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ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 
เรื่อง กำรประกวดคลิปวิดีโอโครงกำรสื่อสร้ำงสรรค์เพื่อกำรขยำยผลธนำคำรปูม้ำ  

และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรปูม้ำ 
 

 ด้วย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ได้รับมอบหมำยจำกคณะรัฐมนตรี ให้ร่วมกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกิจกรรมขยำยผลธนำคำรปูม้ำ เพ่ือเพ่ิมจ ำนวนและคืนควำมอุดมสมบูรณ์ให้กับ
ทรัพยำกรปูม้ำในท้องทะเลไทย จึงได้จัดให้มีกำรประกวดผลงำนคลิปวิดีโอโครงกำรสื่อสร้ำงสรรค์เพ่ือ 
กำรขยำยผลธนำคำรปูม้ำ และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรปูม้ำขึ้น โดยแบ่งกำรประกวดออกเป็น 2 ระดับ คือ  
1. ระดับเยำวชน และ 2. ระดับบุคคลทั่วไป ซึ่งในแต่ระดับแบ่งกำรประกวดออกเป็น 2 หัวข้อ คือ  
1. “ธนำคำรปูม้ำ” กับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ยั่งยืน และ 2. “ไม่จับ/ไม่ซื้อ/ไม่กิน” ปูม้ำที่มีไข่แก่นอก
กระดอง - ปูม้ำที่มีขนำดเล็ก โดยได้จัดท ำรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศนี้เพ่ือใช้ประกอบกำรเสนอผลงำนเข้ำ
ร่วมประกวด ซึ่งก ำหนดระยะเวลำให้ผู้เสนอผลงำนฯ จัดส่งรำยละเอียดไปยัง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำต ิ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

  ผู้สนใจสำมำรถติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ทุกวันท ำกำร  
ณ คณะท ำงำนขยำยผลธนำคำรปูม้ำ กองประเมินผลและจัดกำรควำมรู้กำรวิจัย  
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ  
 เลขที่ ๑๙๖  ถนนพหลโยธิน  แขวงลำดยำว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหำนคร    
 รหัสไปรษณีย์ ๑๐๙๐๐   

โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕  ต่อ  ๕๙๐  และ  ๕๙๑ 
โทรสำร ๐ ๒๕๗๙ ๐๔๕๕   
Email: pooma@nrct.go.th 
Website: http://www.nrct.go.th  
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ข้อก ำหนดกำรเสนอผลงำนเข้ำร่วมประกวด 
คลิปวิดีโอโครงกำรสื่อสร้ำงสรรค์เพื่อกำรขยำยผลธนำคำรปูม้ำ และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรปูม้ำ 

จัดโดย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ร่วมกับ 
หน่วยงำนเครือข่ำยขยำยผลปูม้ำเพื่อ “คืนปูม้ำสู่ทะเลไทย” ตำมมติคณะรัฐมนตรี 

 
1. ข้อก ำหนดกำรประกวดผลงำน   

 ด้วย คณะรัฐมนตรี ได้มอบหมำยให้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)  กระทรวงพำณิชย์  
กรมประมง กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ธนำคำรออมสิน บริษัทประชำรัฐรักสำมัคคี บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จ ำกัด และส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) ร่วมกันด ำเนินกิจกรรมขยำยผลธนำคำรปูม้ำเพื่อเพิ่ม
จ ำนวนและคืนควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรปูม้ำให้ท้องทะเลไทย 

ส ำนักงำนฯ ร่วมกับหน่วยงำนควำมร่วมมือ จึงได้จัดให้มีกำรประกวดผลงำนคลิปวิดีโอโครงกำรสื่อสร้ำงสรรค์
เพื่อกำรขยำยผลธนำคำรปูม้ำ และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรปูม้ำขึ้น เพื่อให้ประชำชนทั่วไปได้ตระหนักถึงควำมจ ำเป็นและ
เห็นถึงควำมส ำคัญของกำรท ำธนำคำรปูม้ำจนเกิดกำรขยำยผลในพื้นที่ต่ำงๆ และสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ปลูกจิตส ำนึก
ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรปูม้ำ รวมทั้งให้ชำวประมงและประชำชนทั่วไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรจับ กำรซื้อ  
กำรขำย หรือกำรบริโภคปูม้ำที่ไม่เหมำะสม ซึ่งส่งผลต่อปริมำณปูม้ำที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ำร่วม
ประกวดคลิปวิดีโอในรูปแบบที่จะช่วยสร้ำงกำรจดจ ำ ดึงดูดควำมสนใจ สำมำรถสื่อสำรเรื่องรำวให้เข้ำใจได้ง่ำย โดยมี
ข้อก ำหนดในกำรประกวดผลงำนคลิปวิดีโอ ดังนี้ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมให้เยำวชนและประชำชนทั่วไป ได้แสดงแนวคิดและควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน

คลิปวิดีโอที่เป็นประโยชน์ต่อกำรขยำยผลธนำคำรปูม้ำและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรปูม้ำ 
2. เพื่อให้เกิดสื่อรณรงค์ สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ให้ชำวประมง/ประชำชนทั่วไปเห็นถึงควำมส ำคัญ หรือเห็น

ต้นแบบแห่งควำมส ำเร็จของธนำคำรปูม้ำ จนเกิดกำรจัดตั้งธนำคำรปูม้ำในพื้นที่ต่ำงๆ เพิ่มขึ้น 
3. เพื่อให้เกิดสื่อรณรงค์ สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และปลูกจิตส ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรปูม้ำ ที่น ำไปสู่

กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม  
 

ระดับกำรประกวด   
 กำรประกวดแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 

1. ระดับเยำวชน     
2. ระดับบุคคลทั่วไป 
 

หัวข้อกำรประกวด 
กำรประกวดในแต่ละระดับแบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ 
1. “ธนำคำรปูม้ำ” ... กับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ยั่งยืน 
2. “ไม่จับ/ไม่ซื้อ/ไม่กิน” ปูม้ำที่มีไข่แก่นอกกระดอง – ปูม้ำที่มีขนำดเล็ก 

 

กำรให้รำงวัล 
กำรให้รำงวัลในแต่ละระดับ และแต่ละหัวข้อ ประกอบด้วย 
รำงวัลชนะเลิศ  เงินรำงวัล 2๐,๐๐๐ บำท พร้อมโล่รำงวัลและเกียรติบัตร จ ำนวน 1 รำงวัล 
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรำงวัล 15,๐๐๐ บำท พร้อมโล่รำงวัลและเกียรติบัตร จ ำนวน 1 รำงวัล 
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรำงวัล 1๐,๐๐๐ บำท พร้อมโล่รำงวัลและเกียรติบัตร จ ำนวน 1 รำงวัล 
อนึ่ง ในกรณีที่ไม่มีผลงำนที่สมควรได้รับรำงวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับ 1 และมีเงินรำงวัลยังไม่ได้จ่ำย 

แต่มีผลงำนในล ำดับรองลงมำที่สมควรได้รับรำงวัล ให้น ำเงินรำงวัลไปเพิ่มจ ำนวนรำงวัลในระดับรองลงมำได้ แต่ใน



๒ 

กรณีที่มีผลงำนสมควรได้รับรำงวัลระดับชนะเลิศ มำกกว่ำ 1 รำงวัล ให้น ำเงินรำงวัลในระดับชนะเลิศ และรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 มำรวมกัน และแบ่งให้แก่ผู้ได้รับรำงวัลชนะเลิศจ ำนวนเท่ำกัน โดยไม่มีกำรให้รำงวัลในระดับรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 และในกรณีที่มีผลงำนที่สมควรได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 มำกกว่ำ 1 รำงวัล ให้น ำเงินรำงวัลใน
ระดับรองชนะเลิศ อันดับ 1 และรองชนะเลิศ อันดับ 2 มำรวมกัน และแบ่งให้ผู้ได้รับรำงวัลในระดับรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 จ ำนวนเท่ำกัน โดยไม่มีกำรให้รำงวัลระดับรองชนะเลิศ อันดับ 2  

 

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงำนเข้ำร่วมประกวด 
1. ผู้ประกวดผลงำนในระดับเยำวชน  ต้องเป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำในระดับมัธยมศึกษำ อำชีวศึกษำ และ

อุดมศึกษำ ของสถำบันกำรศึกษำในประเทศไทย  
2. ผู้ประกวดผลงำนในระดับบุคคลทั่วไป ต้องไม่อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำในระดับใดระดับหนึ่ง  
3. ผู้ประกวดสำมำรถส่งผลงำนได้ทั้งแบบบุคคลหรือทีม โดยไม่ก ำหนดจ ำนวนบุคคลในทีม 
4. ผู้ประกวดส่งผลงำนได้ไม่เกิน 1 ผลงำน ต่อ 1 หัวข้อ   
 

