
 

 

การประกวด “ภาพยนตร/สั้นวิทยาศาสตร/ หัวข8อ วิทยาศาสตร/รอบตัว ครั้งที่ 4” 

ในงานสัปดาห/วันวิทยาศาสตร/ คณะวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี ประจำปI 2564 

 วิทยาศาสตร+ล-วนมีส1วนเกี่ยวข-องกับทุกเรื่องราวและทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวัน คณะวิทยาศาสตร+

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร+ ซึ ่งเปJนหน1วยงานที่มุ 1งเน-นการศึกษาและวิจัยด-าน

วิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี จึงอยากส1งเสริมการสร-างความตระหนักและความเข-าใจต1อวิทยาศาสตร+ใน

ชีวิตประจำวันผ1านสื ่อภาพยนตร+สั ้นท่ีดำเนินเรื ่องตามจินตนาการได-อย1างสร-างสรรค+ ดูสนุก เข-าใจง1าย 

สอดแทรกความรู-วิทยาศาสตร+ได-อย1างลงตัว 

การประกวด “หนังสั ้นวิทยาศาสตร+ หัวข-อ วิทยาศาสตร+รอบตัว ครั ้งที ่ 4” ในงานสัปดาห+ 

วันวิทยาศาสตร+ คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี ประจำปV 2564 เปJนกิจกรรมที่สนับสนุนให-นักเรียน ได-มี

โอกาสแสดงความสามารถในการเสนอความคิดและจินตนาการผ1านการสร-างสรรค+ภาพยนตร+สั้น เพื่อเปJนการ

จัดทำส่ือประชาสัมพันธ+สร-างความรู-ความเข-าใจเก่ียวกับวิทยาศาสตร+ เพราะว1า “วิทยาศาสตร+อยู1รอบตัว” 

คุณสมบัติผู,ส-งผลงาน 

1. กำลังศึกษาอยู1ในระดับมัธยมศึกษา (รวมระดับท้ังมัธยมต-นและมัธยมปลาย) หรือเทียบเท1า 

2. ทีมละ 5 คน (ต-องมีจำนวนครบ 5 คน) 

หลักฐานการสมัคร 

1. ใบสมัครเข-าร1วมการประกวด พร-อมระบุชื่อสมาชิกภายในทีมทั้ง 5 คน และอาจารย+ผู-ควบคุมทีม 

(ไม1สามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือหลังจากส1งใบสมัคร) 

2. จดหมายยืนยันลิขสิทธ์ิของภาพและเพลงประกอบท่ีใช-ในภาพยนตร+ส้ัน 

3. เอกสารประกอบการส1งผลงานเข-าร1วมประกวด 

รายละเอียดผลงานท่ีส-งเข,าประกวด 

1. กิจกรรมการประกวดจะกระทำผ1านช1องทางออนไลน+ท้ังหมด เพ่ือเปJนการรักษาระยะห1างทางสังคม

ในสถานการณ+การระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 

2. ให-ระบุชื่อเรื่อง แนวคิด (Concept) คุณค1าทางวิทยาศาสตร+ที่ได-จากภาพยนตร+สั้นเรื่องนี้ เรื่องย1อ 

(Plot) โดยเล1าเร่ืองต้ังแต1ต-นจนจบ ในแบบฟอร+มเอกสารประกอบการส1งผลงานเข-าร1วมประกวด 

3. แต1ละโรงเรียนสามารถส1งทีมเข-าแข1งขันได-ไม1เกินโรงเรียนละ 2 ทีม และแต1ละทีมสามารถส1งผลงาน

เข-าประกวดได-เพียง 1 ผลงาน 

4. รายละเอียดการจัดทำภาพยนตร+ส้ันวิทยาศาสตร+ 

4.1 ความยาวภาพยนตร+ 8 – 10 นาที 

4.2 ต-องเปJนผลงานที่จัดทำขึ้นใหม1ทั้งโครงเรื่อง ภาพ และเสียง โดยไม1มีการลอกเลียนหรือ

