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ใบสมัคร 
โครงการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ “BIR in Daily Life” 
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 ประเภทบุคคล 
ชื่อ - นามสกุล................................................................................................... อายุ..................ปี 
เลขประจ าตัวนักศึกษา.........................................................โทรศัพท์มือถือ..................................  
E-mail……………........................................................................................................ ..................... 
 

 ประเภททีม จ านวน ....... คน ชื่อทีม “...............................................................................” (ต้องระบุ) 
(1) ชื่อ - นามสกลุ................................................................................................... อายุ..................ปี 
     เลขประจ าตัวนักศึกษา.........................................................โทรศัพท์มือถือ..................................  
     E-mail……………........................................................................................................ ..................... 
(2) ชื่อ - นามสกุล................................................................................................... อายุ..................ปี 
     เลขประจ าตัวนักศึกษา.........................................................โทรศัพท์มือถือ..................................  
     E-mail……………................................................................................ ............................................. 
(3) ชื่อ - นามสกุล................................................................................................... อายุ..................ปี 
     เลขประจ าตัวนักศึกษา.........................................................โทรศัพท์มือถือ..................................  
     E-mail……………........................................................................................................ ..................... 
(4) ชื่อ - นามสกุล................................................................................................... อายุ..................ปี 
     เลขประจ าตัวนักศึกษา.........................................................โทรศัพท์มือถือ.......................... ........ 
     E-mail……………........................................................................................................ ..................... 
(5) ชื่อ - นามสกุล................................................................................................... อายุ..................ปี 
     เลขประจ าตัวนักศึกษา.........................................................โทรศัพท์มือถือ..................................  
     E-mail……………............................................................................................................................. 

หมายเหตุ โดยส่งผลงานฯ ให้โครงการ BIR คณะรัฐศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  

 

 

 

 

 

 

 

**ในกรณีที่ท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ใบสมัครของท่านจะไม่ได้รับการพิจารณาเข้าประกวด** 
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“โครงการประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ BIR” 
 
หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากโครงการหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ 
(BIR)  มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ และอัตราผู้สมัครเข้ารับการทดสอบ เพ่ือศึกษาต่อในโครงการ ฯ มีจ านวน 
ลดน้อยลงในแต่ละปี อันเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ อาทิ การเกิดขึ้นของโครงการภาคภาษาอังกฤษของคณะ 
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์โดยทั่วไปในสังคมยุคดิจิทัล 

ในยุคปัจจุบัน การท าประชาสัมพันธ์ออนไลน์ผ่านรูปแบบสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social network) อัน
ประกอบไปด้วย เนื้อหาที่เป็นลักษณะคลิปวิดีโอขนาดสั้นและอินโฟกราฟิก (Infographic) สามารถดึงดูดความ
สนใจของผู้ คนโดยทั่ ว ไปในสั งคมได้ โดยง่ าย ซึ่ งข้ อมูล  เนื้ อหา  และรูปแบบการสื่ อสารดั งกล่ าว 
ยังสามารถถูกเผยแพร่และส่งต่อออกไปได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง อีกทั้งยังสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

โครงการหลักสูตรนานาชาติจึงจัด “โครงการประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ BIR” โดยมีเป้าประสงค์
ที่จะสื่อสารให้ผู้คนในสังคมได้รับทราบและเข้าใจความโดดเด่นของหลักสูตรฯ ในมิติต่าง ๆ และมุ่งหวังให้ผู้ที่
สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี กลุ่มผู้ปกครองได้รับข้อมูลของหลักสูตรอย่างกว้างขวาง โดยเปิดโอกาสให้
นักศึกษาประจ าหลักสูตร BIR เข้าร่วมประกวดแข่งขัน โดยจะน าคลิปวิดีโอที่ได้รับการคัดเลือกมาใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร BIR และยังได้เห็นมุมมองของนักศึกษาที่มีต่อโครงการฯ อีกทั้งยังเป็นการร่วมถ่ายทอด
บรรยากาศภายในหลักสูตรในหลายมิติ 

