
 

 

หลักเกณฑ์การประกวดหนังสั้นวิทยาศาสตร์ 

ภายใต้หัวข้อ  “Bio-Circular-Green (BCG) Economy – พัฒนาเยาวชนภูมิภาคให้ก้าวไกล 

ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ครั้งท่ี 1   

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

 การประกวดหนังสั ้นวิทยาศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ   “Bio-Circular-Green (BCG) Economy - พัฒนา

เยาวชนภูมิภาคให้ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ครั้งที ่ 1  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ

เทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 

ศรีสินทรามหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดา

แห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและสังคมไทยหันมาใส่ใจความสำคัญของวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งอยู่รอบตัวเรา รวมทั้งสร้างทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับหนังส้ันวิทยาศาสตร์ และยกระดับ

การส่ือสารวิทยาศาสตร์ให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

1. คุณสมบัติของผู้ประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1.1 ประเภทที่ 1 ระดับมัธยมศึกษา  

- ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้ท่ีกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) ในจังหวัดแพร่และ

จังหวัดใกล้เคียง 

- ทีมละไม่เกิน 5 คน โดย 1 คน สามารถสังกัดได้ 1 ทีมเท่านั้น 

1.2 ประเภทที่ 2 ระดับอุดมศึกษา 

- ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้ท่ีกำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาในจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียง 

- ทีมละไม่เกิน 5 คน โดย 1 คน สามารถสังกัดได้ 1 ทีมเท่านั้น 

2. ขั้นตอนการสมัคร 



- ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดผลงานหนังส้ัน สามารถเข้ากรอกใบสมัครและยอมรับ

เงื่อนไขหลักเกณฑ์การส่งผลงานผ่าน google form  

- กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้สมบูรณ์ 

3. รายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด  ดังนี้ 

3.1 ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารการสมัคร ดังนี้ 

▪ ใบสมัคร 

▪ Concept Paper (รอบคัดเลือก) มีรายละเอียด ดังนี้ ช่ือเรื่อง แนวคิด 

(Concept) เค้าโครงเรื่อง (Plot) โดยเล่าเรื่องย่อตั้งแต่ต้นจนจบ คุณค่าทาง

วิทยาศาสตร์ท่ีได้ และแรงบันดาลใจ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4   

▪ ผลงานคลิป VDO  ความยาวไม่เกิน 5-7 นาที พร้อมกับส่ง DVD จำนวน 1 

แผ่น 

▪ แบบยินยอมการเผยแพร่ผลงาน  

▪  Upload ผ่านช่องทาง google form มีกำหนดส่งได้ต้ังแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 

สิงหาคม  2565 

3.2 คณะกรรมการจะคัดเลือกรอบแรกจาก Concept Paper ท้ังหมดของผู้ส่งผลงานให้เหลือเพียง  

8 ทีม ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 15 สิงหาคม 2565  โดยผลการตัดสินของ

คณะกรรมการให้ถือเป็นท่ีส้ินสุด  

3.3 ตัดสินผลการประกวด พิจารณารอบตัดสิน 

3.3.1 ทีมท่ีผ่านการคัดเลือก 8 ทีม ระดับมัธยมศึกษา 4 ทีม และระดับอุดมศึกษา 4 ทีม  

นำ Concept Paper ไปผลิตหนังส้ันวิทยาศาสตร์ท่ีมีความยาวอย่างน้อย 5 นาที  

แต่ไม่เกิน 7 นาที (รวมไตเต้ิลและเครดิตปิดท้าย) ไม่จำกัดวิธีการนำเสนอ  

กำหนดส่งผลงานหนังสั้นถึงวันที่  5 สิงหาคม 2565  

3.3.2 ความละเอียดของหนังส้ันจะต้องมีความละเอียดระดับ HD ขึ้นไป โดยมีขนาดไฟล์ 1920 