ดัดแปลง หากพบว1ามีการลอกเลียน ดัดแปลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู-ส1งผลงานเข-าประกวด



 

 

จะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวด และต-องเปJนผู-รับผิดชอบตามกฎหมายโดยไม1เกี่ยวข-องใด ๆ 

กับผู-จัดการประกวดท้ังส้ิน 

4.3 ผลงานท่ีส1งประกวดต-องไม1เคยเผยแพร1หรือส1งเข-าประกวดท่ีใดมาก1อน 

4.4 ต-องมีคำบรรยายภาษาไทย (Subtitle) กำกับ ถ-าใช-ภาษาอื ่นที ่ไม1ใช1ภาษาไทยในการ

นำเสนอ ต-องใส1คำบรรยายท่ีแปลเปJนภาษาไทย 

4.5 เนื้อหาต-องไม1นำเสนอในเชิงเสียดสี ล-อเลียน ลบหลู1สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย+ 

และวัฒนธรรมท่ีดีงาม 

5. ให-อัปโหลดผลงานที่ต-องการส1งประกวดผ1านเว็บไซต+ยูทูบ ความละเอียดการแสดงผลไม1น-อยกว1า

ระดับ HD (1280x720, 25 fps) ตั้งสิทธิ์การเข-าชมเปJนแบบสาธารณะหรือแบบเฉพาะผู-ที่มีลิงก+ 

จากน้ันส1งลิงก+ผลงานพร-อมไฟล+เอกสารการสมัครให-กับผู-จัดการประกวดตามช1องทางท่ีกำหนด 

6. ผลงานท่ีได-รับรางวัลทุกผลงานถือเปJนสิทธิ์ของคณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร+ สามารถนำมาแก-ไข ดัดแปลง หรือจัดทำซ้ำ และเผยแพร1สู1สาธารณะได- 

7. หากมีทีมที่ส1งผลงานน-อยกว1า 3 ทีม ผู-จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการงดการประกวดในครั้งน้ี 

โดยแต1ละทีมยังคงสามารถนำผลงานส1งเข-าประกวดได-ในการประกวดคร้ังถัดไป 

การตัดสินผลงาน 

- รอบคัดเลือก 

• คะแนนจากคณะกรรมการ คิดเปJน 100% 

- รอบ 3 ทีมสุดท-าย 

• คะแนนจากคณะกรรมการ คิดเปJน 80% 

• คะแนนจากตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร+ฯ คิดเปJน 20% 

- การตัดสินของคณะกรรมการถือเปJนท่ีส้ินสุด 

เกณฑCการตัดสินผลงาน 

คะแนนของคณะกรรมการ พิจารณาดังน้ี 

1. แนวคิด ความคิดสร-างสรรค+  30  คะแนน 

2. การส่ือสารประเด็นวิทยาศาสตร+ 30 คะแนน 

3. การเล1าเร่ือง รูปแบบการดำเนินเร่ือง 20 คะแนน 

4. คุณภาพของผลงาน ภาพ เสียง 20 คะแนน 

รางวัล 

- รางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,500 บาท 

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท 

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 800 บาท 



 

 

การรับรางวัล 

1. ให-ผู-ที่ได-รับรางวัลมารับรางวัลได-ตามวันและเวลาที่ผู-จัดการประกวดกำหนด พร-อมแนบสำเนาบัตร

ประชาชนของตัวแทนผู-รับเงิน (ต-องเปJนสมาชิกภายในทีมหรืออาจารย+ผู-ควบคุมทีม) พร-อมเซ็น

รับรองสำเนาถูกต-อง โดยการรับรางวัลจะแจ-งรายละเอียดอีกคร้ังหน่ึง 

2. หากไม1ส1งหลักฐานการรับเงินภายในเวลาท่ีกำหนด ถือว1าสละสิทธ์ิไม1ว1าด-วยเหตุผลใดก็ตาม 

