ประกาศสํานักประชาสัมพันธเขต 6
เรื่อง ประกวดหนังสั้น “อัตลักษณชายแดนใต ครั้งที่ ๔” ภายใตแนวคิด“ของดีบานฉัน”
...................................
ดวยสถานการณความไม สงบในพื้น ที่จั งหวั ดชายแดนใตกอใหเ กิดความรุนแรงและทํ าลาย
บรรยากาศสั นติ ภาพในสั ง คมพหุ วัฒ นธรรมแหง นี้ ยืดเยื้ อเรื่ อยมาประชาชนผูบริ สุทธิ์ตองมาสู ญ เสียชี วิตและ
บาดเจ็บเปนจํานวนมาก เศรษฐกิจทองถิ่นในพื้นที่เริ่ม ซบเซาลง เกิดความหวาดระแวง ความไมไววางใจซึ่งกัน
และกัน พรอมทั้งยังส งผลกระทบตอความสัม พันธระหวางประชาชนที่ อาศัยอยูรวมกันในพื้นที่แหงนี้ การจัด
ประกวดผลงานสื่อวีดิทัศน “อัตลักษณชายแดนใต ครั้งที่ ๔” ความยาวประมาณ ๕-๗ นาที จึงเปนอีกกิจกรรม
หนึ่งที่สงเสริมใหคนรุนใหมที่มีความสรางสรรคผลิตสื่อวีดิทัศน มีโอกาสได นําเสนอและประชาสัมพันธของดีและ
สิ่งดีงามของทองถิ่นโดยเผยแพรผานสื่อดังกลาว ไดอยางเหมาะสม
สํานักประชาสัม พันธเขต ๖ สงขลา กรมประชาสัมพันธ เล็งเห็นวากิจกรรมในโครงการครั้งนี้
นอกจากจะเปนการบมเพาะเมล็ดพันธุที่ดีใหเจริญเติบโตสืบไปในภายภาคหนาแลว ยังเปนการจัดเวทีให เยาวชน
ไดปลดปลอย ความคิดสรางสรรค อีกทั้งยังเปนการกระตุนการรับรู และสรางความเขาใจอันดี ใหกับสาธารณชน
ผ า นการนํ า เสนอผลงานสื่ อวี ดิ ทั ศน ที่ส อดแทรกเนื้ อ หาสิ่ งดี งามและอั ต ลั ก ษณข องท อ งถิ่ น ภายใต แนวคิ ด
“ของดีบานฉัน” ผานสื่อวีดิทัศนไมจํากัดรูปแบบ ดังรายละเอียดตอไปนี้
คุณสมบัติผูประกวด
๑. ผู สมั ครเป นนั กศึ กษาที่ กําลังศึกษาอยู ในระดั บ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือ
เปนนิสิต นักศึกษาที่กําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือระดับปริญญาตรี (ไมจํากัดสาขาและไมจํากัดชั้นป)
๒. สถานศึกษาตองตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล เทานั้น
๓. สมัครเปนทีม ๆ ละไมเกิน ๕ คน
การสมัครเขาประกวด
๑. ผูสมั ครเขา ประกวดโครงการประกวดหนังสั้น “อัตลักษณชายแดนใต ครั้งที่ ๔” จะตอง
กรอกขอความในใบสมัครใหละเอียดชัดเจน พรอมยอมรับกติกาและเงื่อนไขการประกวดทุกประการ
2. การสมัค รเข าประกวด สามารถดาวน โ หลดใบสมั ครไดทาง http://region6.prd.go.th/
และทางเพจเฟสบุ ค https://www.facebook.com/region6songkhla/ ยื ่น ใบสมัค รพรอ มเอกสาร
หลัก ฐาน / แนวคิด และรู ป แบบการนํ า เสนอดว ยตนเองที่ สว นแผนงานและพัฒ นางานประชาสัม พัน ธ
สํา นักประชาสัม พั นธ เขต ๖ เลขที่ ๔๐ ถนนนิพัทธสงเคราะห ๑ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐
โทร./โทรสาร ๐๗๔ ๒๔๓๗๓๐ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๓. หรือ สง ใบสมั ค รพรอ มเอกสารหลัก ฐาน / แนวคิด และรูป แบบการนํ า เสนอทาง
ไปรษณีย ดวนพิ เศษ (EMS) โดยวงเล็บ มุม ซอง "ประกวดหนั งสั้น อั ตลักษณชายแดนใต ครั้งที่ ๔” จะถือเอา
วันที่ตราประทับ ไปรษณี ยตน ทาง เป น วั นรับ เอกสาร (ไมเกิ นวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
๓.๑ ทั้ งนี้ แนวคิดและรูป แบบการนําเสนอให สงไฟลมาที่
prd6.shotfilm@gmail.com ดวย จะถือเอาวั นที่ สงเปนวั นรั บเอกสาร (ไมเกินวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

