


โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเนื่องในวันมหดิล 2556 

หัวข้อ“เธอผู้ไม่ยอมแพ้” 

**************************************************************** 

 

1. หลักการและเหตุผล 

“งานช่วยเหลือผู้พิการมีความสําคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าผู้พิการมิได้เป็นผู้ที่อยากจะพิการ แต่อยากช่วย

ตนเอง ถ้าเราไม่สามารถช่วยเขาให้สามารถที่จะปฏิบัติงาน เพื่อมีชีวิตและมีเศรษฐกิจของครอบครัว จะทําให้เกิด

สิ่งที่หนักในครอบครัวหนักแก่สังคม ฉะนัน้ นโยบายที่จะทําก็คือ ช่วยเขาให้เขาช่วยตัวเองได้ เพื่อที่จะให้เขา

สามารถเป็นประโยชนต์่อสังคม”(พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวทรงพระราชทานพระราชดํารัสแก่

คณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จ-พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระ

ตําหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 22 เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2527) 

จากแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว ในการส่งเสริมการสร้างโอกาสให้คนพิการให้

สามารถแสดงศักยภาพและสร้างคุณค่าและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมไทยอย่างภาคภูม ิ และสอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างเสริมเจตคติที่ดีของคนพิการ ครอบครัว และสังคม ที่มีต่อความพิการและคน

พิการ ของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2555 – 2559  โดยเน้นการสร้างสังคม

บูรณาการเพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม โดยให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิอย่างเท่าเทียมและเป็น

ธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ต่อคนพิการ      

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นคุณค่าและความสําคัญของผู้พิการ เนื่องในวัน

มหิดล ประจําปี 2556 จึงได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราช

ชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย” ในรูปแบบการถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์

รายการ “สวนดอกร้อยดวงใจ....ใส่ใจผู้พิการ” ขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์

ทีวี เพื่อระดมทุนบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเพื่อจัดสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูผู้พิการ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โครงการรณรงค์การประกวดภาพยนตร์สั้นเนื่องในวันมหิดล 2556 ภายใต้กรอบแนวคิด “เธอผู้ไม่ยอม

แพ้” จัดโดยมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์

ในการรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยได้เห็นคุณค่าและแบ่งปันพื้นที่ทางสังคมให้แก่ผู้พิการ โดยเนื้อหาที่ส่งประกวดจะ

เป็นมุมมองที่มีการสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของผู้พิการที่เป็นผู้มีความสามารถ และเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของ

ประเทศ  

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถงึคุณค่า และความสําคัญของผู้พิการ ตลอดจนให้อยู่ร่วมกันอย่าง

บูรณาการและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

2.2 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในงานถ่ายทอดสด “สวนดอกร้อยดวงใจ...ใส่ใจผู้พิการ”  ผ่านการประกวด

ภาพยนตร์สัน้  

 



 

3. กรอบเนื้อหา 

 ภาพยนตร์สั้นมีกรอบแนวคิดคือ “เธอผู้ไม่ยอมแพ้” มีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้โอกาสทางสังคมแก่ผู้พิการ 

การอยู่ร่วมกับผู้พิการได้อย่างมีความสุข หรือ มีเนื้อหาเกี่ยวกับศักยภาพของผู้พิการที่เป็นผู้มีความสามารถ 

และเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของประเทศ  

 

4. คุณสมบัติผู้สมัคร   :   นักเรียน  นิสิต / นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป 

 

5. หลักฐานการสมัครเข้าประกวด  

5.1.สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ชุด 

5.2.สําเนาบัตรนสิติ นักศึกษา จํานวน 1 ชุด  

5.3.รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 รูป 

 

6.การสมัครเข้าประกวด  

6.1ผู้สมัครเข้าประกวดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นจะต้องกรอกข้อความในใบสมัครให้ละเอียดชัดเจน 

พร้อมยอมรับกติกา และเงื่อนไขการประกวดทุกประการ  

6.2.ผู้สมัครสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.med.cmu.ac.th 

6.3.กําหนดจํานวนสมาชิกทีมที่ส่งประกวดไม่เกินทีมละ 5 คน  

6.4.ผู้สมัครจะต้องส่งผลงานมาทางไปรษณีย์มาที่ “งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่อยู ่110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูม ิอ.เมือง  จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200” 

