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โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
โดย ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
*********************************
ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ กาหนดจัดโครงการประกวด
สื ่อ ประชาสัม พัน ธ์ก ารท่อ งเที ่ย ว 5 จัง หวัด ภาคใต้ช ายแดน เพื ่อ เปิด โอกาสให้ ผู ้ส นใจทั ้ง ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติร่วมส่งผลงานประกวดในรูปแบบคลิปวิดีโอนาเสนอแหล่งท่องเที่ยวใน 5 จังหวัดที่ประทับใจ และ
เป็น สื ่อ กลางในการเชิญ ชวนนัก ท่อ งเที ่ย วมาสัม ผัส วิถ ีช ีว ิต และเรีย นรู ้ก ิจ กรรมต่า ง ๆ ของชุม ชนผ่า น
การท่อ งเที ่ย ว เพื ่อ สร้า งความประทับ ใจและเกิด การแลกเปลี ่ย นวัฒ นธรรมความรู ้ร ะหว่า งชุม ชน
กับนักท่องเที่ยว ทั้งยังช่วยให้สถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนในระดับนานาชาติ ทาให้ชุมชนมีการ
รักษาวัฒนธรรมอันดีและปรับปรุงมาตรฐานการรองรับนักท่องเที่ ยวให้ดียิ่งขึ้น
1. วัตถุประสงค์
1.1. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดในภาคใต้ สู่สาธารณชนทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศ
1.2. เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาท่องเที่ยวในพื้นที่
1.3. เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผู้สนใจได้มีพื้นที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของตนเอง
อย่างสร้างสรรค์ ในการผลิตสื่อออกสู่สาธารณชน และเป็นผลงานที่ผลิตไปใช้ในอนาคต
2. คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
2.1. นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
2.2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะจัดทาคนเดียวหรือเป็ นทีมก็ได้ แต่จะส่งผลงานได้คนละ 1 ผลงาน
เท่านั้น
3. รายละเอียดของผลงานและการส่งผลงานประกวด
3.1. ผลงานที่ส่งประกวดแบ่ง 2 ประเภท คือ เป็นคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 1 นาที หรือสารคดีไม่
จากัดความยาว ไม่จากัดรูปแบบและเทคนิคการนาเสนอผลงาน
3.2. ชื่อเรื่องชัดเจนและสื่อถึงผลงาน
3.3. เนื้ อ หาต้ อ งเกี่ ย วกั บ ประเด็ น การส่ งเสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว ในพื้ น ที่ 5 จั งหวั ด ภาคใต้ ช ายแดน
(สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)
3.4. ผลงานต้องเป็นงานริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ไม่แปลง เลียนแบบ ลอก ทาซ้า
ผลงานของผู้ อื่น และสื่ อที่น ามาใช้ประกอบในคลิป วีดี โอจะต้องไม่ละเมิดลิ ขสิท ธิ์ หากมีการ
ละเมิดลิ ขสิ ท ธิ์ห รือทรั พย์ สิ น ทางปั ญ ญาใด ๆ ให้ ถือเป็ นความรับ ผิ ดชอบของผู้ ส่ งผลงานเข้ า
ประกวด
3.5. ภาษาที่ใช้ในผลงานเป็นภาษาท้องถิ่น /ประเทศของตนเอง แต่จะต้องมี subtitle (คาบรรยาย)
เป็นภาษาอังกฤษ
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3.6. ผลงานความละเอียดมากกว่า 720-30p (1280 x 720 พิกเซล, 29.70fps) ในรูปแบบไฟล์ AVI,
MP4, WMV หรือ MOV
3.7. รายละเอียดภายในผลงาน ประกอบด้วย
- ชื่อเรื่อง
- เนื้อหา
- End Credit
- Logo ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(Link : http://asean.psu.ac.th/logo)
3.8. คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลใดรางวัลหนึ่ง หากผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ผ่าน
เกณฑ์การพิจารณาที่กาหนดโดยคณะกรรมการฯ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
3.9. การส่ งผลงานเข้าประกวดให้ ส่ ง 2 ไฟล์ คื อไฟล์ ที่ มี คาบรรยายภาษาอังกฤษ และไฟล์ ที่ ไม่ มี
ค าบรรยายภาษาอั ง กฤษ โดยการอั พ โหลดขึ้ น Google Drive และส่ ง ลิ ง ก์ พร้ อ มแนบ
ใบสมั ค รเข้ า ร่ ว มโครงการฯ (ระบุ ในหั ว ข้ อ อี เมลว่ า “ส่ ง ผลงานประกวดสื่ อ ”) มาที่ อี เมล
suwanon.c@psu.ac.th ภายในวันนี้ถึงวันที่ 26 เมษายน 2562
4. การประกวดแบ่งเป็น 2 รอบ
4.1. รอบคัดเลือก
- ผู้สนใจส่งผลงานมายังศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2562
- เปิดให้โหวตผลงานที่ส่งเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2562
- ปิดการโหวต ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น.
- ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
- ผู้ที่ผ่ านการคัดเลื อกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลั กสู ตร “การผลิ ตสื่ ออย่างมืออาชีพ ”
ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
4.2. รอบชิงชนะเลิศ
- ผู้ที่ผ่านรอบคัดเลือก ต้องส่งผลงานเข้ามาใหม่ ภายในวัน ที่ 13 – 31 พฤษภาคม 2562
(เป็นผลงานใหม่หรือปรับปรุงผลงานเดิม)
- เปิดให้โหวตผลงานที่ส่งเข้ามาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2562
- ปิดการโหวต ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น.
- ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562
5. เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์การตัดสินแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
- คะแนนคุณภาพผลงาน 70%
- คะแนนจากการโหวต 30%
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6. รายละเอียดรางวัล
รางวัลแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ คลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 1 นาที และสารคดีไม่จากัดความยาว
- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล จานวน 1 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล
- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จานวน 5 รางวัล
7. เงื่อนไขการประกวด
7.1. ผลงานสามารถส่งได้คนละ 1 ผลงาน เท่านั้น
7.2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน
7.3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดยินยอมให้ลิขสิทธิ์ของผลงานที่ส่งเข้าประกวดตกเป็นของศูนย์อาเซียนศึกษา
ดร.ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7.4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

