เกณฑ์การประกวดสื่อวัฒนธรรมประเพณียี่เป็งออนไลน์
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสอดรับทักษะในศตวรรษที่ 21
สำนักงำนมหำวิทยำลัย โดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เล็งเห็นควำมสำคัญในกำรสืบสำนและอนุรักษ์
ศิล ปวัฒ นธรรมท้ องถิ่น จั ด ประกวดสื่ อ วัฒ นธรรมประเพณี ยี่เป็ งออนไลน์ เพื่ อ ร่ว มกัน อนุ รักษ์ วัฒ นธรรม
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ สนันสนุนให้งำนด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมีกำรบูรณำกำรกับกิจกรรม
นักศึกษำ กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัยและงำนบริกำรวิชำกำร พร้อมพัฒนำรูปแบบกิจกรรมด้ำนทำนุฯ ให้สอด
รับกับกำรเรียนแนวใหม่สำหรับศตวรรษที่ 21 โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1. รูปแบบกิจกรรม
1.1 การประกวดแบบรถกระทงใหญ่
หัวข้อ “เชียงใหม่นครแห่งควำมสุขและเป็นที่สุดแห่งควำมสง่ำงำมทำงวัฒนธรรม”
1.2 การประกวดคลิป VDO ประเพณียี่เป็ง
หัวข้อ “ยี่เป็งมนต์เสน่ห์แห่งล้ำนนำ”
1.3 การประกวดคลิป VDO นางนพมาศออนไลน์ ประจาปี 2564
1.4 กิจกรรม “แม่โจ้สืบสานยี่เป็งล้านนา” (ถ่ำยรูปพร้อมโพสภำพกิจกรรมประเพณียี่เป็งรูปแบบใดก็ได้)
2. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด
2.1 การประกวดแบบรถกระทงใหญ่
- มีสถำนภำพเป็นนักศึกษำ ของมหำวิทยำลัยแม่โจ้
- ผู้ส่งผลงำนส่งได้คนละ 1 ผลงำนเท่ำนั้น
- ผลงำนที่ส่งเข้ำประกวด ต้องออกแบบรถกระทงที่สำมำรถนำแบบมำสร้ำงได้จริง ในหัวข้อ
“เชียงใหม่นครแห่งความสุขและเป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม” เพื่อแสดงออกถึงเมืองแห่ง
ควำมสุข ผ่ำนเอกลักษณ์ทำงวัฒ นธรรมประเพณีที่สวยงำมและมีคุณค่ำของนครเชียงใหม่ โดยออกแบบรถ
กระทงขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร ไม่เกิน 4 เมตรและความยาวไม่น้อยกว่า 4 เมตร ความสูง
ตามความเหมาะสม (เนื่องจากรถกระทงไม่มีการเคลื่อนที่)
- รูปแบบกำรนำเสนอไม่จำกัดเทคนิค สำมำรถทำด้วยมือหรือกำรออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
โดยใช้โปรแกรมใดก็ได้ แล้วนำเสนอลงบนกระดำษ A3 แนวนอน ไม่เกิน 4 แผ่น ควำมละเอียดไม่ต่ำกว่ำ 300
PPI ในรูปแบบนำมสกุล PDF ประกอบด้วย แปลน รูปด้ำน รูปสำมมิติ รำยละเอียด วิธีกำรทำ และวัสดุที่ใช้
- ผลงำนที่ส่งเข้ำประกวด ต้องมีรำยละเอียดคำอธิบำยแนวคิด และแรงบันดำลใจในกำร
ออกแบบขอบเขตของเนื้อหำผลงำนที่ส่งเข้ำประกวดภำยใต้ หัวข้อ “เชียงใหม่นครแห่งความสุขและเป็นที่สุด
แห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม”
- กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยแม่โจ้ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียด
และเงื่อนไขต่ำง ๆ ของกำรประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
- ทุกผลงำนที่ส่งเข้ำประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยแม่โจ้
และผู้สร้ำงสรรค์งำน โดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีสิทธิที่จะแก้ไข ดัดแปลง โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญำตผู้
สร้ำงสรรค์ผลงำน

