสอน การวิจัย บริการวิชาการ และเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจทั่วไปทางสื่อต่างๆ ได้ โดยไม่
ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงานอีก
9. เกณฑ์การตัดสิน ใช้การตัดสินแบบฉันทามติของคณะกรรมการ โดยพิจารณาจาก

(1) เนื้อหา: มีความสอดคล้องและสะท้อนถึงประเด็นที่กาหนด โดยผู้เขียนสามารถตีความและ
นาเสนอในเชิงลึกได้
(2) การสร้างสรรค์: เนื้อหาหรือเรื่องราวมีความแปลกใหม่ ทั้งมุมมอง ความคิด รวมถึงรูปแบบ
เทคนิค หรือวิธีการในการนาเสนอที่มีลักษณะเฉพาะตัว ไม่ยึดติดอยู่กับแนวขนบเดิมๆ
(3) ภาษา: ถูกต้อง กระชับ สวยงาม และมีพลังทางวรรณกรรม
10. ประกาศผลและมอบรางวัลในงาน ม.อ.วิชาการ ประจ าปี 2563 วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์
ประชุ ม นานาชาติ ฉลองสิ ริ ร าชสมบั ติ ค รบ 60 ปี มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ นทร์ ทั้ ง นี้ ห ากมี ก าร
เปลีย่ นแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรม สถาบันสันติศึกษาจะแจ้งให้ผู้ที่ผลงานผ่านเข้ารอบทราบล่วงหน้า
11. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ที่จ ะไม่มอบรางวัลใดรางวัลหนึ่ง
หากผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการกาหนด
12. รางวัลมีดังนี้
(1) รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล
(2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล
(3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล
13. ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ทางไปรษณีย์ อีเมล์ หรือส่งด้วยตนเองที่
สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
E-mail: olivebranch.IPS@gmail.com
ติดต่อสอบถาม: คุณวิโรจน์ รัตนะ 074-289456, 090-2672127
3. ประเภทภาพถ่าย
1. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
(1) นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
(2) ส่งประเภทบุคคล ไม่เกินคนละ 3 ภาพ
2. เป็นภาพถ่ายที่สื่อสารในประเด็นใดประเด็นหนึ่งเป็นหลัก เช่น “ความขัดแย้ง / ความรุนแรง / สันติ
วิธี / ความยุติธรรม / สิทธิมนุษยชน / ความสมานฉันท์ / สังคมพหุวัฒนธรรม / การอยู่ร่วมกัน
ในสังคม” หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการสร้างสันติภาพ หรือเป็นแบบอย่าง
แนวทางในการส่งเสริมและสร้างสันติภาพ
3. ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยการใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR,
Mirrorless, Compact, Drone, Action Camera และ Smartphone) โดยไฟล์ รู ป ภาพที่ ส่ ง เข้ า
ประกวดต้องเป็นภาพที่มีความละเอียดสูง โดยกาหนดขนาดภาพไม่ต่ากว่า 5 ล้าน Pixel และต้องไม่มี
ลายน้า ตัวอักษร เครดิตภาพ หรือกราฟิกใดๆ บนภาพ รวมทั้ง ห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
โดยมีขนาดความจุไฟล์ภาพละไม่ต่ากว่า 2.5 MB
4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่าย เขียนคาอธิบายแนวความคิดไม่เกิน 3 บรรทัด พร้อมระบุ
ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางติดต่ออื่นๆ (ถ้ามี) หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วนจะ
ถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด

5. ผู้ส่งภาพถ่าย จะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภ าพถ่ ายนั้น ๆด้วยตนเอง ห้าม ทาซ้า ดัด แปลง เลียนแบบ
ภาพถ่ายของบุคคลอื่นๆ หรือนาภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด ทั้งนี้หากมีผู้
กล่าวอ้างว่าภาพถ่ ายที่ ส่ งเข้ าประกวดนั้น มีการละเมิด ลิขสิท ธิ์ ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้ อ ง
รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
6. ภาพที่ส่งเข้าประกวด สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ต ามความเหมาะสม แต่ต้องไม่ตัด ต่อ ปรับแต่ง
ภาพถ่ายให้ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง ทั้งนี้ให้ถือดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสินเป็นสิ้นสุด
7. ผลงานภาพถ่า ยที่ ส่ งเข้า ประกวดต้อ งไม่เคยส่ ง ประกวดที่ใดมาก่ อน และ/หรือต้อ งไม่เคยตี พิ ม พ์
เผยแพร่หรือโฆษณาผ่านสื่อใดๆ ที่เป็นไปในทางการค้า หรือเชิงพาณิชย์ และไม่เป็นภาพที่ส่งขายอยู่
ในคลังภาพ(Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ หากมีการกล่าวอ้าง หรือโต้แย้งสิทธิ์
ใดๆ ในภาพที่ ส่ ง เข้ า ประกวด จนเกิ ด การฟ้ อ งร้ อ ง และ/หรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายใดๆ ซึ่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบแล้วพบกรณีดังกล่าวข้างต้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องรับผิดชอบต่อความ
เสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว
8. ภาพที่ ส่ ง เข้ า ประกวดยั ง เป็ น ลิ ข สิ ท ธิ์ ข องผู้ ถ่ า ยภาพอย่ า งสมบู ร ณ์ ทั้ ง นี้ สถาบั น สั น ติ ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถนาผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น มาใช้ในการเรียน การสอน
การวิจัย การบริการวิชาการ การจัดนิทรรศการ และเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจทั่วไปทางสื่อต่างๆ ได้ โดยไม่
ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงานอีก
9. เกณฑ์การตัดสินภาพถ่าย ใช้การตัดสินแบบฉันทามติจากคณะกรรมการ โดยพิจารณาจาก
(1) การถ่ายทอดแนวคิด และสื่อความหมาย
(2) ความสวยงาม การจัดวางองค์ประกอบ ตามหลักทัศนศิลป์
(3) เทคนิคการถ่ายภาพ
10. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียว
11. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ที่จ ะไม่มอบรางวัลใดรางวัลหนึ่ง
หากผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการกาหนด
12. ประกาศผลและมอบรางวัลในงาน ม.อ.วิชาการ ประจ าปี 2563 วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์
ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13. รางวัลมีดังนี้
(1) รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล
(2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล
(3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล
14. ส่งไฟล์ผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ทางอีเมล์ หรือส่งด้วยตนเองที่
สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
E-mail: olivebranch.IPS@gmail.com
ติดต่อสอบถาม: คุณวิโรจน์ รัตนะ 074-289456, 090-2672127

