
เกณฑ์การประกวดสื่อสารคดีสั้น 
หัวข้อ “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น” 

 
คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน 

๑. บุคคลทั่วไป ไม่จ ำกัดเพศ อำยุ กำรศึกษำ 
๒. เป็นกำรแข่งขันประเภททีม ทีมละไม่เกิน ๕ คน แต่ละทีมส่งได้ ๑ เรื่อง 

ลักษณะผลงานและเงื่อนไข 
๑. เป็นสำรคดีสั้น ควำมยำว ๕-๗ นำที (รวม Title และ End Credit) โดยไม่จ ำกัดรูปแบบวิธีกำร

น ำเสนอและวิธีกำรถ่ำยท ำ เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักในกำรอนุรักษ์และเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป 
๒. มีเนื้อหำน ำเสนอภำยใต้แนวคิด “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด

ขอนแก่น” เป็นกำรน ำเสนอเรื่องรำวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมธรรมชำติ เช่น เกำะ แก่ง ภูเขำ ถ้ ำ น้ ำตก ชำยหำด 
แหล่งน้ ำ ธรณีสัณฐำน หรือสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม เช่น ชุมชนโบรำณ เมืองโบรำณ ย่ำนชุมชนเก่ำ ปรำสำท กู่ สิม 
วัด  อนุสำวรีย์ อนุสรณ์สถำน หลักเมือง แหล่งโบรำณคดี ที่โดดเด่นมีความส าคัญ เป็นสถานที่ที่มีความส าคัญ
ในจังหวัดขอนแก่นอันควรจะน าเสนอต่อสาธารณะ เพื่อให้เห็นคุณค่าและสร้างความตระหนัก สร้างความ
ร่ วมมือในการร่วมอนุ รักษ์ต่อ ไปให้ยาวนาน  โดยเลือกท ำ เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งบรร ยำยถึ งประวัติ   
ควำมเป็นมำ คุณค่ำ ควำมส ำคัญ ควำมงดงำมของสถำนที่ และสำมำรถสื่อได้ว่ำมีควำมส ำคัญในจังหวัดขอนแก่น 
ด้ำนสิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติ หรือด้ำนสิ่งแวดล้อมทำงศิลปกรรม  

๓. ต้องเป็นผลงำนที่ผลิตขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่เคยส่งเข้ำประกวดที่อ่ืนมำก่อน 
๔. ผลงำนที่ส่งเข้ำประกวดเป็นสิทธิของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น 

จังหวัดขอนแก่น  
๕. กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด 

วิธีด าเนินการและรายละเอียดการส่งผลงาน 
๑. กรอกข้อมูลเพ่ือสมัคร Online ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ถึงวันที่ ๒๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔ ที่ลิงก์  

https://forms.gle/RSoBp3ZdEMnbtoCh7 หรือแสกน QR Code ที่แนบมำด้วย 
 

 
  

 
 



๒. ส่งผลงำนได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนำยน ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๔ รำยละเอียดประกอบด้วย 
  ๑) ลิงก์วีดีโอ สำรคดี ควำมยำว ๕ - ๗ นำที โดยอัพโหลดผ่ำน https://www.youtube.com  
  ๒) เอกสำรประกอบกำรส่งผลงำนเข้ำประกวดดังที่แนบมำนี้ จ ำนวน ๑ ชุด เป็นไฟล์ประเภท .pdf 
  ๓) บทสำรคดี จ ำนวน ๑ ชุด เป็นไฟล์ประเภท .pdf 
 ๓. ส่งข้อมูลผลงำนมำที่ E-mail: anuraksa.kk@gmail.com (ระบุหัวข้อ “ประกวดสำรคดีสั้น ครั้งที่ ๑”)  
 หมำยเหตุ : เมื่อส่งผลงำนแล้ว หำกไม่ได้รับอีเมล ตอบกลับภำยใน ๓ วันท ำกำร สำมำรถโทรสอบถำม
ได้ทีห่มำยเลขโทรศัพท ์๐๙๙-๒๖๙- ๒๕๓๒ ในวันและเวลำรำชกำร 
 

เกณฑ์การให้คะแนน (๑๐๐ คะแนน) 
     คะแนนของคณะกรรมกำร พิจำรณำ ดังนี้ 
 ๑. ควำมสมบูรณ์สอดคล้องของเนื้อหำตำมกรอบหัวข้อ    ๒๕ คะแนน 
 ๒. ควำมส ำคัญ คุณค่ำของแหล่งธรรมชำติและศิลปกรรม   ๒๕ คะแนน 
 ๓. เทคนิคคุณภำพกำรถ่ำยท ำ ระบบเสียง ระบบภำพ กำรตัดต่อ  ๒๐ คะแนน 

