
หลักเกณฑ์การเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอ  
“The Free Thai Movement รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย” 

 
๑. วัตถุประสงค์ของการประกวดคลิปวิดีโอ 

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “The Free Thai Movement รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย” ต้องการให้
น าเสนอบทบาทของขบวนการเสรีไทย ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2484-2488)  เรื่องราวที่น้อยคน
นักจะได้รับรู้ ได้ถูกน ามาเปิดเผยเพ่ือให้สาธารณชนได้ตระหนักถึงความกล้าหาญ ความเสียสละ และความ
อดทน เพ่ือรักษาประเทศชาติอันเป็นที่รักและหวงแหน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1.1 เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติและคุณประโยชน์ของขบวนการเสรีไทยที่มีต่อประเทศชาติ 
1.2 เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ข้อมูลส าคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทย 
1.3 เพ่ือให้อนุชนรุ่นหลังตระหนักถึงความรักชาติ ความเสียสละ และอุทิศตนโดยไม่หวังผลตอบแทน และ

สืบสานคุณความดีอันยิ่งใหญ่ให้คงอยู่ตลอดไป 
1.4 เพ่ือเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ขบวนการเสรีไทยกับความคิดเห็นของอนุชนรุ่นหลัง 
 

๒. เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมการประกวด 
 ๒.๑ เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีหรืออนุปริญญา 
 ๒.๒ สมัครเข้าร่วมประกวดเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีมได้ไม่เกินทีมละ 1-7 คน (สามารถศึกษาอยู่ต่าง

สถาบันฯ และคณะได้) 
 ๒.๓ สมัครออนไลน์พร้อมดาว์นโหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ library.nida.ac.th เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้จนถึง         

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561   
 ๒.๔ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดในวันถัดไปจากวันที่สมัคร 
 2.5 หนึ่งทีมสามารถส่งผลงานได้ 1 ชิ้น เท่านั้น 
 ๒.6 คลิปความยาวไม่เกิน 5 นาที ไฟล์สกุล .MP4 ความละเอียด 1080 p 16:9 
 2.7 การส่งผลงานประกอบด้วย 
  1) อัปโหลดฝากไฟล์วิดีโอ พร้อมส่ง link  
  2) ข้อมูล ชื่อคลิปวิดีโอ และแนวคิดในการสร้างสรรค์งาน ในรูปแบบ PDF 
  ส่งมาที่ e-mail : kantaya.k@nida.ac.th ภายในวันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 2.8 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด  
 2.9 ผลงานที่ส่งประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ โดยยินยอมให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในทุกกรณี  ทั้งนี้ผู้สมัครต้องส่งเอกสารยินยอมพร้อมลงนามใน
แบบฟอร์ม แล้วส่งทางไปรษณีย์ที่  

   
   ส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
   118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกระปิ กรุงเทพฯ 10240  
   วงเล็มมุมซอง (ประกวดคลิปวิดีโอ)  
   
  ภายในวันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ส่งผลงาน 
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๓. การด าเนินการประกวด 
3.1 รอบคัดเลือก 
 1)  คัดเลือกคลิปวิดีโอโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จ านวน 10 ทีม 
 2)  ประกาศผลรอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ library.nida.ac.th 
3.2 รอบชิงชนะเลิศ 

1) ผู้ผ่านเข้าจากรอบคัดเลือก 10 ทีม ต้องมาน าเสนอผลงานและตอบข้อซักถามคณะกรรมการตัดสิน 
ในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 3003 ชั้น 3   
อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ก าหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง) 

2) ผู้ชนะเลิศรับรางวัลที่ 1, 2, 3 และชมเชย รับเงินรางวลั พร้อมเกียรติบัตร                             
ในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องจิระ บุญมาก ชั้น 3 
อาคารสยามราชกุมารีฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (ก าหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง) 

 
๔.  ขอบเขตเนื้อหาคลิปวิดีโอ 

1)  คลิปวิดีโอต้องมีชื่อเรื่อง 
2)  คลิปวิดีโอมีขอบเขตเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น  
3)  คลิปวิดีโอใช้ภาษาไทยในการน าเสนอ หรือหากน าเสนอด้วยภาษาอ่ืน ต้องมี Subtitle ภาษาไทยก ากับไว้ 
4)  ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะต้องมีเนื้อหาที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดี

ของประชาชน 
5)  ผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออ่ืน ๆ ที่ใช้ในการผลิต

ผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการกระท าผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ 
หากมีการกระท าท่ีผิดกฎหมายดังกล่าว ผู้สร้างสรรค์ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

6)  คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยผ่านการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน 
 

5.  รางวัลในประกวดคลิปวิดีโอ 
 รางวัลที่ 1   เงินรางวัล จ านวน 15,000 บาท 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร 
 รางวัลที่ 2   เงินรางวัล จ านวน 10,000 บาท 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร 
 รางวัลที่ 3   เงินรางวัล จ านวน   8,000 บาท 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร 
 รางวัลชมเชย     เงินรางวัล จ านวน   4,000 บาท 7 รางวลั พร้อมเกียรติบัตร 
 หมายเหตุ:   

1) นักศึกษาทุกคนในทีมท่ีส่งผลงานจะได้รับเกียรติบัตร 
2) รางวัลชมเชย คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับจ านวนรางวัลตามความเหมาะสม  
3) หากคณะกรรมการทราบในภายหลังว่าคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดเคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อนหรือมี

การลอกเลียน สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัลที่ได้รับดังกล่าว 
 
 
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพุทธศาสน์ ๐๒-๗๒๗-๓760 คุณกันตยา ๐๒-๗๒๗-๓๘๓๓  
สามารถติดตามได้ที่ library.nida.ac.th หรือติดตามท่ี Facebook : Nidalibrary 