กำหนดการ 

บัดน้ี – 14 ก.ค. 64 ส1งใบสมัครเข-าร1วมประกวด 

15 ก.ค. 64 ประกาศรายช่ือทีมท่ีมีสิทธ์ิส1งผลงานเข-าประกวด 

16 ก.ค. – 6 ส.ค. 64 ส1งผลงาน 

16 ส.ค. 64 ประกาศผลการประกวด 

19 ส.ค. – 30 ก.ย. 64 ส1งเกียรติบัตรให-ผู-ชนะการประกวด 

วิธีการสมัครและส-งผลงาน 

1. ส1งใบสมัครและผลงาน ไปยังอีเมล sittidet.c@pnu.ac.th 

2. ระบุรายละเอียด ดังน้ี 

ส1งใบสมัคร ระบุหัวข-ออีเมล “ประกวดภาพยนตร+สั้น ครั้งที่ 4 (ส1งใบสมัคร)” พร-อมแนบไฟล+

เอกสารการสมัครฉบับสแกนท่ีมีลายเซ็นของสมาชิกและอาจารย+ท่ีปรึกษา 

ส1งผลงาน ระบุหัวข-ออีเมล “ประกวดภาพยนตร+สั้น ครั้งที่ 4 (ส1งผลงาน)” พร-อมระบุชื่อทีม

ตามใบสมัคร และแนบลิงก+คลิปหนังส้ันท่ีอัพโหลดทางยูทูบ 

3. เมื่อส1งผลงานแล-ว หากไม1ได-รับการตอบกลับภายใน 3 วันทำการ สามารถโทรสอบถามได-ที่เบอร+ 

08-9734-1958 ในวันและเวลาราชการ 

4. การประกาศรายชื่อและผลการประกวด สามารถติดตามได-จากเว็บไซต+คณะวิทยาศาสตร+และ

เทคโนโลยี http://www.st.pnu.ac.th และเพจ ScienceWeek_PNU โดยสแกนคิวอาร+โค-ด 

 

ติดต-อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

สิทธิเดช ชูด-วง  

โทรศัพท+ 08-9734-1958    อีเมล+ sittidet.c@pnu.ac.th 



 

 

 

ใบสมัครการประกวด “ภาพยนตรCส้ันวิทยาศาสตรC หัวข,อ วิทยาศาสตรCรอบตัว คร้ังท่ี 4” 

ในงานสัปดาหCวันวิทยาศาสตรC คณะวิทยาศาสตรCและเทคโนโลยี ประจำป_ 2564 

วันท่ี   เดือน   พ.ศ. 2564 

ข-าพเจ-า ช่ือทีม   

สถาบันการศึกษา   

ท่ีอยู1สถาบัน   

มีความประสงค+สมัครเข-าร1วมประกวด “ภาพยนตร+ส้ันวิทยาศาสตร+ หัวข-อ วิทยาศาสตร+รอบตัว คร้ังท่ี 

4” โดยมีสมาชิกในทีม ดังน้ี 

1. ช่ือ-สกุล  เบอร+โทรศัพท+  

2. ช่ือ-สกุล  เบอร+โทรศัพท+  

3. ช่ือ-สกุล  เบอร+โทรศัพท+  

4. ช่ือ-สกุล  เบอร+โทรศัพท+  

5. ช่ือ-สกุล  เบอร+โทรศัพท+  

อาจารยCผู,ควบคุมทีม 

 ช่ือ-สกุล  เบอร+โทรศัพท+  

(ซึ่งต1อไปนี้จะเรียกว1า “ผู-เข-าประกวด”) สมัครเข-าประกวดผลงานภาพยนตร+สั้นวิทยาศาสตร+ หัวข-อ 

วิทยาศาสตร+รอบตัว ครั้งที่ 4 (ซึ่งต1อไปนี้จะเรียกว1า “การประกวด”) ประจำปV 2564 ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะ

วิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร+ (ซ่ึงต1อไปน้ีจะเรียกว1า “ผู-จัดประกวด”) ตกลง

ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการประกวดดังต1อไปน้ี 

1. ผู-เข-าประกวดตกลงปฏิบัติตามข-อกำหนด กฎ ระเบียบ กติกา และเงื่อนไขการประกวดที่ผู -จัด

