รายละเอี ยดการเข้ าร่ วมโครงการ “คิ ดมั นส์ ทั นสื< อ...Like Know Show Share ” ปี 3
คุ ณสมบั ติของผู้ สมั คร
". นั กเรี ยนระดั บมั ธยมศึ กษาตอนต้ น มั ธยมศึ กษาตอนปลายและ ประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พ (ปวช.)ทัA ว
ประเทศ ทีA สนใจเรี ยนรู้ และผลิ ตสืA อ สร้ างสรรค์ พร้ อมได้ รั บอนุ ญาตจากโรงเรี ยนและผู้ ปกครองให้ เข้ าร่ วม
กิ จกรรม
R. สมาชิ กในแต่ ที มประกอบด้ วยนั กเรี ยน S คน และครู ทีAปรึ กษา " คน ทีA คอยดู แลและให้ คํ าแนะนํ านั กเรี ยน
ตลอดทั Uงโครงการ (แต่ ละโรงเรี ยนสามารถสมั ครเข้ าร่ วมได้ ไม่ จํ ากั ด แต่ ทางโครงการจะพิ จารณาคั ดเลื อก
ตามเกณฑ์ ทีA กํ าหนด และคํ านึ งถึ งการกระจายโรงเรี ยนให้ ครอบคลุ มในทุ กภู มิภาค
ที มทีA ได้ รั บการคั ดเลื อกต้ องพร้ อมทีA จะเข้ ารั บการอบรมและร่ วมกิ จกรรมทีA จั ดขึ Uนตลอดทั Uงโครงการ
มี อุ ปกรณ์ พร้ อมสํ าหรั บการสร้ างสรรค์ สืA อ โดยไม่ จํ ากั ดว่ าจะเป็ นกล้ องเล็ ก กล้ องใหญ่ หรื อ กล้ องมื อถื อ
ขั Sนตอนการรั บสมั คร
". สามารถดาวน์ โหลดแบบฟอร์ มและรายละเอี ยดการรั บสมั ครได้ ทีA “www.facebook.com/คิ ดมั นส์
ทั นสืA อ”
R. กรอกใบสมั ครเข้ าร่ วมโครงการฯ ให้ ครบถ้ วน ทั U งในส่ วนของข้ อมู ลโรงเรี ยน ข้ อมู ลของผู้ สมั คร และใบ
แสดงความยิ นยอมของผู้ ปกครองให้ เข้ าร่ วมกิ จกรรม
S. แต่ ละที มนํ าเสนอแนวคิ ดทีA สะท้ อนให้ เห็ นถึ งการคิ ดบวก ไม่ ทํ าร้ ายใคร ไม่ เหยี ยดผู้ อืA น และใช้ สืA อในทาง
สร้ างสรรค์ ผ่ านการตอบคํ าถามในหั วข้ อ “Stop Bullying เกีA ยวข้ องกั บสืA ออย่ างไรในความคิ ดของคุ ณ”
โดยเปิ ดโอกาสให้ ผู้ สมั ครสร้ างสรรค์ ไอเดี ยได้ อย่ างเต็ มทีA ในการตอบคํ าถาม ไม่ ว่ าจะเป็ นการเขี ยน วาดภาพ
ไม่ เกิ น " หน้ ากระดาษ หรื อทํ าคลิ ปวิ ดีโอความยาวไม่ เกิ น " นาที
4. สามารถส่ งใบสมั ครกลั บมาทางอี เมล์ kidmunthunsue@gmail.com ภายในวั นอาทิ ตย์ ทีA 30 มิ ถุ นายน
2562
หมายเหตุ การส่ งเอกสารในส่ วนของการตอบคํ าถาม ที มใดเลื อกส่ งในรู ปแบบของภาพหรื อคลิ ปวิ ดีโอ
สามารถแนบไฟล์ มาทางอี เมล์ หรื อ แนบ Link ของเว็ บไซต์ ทีA อั พโหลดไฟล์ ดั งกล่ าวในกรณี ทีA ไฟล์ มี ขนาดใหญ่
มาด้ วย

