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กิจกรรมการประกวด คลิปวิดโี อ
โครงการ การประกวดคลิปวิดีโอตามอรรถบท (Them)
“เตรียมพร้ อมทุกวัย สู่ สังคมผู้สูงอายุยคุ ใหม่ ทมี่ นั่ คง” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่ งชาติ ปี 2561
……………………………………………………………………………….
กรมกิจการผูส้ ู งอายุ (ผส) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (พม) ขอ
เชิญชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป เข้าร่ วมกิจกรรม โครงการประกวดคลิปวิดีโอตาม
อรรถบท (Theme ) “เตรี ยมพร้อมทุกวัย สู่ สังคมผูส้ ู งอายุยคุ ใหม่ที่มนั่ คง” งานผูส้ ู งอายุแห่งชาติ ปี
2561 ซึ่งเป็ นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2525 ได้อนุมตั ิให้วนั ที่ 13 เมษายน
ของทุกปี เป็ นวันผูส้ ู งอายุแห่งชาติ และเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสนี้ โดยได้
มีการจัดงานวันผูส้ ู งอายุแห่งชาติต่อเนื่องมาเป็ นประจาทุกปี ตั้งแต่ปีพ.ศ.2526 จนถึงปัจจุบนั โดย
มีวัตถุประสงค์ เพือ่ เป็ นการสร้ างกระแสการเตรียมความพร้ อมประชากรสู งอายุทมี่ ีคุณภาพ
กระตุ้นให้ สังคมเกิดความตระหนักในคุณค่ าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ จึงได้ ดาเนินโครงการประกวด
คลิปวิดีโอ หัวข้ อ โครงการการประกวดคลิปวิดีโอตามอรรถบท (Theme) “เตรียมพร้ อมทุก
วัย สู่ สังคมผู้สูงอายุยคุ ใหม่ ทมี่ ั่นคง” โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) หัวข้ อ “คลิปวิดีโอตามอรรถบท (Theme) “เตรียมพร้ อมทุกวัย สู่ สังคมผู้สู่ งอายุยุคใหม่
ทีม่ นั่ คง” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่ งชาติ ปี 2561
2) คุณสมบัติผู้สมัคร
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2.1 เยาวชนและประชาชนทัว่ ไปทีก่ าลังลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่ า และประชาชนผู้สนใจทัว่ ไป
2.2 ส่ งผลงานประเภทเดี่ยว 1 คนต่ อ 1 ชิ้นงาน หรือ ประเภทสถาบันการศึกษา
ส่ งผลงานได้ ไม่ จากัดชิ้นงาน
3) ประเภทผลงาน
ผลงาน คลิปวิดีโอ ผูส้ มัครต้องทาคลิปวิดีโอเป็ น 2 ชุด ฉบับเต็ม ความยาวไม่เกิน 3 นาที
และฉบับย่อ ความยาวไม่เกิน 30 วินาที โดยมีเนื้อหาตามกรณี ตวั อย่างที่ทาง กรมกิจการผูส้ ู งอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (พม ) กาหนดไว้ ดังนี้
ตระหนักถึงการเตรียมพร้ อมทุกวัย สู่ สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ ทมี่ ั่นคง โดยใช้ ช่องทางการ
สื่อสารและข้ อความทีแ่ สดงความเคารพยกย่ อง และกตัญญูต่อผู้สูงอายุ เพือ่ ส่ งเสริมให้ คนทุกวัย
ดูแลสุ ขภาพให้ แข็งแรง มีเพือ่ นในวัยเดียวกัน หรือต่ างวัย รวมกลุ่มทากิจกรรมด้ านสังคม การ
ส่ งเสริมให้ มีการเก็บออมเงิน มีความมั่นคงทางรายได้ มีความเป็ นอยู่อย่ างพอเพียงและเหมาะสม
เนื้อหาชิ้นงานสื่อสารตรงตามองค์ ประกอบทางศิลป์ ทีส่ ามารถดึงดูดความสนใจจากบุคคล
ทัว่ ไป อีกทัง้ ยังเป็ นสื่อทีส่ ามารถแชร์ ให้ ผ้ อู ื่นในเครือข่ ายออนไลน์ รับรู้ได้ อย่ างรวดเร็ว
4) กติกาและเงื่อนไขในการส่ งผลงาน
4.1 ผูส้ มัครต้องอ่านกติกาเงื่อนไขอย่างละเอียด
4.2 ผูส้ มัครต้องศึกษารายละเอียดประวัติกรมกิจการผูส้ ู งอายุ http://dop.go.th
เพือ่ ให้ เกิดความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของ กรมกิจการผูส้ ู งอายุ (ผส) กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ก่อนจัดทาผลงานเพื่อส่ งเข้าประกวด
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4.3 แนบรายละเอียดต่างๆ ของผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็ นไฟล์ pdf ลงในแผ่นดิวดี ี
จานวน 2 ชุด ประกอบด้วย
- แนวคิดในการผลิตผลงาน
- วัตถุประสงค์ที่จดั ทาผลงานชิ้นนี้
- บทของผลงาน ( Script )
- ผลงานที่มีเนื้อหาที่สามารถสื่ อถึงทุกเพศทุกวัย ตระหนักและเตรี ยมพร้อมสู่ สังคม
ผูส้ ู งอายุยคุ ใหม่ที่มนั่ คง ภายใต้พนั ธกิจของกรมกิจการผูส้ ู งอายุ (ผส)
- ผลงานคลิปวิดีโอ ต้องจัดทา 2 รู ปแบบ คือ วิดีโอฉบับเต็ม ความยาวไม่เกิน 3 นาที
และวิดีโอฉบับย่อ ความยาวไม่เกิน 30 วินาที โดยไม่จากัดแนวความคิด เทคนิคการผลิต รู ปแบบ
การนาเสนอ และต้องมีความชัดเจน กาหนดให้มีสัดส่ วนภาพ 16:9 และจัดส่ งไฟล์ใส่ แผ่น DVD
โดยให้บนั ทึกไฟล์ที่มีนามสกุลเป็ นMPEC,MP4,WMV,MOV เท่านั้น จานวน 2 แผ่น
4.4 คลิปวิดีโอผลงานที่ส่งเข้ามาร่ วมกิจกรรม ต้องมีโลโก้กรมกิจการผูส้ ู งอายุ (ผส)
โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่

