
โครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอในหัวข้อ 

“คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน” 
 

๑. เหตุผลความจ าเป็น 

ปัจจุบัน การตระหนักรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโอกาสจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) ซึ่งประกอบด้วย ๑) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and 

Security  Community) ๒) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) และ ๓) 
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio and Cultural  Community) ยังอยู่ในวงจ ากัด
โดยเฉพาะในแวดวงธุรกิจและผู้ประกอบการขนาดใหญ่ อีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่าการเข้ าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ คือการรวมตัวกันเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ จึงขาดการรับรู้เกี่ยวกับ
ประโยชน์ที่จะได้รับในด้านการเมืองและด้านสังคมและวัฒนธรรม 

ดังนั้น กรมอาเซียนจึงเห็นควรประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างรอบด้านยิ่งขึ้น ด้วยการจัดโครงการประกวดหนังสั้นและคลิป
วิดีโอในหัวข้อ “คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน” เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้แบ่งปัน
มุมมอง ประสบการณ์ และทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนทั้งในมิติการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมและ
วัฒนธรรม เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างรอบ
ด้านและลึกซึ้ง รวมทั้งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปลายปี ๒๕๕๘ และเป็นการสร้างความรู้สึกว่าประชาคมอาเซียนมีความเกี่ยวข้องและ
เป็นเร่ืองของประชาชนทุกคน 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโอกาสที่คนไทยจะได้รับจากการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนอย่างรอบด้าน 
๒.๒ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนในปลายปี ๒๕๕๘ และเป็นการสร้างความรู้สึกว่าประชาคมอาเซียนมีความเกี่ยวข้องและ
เป็นเร่ืองของประชาชนทุกคน 

๒.๓ เพื่อน าผลงานที่ชนะการประกวด และผลงานอ่ืนที่ส่งเข้าประกวดไปใช้ในกิจกรรมเพื่อ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสู่สาธารณชนต่อไป 
 
 
 



๒ 

 

๓. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  เดือนพฤษภาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
 

๔. วิธีการด าเนินโครงการ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปส่งหนังสั้น 
หรือคลิปวิดีโอเข้าประกวด โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

๔.๑ เนื้อหาของผลงานท่ีส่งเข้าประกวด   
      - ต้องมีเนื้อหาในหัวข้อ “คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน”  โดยแบ่งผลงานออกเป็น 

๒ ประเภท ได้แก่ ๑) ประเภทหนังสั้น  ความยาวไม่เกิน ๑๕-๒๐ นาที และ ๒) ประเภทคลิปวิดีโอ  ความ
ยาวไม่เกิน ๕ นาที 

     - ผู้ส่งผลงานสามารถตั้งชื่อเร่ืองได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับหัวข้อและเน้ือหา
การประกวด 

     - ความยาวของผลงานรวม title intro และ end credit 
     - ไม่จ ากัดรูปแบบวิธีการน าเสนอและวิธีการถ่ายท า  สามารถใช้ได้ทั้ง AVI, MPEG, MP4, 

MPG, WMV, หรือ MOV โดยมีขนาดไฟล์ขั้นต่ า ๗๒๐ x ๔๘๐ พิกเซล (Pixel) และสามารถใช้
แอพพลิเคชั่น  iMovie, Viva Video หรืออ่ืน ๆ 

๔.๒ คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด  
    - แบ่ ง ออก เป็ น  ๓  ร ะดั บ  ได้ แก่  ๑ )  ร ะดั บมั ธยม ศึกษ า  ๒ )  ร ะดั บอุ ดม ศึกษ า  

และ ๓) ระดับบุคคลทั่วไป     
    - สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบบุคคลหรือเป็นทีม โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 

กรณีส่งผลงานเข้าประกวดแบบเป็นทีม จะต้องเปน็สมาชิกของทมีใดทีมหนึ่งเพียงทีมเดียว 
    - บุคคล/ ทีม สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งประเภทหนังสั้น และคลิปวิดีโอ ประเภท

ละไม่เกิน ๑ เร่ือง 
๔.๓ ระยะเวลาการประกวด  

        - ประชาสัมพันธ์โครงการและรับผลงานเข้าประกวดช่วงเดือน พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๘ (ระยะเวลา ๔ เดือน) 
                 - คัดเลือกผู้ชนะการประกวดประเภทต่าง ๆ โดยคณะกรรมการ ระหว่างวันที่ ๑-๑๔ กันยายน 
๒๕๕๘ 
                 - จัดงานประกาศผลการประกวดและมอบรางวัลวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘  
ที่กระทรวงการต่างประเทศ 
                     - สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ต้ังแตว่ันท่ี ๒๐ พฤษภาคม - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘  



