ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์
เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดภาพวาดระบายสี หัวข้อ “มหัศจรรย์เมื่อเยือนถิ่นกาฬสินธุ์”
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมประกวดภาพวาดและภาพถ่าย ประจาปี 2561
**************
ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ กาหนดจัดการประกวดภาพวาด
ระบายสี แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ในมุมมองใหม่ หัวข้อ “มหัศจรรย์เมื่อเยือนถิ่นกาฬสินธุ์” ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมประกวดภาพวาดและภาพถ่าย เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี เผยแพร่แหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัดในมุมมองใหม่ และสร้างกระแสการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อให้ การดาเนิ นการประกวดเป็ นไปด้ว ยความเรียบร้อย บรรลุ วัตถุประสงค์ จึงกาหนดหลั กเกณฑ์และ
รายละเอียดการประกวด ดังนี้
1. หัวข้อการประกวด
ภาพวาดแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ในมุมมองใหม่ หัวข้อ “มหัศจรรย์เมื่อเยือนถิ่นกาฬสินธุ์”
2. ประเภทผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
2.1 ประเภทนักเรียน (หมายถึง นักเรียนที่กาลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า)
2.2 ประเภทประชาชนทั่วไป (หมายถึง นิสิต/นักศึกษา และประชาชนทั่วไป)
3. กติกา วิธีการ และการส่งผลงานเข้าประกวด
3.1 ส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวดได้ไม่จากัด แต่ผู้ส่งผลงานมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล
3.2 ผลงานภาพวาดเข้าประกวดต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยฝีมือของผู้เข้าประกวดเอง
1) ขนาดและวัสดุ โดยวาดภาพลงบนกระดาษขนาด 15 x 22 นิ้ว ไม่รวบกรอบ
2) เทคนิควิธีการ ไม่จากัดอุปกรณ์และเทคนิคการสร้างสรรค์ (ยกเว้นคอมพิวเตอร์กราฟฟิก)
3) เป็นภาพที่วาดขึ้นมาใหม่ โดยนับตั้งแต่วันที่ประกาศ ถึงวันปิดรับสมัคร และไม่เคยเผยแพร่หรือส่ง
เข้าประกวดที่ใดมาก่อน
3.3 ผลงานภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสงวนสิทธิ์ไม่ส่งผลงาน
คืนแก่ผู้เข้าประกวด และมีสิทธิ์ใช้ภาพทั้งหมด เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ และอื่น ๆ ได้โ ดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน
แก่เจ้าของภาพ แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ลิขสิทธิ์
4. เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน)
4.1 ความสวยงามและการจัดองค์ประกอบของภาพ
20 คะแนน
4.2 ความคิดสร้างสรรค์
20 คะแนน
4.3 เทคนิคและวิธีการ
20 คะแนน
4.4 ความสอดคล้องของภาพกับหัวข้อที่กาหนด
20 คะแนน
4.5 ความประณีต ความสมบูรณ์ของภาพ
20 คะแนน
** ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และไม่มีการอุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น **
/5. รางวัล...

-25. รางวัลการประกวด
จานวน 2 ประเภท 12 รางวัล รวม 72,000 บาท ดังนี้
3.1 รางวัลชนะเลิศ ประเภทละ 1 รางวัล เงินรางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่
3.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทละ 1 รางวัล เงินรางวัลละ 8,000 บาท พร้อมโล่
3.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทละ 1 รางวัล เงินรางวัลละ 6,000 บาท พร้อมโล่
3.4 รางวัลชมเชย ประเภทละ 3 รางวัล เงินรางวัลละ 4,000 บาท พร้อมโล่
6. การรับสมัคร
ส่งใบสมัครและผลงาน พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ชุด ประกอบการรับสมัครด้วยตนเอง
ที่สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ 500 ถนนกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ตาบลหลุบ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 – 4381 – 1386
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