5. ดํ าเนิ นการพิ จารณาคั ดเลื อกที มจากรายละเอี ยดในใบสมั คร และแนวคิ ดทีA สะท้ อนผ่ านการตอบคํ าถาม
จํ านวน S• ที ม เพืA อเข้ าร่ วมกิ จกรรมอบรมส่ งเสริ มทั กษะการรู้ เท่ าทั นสืA อ และ Workshop ผลิ ตสืA อสร้ างสรรค์
โดยประกาศผลให้ ทราบผ่ านทางหน้ าเพจ Facebook คิ ดมั นส์ ทั นสืA อ และติ ดต่ อแจ้ งผล การคั ดเลื อก
ภายในวั นศุ กร์ ทีA ƒ กรกฎาคม Rƒ…R
…. ที มทีA ได้ รั บการคั ดเลื อก จํ านวน S• ที ม จะได้ เข้ าร่ วมกิ จกรรมอบรมส่ งเสริ มทั กษะการรู้ เท่ าทั นสืA อ และ
Workshop ผลิ ตสืA อสร้ างสรรค์ เพืA อเสริ มความรู้ ความเข้ าใจ ทั Uงภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บั ติ เป็ นระยะเวลา
4 วั น 3 คื น ระหว่ างวั นทีA 27 - 30 กรกฎาคม 2562 ณ เดอะ ลอฟต์ รี สอร์ ท กรุ งเทพฯ โดยไม่ เสี ยค่ าใช้ จ่ าย
Š. ภายหลั งการร่ วมกิ จกรรมค่ ายอบรมและ Workshop ผลิ ตสืA อสร้ างสรรค์ แต่ ละที มจะต้ องผลิ ตคลิ ปวี ดีโอ
สืA อสร้ างสรรค์ ภายใต้ หั วข้ อ “ Stop Bullying เกีA ยวข้ องกั บสืA ออย่ างไรในความคิ ดของคุ ณ” ที มละ "
ผลงาน เพืA อร่ วมประกวดชิ งเงิ นรางวั ล กลั บมาภายในวั นทีA R‹ สิ งหาคม Rƒ…R ซึA งจะประกาศผลรางวั ล
ในช่ วงต้ นเดื อนกั นยายน Rƒ…R
หลั กเกณฑ์ การประกวด
หลั งจากเสร็ จสิ Uนการร่ วมกิ จกรรมค่ ายอบรมและ Workshop ผลิ ตสืA อสร้ างสรรค์ แต่ ละที มจะต้ องผลิ ตคลิ ป
วี ดีโอสืA อสร้ างสรรค์ เพืA อส่ งเสริ มความรู้ เรืA องการรู้ เท่ าทั นสืA อ ความยาวไม่ เกิ น S นาที ภายใต้ หั วข้ อ “Stop
Bullying เกีA ยวข้ องกั บสืA ออย่ างไรในความคิ ดของคุ ณ” ที มละ 1 ผลงาน พร้ อมนํ าส่ งกั บทางโครงการฯ
ภายในวั นทีA 24 สิงหาคม 2562 โดยทางคณะกรรมการจะมี หลั กเกณฑ์ การพิ จารณาดั งนี U
1. คณะกรรมการจะทํ าการพิ จารณาผลงาน และให้ คะแนนตามหลั กเกณฑ์ การประกวด ที มทีA ได้ รั บคะแนน
สู งสุ ดจะเป็ นผู้ ชนะเลิ ศการประกวด โดยผลงานทีA ส่ งเข้ าประกวดหรื อส่ วนใดส่ วนหนึA งของผลงานทีA ส่ งเข้ า
ประกวด จะต้ องไม่ เคยได้ รั บรางวั ลจากการประกวดทีA อืA นมาก่ อน หากคณะกรรมการตรวจพบว่ าเป็ น
ผลงานทีA มี ความผิ ดในเรืA องดั งกล่ าว ก่ อนหรื อภายหลั งจากทีA ได้ มี การพิ จารณาผลการตั ดสิ น ขอสงวนสิ ทธิ•
ในการยกเลิ กผลงานชิ UนทีA มี ปั ญหานี U และให้ ผู้ ทีA ได้ คะแนนในลํ าดั บถั ดไปรั บรางวั ลแทน
2. ผลงานทีA ส่ งเข้ าประกวดต้ องไม่ เป็ นการละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ• หรื อทรั พ ย์ สิ นทางปั ญญาใดๆ ไม่ ผิ ดกฎหมาย
ไม่ ก้ าวล่ วงในเรืA องสิ ทธิ ส่ วนบุ คคล และไม่ ขั ดต่ อศี ลธรรมอั นดี งามของสั งคม ทั Uงนี Uผ้ ู ส่ งผลงานเข้ าประกวด
ต้ องรั บผิ ดชอบแต่ เพี ยงผู้ เดี ยว ในกรณี ผลงานนั U น ละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ• หรื อทรั พย์ สิ นทางปั ญญาอืA นใดของ
บุ คคลอืA น
3. ผลการตั ดสิ นของคณะกรรมการถื อเป็ นสิ Uนสุ ด
4. เมืA อได้ รั บผลการพิ จารณาจากคณะกรรมการครบแล้ ว จะประสานแจ้ งไปยั งแต่ ละที ม เพืA อเรี ยนเชิ ญมา
เข้ าร่ วมกิ จกรรมในวั นประกาศผลและมอบรางวั ล ซึA งจะจั ดขึ U น ภายในช่ วงเดื อน กั นยายน Rƒ…R
(โดยจะแจ้ งวั นจั ดกิ จกรรมให้ ทราบในภายหลั ง)
5. ผลงานทั U ง หมดทีA ส่ งเข้ าประกวดถื อเป็ นกรรมสิ ทธิ• และลิ ขสิ ทธิ• ของกองทุ นพั ฒนาสืA อปลอดภั ยและ
สร้ างสรรค์ แต่ เพี ยงผู้ เดี ยว โดยมี วั ตถุ ประสงค์ เพืA อสร้ างสั งคมแห่ งการรู้ เท่ าทั นสืA อ

