
 
 
 
 

 
 
 
 

 
โครงการ 

ประกวดภาพยนตร์สัน้เพื่อส่งเสรมิประเพณีไทย 
 

ของคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา             
โดย คณะอนุกรรมาธิการศึกษา ส่งเสริม และฟื้นฟูประเพณีไทย 

คณะอนุกรรมาธิการดําเนินโครงการจัดประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย 
ร่วมกับกรุงเทพมหานคร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมประชาสัมพันธ์ สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
หอภาพยนตร์ องค์การมหาชน สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์  
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑.  ช่ือโครงการ 
 “ประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย” 
๒.  ผู้ดําเนินโครงการ : คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา        
โดยคณะอนุกรรมาธิการศึกษา ส่งเสริม และฟื้นฟูประเพณีไทย และองค์กรร่วมจัด ๙ องค์กร 
๓.  ความเป็นมาของโครงการ 
 ประเพณี เป็นกิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมา เป็นเอกลักษณ์และมีความสําคัญต่อสังคม อันเป็นบ่อ
เกิดของวัฒนธรรมของสังคมเชื้อชาติต่าง ๆ กลายเป็นประเพณีประจําชาติและถ่ายทอดกันมาโดยลําดับ ประเพณี
ล้วนได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เข้าสู่สังคม รับเอาแบบปฏิบัติที่หลากหลายเข้ามาผสมผสานในการ
ดําเนินชีวิต ประเพณีจึงเรียกได้ว่าเป็นวิถีแห่งการดําเนินชีวิตของสังคม โดยเฉพาะด้านศาสนา  ซึ่งมีอิทธิพลต่อ
ประเพณีไทยมากที่สุด วัดวาอารามต่าง ๆ ในประเทศไทย ได้สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของ  พุทธศาสนาที่มีต่อ
สังคมไทย และชี้ให้เห็นว่าชาวไทยให้ความสําคัญในการบํารุงพุทธศาสนาด้วยศิลปกรรมที่งดงาม      เพื่อใช้ใน
พิธีกรรมทางศาสนาตั้งแต่โบราณ  
 ความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยในยุคโลกาภิวัตน์ มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเพณี  อันดี
งามของประเทศไทยไปในทางที่เสื่อมลง ประกอบกับขาดสื่อในการถ่ายทอดเจตนารมณ์ หรือสาระสําคัญ    ที่ถ่อง
แท้ของประเพณีนั้น ๆ ทําให้เกิดการบิดเบือนของประเพณี คณะอนุกรรมาธิการศึกษา ส่งเสริม และฟื้นฟูประเพณีไทย 
ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ได้เล็งเห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับ
ประเพณีที่สําคัญต่าง ๆ ของไทย และเห็นว่าอาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก จึงได้มีการจัด
สัมมนา ในหัวข้อเรื่อง “วิกฤติประเพณีไทย : แก้อย่างไร ใครจะแก้?” เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งจากการสัมมนา
และระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมเสวนา ได้มีข้อคิดเห็นและข้อสังเกตที่สําคัญประการหนึ่งคือ ควรปลูกฝังให้เด็ก
และเยาวชนรุ่นใหม่ได้ทราบและตระหนักถึงความสําคัญของประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ โดยการจัดวิชาที่เกี่ยวกับ
ประเพณีและวัฒนธรรมไว้ในหลักสูตรทุกระดับชั้น เพื่อเป็นการปลูกฝังและสั่งสมความรู้ ประสบการณ์ตั้งแต่เด็ก ซึ่งต้อง
อาศัยความร่วมมือหน่วยงานของรัฐ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ รวมตลอดจนสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของไทย ให้คงอยู่สืบต่อไป คณะอนุกรรมาธิการ
ศึกษา ส่งเสริม และฟื้นฟูประเพณีไทย เห็นว่า การจะให้เยาวชนได้มีการตระหนักถึงสาระสําคัญของประเพณีนั้น 
ๆ จะต้องเริ่มจากการให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการเข้าไปศึกษาประเพณีนั้น ๆ อย่างถ่องแท้ โดยให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้สร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น เกี่ยวกับประเพณีไทย    อันเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ไม่ม่ัวสุมในแหล่งอบายมุข และสารเสพติด คณะอนุกรรมาธิการ จึงได้เสนอให้คณะกรรมาธิการการ
ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา จัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณี
ไทย ขึ้น 
๔.  วัตถุประสงค์ 
 ๔.๑  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าใจสาระสําคัญของประเพณีไทยอย่างถ่องแท้ 
 ๔.๒  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้สร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น เกี่ยวกับประเพณีไทย เผยแพร่               
สู่สาธารณชน 
 ๔.๓   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ม่ัวสุมในแหล่งอบายมุข         
และสารเสพติด 
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๕.  กลุ่มเป้าหมาย 
 ๕.๑  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ม.๖) 
 ๔.๒  นักเรียนระดับอาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .) ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ            

