ประกาศที่ 047 / 2561
เรื่ อง การประกวดหนังสัน้ งานวันแม่ แห่ งชาติ ประจาปี 2561
สภาสังคมสงเคราะห์ แห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
**************************
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ กาหนดจัดงานวันแม่
แห่ ง ชาติ เป็ นประจ าทุ ก ปี โดยถื อ วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาของสมเด็ จ พระนางเจ้ าฯ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (12 สิงหาคม) เป็ นวันแม่แห่งชาติ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเทิดทูน
และเผยแพร่ พระเกี ยรติคุณสมเด็ จพระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นีน าถ ในรั ช กาลที่ 9 ผู้ทรงเป็ น
แม่แห่งชาติเพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
การจัดงานงานวันแม่แห่งชาติ ประจาปี 2561 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จะจัดให้ มีการ
ประกวดหนังสันเทิ
้ ดพระคุณของแม่ ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
โครงการหนังสันเนื
้ ่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจาปี 2561
1.หัวข้ อเรื่ องการประกวด “แม่” เพื่อระลึกถึงพระคุณของแม่และยกย่องเชิดชู
เกียรติแม่
2.คุณสมบัติผ้ สู ง่ ผลงาน
•เยาวชน นักเรี ยน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทัว่ ไป ส่งได้ คนละ 1 เรื่ องเท่านัน้
โดยนักเรี ยน นักศึกษา ที่กาลังศึกษาอยู่ให้ แจ้ งชื่อ – นามสกุลจริ ง สถานที่ติดต่อ หมายเลข
โทรศัพท์ พร้ อมระบุชนเรี
ั ้ ยน และสถานที่ตงโรงเรี
ั้
ยนให้ ชดั เจน
• ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้ าร่วมประกวด โดยต้ องระบุรายละเอียด
1.ชื่อเรื่ อง
2.เนื ้อหา หรื อรายละเอียดของหนังสันโดยย่
้
อ
• หนังสันนี
้ ้ต้ องเป็ นเนื ้อหาที่ไม่เคยเผยแพร่ หรื อรับรางวัลที่ใดมาก่อน หากสืบ
ทราบถูกตัด สิท ธิ์ ทัน ที อีก ทัง้ ผู้เ ข้ า ประกวดต้ องเป็ นผู้รั บ ผิด ชอบต่ อลิ ข สิท ธิ์ ข้อ มูลทัง้ หมดที่
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นามาใช้ ผลิตผลงาน โดยต้ องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้ วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปั ญญา ทาง
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ไม่มีส่วนในความรับผิดชอบใดๆ ทั ้งสิ ้นในกรณีละเมิดลิขสิทธิ์
•ไม่มีเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ อง หรื อ เสียดสีการเมือง
• ทุกเรื่ องที่ส่งเข้ าประกวดถือว่าเป็ นลิขสิทธิ์ของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
• End Credit ต้ องมีโลโก้ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดาวน์โหลดโลโก้ ได้ ที่ เว็บไซต์ ของสภา
สังคมสงเคราะห์ ฯ (www.ncswt.or.th)
3.เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน
• เกณฑ์การให้ คะแนนจากคณะกรรมการ
- แบ่งเป็ นบทละคร 50 % การแสดงของตัวละคร 40 % และเทคนิคการถ่ายทา 10 %
- บทละคร
1. เนื ้อหาในภาพรวม ความเหมาะสมของเนื ้อหา การร้ อยเรี ยงเรื่ องราวตามธี มที่
กาหนดสามารถถ่ายทอดเนื ้อหาที่เป็ นประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
2. มีความโดดเด่นที่ช่วยให้ น่าติดตาม เกิดความประทับใจ
- เทคนิคและคุณภาพของการถ่ายทา
1.พิ จ ารณาจากมุ ม กล้ อง ความกระชั บ ของเนื อ้ หา เสี ย ง การตั ด ต่ อ
การเรี ยงลาดับเนื ้อเรื่ อง
2. เป็ นภาพยนตร์ ที่ถ่ายจากกล้ องดิจิทลั หรื อกล้ องวีดีโอหรื อโทรศัพท์มือถือ ซึง่ มี
ความละเอียดของไฟล์ ในระดับ Full HD
3. ความยาวของหนังสัน้ ไม่ น้อยกว่ า 3 นาที ไม่ เกิน 5 นาที ส่งผลงานเป็ นไฟล์
MP 4 และอัพโหลดไฟล์ทาง E–mail ที่ E-mail: kittidet@ncswt.or.th หรื อ kittidetjack @ gmail.com
ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 และประกาศผลในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
4. ความเหมาะสม เป็ นเรื่ องน่าสนใจ จัดทาตามเวลาที่กาหนดให้
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ ้นสุด
6. รางวัลและเงินรางวัลมีดงั นี ้
- รางวัลชนะเลิศ จะได้ รับเงินรางวัล 40,000.-บาท พร้ อมโล่ รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ จะได้ รับเงินรางวัล 30,000.-บาท พร้ อมโล่ รางวัล
- รางวัลชมเชย 1 จะได้ รับเงินรางวัล 10,000.- บาท พร้ อมโล่ รางวัล
- รางวัลชมเชย 2 จะได้ รับเงินรางวัล 10,000.- บาท พร้ อมโล่ รางวัล
และหนังสัน้ เรื่ องใดได้ รับการโหวตมากที่สุด จะได้ รับรางวัล
10,000.- บาท พร้ อมโล่ รางวัล
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สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ นายกฤติ เ ดช ทรั พ ย์ สั ต ย์ โทรศัพ ท์
085-0982710

ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2561

(นายอรรถยุทธ ลียะวณิช)
ประธานคณะอนุกรรมการประกวดหนังสัน้
ในคณะกรรมการฝ่ ายประกวดงานเขียนเทิดพระเกียรติ
งานวันแม่แห่งชาติ ประจาปี 2561

