หลักเกณฑโครงการ
การประกวดสื่อดิจิทัลสรางสรรค ประเภทหนังสั้น เรื่อง “พอเพียงที่เพียงพอ”
..............................................................................
ศูนยประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและความมั่นคง : ศปร. ขอเชิญผูสนใจสงผลงาน
เขารวมประกวดหนังสั้นกับโครงการประกวดสื่อดิจิทัลสรางสรรค ประเภทหนังสั้น เรื่อง “พอเพียงที่เพียงพอ”
โดยมีแนวคิดเพื่อนอมนําพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัวซึ่งพระราชทาน
อารักขาแกประชาชนชาวไทยความวา "เราจะสืบสานรักษา และตอยอด และครองแผนดินโดยธรรม
เพื่อประโยชนสุขแหงอาณาราษฎรตลอดไป" เพื่อสะทอนถึงพระราชปณิธาน และความตั้งใจอันแนวแน
ในการทรงงานเพื่อสืบสาน รักษา และตอยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และนอมสํานึกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ที่ทรงอุทิศพระวรกายทรงงานอยางหนักเพื่อบรรเทาความทุกขยากแกพสกนิกรชาวไทย
อีกทั้งเปนการแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยอันมีความสําคัญยิ่งตอแผนดินไทย
ผานทางสื่อดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ
1. คุณสมบัติผูสมัคร
1.1 นิสิต นักศึกษา (ประเภทอุดมศึกษาหรือเทียบเทา) และประชาชนทั่วไป ที่มีอายุระหวาง 18–35 ป
1.2 สมัครเปนทีม โดยมีสมาชิก 3-5 คน (ไมนอยกวา 3 และไมเกิน 5 คน)
1.3 ระบุชื่อทีมใหชัดเจน
1.4ยื่นหลักฐานการสมัครตามแบบฟอรมที่กําหนด และลงทะเบียนเขารวมการประกวดแขงขัน
2. เงื่อนไขการสงผลงานเขาประกวด
2.1เนื้อหาของหนังสั้นมีความยาวไมเกิน 8 นาที (รวมไตเติ้ลและเครดิตปดทาย)โดยมีสาระเกี่ยวกับประเด็น
ตางๆ ดังนี้
- เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
- การนอมนําแนวทางการพัฒนาที่มุงยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกหมูเหลาของพระบาท สมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีองคประกอบ เชน การศึกษา สุขภาพ
การอนุรักษธรรมชาติ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชหลักการทรงงานที่
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนนาถบพิตร ทรงใชเปนวิธีการทรงงานมาตลอดรัชสมัย
คือ เขาใจ เขาถึง พัฒนา
- ศาสตรพระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน ที่เกี่ยวของกับหัวขอที่ประกวด
“พอเพียงที่เพียงพอ”

2.2 ผลงานตองไมลบหลูตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ไมใชถอยคําที่เปนการดูหมิ่น เหยียดหยาม
กอใหเกิดความแตกแยกในสังคม รวมถึงตองไมกระทบตอความสัมพันธระหวางประเทศ
2.3 ไมจํากัดเทคนิคในการนําเสนอ
2.4 ความละเอียดของไฟลผลงาน ไมต่ํากวา 720 p (1280 x 720) ประเภทไฟล wmv, mpg, mp4, mov, flv
2.5ตองเปนผลงานใหมที่ไมเคยเผยแพรและไดรับรางวัลมากอน
2.6 ทีมสมัคร 1 ทีม สามารถเขารวมไดประเภทใดประเภทหนึ่ง และ 1 ทีมสงไดเพียง 1 ผลงานเทานั้น
2.7ตองเปนผลงานที่ผูประกวดจัดทําขึ้นเอง และรับผิดชอบตอลิขสิทธิ์ของขอมูล ไดแก เนื้อหา ภาพ เสียง
วิดีโอ ซอฟตแวรหรืออื่นใดที่ใชในการผลิตตองไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น และตองไมเขาขายการ
กระทําอื่นใดที่เปนความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550
2.8 มีการถายทอดออกมาอยางเขาใจงาย และตั้งชื่อเรื่องของหนังสั้นที่สงเขาประกวดอยางสรางสรรค
2.9ผลงานที่สงเขาประกวดจะถือเปนลิขสิทธิ์รวมระหวางศูนยประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
และความมั่นคง และผูสรางสรรคผลงาน โดยศูนยประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและความ
มั่นคง พึงมีสิทธิ์ที่จะแกไขดัดแปลง โดยไมจําเปนตองขออนุญาตผูสรางสรรคผลงาน
3.วิธีการสมัคร
3.1 เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบดวย
3.1.1 ใบสมัคร
3.1.2 สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา/สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1ชุด/คน
3.1.3 รูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป/คน
3.1.4บันทึกผลงานใสDVD หรือ CD
3.2เปดรับสมัคร 2 ชองทาง ดังนี้
3.2.1 สมัครทางออนไลน ทาง https://rdpscc.rtaf.mi.thโดยกรอกขอมูลและแนบเอกสารที่กําหนดให
ครบถวน
3.2.2
สมัครดวยตนเอง หรือ สงเอกสารทางไปรษณีย จาหนาซอง ศูนยประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริและความมั่นคง (กองกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ สํานักปฏิบัติการ) 9/1 หมู 16
ถนนวิภาวดีรังสิต ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
3.3 แนบ/สงแกนเรื่อง (Theme) โครงเรื่อง (Plot) หรือสตอรี่บอรด (Storyboard) ของหนังสั้นความยาวไมเกิน
8 นาที โดยมีเนื้อหาเกี่ยวของกับแนวคิดที่กําหนด
3.4ตั้งชื่อเรื่องตามความเหมาะสม และตองสอดคลองกับหัวขอ/แกนเรืTheme)
่อง ( และเนื้อหาการผลิตหนังสั้น
3.5 ระยะเวลาสงผลงาน
: รับสมัคร
1เม.ย.64-18 เม.ย.64
: สงผลงาน
16เม.ย.64-7พ.ค.64
: ประกาศผลงานรอบสุดทาย16ก.ค.64