- ผลงำนที่ส่งเข้ำประกวด ต้องไม่มีลักษณะลบหลู่ต่อสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และไม่ใช้
ถ้อยคำที่เป็นกำรดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดควำมแตกแยกในสังคม
- ผลงำนที่ส่งเข้ำประกวดจะต้องไม่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
- กำรออกแบบไม่จำกัดรูปแบบกำรนำเสนอ
- ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือว่ำเป็นที่สิ้นสุด
2.2 การประกวดคลิป VDO ประเพณียี่เป็ง
- มีสถำนภำพเป็นนักศึกษำ ของมหำวิทยำลัยแม่โจ้
- ผู้ส่งผลงำนเข้ำประกวดจะสมัครเป็นรำยบุคคลหรือเป็นทีม สมำชิกในทีมไม่เกิน 3 คน ส่งผล
งำนส่งได้คนละหรือทีมละ 1 ผลงำนเท่ำนั้น
- ผลงำนที่ส่งเข้ำประกวด มีควำมยำว 2-3 นำที ในหัวข้อ “ยี่เป็งมนต์เสน่ห์แห่งล้ำนนำ”
- ผลงำนที่ส่งเข้ำประกวดเป็นคลิปที่ถ่ำยทำจำกกล้องดิจิทัล หรือ กล้องวีดีโอ หรือโทรศัพท์มือถือ
รูปแบบไฟล์นำมสกุล .mp4 ควำมละเอียดแบบ HD
- ขอบเขตของเนื้อหำในคลิปที่ส่งเข้ำประกวดภำยใต้ หัวข้อ “ยี่เป็งมนต์เสน่ห์แห่งล้ำนนำ” เชื่อมโยง
เนื้อหำในกำรมุ่งเน้นให้เห็นถึงประวัติควำมเป็นมำ คุณค่ำควำมสำคัญของประเพณียี่เป็ง บ่งบอกถึง อัตลักษณ์ของวิถี
ชีวิต ควำมเชื่อในประเพณีเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเป็นกำรแสดงควำมคิดสร้ำงสรรค์ วิธีกำรนำเสนอ และกำรดำเนิน
เรื่องให้มีควำมสัมพันธ์ด้ำนศิลปวัฒนธรรมอย่ำงลงตัว
- กำรถ่ำยทำ/กำรตัดต่อพื้นฐำน มีควำมคมชัด กำรใช้มุมกล้อง กำรบันทึกภำพ และเสียงต้องมีควำมชัดเจน
- ผลงำนจะต้องไม่มีภำพ เสียง เนื้อหำ หรือกำรแสดงออกที่ไม่เหมำะสม เช่น พฤติกรรมรุนแรง ภำพ
อนำจำร จนไม่สำมำรถนำไปเผยแพร่ได้
- ผลงำนที่ส่งเข้ำประกวดเป็นผลงำนไม่เคยได้รับรำงวัลใด ๆ มำก่อน
- ผลงำนที่ส่งเข้ำประกวด ต้องไม่มีลักษณะลบหลู่ต่อสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และไม่ใช้
ถ้อยคำที่เป็นกำรดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดควำมแตกแยกในสังคม
- ผู้ส่งผลงำนเข้ำประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหำ ภำพ เสียง คลิป วิดีโอ
ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในกำรผลิตผลงำน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมำยว่ำด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทำงปัญญำ และ
มีกำรอ้ำงอิงถึงแหล่งที่มำอย่ำงชัดเจน ทำงผู้จัดโครงกำรฯ ไม่มีส่วนในกำรรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีกำร
ละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ำมีกำรตรวจสอบพบภำยหลัง จะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรำงวัลคืน
- กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยแม่โจ้ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียด และ
เงื่อนไขต่ำง ๆ ของกำรประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
- ทุกผลงำนที่ส่งเข้ำประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยแม่โจ้ และ
ผู้สร้ำงสรรค์งำน โดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีสิทธิที่จะแก้ไข ดัดแปลง โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญำตผู้สร้ำงสรรค์
ผลงำน
- ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือว่ำเป็นที่สิ้นสุด
2.3 การประกวดคลิป VDO นางนพมาศออนไลน์ ประจาปี 2564
- มีสถำนภำพเป็นนักศึกษำ ของมหำวิทยำลัยแม่โจ้ ทุกชั้นปี (ไม่จำกัดเพศ)
- ผู้เข้ำประกวดจัดทำคลิป VDO มีควำมยำว 5-7 นำที รูปแบบไฟล์นำมสกุล .mp4 ควำมละเอียดแบบ HD
- ผู้เข้ำประกวดต้องนำเสนอประชำสัมพันธ์ สื่อสำร เผยแพร่ ประเพณียี่เป็ง (เน้นด้ำนอนุรักษ์ควำม
เป็นไทย) รวมถึงสื่อให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของกำรแต่งกำย ควำมสวยงำม ให้สัมพันธ์กันอย่ำงลงตัว
- ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด

2.4 กิจกรรม “แม่โจ้สืบสานยี่เป็งล้านนา”
ขั้นตอนกำรร่วมกิจกรรม
1. กดถูกใจเพจ Facebook กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
2. ถ่ำยภำพ หรือ VDO กำรเข้ำร่วมกิจกรรมประเพณียี่เป็ง รูปแบบใดก็ได้ เช่น ลอยกระทง ปล่อยโคมลอย
แขวนโคม จุดผำงประทีป หรือกำรสืบสำนประเพณียี่เป็งอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง โพสต์ผ่ำนทำง Facebook ตนเอง
และเปิ ด เป็ น สำธำรณะ (Public) ตั้ ง สถานะเป็ น ชื่ อ -นามสกุ ล และรหั ส นั ก ศึ ก ษา พร้ อ มติ ด แฮชแท็ ก
#แม่โจ้สืบสานยี่เป็งล้านนา และ #กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
3. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถโพสต์ภำพถ่ำย หรือ VDO ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกำยน 2564
และจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม จำนวน 3 ชั่วโมง สำมำรถตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวำคม
2564 เป็นต้นไป
3. การสมัคร / การส่งผลงาน / การประกาศผล
3.1 การสมัครและหลักฐานการสมัคร
- ผู้เข้ำประกวดต้องกรอกข้อมูลกำรสมัครให้ครบถ้วน ตำมแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OUrHjvbd4UGwov8EWeqOuBOBhB
VJ205DmQcehWuUucZUOEg5NzlINTYzNlNKWjhUS1RKVDJPNEcxRy4u

หรือ สแกน QR Code

- หลักฐำนกำรสมัครแนบในแบบฟอร์มออนไลน์ (ไฟล์ .PDF)
สำเนำบัตรนักศึกษำมหำวิทยำลัยแม่โจ้ จำนวน
1
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
จำนวน
1

ฉบับ
ฉบับ

3.2 การส่งผลงาน
➢ การประกวดแบบรถกระทงใหญ่
- ส่งผลงำนและแนวคิดในกำรออกแบบ ไฟล์นำมสกุล .PDF แนบไฟล์ในฟอร์มกำรสมัคร หรือส่ง
ด้วยตนเอง ได้ที่ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ชั้น 3 อำคำรอำนวย ยศสุข มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4
ต.หนองหำร อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50290 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2564
➢ การประกวดคลิป VDO ประเพณียี่เป็ง
- ส่งคลิป VDO ไฟล์นำมสกุล .mp4 ควำมละเอียดแบบ HD ในรูปแบบของกำร Linked File
มำที่ E-mail : weenapat.p@gmail.com หรือส่งในรูปแบบ DVD ได้ที่ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ชั้น 3
อำคำรอำนวย ยศสุข มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหำร อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50290 ตั้งแต่บัดนี้
ถึงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2564
➢ การประกวดคลิป VDO นางนพมาศออนไลน์ ประจาปี 2564
- ส่งคลิป VDO ไฟล์นำมสกุล .mp4 ควำมละเอียดแบบ HD ในรูปแบบของกำร Linked File
มำที่ E-mail : weenapat.p@gmail.com หรือส่งในรูปแบบ DVD ได้ที่ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ชั้น 3
อำคำรอำนวย ยศสุข มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหำร อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50290 ตั้งแต่บัดนี้
ถึงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2564