การอาชีวศึกษา 
 ๕.๓  นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
๖.  รายละเอียดของโครงการ และกรอบระยะเวลาดําเนินการ 
 ๖.๑  ระยะเวลาและขั้นตอนการดําเนินการ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๖) 
   กันยายน – ตุลาคม   - ประกาศรับสมัคร/รับผลงาน 
   พฤศจิกายน    - ตัดสินผลงาน 
   ธันวาคม    - ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล 
        - จัดพิธีมอบรางวัล 
 ๖.๒  งบประมาณ 
   ๑. ค่าใช้จา่ยสําหรับดําเนินโครงการ 
    - ค่าจัดทําโปสเตอร์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ =  ๓๐,๐๐๐  บาท 
   ๒. ค่าใช้จ่ายสําหรับการมอบรางวัล  
    ๒.๑  เงินรางวัล     
           รางวัลแบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ประกอบด้วย 
    (๑) รางวัลที่ ๑ จํานวน ๑ รางวัล  
     รางวัลละ ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๔ ระดับ 
         (๑ รางวัล x ๓๐,๐๐๐ บาท x ๔ ระดับ)  ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
    (๒) รางวัลที่ ๒ จํานวน ๑ รางวัล  
     รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๔ ระดับ 
         (๑ รางวัล x ๒๐,๐๐๐ บาท x ๔ ระดับ)    ๘๐,๐๐๐ บาท 
    (๓) รางวัลที่ ๓ จํานวน ๑ รางวัล  
     รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๔ ระดับ 
         (๑ รางวัล x ๑๐,๐๐๐ บาท x ๔ ระดับ)    ๔๐,๐๐๐ บาท 
    (๔) รางวัลชมเชย จํานวน ๒ รางวัล   
     รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๔ ระดับ 
         (๒ รางวัล x ๕,๐๐๐ บาท x ๔ ระดับ)    ๔๐,๐๐๐ บาท  =  ๒๘๐,๐๐๐ บาท 
    ๒.๒  ค่าโล่รางวัล 
           (๑,๕๐๐ บาท x ๒๐ รางวัล)   =    ๓๐,๐๐๐  บาท 
    ๒.๓  ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ 
           (๕๐๐ บาท x ๒๐ รางวัล)   =     ๑๐,๐๐๐  บาท      
    รวมประมาณทั้งสิ้น   =   ๓๕๐,๐๐๐  บาท 
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 ๖.๓  ประเภทผู้มีสิทธิได้รับรางวัล 
   ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา โดยจะได้รับ         
เงินรางวัล โล่รางวัล และเกียรติบัตร โดยรางวัล แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ 
             (๑) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 
   - รางวัลที่ ๑   ๑  รางวัล 
   - รางวัลที่ ๒   ๑  รางวัล 
   - รางวัลที่ ๓    ๑  รางวัล 
   - รางวัลชมเชย   ๒  รางวัล   
             (๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   - รางวัลที่ ๑   ๑  รางวัล 
   - รางวัลที่ ๒   ๑  รางวัล 
   - รางวัลที่ ๓    ๑  รางวัล 
   - รางวัลชมเชย   ๒  รางวัล   
             (๓) ระดับอาชีวศึกษา 
   - รางวัลที่ ๑   ๑  รางวัล 
   - รางวัลที่ ๒   ๑  รางวัล 
   - รางวัลที่ ๓    ๑  รางวัล 
   - รางวัลชมเชย   ๒  รางวัล   
             (๔) ระดับอุดมศึกษา 
   - รางวัลที่ ๑   ๑  รางวัล 
   - รางวัลที่ ๒   ๑  รางวัล 
   - รางวัลที่ ๓    ๑  รางวัล 
   - รางวัลชมเชย   ๒  รางวัล   
 ๖.๔  คุณสมบัติทั่วไปผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 
 (๑)  คุณสมบัติของผู้แข่งขัน 
               (๑) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓) 
              (๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ม.๖) 
              (๓) ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) 
  (๔) ระดับอุดมศึกษา 
 (๒)   ประเภทและจํานวนผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 
  ๒.๑  แข่งขันเป็นทีม ทีมละ ๓ – ๕ คน 
                     โดยระดับที่ ๑) เน้นเรื่องประเพณีในท้องถิ่น และระดับที่ ๒) – ๔) เน้นแนวคิดของการ
ส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณีไทย 
  ๒.๒ ประเภทผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 
                (๑) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓) 
               (๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ม.๖) 
               (๓) ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) 



