
หลักเกณฑ์การแข่งขัน 
การประกวดส่ือสร้างสรรค์ส่งเสริมผ้าทอพ้ืนเมือง จ.กาฬสินธ์ุ 

การประกวดภาพยนตร์ส้ัน หัวข้อ “ผ้าไหมแพรวา” 
 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอเชิญนักศึกษาและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  ส่งผล

งานภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “ผ้าไหมแพรวา” เข้าประกวดชิงรางวัลมูลค่ากว่า 20,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร  
โดยผลงานต้องมีความยาว  3 – 5 นาที  มีเนื้อหาเก่ียวข้องกับผ้าไหมแพรวา จ.กาฬสินธุ์ และสะท้อนถึง
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ความเชื่อ  วิถีชีวิต  การท่องเที่ยว  ภูมิปัญญา  อัตลักษณ์ของชุมชน  หรือ แง่มุม
ต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับผ้าไหมแพรวา  จ.กาฬสินธุ์  เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะต่อไป   

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  
เป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษาและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  สามารถส่งผล

งานในนามบุคคล สถาบันการศึกษา หรือทีม (กรณีส่งเป็นทีมไม่เกินทีมละ 5 คน)  ไม่จ ากัดจ านวนผลงาน 
เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย 
๑. ใบสมัครตามแบบฟอร์มการประกวด 
๒. รูปถ่ายผู้สมัคร 
๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวนักศึกษา/นักเรียน  
 
คุณสมบัติของผลงานท่ีส่งเข้าประกวด 
 1.  เนื้อหาผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีเนื้อหาตรงตามหัวข้อที่ก าหนด ไม่จ ากัดรูปแบบ วิธีการ 

และเทคนิคในการน าเสนอ  
 2.  เนื้อหาผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องใส่โลโก้และชื่อมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ก่อนหรือปิดเรื่องตาม

ความเหมาะสม 
 3.  ขอบเขตของเนื้อหาในผลงานต้องไม่พาดพิงเรื่องการเมือง/ก่อให้เกิดความขัดแย้งใดๆ และต้อง

ไม่เข้าข่ายหม่ินต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และไม่ใช้ถ้อยค าที่เป็นการดูถูก ดูหม่ิน  เสียดสี และ
ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม รวมถึงไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ตลอดจนไม่ขัดต่อ
ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศีลธรรม จริยธรรมหรือศาสนาใด 

    4.  กรณีใช้ภาษาถิ่นให้จัดท าซับไตเต้ิลภาษาไทยด้วย 
 5.  ไม่เป็นผลงานที่ท าซ้ า ดัดแปลง และไม่เคยใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนใด ผลงานที่ประกวดต้องไม่

เคยเผยแพร่ หรือ ได้รับรางวัลใดๆมาก่อน หากตรวจพบคณะกรรมการประกวดขอตัดสิทธ์ิในการประกวดทันที 
 6.  ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผู้ผิดชอบเก่ียวกับลิขสิทธ์ิด้านเพลง เสียงประกอบ ภาพ หรือ 

ผลงานอ่ืนใดที่ปรากฏอยู่ในผลงานที่ส่งเข้าประกวด และผลงานที่ประกวดต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือ
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน 

 7.  ผลงานที่ส่งเข้าประกวดคณะผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธ์ิไม่ส่งคืน 
 8. ความละเอียดของไฟล์งานไม่ต่ ากว่า 720 P (1280 X 720) ประเภทไฟล์ MP4 โดย

ตรวจสอบไฟล์ให้เรียบร้อยและถูกต้อง   
 9.  คณะกรรมการตัดสินการประกวด  ขอสงวนสิทธ์ิในการตัดสิทธิ์ผู้ เข้าร่วมประกวดได้ทันทีโดย

ไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากมีการตรวจสอบพบว่าไม่เป็นไปตามกฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ละเมิด
ลิขสิทธ์ิของผู้อ่ืน และ ผู้จัดการประกวดไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีละเมิดสิทธิ์ ถ้ามีการตรวจสอบ
พบภายหลังจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน 



   10.  คณะจัดการประกวดขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเง่ือนไขต่างๆ ของการ
ประกวดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา
ก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ  

   11.  ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
   12.  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 
 
รางวัลการประกวด 
 1. ประเภทภาพยนตร์สั้น หัวข้อ ผ้าไหมแพรวา   
   รางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1       เงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมโล่ 
   รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ที่ 1 เงินรางวัล   10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
   รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ที่ 2 เงินรางวัล     5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
    2. ประเภทคลิปวิดีโอ หัวข้อ วัยรุ่นกับผ้าพ้ืนเมือง     
   รางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1       เงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมโล่  
   รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  
   รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร   
   
เกณฑ์การให้คะแนน 

 
หัวข้อพิจารณา ประเด็นพิจารณา คะแนน 

1. ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์,ความแปลกใหม่,ความโดดเด่นที่ช่วยให้
ผู้ชมเกิดความประทับใจ 

