ที่ สน ๐๐๓๑ /ว ๑๔๔๖๓

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐
๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดสกลนคร
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ทุกโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ทุกโรง ผู้สื่อข่าวทุกแขนง
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเกณฑ์การผลิตสื่อสร้างสรรค์

จานวน ๑ ชุด

จังหวัดสกลนคร ได้ดาเนิ น การตามนโยบายของรัฐ บาลและกระทรวงวัฒ นธรรม ในการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกพื้นที่และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
จังหวัดสกลนคร ในการขับเคลื่อนภารกิจตามระเบียบสานั กนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสื่ อปลอดภัย
และสร้ างสรรค์แ ห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวัน ที่ ๖ สิ งหาคม ๒๕๕๑ มี ห น้าที่ กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และ
มาตรการดาเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ รวมถึงทุกภาคส่วนระดับจังหวัด เพื่อขจัดสื่อร้าย ขยาย
สื่อดี และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สังคมอย่างมีระบบและต่อเนื่องให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม
ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะอนุกรรมการสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดสกลนครมีมติ
เห็นชอบให้คัดเลือกประกวดผลงานการผลิตสื่อของอาสาสมัครสื่อสร้างสรรค์ รุ่นที่ ๑/๒๕๕๔ (ที่ผ่านการอบรมเชิง
ปฏิบัติการผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมสกลแกรนด์
พาเลซ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร) และนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจส่งผลงานมายัง
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ (รอบคัดเลือก) และจัดประกวดรอบ
ชิงชนะเลิศ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ พิพิธภัณฑ์ภูพาน สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระ
ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา หลังโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ในการนี้ ขอเรี ย นเชิ ญ ท่ า นและตั ว แทนที ม โรงเรี ย นละ ๑ คนเพื่ อ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมดั ง รายละเอี ย ดแบบตอบรั บ
แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางอุดมลักษณ์ ประชุมรักษ์)
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
โทร/โทรสาร. ๐-๔๒๗๑-๖๒๑๔ (จิราลักษณ์ -ผู้ปฏิบัติ ๐๘ ๙๒๖๓ ๑๗๒๕)

แบบตอบรับ (ศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดสกลนคร )
การเข้าร่วมการจัดประกวดสื่อสร้างสรรค์ดีเด่น สื่อต้นแบบ
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมภูพานอาคารพิพิธภัณฑ์ภูพาน
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
หลังโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ชื่อโรงเรียน...............................................................................................................................
สังกัด...................................................................................................................................
โรงเรียนละ ๒ คน
๑.  ผู้อานวยการโรงเรียน..หรือผู้แทน จานวน ๑ คน
(นาย นาง นางสาว)..................................................................................................................
ตาแหน่ง....................................................................................................................................
ส่วนราชการ /หน่วยงาน /องค์กร............................................................................................
.หมายเลขโทรศัพท์(มือถือ)..........................................................................................................
๒.  ครู หรือ นักเรียน จานวน ๑ คน
นาย/ นาง /นางสาว.....................................................................................................................
ตาแหน่ง.......................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์(มือถือ)...........................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการ...................................................................................................
กรุณาส่งคืน/แบบตอบรับภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ พร้อมผลงานส่งเข้าประกวด
: สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร อาคารพิพิธภัณฑ์จังหวัด
ถนนศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐
โทร. ๐-๔๒๗๑-๖๒๔๗ โทรสาร. ๐-๔๒๗๑-๖๒๑๔
๐๘ ๙๖๒๓ ๑๗๒๕ จิราลักษณ์ บุญแก้ววุฒิ
ผู้ประสานโครงการ
๐๘ ๗๘๐๔ ๖๔๒๔ ว่าที่ ร.อ.อุดมภูเบศวร์ จูมพลหล้า ผู้ประสานโครงการ
Email : jiralukaddy@yahoo.com
หรือ ส่งที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์ภูพาน โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๔๘๕๓ (ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ )

