
กติกาการสงผลงาน 

 1. Short Animation (จาํนวน 1 เรื่อง ความยาวไมเกิน 3 นาที) 

1. ผลงานท่ีสงเขาประกวดตองมีลายเซ็นรับรองจากอาจารยท่ีปรึกษา ในหัวขอ ความดี มีจํานวน 1 ไฟล อยูใน

รูปแบบไฟล mov หรอื mp4 มีความยาวไมเกิน 3 นาที 

2. ผลงานท่ีสง ตองเปนผลงานของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ท่ีเปนผูสงหรือทีมท่ีสงผลงานเขาประกวด โดยผลงาน

ท่ีสง ตองไมเคยเผยแพรท่ีใดมากอน และตองไมมีการละเมิดลิขสิทธิ์  

3. ผลงานท่ีสงตองบันทึกเปนไฟล mov หรือ mp4 ท่ีมีคุณภาพระดับ HD 720p หรือคุณภาพ 720x576 ข้ึนไป 

บนัทึกไฟลทัง้หมดลงแผนซีดี หรือ ดีวีดี พรอมตั้งชื่อไฟล ชื่อทีม.ชื่อผลงาน 

ตัวอยาง ทีมสวนกุหลาบ.ความดี.mov 

4. พิมพเอกสารแนวคิดของผลงาน ท่ีมีความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษขนาด A4 พิมพตัวหนังสือขนาด 16 พอยท  

5. บรรจุใบสมัคร เอกสารแนวคิดของผลงานและซองแผนซีดี หรือ ดีวีดีผลงาน รวมมากับหอพัสดุ 

 

 2. Short Film (จาํนวน 1 เรือ่ง ความยาว 3 - 9 นาที) 

1. ผลงานท่ีสงเขาประกวดตองมีลายเซ็นรับรองจากอาจารยท่ีปรึกษา ในหัวขอ ความดี มีจํานวน 1 ไฟล อยูใน

รูปแบบไฟล mov หรอื mp4 มีความยาว3 - 9 นาที 

2. ผลงานท่ีสง ตองเปนผลงานของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ท่ีเปนผูสงหรือทีมท่ีสงผลงานเขาประกวด โดยผลงาน           

ท่ีสงตองไมเคยเผยแพรท่ีใดมากอน และตองไมมีการละเมิดลิขสิทธิ์  

3. ผลงานท่ีสงตองบันทึกเปนไฟล mov หรือ mp4 ท่ีมีคุณภาพระดับ HD 720p หรือคุณภาพ 720x576 ข้ึนไป 

บันทึกไฟลท้ังหมดลงแผนซีดี หรือ ดีวีดี พรอมตั้งชื่อไฟล ชื่อทีม.ชื่อผลงาน 

ตัวอยาง ทีมสวนกุหลาบ.ความดี.mov 

4. พิมพเอกสารแนวคิดของผลงาน )โครงเรื่อง (  ท่ีมีความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษขนาด A4 พิมพตัวหนังสือ       

ขนาด 16 พอยท 

5. บรรจุใบสมัคร เอกสารแนวคิดของผลงานและซองแผน ซีดี  หรือ ดีวีดีผลงาน รวมมากับหอพัสดุ 

 

 



3. Photography Series (จํานวน 3 - 9 ภาพ) 

1. ผลงานท่ีสงเขาประกวดตองมีลายเซ็นรับรองจากอาจารยท่ีปรึกษา ในหัวขอ ความดี 

ซ่ึงมีจํานวนภาพผลงาน 3 ภาพ อัดลงบนกระดาษขนาดภาพละ 8 x 12 นิ้ว 

2. ผลงานภาพถายท้ังหมด ตองไมผานการตัดตอหรือตกแตงภาพ และตองไมเคยเผยแพรท่ีใดมากอน 

3. ผลงานท่ีสงตองบันทึกเปนไฟล .jpg ขนาดภาพละ 8 x 12 นิ้ว ท่ีความละเอียดตั้งแต 10 ลานพิกเซล เปนตนไป 

