กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ภายใต้หัวข้อ “ทาดี...ไม่ต้องเดี๋ยว”
-------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสื่อต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนในสังคมมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อวิถี ชีวิตและวัฒนธรรม
ดั้งเดิมอย่างก้าวกระโดด โดยสื่อดิจิทัลสมัยใหม่มีผลกระทบในการสร้างค่านิยมและพฤติกรรมทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
ซึ่งในส่วนของผลกระทบเชิงลบได้สร้างค่านิยมและพฤติกรรมแปลกใหม่ที่ยากยิ่งขึ้นต่อการแก้ไข โดยเฉพาะในกลุ่ม
เด็กและเยาวชนที่สื่อมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนมากขึ้น อาทิ สื่อที่ล่ วงละเมิด
สื่อที่ทาร้ายหลอกลวง สื่อที่บิดเบือนข้อเท็จจริง สื่อที่สร้างความเกลียดชัง รวมถึงการเสพสื่ออย่างขาดการวินิจฉัย
ซึ่งส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม และวัฒนธรรมที่ดีงาม จากประเด็นปัญหาดังกล่าว รัฐบาลได้ให้
ความสาคัญกับการใช้สื่อในการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม โดยได้กาหนดในยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นที่ ๔.๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ประเด็นย่อยที่ ๔.๑.๖
การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลู กฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม และซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจสาคัญ
ด้านหนึ่งของกระทรวงวัฒนธรรมโดยสานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในการส่งเสริมการผลิตสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ สนับสนุนการใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในชุมชนและสังคม และ
การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม
เพื่อให้พันธกิจบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ กระทรวงวัฒนธรรมจึงบูรณาการร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ในการจัด “กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “ทาดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ปลูกฝังค่านิยม จิตสานึกให้คนในสังคมให้เห็นถึงความสาคัญของคุณธรรม
จริยธรรม และพฤติกรรมที่ดีที่เป็นต้นแบบในสังคมอันจะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม และวัฒนธรรมไทย
วัตถุประสงค์
1.1 เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ เ ด็ ก เยาวชน และประชาชนทั่ ว ไป ได้ ผ ลิ ต สื่ อ สร้ า งสรรค์ ที่ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
และจริยธรรม บอกเล่าเรื่องราวการทาความดีด้านต่าง ๆ ที่สามารถทาได้ทันที “ทาดี...ไม่ต้องเดี๋ยว”
1.2 เพื่อส่งเสริมการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามของคน
ในชุมชนและสังคม
1.3 เพื่อรณรงค์เสริมสร้างค่านิยม จิตสานึก ให้คนในสังคมให้เห็นถึงความสาคัญของคุณธรรม จริยธรรม
และพฤติกรรมที่ดีที่เป็นต้นแบบในสังคม
รายละเอียดการประกวด
