
                           

ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 

         เรื่อง  หลักเกณฑการประกวดแขงขันการจัดทำคลิปวิดีโอสื่อออนไลน 

ในหัวขอ สื่อสรางสรรคเยาวชนรุนใหมหางไกลยาเสพติด 
-------------------------------------------------- 

  ดวย สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จะดำเนินการจัดกิจกรรมประกวด 
แขงขันการจัดทำจัดทำคลิปวิดีโอสื่อออนไลนในหัวขอ ส่ือสรางสรรคเยาวชนรุนใหมหางไกลยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือสงเสริมการฝกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวันและสรางทักษะชีวิตในการปองกันและแกปญหายาเสพติดใหกับ 
นักเรียนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

  ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินการประกวดแขงขันการจัดทำคลิปวิดีโอสื่อออนไลนในหัวขอ ส่ือสรางสรรค
เยาวชนรุนใหมหางไกลยาเสพติด เปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดไว จึงขอประกาศ
หลักเกณฑการประกวดแขงขันการจัดทำคลิปวิดีโอสื่อออนไลน ในหัวขอ สื่อสรางสรรคเยาวชนรุนใหมหางไกลยาเสพติด 
โดยมีรายละเอียดังตอไปนี้  

 1.ระดับการประกวดแขงขัน 
                       1.1 ระดบัชัน้ประถมศึกษา ป.1-ป.6  
    1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ม.1-ม.3 
 2. หลักเกณฑ  
    2.1 คลิปวิดีโอที่สงเขาประกวดแขงขันตองเปนของสถานศึกษาในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  
    2.2 คลิปวิดีโอท่ีสงประกวดแขงขันมีความยาวไมเกิน 5 นาที คลิปท่ีถายทำจากกลองดิจิทัล หรือ 
กลองวีดิโอหรือโทรศัพทมือถือ รูปแบบไฟลนามสกุล .mp4 ตามความละเอียด 720p (1280x720 pixels) ข้ึนไป 

   2.3 คลิปวิดีโอท่ีสงเขาประกวดแขงขันตองเปนผลงานท่ีผลิตข้ึนมาใหม ไมลอกเลียนแบบ ไมเคยสง
ประกวดแขงขันหรือไดรับรางวัลใด ๆ มากอน 

   2.4 สถานศึกษามีสิทธิ์สงเขาประกวดแขงขันระดับละ 1 ทีม  
     2.5 สมาชิกในทีมตองเปนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  

จำนวนไมเกิน 5 คน และครูท่ีปรึกษา จำนวนไมเกิน 2 คน 
   2.6 คลิปวิดีโอท่ีสงเขาประกวดแขงขัน ตองไมมีลักษณะลบหลูตอสถาบันชาติ ศาสนา  

พระมหากษัตริย ไมใชถอยคำท่ีเปนการดูถูก ดูหม่ิน เสียดสี และกอใหเกิดความแตกแยกในสังคม 
      2.7 ผูเขาประกวดแขงขันตองรับผิดชอบตอลิขสิทธิ์ของขอมูล ท้ังดานเนื้อหา ภาพ เสียง คลิป 
ซอฟตแวร หรืออ่ืนใดท่ีใชในการผลิตผลงาน โดยตองไมละเมิดกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์ และทรัพยสินทางปญญา 
ในกรณีท่ีมีการละเมิดลิขสิทธิ์ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 
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      2.8 ในกรณีท่ีคณะกรรมการพบวา ผูเขารอบหรือผูท่ีไดรับรางวัลไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
ปกปดขอเท็จจริง มีการแอบอาง หรือลอกเลียนผลงานจากผูอ่ืน คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ โดยผูเขารอบหรือ 
ผูท่ีไดรับรางวัล ไมมีสิทธิ์เรียกรองคาเสียหาย ไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
      2.9 คลิปวิดีโอท่ีสงเขาประกวดแขงขัน ถือเปนกรรมสิทธิ์ ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 

3. การสมัคร และการสงผลงานประกวดแขงขัน 
    3.1 กำหนดระยะเวลา 
  -  ประกาศรับสมัคร ภายในวันท่ี  14 กันยายน 2564 เปนตนไป 
 -  หมดเขตรับผลงาน ภายในวันท่ี  24 กันยายน 2564 ภายในเวลา 16.30 น. 
  -  ประกาศผลการประกวดแขงขัน ภายในวันท่ี 29 กันยายน 2564            
    3.2 การสงคลิปวิดีโอ 
          -  ผานชองทาง google form หรือ qrcode ท่ีกำหนดดานลางนี้ 

 
https://forms.gle/ZdmAVDvLAKhJEb8G6 

       3.3 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
กำหนดการประกวดตามความเหมาะสม โดยจะแจงใหทราบลวงหนา 
   4. เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน 
      คลิปวิดีโอท่ีสงเขาประกวดแขงขัน มีความยาวไมเกิน 5 นาที ในหัวขอ “ส่ือสรางสรรคเยาวชน 
รุนใหมหางไกลยาเสพติด” โดยจะนำผลงานข้ึนเผยแพรในเว็บไซตของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย 
เขต 2 ท่ี http://sukhothai2.go.th/ 
         4.1 แกนเรื่อง (Theme) ความสมบูรณสอดคลองของเนื้อหาตามกรอบเรื่อง  
           สามารถสรางจิตสำนึกท่ีดีและสรางการรับรูในการปองกันและ 
           แกไขปญหายาเสพติดใหกับเด็กและเยาวชน    40 คะแนน 
      4.2 ความคิดสรางสรรคและเทคนิคของการจัดทำคลิป เชน  
          การจัดภาพ มุมกลอง การเก็บภาพ การตัดตอ    30 คะแนน 
     4.3 ระบบเสียง ระบบภาพ มีความสัมพันธ เสียงชัดเจน  
          ท้ังเนื้อเรื่อง ภาษาและดนตรีประกอบ    20 คะแนน 
     4.4 เวลาท่ีใชในการนำเสนอ      10 คะแนน 

* ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือวาเปนท่ีส้ินสุด* 
5. รางวัลการประกวดแขงขัน 

  ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปท่ี 1-6) 
รางวัลชนะเลิศ ไดรับเงินรางวัล 4,500 บาท พรอมเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดรับเงินรางวัล 3,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดรับเงินรางวัล 2,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 
รางวัลชมเชย ไดรับเงินรางวัล 1,000 บาท พรอมเกียรติบัตร จำนวน 2 รางวัล 
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ระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาปท่ี 1-3) 

รางวัลชนะเลิศ ไดรับเงินรางวัล 4,500 บาท พรอมเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดรับเงินรางวัล 3,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดรับเงินรางวัล 2,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 
รางวัลชมเชย ไดรับเงินรางวัล 1,000 บาท พรอมเกียรติบัตร จำนวน 2 รางวัล 

6. ติดตอสอบถาม ผูสนใจสามารถติดตอสอบถามและดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 
เว็บไซตสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  www.sukhothai2.go.th 
โทรศัพท 055-644177  โทรสาร 055-641297 หรือผูรับผิดชอบ นางสาวรจนา จิระเดชประไพ   
โทรศัพท 086-3539423 

ประกาศ ณ วันท่ี  13  กันยายน  พ.ศ. 2564 
 

                                                                                
       (นายประเสริฐ  จัน่แกว) 
            ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 
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