นอกจากนี้ ยังเป็นโครงการ ฯ ที่ช่วยให้นักศึกษา BIR ได้ฝึกทักษะการตัดต่อวิดีโอ ทักษะการสร้างสรรค์
เนื้อหา และทักษะการน าเสนอภายในระยะเวลาที่จ ากัด โดยมีเงินรางวัลส าหรับนักศึกษาและเกียรติบัตรส าหรับ
ทีมท่ีชนะการแข่งขัน ซึ่งจะเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ อีกท้ังเนื้อหาที่นักศึกษาน าเสนอจะตอบโจทย์การรับข้อมูล
ของกลุ่มเป้าหมาย และยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแนะน าทั้งหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษและแนะน าคณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในกิจกรรมอ่ืน ๆ และถูกน าไปใช้ในปีถัดไปด้วยเช่นกัน 
 

วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงาน และฝึกทักษะด้านมีเดีย ตัดต่อวิดีโอ 

สร้างสรรค์เนื้อหา และการน าเสนอในรูปแบบของการถ่ายท าภาพเคลื่อนไหว 
2. เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และส่งต่อข้อมูลหลักสูตรใหม่ของโครงการหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขา

การเมืองและการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ ให้กลุ่มเป้าหมายและบุคคลทั่วไปได้รับทราบมาก
ยิ่งขึ้น ผ่านช่องทางออนไลน์และโซเชียลเน็ตเวิร์ค  
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้ฝึกทักษะกิจกรรม การเรียนรู้ในการท างานด้าน ทักษะ
ตัดต่อวิดีโอ สร้างสรรค์เนื้อหา และการน าเสนอในรูปแบบของการถ่ายท าภาพเคลื่อนไหว 

2. สามารถประชาสัมพันธ์โครงการ BIR ได้ตรงตามเป้าประสงค์มากขึ้น เนื่องจากสื่อประชาสัมพันธ์จะ
น ามาจากคลิปวิดีโอที่ได้รับรางวัล ซึ่งคลิปวิดีโอดังกล่าว อาจจะน าเสนอได้ตรงความต้องการของ
นักเรียนและนักศึกษาที่มีวัยไล่เลี่ยกันมากยิ่งขึ้น 

3. กลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลประชาสัมพันธ์ของโครงการหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองและการ
ระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษอย่างกว้างขวางและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

4. ดึงดูดผู้สนใจเพ่ือสมัครเข้ารับการทดสอบ เพ่ือศึกษาต่อในโครงการฯให้มีจ านวนมากยิ่งขึ้น สร้างความ
กระจ่างแก่ผู้สนใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนในด้านรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ
มากยิ่งขึ้น 

 
กลุ่มเป้าหมายของการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ 

1. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายผู้มีความรู้ความสนใจในเหตุการณ์การเมืองและการระหว่างประเทศ 
2. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ยังขาดความรู้ความสนใจในเหตุการณ์การเมืองและการระหว่าง

ประเทศ และมีแนวโน้มที่จะประทับใจหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษจากการรับชมสื่อประชาสัมพันธ์ 
3. นิสิต/นักศึกษามหาวิทยาลัยอ่ืนผู้มีความรู้ความสนใจในเหตุการณ์การเมืองและการระหว่างประเทศ 

และมีความประสงค์ท่ีจะย้ายคณะและมหาวิทยาลัย 
4. ผู้ปกครองและบุคคลโดยทั่วไปผู้ซึ่งมีบุตรหลานในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

รางวัลการประกวด  

I. รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล  เงินรางวัลละ  10,000 บาท และประกาศนียบัตร 
II. รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล  เงินรางวัลละ   5,000 บาท และประกาศนียบัตร 
III. รางวัลชมเชย 2 รางวัล  เงินรางวัลละ   2,000 บาท และประกาศนียบัตร 

รวมเงินรางวัลเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 19,000 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

 

