ใบสมัครส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ภาคเหนือ ประจาปี 2562
ก. รางวัลที่ส่งเข้าประกวด (กรุณา
ประเภทที่ 1
1.1

ในช่องหน้ารางวัลที่ท่านส่งเข้าประกวด)

ประกวดผู้ผลิตสื่อ
รางวัลเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สื่อดีเด่น

ประเภทที่ 2 ประกวดผลงานสื่อ (ส่งได้ 1 ชิ้นผลงาน / 1 รางวัลเท่านั้น)
2.1 รางวัลสื่อสร้างสรรค์สาหรับเด็กและเยาวชนดีเด่น
2.2 รางวัลสื่อส่งเสริมครอบครัวและสังคม
2.3 รางวัลสื่อสร้างแรงบันดาลใจ
2.4 รางวัลสื่อสร้างสรรค์ภาษาถิ่น
เขียนใบสมัครต่อ (หน้า 2 ประเภทที่ 1 ประกวดผู้ผลิตสื่อ
หน้า 3 ประเภทที่ 2 ประกวดผลงานสื่อ)
พร้อมลงชื่อรับรองใบสมัครหน้า 4

หมดเขตรับสมัครการส่งประกวด วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
โปรดแนบสาเนาบัตรประชาชน

ผู้ผลิตผลงาน

โปรดส่งใบสมัคร และลิงค์ผลงาน ที่ nt.m.awards@gmail.com หรือ ที่กรรมการสรรหา
เกณฑ์การพิจารณารางวัล

หน้า 5 เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

คุณบุษยา คุณากรสวัสดิ์ โทรศัพท์ 083-5701017
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ข. รายละเอียดการส่งเข้าประกวด (กรุณากรอกรายละเอียดให้ตรงกับรางวัลที่ส่งเข้าประกวด)
ประเภท ที่ 1 ประกวดผู้ผลิตสื่อ
1.1 รางวัลเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สื่อดีเด่น
1.1.1 ชื่อเด็กและเยาวชน/กลุ่มเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สื่อดีเด่น ...................................................................
1.1.2 ที่อยู่ ........................................................................................................................................................
อีเมล์ .......................................................................... โทรศัพท์ ...........................................................
1.1.3 หัวหน้ากลุ่ม (ถ้ามี)............................................................................................................................ .....
ที่อยู่........................................................................................................................................................
อีเมล์................................................................................โทรศัพท์........................................................
1.1.4 ที่ปรึกษา / พี่เลี้ยง (ถ้ามี) ......................................................................................................................
ที่อยู่........................................................................................................................................................
อีเมล์................................................................................โทรศัพท์........................................................
1.1.5 แนวคิดของเด็ก/เยาวชนในการทาสื่อ
.........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
1.1.6 ผลงานด้านสื่อ/ลิงค์(พร้อมตัวอย่างอย่างน้อย 2 ชิ้น ) .........................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
1.1.7 เริ่มผลิตสื่อ ตั้งแต่ปี ............................................................ ถึง ปี ........................................................
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ประเภทที่ 2 ประกวดผลงานสื่อ เช่น หนังสั้น คลิป (ส่งได้ 1 ชิ้นผลงาน / 1 รางวัลเท่านั้น)
2.1 รางวัลที่ส่งผลงานเข้าประกวด (โปรดระบุ)..................................................................................................
2.2 ชื่อผู้ผลิต/เจ้าของผลงานสื่อ …...................................................................................................................
ที่อยู่..................................................................................................................................................................
อีเมล์.........................................................................................โทรศัพท์.........................................................
2.3 ชื่อผลงาน……………………………………………………........................………………………….
2.4 ประเภทสื่อ ........................................................................ ความยาว....................................................
2.5 ช่องทางเผยแพร่ ................................................................ ลิงค์ .............................................................
2.6 เผยแพร่ระหว่างเดือน/ปี ..................................ถึง เดือน/ปี ......................................................................
2.7 แนวคิดของผลงาน......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
2.7 กลุ่มเป้าหมาย............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
2.8 โปรดอธิบายความสอดคล้อง เหมาะสมของสื่อต่อรางวัลที่ส่งประกวด
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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ข้าพเจ้าส่งผลงานเข้าประกวดในรางวัล..............................................................................................................................................
ในชื่อเด็กและเยาวชนผู้ผลิต หรือ ผลงานชื่อว่า ..................................................................... ..........................................................
รับทราบเงื่อนไขการประกวดรางวัลสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภาคเหนือ ประจาปี 2562 อย่างครบถ้วนและยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
ทุกประการ
ลงชื่อ................................................................ (ผูส้ ่งเข้าประกวด)
(
)
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รายละเอียดการประกวดรางวัลสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภาคเหนือ ประจาปี 2562
ผู้ชนะเลิศแต่ละรางวัล จะได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่
ผู้ที่ได้ รับรางวัล จะต้ องเข้ าร่วมกิจกรรมในวันประกาศผลและมอบรางวัล ในงานรวมพลังสื่อสร้ างสรรค์
สังคมไทย ภาคเหนือ ประจาปี 2562 วันวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ จ.ลาปาง
คุณสมบัตขิ องผลงานส่งประกวด
 ผลงานที่สง่ เข้ าประกวด ต้ องเป็ นผู้ผลิต/เจ้ าของลิขสิทธิ์ชิ ้นงานเท่านัน้
 ส่งเป็ นรายบุคคลหรื อกลุม่ ก็ได้
 ทุกผลงาน ผู้ผลิตต้ องเป็ นผู้อาศัยอยูใ่ นภาคเหนือ (17 จังหวัด)
 ผลงานต้ องเผยแพร่ทางออนไลน์ และเผยแพร่ระหว่าง 1 สิงหาคม 2561 ถึง 30 มิถนุ ายน 2562
 ผลงานที่เป็ นมัลติมีเดีย ความยาวไม่เกิน 15 นาที
 ต้ องเป็ นผลงานที่ไม่เคยได้ รับรางวัลใดๆมาก่อน
 ลิขสิทธิ์ของผลงานยังเป็ นของผู้ผลิต/ผู้สง่ ประกวดตามเดิม
เอกสารส่งประกวด
 ส่งใบสมัคร และผลงาน(ลิงค์/ไรซ์แผ่นซีดี) ได้ ที่ nt.m.awards@gmail.com หรื อกรรมการสรรหา
 เอกสารแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
การส่งประกวด
 หมดเขตรับผลงาน 25 กรกฎาคม 2562
 ประกาศผล วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ทางเพจ รวมพลังสื่อสร้ างสรรค์สงั คมไทย ปี 2562
 คาตัดสินของกรรมการถือเป็ นสิ ้นสุด
5

