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โครงการประกวดหนังสั้น สถาบันพระปกเกล้า 
ภายใต้หัวข้อ “พลเมืองไทย” (เพ่ือรณรงค์สร้างจิตส านึกพลเมือง) 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ความเป็นพลเมืองมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข พลเมืองที่รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง เคารพความแตกต่างและกฎหมาย มีเหตุผล มีความ
รับผิดชอบ มีวินัย และมีจิตสาธารณะ จะส่งผลให้เกิดประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ สถาบัน
พระปกเกล้า ในฐานะสถาบันวิชาการซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในส่งเสริม  เผยแพร่ และพัฒนาประชาธิปไตย          
จึงก าหนดให้มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมืองขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความเป็นพลเมืองที่
ตระหนักรู ้(Concerned Citizen) และพลเมืองทีก่ระตือรืนร้น (Active Citizen) และในวาระของการสถาปนา
สถาบันพระปกเกล้าครบรอบ 20 ปี ในปีพุทธศักราช 2561 นี้ สถาบันพระปกเกล้า จึงได้จัดให้มีโครงการ
ประกวดหนังสั้นภายใต้หัวข้อ “พลเมืองไทย” (เพื่อรณรงค์สร้างจิตส านึกพลเมือง) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความส าคัญของความเป็นพลเมืองที่มีจิตส านึกความรับผิดชอบในบทบาท
หน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน โดยมุ่งหวังว่าสื่อหนังสั้นนี้จะเป็นเครื่องมือส าคัญที่บอกเล่าเรื่องราว ประสบการณ์ 
หรือข้อคิดเตือนใจ ให้ผู้ชมได้เกิดความตระหนักและเชื่อมั่นว่าเราทุกคนสามารถเป็นพละก าลังของสังคมและ
ประเทศในการป้องกัน จัดการ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได ้
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1.) เพ่ือรณรงค์ให้เห็นถึงความส าคัญของพลังพลเมืองที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาต่างๆ
ของสังคมและประเทศได ้
 2.2.) เพ่ือเปิดโอกาสและส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมใน
การสร้างจิตส านึกพลเมือง โดยจัดท าเป็นหนังสั้นส่งเข้าประกวด เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ในความเป็น
พลเมืองไทย  
 
3. คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด  

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
 ประเภทท่ี 1 นักเรียน นิสิต นักศึกษา  ไม่จ ากัดอายุและสถาบันการศึกษา  
 ประเภทท่ี 2 ประชาชนทั่วไป 
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4. เนื้อหาและรูปแบบของหนังสั้นที่ส่งเข้าประกวด 
 4.1) เนื้อหาเน้นการส่งเสริมและสร้างความเป็นพลเมืองไทย โดยก าหนดชื่อเรื่องมาด้วย 
 4.2) หนังสั้น เนื้อหาและสาระความยาว 3 – 5 นาที (ไม่รวมไตเติ้ล และเครดิตท้าย)  
 4.3) รูปแบบของหนังสั้นไม่จ ากัดวิธีการถ่ายท า หรือการน าเสนอ  
 หมายเหตุ  สามารถค้นหาเนื้อหาและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองได้ที่ www.kpi.ac.th 
 
5.) รางวัล 
 แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
 ประเภทท่ี 1 นักเรียน นิสิต นักศึกษา จ านวน 6 รางวัล ได้แก ่
 รางวัลที่ 1 (1 รางวัล) จ านวน  70,000  บาท   พร้อมโล่รางวัล 
 รางวัลที่ 2 (1 รางวัล) จ านวน  50,000  บาท พร้อมโล่รางวัล 
 รางวัลที่ 3 (1 รางวัล) จ านวน  30,000  บาท พร้อมโล่รางวัล 
 รางวัลชมเชย (3 รางวัล) จ านวน  10,000  บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 ประเภทท่ี 2 ประชาชนทั่วไป จ านวน 6 รางวัล ได้แก่ 
 รางวัลที่ 1 (1 รางวัล) จ านวน  70,000  บาท พร้อมโล่รางวัล 
 รางวัลที่ 2 (1 รางวัล) จ านวน  50,000  บาท พร้อมโล่รางวัล 
 รางวัลที่ 3 (1 รางวัล) จ านวน  30,000  บาท พร้อมโล่รางวัล 
 รางวัลชมเชย (3 รางวัล) จ านวน  10,000  บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
  