   (๔) ระดับอุดมศึกษา 
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 ๒.๓ วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
    ๒.๓.๑  ส่งใบสมัครพร้อมรายชื่อทีมผู้ส่งผลงานเข้าประกวด  
    ๒.๓.๒ ผลิตภาพยนตร์สั้นในกรอบหัวข้อ “การส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณีไทยในท้องถิ่น”  
                                    โดยประเพณีแบ่งออกเป็น ๔ ลักษณะ คือ 
      (๑) ประเพณีเกี่ยวกับศาสนา เป็นประเพณีเกี่ยวกับวันสําคัญทางศาสนา           
หรือการทาํกิจกรรมที่มุ่งหวังให้ได้บุญ 
       (๒) ประเพณีเกี่ยวกับเทศกาล เป็นประเพณีที่เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองของสังคม 
โดยทั่วไปจะมีระยะเวลา สถานที่และกลุ่มคนชัดเจน 
      (๓) ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต  
      (๔) ประเพณีเกี่ยวกับการทํามาหากิน เป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิต       
ในด้านเกษตรกรรม การประมงหรือการล่าสัตว์ 
    ๒.๓.๓ กติกาและเงื่อนไข : 
      • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้กําลังศึกษาในระดับตามข้อ ๒.๒      
      • ทีมผู้ส่งผลงานเข้าประกวดประกอบด้วยหัวหน้าทีมและผู้ร่วมทีม ทีมละ ๓ – ๕ คน 
      • ส่งภาพยนตร์สั้นเข้าประกวดได้ทีมละ ๑ เรื่อง 
      • ความยาวไม่เกิน ๑๒ นาที 
      • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถตั้งชื่อเรื่องได้ตามความเหมาะสม และต้อง
สอดคล้องกับหัวข้อ (Theme) และเนื้อหา 
      • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องผลิตภาพยนตร์สั้นด้วยกล้องวีดีโอดิจิตอล และ
ต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์และดําเนินการผลิตเองทั้งหมด 
      • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องส่งโครงเรื่องย่อ (Plot) ความยาวไม่เกิน           
๑ หน้ากระดาษ พร้อมส่งแผ่น DVD ที่บันทึกผลงานภาพยนตร์สั้น ภายในกําหนดระยะเวลารับผลงาน 
      • ภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นใหม่ โดยไม่เคยส่ง
ประกวดหรือได้รับรางวัล หรือเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนทางสื่อใด ๆ มาก่อน 
    ๒.๓.๔ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องส่งผลงานตามข้อ ๖.๕ 
    ๒.๓.๕ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

  ๒.๓.๖ ผลงานทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย หัวข้อ 
“การส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณีไทยในท้องถิ่น” ถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะอนุกรรมาธิการศึกษา ส่งเสริม และฟื้นฟู
ประเพณีไทย ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา 
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๖.๕ สถานที่ส่งผลงาน  
   ระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา  
   ภาคเหนือ :  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ (เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) 
     อาคารอํานวยการกลาง ชั้น ๔,๕ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมือง  
                            จังหวัดเชียงใหม่ 
 ภาคใต้ :  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ (สงขลา – สตูล) 
                        อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ถ.สะเดา ต.บ่อยาง  
                        อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ๙๐๐๐๐ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ (ขอนแก่น) 
           เลขที่ ๑๐๐/๑ หมู่ที่ ๑๕ ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตําบลศิลา อําเภอเมือง  
                             จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ 
 ภาคกลาง :  ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) 
   ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 
   ระดับอาชีวศึกษา (อยู่ระหว่างการประสานงาน) 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ที่อยู่ ................................................................................................................ 
 ระดับอุดมศึกษา (อยู่ระหว่างการประสานงาน) 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ที่อยู่ ................................................................................................................ 
 หมายเหตุ  วงเล็บมุมซองว่า ส่งโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย 

 
๖.๖  สิ่งที่ต้องส่ง 
 ๑. ใบสมัคร กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

๒. ผลงานประกวด  
 ๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผู้สมัครและลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง 
 ๔. สําเนาบัตรนักเรียน นักศึกษาและนิสิต 
 
