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เกณฑก์ารประกวด โครงการ ACL is Good Project #2019  คร้ังท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 

หัวข้อ ที ่2  Good Community “เสน่ห์แห่ง  อสัสัมชัญล ำปำง วฒันธรรมกำรอยู่ร่วมกนัทีน่่ำ 
   หลงใหล”  Good community & Fascinating Culture of ACL  

Theme  : ความงดงามทางวฒันธรรม ความสวยงามของวถีิชีวติ การอยูร่วมกนัฉนัญาติมิตร  
    ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น  
1.คุณสมบัติผู้ส่งผลงำนเข้ำประกวด 
ประกวดประเภททีม  ทีมละไม่เกิน 7 คน แบ่งการประกวดออกเป็น 4 ระดบัคือ 
  1) ประเภทนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 
  2) ประเภทนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที 1-3 
  3) ประเภทนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที 4-6  
  4) ประเภทศิษยเ์ก่าอสัสัมชญัล าปาง 
  5) ประเภทผูป้กครอง โรงเรียนอสัสัมชญัล าปาง 
 
หมำยเหตุ         นักเรียนต่ำงระดับช้ันได้ แต่ในทมีเดียวกนัต้องอยู่ในกลุ่ม ประถมศึกษำ /มัธยมศึกษำ 
 
2.เอกสำรประกอบกำรสมัครประกอบด้วย 

2.1 ส าหรับนกัเรียนโรงเรียนอสัสัมชญัล าปาง ใบสมคัรพร้อมส าเนาบตัรประจ าตวันกัเรียน  
2.2 ส าหรับผูป้กครอง โรงเรียนอัสสัมชัญล าปางใบสมัครพร้อมส าเนาเอกสารการเป็นผูป้กครองนักเรียน 

(ประจ าตวันกัเรียน) 
  2.3  ส าหรับศิษยเ์ก่าฯอสัสัมชญัล าปางใบสมคัรพร้อมเอกสารยืนยนัการเป็นศิษยเ์ก่า รุ่นท่ี ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

รหสัประจ าตวั 
 
3.หัวข้อ ขอบเขตเร่ืองในกำรน ำเสนอ  
    1. น าเสนอเน้ือหามุ่งเนน้ความเป็นนกัเรียนโรงเรียนอสัสัมชญัเป็นแบบอยา่ง ท่ีดีของสังคม มีคุณธรรม 
จริยธรรมตามหวัเร่ือง Good Community  “เสน่ห์แห่ง อสัสัมชัญล ำปำง วฒันธรรมกำรอยู่ร่วมกนัทีน่่ำหลงใหล”  
 
 

 ACL is Good  “Good Community” 
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4.ประเภทรำงวลั 3  ประเภท ได้แก่ 
 
4.1 ประเภท นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีที ่5-6 ,ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่1-3 ,ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่4-6  

1. รางวลัชนะเลิศ    10,000  บาท  พร้อมเกียรติบตัรรางวลั 
2. รองชนะเลิศอนัดบั 1  5,000  บาท  พร้อมเกียรติบตัรรางวลั 
3. รองชนะเลิศอนัดบั 2   3,000 บาท  พร้อมเกียรติบตัรรางวลั 
4. รางวลั Popular Vote   5,000   บาท   พร้อมเกียรติบตัรรางวลั 
5. มีค าบรรยายใตภ้าพภาษาองักฤษถูกตอ้ง    3,000  บาท  พร้อมเกียรติบตัรรางวลั 
6. มีค าบรรยายใตภ้าพภาษาจีนถูกตอ้ง  3,000  บาท  พร้อมเกียรติบตัรรางวลั 
7. มีค าบรรยายใตภ้าพภาษาองักฤษและภาษาจีนถูกตอ้ง  6,000  บาท  พร้อมเกียรติบตัรรางวลั 
8. ใชภ้าษาต่างประเทศเป็นบทสนทนา  5,000  บาท  พร้อมเกียรติบตัรรางวลั 
9. รางวลัชมเชย 1 รายการ   1,000  บาท  พร้อมเกียรติบตัรรางวลั 