ประกวดกำหนดขึ้น รวมทั้งจะไม1ถอนตัวออกจากการประกวด โดยไม1ได-รับความยินยอมล1วงหน-า

จากผู-จัดประกวดและยอมรับว1าการติดสินผลการประกวดหรือการตัดสินใด ๆ ของคณะกรรมและ

ผู-จัดประกวดเก่ียวกับการประกวดย1อมถือเปJนท่ีส้ินสุด 

2. ลิขสิทธ์ิผลงาน 

2.1. ผลงานภาพยนตร+สั้นที่ได-รับรางวัลทั้งหมดของโครงการประกวด ถือเปJนลิขสิทธิ์ของผู-จัด

ประกวด หากผู-เข-าประกวดจะนำผลงานภาพยนตร+สั้นไปเผยแพร1ช1องทางอื่นนอกเหนือจาก

ที่ทางผู-จัดประกวดเปJนผู-กำหนด ต-องทำหนังสือขออนุญาตเปJนรายครั้ง โดยขึ้นอยู1กับ 

ดุลยพินิจของผู-จัดประกวดจะเปJนผู-พิจารณา 

2.2. ผลงานภาพยนตร+ส้ันท่ีไม1ได-รับรางวัล ไม1ถือเปJนลิขสิทธ์ิของผู-จัดประกวด 

/2.3 ผู-จัดประกวด... 



 

 

2.3. ผู-จัดประกวดมีสิทธิ์เปJนเด็ดขาดในการตัดสิทธิ์การเข-าประกวดหากผลงานที่เข-าประกวดมี

ลักษณะหรือคาดว1าจะมีการละเมิดไม1ว1าทั้งหมด หรือบางส1วนทั้งทางแพ1งและทางอาญา 

หรือกระทำความผิดตามกฎหมายอ่ืน 

2.4. ผลงานต-องเปJนงานที่จัดทำขึ้นใหม1 ท้ังด-านโครงเรื่อง ภาพและเสียง โดยไม1มีการลอกเลียน

หรือดัดแปลง หากพบว1ามีการลอกเลียนหรือดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู-เข-าประกวดจะ

ถูกตัดสิทธ์ิจากการประกวดและต-องเปJนผู-รับผิดชอบตามกฎหมาย โดยไม1เก่ียวข-องใด ๆ กับ

ผู-จัดประกวดท้ังส้ิน 

3. ผู-เข-าประกวดตกลงและยินยอมให-ผู-จัดประกวดเปJนผู-มีสิทธิในการบันทึกภาพ และ/หรือเสียงของผู-

เข-าประกวดในการประกวดได-ทุกอิริยาบถ ตลอดระยะเวลาการประกวด เพื่อเผยแพร1ทางส่ือ 

ต1าง ๆ และ/หรือ นำสิ ่งบันทึกภาพ เสียง ภาพถ1ายของผู -เข-าประกวดที่ได-บันทึกไว-ไปทำซ้ำ 

ดัดแปลง ตัดต1อ เพ่ือนำออกประชาสัมพันธ+ เผยแพร1ต1อสาธารณชนได- 

4. ผู-เข-าประกวดขอรับรองว1าเอกสารและข-อมูลใด ๆ เกี่ยวกับตัวผู-เข-าประกวด ที่ได-เป�ดเผยให-ผู-จัด

ประกวดทราบนั้น เปJนความจริงทุกประการ และผู-เข-าประกวดรับทราบว1าบรรดาเอกสารและ

ข-อมูลใด ๆ ผู -เข-าประกวดได-ส1งมอบให-แก1ผู -จัดประกวด ผู-จัดประกวดจะไม1ส1งคืนให-แก1ผู -เข-า

ประกวดไม1ว1ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 

5. ผู-เข-าประกวดขอรับรองว1า ก1อนและขณะสมัครเข-าทำการประกวด ผลงานของผู-เข-าประกวดไม1มี

ภาระผูกพันหรือได-ทำสัญญาผูกมัดในสังกัดกับบุคคลอ่ืนใด รวมท้ังภายในระยะเวลาการประกวด ผู-