(นางสุรัตดาร์ นิลหมื่นไวย์)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์
เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มหัศจรรย์เมื่อเยือนถิ่นกาฬสินธุ์”
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมประกวดภาพวาดและภาพถ่าย ประจาปี 2561
**************
ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ กาหนดจัดการประกวดภาพถ่าย
แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ ในมุมมองใหม่ หัวข้อ “มหัศจรรย์เมื่อเยือนถิ่นกาฬสินธุ์” ภายใต้โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมประกวดภาพวาดและภาพถ่าย เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว
ของจังหวัดในมุมมองใหม่ และสร้างกระแสการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อให้ การดาเนิ นการประกวดเป็ นไปด้ว ยความเรียบร้อย บรรลุ วัตถุประสงค์ จึงกาหนดหลั กเกณฑ์และ
รายละเอียดการประกวด ดังนี้
1. หัวข้อการประกวด
ภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวมุมมองใหม่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวข้อ “มหัศจรรย์เมื่อเยือนถิ่นกาฬสินธุ์”
2. ประเภทผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
2.1 ประเภทนักเรียน (หมายถึง นักเรียนที่กาลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า)
2.2 ประเภทประชาชนทั่วไป (หมายถึง นิสิต/นักศึกษา และประชาชนทั่วไป)
3. กติกา วิธีการ และการส่งผลงานเข้าประกวด
3.1 ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดได้ไม่จากัด แต่ผู้ส่งผลงานมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล
3.2 ผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายขึ้นมาใหม่ โดยนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560
ถึงวันปิดรับสมัคร และไม่เคยเผยแพร่หรือส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
3.3 ผู้ส่งผลงานประกวดต้องพิมพ์ภาพในกระดาษอัดภาพ ใส่กรอบ พร้อมกับส่งในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล
โดยภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้อง Digital และกล้องบรรจุฟิล์ม ในกรณีที่ใช้
กล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องนาฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง
3.4 หลักเกณฑ์/เงื่อนไข
1) ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ที่มีขนาดด้านที่สั้นที่สุด ของภาพไม่ต่ากว่า 2,500 pixels (Pixel
Dimension) หรือหากวัดตามขนาดพิมพ์ด้านที่สั้นที่สุดต้องไม่ต่ากว่า 10 นิ้ว (Document Dimensions) ที่ความ
ละเอียดไม่ต่ากว่า 300 ppi (หมายถึงขนาดใหญ่กว่าได้ และความละเอียดสูงกว่าที่กาหนดได้) ในรูปแบบ .jpg เท่านั้น
และต้องไม่มีลายน้าเครดิตภาพตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
(หากผิดกติกาข้อนี้จะถูกคัดเลือกออกโดยไม่มียกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น)
2) สามารถตกแต่งภาพได้ แต่อย่าให้เกินจากความเป็นจริง โดยห้ามตัดต่อภาพ (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
คณะกรรมการ)
3) ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุชื่อ-นามสกุลจริง (ไทย-อังกฤษ) ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์อย่าง
ครบถ้วนในใบสมัครที่กาหนดให้ หากผู้ส่งเข้าประกวดเป็นชาวต่างประเทศจะต้องมีที่พานักอยู่ในประเทศไทยในช่วง
ตั้งแต่การรับสมัครถึงวันที่ตัดสินรอบสุดท้าย ทั้งนี้ผู้จัดประกวดจะยึดข้อมูลการสะกดชื่อ-นามสกุล (ไทย-อังกฤษ) ตามที่
ผู้สมัครแต่ละคนระบุมาในการสมัคร
/4) ผู้ที่ส่ง...

-24) ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนาภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือส่ง
ในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
5) ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่ายและระบุสถานที่ที่ถ่ายภาพ (ภายในจังหวัดกาฬสินธุ์) และ
สามารถระบุพิกัด GPS ได้ เขียนคาอธิบายแนวความคิดไม่เกิน 2 บรรทัด โดยใช้ตัวอักษร Th SarabunPSK ขนาด
16 points และพิมพ์ภาพในกระดาษอัดภาพ ขนาดด้านสั้นที่สุดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว ติดในแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด โดยเว้น
ขอบข้างละไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว และติดชื่อภาพและชื่อผู้ถ่ายด้านหลังภาพ หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์
การส่งเข้าประกวด
6) ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ทั้งการประกวดในเวที
สาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด ทั้งนี้ภาพถ่ายดังกล่าวหมายรวมถึงภาพที่ถ่าย
ในองค์ประกอบที่ใกล้ เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ ยนองค์ประกอบของภาพเพียง
เล็กน้อย การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดา การคร็อปภาพใหม่ หรือภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบเดียวกัน
กับผู้อื่นที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วไม่ว่าจากเวทีใด ๆ ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
7) ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ไม่มีลิขสิ ทธิ์ ผู กพันกับองค์กรใด ๆ หรื อเป็นภาพที่จาหน่ าย
ใน Stock Photo ใด ๆ
8) ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัย
สามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
9) หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กาหนดไว้ข้างต้นนี้ คณะกรรมการ
จัดการประกวดมีอานาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพเข้าประกวดผู้นั้น
10) คณะกรรมการตัดสินขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผล
ใดๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตาม กฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
11) คณะกรรมการตัดสิน ภาพถ่าย และเจ้าหน้าที่ของสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
กาฬสินธุ์ ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
12) ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสงวนสิทธิ์
ไม่ส่งผลงานคืนแก่ผู้เข้าประกวด และมีสิทธิ์ใช้ภาพทั้งหมด เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ และอื่นๆ ได้โดยไม่ต้องจ่าย
ค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์
4. เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน)
4.1 การจัดองค์ประกอบของภาพ
20 คะแนน
4.2 ความคมชัด และความสวยงามของภาพ
20 คะแนน
4.3 การสื่อความหมายสอดคล้องกับหัวข้อที่กาหนด 20 คะแนน
4.4 ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคในการถ่ายภาพ
20 คะแนน
4.5 แนวคิดและความหมายของภาพ
20 คะแนน
** ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และไม่มีการอุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น **

/5. รางวัล...

-35. รางวัลการประกวด
จานวน 2 ประเภท 12 รางวัล รวม 104,000 บาท ดังนี้
5.1 รางวัลชนะเลิศ ประเภทละ 1 รางวัล เงินรางวัลละ 15,000 บาท พร้อมโล่
5.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทละ 1 รางวัล เงินรางวัลละ 12,000 บาท พร้อมโล่
5.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทละ 1 รางวัล เงินรางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่
5.4 รางวัลชมเชย ประเภทละ 3 รางวัล เงินรางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่
6. การรับสมัคร
ส่งใบสมัครและผลงาน พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ชุด ประกอบการรับสมัครด้วยตนเอง
ที่สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ 500 ถนนกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ตาบลหลุบ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 – 4381 – 1386
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

(นางสุรัตดาร์ นิลหมื่นไวย์)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

