ประกวดคลิปวิดีโอสั้น
หัวข้อ “สุขใจ...ไม่สูญเสีย”
กรมสุ ขภาพจิ ต กระทรวงสาธารณสุ ข ขอเชิ ญชวนผู้ที่ มีไอเดีย สร้า งสรรค์ ร่ วมส่ ง ผลงานประกวดคลิป วีดีโ อ
สั้น หั วข้ อ “สุ ขใจ...ไม่ สู ญ เสี ย ” เนื่ อ งในวัน สุ ข ภาพจิ ต โลก ประจ าปี 2562 เพื่ อ สะท้ อ นความจริ งของความสุ ข
ลดความทุ กข์ที่ก่ อให้ เกิดความสู ญเสีย เพื่อ ให้สัง คมเกิ ดความตระหนั กถึงปั ญหาการฆ่ าตัว ตายและการทาร้ายตนเอง
อีกทั้งเป็ นการสร้ างกระแสในสังคมให้เห็น ความสาคัญของความสุข ที่แท้จริ ง และร่ว มกันป้อ งกันปัญ หาการฆ่ าตัวตาย
ผ่านการสื่อสารในรูปแบบคลิปวีดีโอสั้น
ส าห รั บ ผู้ ที่ ส น ใจ สามา ร ถดา วน์ โ หลด ใบสมั ค ร กติ ก า และเงื่ อ น ไขร า ยละเอี ย ดได้ ที่ เว็ บ ไซ ต์
www.prdmh.com ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
กติกาและเงื่อนไข
1. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด : นักศึกษาและประชาชนทั่วไป แบบบุคคลหรือแบบกลุ่ม
2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดแบบบุคคลหรือแบบกลุ่ม ส่งได้ไม่เกินประเภทละ 2 เรื่อง
3. ไม่จากัดรูปแบบ สไตล์ เทคนิค สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ ความยาวไม่เกิน 3 นาที
4. กาหนดให้ปิดท้ายคลิปด้วยโลโก้ กรมสุขภาพจิต
5. ผลงานที่ ส่ งเข้า ประกวดต้ อ งไม่ ละเมิ ด ลิ ขสิ ท ธิ์ ใดๆ ทั้ งสิ้ น หากมีก ารตรวจพบภายหลั ง ผู้ ส่ง ผลงานเข้ า
ประกวดจะต้องเป็น ผู้รั บผิ ดชอบความเสีย หายแต่ เพี ยงผู้ เดีย ว และกรมสุข ภาพจิต ขอสงวนสิท ธิ์ในการคื น
รางวัลทั้งหมด
6. ผลงานที่ส่ง เข้าประกวดถือเป็นกรรมสิท ธิ์ของกรมสุขภาพจิตสามารถนาไปแก้ ไข ปรับปรุ ง และเผยแพร่ใ น
สื่อต่างๆ ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
7. กาหนดส่งผลงานภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562
8. ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
9. เผยแพร่ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ ระหว่างวันที่ 6-19 กรกฎาคม 2562 (นับคะแนนยอดไลค์ ยอดแชร์)
10. ประกาศผลผู้ชนะการประกวดวันที่ 20 กรกฎาคม 2562
11. ประกาศผลการตัดสินทางเฟสบุคแฟนเพจกรมสุขภาพจิต https://web.facebook.com/THAIDMH/
12. การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
รางวัลประกวด
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท (จานวน 1 รางวัล) พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลพิเศษ เงินรางวัล 5,000 บาท (จานวน 2 รางวัล) พร้อมเกียรติบัตร

-2หลักฐานการส่งผลงาน
1. ใบสมัครที่มีการอธิบายแนวคิด (Concept) เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงาน
2. ส่งผลงานในรู ปแบบ File Video (MP4 ขนาด 1920x1080) โดยอั พโหลดไฟล์บ นเว็บ ไซต์ ฝากไฟล์ เช่ น
Google Drive, Wetransfer, Dropbox และจะส่งเป็นแผ่น DVD Data File หรือ USB Drive
3. สาเนาบัตรประจาตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ/หรือ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
4. ส่งใบสมั ครและผลงานได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ที่ กลุ่มงานสื่อ สารและประชาสัมพันธ์ สานัก วิชาการ
สุขภาพจิต กรมสุข ภาพจิต ถนนติวานนท์ อ.เมื อง จ.นนทบุรี 11000 (หากผลงานที่ ส่งเกินก าหนดเวลา
จะไม่ได้ รับ การพิ จารณาคั ดเลื อกและตั ดสิน ถื อเอาวั นที่ ลงตราประทั บของไปรษณีย์ และจะไม่ รับ ผิด ชอบ
ใดๆ ในการสูญหายและเสียหาย) และทาง e-mail : pr.dmh1323@gmail.com
ช่องทางการติดต่อ
ติดต่อสอบถาม : กลุ่มงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สานักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
โทร. 08-7683-3372 , 09-2672-2253 , 0-2590-8020
e mail : pr.dmh1323@gmail.com

รหัส................................

ใบสมัครประกวดคลิปวิดีโอสัน้
หัวข้อ “สุขใจ...ไม่สูญเสีย”
1. ข้อมูลผู้สมัคร
O แบบบุคคล
O แบบกลุ่ม
ชื่อ-สกุล ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด .........................................................................................................อายุ............ปี
สถานศึกษา/สถานที่ทางาน.........................................................................................................................................
บ้านเลขที่...................................................ตรอก/ซอย...........................................ถนน.............................................
แขวง/ตาบล............................................เขต/อาเภอ............................................จังหวั ด............................................
รหัสไปรษณีย์.........................................โทรศัพท์ .............................................E-mail……………………………….…………
2. ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด........…………………..…………………….……………………………………………….………...........…
3. แนวคิด (Concept) เกี่ยวกับผลงานที่ส่งเข้าประกวด (โดยสังเขป)………………………………………………………...…
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
หลักฐานการส่งผลงาน
o ใบสมัครที่มีการอธิบายแนวคิด (Concept) เกี่ยวกับผลงานที่ส่งเข้า ประกวด
o ผลงานในรูปแบบ File Video (.MP4 ขนาด 1920x1080) 1 ชิ้นงาน จะต้อ งแนบไฟล์ต้นฉบับของ
โปรแกรม และไฟล์ภาพ ประกอบด้วย
- ไฟล์ DVD Data File หรือ USB Drive
- ฝากไฟล์ ที่ Google Drive, Wetransfer , Dropbox (แน บ URL) ส าเนา บั ต รประจ าตั ว
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และ/หรือ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ข้า พเจ้ าขอรั บ รองว่า เข้ าใจและจะปฏิ บั ติ ตามเงื่อ นไขและข้อ ก าหนดของการประกวดคลิ ปวิ ดี โอสั้น หั ว ข้ อ
“สุขใจ...ไม่สูญเสียทุกประการ
ลงชื่ อ ............................................................
ผู้สมัคร
(............................................................)
วันที่.............../......................../...................

หมายเหตุ กรณีส่งผลงานแบบกลุ่ม ผู้กรอกใบสมัครคือผู้ แทนกลุ่ม และเป็นผู้ติดต่อ หลั กกับผู้ จัดการประกวด
โดยผู้จัดการประกวดจะประสานขอรายชื่ อสมาชิ กกลุ่มภายหลัง