บันทึกไฟลท้ังหมดลงแผนซีดี หรือ ดีวีดี พรอมตั้งชื่อไฟล  

ชื่อทีม.ชื่อผลงาน.ลําดับ.jpg ตัวอยาง ทีมมหาชนก.มิถิลานคร.01.jpg 

4. ภาพท่ีสงประกวดแตละภาพ ตองอัดภาพติดบนกระดาษแข็งหรือฟวเจอรบอรดสีดํา เวนกรอบขนาด 1.5 นิ้ว       

ทุกดาน และติดปกเพ่ือปดผลงานแตละภาพดวยกระดาษแผนสี ขาว เทา หรือ ดํา 

5. ผลงานท่ีสงตอง เปนผลงานถายภาพของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ท่ีเปนผูสง หรือทีมท่ีสงผลงานเขาประกวด         

โดยผลงานท่ีสงตองไมมีการละเมิดลิขสิทธิ์  

6. พิมพเอกสารแนวคิดของผลงาน )โครงเรื่อง(   มีความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 ดวยตวัหนังสือพิมพขนาด 16 

พอยท  

7. บรรจุใบสมัคร เอกสารแนวคิดของผลงาน และซองแผนซีดี หรือ ดีวีดี รวมมากับหอพัสดุ 

 

 4. Poster 

1. ผลงานท่ีสงเขาประกวดตองมีลายเซ็นรับรองจากอาจารยท่ีปรึกษา ในหวัขอ ความดี ซ่ึงมีจํานวนภาพผลงาน 1 

ชิ้นงาน ขนาด 16.5 x 23.4 นิ้ว หรือ ขนาด A2 

2. ติดผลงานลงบนกระดาษแข็งหรือแผนฟวเจอรบอรดสีดํา เวนใหมีกรอบ ขนาด 1.5 นิ้ว ทุกดาน ติดปกเพ่ือปด

ผลงานดวยกระดาษแผนสี ขาว เทา หรือ ดํา 

3. ผลงานท่ีสงตองเปนผลงานออกแบบท่ีมาจากความคิด และการออกแบบสรางสรรคของนักเรียน นิสิต นักศึกษา     

ท่ีเปนผูสงผลงานเขาประกวด โดยผลงานท่ีสงตองไมมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ท้ังภาพ และตัวอักษร ท่ีนํามาใชในการ

ออกแบบ 

4. ผลงานท่ีสงตองบันทึกเปนไฟล .jpg ขนาด 16.5 x 23.4 นิ้ว ท่ีความละเอียดอยางนอย 300 dpi และตองสงไฟล 

อารตเวิรค ของผลงานบันทึกเปนไฟล .jpg มาดวย (ในกรณีท่ีมีการใชภาพในการออกแบบ ตองแนบไฟลภาพท่ีใช 

บันทึกเปนไฟล .jpg ท่ีความละเอียดอยางนอย 300 dpi และ ถามีการใชตัวอักษรท่ีพิมพจากคอมพิวเตอร ตองทํา

การ ครีเอทเอาทไลนตัวอักษรท่ีใชในไฟลอารตเวิรค มาดวย) พรอมตั้งชื่อไฟล (ชื่อ_นามสกุล หรือชื่อทีม) บันทึก

ไฟลท้ังหมดลงแผน ซีดี เขียนชื่อ นามสกุล หรือชื่อทีม และสถาบันการศึกษาลงบนแผน ซีดี 

5. พิมพเอกสารแนวคิดของผลงาน มีความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 ดวยตัวหนังสือพิมพขนาด 16 พอยท 

6. ติดใบสมัคร เอกสารแนวคิดของผลงาน และซองบรรจุแผน ซีดี ท่ีดานหลังของผลงาน สงรวมมากับหอพัสดุ 



ผลงานท่ีสงเขาประกวดนั้นไมจําเปนตองมีเนื้อหาหรือเนื้อเรื่องเกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตรยิ 

 

สงผลงานไดท่ี : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขท่ี 499 อาคารสุขประพฤติ ชั้น 12 ถนนประชาชื่น แขวงบางซ่ือ 

  เขตบางซ่ือ กรุงเทพ 10800 ตั้งแตวันท่ี 1 – 30 มิถุนายน 2560  

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี www.senate.go.th โทร 0 2244 1777-8 หรอื Facebook Fanpage/D7days 

 

 

 