 
หมำยเหตุ   รำยกำรที ่5 – 8   เฉพำะทมีทีไ่ด้รับกำรคัดเลอืก และสงวนสิทธ์ิส ำหรับนักเรียนเท่ำน้ัน  
 

4.2 ประเภทผู้ปกครอง  
1. รางวลัชนะเลิศ    10,000  บาท  พร้อมเกียรติบตัรรางวลั 
2. รองชนะเลิศอนัดบั 1  5,000  บาท  พร้อมเกียรติบตัรรางวลั 
3. รองชนะเลิศอนัดบั 2   3,000 บาท  พร้อมเกียรติบตัรรางวลั 
4. รางวลั Popular Vote  5,000   บาท   พร้อมเกียรติบตัรรางวลั 

4.3  ประเภทศิษย์เก่ำ  
1. รางวลัชนะเลิศ    10,000  บาท  พร้อมเกียรติบตัรรางวลั 
2. รองชนะเลิศอนัดบั 1  5,000  บาท  พร้อมเกียรติบตัรรางวลั 
3. รองชนะเลิศอนัดบั 2   3,000 บาท  พร้อมเกียรติบตัรรางวลั 
4. รางวลั Popular Vote  5,000   บาท   พร้อมเกียรติบตัรรางวลั 

   
5.รอบคัดเลอืก/ตัดสิน 
ทางคณะกรรมการจะท าการคดัเลือกจากทีมท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนั โดยคดัเลือกดงัน้ี 
 1.ประเภทนกัเรียนระดบัประถมศึกษาคดั 10 เร่ือง  ตามหวัเร่ืองท่ีก าหนด โดยคดัจากผูส้มคัรระดบัประถมศึกษา 
        จากคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  
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  2.ประเภทนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาคดั 10 เร่ือง ตามหวัเร่ืองท่ีก าหนด โดยคดัจากผูส้มคัรระดบัมธัยมศึกษา  
        จากคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  
  3.ประเภทผูป้กครองคดั 10 เร่ือง ตามหวัเร่ืองท่ีก าหนด โดยคดัจากผูส้มคัรจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  
  4.ประเภทศิษยเ์ก่าฯ คดั 10 เร่ือง ตามหวัเร่ืองท่ีก าหนด โดยคดัจากผูส้มคัรจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  
  5.รางวลั Popular Vote  ตามหวัเร่ืองท่ีก าหนด โดยคดัผูเ้ขา้สมคัรทั้งหมดเพื่อลงในการ vote ใน    
       ACLYoutube   โดยทีมท่ีมีคะแนนผูเ้ขา้ชมสูงสุดเป็นผูช้นะ 
  6.รางวลัชมเชยคดั 1 รางวลั จากผูเ้ขา้สมคัรทั้งหมดตามหวัขอ้ท่ีก าหนดและพิจารณาจากความเห็นจาก 
  คณะกรรมการตดัสิน 
 
6.กำรประกำศรำงวลั  
  ประกำศผลรำงวลัส ำหรับทีมผู้ชนะเลศิ 

 www.acl.ac.th   

 line@assumptioncollege lampang      

 facebook:assumptioncollegelampang  

 scincenet TV 

 
7.หลกัเกณฑ/์เง่ือนไข 

1. เน้ือหาคลิปวีดิโอ มีความยาวไม่เกิน 5 นาที (รวมไตเต้ิลของโครงการตอนเร่ิมตน้ผลงานและเครดิตปิดทา้ย) 
และไม่เคยเผยแพร่หรือรับรางวลัใดๆ มาก่อน และไม่จ  ากดัไอเดียและรูปแบบการน าเสนอ 

2. ผูเ้ขา้ประกวดตอ้งอธิบายถึงแนวคิดในการจดัท าเน้ือเร่ือง วีดิโอ ว่ามีแรงบนัดาลใจ/แรงจูงใจอย่างไร โดยไม่
จ  ากดัวิธีการน าเสนอและเทคนิควิธีการถ่ายท าและมีการน าเสนอเบ้ืองหลงัการถ่ายท า เป็นเวลา 2 นาที (ไม่รวม
เน้ือหาในขอ้ 1)   