แนวทางเกณฑ์ เงื่อนไข กติกา ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติการส่งผลงาน
๑. กาหนดเนื้อหาผลงานเกี่ยวข้อง ๓ ด้าน โดยใช้มิติด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๑) การป้องกัน แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๒) การป้องกันแนวทางการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม
๓) การป้องกันและแนวทางการแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม
๒. รูปแบบลักษณะสื่อ ๓ ประเภท
๑) สื่อในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว (Motion) ได้แก่ ภาพยนตร์สั้น ละครสั้น แอนิเมชั่น สารคดี
เฉพาะสปอตโฆษณาความยาวไม่เกิน ๓๐ วินาที
๒) สื่อในรูปแบบเสียง (Sound) ได้แก่ รายการวิทยุ ดนตรี เพลง แบบอย่างที่ดขี องสังคม
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน รณรงค์ ให้กาลังใจ
๓) สื่อในรูปแบบสิ่งพิมพ์ บทความ แผ่นพับ บัวร์ชัวร์ จุลสาร
๓.. การส่งผลงานเข้าประกวด
๑) แต่ละโรงเรียนถือเป็น ๑ ทีม ๒ คน ขึ้นไป สามารถส่งผลงานได้ทั้ง ๓ ด้าน รูปแบบ ๓ ประเภท
หรือเลือกส่งเฉพาะที่ต้องการประกวดอย่างใดอย่างหนึ่ง
๒) นั กศึกษา ประชาชน องค์ กร ผู้ สื่ อข่าว สามารถส่ งผลงานได้ทั้ง ๓ ด้าน ,๓ รูปแบบ ๓
ประเภท หรือเลือกส่งเฉพาะที่ต้องการประกวดอย่างใดอย่างหนึ่ง
๔. สถานที่ดาเนินการ
ณ พิพิธภัณฑ์ภูพาน สวนเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา ๘๐
พรรษาหลังโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ชุมชนหนองหารหลวง ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร
๕. ระยะเวลาดาเนินการ
- ส่งผลงานจนถึงเวลา ๐๘.๓๐ น. วันที ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ พิพิธภัณฑ์ภูพาน
- ประกวดฯ รอบชิงชนะเลิศนาเสนอผลงาน ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
๖. รางวัล ๓ ปะเภท ๓ รูปแบบ
สื่อประเภท ๑. รางวัลชนะเลิศ
จานวน ๑ รางวัล เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จานวน ๑ รางวัล เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จานวน ๑ รางวัล เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย
จานวน ๓ รางวัล เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
สื่อประเภท ๒. รางวัลชนะเลิศ
จานวน ๑ รางวัล เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จานวน ๑ รางวัล เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จานวน ๑ รางวัล เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย
จานวน ๓ รางวัล เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
สื่อประเภท ๓. รางวัลชนะเลิศ
จานวน ๑ รางวัล เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จานวน ๑ รางวัล เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จานวน ๑ รางวัล เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย
จานวน ๓ รางวัล เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
“สื่อสร้างสรรค์” หมายถึง สื่อที่มีเนื้อหาเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับผู้รับสื่อในเชิงสร้างสรรค์
สามารถจาแนกได้เป็น ๖ กลุ่ม กล่าวคือ
กลุ่ มที่ ๑ เนื้ อหาที่ส่ งเสริ มให้ เกิดระบบวิธีคิด และจินตนาการ กล่ าวคือ ให้ คิดเป็นตาม
ความสามารถของพัฒ นาการด้า นสมองในแต่ล ะวัย ตลอดจนการส่ งเสริมด้านพัฒ นาการทางสมองและ
สติปัญญา
กลุ่มที่ ๒ เนื้อหาที่ส่งเสริมความรู้ในเรื่องวิชาการ ตลอดจนความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ
กลุ่มที่ ๓ เนื้อหาที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านคุณธรรม และจริยธรรม
กลุ่มที่ ๔ เนื้อหาที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิต
กลุ่มที่ ๕ เนื้อหาที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ยอมรับ เข้าใจ และผสานความแตกต่างและ
ความหลากหลายในสังคม ทั้งในเรื่องของสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา สถานะทางสังคม เพศ
และวัย ศาสนา เป็นต้น
กลุ่มที่ ๖ เนื้อหาที่ส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว และ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
ดังนั้ น โดยรวมแล้ว “สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ” จึงหมายถึง สื่ อที่มีเนื้อหาไม่ขัดหรือ
ละเมิดต่อกฎหมาย และ สื่อนั้นจะเป็นสื่อที่สร้างสรรค์ ก็จะมีเนื้อหาเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ในเชิง
สร้างสรรค์ในทั้ง ๖ กลุ่ม ให้กับผู้รับสื่อ ไม่ว่าสื่อนั้นจะอยู่ในรูปแบบใด สื่อบุคคล หรือ สื่อสารมวลชน ในรูปของ
สื่อเก่า หรือ สื่อใหม่ จะมีกลุ่มผู้ชมในระดับแคบที่เรียกว่า สื่อกระแสรอง สื่อชุมชน หรือ กลุ่มเป้าหมายในระดับ
กว้างที่เรียกว่า สื่อกระแสหลัก ก็ตาม ไม่เพียงเท่านั้น การอธิบายด้วยความหมายอย่างกว้าง ยังหมายรวมไปถึง
การเปิดโอกาสให้มีเด็ก เยาวชน และ ชุมชน มีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตหรือสร้างสรรค์สื่อ ทาให้สื่อนั้นมี
คุณค่าในฐานะเครื่องมือในการพัฒนาคนทาสื่อและพัฒนาชุมชน
สื่อที่เป็นภัยและไม่เหมาะสม ในทางกฎหมาย หมายถึงสื่อที่มีเนื้อหาขัดหรือละเมิดกฎหมาย
และอาจหมายถึงสื่ อที่ส ร้ างปั จจั ย เสี่ ย งแก่ผู้บริโภคสื่อ โดยนาเสนอค่านิยมและความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง เกิด
พฤติกรรมการเลียนแบบที่ไม่เหมาะสมและขัดต่อวัฒนธรรมอันดีงามของไทย รวมถึงสื่อที่มีลักษณะกระตุ้นทาง
เพศ และส่งเสริมความรุนแรงทั้งทางเพศ ร่างกาย วาจา จิตใจและอารมณ์ ซึ่งเนื้อหาหรือลักษณะที่เป็นภัย
หรือไม่เหมาะสม อาจแฝงมากับ สื่อประเภทต่างๆ อาทิ รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ นิตยสาร วารสาร
หนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ ละครโทรทัศน์ พิธีกร/ดารา/ศิลปิน/นักร้องหรือสื่อบุคคลอื่นๆ ป้ายหรือรายการ
โฆษณา อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาพยนตร์ มิวสิควีดีโอ วีดิทัศน์ เกมส์ต่างๆ และสื่ออิเล็กทรอนิค
หรือสื่ออื่นๆ เป็นต้น