6.) กรรมการตัดสินผลงาน 

ประกอบด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาและเทคนิคทางด้านภาพยนตร์ 
 นายวิทวัส  ชัยภาคภูม ิ  รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

นายวีรยุทธ  ล้อทองพานิชย์ กรรมการบริหารบริษัท Wink Wink Production จ ากัด 
 นายพิชย  จรัสบุญประชา  ผู้ก ากับซีรีส์จาก GDH ก ากับและเขียนบท  
     Project S The Series และก ากับร่วมและเขียนบท Hormone  
     The Series Season 2-3 
 นายเมทนี  บุรณศิริ  นักแสดง และพิธีกร 
 นางสาวนิลาวัณย์ พาณิชย์รุ่งเรือง ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7    
 นายกู้เกียรติ  ภูมิรัตน์  หัวหน้ากลุ่มการเรียนรู้ศิลปศึกษา โรงเรียนราชวินิตมัธยม 
 นายศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเมือง 
 
7.) ระยะเวลาการส่งผลงาน 
  เปิดรับผลงาน    ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 22 กันยายน 2561 
  กิจกรรมโรดโชว์ (5 มหาวิทยาลัย) 14 – 31 สิงหาคม 2561 
  ประกาศผลการประกวดผู้  5 ตุลาคม 2561 
     เข้ารอบสุดท้าย 12 ทีม :ประเภทละ 6 ทีม) 
  ประกาศผลและมอบรางวัล    ตุลาคม 2561  
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8.) วิธีการสมัครและการส่งผลงาน 
 ผู้ส่งหนังสั้นเข้าประกวด ต้องส่งหนังสั้น พร้อมเอกสารตามรายการด้านล่าง ภายในวันที่ 22 กันยายน 2561  
 8.1) ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน) 

8.2) ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวนกัศึกษา  
(กรณีสมัครในประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา) 

 8.3) ส าเนาบัตรประจ าประชาชน (กรณีสมัครในประเภทประชาชนทั่วไป) 
  
 วิธีการส่งผลงาน 

ส่ง File ผลงานหนังสั้นหรือ Link ผลงานที่เจ้าหน้าที่สามารถดาวน์โหลดได้ พร้อมแนบใบสมัคร:  
ส่งทาง email shortfilm@kpi.ac.th  

(สามารถดาวโหลดรายละเอียด และใบสมัครได้ทาง www.kpi.ac.th)  
 

 ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
 คุณวรรัตน์ ชัยชนะ ศูนย์สื่อสารองค์กร สถาบันพระปกเกล้า 
 โทรศัพท์ (02) 141 9752 และ (096 859 1134) 
 คุณจินห์จุฑา  ลิ้มสวัสดิ์  
 โทรศัพท์ (02) 141 9755 และ (089 456 5574) 

email : public@kpi.ac.th 
 
9.) เงื่อนไขอ่ืนๆ 
 9.1) หนังสั้นจะต้องไม่เป็นเนื้อหา ภาพ และเสียงที่พาดพิงหรือละเมิดสถาบัน และละเมิดบุคคลอื่น 
หรือบุคคลที่สาม หน่วยงาน สมาคม หรือองค์กรใดๆ จนท าให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง 
 9.2) หนังสั้นที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นหนังสั้นที่ผลิตขึ้นมาใหม่ และไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ หรือ
เผยแพร่สู่สาธารณชนมาก่อน 
 9.3) ผู้ส่งหนังสั้น เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของเนื้อหา ภาพ และเสียงหรือสิ่งใดที่ใช้ในการผลิต โดย
ต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา 
 9.4) ผลการพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้จัดท าหนังสั้นไม่สามารถ
ด าเนินการร้องเรียนหรือฟ้องร้องทางกฎหมายได้ 

9.5) หนังสั้นที่ได้รับรางวัล ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันพระปกเกล้า ที่มีสิทธิ์ในการน าไปเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ความเป็นพลเมืองไทย โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบล่วงหน้า 
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