
ประเภทการประกวดคลิปวีดีโอ (เรื่องส้ัน “ผาขาวมาหรรษา ภูมิปญญาไทย” 
 

การประกวดคลิปวีดีโอการออกกําลังกาย ดวยผาขาวมา 
๑. เปนถายภาพเคลื่อนไหว พรอมตัดตอภาพและเสียง รูปแบบคลิปวีดีโอ (เรื่องสั้น ท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับ                

“การออกกําลังกาย ดวยผาขาวมา” โดยนําเสนอผานคลิปวีดีโอ (เรื่องสั้น  บันทึกลงบนแผนซีดี                 
ความยาวไมเกิน ๓ นาที  จํานวน ๑ ชิ้นงาน  โดยมีหลักเกณฑการใหคะแนนดังนี้  
๑.๑ คลิปวีดีโอ (เรื่องสั้น สามารถทําเปนแบบบุคคลหรือแบบกลุมก็ได  
๑.๒ กําหนดใหปดทายคลิปวีดีโอ (เรื่องสั้น ดวยโลโกตราสัญลักษณ หรือชื่อของสภาวัฒนธรรมจังหวัด

นครสวรรค 
๑.๓ รูปแบบการนําเสนอผลงาน เทคนิค สไตล การตัดตอภาพและเสียง สามารถใชความคิดสรางสรรค             

ไดอยางอิสระ  
๑.๔ มีการพิมพสรุปเนื้อเรื่อง และแรงบันดาลใจของคลิปวีดีโอ (เรื่องสั้น ใสลงในกระดาษ สงแนบมา           

พรอมกับคลิปท่ีถูกบันทึกมาดวย  
๒. จัดสงคลิปผลงานตามขอ ๑. เพ่ือใหคณะกรรมการไดพิจารณาตัดสิน ดวยตนเองหรือทางไปรษณีย  

ตามท่ีอยู  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค  
๓๙๘ หมู ๙ ตําบลนครสวรรคตก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ๖๐๐๐๐  
ภายในวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓. ผูสงผลงานเขาประกวด สามารถสงผลงานไดมากกวา ๑ ชิ้นงาน แตไมเกิน ๓ ชิ้นงาน/๑ ทาน และมีสิทธิ์            
รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว 

๔. ผลงานท่ีสงเขาประกวดตองเปนผลงานท่ีจัดทําข้ึนมาใหม  โดยไมเคยสงเขาประกวดหรือเผยแพรท่ีใดมากอน 
หามลอกเลียนแบบผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตนเอง 

๕. ผูสงผลงานเขาประกวดจะตองรับผิดชอบตอการละเมิดลิขสิทธิ์หรือการท่ีเนื้อหาขอเท็จจริงในผลงานท่ีสง 
เขาประกวดมีลักษณะละเมิดกฎหมายหากมีขอพิพาททางกฎหมาย ไมวาในกรณีใดถือเปนความรับผิดชอบ
ของผูสงผลงานเขาประกวด  

๖. ผูสงผลงานตองให ชื่อ-สกุล” รวมถึง “สถานท่ีติดตอ” และ “หมายเลขโทรศัพท” ติดตอกลับท่ีสะดวก  
กรณีท่ีผูสงผลงานเขาประกวดใชนามแฝง ในการประกวดตองแจง “ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ หมายเลข
โทรศัพท” ท่ีสามารถติดตอไดและในกรณีท่ี “ไดรับรางวัล” จะตองแสดง “สําเนาบัตรประชาชน”เพ่ือยืนยัน
การรับรางวัลท้ังนี้หากผูสงผลงาน ไมแจงชื่อ-สกุล รวมถึงสถานท่ีติดตอ และหมายเลขโทรศัพท เพ่ือสะดวก
ในการติดตอกลับ อาจถูก “ตัดสิทธิ์” การสงผลงานได  

๗. คณะกรรมการฯ และเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานการประกวดฯ ไมมีสิทธิ์สงผลงานเขาประกวดฯ  
๘. การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด  
๙. ผลงานท่ีไดรับรางวัลถือเปนลิขสิทธิ์ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค 
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เกณฑการพิจารณาตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอการออกกําลังกาย ดวยผาขาวมา 
 
 ชือ่ผลงาน......................................................................................................................................... 

