การประกวดผลงานแอนิเมชั่น
หัวข้อ “เพศศึกษาน่ารู้”
เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเพศศึกษาสาหรับนักเรียน 3 ระดับ
คือ ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.4 – ป.6) ระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)
และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จัดโดยสานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
********************
ปัจจุ บัน พบว่าอายุ เฉลี่ยของการมีเ พศสัม พันธ์ ของวั ยรุ่น และเยาวชนไทยลดน้อ ยลง และยัง มี
พฤติก รรมเสี่ยงในเรื่ องเพศ ดั งจะเห็นได้จากการนาเสนอของสื่อ ต่าง ๆ ถึ ง การมีเพศสัมพั นธ์ที่ ไ ม่ปลอดภั ย
ทั้ง นี้เนื่องจากวัยรุ่น และเยาวชนยัง ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศที่ถูกต้อง คิดว่าการมีเพศสัมพันธ์เพียง
ครั้ง เดียวไม่ทาให้ตั้งครรภ์ ประกอบกับอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่
ที่เข้าถึงได้ง่าย จึงส่งผลให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การแท้งที่ไม่ปลอดภัย โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และเอดส์ การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยของวัยรุ่ นก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมายทั้งด้านสุขภาพ ครอบครัว
สัง คม และเศรษฐกิจ ทั้งที่มีการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน แต่ปัญ หาคือ ผู้บริหาร ครูผู้สอนเพศศึกษา และ
ผู้ปกครอง ที่ มองกั นคนละมุ ม บางส่ว นเห็น ดีด้ วยว่า ควรสอนเพศศึ กษาเพื่ อให้วั ยรุ่ นและเยาวชนได้ เรี ยนรู้
เรื่อ งเพศที่ถู กต้ อง รู้ เท่ าทั นสื่ อ และสถานการณ์ ต่า งๆ แต่ บางส่ วนไม่ เห็น ด้ว ยเพราะคิด ว่า เป็ นการชี้โ พรง
ให้ ก ระรอก และครู ผู้ ส อนเพศศึ ก ษาบางส่ ว นยั ง ขาดความมั่ น ใจในการสอนการพู ด ในเรื่ อ งเพศศึ ก ษา
และอี ก ปั ญ หาคื อ สื่ อ การเรี ย นการสอนในเรื่ อ งเพศศึ ก ษาที่ เ หมาะสมส าหรั บ นั ก เรี ย นในแต่ ล ะช่ ว งวั ย
ยังมีไม่เพียงพอ
สานักอนามัยการเจริญพันธุ์จึงได้จัดทาโครงการประกวดผลงานแอนิเมชั่น หัวข้อ “เพศศึกษาน่ารู้”
สาหรับนักเรียน 3 ระดับ คือ ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.4 – ป.6) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) และ
ระดั บ ชั้ น มั ธยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) และชั้ น ประกาศนีย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์
เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเพศศึกษาสาหรับนักเรียน และสร้างความตระหนัก ให้กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน
รู้ จั ก ดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพอนามั ย ของตนเอง มี ค วามเข้ า ใจในสรี ร ะของตนเองและเพศตรงข้ า มมากขึ้ น
และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัย โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการ
นาเสนอแนวคิดและสร้างผลงานออกมาในรูปแบบแอนิเมชั่น ซึ่งผลงานจะต้องมีรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ดังนี้
ระดับชั้น
ชั้นประถมศึกษา (ป.4 – ป.6)

เนื้อหา
1. สรีระ (เรียนรู้ตนเอง)
2. ครอบครัว สิ่งแวดล้อม และ
- การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
สังคม
ร่างกาย
- ภัยอันตรายรอบตัว
- การดูแลรักษาความสะอาด
ร่างกาย
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)
1. การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
2. พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์
กับวัยและการมีเพศสัมพันธ์
และวิธีการจัดการอารมณ์
ที่ปลอดภัย
ทางเพศในวัยรุ่น
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) 1. การรู้เท่าทันสื่อ อารมณ์ทาง 2. การป้องกันการตั้งครรภ์
และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพศ และภัยที่คาดไม่ถึง
ไม่พร้อมในวัยรุ่น