๔. ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ชวนให้น่ำติดตำม     ๑๕ คะแนน 
๕. วิธีกำรน ำเสนอเนื้อหำของสำรคดีเข้ำใจง่ำย เข้ำถึงผู้ชมทั่วไปและ   
    ต้องม ีsubtitle ประกอบด้วย      ๑๕ คะแนน 
    รวม             ๑๐๐ คะแนน 
 

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล 
 ประกำศผลกำรประกวด ภำยในวันที่ ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ ทำง Facebook : หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น 
 

รางวัล 
 - รำงวัลชนะเลิศ รับโล่รำงวัลจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น เกียรติบัตร และเงินรำงวัล ๕,๐๐๐ บำท 
 - รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รับโล่รำงวัล เกียรติบัตร และเงินรำงวัล ๓,๐๐๐ บำท 
 - รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ รับโล่รำงวัล เกียรติบัตร และเงินรำงวัล ๒,๐๐๐ บำท 
 - รำงวัลชมเชย ๒ รำงวัล รับเกียรติบัตร และเงินรำงวัล ๕๐๐ บำท 
 - ทีมท่ีส่งผลงำนเข้ำร่วม จะได้รับเกียรติบัตรเข้ำร่วมโครงกำร 
 

ก าหนดการ 
 ๑๐ - ๒๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔   เปิดรับสมัครทำงออนไลน์  
 ๒๕ มิถุนำยน - ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๔ เปิดรับผลงำน 
 ภำยในวันที่ ๙ สิงหำคม ๒๕๖๔  ประกำศรำยชื่อทีมท่ีได้รับรำงวัล 
 เดือนสิงหำคม ๒๕๖๔   รับโล่รำงวัลและเกียรติบัตร ณ ศำลำกลำงจังหวัดขอนแก่น    

(รำยละเอียดแจ้งในภำยหลัง) 
 

https://www.youtube.com/


ติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม 
 คุณจิรัฐิติกำล มะเรืองศรี   โทรศัพท์ ๐๙ ๙๒๖๙ ๒๕๓๒ 

คุณเพชรสุดำ ศรีปลัดกอง  โทรศัพท์ ๐๘ ๐๔๐๕ ๖๓๖๑ 
อีเมล anuraksa.kk@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:anuraksa.kk@gmail.com


เอกสารประกอบการส่งผลงานทางอีเมล 

 
เอกสารประกอบการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อสารคดีสั้น 

 หัวข้อ “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น” 

 

ชื่อทีม............................................................................................................................. .......................... 

           ชื่อเรื่อง............................................................................................................................. ....................... 

ที่อยู่แหล่งธรรมชำติ/ศิลปกรรรม.............................................................................................................  

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………….. 

 

มีควำมประสงค์ส่งผลงำนเข้ำร่วมประกวด “สำรคดีสั้น หัวข้อ กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและ

ศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น” โดยมีสมำชิกในทีม ดังนี้ 

 ๑. ชื่อ-สกุล.................................................................................. เบอร์โทรศัพท.์...................................... 

 ๒. ชื่อ-สกุล................................................................................. เบอร์โทรศัพท.์...................................... 

 ๓. ชื่อ-สกุล.................................................................................. เบอร์โทรศัพท.์...................................... 

 ๔. ชื่อ-สกุล.................................................................................. เบอร์โทรศัพท.์...................................... 

 ๕. ชื่อ-สกุล..................................................................... .............เบอร์โทรศัพท.์...................................... 

 

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำผลงำนที่ส่งเข้ำร่วมประกวดมิได้คัดลอก หรือน ำส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงำนอ่ืนมำ

ส่งเข้ำประกวดในครั้งนี้ พร้อมทั้งเข้ำใจถึงเง่ือนไข หลักเกณฑ์กำรส่งผลงำนอย่ำงครบถ้วน และจะปฏิบัติตำม

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของโครงกำรดังกล่ำวทุกประกำร 

 

 

         

 

 

 

 

 



ชื่อเรื่อง................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................. ................................... 

แนวคิด (Concept) 

.............................................................................. ..................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................... 

............................................................................................................................. ................................................... 

............................................................................................................................. ................................................... 

............................................................................... .................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................... 

ความเป็นมา และความส าคัญของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ/ศิลปกรรมท้องถิ่น 

............................................................................................................................. ................................................... 

............................................................................... .................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................... 

............................................................................................................................. ................................................... 

................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................... 

............................................................................................................................. ................................................... 

...................................................................................................................................................................... .......... 

แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ/ศิลปกรรมท้องถิ่น

................................................................... .............................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................... 

............................................................................................................................. ................................................... 

............................................................................................................................................................................. ... 

............................................................................................................................. ................................................... 

ภาพประกอบ 

 
 