x 1080 pixel ขึ้นไป และบันทึกไฟล์ท่ีมีนามสกุล .MOV/.MPEG/.MP4 โดยอัพโหลด

ผลงานลง Google Form และบันทึกในแผ่น DVD จำนวน 1 ชุด 

3.3.3 การส่งหนังส้ันเข้าประกวด ให้ส่งไฟล์ในรูปแบบ .MOV/.MPEG/.MP4 ให้ตรวจสอบไฟล์

ให้เรียบร้อยและถูกต้อง หากเกิดข้อผิดพลาดหรือไฟล์เสียหาย คณะผู้จัดงานจะไม่

รับผิดชอบในความเสียหาย 



3.3.4 ใช้ภาษาไทยในการนำเสนอ โดยต้องมีคำบรรยายภาษาไทย (Subtitle) กำกับ ถ้าใช้

ภาษาอื่นท่ีไม่ใช่ภาษาไทยในการนำเสนอ ต้องใส่คำบรรยายท่ีแปลเป็นภาษาไทย 

3.3.5 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องดำเนินการผลิต/จัดทำหนังส้ันด้วยตนเองเท่านั้น โดยไม่

คัดลอก ทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ของ

ผู้อื่น รวมทั้งไม่สามารถว่าจ้างให้ผู้อื่นผลิต/จัดทำผลงานแทนได้ 

3.3.6 ผลงานท่ีส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยเผยแพร่หรือส่งเข้าประกวดมาก่อน หากตรวจพบ

คณะผู้จัดงานขอตัดสิทธิ์ในการประกวดทันที 

3.3.7 เนื้อหาสาระของหนังส้ัน ต้องไม่พาดพิงเรื่องการเมอืง ก่อให้เกิดการขัดแย้ง และต้องไม่

เข้าข่ายหมิ่นสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ใช้ถ้อยคำท่ีสุภาพ ไม่ดูถูก ดูหมิ่น 

เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขัดแย้งต่อขนบธรรมเนียม

ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรมของหลักศาสนาใด 

3.3.8 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ 

เสียง คลิปวีดีโด ซอฟแวร์ หรืออื่นใดท่ีใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมาย

ว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ รวมทั้งมีการอ้างอิงถึงแหล่งท่ีมาได้อย่างชัดเจน 

3.3.9 ผลงานท่ีส่งเข้าประกวด ทางคณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืน 

3.3.10 ผลงานท่ีได้รับรางวัลท้ังหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระ

เกียรต ิ

3.3.11 ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นท่ีส้ินสุด 

 3. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 

• ต้ังแต่บัดนี้ถึงวันท่ี 5 สิงหาคม 2565  เปิดรับสมัครและส่งใบสมัคร, Concept Paper,  

        คลิปวีดีโอ ผ่าน Google Form 

(ส่งผลงานภายในเวลา18.00น.) 

• วันท่ี 15 สิงหาคม 2565   ประกาศรายช่ือทีมท่ีผ่านรอบคัดเลือก 8 ทีม เวลา  

        10.00 น. 

• วันท่ี 18 สิงหาคม 2565  ตัดสินผลการประกวดและประกาศผลการตัดสิน  

       เวลา 16.30 น. 



4. เกณฑ์การประกวด 

4.1 เกณฑ์การประกวดรอบคัดเลือก คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี ้

หัวข้อพิจารณา ประเด็นพิจารณา คะแนน 

1. ช่ือเรื่อง (10 คะแนน) - น่าสนใจสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด 

- มีความคิดสร้างสรรค์ 

5 

5 

2. แนวคิด (15 คะแนน) - ประเด็นปัญหาในการทำหนังส้ันวิทยาศาสตร์ 

- สามารถอธิบายแนวคิดได้ชัดเจนสอดคล้อง

กับหัวข้อการประกวด 

10 

15 

3. คุณค่าวิทยาศาสตร์ท่ีได้  

(30 คะแนน) 

-  การนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ 

-  ประโยชน์ท่ีผู้ชมจะได้จากหนังส้ัน 

20 

10 

4. เค้าโครงเรื่อง (25 คะแนน) - ลำดับขั้นตอนของเนื้อเรื่อง 

- การส่ือสาร 

15 

10 

5. แรงบันดาลใจในการผลิต

หนังส้ันวิทยาศาสตร์  

(10 คะแนน)   