คุณสมบัติของผลงำนที่ส่งเข้ำร่วมประกวด 
1. ผลงำนที่ร่วมประกวดต้องเป็นคลิปวิดีโอควำมยำวไม่เกิน 3 นำที ไม่จ ำกัดรูปแบบ วิธีกำรน ำเสนอ โดยสำมำรถ

ส่งผลงำนได้ทั้งรูปแบบสำรคดี ไวรัลคลิป หนังสั้น โฆษณำ แอนิเมชั่น หรืออ่ืนๆ  
2. ผลงำนที่ร่วมประกวดต้องสื่อควำมหมำยเก่ียวกับหัวข้อที่ส่งเข้ำประกวด 
3. คลิปวิดีโอที่ส่งประกวดต้องเป็นผลงำนที่สร้ำงสรรค์ขึ้นมำใหม่ ไม่เคยส่งเข้ำประกวดที่ใดมำก่อน

และเป็นผลงำนที่ผู้ส่งเข้ำประกวดสร้ำงสรรค์ด้วยตนเอง มิได้ท ำซ้ ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงของผู้อื่น อันเป็น
กำรละเมิดลิขสิทธิ์ 

4. ผู้ส่งผลงำนจะต้องรับผิดชอบต่อกำรละเมิดลิขสิทธิ์ หรือกำรที่เนื้อหำข้อเท็จจริงในผลงำนที่ส่งเข้ำประกวด
มีลักษณะละเมิดกฎหมำย หำกมีข้อพิพำททำงกฎหมำย ไม่ว่ำในกรณีใดถือเป็นควำมรับผิดชอบของผู้ส่งผลงำน 
 

หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำรำงวัล 
กำรตัดสินรำงวัลจะพิจำรณำจำก 
1. เนื้อหำกำรน ำเสนอ 
2. เทคนิคกำรเล่ำเรื่อง 
3. ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรน ำเสนอ 

 

ส ำนักงำนฯ จะเป็นผู้คัดเลือกและตัดสินผลงำนที่สมควรได้รับรำงวัล ซึ่งด ำเนินงำนโดยคณะกรรมกำร
ประเมินผลงำนที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภำครัฐและเอกชน โดยผลกำรตัดสินของส ำนักงำนฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด จะ
อุทธรณ์มิได้ และหำกพบหลักฐำนในภำยหลังว่ำผลงำนที่ได้รับรำงวัลขำดคุณสมบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ส ำนั กงำนฯ 
พิจำรณำเพิกถอนผลกำรตัดสินและเรียกคืนรำงวัลที่รับไปแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ลิขสิทธิ์ในผลงำนที่ผ่ำนกำรคัดเลือกถือ
เป็นลิขสิทธิ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ที่สำมำรถน ำไปใช้เผยแพร่หรือดัดแปลงเพื่อประโยชน์ของทำง
รำชกำรได้ 

 
2. กำรเสนอผลงำนเข้ำร่วมประกวด  

 

ผู้สนใจที่ประสงค์จะเสนอผลงำนเพื่อเข้ำร่วมประกวดคลิปวิดีโอโครงกำรสื่อสร้ำงสรรค์เพื่อกำรขยำยผล
ธนำคำรปูม้ำ และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรปูม้ำ จะต้องจัดส่งรำยละเอียดตำมที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนด ประกอบด้วย 

1. ใบสมัคร และแนวคิดของผลงำน ดังแบบฟอร์มที่แนบ จ ำนวน 15 ชุด พร้อมไฟล์ในรูปแบบ MS Word 
และในรูปแบบ PDF จ ำนวน 2 ชุด 

2. CD-ROM หรือ Flash Drive บันทึกคลิปวิดีโอที่ส่งเข้ำประกวดในรูปแบบ MP4  จ ำนวน 3 ชุด 
ส่งไปที่ คณะท ำงำนขยำยผลธนำคำรปูม้ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)  

เลขที่ ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร ๑๐๙๐๐  



๓ 

แบบฟอร์มเสนอผลงำนเข้ำร่วมประกวด 
คลิปวิดีโอโครงกำรสื่อสร้ำงสรรค์เพื่อกำรขยำยผลธนำคำรปูม้ำ และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรปูม้ำ 

 
๑. ชื่อผลงำน   ภำษำไทย           

ภำษำอังกฤษ (ถ้ำมี)          

