
  

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศที่ 040 / 2562 
เร่ือง การประกวดหนังสัน้ งานวันแม่แห่งชาต ิประจ าปี 2562 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

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

 สภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย   ในพระบรมราชปูถมัภ์ ได้ก าหนดจดังานวนัแมแ่หง่ชาติ  
เป็นประจ าทกุปี โดยถือวนัเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 
(12 สิงหาคม) เป็นวนัแม่แห่งชาติ โดยวตัถปุระสงค์เพ่ือเทิดทนูและเผยแพร่พระเกียรติคณุสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติเพ่ือเผยแพร่พระคณุและบทบาทของแม่ท่ีมีต่อ
ครอบครัว สงัคม และประเทศชาติ 
  การจดังานงานวนัแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2562 สภาสงัคมสงเคราะห์ฯ จะจดัให้มีการประกวด
หนงัสัน้เทิดพระคณุของแมท่ี่มีตอ่ครอบครัว สงัคม และประเทศชาติ โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้
        โครงการหนงัสัน้เน่ืองในโอกาสวนัแมแ่หง่ชาติ ประจ าปี 2562 
                   1.หวัข้อเร่ืองการประกวด “แม่” เพ่ือระลกึถึงพระคณุของแมแ่ละยกยอ่งเชิดชเูกียรติแม ่
                   2.คณุสมบตัิผู้สง่ผลงาน 
                      •เยาวชน นกัเรียน นิสติ นกัศกึษา และบคุคลทัว่ไป  สง่ได้คนละ 1 เร่ืองเท่านัน้  โดยนกัเรียน  
นกัศกึษา  ท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่ห้แจ้งช่ือ – นามสกลุจริง สถานท่ีติดตอ่ หมายเลขโทรศพัท์ พร้อมระบชุัน้เรียน 
และสถานที่ตัง้โรงเรียนให้ชดัเจน   
                      • กรณีสง่ผลงานเข้าประกวดแบบทีมจะต้องระบช่ืุอทีมพร้อมแจ้งช่ือ – นามสกลุ สถานที่
ติดตอ่ หมายเลขโทรศพัท์ ตวัแทนกลุม่ให้ชดัเจน 
                      • ผู้สนใจสามารถสง่ผลงานเข้าร่วมประกวด โดยต้องระบรุายละเอียด  
                         1.ช่ือเร่ือง                     
                         2.เนือ้หา หรือรายละเอียดของหนงัสัน้โดยยอ่  
                    • หนงัสัน้นีต้้องเป็นเนือ้หาท่ีไม่เคยเผยแพร่หรือรับรางวลัท่ีใดมาก่อน หากสืบทราบถกูตดัสิทธ์ิ
ทันทีอีกทัง้ผู้ เข้าประกวดต้องเป็นผู้ รับผิดชอบต่อลิขสิทธ์ิข้อมลูทัง้หมดท่ีน ามาใช้ผลิตผลงาน โดยต้องไม่
ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธ์ิและทรัพย์สินทางปัญญาทางสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ไม่มีส่วนในความ
รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ในกรณีละเมิดลขิสทิธ์ิ  
                     •ไมมี่เนือ้หาท่ีเก่ียวข้อง หรือ เสียดสีการเมือง 
                     • ทกุเร่ืองท่ีสง่เข้าประกวดถือวา่เป็นลขิสทิธ์ิของสภาสงัคมสงเคราะห์ฯ 
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                   • End Credit ต้องมีโลโก้ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ  ดาวน์โหลดโลโก้ได้ท่ี เว็บไซต์ของสภา     
สังคมสงเคราะห์ฯ (www.ncswt.or.th)  
                 3.เกณฑ์การพิจารณาตดัสนิ   
                    • เกณฑ์การให้คะแนนจากคณะกรรมการ  

            - แบง่เป็นบทละคร 50 % การแสดงของตวัละคร 40 % และเทคนิคการถ่ายท า 10 % 
                         บทละคร 
                       1. เนือ้หาในภาพรวม ความเหมาะสมของเนือ้หา การร้อยเรียงเร่ืองราวตามธีมท่ีก าหนด
สามารถถ่ายทอดเนือ้หาท่ีเป็นประโยชน์ตรงตามวตัถปุระสงค์ของโครงการ 
                         2. มีความโดดเดน่ท่ีชว่ยให้นา่ติดตาม เกิดความประทบัใจ  
                        เทคนิคและคุณภาพของการถ่ายท า  
                      1.พิจารณาจากมมุกล้อง ความกระชบัของเนือ้หา เสียง การตดัตอ่  การเรียงล าดบัเนือ้เร่ือง 
                      2. เป็นภาพยนตร์ท่ีถ่ายจากกล้องดิจิทัลหรือกล้องวีดีโอหรือโทรศัพท์มือถือซึ่งมีความ
ละเอียดของไฟล์ ในระดบั Full HD 
                      3. ความยาวของหนังสัน้ ไม่ น้อยกว่า 3 นาที ไม่เกิน 5 นาที หากเกิน  5 นาที           
จะไม่ได้รับการพิจารณาผลงานในการประกวดจากคณะกรรมการ  ส่งผลงานเป็นไฟล์ MP 4 และอัพ
โ ห ล ด ไ ฟ ล์ ท า ง  E–mail  ที่  E-mail: kittidet@ncswt.or.th ห รื อ  kittidetjack@gmail.com              
ภายในวนัท่ี  25 มิถนุายน 2562 และประกาศผลในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 
                       4. ความเหมาะสม เป็นเร่ืองนา่สนใจ จดัท าตามเวลาท่ีก าหนดให้ 
                       5. ผลการตดัสนิของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สดุ     
                     6. รางวลัและเงินรางวลัมีดงันี ้
                       - รางวัลชนะเลิศ  จะได้รับเงินรางวัล 40,000.-บาท พร้อมโล่รางวัล  และใบประกาศ
เกียรตคุิณ 
                   - รางวัลรองชนะเลิศ จะได้รับเงนิรางวัล 20,000.-บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศ
เกียรตคุิณ 
               - รางวัลชมเชย 1 จะได้รับเงินรางวัล 10,000.- บาท  พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศ
เกียรตคุิณ 
              - รางวัลชมเชย 2 จะได้รับเงินรางวัล 10,000.- บาท  พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศ
เกียรตคุิณ 
  - รางวัลหนังสั ้นที่ ได้รับการโหวตมากที่ สุด (poppular vote) จะได้รับเงินรางวัล    
5,000.- บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ (สามารถกดไลค์ได้ที่ เฟสบุ้คสภาสังคม
สงเคราะห์ฯ) 
  - ผู้ที่ ได้รับรางวัลทัง้ 5 รางวัล จะได้เข้ารับโล่รางวัลจากประธานในพิธีงานวันแม่
แห่งชาติ วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวน
ชัน เซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
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 ทัง้นี ้ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าได้เข้าร่วมโครงการ
ประกวดหนังสัน้เทดิพระคุณแม่ จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ  
      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี นายกฤตเิดช ทรัพย์สัตย์ โทรศพัท์  085-0982710 
  
                             

 ประกาศ   ณ   วนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ.2562 

                                                                                    
             (นายอรรถยทุธ  ลียะวณิช) 

               ประธานคณะอนกุรรมการประกวดหนงัสัน้  
          ในคณะกรรมการฝ่ายประกวดงานเขียนและหนงัสัน้เทิด    

             พระคณุแม ่งานวนัแมแ่หง่ชาติ ประจ าปี 2562 
 


