
หลักเกณฑ์การเขา้ร่วมประกวดวิดโีอคลปิ  
“อุดมการณ์ของขบวนการเสรีไทยและบทเรยีนส าหรับอนชุน” 

 
1. วัตถุประสงค์ของการประกวดวิดโีอคลปิ 

การประกวดวิดโีอคลปิ หัวข้อ “อุดมการณ์ของขบวนการเสรีไทยและบทเรียนส าหรับอนุชน” 
ต้องการให้น าเสนอบทบาทของขบวนการเสรีไทย ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2484-2488)  เรื่องราว
ที่น้อยคนได้รับรู้ ได้ถูกน ามาเปิดเผยเพื่อใหส้าธารณชนได้ตระหนักถึงความกล้าหาญ ความเสียสละ และ
ความอดทน เพื่อรกัษาประเทศชาติอันเป็นทีร่ักและหวงแหน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1.1 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและคุณประโยชน์ของขบวนการเสรีไทยที่มีต่อประเทศชาติ 
1.2 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ข้อมูลส าคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทย 
1.3 เพื่อให้อนุชนตระหนกัถึงความรักชาติ ความเสียสละ และอทุิศตนโดยไม่หวังผลตอบแทน และสืบสาน

คุณความดีอันยิ่งใหญ่ให้คงอยู่ตลอดไป 
1.4 เพื่อเช่ือมโยงประวัติศาสตร์ขบวนการเสรีไทยกับความคิดเห็นของอนุชน 
1.5 เพื่อเป็นบทเรียนของอนุชนในความธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพ และความปรองดองในสังคม 
 

2. เง่ือนไขการสมัครเข้าร่วมการประกวด 
 2.1 เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทั้งในและต่างประเทศ 
 2.2 สมัครเข้าร่วมประกวดเป็นรายบุคคล หรอื เป็นทีมได้ไมเ่กินทีมละ 3 คน (สามารถศึกษาอยู่ต่าง

โรงเรียนได)้ 
 2.3 สมัครออนไลน์พรอ้มดาว์นโหลดแบบฟอรม์ ได้ที่ http://serithai.nida.ac.th ตั้งแต่ วันอังคารท่ี 1 

กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565  
 2.4 ส่งผลงานได้ต้ังแต่ วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2565 
 2.5 ผลงานวิดีโอคลิปความยาว ไม่เกิน 7 นาที รูปแบบสกุลไฟล์ .MP4  ขนาด 1080x1920P 
 2.6 การส่งผลงานประกอบด้วย 
  1) ผลงานวิดีโอคลิปความยาว ไม่เกิน 7 นาที รูปแบบสกลุไฟล์ .MP4  ขนาด 1080x1920P 
  2) ช่ือบุคคล หรือ ช่ือทีม  และช่ือโรงเรียนต้นสังกัด 
  3) ช่ือเรื่อง และแนวคิดในการสร้างสรรค์งาน 
          4) ใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
          5) ผลงานในรูปแบบ DVD 
    2.7  ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา  
 2.8 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ิ้นสุด 
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 2.9 ผลงานที่สง่ประกวดเป็นลิขสิทธ์ิของผูส้ร้างสรรค์ โดยยินยอมให้สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในทุกกรณี  ทั้งนี้ผูส้มัครต้องส่งเอกสารยินยอมพรอ้มลงนามใน
แบบฟอร์ม พรอ้ม DVD ผลงาน ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 แล้วสง่ทาง
ไปรษณีย์ถึง 

 
   
   คุณพุทธศาสน์ ยศกลาง  
   ส านักบริการการศึกษาและบรรณสาร สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
   148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
   วงเล็มมุมซอง (ประกวดวิดีโอคลิป)  
   
   

  
3. การด าเนินการประกวด 

3.1 รอบคัดเลือก 
1)  คัดเลือกวิดีโอคลปิ โดยคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จ านวน 15 ทีม  

 2)  ประกาศผลรอบคัดเลือก วันจันทรท่ี์ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ http://serithai.nida.ac.th  
3.2 รอบชิงชนะเลิศ 

1) ผู้ผ่านเข้าจากรอบคัดเลือก 15 ทีม น าเสนอผลงานและตอบข้อซักถามคณะกรรมการตัดสิน ในวัน
ศุกร์ท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หอ้ง 3003 ช้ัน 3   อาคารนวมินทรา 

    ธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ หรือน าเสนอผา่นระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
(ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 

2) ผู้ชนะเลิศรับรางวัลที่ 1, 2, 3 และชมเชย รับเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร                              
 ในวันศุกร์ท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องจิระ บุญมาก ช้ัน 3 อาคาร

สยามบรมราชกุมารีฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์  (ก าหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสม) 

 
4.  ข้อควรปฎิบัติในการผลิตวิดีโอคลปิ 

1)  วิดีโอคลิป ต้องมีช่ือเรื่อง 
2)  วิดีโอคลิป ต้องมีขอบเขตเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น  
3)  ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะต้องมีเนื้อหาที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดี

ของประชาชน 
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4)  ผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธ์ิของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ หรืออื่น ๆ  ที่ใช้ในการผลิตผลงาน 
ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการกระท าผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ หากมี
การกระท าที่ผิดกฎหมายดังกล่าว ผู้สร้างสรรค์ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

5)  วิดีโอคลิป ที่ส่งเข้าประกวดต้องไมเ่คยผ่านการเผยแพรท่ีใ่ดมาก่อน 
 

5.  รางวัลในการประกวดวิดีโอคลปิ 
 รางวัลที่ 1   เงินรางวัล จ านวน   15,000 บาท 1 รางวัล พร้อมเกียรติบตัร 
 รางวัลที่ 2   เงินรางวัล จ านวน   12,000 บาท 1 รางวัล พร้อมเกียรติบตัร 
 รางวัลที่ 3   เงินรางวัล จ านวน   10,000 บาท 1 รางวัล พร้อมเกียรติบตัร 
 รางวัลชมเชย     เงินรางวัล จ านวน   5,000 บาท 2 รางวัล พร้อมเกียรตบิัตร 
 หมายเหตุ:   

1) ผู้ที่ได้รบัรางวัลทุกคนในทมีจะไดร้ับเกียรตบิัตร 
2) รางวัลชมเชย คณะกรรมการขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัจ านวนรางวัลตามความเหมาะสม  
3) หากคณะกรรมการทราบในภายหลังว่าวิดีโอคลปิ ที่สง่เข้าประกวดเคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อนหรือมี

การลอกเลียน สถาบันขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกรางวัลที่ได้รับดังกล่าว 
 
 
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพุทธศาสน์ ยศกลาง 02-727-3760 คุณกันตยา เชยกลิ่น 02-727-3833  
สามารถติดตามได้ที่ library.nida.ac.th หรือ http://serithai.nida.ac.th/  
หรือติดตามที่  Facebook :  เพจมมุข้อมลูขบวนการเสรีไทย 
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หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชนใ์นวิดีโอคลิป 

หนังยินยอมฉบับนี้ท ำข้ึนเมื่อวันที่...............เดือน............................................พ.ศ. ............................... 
ระหว่ำง..............................................................................................................................................................   
ที่อยู่..........................................................................................................................................ซึง่ตอ่ไปนีเ้รยีกว่ำ 
“ผู้อนุญำต” ฝ่ำยหนึ่ง กับ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ โดย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรกำรศึกษำและ
บรรณสำร    ที่อยู่ 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบำงกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร  ซึ่งต่อไปในหนังสือ
ยินยอมฉบับนีเ้รียกว่ำ “ผู้รับอนุญำต” อีกฝ่ำยหนึ่ง ทั้งสองฝ่ำยได้ตกลงกันมีข้อควำมดังนี ้
 
1.  ผลงานลิขสิทธิ์ 

ผู้อนุญำตเป็นเจ้ำของลิขสิทธ์ิผลงำนวิดีโอคลิป เรื่อง............................................................... ..............
ซึ่งสร้ำงสรรค์โดย................................................................................................ ..................ผูอ้นญุำตรบัรอง
ว่ำผลงำนดังกล่ำว ผู้อนุญำตเป็นผู้สร้ำงสรรค์งำนข้ึนเอง 
 

2. เง่ือนไขการอนุญาต 
ผู้อนุญำต ตกลงให้ผู้รับอนุญำตใข้ประโยชน์ในวิดีโอคลิปที่ส่งประกวด อันมิใช่กำรแสวงผลก ำไร      

ได้ทุกกรณี 
 

3.  สิทธิของผู้อนุญาต 
ภำยใต้หนังสือฉบับนี้ ผู้อนุญำตยังคงเป็นเจ้ำของลิขสิทธ์ิในวิดีโอคลิปที่ส่งประกวดทุกประกำร 

 
 

ลงช่ือ                  ผู้อนุญำต 

      (                                                                                       ) 

 

 

 ลงช่ือ                                   ผู้รับอนญุำต 

(ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบรกิำรกำรศึกษำและบรรณสำร) 

 

 

ลงช่ือ                        พยำน 

   (                                                                                       ) 

 



 

 

 ลงช่ือ                                             พยำน 

      (                                                              ) 

วันที่..........................................................................................................     
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