- ความน่าสนใจ และการดึงดูด 10 

 

4.2 เกณฑ์การประกวดรอบตัดสิน คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี ้

หัวข้อพิจารณา ประเด็นพิจารณา คะแนน 

6. ความคิดสร้างสรรค์  

(25 คะแนน) 

- ออกแบบการเล่าเรื่องและการผลิตผลงานได้

อย่างสร้างสรรค์ ไม่ได้ดัดแปลงหรือคัดลอก

จากผลงานผู้อื่น 

- สอดแทรกวิธีการนำเสนอผลงานท่ีแปลกใหม่ 

น่าสนใจ ชวนให้ติดดาม 

- ใช้ภาษาในการนำเสนอท่ีเข้าใจง่าย เหมาะสม 

10 

 

 

 

10 

 

5 



7. เนื้อหา (30 คะแนน) - ผลงานมีความสอดคล้องกับหัวข้อการ

ประกวด (BCG) สามารถตีความและเล่าเรื่อง

ให้ผู้ชมเข้าใจแนวคิด (Concept) ได้ชัดเจน 

- ความเหมาะสมของเนื้อหา น่าสนใจ น่า

ติดตาม 

- ความถูกต้องของข้อมูลวิทยาศาสตร์ 

10 

 

 

10 

 

10 

8. เทคนิคการถ่ายทำ 

(20 คะแนน) 

- การเรียบเรียงเรื่องราว/การถ่ายทอดเรื่องราว 

- การใช้มุมกล้อง และขนาดภาพเพื่อเล่าเรื่อง  

- สถานท่ีถ่ายทำ แสง การจัดฉาก  

- ความสมบทบาทของนักแสดง  

5 

5 

5 

5 

9. คุณภาพในการผลิต  

(20 คะแนน) 

- การลำดับภาพ  

- การตัดต่อสมบูรณ์แบบและลงตัว 

- คุณภาพของเสียง ความเหมาะสมของดนตรี 

- ความสวยงามของผลงานในภาพรวม 

5 

5 

5 

5 

10. เวลา (5 คะแนน) - การรักษาเวลาภายใน 5-7 นาที 

- ความยาวเกิน 7 นาที 

- ความยาวน้อยกว่า 5 นาที 

5 

4 

3 

 

5. รางวัล 

รางวัลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ผลการตัดสินของ

คณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด แต่ละระดับมีรายละเอียดรางวัล ดังนี้ 

▪ รางวัลชนะเลิศ                       เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 

▪ รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 

▪ รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 

▪ รางวัลชมเชย   โล่รางวัลและเกียรติบัตร 

6. วิธีการสมัครแข่งขัน 



6.1 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัคร และกรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มท่ีกำหนด พร้อม

เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง อัพโหลดผ่าน Google Form ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 

6.2 ประกาศรายช่ือทีมท่ีผ่านการคัดเลือก ในวันท่ี 15 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ท่ี 

https://www.facebook.com/BasicScienceMaejoPhrae/ หรือ 

http://sciweek.phrae.mju.ac.th/ 

6.3 ทีมท่ีผ่านการคัดเลือกส่งผลงานผ่านทาง Google  form และ ส่ง DVD จำนวน 1 แผ่น ภายใน

วันท่ี 5 สิงหาคม 2565 โดยส่งทางไปรษณีย์มาท่ี  

อาจารย์อโนชา สุภาวกุล (การประกวดหนังส้ันวิทยาศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้–แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  

17 หมู่ 3 ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140 

6.4 ประกาศผลการตัดสิน วันท่ี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น. ท่ี 

https://www.facebook.com/BasicScienceMaejoPhrae/ หรือ 

http://sciweek.phrae.mju.ac.th/ 

7. ติดต่อสอบถามรายละเอียด 

สอบถามรายละเอียดได้ท่ี อาจารย์อโนชา สุภาวกุล โทรศัพท์ 081 950 5269 

 

 

http://sciweek.phrae.mju.ac.th/
http://sciweek.phrae.mju.ac.th/