1. ผลงานที่เข้าร่วมการประกวด ต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อ “ทาดี... ไม่ต้องเดี๋ยว” ความยาวไม่เกิน
60 วินาที รวมไตเติ้ล (ถ้ามี) โดยไม่จากัดวิธีการนาเสนอ โดยให้จบด้วยตราประจากระทรวงวัฒนธรรม และ
ตราสั ญ ลั ก ษณ์ ศู น ย์ คุ ณ ธรรม (องค์ ก ารมหาชน) (สามารถดาวน์ โ หลดได้ ที่ www.m-culture.go.th และ
www.moralcenter.ro.th ตามลาดับ)
2. สามารถตั้ง ชื่อ เรื่อ งได้ต ามความเหมาะสมให้ส อดคล้ อ งกับ หัว ข้อ การประกวด พร้อ มอธิบ าย
แนวคิดในการสร้างคลิปวีดีโ อถึงความเกี่ยวข้อง ในหัวข้อ “ทาดี... ไม่ต้องเดี๋ยว”
3. ไม่จากัดรูป แบบวิธีการนาเสนอและวิธีการถ่ายทา สามารถใช้ได้ทั้ง AVI, MPEG, MP4, MPG,
WMV, หรือ MOV โดยมีขนาดไฟล์ ขั้น ต่า 1080 x 1920 พิกเซล (Pixel)

-2หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. สามารถส่งผลงานทั้งในนามบุคคล หรือทีม (ทีม ๆ ละ ไม่เกิน 3 คน) ไม่จากัด เพศ/อายุ โดยส่ง ได้
ผลงาน จานวน 1 ผลงานเท่านั้น
2. การส่ง ผลงานในระดับ จัง หวัด ใช้ที่อ ยู่ปัจ จุบัน ในการจัด ส่ง ผลงาน และ 1 ท่า นหรือ 1 ทีม
สามารถส่งผลงานได้ 1 จังหวัดเท่านั้น
3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ดาเนินโครงการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ตอบ
ปัญ หาข้อ สงสัย ใดๆ และการตัด สิน ของคณะกรรมการไม่ส ามารถโต้แ ย้ง ได้ และขอมอบสิท ธิ์นั้น ให้กับ ทีม
ที่อ ยู่ลาดับ คะแนนรองลงมา (ทั้ง นี้จ ะมีก ารสอบทานข้อ มูล ข้อ เท็จ จริง บางประการก่อ นการตัด สิน กรณี
เกิดประเด็นปัญหา)
4. ผลงานจะต้องไม่มีลักษณะลบหลู่ ดูห มิ่น หมิ่นประมาท ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และต้องไม่สร้างความแตกแยก รวมถึงต้องไม่ทาให้ผู้อื่นได้รับความเสื่ อมเสี ยชื่อเสียง
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือ ศีล ธรรมอันดี
ของประชาชน
6. ผลงานที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมดต้องผลิ ตขึ้นใหม่ และไม่เคยเผยแพร่ ส่งประกวดหรือได้รับ
รางวัลใดๆ มาก่อน
7. ผู้ร่ว มกิจ กรรมต้อ งรับ ผิด ชอบต่อ ลิข สิท ธิ์ข องข้อ มูล ได้แ ก่ เนื้อ หา ภาพ เสีย ง หรือ อื่น ๆ ที่ใ ช้
ในการผลิต ผลงาน ต้อ งไม่ล ะเมิด กฎหมายทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญา และ ไม่ข ัด กับ พระราชบัญ ญัต ิว ่า ด้ว ย
การกระทาความผิ ดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560
8. ผลงานที่ส่ง เข้า ประกวดทั้ง หมด ผู้ร่ว มกิจ กรรมตกลงยิน ยอมให้เ ป็น กรรมสิท ธิ์ และลิข สิท ธิ์
ของส านัก งานปลัด กระทรวงวัฒ นธรรม และศูน ย์ค ุณ ธรรม (องค์ก ารมหาชน) โดยขอสงวนลิข สิท ธ์
ในการเผยแพร่ ประชาสัม พัน ธ์ หรือ ลดทอนเนื้อ หาได้ต ามความเหมาะสม โดยมิต้อ งแจ้ง ให้ท ราบล่ว งหน้า
และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ตอบแทนทั้งสิ้น
9. ในกรณีที่ค ณะกรรมการของโครงการตรวจพบ หรือ ทราบในภายหลัง ว่า ผู้เข้า รอบ หรือ ผู้ไ ด้รับ
รางวัล ไม่ป ฏิบัติต ามกติก า เงื่อ นไข ปกปิด ข้อ เท็จ จริง หรือ มีก ารแอบอ้า ง ลอกเลีย นแบบผลงานของผู้อื่น
คณะกรรมการสามารถตัด สิทธิ์ผู้เ ข้ารอบออกจากการเข้า ร่ว มโครงการ และผู้เข้ารอบ / ผู้ไ ด้รับ รางวัล ไม่มี