3.3 การประกาศผล
- ประกำศผลกำรประกวดกำรออกแบบรถกระทงใหญ่ , คลิป VDO ประเพณียี่เป็ง , คลิป VDO
นำงนพมำศออนไลน์ ผ่ำนเพจ Facebook : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 13 ธันวำคม 2564 เวลำ
13.00 น.
- ประกำศผลรำงวัล Popular Vote จะนับจำนวนยอดไลค์และแชร์ มำกที่สุด
(ยอดไลค์ = 1 คะแนน / ยอดแชร์ = 1 คะแนน) โดยจะนับคะแนนจนถึงวันที่ 13 ธันวำคม 2564 เวลำ
12.00 น. และประกำศผล เวลำ 16.00 น. ผ่ำนโพสเพจ Facebook : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
4. เกณฑ์การประกวด
4.1 การประกวดแบบรถกระทงใหญ่ รวม 100 คะแนน
- ควำมคิดสร้ำงสรรค์
25 คะแนน
- แนวคิดในกำรออกแบบ
25 คะแนน
- วัสดุและโครงสร้ำง/กำรวำงองค์ประกอบที่เหมำะสม
30 คะแนน
- ควำมสวยงำมและน่ำสนใจ
20 คะแนน
4.2 การประกวดคลิป VDO ประเพณียี่เป็ง รวม 100 คะแนน
- ควำมคิดสร้ำงสรรค์
30 คะแนน
- เนื้อหำเทคนิคกำรเล่ำเรื่อง
30 คะแนน
- กำรใช้ภำษำและดนตรี
20 คะแนน
- คุณภำพในกำรผลิต
20 คะแนน
4.3 การประกวดคลิป VDO นางนพมาศออนไลน์ ประจาปี 2564 รวม 100 คะแนน
* ด้านความงามและบุคลิกภาพ 60 คะแนน
- ควำมสวยงำม
30 คะแนน
- กำรแต่งกำย
20 คะแนน
- กำรพูดและกำรแนะนำตัว
10 คะแนน
* ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี 40 คะแนน
ผู้เข้ำประกวดต้องนำเสนอประชำสัมพันธ์ สื่อสำร เผยแพร่ ประเพณี ยี่เป็งให้มีควำมสัมพันธ์กัน
อย่ำงลงตัว
4.4 รางวัล Popular Vote ในแต่ละประเภท
- นับจำกจำนวนยอดไลค์และแชร์ มำกที่สุด (ยอดไลค์ = 1 คะแนน / ยอดแชร์ = 1 คะแนน)
- ปิดกำรไลค์และแชร์ จนถึงวันที่ 13 ธันวำคม 2564 เวลำ 12.00 น.
5. เงินรางวัลที่ได้รับทุกประเภท
รางวัลชนะเลิศ
เงินรำงวัล 4,000 บำท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรำงวัล 3,000 บำท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรำงวัล 2,000 บำท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัล Popular Vote
เงินรำงวัล 1,000 บำท
หมายเหตุ : นักศึกษำทีเ่ ข้ำร่วมประกวดทุกประเภท จะได้รับชั่วโมงกิจกรรม จำนวน 6 ชั่วโมง
6. ติดต่อสอบถาม
ผู้สนใจสำมำรถสอบถำมและดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
https://artsandculture.mju.ac.th/wtms_index.aspx?&lang=th-TH
Facebook : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 053 873300-4 , 087-5786212 คุณวีนำภัทร์ , 063-1922351 คุณณัฐพงษ์