ชื่อ – สกุล………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ท่ี รายการ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

๑ 
รูปแบบและคุณลกัษณะของวีดีโอ (เรื่องสั้น
ตรงตามเกณฑท่ีกําหนดไว 

๒๐ คะแนน 
 

๒ 
ความคิดและเนื้อหา เก่ียวของกับ  
“การออกกําลังกาย ดวยผาขาวมา” 

๔๐ คะแนน 
 

๓ เทคนิคและวิธีการนําเสนอ ริเริ่ม สรางสรรค ๔๐ คะแนน  

รวมคะแนนท้ังส้ิน ๑๐๐  คะแนน  
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การประกวดคลิปวีดีโอ ผาขาวมารักษาโรค 
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ความยาวไมเกิน ๓ นาที  จํานวน ๑ ชิ้นงาน  โดยมีหลักเกณฑการใหคะแนนดังนี้  
๑.๑ คลิปวีดีโอ (เรื่องสั้น สามารถทําเปนแบบบุคคลหรือแบบกลุมก็ได  
๑.๒ กําหนดใหปดทายคลิปวีดีโอ (เรื่องสั้น ดวยโลโกตราสัญลักษณ หรือชื่อของสภาวัฒนธรรมจังหวัด
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ไดอยางอิสระ  
๑.๔ มีการพิมพสรุปเนื้อเรื่อง และแรงบันดาลใจของคลิปวีดีโอ (เรื่องสั้น ใสลงในกระดาษ สงแนบมา           

พรอมกับคลิปท่ีถูกบันทึกมาดวย  
๒. จัดสงคลิปผลงานตามขอ ๑. เพ่ือใหคณะกรรมการไดพิจารณาตัดสิน ดวยตนเองหรือทางไปรษณีย  

ตามท่ีอยู  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค  
๓๙๘ หมู ๙ ตําบลนครสวรรคตก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ๖๐๐๐๐  
ภายในวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓. ผูสงผลงานเขาประกวด สามารถสงผลงานไดมากกวา ๑ ชิ้นงาน แตไมเกิน ๓ ชิ้นงาน/๑ ทาน และมีสิทธิ์            
รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว 

๔. ผลงานท่ีสงเขาประกวดตองเปนผลงานท่ีจัดทําข้ึนมาใหม  โดยไมเคยสงเขาประกวดหรือเผยแพรท่ีใดมากอน 
หามลอกเลียนแบบผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตนเอง 

๕. ผูสงผลงานเขาประกวดจะตองรับผิดชอบตอการละเมิดลิขสิทธิ์หรือการท่ีเนื้อหาขอเท็จจริงในผลงานท่ีสง 
เขาประกวดมีลักษณะละเมิดกฎหมายหากมีขอพิพาททางกฎหมาย ไมวาในกรณีใดถือเปนความรับผิดชอบ
ของผูสงผลงานเขาประกวด  

๖. ผูสงผลงานตองให ชื่อ-สกุล” รวมถึง “สถานท่ีติดตอ” และ “หมายเลขโทรศัพท” ติดตอกลับท่ีสะดวก  
กรณีท่ีผูสงผลงานเขาประกวดใชนามแฝง ในการประกวดตองแจง “ชื่อ-สกุล สถานท่ีติดตอ หมายเลข
โทรศัพท” ท่ีสามารถติดตอไดและในกรณีท่ี “ไดรับรางวัล” จะตองแสดง “สําเนาบัตรประชาชน”เพ่ือยืนยัน
การรับรางวัลท้ังนี้หากผูสงผลงาน ไมแจงชื่อ-สกุล รวมถึงสถานท่ีติดตอ และหมายเลขโทรศัพท เพ่ือสะดวก
ในการติดตอกลับ อาจถูก “ตัดสิทธิ์” การสงผลงานได  

๗. คณะกรรมการฯ และเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานการประกวดฯ ไมมีสิทธิ์สงผลงานเขาประกวดฯ  
๘. การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด  
๙. ผลงานท่ีไดรับรางวัลถือเปนลิขสิทธิ์ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค 
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ชื่อ – สกุล………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ท่ี รายการ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

๑ 
รูปแบบและคุณลักษณะของวีดีโอ (เรื่องสั้น
ตรงตามเกณฑท่ีกําหนดไว 

๒๐ คะแนน 
 

๒ 
ความคิดและเนื้อหา เก่ียวของกับ  
“การใชผาขาวมาเพ่ือรักษาโรค” 

๔๐ คะแนน 
 

๓ เทคนิคและวิธีการนําเสนอ ริเริ่ม สรางสรรค ๔๐ คะแนน  

รวมคะแนนท้ังส้ิน ๑๐๐  คะแนน  
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