โครงการประกวดสื่อ สร้า งสรรค์
หัวข้อ “ท าดี ท าได้ ทุก วัน เริ่ม ต้น วัน นี้: จิต อาสาพลัง แผ่น ดิน ”
โครงการปิง๊ ส์ โดย แผนงานสือ่ ศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุข ภาพ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุข ภาพ สสส. ร่วมกับ เครือข่ายจิตอาสา พลังแผ่นดิน ธนาคารจิตอาสา คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทกั ษ์ และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย ์ สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) องค์กรภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัย และ
องค์กรภาคีตา่ งๆ จัดโครงการประกวดสือ่ สร้างสรรค์ หัวข้อ “ท าดี ท าได้ ทุกวัน เริม่ ต้นวันนี้ : จิต อาสาพลังแผ่นดิน ” ชิง
เงินรางวัล, ทุนเพื่อการผลิตผลงานจริงและร่วมอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เพือ่ ค้นหาเยาวชนคนรุน่ ใหม่ทมี่ ใี จรักการผลิตสือ่
อายุระหว่าง 15 – 25 ปี ร่วมส่งไอเดียและแนวความคิด ภายใต้หวั ข้อ “ท าดี ท าได้ ทุกวัน เริม่ ต้นวันนี:้ จิตอาสาพลัง
แ ผ่นดิน”
หลักการและเหตุผ ล
พลังแผ่นดิน คือ ความหมายของพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งทรงเป็นพลัง
อันยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน อีกนัยหนึง่ พลังแผ่นดินยังเกิดขึ้นได้จากพลังของพลเมืองในสังคม ที่ ร่วมกันทาสิ่งดีๆ ให้แก่แผ่นดินไทย
จึงเชื้อเชิญภาคีเครือข่ายและประชาชน รวมพลังเพื่อร่วมพัฒนาพื้น ทีก่ ลาง ให้เป็นทีร่ วมใจ รวมเรื่องราวและกิจกรรมอาสาดีๆ
ที่บุคคล องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันสานต่อตามพระราชปณิธ านของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในการดาเนิ น ชี วิ ต เพื่ อ
ประโยชน์สุขของผูอ้ ื่นต่อไป ดั่งพระบรมราโชวาท ในพิธเี ปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อาเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันที่ 11 ธันวาคม 2512 ใจความว่า
“ในบ้านเมืองนัน้ มีทงั้ คนดีและคนไม่ดี ไม่มใี ครจะทาให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทาให้ บ้านเมืองมีความปกติ
สุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทาให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยูท่ ี่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีไ ด้ปกครองบ้านเมือง และควบคุม คนไม่ดี
ไม่ใ ห้ม ีอานาจ ไม่ใ ห้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ ”
โครงการปิ๊งส์ โดย แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริม สุขภาพ สานักงานกองทุนสนั บสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ
สสส. ร่วมกับ เครือข่ายจิตอาสา พลังแผ่นดิน ธนาคารจิตอาสา คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทัก ษ์ และเทิ ด ทู น สถาบั น
พระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์กรภาคีเ ครือข่ายมหาวิทยาลั ย และ
องค์กรภาคีต่างๆ จัดโครงการประกวดสือ่ สร้างสรรค์ หัวข้อ “ทาดี ทาได้ ทุกวัน เริ่ม ต้นวันนี้ : จิตอาสาพลังแผ่นดิน ” ในสื่อ
ทั้งสิ้น 4 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทของการประกวด สื่อหนังสั้น (Short Film)ความยาว 10 -12 นาที, ประเภทแอนนิ
เมชั่น หรือ โมชั่นกราฟฟิค (Short Animation และ Motion Graphic) ความยาวไม่เ กิน 3 นาที , ประเภทชุ ด ภาพถ่ า ย
(Photography Series) จานวน 3 - 5 ภาพ, ประเภทโปสเตอร์ (Poster) คนละไม่เ กิน 1 ผลงาน ในระดับชั้นมัธ ยมศึ ก ษา
และอุดมศึกษา เพื่อให้เกิดการกระตุน้ (Active) แ ละเกิด การสร้างแ รงบัน ดาลใจ (Inspire) ในการท าความดี แ ละ
ก่อ ให้เ กิด การขยายผลส่งต่อ ในวงกว้าง แ ละน าไปสู่ก ารปฏิบ ัต ิ
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วัต ถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจ และความตระหนักในการพัฒนาการสร้างสรรค์สื่อ และเกิดเป็นกลไกในการพัฒนาสุข
ภาวะของเด็กเยาวชน ครอบครัว และสังคม
2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและความมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ิ ตามรอยพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมุง่ เน้นให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจในการทาความดี และ
ก่อให้เ กิดการขยายผลส่งต่อในวงกว้าง
3. เพื่อให้เกิดการกระตุ้น และเกิดการสร้างแรงบันดาลใจในการทาความดี และก่อให้เกิดการขยายผลส่งต่อในวงกว้าง
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่ม เป้าหมายหลัก :
กลุ่ม เป้าหมายรอง :