สิท ธิ์เ รีย กค่า เสีย หายไม่ว่า กรณีใ ด ๆ ทั้ง สิ ้น และทางโครงการสามารถฟ้อ งร้อ งเรีย กค่า เสีย หาย เรีย กคืน
รางวัล และดาเนินการทางกฎหมายกับผู้เข้ารอบหรือผู้ ได้รับรางวัล ได้
วิธีการคัดเลือก
ระดับจังหวัด
- คัดเลือกผลงานชนะเลิ ศของจังหวัด ๆ ละ 3 คลิป ทั้ง 76 จังหวัด จานวนรวม 228 ผลงาน
- คัดเลือกผลงานชนะเลิ ศของกรุงเทพมหานคร จานวน 3 ผลงาน
ระดั บประเทศ
1. คณะกรรมการคัดเลื อกจะพิจารณาคัดเลื อกคลิป จานวน 9 ผลงาน
2. ผลงานที่ผ่านการคัดเลื อก จานวน 20 ผลงานโพสในช่องทาง Youtube : Moral Channel
เพื่อเปิ ดโหวต ชิ้นงานที่มีการกดไลค์มากที่สุด จะได้รับรางวัลผลงานยอดนิยม จานวน 1 รางวัล

-3เกณฑ์การตัดสิน
1. แนวคิดในการสร้างคลิปวีดีโ อ
2. ความคิดสร้ างสรรค์
3. เทคนิ คการเล่าเรื่ อง
4. การใช้ภ าษาและดนตรี
5. คุณภาพในการผลิต

20 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน

รางวัลการประกวด
ระดั บจั งหวั ด
1. รางวัลชนะเลิ ศ
จานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท
2. รางวัลรองชนะเลิ ศอันดับหนึ่ง จานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท
3. รางวัลรองชนะเลิ ศอันดับสอง จานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท
หมายเหตุ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสามารถเพิ่มรางวัลชมเชยได้ตามความเหมาะสม
ระดั บประเทศ
1. รางวัลชนะเลิ ศ
จานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ รางวัล
2. รางวัลรองชนะเลิ ศอันดับหนึ่ง จานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่ รางวัล
3. รางวัลรองชนะเลิ ศอันดับสอง จานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่ รางวัล
4. รางวัลชมเชย
จานวน 6 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่ รางวัล
5. รางวัล Popular Vote
จานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่ รางวัล
กาหนดการรั บสมัคร/ประกวด
1. กาหนดส่ งผลงานการประกวด ตั้งแต่วันที่ 1 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
2. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครการประกวดได้ที่ www.m-culture.go.th/surveillance หรือ
ขอจากสานักงานวัฒ นธรรมจังหวัดในพื้นที่จังหวัดที่ท่านอาศัย
3. ส่งใบสมัครและผลงานได้ที่สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดที่ท่านอาศัย
4. ประกาศผลการประกวดและมอบรางวัล ภายในเดือนกันยายน 2563 โดยสถานที่จัดเวทีมอบ
รางวัลจะประกาศและแจ้งให้ทราบภายหลังทางเว็บไซด์ www.m-culture.go.th/surveillance
รายละเอียดการสมัคร
1. กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้สมบูรณ์
2. เอกสารรายละเอีย ดของคลิปวีดีโ อ (แนวความคิด และอื่นๆ)
3. บันทึกคลิ ปภาพยนตร์สั้น ลงแผ่ น DVD หรือแฟลชไดร์ (ไฟล์ HD : AVI, WMV, MP4)
ติดต่ อสอบถาม
ผู้สนใจส่งผลงานในส่วนภูมิภาค สอบถามรายละเอียดได้ที่ สานักงานวัฒ นธรรมจังหวัด....
หมายเหตุ ให้สานั กงานวัฒ นธรรมจังหวัด ใส่ชื่อจังหวัดและผู้รับผิดชอบกิจกรรมหรือผู้ประสานงาน
พร้ อมเบอร์โทรศัพท์

