ประกวดศิลปะบนกำแพง Street Art @ บำงลำภูล่ำง
ภำยใต้กิจกรรมแฮกกำธอน (U2T Hackathon 2021)
โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยตำบลแบบบูรณำกำร
(มหำวิทยำลัยสู่ตำบล สร้ำงรำกแก้วให้ประเทศ)
แขวงบำงลำภูล่ำง เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร
โดย สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตาบล สร้างรากแก้วให้
ประเทศ) แขวงบางลาภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมกับสานักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา
ประชาชนทั่วไป และหน่วยงาน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปะบนกาแพง Street Art @ บางลาภูล่าง
เพื่อนาเสนอเรื่องราวและวิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่แขวงบางลาภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ชิงเงินรางวัล
มูลค่ารวมกว่า 25,000 บาท พร้อมรับประกาศนียบัตร

คุณสมบัติและวิธีกำรสมัคร
• เปิดรับผลงานของนักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป และหน่วยงาน จากทั่วประเทศ ไม่จากัดอายุ
และระดับการศึกษา ผู้เข้าประกวดสามารถสมัครแบบเดี่ยว แบบทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน หรือแบบ
หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน

• กรอกใบสมัคร และส่งภาพสเก็ตผลงานผ่านทาง Google ฟอร์ม
https://forms.gle/uPBPC6vMicxVAPPT9
• ผู้สมัครสามารถส่งภาพสเก็ตเพื่อเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ภาพ (สงวนสิทธิ์รับรางวัล สูงสุดเพียงหนึ่ง
รางวัล)
• ผู้สมัครสามารถใช้อุปกรณ์ สี และวัสดุได้ทุกประเภท ไม่จากัดเทคนิค ในการสร้างสรรค์ผลงาน
• เปิดรับสมัครในวันที่ 26 สิงหำคม – 7 ตุลำคม 2564

กติกำและเงื่อนไข
• ต้องเป็นผลงานที่จัดทาขึ้นมาใหม่เท่านั้น ไม่ลอกเลียนแบบ ไม้ล้อเลียนการเมือง และไม่เคยผ่านการ
แข่งขัน/ประกวดเวทีใด หรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนมาก่อน
• ผลงานต้องมีความเหมาะสม และไม่สื่อไปทางลามก อนาจาร ส่อเสียด สร้างความแตกแยก หมิ่น
บุคคล นิติบุคคล หรือสถาบันต่าง ๆ
• ผู้ส่งผลงานทุกคน ยินดีและอนุญาตให้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตาบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) แขวงบางลาภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม และสานักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เผยแพร่ และจัดทาสาเนาผลงานที่
ส่งเข้ามาร่วมประกวดได้ แต่ทั้งนี้ การนาไปใช้จะต้องมีลักษณะที่ไม่หวังผลในเชิงพาณิชย์
• ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของเนื้อหา รูปภาพ สัญลักษณ์ หรืออื่นใด ที่อยู่ในผลงาน
ทั้งหมด ต้องไม่ละเมิดกฎหมาย ว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งสถานที่ที่จัดทาผลงาน
ต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือทาลายทรัพย์สินของบุคคล นิติบุคคล และหน่วยงาน ทั้งนี้ หากมี
การฟ้องร้องไม่ว่าทางอาญาหรือทางแพ่ง ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดแต่เพียง
ผู้เดียว
• ผู้ส่งผลงานทุกคนต้องปฏิบัติตามตามกติกา เงื่อนไข และการสมัครเข้าร่วมการประกวดทุกประการ
ทั้งนี้ หากเกิดปัญหา/ความเสียหายใด ๆ จะไม่เรียกร้องหรือฟ้องร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นจากหน่วยงาน
และผู้จัดการประกวด
• ผู้ได้รับรางวัลจะต้องวาดภาพผลงานในพื้นที่จริงจนแล้วเสร็จ และได้รับการเห็นชอบจากกรรมการแล้ว
จึงสามารถนาหลักฐานมารับรางวัลได้
• ผู้ส่งผลงานที่ได้รับรางวัล จะต้องนาหลักฐานมาแสดงตัวตน เพื่อรับรางวัลตามที่คณะกรรมการกาหนด

• เงินรางวัลที่ได้รับ จะถูกหักภาษี และหักค่าธรรมเนียมการโอนผ่านธนาคาร (กรณีที่มีการโอน)
• กรณีส่งเอกสาร/หลักฐานและอื่น ๆ ตามที่กาหนดมาไม่ครบถ้วน ผู้จัดการประกวดขอตัดสิทธิ์ในการ
เข้าร่วมประกวด
• กรณีที่มีผลงานที่ไม่เหมาะสม และไม่เป็นไปตามที่กติกากาหนด คณะกรรมการขอตัดสิทธิ์ในการเข้า
ร่วมประกวด
• กรณีที่ไม่มีผลงานใดที่เหมาะสม คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาตัดสินคัดเลือกให้ผล
งานใดได้รับรางวัล

กำรคัดเลือกและประกำศผล
• การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินการประกวดถือเป็นข้อยุติเด็ดขาด
• คณะกรรมการคัดเลือกจากภาพสเก็ตผลงานที่จะใช้ประกวดจริง โดยผู้สมัครต้องแนบภาพสเก็ต
ผลงานมาพร้อมฟอร์มสมัคร ส่งผลงานภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2564
• ประกาศผลงานที่ผ่านการคัดเลือก 5 ผลงาน ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ผ่านทางเพจ Facebook See
U บางลาภูล่าง
• ภาพผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ได้ตามเห็นสมควร
• เกณฑ์การให้คะแนน
- สัดส่วนการให้คะแนน คณะกรรมการ 100%
o ความคิดสร้างสรรค์
o ความสวยงาน
o การสื่อสารผลงานสู่ประชาชนทั่วไป
o การตีความหมาย
o รูปแบบผลงาน

30%
20%
20%
15%
15%

กำหนดระยะเวลำ
• เปิดรับสมัครและส่งผลงำนตั้งแต่วันที่ 26 สิงหำคม – 7 ตุลำคม 2564
• ประกาศผลผลงานที่ผ่านการคัดเลือก 5 ผลงาน ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564

รำงวัลกำรประกวด
• ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ จานวน 5 ผลงาน จะได้เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมโดยการดาเนินการวาดผลงานศิลปะบนกาแพง Street Art ในพื้นที่แขวงบางลาภู
ล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

หมำยเหตุ วาดผลงานศิลปะบนกาแพง Street Art ในพื้นที่แขวงบางลาภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
บนกาแพงที่ทางสานักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานครจัดเตรียมให้ ในช่วงเดือนตุลาคม - เดือน
พฤศจิกายน กาหนดการ รูปแบบ และรายละเอียดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ตาม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และมาตรการของภาครัฐ ซึ่งทางโครงการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีก
ครั้ง

ติดต่อสอบถำม
โทรศัพท์: 08-3616-5198 (แพมเมล่า), 09-5008-5533 (ธวัลรัตน์)
อีเมล: pamelapanida.wic@u2t.ac.th, thawanrat.man@u2t.ac.th
เพจ Facebook: See U บางลาภูล่าง