4. ขั้นตอนการประกวดผลงานหนังสั้น
รอบแรก: คณะกรรมการคัดเลือก คัดเลือก 20ทีม(ทีมนักเรียน นิสิต นักศึกษา 10 ทีม , ทีมประชาชน 10 ทีม)
จากผลงานที่สงเขาประกวดทั้งหมด เพื่อเขาสูรอบที่ 2
รอบสอง:
- เจาของผลงานทั้ง 20 ทีม ไดพรีเซ็นตผลงาน และรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
- ประกาศผลงานที่ผานเขารอบ 8 ทีม (ทีมนักเรียน นิสิต นักศึกษา 4 ทีม , ทีมประชาชน 4 ทีม)
จากผลงานที่สงเขาประกวดทั้งหมด เพื่อเขาสูรอบ Final
รอบสาม(Final)
- เจาของผลงานทั้ง 8 ทีม นําผลงานมาโชวและเขาพรีเซ็นตผลงานกับคณะกรรมการ
- ประกาศผลและมอบรางวัล
5. เกณฑการตัดสินผลงาน(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 เนื้อหามีความสอดคลองกับประเด็นและวัตถุประสงคของโครงการ
 ความคิดสรางสรรค
30 คะแนน
 เทคนิคการนําเสนอที่แปลกใหม นาสนใจ
 คุณภาพของการผลิต
10 คะแนน

30 คะแนน
30 คะแนน

6. รางวัลการประกวด
6.1. ประเภทนิสิต นักศึกษา (ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทา)
รางวัลชนะเลิศ
รับเงินรางวัล 40,000 บาท พรอมโลและเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
รับเงินรางวัล 25,000 บาท พรอมโลและเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
รับเงินรางวัล 10,000 บาท พรอมโลและเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย
รับเงินรางวัล 5,000 บาท พรอมโลและเกียรติบัตร
6.2 ประเภทประชาชนทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ
รับเงินรางวัล 50,000 บาท พรอมโลและเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
รับเงินรางวัล 30,000 บาท พรอมโลและเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
รับเงินรางวัล 20,000 บาท พรอมโลและเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย
รับเงินรางวัล 10,000 บาท พรอมโลและเกียรติบัตร
7. การติดตอสอบถาม
กองกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ ศูนยประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและความมั่นคง
โทร : 02565 8472 / 0846603531 น.ท.หญิง อาริยา พรมแก
0814266635
ว/
ร.ท.หญิง วิทิตา ขุนจํานวน ร.น.
Website :https://rdpscc.rtarf.mi.th.
Facebook :www.facebook.com/rdpscc
QR Code :

หมายเหตุ:
 การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
 ผูเปนคณะกรรมการและผูมีสวนรวมในโครงการประกวด ไมมีสิทธิ์ในการสงผลงานเขาประกวดและรับรางวัล
 วันและเวลา อาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม
..............................................................................

