หลักเกณฑ์การประกวด
โครงการประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “โอกาสที่สังคมมอบให้”
--------------------------------------กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุ ติธรรม ได้กำหนดจัดโครงการประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “โอกาสที่
สังคมมอบให้” เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ นักเรียน นิสิตและนักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้มีพื้นที่
และเวทีในการแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน มิให้กระทำผิดต่อกฎหมาย
ให้ความรู้ด้านงานคุมประพฤติ และการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน
เพื่อให้การจัดโครงการประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “โอกาสที่สังคมมอบให้” ดำเนินงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ จึงประกาศหลักเกณฑ์การประกวดให้ทราบ ดังนี้
1. หัวข้อการประกวด
“โอกาสที่สังคมมอบให้” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สื่อในรูปแบบหนังสั้นที่สามารถเข้าถึง
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ในการสร้างการรับรู้ สร้างความตระหนัก ให้สังคมเกิดความเข้าใจ ยอมรับ และให้โอกาส
ผู้กระทำผิดกลับไปดำรงชีวิตในสังคมได้
2. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
ผู้ที่สนใจสมัครเข้าประกวดหนังสั้นต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) นักเรียน,นิสิต,นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาต่างๆ
(2) ประชาชนทั่วไป
(3) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
(4) ไม่จำกัดเพศ
(5) อายุไม่เกิน 25 ปี
(6) สมัครแบบทีม ทีมละ 2-5 คน
หมายเหตุ ผู้ที่สนใจสมัครเข้าประกวดหนังสั้นต้องไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประกวด, กรรมการตัดสิน
การประกวด และคณะทำงานของกรมคุมประพฤติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประกวด
3.การประกวด
จัดแบ่งการประกวดออกเป็นรอบต่างๆดังนี้
3.1 การประกวดรอบคัดเลือก
3.1.1 การพิจารณารอบคัดเลือก ผู้เข้าประกวดจะต้องส่ง ชื่อเรื่อง และเค้าโครงเรื่อง (Plot)
ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 โดยไม่จำกัดวิธีการนำเสนอและเทคนิควิธีการถ่ายทำ โดยคณะกรรมการ
จะคัดเลือกผลงานที่ผ่านเข้ารอบตามจำนวนที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อเข้าแข่งขันในรอบต่อไป ส่วนผลงานที่

ไม่ผ่านการคัดเลือกถือว่าตกรอบหมดสิทธิ์เข้าแข่งขันในรอบต่อไป และทีมที่ผ่านการคัดเลือกต้องส่งตัว แทน
ทีมละไม่น้อยกว่า 2 คน เข้าร่วมอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิต หนังสั้น เพื่อให้ความรู้ เทคนิคการผลิต
ภาพยนตร์สั้น มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้ารอบ
3.1.2 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นผลงานที่ ทำซ้ำ ดัดแปลง และไม่เคยนำไปใช้ เพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นใด และผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยเผยแพร่หรือได้รับรางวัลใดๆมาก่อน หากตรวจพบ
คณะผู้จัดงานขอตัดสิทธิ์ ในการเข้าประกวดทันที
3.1.3 ผลงานที่เข้าประกวด ทางคณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืน
3.1.4 การส่ ง ชื ่ อ เรื ่ อ งและเค้ า โครงเรื ่ อ ง ให้ ส ่ ง ในรู ป แบบไฟล์ PDF โดยตรวจสอบไฟล์
ให้เรียบร้อยและถูกต้อง หากเกิดข้อผิดพลาดหรือไฟล์เสียหายคณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบในความเสีย หาย
โดยสมั ค รและส่ ง ผลงานผ่ า นทางออนไลน์ (Google Form) ได้ ที่ www.probation.go.th หรื อ Facebook
กรมคุมประพฤติ Department of Probation หรืออีเมล์ dopsfc21@gmail.com
3.1.5 คณะกรรมการตัดสินขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจง
เหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และ
ผู้จัดการประกวดไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
3.1.6 ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมคุมประพฤติ
3.1.7 กรมคุมประพฤติขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของ
การประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา
ก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ
3.1.8 ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นสิ้นสุด
3.2 การประกวดรอบ 15 ทีม
3.2.1 ผู้เข้าประกวดที่ผ่านการประกวดรอบคัดเลือก จะได้สิทธิเข้าประกวดในรอบที่ 1 โดยจะต้อง
ผลิตหนังสั้นตามกรอบของเนื้อหาที่กำหนด
3.2.2 เนื้อหาหนังสั้น มีความยาวไม่ต่ำกว่า 3 นาที แต่ไม่เกิน 7 นาที (รวมไตเติ้ลของโครงการ
ตอนเริ่มต้นผลงานและเครดิตปิดท้าย) เครดิตหัวหรือท้ายผลงาน ต้องใส่ตราสัญลักษณ์ของกรมคุมประพฤติ และ
กระทรวงยุติธรรม
3.2.3 เนื้อหาในหนังสั้นต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง/ก่อให้เกิดความขัดแย้งใดๆ และต้อง
ไม่เข้าข่ายหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิด
ความแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือ หลักศาสนาใด
กรณีมีภาษาถิ่นให้มีซับไตเติ้ลภาษาไทยกำกับด้วย
3.2.4 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลง และไม่เคยนำไปใช้ เพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นใด และผลงานที่ส่งประกวดจะต้องไม่เคยเผยแพร่หรือได้รับรางวัลใดๆมาก่อน หากตรวจพบ
คณะผู้จัดงานขอตัดสิทธิ์ ในการเข้าประกวดทันที
3.2.5 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ทางคณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืน
3.2.6 การส่ ง หนัง สั ้น เข้ า ประกวด ให้ ส ่ ง ไฟล์ใ นรูป แบบไฟล์ MP4 แบบ Full HD ขนาด
1920x1080 ไซส์ 16:9 หรือ แบบ 2K ขนาด 2048x1152 ไซส์ 16:9 โดยตรวจสอบไฟล์ให้เรียบร้อยและ
ถูกต้อง หากเกิดข้อผิดพลาดหรือไฟล์เสียหายคณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย

3.2.7 คณะกรรมการตัดสินขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจง
เหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และ
ผู้จัดการประกวดไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
3.2.8 ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมคุมประพฤติ
3.2.9 กรมคุมประพฤติขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของ
การประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา
ก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ
3.2.10 คณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือก 15 ทีม เพื่อผ่านเข้ารอบต่อไป ผลการตัดสินของ
คณะกรรมการให้ถือเป็นสิ้นสุด
3.3 การประกวดรอบชิงชนะเลิศ
3.3.1 ผู้ เ ข้ า ประกวดที ่ผ ่ า นการประกวดจำนวน 15 ที ม จะได้ ส ิ ท ธิ ์ เข้ า ประกวดในรอบ
ชิงชนะเสิศและได้เข้าร่วมในวันตัดสินผลงานชนะเลิศ โดยจะต้องผลิตหนังสั้นตามกรอบของเนื้อหาที่ก ำหนด
หรือแก้ไขผลงานเดิมที่เคยส่งมา แล้วแต่ความต้องการของผู้เข้าประกวด โดยแต่ละทีมจะได้ที่ปรึกษาเป็นผู้กำกับ
ที่มีประสบการณ์ในการผลิตภาพยนตร์
3.3.2 เนื้อหาหนังสั้น มีความยาวไม่ต่ำกว่า 3 นาที แต่ไม่เกิน 7 นาที (รวมไตเติ้ลของโครงการ
ตอนเริ่มต้นผลงานและเครดิ ต ปิด ท้ าย) เครดิตท้ายผลงานต้องมี ตราสัญ ลักษณ์ ของกรมคุ มประพฤติ และ
กระทรวงยุติธรรม
3.3.3 เนื้อหาในหนังสั้นต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง/ก่อให้เกิดความขัดแย้งใดๆ และต้อง
ไม่เข้าข่ายหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิด
ความแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด
กรณีมีภาษาถิ่นให้มีซับไตเติ้ลภาษาไทยด้วย
3.3.4 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลง และไม่เคยนำไปใช้ เพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นใด และผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยเผยแพร่หรือได้รับรางวัลใดๆมาก่อน หากตรวจพบ
คณะผู้จัดงานขอตัดสิทธิ์ ในการเข้าประกวดทันที
3.3.5 การส่ง หนัง สั้นเข้าประกวด ให้ส่ง ไฟล์ในรูปแบบ ไฟล์ MP4 แบบ Full HD ขนาด
1920x1080 ไซส์ 16:9 หรือ แบบ 2K ขนาด 2048x1152 ไซส์ 16:9 โดยตรวจสอบไฟล์ให้เรียบร้อยและ
ถูกต้อง หากเกิดข้อผิดพลาดหรือไฟล์เสียหายคณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย
3.3.6 คณะกรรมการตัดสินขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจง
เหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
และผู้จัดการประกวดไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
3.3.7 ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมคุมประพฤติ
3.3.8 กรมคุมประพฤติขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของ
การประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา
ก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ
3.3.9 ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นสิ้นสุด