๓ 

 

๔.๔ การสมัครและการส่งผลงาน  ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องส่งผลงานพร้อมเอกสารตาม
รายการด้านล่างไปที่กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ๔๔๓ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร 
๑๐๔๐๐ (วงเล็บมุมซอง “ประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอ”) ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ด้วยตนเอง 
หรือทางไปรษณีย์ โดยนับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 

   ๑ ) ใ บ ส มั ค ร ที่ ก ร อ ก ข้ อ มู ล ค ร บ ถ้ ว น  ( ส า ม า ร ถ ด า ว น์ โ ห ล ด ใ บ ส มั ค ร ไ ด้ ที่ 
www.mfa.go.th/asean หรือ www.facebook.com/ASEANThailand.MFA) 

    ๒) ส าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจ าตัวนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษาของผู้สมัคร  พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง 

   ๓) แผ่น DVD บันทึกผลงานเป็นไฟล์นามสกุล AVI, MPEG, MP4, MPG, WMV หรือ MOV 

จ านวน ๓ แผ่น  
สอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ : ๐๒-๒๐๓-

๕๐๐๐ ต่อ ๑๔๓๙๐ โทรสาร: ๐๒-๖๔๓-๕๒๒๓ Email : asean.thailand.mfa@gmail.com หรือ 
www.facebook.com/ASEANThailand.MFA 

๔.๕ เงินรางวัล 
 

ประเภท 
 

รางวัล 

รางวัลชนะเลิศ   
พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ 
พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ 
พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลรอง 
ชนะเลิศอันดับ ๓ 
พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลชมเชย 
ประเภทละ  
๓ รางวัล 

รางวัลขวัญใจ
มหาชน 

 
หนังสั้น 
ระดับมัธยมศึกษา 
 
ระดับอุดมศึกษา 
 
บุคคลท่ัวไป 

 
๑๒๐,๐๐๐ บาท 

 
๑๒๐,๐๐๐ บาท 

 
๑๒๐,๐๐๐ บาท 

 
๘๐,๐๐๐ บาท  

 
๘๐,๐๐๐ บาท 

 
๘๐,๐๐๐ บาท 

 
๖๐,๐๐๐ บาท 

 
๖๐,๐๐๐ บาท 

 
๖๐,๐๐๐ บาท 

 
๔๐,๐๐๐ บาท 

 
๔๐,๐๐๐ บาท 

 
๔๐,๐๐๐ บาท 

 
๒๐,๐๐๐ บาท 

 
๒๐,๐๐๐ บาท 

 
๒๐,๐๐๐ บาท 

 
๑๐,๐๐๐ บาท  

 
๑๐,๐๐๐ บาท  

 
๑๐,๐๐๐ บาท 

คลิปวิดโีอ 
ระดับมัธยมศึกษา 
 
ระดับอุดมศึกษา 
 
บุคคลท่ัวไป 

 
๗๕,๐๐๐ บาท 

 
๗๕,๐๐๐ บาท 

 
๗๕,๐๐๐ บาท 

 
๕๐,๐๐๐ บาท 

 
๕๐,๐๐๐ บาท 

 
๕๐,๐๐๐ บาท 

 
๓๘,๐๐๐ บาท 

 
๓๘,๐๐๐ บาท 

 
๓๘,๐๐๐ บาท 

 
๒๕,๐๐๐ บาท 

 
๒๕,๐๐๐ บาท 

 
๒๕,๐๐๐ บาท 

 
๑๒,๐๐๐ บาท 

 
๑๒,๐๐๐ บาท 

 
๑๒,๐๐๐ บาท 

 
๖,๐๐๐ บาท 

 
๖,๐๐๐ บาท 

 
๖,๐๐๐ บาท 

รวม                                                                                                                                                                                ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท 



๔ 

 

 

๔.๖ เกณฑ์การตัดสิน 

     - คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาผลงานทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดและให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
๑) ความสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด และความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหา ๓๐ คะแนน 
๒) การเรียบเรียงเร่ืองราว และการถ่ายทอดที่เป็นประโยชน์ และเข้าใจได้ง่าย ๒๐ คะแนน 
๓) ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการน าเสนอ ที่ช่วยให้เกิดความประทับใจและ
จดจ า 