เกณฑ์ การให้ คะแนนการประกวดสื< อสร้ างสรรค์ ประเภทคลิ ปวิ ดีโอ
คณะกรรมการพิ จารณาตั ดสิ นผลงาน ซึ< งแต่ ละท่ านจะมี คะแนนตั ดสิ น 100 คะแนน
โดยมี หลั กเกณฑ์ ในการพิ จารณา ดั งนี S
1. เนื Uอหาตอบสนองตามวั ตถุ ประสงค์ หลั กของโครงการฯ

30 คะแนน

2. ความคิ ดสร้ างสรรค์ ในการเล่ าเรืA อง-เลื อกตั วละคร

30 คะแนน

3. สืA อสารเข้ าใจง่ าย ชั ดเจน ตรงประเด็ น

20 คะแนน

4. เทคนิ คในการถ่ ายทํ า - ตั ดต่ อ

20 คะแนน

รางวั ลการประกวด
รางวั ลชนะเลิ ศ

ทุ นการศึ กษา R0,000 บาท พร้ อมโล่ รางวั ลสํ าหรั บสถานศึ กษา
และประกาศนี ยบั ตรสํ าหรั บอาจารย์ ทีA ปรึ กษาและนั กเรี ยน

รางวั ลรองชนะเลิ ศอั นดั บ 1

ทุ นการศึ กษา "0,000 บาท พร้ อมโล่ รางวั ลสํ าหรั บสถานศึ กษา
และประกาศนี ยบั ตรสํ าหรั บอาจารย์ ทีA ปรึ กษาและนั กเรี ยน

รางวั ลรองชนะเลิ ศอั นดั บ 2

ทุ นการศึ กษา ‘,000 บาท พร้ อมโล่ รางวั ลสํ าหรั บสถานศึ กษา
และประกาศนี ยบั ตรสํ าหรั บอาจารย์ ทีA ปรึ กษาและนั กเรี ยน

รางวั ลชมเชย (c รางวั ล)

ทุ นการศึ กษารางวั ลละ ‹,000 บาท พร้ อมโล่ รางวั ลสํ าหรั บ
สถานศึ กษาและประกาศนี ยบั ตรสํ าหรั บอาจารย์ ทีA ปรึ กษาและ
นั กเรี ยน

รางวั ล Popular Vote

ทุ นการศึ กษา 10,000 บาท และประกาศนี ยบั ตรสํ าหรั บอาจารย์
ทีA ปรึ กษาและนั กเรี ยน

Timeline

วั นทีA 25 เมษายน 2562 ถึ ง 30 มิ ถุ นายน 2562 : เปิ ดให้ ผู้ ทีA สนใจดาวน์ โหลดแบบฟอร์ มและส่ งใบสมั คร
วั นทีA ศุ กร์ ทีA ƒ กรกฎาคม Rƒ…R: ประกาศผลการคั ดเลื อก จํ านวน S• ที ม ทีA ผ่ านเข้ าร่ วมกิ จกรรมค่ ายอบรม
ทางหน้ าเพจ Facebook คิ ดมั นส์ ทั นสืA อ
วั นทีA 27 - 30 กรกฎาคม 2562 : จั ดกิ จกรรมค่ ายอบรมส่ งเสริ มทั กษะการรู้ เท่ าทั นสืA อ และ Workshop ผลิ ต
สืA อสร้ างสรรค์ ณ เดอะ ลอฟต์ รี สอร์ ท กรุ งเทพฯ
วั นทีA R‹ สิ งหาคม Rƒ…R : ครบกํ าหนดส่ งคลิ ปวิ ดีโอเพืA อร่ วมประกวด ภายใต้ หั วข้ อ “Stop Bullying
เกีA ยวข้ องกั บสืA ออย่ างไรในความคิ ดของคุ ณ” ที มละ " ผลงาน
เดื อนกั นยายน Rƒ…R : งานประกาศผลรางวั ลผลิ ตสืA อสร้ างสรรค์