เยาวชน นักเรียนระดับมัธยมปลาย และนิสติ นักศึกษา อายุ 15 - 25 ปี
สื่อมวลชน ภาคีสร้างเสริมสุขภาพ และสถานศึกษาด้านนิเทศศาสตร์
ด้านการออกแบบ และภาคีนักวิชาชีพด้านสื่อที่เกี่ยวข้อง

ประเภทของการประกวด
- ประเภท สื่อหนังสัน้ (Short Film) ความยาว 10 -12 นาที
- ประเภทแอนนิเมชั่น หรือ โมชัน่ กราฟฟิค (Short Animation และ Motion Graphic) ความยาวไม่เกิน 3 นาที
- ประเภทชุดภาพถ่ายเล่าเรือ่ ง (Photo Story) จานวน 3 - 5 ภาพ
- ประเภทชุดโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ (Poster Campaign) คน/ทีม ละ จานวน 2 ผลงาน
วัน เวลา จัดกิจกรรม การประกวด*
จองสมัครเข้าร่วมโครงการ :

เปิดรับสมัครโครงการ :
หมดเขตส่งประกวด :

1. ผู้ส มัค รจะต้องส่งแนบหลักฐานการสมัครสมาชิก
เว็บไซต์ www.palangpandin.com ที่ร ่วม
ทะเบียนจองวันทาความดีรว่ มกับโครงการ อย่าง
น้อ ย 1 วัน นัด D-day เมื่อ วันที่ 14 – 20 กัน ยายน
2560 เท่านัน้ มาด้วย
(Capture หน้าจอที่ได้ทาการสมัครและลงทะเบียน
เอาไว้ แนบท้ายเอกสารการสมัคร)
2. ผู้ส มัค รจะต้องส่งแนบหลักฐานการสมัครสมาชิก
facebook ปิ๊ง ส์ โปรเจกต์, facebook สื่อ เป็น
โรงเรียนของสังคม นัด D-day เมื่อวันที่ 14 - 20
กัน ยายน 2560 เท่านัน้ มาด้วย
(Capture หน้าจอที่ได้ทาการสมัครและลงทะเบียน
เอาไว้ แนบท้ายเอกสารการสมัคร )
14 – 30 กัน ยายน 2560
30 กัน ยายน 2560 (ปิด รับ 17.00 น.)
(ทางอีเ มล pingsproject@gmail.com เท่านัน้ )
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นาเสนอผลงาน และไอเดียต่อคณะกรรมการ
ประกาศรายชื่อเพื่อเข้าเวิร์คช็อปพัฒนาผลงาน :

กลางเดือนตุลาคม 2560 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิล์ด กทม.
กลางเดือนตุลาคม 2560
(ทางเว็บไซต์ และอีเมลผู้ผ่านการคัดเลือก)
กิจกรรมเวิร์คช็อป และมอบทุนเพื่อผลิตผลงาน:
ปลายเดือนตุลาคม 2560 (แจ้งสถานที่อกี ครัง้ )
ระยะเวลาผลิตและนัดตรวจงาน :
เดือนพฤศจิกายน 2560
ส่งผลงานสมบูรณ์ทางไปรษณีย์ :
กลางเดือนธันวาคม 2560
จัดแสดงผลงานและ พิธ ีประกาศผลและมอบรางวัล : กลางเดือนมกราคม 2561
* *หมายเหตุ: กาหนดการและช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม















คุณสมบัตผิ สู้ มัค ร
เยาวชนนักเรียน นิสิตนักศึกษา อายุระหว่าง 15 -25 ปี ที่กาลังศึกษาอยู่ใ นระดับมัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค โดยไม่จากัดสาขาและคณะทีศ่ ึกษาอยู่
สมัครเข้าร่วมโครงการประกวด ประเภททีม ทีมละไม่เ กิน 3 คน สมาชิกในทีมไม่จาเป็นต้องอยูส่ ถาบันเดียวกัน หรือ
ประเภทบุคคล (เดีย่ ว)
ผู้สมัครประเภททีม (อย่างน้อย 1 คน) และประเภทบุคคล จะต้องผ่านการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนา
ศัก ยภาพ ภายใต้โครงการ “ดี 7 Days ท าดีทาได้ทกุ วัน” และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการได้ตลอดกิจกรรม
ในช่วงระหว่าง กันยายน – ธันวาคม 2560 หรือตลอดระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ผู้สมัครจาเป็นต้องมีครูหรืออาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน
ผู้ส มัค รจะต้องส่งแนบหลักฐานการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ www.palangpandin.com ที่ร ่วมทะเบียนจองวันทาความ
ดีร ่วมกับโครงการ อย่างน้อย 1 วัน นัด D-day เมื่อวันที่ 14 – 20 กันยายน 2560 เท่านั้น มาด้วย
(Capture หน้าจอที่ไ ด้ทาการสมัครและลงทะเบียนเอาไว้ แนบท้ายเอกสารการสมัคร)
ผู้ส มัค รจะต้องส่งแนบหลักฐานการสมัครสมาชิก facebook ปิ๊ง ส์ โปรเจกต์, facebook สื่อ เป็นโรงเรียนของสังคม
นัด D-day เมื่อวันที่ 14 - 20 กันยายน 2560 เท่านัน้ มาด้วย
(Capture หน้าจอที่ไ ด้ทาการสมัครและลงทะเบียนเอาไว้ แนบท้ายเอกสารการสมัคร)
ประเภทสือ่ หนังสัน้ (Short Film)แ ละ ประเภทแอนนิเ มชัน่ หรือ โมชัน่ กราฟฟิค (Short Animation แ ละ
Motion Graphic) ส่ง Scripts หรือ แ บบร่าง, แ นวความคิด
ประเภทชุดภาพถ่ายเล่าเรือ่ ง (Photo Story) แ ละ ประเภทชุดโฆษณาทางสิง่ พิมพ์ (Poster Campaign) ส่งไฟล์
ส าเร็จ หรือแบบร่าง (Full Sketch) โดยไฟล์ตน้ ฉบับยัง สามารถปรับแก้ไขได้
ทุก ประเภทสือ่ จะต้องนาเสนอไอเดีย รูปแบบในการนาเสนอผลงาน ผ่าน You tube ทีม ละไม่เ กิน 5 นาที แนบลิงค์
พร้อ มใบสมัคร ภายใต้ประเด็น ท าดี ท าได้ ทุก วัน เริม่ ต้นวันนี้
พร้อมระบุประเภทของสือ่ ที่ต้องการสมัครแนบท้ายใบสมัคร
- ประเภท สื่อหนังสัน้ (Short Film) ความยาว 10 -12 นาที
- ประเภทแอนนิเมชัน่ หรือ โมชัน่ กราฟฟิค (Short Animation แ ละ Motion Graphic) ความยาวไม่เ กิน 3
นาที
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- ประเภทชุดภาพถ่ายเล่าเรือ่ ง (Photo Story) จ านวน 3 - 5 ภาพ
- ประเภทชุดโฆษณาทางสิง่ พิมพ์ (Poster Campaign) คน/ทีม ละ จ านวน 2 ผลงาน
โดยผู้เข้าประกวดต้องตระหนักว่า มีทุนสนับสนุ นการผลิต ในวงเงินสนับสนุนต่อทีมไม่เกิน 50,000 บาท ต้องคานวณ
ให้แน่ใจว่าสามารถผลิตได้จริงในวงเงินดังกล่าว ซึ่งจานวนเงินงบประมาณจริงที่สนับสนุนในแต่ละทีม จะขึ้นอยู่ที่ดุลย
พินิจของคณะกรรมการและถือเป็นสิทธิ์ขาดในการตัดสิน
 เปิดรับตัง้ แต่วนั ที่ 14 – 30 กันยายน 2560 ทางอีเมล์ pingsproject@gmail.com เท่านัน้
(ปิดรับเวลา 17.00 น.)