-๒ ลักษณะของสื่อที่เป็นภัยและไม่เหมาะสม ได้แก่
๑. มีความรุนแรง ทั้งเนื้อหา ภาษา ภาพ และเสียง ไม่สอดคล้องกับวัยวุฒิของผู้บริโภคตาม
การจัดระดับความเหมาะสม (Rating) ของสื่อนั้นๆ
๒. มีลักษณะยั่วยุหรือกระตุ้นทางเพศ ลามกอนาจาร ทั้งเนื้อหา ภาษา ภาพ และเสียง
๓. ช่วงเวลาออกอากาศสาหรับรายการที่ไม่เหมาะสมกับเด็กไม่สอดคล้องกับระเบียบหรือ
หลักเกณฑ์ช่วงเวลาออกอากาศ
๔. ขัดต่อวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
๕. การนาเสนอที่อาจกระทบความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือก่อให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ
หรืออื่นๆ
................................................................

แนวทางเกณฑ์ เงื่อนไข กติกา ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติการส่งผลงาน
๑. กาหนดเนื้อหาผลงานเกี่ยวข้อง ๓ ด้าน โดยใช้มิติด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๔) การป้องกัน แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๕) การป้องกันแนวทางการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม
๖) การป้องกันและแนวทางการแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม
๒. รูปแบบลักษณะสื่อ ๓ ประเภท
๒) สื่อในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว (Motion) ได้แก่ ภาพยนตร์สั้น ละครสั้น แอนิเมชั่น สารคดี
เฉพาะสปอตโฆษณาความยาวไม่เกิน ๓๐ วินาที
๒) สื่อในรูปแบบเสียง (Sound) ได้แก่ รายการวิทยุ ดนตรี เพลง แบบอย่างที่ดขี องสังคม
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน รณรงค์ ให้กาลังใจ
๓) สื่อในรูปแบบสิ่งพิมพ์ บทความ แผ่นพับ บัวร์ชัวร์ จุลสาร
๓.. การส่งผลงานเข้าประกวด
๑) แต่ละโรงเรียนถือเป็น ๑ ทีม ๒ คน ขึ้นไป สามารถส่งผลงานได้ทั้ง ๓ ด้าน รูปแบบ ๓ ประเภท
หรือเลือกส่งเฉพาะที่ต้องการประกวดอย่างใดอย่างหนึ่ง
๒) นั กศึกษา ประชาชน องค์ กร ผู้ สื่ อข่าว สามารถส่ งผลงานได้ทั้ง ๓ ด้าน ,๓ รูปแบบ ๓
ประเภท หรือเลือกส่งเฉพาะที่ต้องการประกวดอย่างใดอย่างหนึ่ง
๔. สถานที่ดาเนินการ
ณ พิพิธภัณฑ์ภูพาน สวนเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา ๘๐
พรรษาหลังโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ชุมชนหนองหารหลวง ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร
๕. ระยะเวลาดาเนินการ
- ส่งผลงานจนถึงเวลา ๐๘.๓๐ น. วันที ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ พิพิธภัณฑ์ภูพาน
- จัดประกวดสื่อสร้างสรรค์ดีเด่นจังหวัดสกลนคร รอบชิงชนะเลิศนาเสนอผลงาน ในวันที่ ๓๐
สิงหาคม ๒๕๕๕