/๔. เอกสารแนบการสมัคร…
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๔. เอกสารแนบการสมัคร
๔.๑ ใบสมัครพรอม รูปถายขนาด ๒ นิ้ว จํานวน ๒ รูป/คน
๔.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ชุด/คน
๔.๓ สําเนาบัตรประจําตัว นักเรียน / นักศึกษา จํานวน ๑ ชุด/คน
๔.๔ หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา จํานวน ๑ ชุด/ทีม
๔.๕ แนวคิดหลัก และรูปแบบการนําเสนอ
เงื่อนไขการสงผลงานเขาประกวด (กรุณาอานกอนสมัคร)
๑. ผูส ง ผลงานเข า ประกวดแต ละที มเล า รู ป แบบการนํ า เสนอและข อมู ล ประกอบผลงาน
เพื่อสงเขาประกวดเปน คลิปแนะนําตัวเองและทีมทั้งหมดไมเกิน ๓ นาที โดยบันทึกเปนไฟล mp4 ลงบนแผน
VCD หรือ DVD ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
๑.๑ ชื่อเรื่องภาษาไทย (ตองสอดคลองกับหัวขอเนื้อหา)
๑.๒ แนวความคิดในการผลิตสื่อวีดิทัศน “ของดีบานฉัน”
๑.๓ แรงบันดาลใจในการผลิตสื่อวีดิทัศน “ของดีบานฉัน”
๑.๔ จะผลิตในรูปแบบใด เชน หนังสั้น สารคดีสั้น มิวสิควีดิโอ ฯลฯ
๑.๕ เลาโครงเรื่อง “ของดีบานฉัน” ประกอบดวย คํานํา , เนื้อเรื่อง , สรุป
๒. ผลงานที่ นํ า เสนอต อ งเป น ผลงานที่ ผ ลิ ต ขึ้ น ใหม ไม เ คยได รั บ รางวั ล หรื อ เผยแพร
สูสาธารณชน ผานสื่อใดๆ มากอน
๓. ผู สงผลงานเข า ประกวดสามารถสงผลงานไดไมเ กิน ๑ เรื่ อง ตอ ๑ ทีม ที่สง ผลงานเข า
ประกวด โดยผูสงผลงานเขาประกวดจะตองสําเนาตนฉบับเก็บไวเอง (ขอสงวนไมคืนผลงาน)
๔. ผูสง ผลงานเขาประกวดเปนผูรับผิดชอบตอลิขสิทธิ์ของขอมูล โดยตองไมละเมิดกฎหมาย วา
ดวยลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญาและมีการอางอิงถึงแหลงที่มาอยางชัดเจน
๕. ผูสมัครตองเปนผูเตรียมอุป กรณ และดําเนินการผลิตเองทุกขั้นตอน โดยไมจํากัดอุป กรณ
ในการถายทํา
๖. สํานักประชาสัมพันธเขต ๖ จะสนับสนุนงบประมาณการผลิต ใหกับทีมที่ผานรอบคัดเลือก
(ทีมละ ๕,๐๐๐ บาท) ทั้งนี้ ทีมที่ผานรอบคัดเลือกจะตองผ านการอบรมการผลิตสื่อวีดิทัศน “ของดีบานฉั น”
จากสํานักประชาสัมพันธเขต ๖ จนจบหลักสูตร จึงจะไดงบประมาณสนับสนุนดังกลาว
๗. หนังสั้นจะตองมีโลโกของกรมประชาสัมพันธในตอนทายเรื่อง (สํานักประชาสัมพันธเขต ๖
จัดทําใหในวัน WORK SHOP)
๘. ผลงานที่ผลิตมีความยาว ๕-๗ นาที ผลิตเสร็จเรียบรอยแลวใหบันทึกเปนไฟล mp4 ลงบน
แผน VCD หรือ DVD
๙. ผลงานหนังสั้นที่ไดรับรางวัลทุกเรื่องถือเปนกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของ สํานักประชาสัมพันธ
เขต ๖

/กําหนดการ...
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กําหนดการ
ลําดับที่ วัน / เดือน / ป
๑
ตัง้ แตบัดนี้เปนตนไป

รายละเอียด
เปดรับผลงาน (รอบคัดเลือก) สงรูปแบบการนําเสนอ
(Plot) ภาพยนตรสั้น “ของดีบานฉัน” ความยาวไม
เกิน ๔ หนากระดาษ A๔
๒
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ปดรับผลงาน (รอบคัดเลือก)
๓
วันอาทิตยที่ 10 มิถุนายน ๒๕๖๑
ประกาศทีมเขารอบ (๑๒ ทีม) ประกาศผลทีมที่
เขารอบ ทาง http://region6.prd.go.th/
๔
วันที่ 16-17 มิถุนายน ๒๕๖๑
ทีมที่เขารอบเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
(Workshop) เรื่อง “เทคนิคการสรางสรรคภาพยนตร
สั้นใหมีคณ
ุ ภาพ” โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
ดานการจั ดทํา ภาพยนตร และผูทรงคุณวุฒิ
ดานสื่ อสารมวลชน
๕
วันศุกรที่ 20 กรกฎาคม ๒๕๖๑
วันสิ้นสุดการสงรูปแบบการนําเสนอประกวด
“อัตลักษณชายแดนใต ครั้งที่ ๔” ความยาว ๕-๗ นาที
ดวยไฟลนามสกุล .mp4 ในรูปแบบ VCD หรือ DVD
๖
วันอาทิตยที่ 5 สิงหาคม ๒๕๖๑
คณะกรรมการตัดสินการประกวดประกาศผลรางวัล
หมายเหตุ : วัน เวลา และสถานที่ในการมอบรางวัลทางผูจัดจะแจงใหทราบอีกครั้ง

