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กิจกรรม   ทักษะนิเทศศาสตร์และการสื่อสาร   การประกวดหนังสั้น“มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น”  
วัน/เวลาการแข่งขัน   วันที่ 4 ธันวาคม 2561      เวลา 08.30 – 12.00 น.  ห้อง ปฏิบัติการนิเทศศาสตร ์  
สถานที่   คณะวิทยาการจัดการ  (อาคาร 18)  
ผู้ประสานงาน  ดร.เมธาวิน สาระยาน   โทรศัพท์ 082-8177995 
อีเมล์       เว็บไซต์  http://acad.pbru.ac.th/AcadContest 
ประเภทการแช่งขั้น  บุคคล   ทีม  5  คน 
ระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวช.1–3 ปวส.1-2) 

 อุดมศึกษา (ปริญญาตรี ปี1 – ปี5)  ครู อาจารย์   บุคคลทั่วไป 
กติกาการแข่งขัน/เงื่อนไข/วิธีการ 

1. คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 
1.1 ประกวดประเภททีม  ทีมละไม่เกิน 5 คน  
1.2 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. (ต่างระดับชั้นได้ แต่ในทีมเดียวกันต้องอยู่ในกลุ่ม มัธยมศึกษา

ตอนปลาย) 
2. เอกสารประกอบการสมัครประกอบด้วย 
2.1 ใบสมัครตัวจริง 
2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ชุด/คน 
2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา หรือ ส าเนาหลักฐานการเป็นนักศึกษา จ านวน ๑ ชุด/คน  
2.4 รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จ านวน ๒ รูป/คน 
2.5 DVD ผลงาน 
3.หลักเกณฑ์/เงื่อนไข 
3.1.เนื้อหาหนังสั้น มีความยาวไม่เกิน 5 นาที (รวมไตเติ้ลของโครงการตอนเริ่มต้นผลงานและเครดิตปิดท้าย) 

และไม่เคย เผยแพร่ หรือรับรางวัลใดๆ มาก่อน 
3.2. ต้องเป็นหนังสั้นที่สร้างสรรค์ น าเสนอเนื้อหาที่แสดงถึง “มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น”  
3.3. ผู้เข้าประกวดต้องอธิบายถึงแนวคิดในการจัดท าเนื้อเรื่อง หนังสั้น ว่ามีแรงบันดาลใจ/แรงจูงใจอย่างไร 

โดยไม่จ ากัด  
3.4. หากมีบทพูดต้องมีการบรรยายใต้ภาพ ไทย / Eng   
3.5. เนื้อหาในหนังสั้นต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง/ก่อให้เกิดความขัดแย้งใด ๆ และต้องไม่หลบหลู่ต่อ

สถาบันชาติ   ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยค าท่ีเป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกใน
สังคม   ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด  

3.6. ไม่เป็นผลงานที่ท าซ้ า  ดัดแปลง และไม่เคยน าไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนใด 
3.7. คณะกรรมการจัดงานฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด 

ๆ หาก ตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตาม กฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน 
3.8. ผลงานที่ได้รับคัดเลือก ถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
3.9. การส่งหนังสั้นเข้าประกวด ให้ถือว่าผู้เข้าประกวดตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น 
3.10. ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆของการประกวด โดยไม่

จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
3.11. ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นสิ้นสุด 
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4. รายละเอียดการตัดสิน  
4.1 คัดเลือกผลงานเข้ารอบชิงชนะเลิศ จ านวน 10  ผลงาน 
4.2 น าเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศบนเวทีให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา  
4.3 เกณฑ์การพิจารณาผลงาน  

1. ประเด็น เนื้อหา ที่น าเสนอ                          50 คะแนน 
2. ความคิดสร้างสรรค์                                   20 คะแนน 
3. คุณภาพการผลิต  (ความสมบูรณ์ของภาพและเสียง)  20 คะแนน 
4. ผลการโหวตจากผู้เข้าร่วมฟังการน าเสนอ                     10        คะแนน 

 
5.ระยะเวลาด าเนินการ 
- อบรมเชิงปฏิบัติการ (30 ตุลาคม 2561) 
- ระยะเวลาจัดท าผลงาน (กันยายน – 30 ตุลาคม 2561) 
- ก าหนดส่งผลงานพร้อมใบสมัคร (15 พฤศจิกายน 2561) 
- ประกาศผลทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ (30 พฤศจิกายน 2561) 
- ประกวดรอบชิงชนะเลิศ (4 ธันวาคม 2561) 
ที่อยู่ในการจัดส่งผลงาน  
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
เลขที่ 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าส าราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 032 493 269  

           โทรสาร 032 493 269  
 
เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน 

คณะกรรมการจะชี้แจ้งในล าดับต่อไป 

รางวัล 

รางวัลชนะเลิศ  จ านวน 1 รางวัล    โล่รางวัล และเกียรติบัตร (ทุนการศึกษา 4,000 บาท) 
รองชนะเลิศ อันดับ 1   จ านวน 1 รางวัล    เกียรติบัตร (ทุนการศึกษา 3,000 บาท) 
รองชนะเลิศ อันดับ 2   จ านวน 1 รางวัล    เกียรติบัตร (ทุนการศึกษา 2,000 บาท) 
รางวัลชมเชย   จ านวน 2 รางวัล    เกียรติบัตร  

 

หมายเหตุ    

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดแข่งขัน กรณีผู้สมัครเข้าแข่งขันแต่ละระดับไม่ถึง 3 ทีม/คน 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
เพชรบุรี-หาดเจ้าส าราญ นาวุ้ง เมือง เพชรบุรี 76000 
โทร : 032-493-269 
http://mit.pbru.ac.th/ 