facebook :ประกวดคลิป กรมกิจการผู้สูงอายุ ผส
4.5 ผลงานคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าร่ วมกิจกรรมประกวดต้องสามารถชมได้หลายช่องทาง
เช่น Computer PC, Smart Phone, Tablet PC ฯลฯ
4.6 ผลงานต้องเป็ นผลงานที่ผสู ้ มัครเป็ นผูท้ ี่จดั ทาเอง โดยผูส้ มัครจะต้องเป็ นผู ้
สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาใหม่ดว้ ยตนเอง ไม่เคยโฆษณา หรื อไม่เคยเผยแพร่ ลงในสื่ อใดๆมาก่อน
และไม่เคยได้รับรางวัลใดมาก่อน และเป็ นผลงานที่ไม่ได้มีการละเมิดลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ์ในทาง
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ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น หรื อสิ ทธิ์ใดๆของบุคคล หากพบว่ามีการลอกเลียนหรื อดัดแปลงหรื อ
ละเมิดลิขสิ ทธิ์ ผูส้ มัครเข้าประกวดจะถูกตัดสิ ทธิ์จากการประกวดและต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบตาม
กฎหมาย โดยไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับผูจ้ ดั การประกวดทั้งสิ้ น
4.7 ในกรณี ที่ผสู ้ มัครนาเอาเพลง ภาพที่นามาประกอบไม่วา่ จะเป็ น ภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว กราฟิ ก อุปกรณ์ประกอบฉาก และสิ่ งอื่นใดที่บุคคลอื่นเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์
ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปั ญญาอื่น หรื อสิ ทธิ์ใดๆ มาใช้ในการทาผลงาน ผูส้ มัครจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปั ญญาอื่น หรื อสิ ทธิใดๆ
อย่างถูกต้องก่อนที่จะนามาใช้ในการทาผลงานที่ส่งเข้าประกวด และจะต้องแสดงเอกสารการขอ
อนุญาตแก่ผจู ้ ดั การประกวดด้วย เพื่อเป็ นหลักฐาน
4.8 เนื้อหาในคลิปวิดีโอที่ส่งประกวด ต้องไม่มีการพาดพิงเรื่ องการเมือง/ก่อนให้เกิด
ความขัดแย้งใดๆ และต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และไม่ใช้ถอ้ ยคาที่เป็ น
การดูถูกดูหมิ่น เสี ยดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขดั ต่อกฎหมาย
ขนบธรรมเนียมประพณี ศีลธรรม จริ ยธรรม หรื อหลักศาสนาใด
4.9 ผูส้ มัครตกลงยินยอมให้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดรวมถึงไฟล์ตน้ ฉบับตกเป็ น
กรรมสิ ทธิ์ของ กรมกิจการผูส้ ู งอายุ (ผส) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
(พม) แต่เพียงผูเ้ ดียว รวมทั้งยินยอมให้ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปั ญญาอื่น และสิ ทธิ์ใดๆ
ในผลงานดังกล่าวตกเป็ นของกรมกิจการผูส้ ู งอายุ (ผส) แต่เพียงผูเ้ ดียวไม่วา่ จะเป็ นผลงานที่ได้รับ
รางวัลหรื อไม่กต็ าม โดยไม่จาเป็ นต้องส่ งคืนผลงานรวมถึงไฟล์ตน้ ฉบับให้แก่ผสู ้ มัคร
4.10 กรมกิจการผูส้ ู งอายุ (ผส) สงวนสิ ทธิ์ในการคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวด
รวมทั้งการนาผลงานดังกล่าวมา ทาซ้ า ดัดแปลง หรื อเผยแพร่ ต่อสาธารณชน ไม่วา่ จะในเอกสาร
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สื่ อสิ่ งพิมพ์ทุกประเภทหรื อสื่ อ/กิจกรรมรู ปแบบอื่นๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ หรื อเพื่อการใดๆ ที่
กรมกิจการผูส้ ู งอายุ (ผส) เห็นสมควร
4.11 กรมกิจการผูส้ ู งอายุ (ผส) ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปฏิเสธและตัดสิ ทธิ์ หากไม่
เป็ นไปตามกติกา/เงื่อนไขข้างต้น
5) เกณฑ์ การให้ คะแนน
5.1 ความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหา

20 คะแนน

5.2 เนื้อหาเป็ นไปตามแก่นเรื่ องที่กาหนด คือ “เตรี ยมพร้อมทุกวัย

20 คะแนน

สู่ สังคมผูส้ ู งอายุยคุ ใหม่ที่มนั่ คง”
5.3 การเรี ยบเรี ยงเรื่ องราวและการถ่ายทอดที่เป็ นประโยชน์และ

20 คะแนน

5.4 ความคิดสร้างสรรค์

20 คะแนน

5.5 ความสมบูรณ์และเทคนิคการผลิต และองค์ประกอบตาม

20 คะแนน

เข้าใจได้ง่าย

กติกาการผลิต และกติกาการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผลงานมีความครบถ้วน
หมายเหตุ ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
6) รางวัลสาหรับทีมทีช่ นะการประกวด ประกอบด้วย ประกาศนียบัตรสาหรับ นิสิต
นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป โดยมีรายละเอียดเงินรางวัล ดังนี้
6.1 รางวัลที่ 1 จานวน 1 รางวัล ๆละ

10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

6.2 รางวัลที่ 2 จานวน 1 รางวัล ๆละ

8,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
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6.3 รางวัลที่ 3 จานวน 1 รางวัล ๆละ

5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

7) ช่ องทางการรับสมัคร และส่ งผลงาน
ผูส้ นใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
7.1

facebook:ประกวดคลิป กรมกิจการผู้สูงอายุ ผส

: clipdop2018@gmail.com

7.2 ส่ งผลงานทางอีเมล์
8) ระยะเวลาการประกวด

8.1 รับสมัครและส่ งผลงาน ตั้งแต่บดั นี้ จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2561
8.2 กาหนดส่ งผลงาน ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2561
8.3 ประกาศผล วันที่ 30 มีนาคม 2561 ทาง

facebook: ประกวดคลิป กรมกิจการผู้สูงอายุ ผส
9) พิธีมอบรางวัลให้ แก่ ผู้ชนะการประกวด ในงานวันผู้สูงอายุ วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน
2561 ณ ห้ องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรู ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
10) ช่ องทางการติดตามข่ าวสาร สามารถติดตามข่าวสารได้ที่

facebook:ประกวดคลิป กรมกิจการผู้สูงอายุ ผส
………………………………………………………………………

