การประกวดมิวสิควิดีโอประกอบเพลง
SAFETY MUSIC VIDEO
สถาบั น ส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท างาน
(องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการปลุกจิตสานึกด้านความปลอดภัยในการทางาน
ให้กับนายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ รวมทั้งการปลูกสานึกด้านความปลอดภัยในการทางานใน
สถานศึกษาด้วย เพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างกิจกรรมรณรงค์เรื่องความปลอดภัยในการทางาน จึงได้จัดทา
โครงการประกวดมิว สิควิ ดีโอ (MUSIC VIDEO) ประกอบเพลงขึ้น เพื่อใช้ในการรณรงค์ส่ งเสริมให้ ทุกคน
ตระหนักและให้ความสาคัญในเรื่องความปลอดภัยในการทางาน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป รวมถึงผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการ มีส่วนร่วม
ในการสร้างสรรค์แนวความคิดในการประชาสัมพันธ์ผลงานผ่านสื่อววิดีโอ
๒. สามารถนาผลงานไปใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
๓. เพื่อส่งเสริมการปลุกจิตสานึกในเรื่องความปลอดภัยในการทางาน ผ่านสื่อมิวสิควิดีโอ
คุณสมบัติผสู้ มัครเข้าร่วมแข่งขัน
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
หลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด
๑. การส่งผลงานสามารถส่งได้ในนามองค์กร หน่วยงาน หรือรายบุคคล
๒. สามารถส่งผลงานได้มากกว่า ๑ ผลงาน
๓. ผู้เข้าประกวดสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเพลงที่กาหนด (มีให้เลือกจานวน ๓ เพลง) ได้ที่
ประกาศรับสมัครในเว็บไซต์ www.tosh.or.th
๔. ส่ ง ผลงานในรู ป แบบ Mpeg-4 ความละเอี ย ด 720p ขึ้ น ไป โดยบั น ทึ ก ไฟล์ ใ ส่ แ ผ่ น DVD
(สสปท.ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนแผ่น DVD ที่ส่งเข้าประกวดในทุกกรณี)
๕. เนื้ อ หามิ ว สิ ค วิ ดี โ อประกอบเพลง (MUSIC VIDEO) ต้ อ งมี เ รื่ อ งราวที่ ส อดคล้ อ งกั บ เพลง
สื่อความหมายได้อย่างเหมาะสม มีความคิดสร้างสรรค์ในการนาเสนอและมีความน่าสนใจ
๖. มิวสิควิดีโอประกอบเพลง (MUSIC VIDEO) ควรจะมีเนื้อหาความยาวสัมพันธ์กับเพลง
๗. ไม่จากัดกล้องวิดีโอที่ถ่ายทาและโปรแกรมที่ใช้ตัดต่อ รวมถึงไม่จากัดรูปแบบในการนาเสนอ

