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การประกวดภาพถ่าย 
หัวข้อ “คอร์รัปชั่นที่ฉันรับรู้” 

 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
เด็กและเยาวชนที่ลงทะเบียนกับมูลนิธิดรุณาทร ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

 
ก าหนดการ 

 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ท่ี 19  พฤษภาคม  2017  (วันสุดท้ายที่รับผลงาน) 
 คัดเลือกผลงานเข้ารอบ (ตัดสินรอบแรก) วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2017 
 ตัดสินรอบสุดท้าย วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2017  
 นิทรรศการภาพถ่าย จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2017 (วันเดียวกับการประกวดดนตรี)  

 
กติกาและเกณฑ์การตดัสิน 

1) ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามความรู้ความเข้าใจ หรือ
ประสบการณ์ของเยาวชน เช่น สาเหตุ ปัญหา รูปแบบ ผลกระทบ หรือวิธีแก้ไขปัญหา (อาจถ่ายสถานที่จริง   
เพ่ือแสดงในแง่มุมของผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น หรืออาจถ่ายจากการสร้างเหตุการณ์สมมติ 
สถานการณ์ สมมติ เพื่อแสดงในแง่มุมของสาเหตุที่ท าให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น)  

2) ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ผู้ถ่ายจะต้องบรรยายถึงแรงบันดาลใจหรือแนวคิดหรือเทคนิคในการถ่ายภาพเพ่ือ
สะท้อนความหมายของหัวข้อที่ประกวดและกรอกข้อมูลในในใบสมัครให้ครบถ้วน 

3) ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายโดยผู้ส่งภาพเข้าประกวดเท่านั้น และเป็นภาพถ่ายที่ไม่เคยเข้าร่วมการประกวด
ใด ๆ มาก่อน 

4) ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีการบิดเบือน ลดทอน เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบที่ท าให้ภาพ
ผิดไปจากเดิม อนึ่ง การปรับสีของภาพ ปรับโทนของภาพ ตกแต่งด้านเทคนิคเพ่ือให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้นพึง    
ท าได้แต่ต้องไม่ผิดธรรมชาติจนเกินความเหมาะสม 

5) ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพสีหรือขาวด า โดยถ่ายจากกล้องฟิล์ม หรือกล้องดิจิตอล มีความ
ละเอียดของภาพ 5 ล้านพิกเซลขึ้นไป  โดยส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้คนละไม่เกิน 5 ภาพ พร้อมไฟล์ผลงาน
ภาพถ่าย ไฟล์ภาพต้นฉบับในฟอร์แมท JPEG  โดยบันทึกลงแผ่นซีดี และส าเนาบัตรประชาชน   
ส่งได้ด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ตามท่ีอยู่นี้:  
มูลนิธิดรุณาทร 57/7 ซอย3 ถนนทุ่งโฮเต็ล ต าบลวัดเกต อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000  ถึง นายจิรายุ 
มัลลิกา โทรศัพท์: 053 266 426 / 093 140 7913   

6) ผลงานภาพถ่าย ไฟล์ภาพถ่าย ฟิล์มหรือไฟล์ต้นฉบับของภาพถ่ายทุกภาพ รวมถึง แผ่นซีดีที่ส่งเข้าประกวด ให้
ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดเชียงใหม่  และมูลนิธิดรุณาทร โดยสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืน
แก่ผู้ส่งภาพเข้าประกวด และส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดเชียงใหม่ และมูลนิธิดรุณาทรเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 

7)  ผู้เป็นคณะกรรมการตัดสิน ไม่มีสิทธิ์เป็นกลุ่มพ่ีเลี้ยง และไม่มีสิทธิ์ในการส่งผลการเข้าประกวด และรับรางวัล   

https://www.google.co.th/search?rlz=1C1NHXL_thTH734TH734&espv=2&biw=1366&bih=613&q=%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3zEg2yYkvMy3W0s9OttJPzs_JSU0uyczP08_Oyy_PSU1JT40vSMxLzSnWz0gsji_IyM9LtQKTAEYAexVBAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi59O_3xf7SAhWINo8KHQPyDRsQ6BMIiwEwEA
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8) เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน   

ล าดับ เกณฑ์ คะแนน 
1 เทคนิคในการถ่ายภาพ 10 
2 การจัดองค์ประกอบภาพ 10 
3 แนวคิดความหมายของภาพ 25 
4 ความสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด 25 
5 ความสวยงามของภาพ 20 
6 ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ 10 

9) งานภาพถ่ายดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นภาพที่ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม สามารถน าภาพไปใช้ในภารกิจของ
ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดเชียงใหม่และมูลนิธิดรุณาทร โดยไม่มุ่งหวังผลทางการค้า โดยผู้ส่งภาพถ่าย
เข้าประกวด คงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๑๘ ในการแสดงตนว่าเป็น
ผู้สร้างสรรค์งาน และมีสิทธิ์ในการห้ามไม่ให้ผู้อื่นเอางานของตนไปดัดแปลงให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของ
ผู้สร้างสรรค์งานตลอดไป 

รางวัลส าหรับผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย 
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 :  เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ  จ านวน 1 รางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 :  เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ  จ านวน 1 รางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 :  เงินรางวัล 3,000 พร้อมโล่เกียรติคุณ  จ านวน 1 รางวัล 
รางวัลชมเชย :    เงินรางวัล 1,000 พร้อมประกาศนียบัตร  จ านวน 5 รางวัล 
 
 

__________________________________________________________________
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ชื่อ – สกุล ผู้สง่ภาพถ่าย 

(นาย/นางสาว/ด.ช./ด.ญ.)                                                                                                         

ชื่อสถานศึกษา                                                                       ชั้นปีที่                                   

เลขที่              หมู่ที่            ถนน                                   ต าบล                

อ าเภอ                              จังหวัด                              รหัสไปรษณีย์                                 

E-mail                                                                                                           

 
ชื่อภาพที่ 1                                                                                                          . 
ค าอธิบาย                                                                                                        

                                                                                                                   

                                                                                                                   
                                                                                                                   

สถานที่ถ่ายภาพ                                                                                                        
 

ชื่อภาพที่ 2                                                                                                          . 
ค าอธิบาย                                                                                                        

                                                                                                                   

                                                                                                                   
                                                                                                                   

สถานที่ถ่ายภาพ                                                                                                        
              
                    

ชื่อภาพที่ 3                                                                                                          . 
ค าอธิบาย                                                                                                        

                                                                                                                   

                                                                                                                   
                                                                                                                   

สถานที่ถ่ายภาพ                                                                                                        

ใบสมัคร 

การประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “คอร์รัปช่ันที่ฉันรับรู้ (Corruption in My Perception) ” 
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ชื่อภาพที่ 4                                                                                                          . 
ค าอธิบาย                                                                                                        

                                                                                                                   

                                                                                                                   
                                                                                                                   

สถานที่ถ่ายภาพ                                                                                                        
 

ชื่อภาพที่ 5                                                                                                                                                                                                                     
ค าอธิบาย                                                                                                        

                                                                                                                   

                                                                                                                   
                                                                                                                   

สถานที่ถ่ายภาพ                                                                                                        
             

 

ลงชื่อผู้ถ่ายภาพ 

 

______________________________________ 

 

(                                                              ) 
                        
          วันท่ี ................เดือน..........................ปี...............    
  