20 

2. เนื้อหาในภาพรวม ความเหมาะสมของเนื้อหา  ความถูกต้องของข้อมูล 
สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด  การถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็น
ประโยชน์ 

20 

3. เทคนิคการเล่าเรื่อง/ถ่ายท า การเรียบเรียงเรื่องราว ความน่าสนใจของการเล่าเรื่อง  
เดินเรื่อง การแสดง หรือเทคนิคการน าเสนอใหม่ๆ ให้เกิด
ความน่าสนใจและความประทับใจต่อผู้ชม 

20 

4. การใช้ภาษาและดนตรี ภาษาและดนตรีมีความเหมาะสม กลมกลืน น่าสนใจ 20 
5. คุณภาพการผลิต คุณภาพของเสียง การถ่ายท า การตัดต่อ ความสวยงามของ

ผลงาน 
20 

รวม 100 
 

การส่งผลงาน  
เปิดรับผลงานต้ังแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2562  ตามแบบฟอร์มการสมัครและส่งผลงานเป็นไฟล์ 

หรือ อัพโหลดยูทูปต้ังค่าไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะ  ส่งลิงค์มาที่ อีเมล์ที่   theeranan@fci.ksu.ac.th หรือส่ง
ไปรษณีย์มาที่  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 13 ม.14 ต.สงเปลือย       
อ.นามน  จ.กาฬสินธุ์ ระบุหน้าซอง “ส่งผลงานการประกวดภาพยนตร์สั้น”  สนใจรายละเอียดสอบถามข้อมูล
เพ่ิมเติมที่ อ.ธีรนันท์  ขันตี  เบอร์โทรศัพท์  086 – 7935662  

 

mailto:theeranan@fci.ksu.ac.th%20หรือ


แบบฟอร์มการสมัครการแข่งขัน 
การประกวดภาพยนตร์ส้ัน หัวข้อ “ผ้าไหมแพรวา” 

โครงการ “วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ครบรอบ 4 ปี  
สู่ความเป็นเลิศด้านส่ิงทอพ้ืนเมืองแพรวา กาฬสินธ์ุ” 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ  
----------------------------------------------------------------------------- 

 
ชื่อมหาวิทยาลัย/โรงเรียน................................................................................................................ ................ 
ที่อยู่ ....................................................................................................... ................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
โทรศัพท์ .................................................................................โทรสาร....................................................... 
1.ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุม  
 1.1 ชื่อ – สกุล .......................................................ต าแหน่ง ........................................................ 
    โทรศััพท์ .............................โทรสาร....................... e-mail …………………………………..………. 
 1.2 ชื่อ – สกุล .......................................................ต าแหน่ง ........................................................ 
    โทรศััพท์ .............................โทรสาร....................... e-mail …………………………………..………. 
2. รายชื่อนักศึกษา/นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 1 ทีม ๆ ละ 5 คน   
 2.1 ชื่อ – สกุล ........................................................................ ระดับชั้น .....................................  
    โทรศััพท์ .............................โทรสาร....................... e-mail …………………………………..………. 
 2.2 ชื่อ – สกุล ........................................................................ ระดับชั้น .....................................  
    โทรศััพท์ .............................โทรสาร....................... e-mail …………………………………..………. 
 2.3 ชื่อ – สกุล ........................................................................ ระดับชั้น .....................................  
    โทรศััพท์ .............................โทรสาร....................... e-mail …………………………………..………. 
 2.4 ชื่อ – สกุล ........................................................................ ระดับชั้น ............ .........................  
    โทรศััพท์ .............................โทรสาร....................... e-mail …………………………………..………. 
 2.5 ชื่อ – สกุล ........................................................................ ระดับชั้น .....................................  
    โทรศััพท์ .............................โทรสาร....................... e-mail …………………………………..………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อเรื่อง................................................................................................................... ..................................... 
เน้ือเรื่องภาพยนตร์ส้ันโดยสังเขป 
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................................................................................. ............................................................................................. 
    

ผู้แจ้ง...................................................................... 
วันที่.............เดือน...............................................พ.ศ.............................. 

เบอร์โทร.................................................................... 
 

ขอส่งแบบฟอร์มสมัครการประกวดภาพยนตร์สั้น พร้อมส่ง เนื้อเรื่องภาพยนตร์สั้น 
ภายในวันท่ี 30 สิงหาคม 2562 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสิ นธุ์ 13 ม.14 ต.สงเปลือย  อ.นามน  จ.
กาฬสินธุ์  

ระบุหน้าซอง “ส่งผลงานการประกวดภาพยนตร์สั้น” 
ผู้ประสานงาน : อ.ธีรนันท์  ขันตี  เบอร์โทรศัพท์  086 – 7935662 e-mail : theeranan@fci.ksu.ac.th 


