
 
หลักเกณฑ์และรายละเอียดการประกวดฯ ปี 2566 
หัวข้อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขประชาชน” 

1. หลักเกณฑ์และรายละเอียดการประกวดฯ 
  1.1 การประกวดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก ่
   1.1.1 ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย  
        1.1.2 ประเภทอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 
        1.1.3 ประเภทประชาชนทั่วไป   
 1.2 ส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 เรื่อง ต่อคนหรือกลุ่ม 

  1.3 ส ่งใบสมัครโดยดาวน์โหลดจากเว ็บไซต์ http://rdpscc.rtarf.mi.th พร้อมส่งข้อมูลเอกสารคุณสมบัติ  
 ตามรายละเอียดของการสมัคร  

 1.4 เอกสารประกอบการสมัคร  

• ใบสมัครกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมเอกสารเค้าโครงเรื่องตามวัตถุประสงค์ ตั้งชื่อเรื่องภาษาไทย
และ/หรือภาษาอังกฤษ แนวความคิดหรือแรงบันดาลใจ 

• สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบัตรประชาชน 

• กรณีสมัครเข้าประกวดฯ ประเภทนักเรียน หรืออุดมศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน/นักศึกษาจาก
สถาบันการศึกษา 

2. ข้อกำหนด 
 2.1 จัดทำหนังสั้นความยาว 6 - 8 นาที (รวมไตเติ้ลก่อนเริ่มต้นผลงาน และเครดิตปิดท้าย (ถ้ามี)) 

2.2 ขอบเขตเนื้อหา หัวข้อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขประชาชน” มีที่มาจากพระปฐมบรมราโชวาท  
เหตุผลความจำเป็นที่น้อมนำพระราชดำรัสมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
2.3 เอกสารการนำเสนอบทภาพยนตร์สั้น กำหนดให้มีความยาวไม่เกิน 4 หน้า กระดาษ A4 พิมพ์ด้วยอักษร TH Sarabun PSK 
ตัวอักษรขนาด 16 พอยท์ ระบุท่ีมาของพระบรมราโชวาท หรือพระราชดำรัส ส่งพร้อมผลงานประกวด 
2.4 ตั้งชื่อเรื่องภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ ตามความเหมาะสม 
2.5 เนื้อหาไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง/ก่อให้เกิดความขัดแย้งใดๆ และต้องไม่ละเมิดสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขัด
ต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม หรือหลักศาสนาใด 

 2.6 การถ่ายทำ ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิค สามารถใช้กล้องในโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายวีดีโอ หรือ 
กล้องประเภทอื่น ทำเป็นไฟล์วีดิโอ โดยความละเอียดของไฟล์ผลงานไม่ต่ำกว่า 720 p (1,280 x720) ประเภท
ไฟล์ wmv , mpg , mp4 , mov หรือ flv 

/2.7 ผู้ส่งผลงาน... 
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2.7 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องนำเสนอบทภาพยนตร์สั้นต่อคณะกรรมการ 
2.8 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์และการดำเนินการผลิตทั้งหมด 
2.9 หากผู้เข้าร่วมประกวดไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ 

3. หลักเกณฑ์การให้คะแนน แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

4. การรับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด 
   4.1 รับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 20 มกราคม 2566 – 31 มีนาคม 2566  
   4.2 ส่งผลงาน ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2566 ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ ไปรษณีย์  
อีเมล์ และส่งด้วยตัวเอง ดังนี้ 

วิธีการส่งใบสมัคร และผลงาน (เลือกวิธีการส่งโดยใส่เครื่องหมาย √ ) 
✓ ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและ 

ความมั่นคง (กองกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ สำนักปฏิบัติการ)  (ประกวดหนังสั้น)  
เลขที่ 9/1 หมู่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต  ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 

✓ ทางอีเมล์ : rdpscc.krp@gmail.com 
✓ ด้วยตัวเอง ได้ท่ี ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง 

 (กองกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ สำนักปฏิบัติการ) เลขที่ 9/1 หมู่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต  
ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  

5. รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดฯ ได้แก่ เงินรางวัล พร้อมโล่และเกียรติบัตรจากผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
6. ประกาศผลการประกวด วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ของ ศปร. http:/rdpscc.rtarf.mi.th 
7. กำหนด มอบรางวัล เดือน สิงหาคม 2566 (เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 
8. ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและ 
ความมั่นคง 
9. ผู้ประสานรายละเอียด น.อ.หญิง จีรวรรณ  จรูญฉาย รองผู้อำนวยการ กองกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ 
สำนักปฏิบัติการ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๔๑๑๘ ๑๙๗๐  

------------------------------------------------------------------- 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน คะแนน หมายเหตุ 

1. บทภาพยนตร์  30  

2. การถ่ายทำ การบันทึกเสียง การกำกับภาพยนตร์  40  

3. การตัดต่อภาพและเสียง  30  

รวมทั้งสิ้น 100  





 
 
 

                                               
                                                   ใบสมัคร 

การประกวดสื่อและกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๖ 
เรื่อง “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขประชาชน” 

ประเภท มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
รายละเอียดผู้สมัคร 

๑. ชื่อกลุ่ม........................................................................................................................ ............................................... 
    ๒. รายชื่อผู้ประสานงาน 

๒.๑ ชื่อ-นามสกุล............................................................................................ .............. อายุ..............................ปี 
กำลังศึกษาชั้นปีที่.................................................  สถาบันการศึกษา.................................................................................... 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก............................................................................................... ................................................. 
....................................................................................................... ......................................................................................... 
โทรศัพท์....................................................... ..........   โทรศัพท์มือถือ..................................................................................... 
โทรสาร..................................................................   E-mail............................................ID LINE........................................ 