คุณสมบัติของผู้ส่งประกวด 

1. ผู้ส่งประกวดจะต้องเป็นนักศึกษาโครงการภาคภาษาอังกฤษ (BIR) คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น 

2. ผู้ส่งประกวดจะส่งคลิปวิดีโอเป็นผลงานทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน หรือส่งผลงานเดี่ยวก็ได้  
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โจทย์หลักของคลิปวิดีโอ 

ผู้เข้าประกวดต้องส่งประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ การเรียนการสอน และบรรยากาศ 
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ภายใต้หัวข้อ “BIR in Daily Life” 

 

กติกาและเงื่อนไขของการน าเสนอ 
1. องค์ประกอบที่ส าคัญ ต้องเน้นไปท่ีการถ่ายภาพจากสถานที่จริง โดยมีภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์เป็นส าคัญ 

2. ความยาวของคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีความยาว 3-5 นาที โดยรวม Title และ End Credit 
ทั้งหมด หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด ถือว่าผิดกติกา 

3. คลิปวิดีโอควรมีความละเอียดของไฟล์ในระดับ HD (1,280 x 720 pixels) ขึ้นไป ต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์
นามสกุล. mp4 หรือ .mov เท่านั้น 

4. คลิปวิดีโอสามารถส่งประกวดเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทยก็ได้ 
- หากส่งประกวดเป็นภาษาอังกฤษต้องมีค าบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาไทยประกอบทั้งคลิปวิดีโอ 
- หากส่งประกวดเป็นภาษาไทยต้องมีค าบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาอังกฤษประกอบทั้งคลิปวิดีโอ 

5. คลิปวิดีโอที่ส่งมาจะต้องไม่เคยถูกเผยแพร่ที่ใด หรือช่องทางใดมาก่อน 
6. หากเนื้อหาในคลิปวิดีโอมีภาพบุคคลที่นอกเหนือจากทีมงาน ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น ๆ

ก่อนการบันทึกภาพ และต้องไม่ใช้ถ้อยค าที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกใน
สังคม 

7. นักศึกษาจะต้องอธิบายแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน และรูปแบบเทคนิค วิธีการน าเสนอในการผลิต
ผลงานเป็นลายลักษณ์อักษร/รายงาน อย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ เพ่ือประกอบการพิจารณาผลตัดสินฯ  

8. นักศึกษาต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออ่ืนใด
ที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการ
อ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน โครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ 

9. คลิปวิดีโอที่ส่งประกวดทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของโครงการหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองและ
การระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ (BIR) โดยโครงการฯ สามารถน ามาดัดแปลงเพ่ือความเหมาะสม
และให้เครดิตแก่ผู้ผลิตผลงานนั้นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ผลิตผลงานทราบ 
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เกณฑ์การตัดสิน 

เกณฑ์พิจารณา คะแนน 
ความสมบูรณ์ของเนื้อหาและตรงตามวัตถุประสงค์ของโจทย์ที่ได้รับ 40 
มีความสมบูรณ์ด้านเทคนิคการผลิตองค์รวม เช่น ภาพ เสียง และ
มุมมองในการน าเสนอ 

30 

มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถน าไปต่อยอดได้ 30 
รวม 100 

หมายเหตุ : ทางคณะกรรมการฯ สามารถปรับหรือเพ่ิมเกณฑ์ได้ตามความเหมาะสม การตัดสินผู้ชนะให้
เป็นไปตามมติของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
ก าหนดการ 
เปิดรับสมัครและส่งผลงาน   วันนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2564 
คณะกรรมการฯ คัดเลือกและตัดสินผลงาน  ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวด   22 กุมภาพันธ์ 2564 
มอบรางวัลและเผยแพร่คลิปวิดีโอ   ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 
วิธีการสมัครและส่งผลงาน 

- ส่งใบสมัคร และผลงานได้ที ่https://forms.gle/6LQCqZ2Vizjx9Lay9 
 

https://forms.gle/6LQCqZ2Vizjx9Lay9

