
หัวข้อการประกวด     “แรงบันดาลใจจากศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี”
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประเภทของผลงานที่ส่งเข้าประกวด     ผลงานภาพยนตร์สั้น

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด     

นักศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยสามารถท�างานเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม

เงื่อนไขข้อก�าหนดในการส่งผลงานเข้าประกวด
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ในหัวข้อ  
    “แรงบันดาลใจจากศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
  • เป็นผลงานภาพยนตร์ไม่จ�ากัดรูปแบบ สไตล์ เทคนิค ใช้ความคิด  
     สร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ  
  • ต้องมีทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ  
    โดยมีความยาวไม่เกิน 10 นาที
  • ส่งผลงานในรูปแบบ DVD ที่สามารถเล่นได้กับเครื่องเล่น DVD 
 และคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ พร้อมแนวคิดในการออกแบบ  
  • ผู้ส่งผลงานต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครตามที่ก�าหนดไว้ในใบสมัคร 
    และระบุข้อมูลให้ชัดเจน
  • ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์อื่นใด 
    ของบุคคลอื่น
  • ผลงานที่ได้รับรางวัล  ลิขสิทธิ์จะเป็นของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
    ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่ประกาศผลการตัดสินรางวัล หลังจากนี้ 
     จะถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างผู้ผลิตงานนั้น มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดตามแต่เห็นสมควร
  • มหาวิทยาลัยศิลปากรสงวนสิทธิ์ไม่คืน DVD ที่ส่งเข้าร่วมประกวด

การคัดเลือกและตัดสินผลงาน  
คณะกรรมกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก ดังนี้
  • รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม  ประธานกรรมการ
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์)
  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม  กรรมการ
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สยุมพร  กาษรสุวรรณ)
  • ศาสตราจารย์พิษณุ  ศุภนิมิตร  กรรมการ
  • อาจารย์สกุล  บุณยทัต   กรรมการ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวิน  อินทรังษี กรรมการ
  • นายนนทรีย์  นิมิบุตร   กรรมการ 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน
  • บท     •  เทคนิคการน�าเสนอ
  • ความคิดสร้างสรรค์  •  ความสมบูรณ์ของงาน
การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินถือว่าเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ 

รางวัล
  • รางวัลชนะเลิศ จ�านวน  1  รางวัล รางวัลละ  100,000 บาท 
 พร้อมเกียรติบัตร และเหรียญศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
  • รางวัลรองชนะเลิศ จ�านวน  3  รางวัล รางวัลละ  20,000 บาท
 พร้อมเกียรติบัตร และเหรียญศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
  • รางวัลเกียรติยศ จ�านวน  5  รางวัล
 เกียรติบัตร และเหรียญศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

ก�าหนดการ
  • การส่งผลงาน
     ระหว่างวันที่  9 - 14 มิถุนายน  2557 
     งานประชาสัมพันธ์ ชั้น L ห้องลานจัน  
 ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
 เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
 หากส่งทางไปรษณย์ี ผลงานทีส่่งเกนิก�าหนดเวลา จะไม่ได้รบัการพิจารณา    
     คัดเลือกและตัดสิน จะถือเอาวันที่ลงตราประทับของไปรษณีย์  
 และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในการสูญหายและเสียหาย
  • การตัดสินผลงาน      
 วันที่  18 กรกฎาคม 2557 ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ประกาศผลการตัดสินรางวัล 
 วันที่  31 กรกฎาคม 2557 โดยดูผลการตัดสินได้ทาง www.su.ac.th 
 และ www.facebook.com/silpakornshortfilm

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 งานประชาสัมพันธ์ ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
 เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
 โทร 0 2849 7538, 0 2849 7564 โทรสาร 0 2849 7539
 E-mail: su-pr@su.ac.th
 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที ่  www.facebook.com/silpakornshortfilm

“แรงบันดาลใจจากศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
การประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 2 เนื่องในโอกาสวันศิลป์ พีระศรี ประจ�าปี 2557



ชื่อทีม :                                                                                      จ�านวน         คน

1. ชื่อ                              นามสกุล                          อายุ       ปี เลขที่บัตรประจ�าตัวนักศึกษา/ประชาชน

2. ชื่อ                              นามสกุล                          อายุ       ปี เลขที่บัตรประจ�าตัวนักศึกษา/ประชาชน

3. ชื่อ                              นามสกุล                          อายุ       ปี เลขที่บัตรประจ�าตัวนักศึกษา/ประชาชน

4. ชื่อ                              นามสกุล                          อายุ       ปี เลขที่บัตรประจ�าตัวนักศึกษา/ประชาชน

5. ชื่อ                              นามสกุล                          อายุ       ปี เลขที่บัตรประจ�าตัวนักศึกษา/ประชาชน

6. ชื่อ                              นามสกุล                          อายุ       ปี เลขที่บัตรประจ�าตัวนักศึกษา/ประชาชน

7. ชื่อ                              นามสกุล                          อายุ       ปี เลขที่บัตรประจ�าตัวนักศึกษา/ประชาชน

8. ชื่อ                              นามสกุล                          อายุ       ปี เลขที่บัตรประจ�าตัวนักศึกษา/ประชาชน

                                       

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก (หัวหน้าทีมหรือตัวแทนที่สามารถติดต่อได้)

โปรดระบุ ชื่อ                              นามสกุล

เลขที่                        ตรอก/ซอย                                          ถนน                               

แขวง/ต�าบล                                                 เขต/อ�าเภอ

จังหวัด                                             รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์                                   โทรศัพท์เคลื่อนที่                            E-mail :

     ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด

                              

     แนวความคิด

“แรงบันดาลใจจากศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”
การประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 2 เนื่องในโอกาสวันศิลป์ พีระศรี ประจ�าปี 2557

ใบสมัคร

ข้อมูลผู้สมัครเข้าร่วมประกวด

(กรณุากรอกรายละเอียดด้วยตวับรรจง) 

(ใบสมคัรนีส้ามารถถ่ายเอกสารได้) 

ลายเซ็นผู้รับสมัครลายเซ็นผู้สมัคร

วันที่       เดือน                พ.ศ. 2557

เลขที่

วันที่       เดือน                พ.ศ.  2557



    
กรุณาส่ง

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 19/2541

ปณจ. ตลิ่งชัน

งานประชาสัมพันธ์ ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Public Relations Office, Office of the President, Silpakorn University, 22 Borommarachachonnani Road, Talingchan District, Bangkok 10170, Thailand 

Tel. +66 (0) 2849 7538 Fax. +66 (0) 2849 7539  E-mail : su-pr@su.ac.th  Facebook : www.facebook.com/Silpakornshortfilm

จัดโดย

“แรงบันดาลใจจากศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”

การประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 2
เนือ่งในโอกาสวนัศลิป์ พรีะศร ีประจ�าปี 2557



“แรงบนัดาลใจจากศาสตราจารย์ศลิป์ พรีะศร”ี
การประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 2
เนือ่งในโอกาสวนัศลิป์ พรีะศร ีประจ�าปี 2557