หลักเกณฑก์ ารประกวด
ส่ง Scripts หรือ แบบร่าง, แนวความคิด, ไอเดียในการนาเสนอ ผ่าน You tube ทีม ละไม่เ กิน 5 นาที พร้อมแนบ
ลิงค์ลงในใบสมัคร ภายใต้ประเด็น ท าดี ท าได้ ทุกวัน เริม่ ต้นวันนี้ พร้ อมระบุประเภทของสือ่ ทีต่ อ้ งการสมัครแนบ
ท้ายใบสมัค ร
- ประเภทของการประกวด สื่อหนังสั้น (Short Film)ความยาว 10 -12 นาที
- ประเภทแอนนิเมชั่น หรือ โมชัน่ กราฟฟิค (Short Animation และ Motion Graphic) ความยาวไม่เกิน 3 นาที
- ประเภทชุดภาพถ่าย (Photography Series) จานวน 3 - 9 ภาพ
- ประเภทโปสเตอร์ (Poster) คนละไม่เกิน 1 ผลงาน
ส่งเอกสารทั้งหมดได้ เปิดรับตัง้ แต่วันที่ 14 – 30 กัน ยายน 2560 ทางอีเมล์ pingsproject@gmail.com เท่านัน้
(ปิด รับเวลา 17.00 น.)
ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือก ทางเว็บไซต์ www.PINGs.in.th หรือ www.artculture4health.com และอีเมลของ
เยาวชนที่ผ่านเข้ารอบ
ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกจะเข้าสู่กระบวนการพัฒนาและผลิตสื่อตามรูปแบบการดาเนินงานของโครงการ (อบรมเนือ้ หา
เทคนิค และนาเสนองาน ในวันสุดท้ายของการอบรม พร้อมรับมอบทุน)
ทีม ทีไ่ ด้รบั ทุน จะมีการนัดพัฒนางาน 2 – 3 ครั้ง โดยแต่ละทีมมืออาชีพเป็นทีป่ รึกษาซึง่ จะให้คาแนะนาในเรือ่ งของ
เทคนิควิธกี ารผลิตงาน
ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รบั ทุน ต้องส่ง แบบผลงานต้นฉบับ ฉบับสมบูรณ์ ในหลังจากดาเนินการผลิตผลงานเสร็จ
ในช่วงระยะเวลาทีก่ าหนด ทางไปรษณีย ์ (เท่านัน้ ) : ที่อ ยู่ แผนงานสือ่ ศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุข ภาพ สสส.
979/118 ชัน้ 34 อาคารเอสเอ็มทาวน์เวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 การ
คัดเลือกรอบสุดท้าย (เพื่อรับรางวัลประกวด)

เกณฑก์ ารตัดสินจากคณะกรรมการ
 ความคิดสร้างสรรค์ Creativity – ความสร้างสรรค์ ความสดใหม่ ความแปลกใหม่ของผลงาน
 การสือ่ สาร Communication –ความสามารถในการสื่อสารความคิด ตอบโจทย์ประเด็น และสร้างการโน้มน้าวให้
กลุ่ม เป้าหมายกระทาตามจุดประสงค์ของการรณรงค์ผ่านผลงานได้อย่างชัดเจน
 แ นวคิดหรือคอนเซ็ปต์ Concept – ความตรงประเด็นระหว่างเนือ้ หาใจความกับหัวข้อ การประกวด
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 สุน ทรียะ Aesthetic – ความสวยงาม ความสมบูรณ์ ความกลมกลืนกันของงาน
 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ นิ้ สุด
รางวัล ส าหรับ การประกวด
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อม
เงินรางวัล 30,000 บาท แ ละ ประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1
เงินรางวัล 20,000 บาท โล่เกียรติคณุ และประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2
เงินรางวัล 10,000 บาท โล่เกียรติคณุ และประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย
เงินรางวัล 5,000 บาท / จ านวน 1 รางวัล แ ละประกาศนียบัตร
ดาวน์โ หลดใบสมัค ร บทความ แ ละดูข ้อมูลเพิ่มเติมได้ท ี่
www.PINGs.in.th หรือ www.artculture4health.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์
 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการการส่งใบสมัคร โทร. 02-298-0988 ต่อ 104
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