๒๐ คะแนน 

๔) คุณภาพการผลิต ภาพ เสียง การตัดต่อ ความสวยงาม และความน่าสนใจ ๒๐ คะแนน 
๕) แผนการประชาสัมพันธ์เพื่อให้คลิปวิดีโอหรือหนังสั้นที่ท่านส่งเข้าประกวดมี
ยอด view ใน YouTube channel “ASEAN THAILAND” สูงที่สุด (พิจารณาจาก
แผนการประชาสัมพันธ์ที่ระบุในใบสมัคร) 

๑๐ คะแนน 

รวม ๑๐๐ คะแนน 
 

                     - ผลงานที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ๗ อันดับแรกในแต่ละประเภทและแต่ละระดับจะได้รับ
รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑-๓ และรางวัลชมเชย ๓ ล าดับ ตามล าดับ  ทั้งนี้ การตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
     - กรมอาเซียนจะ upload ผลงานที่ส่งเข้าประกวดขึ้น YouTube channel “ASEAN 

THAILAND” หลังจากได้รับผลงานดังกล่าว โดยผลงานที่มียอด view สูงสุดในแต่ละประเภท และแต่ละ
ระดับจะได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนในประเภทและระดับนั้น ๆ  ทั้งนี้  คณะกรรมการขอสงวนสิทธิในการ
มอบรางวัลขวัญใจมหาชนให้แก่ผลงานที่มียอด view สูงสุดในอันดับถัดไป หากผลงานที่มียอด view 

สูงสุดได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑-๓ และรางวัลชมเชย ๓ ล าดับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้
ส่งผลงานประกวดได้รับรางวัลอย่างทั่วถึงที่สุด    
       ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถ share link ผลงานของตัวเองใน YouTube channel 

“ASEAN THAILAND” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนเข้าไปชมได้ โดยคณะกรรมการจะนับยอด view สุดท้าย 
เวลา ๑๗.๐๐ น ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

๔.๗ กติกา/เงื่อนไข/ระเบียบ  
 ๑) ผลงานทั้งหมดจะต้องมีเนื้อหา ภาพ และเสียงที่ให้ความเคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ และไม่พาดพิง จาบจ้วง ล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนบุคคล สมาคม หรือ



๕ 

 

องค์กรใด ๆ อันจะท าให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ตลอดจน
ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรมจริยธรรม หรือหลักศาสนาใด ๆ ไม่สื่อในทางลามกอนาจาร 
และไม่ใช้ถ้อยค าหรือการแสดงออกที่สื่อในทางหยาบคาย ดูหมิ่น เสียดสี นินทา ว่าร้าย ยั่วยุ          สร้าง
ความแตกแยกอย่างเด็ดขาด รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับมิตรประเทศ 

๒. กรมอาเซียนจะเก็บรักษาเอกสารการสมัคร และผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นไว้โดยไม่มี
การส่งคืนผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ  

๓. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ “กรมอาเซียน กระทรวงการ
ต่างประเทศ” โดยกรมอาเซียน มีสิทธิในการน าไปเผยแพร่ ตีพิมพ์ เพื่อประชาสัมพันธ์โฆษณา หรือ
ดัดแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบล่วงหน้า 

๔. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์และด าเนินการผลิตเองทั้งหมด 
๕. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบมาจากที่ใด ไม่เคย

ได้รับรางวัลใด หรือ เผยแพร่ออกสู่สาธารณชนทางสื่อใด ๆ มาก่อน คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ทันทีหาก
พบว่าผลงานนั้นมีการละเมิดลิขสิทธ์ 

๖. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เน้ือหา ภาพ เสียง 
คลิป  Video Software หรือสิ่งอ่ืนใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และ
ทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน 

๗. กรมอาเซียนไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ 
๘. การส่งหนังสั้น และคลิปวิดีโอเข้าประกวดให้ถือว่าผู้ส่งผลงานเข้าประกวดตกลงปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขและระเบียบข้อบังคับในการส่งผลงานเข้าประกวดทุกประการ 
๙. กรมอาเซียนขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ ของการ

ประกวดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
๑๐. ผลการพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่สามารถ

ด าเนินการร้องเรียน/ฟ้องร้องทางกฎหมายได้ 
๑๑. กรมอาเซียนขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสมัครใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามกติกา/เงื่อนไข/

ระเบียบข้างต้น 
๑๒. กรมอาเซียนขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาก่อนเผยแพร่สู่

สาธารณะ 


