
  รายละเอียดการจัดกิจกรรมในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
ครบรอบ 17 ปี สถาบันอสิลามและอาหรับศึกษา 

1.  ชื่อกิจกรรม  การประกวดหนังสั้น  
2.  กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนโรงเรียนมัธยมในจังหวัดชายแดนใต้และประเทศเพ่ือนบ้าน 
3.  คุณสมบัติผู้สมัคร 
 3.1 เป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา (สามัญหรือศาสนา)   

3.2 สมัครในนามของสถานศึกษา สถานศึกษาละ 1 ทีม 
3.3 สมัครประเภท ชายหรือหญิง หรือหญิง - ชาย 
3.4 ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและไม่ผิดหลักศาสนาอิสลามในขณะถ่ายท า 

4.  ลักษณะของการประกวดหนังส้ัน 
4.1 เป็นการประกวดหนังสั้นโดยใช้ภาษาไทยหรือภาษามลายูกลางเท่านั้น 
4.2 ความยาวในการแสดงไม่น้อยกว่า 18 นาที และ ไม่เกิน 20 นาที 
4.3 Concept ของเนื้อหาหรือเรื่องทีใ่ช้ในการแสดงต้องเก่ียวกับ การเรียนออนไลน์  
4.4 ไม่อนุญาตแสดงบทบาทหรือพฤติกรรมใดๆ ที่ผิดหลักศาสนาอิสลามและธรรมเนียมประเพณี 
 

5.  กติกาในการตัดสินผลการประกวดหนังส้ัน 
5.1. ก าหนดคะแนนเต็มเป็น 100 คะแนนแบง่เป็น 4 ด้าน คือ 

5.1.1) ความสอดคล้องของเนื้อหากับหัวข้อที่ก าหนด 40  คะแนน 
 5.1.2) มารยาทและแสดงสมบทบาท 25 คะแนน 
 5.1.3) การใช้อักขระถูกต้องและชัดเจน 15 คะแนน 
 5.1.4) การใช้เสียง เสียงประกอบและฉากการแสดง 15  คะแนน 
5.2. ถ้าแสดงน้อยหรือมากว่าเวลาที่ก าหนดกรรมการจะพิจารณาตัดคะแนนนาทีละ 2 คะแนน 
5.3. การตัดสินผลการประกวด ให้ทีมท่ีได้รับคะแนนรวมสูงสุด 3 ทีมแรกตามล าดับ ได้รับรางวัลที่  

1-2-3 และทีไ่ด้รับคะแนนสูงเป็นล าดับที่ 4 ได้รับรางวัลชมเชย 
5.4. ในกรณีคะแนนรวมเท่ากัน คณะกรรมการจะพิจารณาจากความสอดคล้องของเนื้อหากับหัวข้อที่ 

ก าหนดเป็นหลัก 
5.5. มติของกรรมการตัดสินถือเป็นที่สุด 
 

6. วัน / เวลา / รูปแบบและเงื่อนไขของการประกวด / ประกาศผลการประกวด 

             6.1. คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินการประกวด วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 
09.00- 15.00 น. ประกาศผลการประกวด เวลา 16.30 น ในวันเดียวกัน  
   6.2. ให้ทีมที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ชนะการประกวด ล าดับที่ 1, 2, 3 และ 4 มารับรางวัลการ
ประกวด ในศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 
            6.3. ทีมท่ีจะเข้าร่วมประกวดจะต้องจัดแสดงที่โรงเรียนหรืออ่ืนๆให้สอดคล้องกับเรื่องที่ก าหนด  



6.4 น าเสนอในรูปแบบไฟล์นามสกุล    . mp4.avi หรือ  .mov ที่มีความละเอียด  Full HD (1920 x 1080 
พิกเซล แล้วส่งผลงานทางอีเมลเท่านั้น ระบุชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล นักแสดง ชื่อสถาบัน และเบอร์โทรศัพท์   ไม่
เกินวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565   

7. รางวัล  
7.1  ชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทุนการศึกษา ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
7.2  รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทุนการศึกษา ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
7.3  รองนะเลิศอันดับสอง ทุนการศึกษา ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
7.4  ชมเชย ทุนการศึกษา   

8. ผู้รับผดิชอบหลัก   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รอฮานี  มาแจ     

  รายละเอียดเพ่ิมเติม ติดต่อได้ที่  
   0980739975  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รอฮานี  มาแจ  (email: rohanee.m@pnu.ac.th) 
   0879675858  แวลยีะห์  รอนิง  (email: hashimic_62@hotmail.com) 
            0840692514  นิมูฮัมหมัดฟิตรี  อาแว (email: nifit@hotmail.com) 

10.  สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ 
  1. www.//aias.pnu.ac.th   
 

2. คิวอาร์โคดประกวดหนังสั้น :  
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PNU AWARD ครั้งที่ 10 
แบบตอบรับการเข้าร่วมการประกวดการแสดงหนงัสั้น 

ตามโครงการ บริการวิชาการ 
เนื่องในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครบรอบ 17 ป ี

ชื่อโรงเรียน/หน่วยงาน................................................................................................. ......................................... 
หมู่ที่.................ต าบล...............................อ าเภอ..............................จังหวัด......................................................... 

มีความประสงค์ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดการแสดงหนังสั้นภาษาไทยหรือภาษามลายูระดับ
มัธยมศึกษา ตามโครงการบริการวิชาการ เนื่องในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครบรอบ 
17 ปี โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ชื่อผู้ประกวดคนที ่1. นาย/นางสาว..................................................   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.................................... 

 2. นาย/นางสาว....................................................   ชั้นมัธยมศึกษาปีที.่.................................... 
 3. นาย/นางสาว....................................................   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.................................... 
 4. นาย/นางสาว....................................................   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.................................... 
 5. นาย/นางสาว....................................................   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.................................... 

ภาษาท่ีใช้แสดง................................................................................................................................ ........…………. 
ชื่อผู้ควบคุมอาจารย์....................................................................โทรศัพท์......................................................... 
กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่  15  กุมภาพันธ์ 2565  โดยส่งที่ 

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 99 หมู่ 8 ต าบลโคกเคียน อ าเภอ
เมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 

หรือโทรสาร 0-737-09030 ต่อ 3555 หรือ www.aias.pnu.ac.th  E-mail : aias@pnu.ac.th 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
  0980739975   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รอฮานี  มาแจ (rohanee.m@pnu.ac.th) 

0879675858   อุสตาสเซ็ง แวลียะห์ รอนิง       (hashimic_62@hotmail.com) 
   0840692514   นายนิมูฮัมหมัดฟิตรี  อาแว      (nifit@hotmail.com) 

http://www.aias.pnu.ac.th/
mailto:ias@pnu.ac.th
mailto:nifit@hotmail.com