-2คุณสมบัติของผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
เงินรางวัล แบ่งเป็น 3 ระดับ ๆ ละ 2 รางวัล รวมเป็นเงิน 120,000 บาทดังนี้
รางวัลชนะเลิศ 25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
1. ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นทีมหรือเดี่ยวก็ได้ ไม่จากัดเทคนิคการผลิต และไม่จากัดจานวน
2 ส่งผลงานเข้าประกวดในรูปแบบ DVD แบบ Hi - res ขนาด 1280 x 720 pixels
สกุล WMV/MPEG/MP4 ความยาว 3 – 5 นาที
3. ในผลงานต้องมีโลโก้กรมอนามัย ชื่อเรื่อง และชื่อทีม เนื้อหาเกี่ยวกับการสอนเพศศึกษาสาหรับนักเรียน
3 ระดับ คือ ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.4 – ป.6) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) และระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องผลิตขึ้นใหม่ ไม่คัดลอก ไม่เลียนแบบหรือตัดต่อของผู้อื่น และไม่เคยเผยแพร่
หรือส่งไปประกวดที่ใดมาก่อน
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นถือเป็นลิขสิทธิ์ของสานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย สามารถนาไป
ใช้เผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อสังคมได้โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบและไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน
ใดๆ
6. หากต้องการเผยแพร่ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องหลังจากวันที่ได้มีการประกาศผลการตัดสินเรียบร้อยแล้ว
7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
8. ดาวน์โหลดใบสมัครและโลโก้กรมอนามัยได้ที่ เว็บไซต์ http://rh.anamai.moph.go.th
เกณฑ์การตัดสินผลงาน
1. เนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์และหัวข้อ 40 คะแนน
2. ความคิดสร้างสรรค์
30 คะแนน
3. ความสวยงาม/องค์ประกอบ
30 คะแนน
วิธีการส่งผลงาน
1. ส่งผลงานพร้อมใบสมัครและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์
ที่สานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
2. ยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์บนซองเอกสารเป็นสาคัญ
วันที่ปิดรับผลงาน
วันที่ 31 มีนาคม 2557
วันที่ประกาศผลการตัดสินผลงานการประกวด
วันที่ 30 เมษายน 2557 ทางเว็บไซต์สานักอนามัยการเจริญพันธุ์ http://rh.anamai.moph.go.th
หมายเหตุ
1. ดูรายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับการประกวดที่ http://rh.anamai.moph.go.th
2. สอบถามเพิ่มเติมที่ สานักอนามัยการเจริญพันธุ์ โทรศัพท์ 0 2590 4168 / 0 2590 4266

ใบสมัครการประกวดผลงานแอนิเมชั่น
หัวข้อ “เพศศึกษาน่ารู้” ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเพศศึกษาสาหรับนักเรียน 3 ระดับ คือ
ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.4 – ป.6) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)
และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จัดโดย สานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
********************
1. ส่งผลงานแอนิเมชั่นเข้าประกวดสาหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเพศศึกษาในระดับ
 ชั้นประถมศึกษา (ป. 4 – ป.6)
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. ส่งผลงานเรื่อง ................................................................................................................................................
3. ชื่อเรื่อง..............................................................................................ความยาว......................นาที
4. เรื่องย่อ............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
5. ชื่อทีม........................................................................... สมาชิกประกอบด้วย
5.1. ชื่อ......................................................มือถือ..................................E-mail : .............................................
5.2 ชื่อ......................................................มือถือ...................................E-mail : .............................................
5.3 ชื่อ......................................................มือถือ...................................E-mail : .............................................
6. ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวก...................................................................................................................................
ที่ตั้งเลขที่...................หมู่ที่.........ถนน............................................ตาบล/แขวง.............................................
อาเภอ/เขต.............................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์.....................
โทรศัพท์.......................................................................โทรสาร......................................................................
E-mail : .........................................................................................................................................................................
7. ข้าพเจ้าและคณะยอมรับผลการตัดสินของคณะกรรมการ และยินดีมอบผลงานที่ส่งเข้าประกวดให้เป็นลิขสิทธิ์ของ
สานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย และสามารถนาไปใช้เผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อสังคมได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบและไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ
ลงชื่อ..................................................................... ผู้สมัคร
(...............................................................)
ลงชื่อ..................................................................... ผู้สมัคร
(...............................................................)
ลงชื่อ..................................................................... ผู้สมัคร
(...............................................................)
หมายเหตุ ส่งผลงานพร้อมใบสมัครและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสาเนาให้เรียบร้อย