ประเภทรางวัลและหลักเกณฑ์การตัดสินรางวัลสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภาคเหนือ ประจาปี 2562
1. ประเภทที่ 1

ประกวดผู้ผลิตสื่อ : รางวัลเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สื่อดีเด่น

1.1 ผู้ผลิตสื่อเป็นบุคคลหรือกลุ่มคนในภาคเหนือ 17 จังหวัด ที่มีอายุไม่เกิน 24 ปี
1.2 ผลิตสื่อที่มีเนื้อหาส่งเสริมคุณธรรม หรือวิถีชุมชน หรือสิทธิชุมชน หรือสิทธิพลเมือง
2. ประเภทที่ 2 ประกวดผลงานสื่อ
2.1 ประเภทสื่อสร้างสรรค์สาหรับเด็กและเยาวชนดีเด่น
2.1.1 ผู้ผลิตสื่อเป็นบุคคลหรือกลุ่มคนในภาคเหนือ 17 จังหวัด
2.1.2 ผลิตสื่อที่มีเนื้อหาส่งเสริมคุณธรรม หรือวิถีชุมชน หรือสิทธิชุมชน หรือสิทธิพลเมือง สาหรับเด็กและ
เยาวชน
2.1.3 เป็นสื่อที่สร้างเสริมการเรียนรู้และทักษะการใช้ชีวิต เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถอยู่ร่วมกันได้
ในสังคมพหุวัฒนธรรม
2.2 ประเภทสื่อส่งเสริมครอบครัวและสังคม
2.2.1 ผู้ผลิตสื่อเป็นบุคคลหรือกลุ่มคนในภาคเหนือ 17 จังหวัด
2.2.2 เป็นสื่อที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว เชื่อมร้อยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมจากผู้ใหญ่สู่เด็ก
และเยาวชน
2.2.3 เป็นสื่อที่ส่งเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของชุมชน และสามารถใช้ชีวิตในสังคมที่มีความ
หลากหลายได้อย่างสมานฉันท์
2.3 ประเภทสื่อสร้างแรงบันดาลใจ
2.3.1 ผู้ผลิตสื่อเป็นบุคคลหรือกลุ่มคนในภาคเหนือ 17 จังหวัด
2.3.2 เป็นสื่อที่สร้างแรงบันดาลใจในการดาเนินชีวิตและสร้างสรรค์สังคม หรือปลุกสานึกพลเมืองแก่เด็ก
เยาวชน และประชาชนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเสียสละเพื่อส่วนรวม
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2.4 ประเภทสื่อสร้างสรรค์ภาษาถิ่น
2.4.1 ผู้ผลิตสื่อเป็นบุคคลหรือกลุ่มคนในภาคเหนือ 17 จังหวัด
2.4.2 เป็นสื่อที่ใช้ภาษาถิ่นในการนาเสนอ เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชน หรือส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความสามัคคีและสามารถใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายได้อย่างเป็นสุข
รายชื่อกรรมการสรรหาผลงานประกวด
1. คุณมะลิวรรณ มาผาบ (ฝน)
2. คุณชลธี
ตะพัง (ปาน)
3. คุณสิริลักษณ์ อังกูรพิริยะ (เหมียว)
4. คุณสิริวิมล ชมพูทอง (บรีส)
5. คุณภานุเมศ ตันรักษา (เมศ)
6. คุณอินทุอร จานะ (อร)
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