โดยวงเล็บมุมซองว่า “โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อผู้พิการเนื่องในวันมหิดล 2556” โดยทาง

คณะกรรมการจะยึดถือการประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ หรือส่งผลงานด้วยตนเองที่งาน

ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชัน้1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะ

แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

6.6.ผู้สมัครต้องส่งผลงานมาทั้ง 2 แบบดังนี้ 

1) ใบสมัครพร้อมสําเนาบัตรประชาชน,บัตรนักศึกษา และรูปถ่าย/พล็อตเร่ืองภาพยนตร์สัน้ ความ

ยาวไม่เกิน 1 หนา้ A4  

2) ภาพยนตร์สั้นความยาวไม่เกิน 5 นาทีในรูปแบบของ DVD มาตรฐานที่สามารถรับชมได้จาก

เคร่ืองเล่น DVD ท่ัวไป 

      6.7.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.

053-949473 หรือwww.med.cmu.ac.th 

 

 

 



7.เกณฑ์การตัดสิน 

7.1.คะแนนเต็ม  100  คะแนน พิจารณาจากแต่ละส่วน ได้แก่ 

1) พล็อตเร่ืองที่นําเสนอต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์และตรงตามเนื้อหาที่กําหนดไว้ 50  คะแนน 

2) รูปแบบและวิธีการนําเสนอ 50  คะแนน 

 

7.2 .คณะกรรมการจะคัดเลือกโครงเรื่องย่อที่มีเนื้อหาและการนําเสนอแปลกใหม่ น่าสนใจ มีความคิด

สร้างสรรค์ รวมทั้งมีคุณค่าต่อสังคม โดยสามารถสร้างกระแสให้ประชาชนคนไทยตระหนักถงึคุณค่า

ของผู้พิการและแสดงออกอย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข โดยไม่จํากัด

รูปแบบ เทคนิค และวิธีการนําเสนอ แต่ต้องสามารถผูกเร่ืองและถ่ายทอดออกมาผ่านภาษาภาพและ

ภาษาเสียงได้อย่างลงตัว  และผลงานต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง

ไม่ใช้ถ้อยคําที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดส ีและก่อให้เกิดความแตกแยก หรือไม่สุภาพ  

 

8.กําหนดการ    

8.1.ส่งใบสมัครพร้อมพล็อตเร่ืองภาพยนตร์สั้นพร้อมด้วยชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์ในรูปแบบของภาพยนตร์

สัน้ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2556  

8.2.ประกาศผลรางวัลทาง Website คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  www.med.cmu.ac.th 

และโทรศัพท์แจ้งโดยตรง  ในวันจันทร์ที่ 26 สงิหาคม 2556 

 

9.เงื่อนไขในการประกวด 

9.1.โครงเร่ืองภาพยนตร์สั้นที่นําเสนอต้องเป็นโครงเร่ืองใหม่ และไม่เคยเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลใด

มาก่อน 

9.2.ผลงานที่ส่งเข้ามาประกวดทุกชิ้นเป็นลิขสิทธิ์ของมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนํามาเผยแพร่ออกอากาศทางสื่อต่าง ๆ เช่นสื่อ YouTube รวมถึง

ผลงานชนะเลิศจะได้นํามาเผยแพร่ในรายการถ่ายทอดสด “สวนดอกร้อยดวงใจ...ใส่ใจผู้พิการ” ใน

วันศุกร์ที่ 6กันยายน 2556 ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี 

9.3.ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

10.คณะกรรมการ  

 คณะกรรมการการตัดสินโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้  

10.1.ผูท้รงคุณวุฒิจากคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

10.2.ผูท้รงคุณวุฒิจากคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

10.3.ผู้พิการผู้ทรงคุณวุฒิ 

10.4.ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสื่อสารมวลชนหรือผูกํ้ากับภาพยนตร์ที่มีช่ือเสียงในวงการภาพยนตร์ไทย  

 

 

 