๒.๒ ชื่อ-นามสกุล............................................................................................ .............. อายุ..............................ป ี
กำลังศึกษาชั้นปีที่.................................................  สถาบันการศึกษา....................................................................... ............. 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก...................................................... .......................................................... ................................ 
....................................................................................................... ......................................................................................... 
โทรศัพท์.................................................................   โทรศัพท์มือถือ................................... .................................................. 
โทรสาร..................................................................   E-mail.................................................................... .............................. 

๒.๓ ชื่อ-นามสกุล............................................................................................ .............. อายุ..............................ปี 
กำลังศึกษาชั้นปีที่.................................................  สถาบันการศึกษา.................................................................................... 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก............................................................................................... ................................................. 
....................................................................................................... ......................................................................................... 
โทรศัพท์.................................................................   โทรศัพท์มือถือ..................................................................................... 
โทรสาร..................................................................   E-mail.................................................................... ..............................
หมายเหตุ  
 ๑. โปรดศึกษาข้อกำหนดและรายละเอียดของโครงการตามเอกสารโครงการที่ให้ดาวน์โหลด 
 ๒. เอกสารที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร 
  - สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต นักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน 
 - หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา หรือหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีสมัครเข้า
ประกวดในระดับอุดมศึกษา)   



บทภาพยนตร์สั้น 

๑. ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) ....................................................................................................................... ..........................          
ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................. ............................................................. 

๒. พระบรมราโชวาทหรือพระราชดำรัสที ่นำมาใช้ (สามารถใช้พระบรมราโชวาท หรือพระราชดำรัส ได้มากกว่า ๑ องค์) 
……………………………………………………………………………………………. . . .……………………………………………………………………….. . 
……………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

๓. แหล่งอ้างอิงพระบรมราโชวาทหรือพระราชดำรัส …………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔. กรอบแนวคิด 
 ๔.๑ วัตถุประสงค์ 

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

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

............................................................................................................................. ................................................................... 
 ๔.๒ เนื้อหาโดยสรุป
............................................................................................................................. ...................................................................
............................................................................................................................. ................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................. .................................................................. 
 ๔.๓ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
............................................................................................................................. ...................................................................
..................................................................................................................................................... ........................................... 
....................................................................................... .........................................................................................................  

  
     ลงชื่อ................................................................ 

(.............................................................) 
ผู้สมัคร (ผู้ประสานงาน/ หัวหน้ากลุ่ม) 

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



 
ใบสมัคร 

การประกวดสื่อและกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๖ 
เรื่อง “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขประชาชน” 

ประเภท อุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 
 
รายละเอียดผู้สมัคร 

๑. ชื่อกลุ่ม........................................................................................................................ ............................................... 
    ๒. รายชื่อผู้ประสานงาน 

๒.๑ ชื่อ-นามสกุล............................................................................................ .............. อายุ..............................ปี 
กำลังศึกษาชั้นปีที่.................................................  สถาบันการศึกษา....................................................................... ............. 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก............................................................................................... ................................................. 
....................................................................................................... ......................................................................................... 
โทรศัพท์.................................................................   โทรศัพท์มือถือ.................................... ................................................. 
โทรสาร..................................................................   E-mail.................................................................... .............................. 

๒.๒ ชื่อ-นามสกุล.......................................................................................................... อายุ..............................ปี 
กำลังศึกษาชั้นปีที่.................................................  สถาบันการศึกษา....................................................................... ............. 
ทีอ่ยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก.................................................................................................. .............................................. 
....................................................................................................... ......................................................................................... 
โทรศัพท์....................................................... ..........   โทรศัพท์มือถือ..................................................................................... 
โทรสาร..................................................................   E-mail............................................ID LINE........................................ 

๒.๓ ชื่อ-นามสกุล............................................................................................ .............. อายุ..............................ปี 
กำลังศึกษาชั้นปีที่.................................................  สถาบันการศึกษา....................................................................... ............. 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก............................................................................................... ................................................. 
....................................................................................................... ......................................................................................... 
โทรศัพท์.................................................................   โทรศัพท์มือถือ.................................... ................................................. 
โทรสาร..................................................................   E-mail..................................................................................................
หมายเหตุ  
 ๑. โปรดศึกษาข้อกำหนดและรายละเอียดของโครงการตามเอกสารโครงการที่ให้ดาวน์โหลด 
 ๒. เอกสารที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร 
  - สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต นักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน 
 - หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา หรือหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีสมัครเข้า
ประกวดในระดับอุดมศึกษา)  

 



บทภาพยนตร์สั้น 

๑. ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) ....................................................................................................................... ..........................          
ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................. ............................................................. 

๒. พระบรมราโชวาทหรือพระราชดำรัสที ่นำมาใช้ (สามารถใช้พระบรมราโชวาท หรือพระราชดำรัส ได้มากกว่า ๑ องค์) 
……………………………………………………………………………………………. . . .……………………………………………………………………….. . 
……………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

๓. แหล่งอ้างอิงพระบรมราโชวาทหรือพระราชดำรัส …………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔. กรอบแนวคิด 
 ๔.๑ วัตถุประสงค์ 

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

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

............................................................................................................................. ................................................................... 
 ๔.๒ เนื้อหาโดยสรุป
............................................................................................................................. ...................................................................
............................................................................................................................. ................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................. .................................................................. 
 ๔.๓ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
............................................................................................................................... .................................................................
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