3. หากมีบทพดูตอ้งมีการบรรยายใตภ้าพ ภาษาไทย /ภาษาองักฤษ   
4. เน้ือหาในคลิปวีดิโอตอ้งไม่มีการพาดพิงเร่ืองการเมือง/ก่อให้เกิดความขดัแยง้ใดๆ และตอ้งไม่หลบหลู่ต่อ

สถาบนัชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์และไม่ใช้ถ้อยค าท่ีเป็นการดูถูก ดูหม่ิน เสียดสีและก่อให้เกิดความ
แตกแยกในสังคม ไม่เสียหายต่อ ผูอ่ื้น และไม่ผดิกฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์ 

5. ไม่เป็นผลงานท่ีท าซ ้ า ดดัแปลง และไม่เคยน าไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคอ่ื์นใด 
6. คณะกรรมการจดังานฯขอสงวนสิทธ์ิในการตดัสิทธ์ิผูเ้ขา้ร่วมประกวดไดท้นัที โดยไม่ตอ้งช้ีแจงเหตุผลใดๆ

หากตรวจสอบพบวา่ไม่ปฏิบติัตาม กฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ละเมิดลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้น 
7. ผลงานท่ีไดรั้บคดัเลือก ถือเป็นลิขสิทธ์ิของโรงเรียนอสัสัมชญัล าปาง 
8. การส่งคลิปวดิีโอเขา้ประกวด ใหถื้อวา่ผูเ้ขา้ประกวดตกลงปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์า้งตน้ 
9. ผลการตดัสินของคณะกรรมการใหถื้อเป็นส้ินสุด 

10. กรณีทีมท่ีผา่นเขา้รอบการคดัเลือกใหเ้ตรียมไฟลต์น้ฉบบัส่งใหค้ณะกรรมการตดัสิน 

http://www.acl.ac.th/
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11. 8.หลกัเกณฑ/์เง่ือนไข 

วนั/เดือน/ปี  ระยะเวลา  ส่งผลงาน/ประกาศผล 

1 กนัยายน 2562 –  
31 ต.ค. 2562  

ส่งเร่ืองยอ่ สตอรีบอร์ด (Storyboard).  http://blog.acl.ac.th/ 

11 ธนัวาคม 2562  ส้ินสุดการส่งวดิิโอเขา้ประกวด http://blog.acl.ac.th/ 

10 มกราคม 2563  ประกาศผลการแข่งขนัลงส่ือของโรงเรียน  

http://blog.acl.ac.th/ 
Line:assumptionlampang 

Facebook:Assumptioncollegelampang 
www.acl.ac.th 

10 กุมภาพนัธ์ 2563  
รับรางวลั ในงาน ACL charity Night 2019 
น าเสนอผลงานในส่ือโรงเรียน  

รับรางวลั ACL charity Night 2019 
ประกาศผลทาง http://blog.acl.ac.th/ 

Line:assumptionlampang 
Facebook:Assumptioncollegelampang 

www.acl.ac.th 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://blog.acl.ac.th/
http://www.acl.ac.th/
http://blog.acl.ac.th/
http://www.acl.ac.th/
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ใบสมัครโครงกำรประกวด ACL is Good Project #2019  คร้ังที่ 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
Good Community “เสน่ห์แห่ง  อสัสัมชัญล ำปำง วฒันธรรมกำรอยู่ร่วมกนัทีน่่ำหลงใหล”   

Good community & Fascinating Culture of ACL 
 

ช่ือทีม  ประเภท  
ช่ือ – สกลุ  รหสัประจ าตวั 
ระดบัชั้น  
ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้  
หมายเลขโทรศพัท ์  E-mail 
 
ช่ือ – สกลุ  รหสัประจ าตวั 
ระดบัชั้น  
ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้  
หมายเลขโทรศพัท ์  E-mail 
 
ช่ือ – สกลุ  รหสัประจ าตวั 
ระดบัชั้น  
ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้  
หมายเลขโทรศพัท ์  E-mail 
 
ช่ือ – สกลุ  รหสัประจ าตวั 
ระดบัชั้น  
ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้  
หมายเลขโทรศพัท ์  E-mail 
 
ช่ือ – สกลุ  รหสัประจ าตวั 
ระดบัชั้น  
ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้  
หมายเลขโทรศพัท ์  E-mail 

 