๒. ระดับและหัวข้อที่ส่งเข้ำประกวด  
ระดับ   ระดับเยำวชน     ระดับบุคคลทั่วไป 
หัวข้อ  1. “ธนำคำรปูม้ำ” ... กับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ยั่งยืน 

  2. “ไม่จับ/ไม่ซื้อ/ไม่กิน” ปูม้ำที่มีไข่แก่นอกกระดอง - ปูม้ำที่มีขนำดเล็ก 

๓. รำยชื่อผู้เสนอผลงำน/คณะผู้เสนอผลงำน (โปรดระบุรำยชื่อทุกท่ำน) 
๑ ชื่อ       นำมสกุล        

มือถือ       E-mail:      
2. ชื่อ       นำมสกุล          

มือถือ       E-mail:      

4. อำจำรย์ที่ปรึกษำ (โปรดระบุรำยชื่อทุกท่ำน) 
๑. ชื่อ นำมสกุล       

ต ำแหน่งทำงวชิำกำร              
  มือถือ E-mail:       
๒. ชื่อ นำมสกุล       

ต ำแหน่งทำงวชิำกำร          
 มือถือ E-mail:       

5. สถำบันกำรศึกษำที่สังกดั            
    (กรณีเสนอผลงำนในระดบัเยำวชน) 

6. สถำนที่ติดต่อ (กรุณำระบุรำยละเอียดให้ครบถ้วน)        
            
 โทรศัพท์      โทรสำร        
 E-mail             

7. แนวคิดของผลงำน (ไม่เกิน 1 หน้ำกระดำษ A4)       
            
            
             

8. ผู้ติดต่อประสำนงำน (โปรดระบุรำยละเอียดติดต่อที่ใช้ในปัจจุบัน) 
ชื่อ นำมสกุล       

  มือถือ E-mail:       
 
 

    ลงชื่อ                                                         ผู้เสนอผลงำน 
                   (                                                    ) 
                     วันที่          เดือน                   พ.ศ.           . 
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หนังสือยืนยันควำมเป็นเจ้ำของผลงำน 

 
 

ชื่อ-นำมสกุล ผู้เสนอผลงำน/คณะผู้เสนอผลงำน   (โปรดระบุทุกท่ำน)   
ชื่อ-นำมสกุล อำจำรย์ที่ปรึกษำ (ถ้ำมี)   (โปรดระบุทุกท่ำน)     
สถำนที่ติดต่อ             
             
โทรศัพท์       มือถือ       
โทรสำร        E mail       
ขอรับรองว่ำผลงำน เรื่อง (ภำษำไทย)          
             
(ภำษำอังกฤษ)            
             
ที่เสนอเพ่ือขอรับรำงวัลจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) เป็นผลงำนที่ข้ำพเจ้ำและคณะได้
สร้ำงสรรค์ขึ้นเอง ไม่ได้น ำผลงำนของผู้อ่ืนมำท ำซ้ ำ ดัดแปลง หรือลอกเลียนแบบแต่อย่ำงใด  
 

 ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำผู้ลงลำยมือชื่อข้ำงล่ำงนี้ และคณะฯ ยินดียอมรับว่ำ ผลกำรตัดสินรำงวัลของ
คณะกรรมกำรประเมินผลงำนฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด และหำกพบในภำยหลังว่ำข้ำพเจ้ำและคณะได้มีกำรท ำซ้ ำ 
ดัดแปลง หรือลอกเลียนแบบผลงำนของผู้อ่ืน หรือด ำเนินกำรใดที่ไม่สอดคล้องหรือต่ำงจำกที่ได้รับรองไ ว้
ข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำและคณะฯ ยินยอมให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ เพิกถอนผลกำรตัดสินและ
เรียกคืนรำงวัลที่ได้รับทั้งหมด และยินดีรับผิดชอบแต่ฝ่ำยเดียวในควำมเสียหำย กำรร้องเรียน และ  
กำรฟ้องร้องในคดีควำมต่ำง ๆ ที่อำจเกิดข้ึนได้ท้ังสิ้น  

 ข้ำพเจ้ำและคณะฯ ขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร 

 
 
ลงชื่อ..............................................หัวหน้ำคณะ     ลงชื่อ..............................................อำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก 
       (.....................................................)..     (.........................................................).. 
            (ในนำมคณะผู้เสนอผลงำน)    
วันที่ ........../.........................../..............  วันที่ ........../.........................../..............  
 