๒
๘. วิดีโอต้องถ่ายทาใหม่ทั้งหมด (ห้ามนาไฟล์วิดีโอจากอินเตอร์เน็ต DVD และ VCD มาใช้ประกอบ
เรื่องราว)
๙. ผลงานที่ ส่ ง เข้ า ประกวด ต้ อ งไม่ พ าดพิ ง หรื อ หมิ่ น ต่ อ สถาบั น ชาติ ศาสนาและพระมหากษั ต ริ ย์
ตลอดจนบุคคลหรือ องค์กรใด อันจะทาให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
๑๐. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยส่งเข้าประกวด หรือได้รับรางวัลการประกวดจากที่อื่นๆ มาก่ อน
หรือเป็นผลงานที่เคยนาไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนในรูปแบบใดก็ตาม หากนามาร่วมประกวดอีก
และคณะกรรมการสืบทราบ จะถูกตัดสิทธิ์ หรือเรียกรางวัลคืนทันที
๑๑. ผู้ ส่ งผลงานเข้าประกวดเป็ น ผู้ รั บ ผิ ดชอบต่อลิ ขสิ ทธิ์ ของข้อมูล วิดีโ อ ได้แก่ เนื้อหาภาพในวิดี โ อ
ซอฟต์แวร์ ฟอนต์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และ
ทรัพย์สินทางปัญญา
๑๒. ลิ ข สิ ท ธิ์ ข องผลงานมิ ว สิ ค วิ ดี โ อประกอบเพลง (MUSIC VIDEO) เป็ น ของสถาบั น ส่ ง เสริ ม ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน) สามารถนาไปใช้งานใน
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือจัดทาสื่ออื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม
การส่งผลงาน
ส่งผลงานพร้อมใบสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยสามารถส่งใบสมัครพร้อม
แผ่น DVD บันทึกไฟล์วิดีโอได้ตามช่องทางดังนี้
 ส่งด้วยตัวเอง ในวันและเวลาราชการ ได้ที่สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน) เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
 ส่ งทางไปรษณีย์ โดยให้ ว งเล็ บมุมซองว่ า "ประกวดมิว สิ ควิ ดีโ อประกอบเพลง" ตามที่ อยู่
ข้างต้น โดยจะพิจารณาจากตราประทับไปรษณีย์เป็นสาคัญ
การพิจารณาและการตัดสิน
สสปท.จะพิจารณาผลงานตามกรอบแนวคิด เทคนิคการนาเสนอ ความคิดสร้างสรรค์ และความ
น่าสนใจ โดยจะคัดเลือกจานวน ๑๐ ผลงานในรอบแรกจากผลงานทั้งหมดเพื่อนาไปตัดสินคัดเลือกผลงานที่
ได้รับรางวัล จานวน ๖ รางวัล ดังนี้
๑. การตัดสินจากคณะกรรมการ จานวน ๕ รางวัล
๒. การตัดสินจากความชื่นชอบสูงสุด(ยอดกด Like สูงสุด จากความชื่นชอบโดยการเก็บคะแนนจาก
ยอดกด Like ผ่านช่องทาง YouTube) จานวน ๑ รางวัล โดยมีขั้นตอน ดังนี้
๒.๑ คัดเลือกผลงานที่ผ่านเกณฑ์ในรอบแรกจากผลงานทั้งหมด ให้เหลือจานวน ๑๐ ผลงาน
๒.๒ ดาเนินการอัพโหลดมิวสิควิดีโอ (MUSIC VIDEO) จานวน ๑๐ ผลงานผ่านช่องทาง
YouTube สสปท

๓
๒.๓ สสปท. ประสานแจ้งผู้ผ่านการประกวดรอบแรก จานวน ๑๐ ผลงาน และดาเนินการส่ง Link
มิว สิ ควิ ดีโ อ (MUSIC VIDEO) จากเว็บไซต์ YouTube สสปท. ไปยัง อีเมล์ ของผู้ เข้าประกวด
(ที่ระบุในใบสมัคร)
๒.๔ ผู้เข้าประกวดจะต้องดาเนินการเผยแพร่และแชร์ Link วิดีโอผลงานของตนเอง เพื่อกระตุ้นยอด
การเข้ารับชมให้มียอดกด Like มากที่สุด
๒.๖ ตัดสินจากยอดกด Like ภายในระยะเวลา ๑๐ วัน (ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙)
นับจากวันที่อัพโหลดมิวสิควิดีโอ
ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร
สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้ที่

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน)
เลขที่ ๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
รางวัล แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ
๑. รางวัลจากการตัดสินของคณะกรรมการ จํานวน ๕ รางวัล ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ จานวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๓๐,๐๐๐ บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จานวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท
- รางวัลชมเชย จานวน ๓ รางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๒. รางวัลจากความชื่นชอบสูงสุด (ยอดกด Like สูงสุด) จํานวน ๑ รางวัล
รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท
การมอบรางวัลและการประกาศเกียรติคุณ
ผู้ชนะการประกวดทุกระดับ ทุกรางวัล สามารถเข้ารับรางวัล ในงานสัปดาห์ ความปลอดภัยในการ
ท างานแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๓๐ ในวั น ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศู น ย์ นิ ท รรศการและ
การประชุ ม ไบเทค บางนากรุ ง เทพมหานคร ทั้ ง นี้ ผู้ ช นะการประกวดทุ ก คน ต้ อ งส าเนาบั ตรประจาตัว
ประชาชน จานวน ๑ ใบ เพื่อรับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

ประกาศผลการคัดเลือก
สามารถติดตามผลการประกวดได้ที่ www.tosh.or.th ดังนี้
การประกาศผลการตัดสินของคณะกรรมการ ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
การประกาศผลจากความชื่นชอบสูงสุด (ยอดกด Like สูงสุด) ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

๔
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)
เลขที่ ๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร.๐ ๒๔๔๘ ๙๑๑๑ โทรสาร. ๐ ๒๔๔๘ ๙๐๙๘
อีเมล์ : tosh.thai@gmail.com