3.๔ การประกวดรางวัล Popular Vote
พิจารณาจากยอดการกดถูกใจ (Like) และการกดเเชร์ (Share) บน Facebook กรมคุมประพฤติ
Department of Probation โดยกดถูกใจ (Like) เท่ากับ 1 คะแนน เเละกดเเชร์ (Share) เท่ากับ ๒ คะเเนน
(ยอดแชร์นับเฉพาะการเเชร์ที่ตั้งค่าเป็นสาธารณะ)
4. เกณฑ์การตัดสิน
4.1 เกณฑ์การตัดสินการประกวดรอบคัดเลือก
การตัดสินการประกวดรอบคัดเลือก พิจารณาจาก ชื่อเรื่อง และเค้าโครงเรื่อง (Plot) ความสอดคล้อง
กับหัวข้อการประกวด และความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหา ซึ่งคณะกรรมการจะคัดเลือกด้วยวิธีการให้ผ่าน
หรือไม่ผ่าน โดยมีจำนวนทีมที่เข้ารอบตามที่คณะกรรมการกำหนด
4.2 เกณฑ์การตัดสินการประกวดรอบ 15 ทีม
การตัดสินการประกวดรอบที่ 1 หาผู้เข้ารอบถัดไป โดยการประชุมตัดสินหาผู้ชนะการประกวด
ของคณะกรรมการตัดสิน โดยใช้การประชุมอภิปรายคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบ โดยมีจำนวนทีมที่เข้ารอบตามที่
คณะกรรมการกำหนดจำนวน 15 ทีม
4.3 เกณฑ์การตัดสินการประกวดรอบชิงชนะเลิศ
การตัดสินการประกวดรอบที่ชิงชนะเลิศ รอบตัดสินหาผู้ชนะการประกวด โดยการประชุมตัดสิน
หาผู้ชนะด้วยวิธีการคัดเลือกลำดับ 1-15 หากไม่สามารถตัดสินได้คณะกรรมการจะใช้วิธีการอภิปรายหาข้อสรุป
จนกว่าจะได้ผลการตัดสินเป็นที่สิ้นสุด
4.4 เกณฑ์การตัดสินรางวัล Popular Vote
การตัดสินรางวัล Popular Vote หนังสั้นที่เข้าประกวดรอบ ๑๕ ทีม และได้คะแนนรวมจากยอด
กดถูกใจ (Like) และยอดแชร์ (Share) สูงสุดใน Facebook กรมคุมประพฤติ Department of Probation คือ
ผู้ชนะรางวัล Popular Vote
5. รางวัลการประกวด
- รางวัลชนะเลิศ
150,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
100,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
50,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
- รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆละ
20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัล Popular Vote 1 รางวัล
20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลสนับสนุนทีมที่ผ่านเข้ารอบ 15 ทีม จะได้รับรางวัลจำนวนเงิน 15,000 บาท
6. การจัดส่งผลงาน
6.1 การจัดส่งผลงานการประกวดรอบคัดเลือก สมัครและส่งผลงานหนังสั้นผ่านทางออนไลน์ (Google
Form) ได้ ที่ www.probation.go.th หรื อ Facebook กรมคุ มประพฤติ Department of Probation หรื อ อี เ มล์
dopsfc21@gmail.com ภายในวันที่ 15 เมษายน 2564 โดยส่งเอกสารดังนี้
(1) สำเนาบัตรประชาชนพร้องรับรองสำเนา จำนวน1ชุด/คน
(2) ผลงานเข้าประกวด ประกอบด้วย ชื่อเรื่องและเค้าโครงเรื่อง (Plot) ความยาวไม่เกิน
1 หน้ากระดาษ A4 โดยไม่จำกัดวิธีการนำเสนอและเทคนิควิธีการถ่ายทำ ในรูปแบบไฟล์ PDF

6.2 การจัดส่งผลงานการประกวดรอบ 15 ทีม ส่งเนื้อหาหนังสั้นมีความยาวไม่ต่ำกว่า 3 นาที แต่ไม่เกิน
7 นาที ในรู ป แบบ ไฟล์ MP4 แบบ Full HD ขนาด 1920x1080 ไซส์ 16:9 หรื อ แบบ 2K ขนาด
2048x1152 ไซส์ 16:9 ได้ที่อีเมล์ dopsfc21@gmail.com
6.3 การจัดส่งผลงานการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ส่งเนื้อหาหนังสั้นมีความยาวไม่ต่ำกว่า 3 นาที แต่
ไม่เกิน 7 นาที ในรูปแบบ ไฟล์ MP4 แบบ Full HD ขนาด 1920x1080 ไซส์ 16:9 หรือ แบบ 2K ขนาด
2048x1152 ไซส์ 16:9 ได้ที่อีเมล์ dopsfc21@gmail.com
7. การประกาศรางวัล
7.1 รอบคัดเลือก ภายในวันที่ 28 เมษายน 2564 ติดตามผลประกาศรางวัลได้ที่ www.probation.go.th
หรือ Facebook กรมคุมประพฤติ Department of Probation
7.2 รอบ 15 ทีม ภายในวันที่ 7 มิถนุ ายน 2564 ติดตามผลประกาศรางวัลได้ที่ www.probation.go.th
หรือ Facebook กรมคุมประพฤติ Department of Probation
7.3 รอบชิงชนะเลิศ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ติดตามผลประกาศรางวัลได้ที่ www.probation.go.th
หรือ Facebook กรมคุมประพฤติ Department of Probation

➢ ผู้สนใจสามารถสแกน QR Code
เพื่อทำการสมัครได้ที่นี่

------------------------------------------------------