11.รางวัล 

รางวัลการประกวดประเภทที่ 1 นักเรียน นิสิต/นักศึกษา 

รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล  รางวัลละ 20,000  บาท พร้อมประกาศนียบัตร    

รางวัลรองชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 

รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 

 

รางวัลการประกวดประเภทที่ 2 บุคคลท่ัวไป 

รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล  รางวัลละ 20,000  บาท พร้อมประกาศนียบัตร    

รางวัลรองชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 

รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 

รางวัลการประกวดประเภทที่ 3 

   รางวัล ”Popular View”  จํานวน 1 รางวัล  รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร  

 

12.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

12.1.ประชาชนคนไทยได้รับตระหนักถงึคุณค่าและความสําคัญของผู้พิการในทางที่ถูกต้องเหมาะสม

โดยการรณรงค์ผ่านการประกวดภาพยนตร์สัน้ 

12.2.ประชาชนคนไทยได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดประสบการณ์ และเป็นส่วนหนึ่งในรายการซึ่งจะมี

การถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี  ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 

 

13.ผู้รับผิดชอบโครงการ  

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และคณะกรรมการ

รายการโทรทัศน์ เนื่องใน  “วันมหิดล” 2556  

 

********************************************** 

 

 

 

 

 

 



1. 
 

 

2. 
 

3. 

4. 
 

 

ประเภทที่สงเข
  ประเภทนั

  ประเภทบุ

ชื่อผลงานที่สง
………………

ขอมูลผูสมัครเ
1. ) ช่ือนาย/นา

เลขที่บัตรประจ

2. ) ช่ือนาย/นา

เลขที่บัตรประจ

3. ) ช่ือนาย/นา

เลขที่บัตรประจ

4. ) ช่ือนาย/นา

เลขที่บัตรประจ

5. ) ช่ือนาย/นา

เลขที่บัตรประจ

ท่ีอยูท่ีสามารถ
 เลขที

แขวง/ ตําบล...

รหัสไปรษณีย.

E-mail :………

ใบสมัครก
มูลนิธิโรงพยาบ

ขาประกวด 
ักเรียน นิสิต นั

คคลทั่วไป  

เขาประกวด 
…………………

ขารวมประกวด
าง/นางสาว.......

จําตัวนักศึกษา/

าง/นางสาว.......

จําตัวนักศึกษา/

าง/นางสาว.......

จําตัวนักศึกษา/

าง/นางสาว.......

จําตัวนักศึกษา/

าง/นางสาว.......

จําตัวนักศึกษา/

ติดตอไดสะดว
ที่......................

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

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

…………………

การประกวดภาพ
บาลสวนดอก  ค

ักศึกษา  

…………………

ด(สมัครไดไมเกิ
........................

/ บัตรประจําตัว

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

/ บัตรประจําตัว

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

/ บัตรประจําตัว

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

/ บัตรประจําตัว

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

/ บัตรประจําตัว

ก 
...............ตรอก

..............เขต/ อํ

.............โทรศพั

…………………

พยนตรสั้น หัว
คณะแพทยศาส

 

…………………

กิน 5 คน) 
.......นามสกุล..

วประชาชน......

.......นามสกุล..

วประชาชน......

.......นามสกุล..

วประชาชน......

.......นามสกุล..

วประชาชน......

.......นามสกุล..

วประชาชน......

ก/ ซอย.............

อําเภอ...............

พท...................

………………

ขอ “เธอผูไมยอ
สตร  มหาวิทยา

………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............... ถนน

................. จังห

.......... โทรสาร

………………

อมแพ” 
ลัยเชียงใหม 

………………

..................... อ

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

..................... อ

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

..................... อ

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

..................... อ

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

..................... อ

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

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

หวัด..................

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

…………………

………… 

อายุ........... 

. 

อายุ........... 

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

อายุ........... 

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

อายุ........... 

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

อายุ........... 

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

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

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

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

……………… 

                    



5.ขอตกลง 
  ขาพเจา   นาย/ นาง/ นางสาว........................................................................ ขอรับรองวาเขาใจและจะ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดของมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ทุกประการ 

 

 

ลงช่ือ.....................................................................................ผูสมัคร 

(.................................................................................) 

วันที่.............../........................../.................... 

 

 

 