เข-าประกวดจะไม1นำผลงานเดียวกันที่ส1งให-ผู-จัดประกวด ทำสัญญาในสังกัดกับบุคคลอื่นใด และจะ

ไม1ก1อให-เกิดภาระผูกพันในลักษณะเดียวกันกับการประกวด 

6. ผู-จัดประกวดขอสงวนสิทธิ ์การเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยมิต-องแจ-งให-ทราบล1วงหน-า และจะไม1

รับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 

 ข-าพเจ-าขอรับรองว1าผลงานที่ส1งเข-าร1วมประกวดมิได-คัดลอกหรือนำส1วนหนึ่งส1วนใดของผลงานอื่นมา

ส1งเข-าประกวดในครั้งนี้ พร-อมทั้งเข-าใจถึงเงื่อนไข หลักเกณฑ+การส1งผลงานอย1างครบถ-วน และจะปฏิบัติตาม

เง่ือนไขและหลักเกณฑ+ของโครงการดังกล1าวทุกประการ 

 

 ลงช่ือ  ลงช่ือ  

 ผู-เข-าประกวด ผู-เข-าประกวด 

 

 ลงช่ือ  ลงช่ือ  

 ผู-เข-าประกวด ผู-เข-าประกวด 

 

 ลงช่ือ  ลงช่ือ  

 หัวหน-าทีมผู-เข-าประกวด อาจารย+ผู-ควบคุมทีม 

 



 

 

วันท่ี    

เรียน ผู-จัดการประกวดภาพยนตร+ส้ันวิทยาศาสตร+ หัวข-อ วิทยาศาสตร+รอบตัว คร้ังท่ี 4 

เร่ือง จดหมายยืนยันลิขสิทธ์ิของภาพและเพลงประกอบท่ีใช-ในภาพยนตร+ส้ัน  

 

 ข-าพเจ-าทีม  

ได-ส1งผลงานภาพยนตร+สั้นวิทยาศาสตร+เข-าประกวดในโครงการประกวดภาพยนตร+สั้นวิทยาศาสตร+ หัวข-อ 

วิทยาศาสตร+รอบตัว ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช-

นครินทร+ ขอยื่นจดหมายแสดงการยืนยันเรื่องลิขสิทธิ์ทั ้งภาพ เอฟเฟJกต+ประกอบ และเพลงประกอบของ

ภาพยนตร+ท้ังหมดท่ีใช-ในภาพยนตร+ส้ันวิทยาศาสตร+ เร่ือง  

เปJนลิขสิทธ์ิท่ีถูกต-องของทีมงานท้ังหมด 

 ถ-ามีการเรียกร-องของลิขสิทธ์ิ ท้ังภาพ และเสียง ท่ีอยู1ในภาพยนตร+ส้ันวิทยาศาสตร+  

เร่ือง ทางทีม  

ซ่ึงเปJนผู-ผลิตภาพยนตร+ส้ันวิทยาศาสตร+เร่ืองดังกล1าว จะเปJนผู-รับผิดชอบเองท้ังหมด 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และใช-จดหมายฉบับน้ีเปJนเอกสารประกอบการยืนยันลิขสิทธ์ิ 

 

 ขอแสดงความนับถืออย1างสูง 

 

 1.   

 ( ) 

 2.   

 ( ) 

 3.   

 ( ) 

 4.   

 ( ) 

 5.   

 ( ) 

 6.   

 ( ) 



 

 

เอกสารประกอบการส-งผลงานเข,าร-วมประกวด 

การประกวดภาพยนตรCส้ันวิทยาศาสตรC หัวข,อ วิทยาศาสตรCรอบตัว คร้ังท่ี 4 

 

ช่ือเร่ือง  

แนวคิด (Concept)  

  

  

  

คุณค1าทางวิทยาศาสตร+ท่ีได-  

  

  

เร่ืองย1อ (Plot)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ความประทับใจในภาพยนตร+แนววิทยาศาสตร+ท่ีช่ืนชอบ 

  

  

  

  

  