รายละเอียด
รอบคัดเลือก
๑. ผูสนใจสงผลงานหนังสั้นเขาประกวดสามารถกรอกรายละเอียดการสมัครในเอกสารที่แนบมา
๒. ยื่ น ใบสมั ค รพร อ มเอกสาร/หลั ก ฐานแนวคิ ด และรู ป แบบการนํ า เสนอ (Plot) ด ว ยตนเองที่
สวนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ สํานักประชาสัมพันธเขต ๖ เลขที่ ๔๐ ถนนนิพัทธสงเคราะห ๑
อํ า เภอหาดใหญ จั ง หวั ด สงขลา ๙๐๑๑๐ โทร/โทรสาร ๐๗๔ ๒๔๓๗๓๐ (ภายในวั น พฤหั ส บดี ที่
31 พฤษภาคม ๒๕61)
๓. หรื อ ส ง ใบสมั ค รทางไปรษณี ยด ว นพิ เศษ (EMS) โดยวงเล็ บ มุม ซอง "ประกวดหนั ง สั้ น อัต ลั ก ษณ
ชายแดนใต ครั้งที่ ๔” จะถือเอาวันที่ตราประทับไปรษณียตนทาง เปนวันรับเอกสาร
รอบตัดสิ น
ผู ส มัค รทุก ที ม ที ่ผ  า นเขา รอบ จะตอ งเขา รว มฝก อบรมการผลิต สื ่อ วีด ิท ัศ น “ของดี บ า นฉั น ”
(ตลอดหลัก สูต ร) โดยสํา นักประชาสั มพั นธเขต ๖ จะสนับ สนุน คา ใช จ า ยในการผลิต สื่อ ดัง กลา ว (เฉพาะทีม
ที่ผานเขารอบเท านั้น) เพื่อส งเขา ประกวด ที มละ ๕,๐๐๐ บาท

/รางวัลในการประกวด...

-๔ -

รางวัลในการประกวด
๑. รางวัลชนะเลิศ
จํานวน ๑ รางวัล
ทุนการศึกษา ๕๐,๐๐๐ บาท
พรอม โลเกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
จํานวน ๑ รางวัล
ทุนการศึกษา ๓๐,๐๐๐ บาท
พรอม โลเกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
จํานวน ๑ รางวัล
ทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท
พรอม โลเกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ
๔. รางวัลชมเชย
จํานวน ๑ รางวัล
ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท
พรอม โลเกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ
๕. รางวัลผูชมสูงสุด
จํานวน ๑ รางวัล
ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท
พรอม โลเกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ
(พิจารณาจากจํานวนผูกด Like , Share และ View จากสื่อออนไลน YouTube ที่ทางผูจัดเปน
ผูดาํ เนินการเทานั้น)
สําหรับทีมผูผา นการคัดเลือก (จํานวน 12 ทีม) จะไดรับใบประกาศนียบัตร จากสํานักประชาสัมพันธเขต ๖
คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินรางวัล
คณะกรรมการตัดสิน ไดแก ผูทรงคุณวุฒิดานสื่อประชาสัมพันธ และผูทรงคุณวุฒิดานสื่อสารมวลชน ฯลฯ
เกณฑ การพิจ ารณาตั ดสิ น ประกอบด วย
๑. แกนของเรื่อง (Theme)
๑.๑ มีความสมบูรณสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ
๑.๒ โครงเรื่องที่นําเสนอตองไมเคยเขาประกวดหรือไดรับรางวัลใดมากอน
๒. เนื้อหา
๒.๑ ตองนําเสนอและแสดงออกอยางเหมาะสม
๒.๒ ถายทอดเรื่องราวที่เกี่ยวของกับการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
๓. เทคนิคของภาพยนตร
๓.๑ การลําดับภาพ
๓.๒ การจัดภาพ มุมมองของกลอง
๓.๓ เทคนิคการตัดตอ
๔. ความสมบูรณและองคประกอบของสื่อวีดิทัศน
๔.๑ ระบบเสียงและระบบภาพมีความสัมพันธกัน
๔.๒ เสียงชัดเจน

๒๐ คะแนน
๓๐ คะแนน

๒๕ คะแนน

๑๐ คะแนน

/๕. ความคิดสรางสรรค...
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