๖.๗  วิธีการส่งผลงาน 
 - ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น (โดยให้ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ) 
 
๖.๘  เกณฑ์การคัดเลือก 
  จะพิจารณาจากเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 (๑) แก่นเรื่อง (Theme) ความสมบูรณ์สอดคล้องของเนื้อหาตามกรอบหัวข้อ     
 (๒) เทคนิคของภาพยนตร์ เช่น การจัดภาพ มุมกล้อง การเก็บภาพ การตัดต่อ 
 (๓) ความสมบูรณ์และการทําหน้าที่ของภาพยนตร์ (Film Functions) 
 (๔) ระบบเสียง ระบบภาพ มีความสัมพันธ์ เสียงชัดเจน      
 (๕) บทภาพยนตร์  
 



 
 

แผนการดําเนินโครงการ 
จัดประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย 

ของคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา        
โดยคณะอนุกรรมาธิการศึกษา ส่งเสริม และฟื้นฟูประเพณีไทย  
ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

(กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๖) 
   
 
 

ลําดับ รายละเอียด กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 
๑. ประกาศรับสมัคร/รับผลงาน       
๒. ตัดสินผลงาน       
๓. ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล       
๔. จัดพิธีมอบรางวัล       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
 
 



 
ใบสมัคร   

การประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย 
 ในกรอบหัวข้อ “การส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณีไทยในท้องถิ่น” 

 
1. ข้อมูลผู้สมัครเข้าร่วมประกวด 
 ชื่อกลุ่ม/ทีม .................................................................................................................................. 
 รายชื่อทีมผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 

1. ) ชื่อ นาย/ นาง/ นางสาว.................................................นามสกุล..................................................... 
     อายุ................ ปี เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน........................................... 
2. ) ชื่อ นาย/ นาง/ นางสาว.................................................นามสกุล..................................................... 
     อายุ................ ปี เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน........................................... 
3. ) ชื่อ นาย/ นาง/ นางสาว.................................................นามสกุล..................................................... 
     อายุ................ ปี เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน........................................... 
4. ) ชื่อ นาย/ นาง/ นางสาว.................................................นามสกุล..................................................... 
     อายุ................ ปี เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน........................................... 
5. ) ชื่อ นาย/ นาง/ นางสาว.................................................นามสกุล..................................................... 
     อายุ................ ปี เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน........................................... 

 ส่งผลงานเข้าประกวดระดับ 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) 
               ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) 
               ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) 
   ระดับอุดมศึกษา 
 
2. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อไดส้ะดวก 
 เลขที่...........................ตรอก/ ซอย...................................................ถนน.................................................... 
แขวง/ ตําบล........................................เขต/ อําเภอ................................................จงัหวัด....................................... 
รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์.................................................โทรสาร........................................... 
E-mail :………………………………………….. 
  
3. ช่ือผลงานที่ส่งเข้าประกวด (ช่ือเรื่องที่นํามาผลติผลงาน) 
     ................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 

 
โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย  



- 2 - 
 
4. เค้าโครงเรื่องโดยย่อ 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. ข้อตกลง 

หลักเกณฑ์การส่งผลงาน 
 1. กรอบหัวข้อการประกวด “การส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณีไทยในท้องถิ่น” 
 2. ไม่จํากัดรูปแบบและเทคนิคการถ่ายทํา 
 3. ภาพยนตร์สั้นความยาวไม่เกิน 12 นาที  

4. การส่งผลงาน ให้จัดส่งในรูปแบบ DVD มาตรฐาน ที่สามารถเปิดรับชมจากเครื่องเล่น DVD  
และคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ 

สิ่งที่ต้องส่ง 
 1. ใบสมัคร กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 2. ผลงานประกวด  
 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผู้สมัครและลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง 
 4. สําเนาบัตรนักเรียน นักศึกษาและนิสิต 

วิธีการส่งผลงาน 
       ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น (โดยให้ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ) 

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด 
 1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับใดมาก่อน 
 2. ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกเรื่อง ถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม 
ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา 
 3. ต้องให้ความเคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่พาดพิง อันเป็นการจาบจ้วงล่วง
ละเมิดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจน บุคลากร สมาคม หรือองค์กรใดๆอันจะทําให้เกิดความเสียหาย      
ต่อชื่อเสียง หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือขององค์กรใดๆ ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรม 
จริยธรรมหรือหลักศาสนาใดๆ 

4. ไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา รวมทั้งเพลงประกอบที่ใช้ 
5. ไม่ใช้ถ้อยคําหรือการแสดงออกที่สื่อในทางหยาบคาย ดูหมิ่น เสียดสี นินทาว่าร้าย ย่ัวยุสร้างความแตกแยก 

อย่างเด็ดขาด 
6. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมการประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ             

หากตรวจสอบพบว่า ผู้เข้าร่วมประกวดไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา หรือมีข้อความใดเป็นเท็จ หรือทําการ
ลอกเลียนแบบซึ่งถือเป็นการละเมิด 

    ลิขสิทธิ์การออกแบบของผู้อื่น 
7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวดโดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 
 ข้าพเจ้า   นาย/ นาง/ นางสาว....................................................  นามสกุล................................................ 
ขอรับรองว่าเข้าใจและจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกําหนดของการประกวดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ 
 
 

ลงชื่อ.....................................................................................ผู้สมัคร 
(.................................................................................) 

วันที่.............../........................../................... 
  
              หมายเหตุ :   1. การสมัครเป็นกลุ่ม/ทีม ให้หัวหน้ากลุ่ม/ทีม เป็นผู้ลงนามในข้อตกลง 
   2. ส่งใบสมัครพร้อมสําเนาบัตรประชาชน สําเนาบตัรนักเรียน นักศึกษา นิสิต และผลงาน 
                                        ท่ีส่งเข้าประกวดในระยะเวลาที่โครงการกําหนด 

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย  



 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 
  1. เชียงราย 
  2. เชียงใหม่ 
  3. น่าน 
  4. พะเยา 
  5. แพร่ 
  6. แม่ฮ่องสอน 
  7. ลําปาง 
  8. ลําพูน 
  9. อุตรดิตถ์ 
 10. ตาก 
 11. พิษณุโลก 
 12. สุโขทัย 
 13. เพชรบูรณ์ 
 14. พิจิตร 
 15. กําแพงเพชร 
 16. นครสวรรค์ 
 17. อุทัยธานี 
 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
2.จังหวัดขอนแก่น 
3.จังหวัดชัยภูมิ 
4.จังหวัดนครพนม 
5.จังหวัดนครราชสีมา 
6.จังหวัดบึงกาฬ 
7.จังหวัดบุรีรัมย์ 
8.จังหวัดมหาสารคาม 
9.จังหวัดมุกดาหาร 
10.จังหวัดยโสธร 
11.จังหวัดร้อยเอ็ด 
12.จังหวัดเลย 
13.จังหวัดสกลนคร 
14.จังหวัดสุรินทร์ 
15.จังหวัดศรีสะเกษ 
16.จังหวัดหนองคาย 
17.จังหวัดหนองบัวลําภู 
18.จังหวัดอุดรธานี 
19.จังหวัดอุบลราชธานี 
20.จังหวัดอํานาจเจริญ 
 
 



 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ 
1.จังหวัดกระบี่ 
2.จังหวัดชุมพร 
3.จังหวัดตรัง 
4.จังหวัดนครศรีธรรมราช 
5.จังหวัดนราธิวาส 
6.จังหวัดปัตตานี 
7.จังหวัดพังงา 
8.จังหวัดพัทลุง 
9.จังหวัดภูเก็ต 
10.จังหวัดระนอง 
11.จังหวัดสตูล 
12.จังหวัดสงขลา 
13.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
14.จังหวัดยะลา 
 
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 
1. จังหวัดชัยนาท 
2. จังหวัดนครนายก 
3. จังหวัดนครปฐม 
4 .จังหวัดนนทบุรี 
5. จังหวัดปทุมธานี 
6. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
7. จังหวัดลพบุรี 
8. จังหวัดสมุทรปราการ 
9. จังหวัดสมุทรสงคราม 
10.จังหวัดสมุทรสาคร 
11.จังหวัดสิงห์บุรี 
12.จังหวัดสุโขทัย 
13.จังหวัดสุพรรณบุรี 
14.จังหวัดสระบุรี 
15.จังหวัดอ่างทอง 
16.กรุงเทพมหานคร 
17. จังหวัดกาญจนบุรี 
18. จังหวัดจันทบุรี 
19. จังหวัดฉะเชิงเทรา 
20. จังหวัดชลบุรี 
21. จังหวัดตราด 
22. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
23. จังหวัดปราจีนบุรี 
24. จังหวัดระยอง 
25. จังหวัดราชบุรี 
26. จังหวัดสระแก้ว 

 


