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การประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วินัย สุจริต จิตอาสาศูนย์นนทบุรี
คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี
ประจาปีการศึกษา 2560 ภาคเรียน 1/2560
หลักการและเหตุผล
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เมื่อวันที่
19 พฤษภาคม 2557 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ สนับสนุนและเผยแพร่การเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมคุณธรรม
จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีวินัยและความเป็นพลเมือง โดยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะด้านต่างๆ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรรายวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ในรายวิชา ศาสตร์แห่งการเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์ (Science of Being Desirable Citizens)
ทั้งนี้คณะทางานพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและสานักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทาเอกสารการ
เรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (ชื่อวิชา วัยใส ใจสะอาด) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ให้กับนักศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของความเป็นพลเมืองดีให้กับสังคมไทยได้
สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุ ว รรณภู มิ ได้จั ดการเรี ย นการสอนเพื่ อ พั ฒ นาผู้ เรีย นตามแนวทางการสร้างเสริม ความเป็ น พลเมื อ งตาม
วัตถุประสงค์ของรายวิชา เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและเข้าใจว่าการทุจริตส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ
สามารถวิเคราะห์ ลักษณะและพฤติกรรมที่ไม่ดีได้ มีคุณ ธรรมจริยธรรมสามารถประพฤติตนเป็นพลเมืองดี
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเน้น การใช้กฎหมาย แนวคิด
และหลักการ การทุจริต และประพฤติมิชอบในสังคมไทยและสากล ผ่านกรณีศึกษา และการให้ผู้เรียนปฏิบัติ
จริง คิดวิเคราะห์ ปฏิบัติงานเป็นทีม การนาเสนอผลงาน เป็นต้น
ในการนี้ คณาจารย์สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี ได้พิจารณาการสร้างความเป็น
พลเมืองที่พึ งประสงค์ โดยจั ดรู ป แบบการเรียนการสอนด้ วยการประกวดสื่ อ สร้างสรรค์ คลิ ป วิดีโอส่ งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม วินัย สุจริต จิตอาสาศูนย์นนทบุรี กลุ่มผู้ส่งผลงานประกวดเป็นนักศึกษาทุกสาขาวิชาของ
คณะต่างๆ ในศูนย์นนทบุรีที่เรียนรายวิชา ศาสตร์แห่งการเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์ โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้
ประสานงานหลัก คณาจารย์สาขาวิชาในคณะอื่นๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด มี หลักเกณฑ์
การประกวด แนวทางการจัดประกวดพร้อมรางวัลการประกวด โดยการจัดทาสื่อเน้นนาเสนอการสร้างความรู้
ความเข้าใจ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการสร้างคุณธรรมจริ ยธรรม วินัย สุจริต และจิตอาสา เพื่อพัฒนา
ตนเอง สังคมและประเทศชาติต่อไป
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กาหนดการ/ระยะเวลา
 ช่วงระยะเวลาการทาสื่อ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 นาเสนอในชั้นเรียน อาจารย์ผู้สอนพิจารณาผลงาน คัดผลงานที่โดดเด่นเข้าร่วมประกวดห้องเรียน
3 ทีม (อย่างน้อย)
 ทีมที่ได้รับการคัดเลือกจากอาจารย์ผู้สอน เข้ารับการประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคาร สวส.
 ช่วงเวลาการนาเสนอสื่อ
- การนาเสนอในชั้นเรียนต่อหน้าอาจารย์ผู้สอน ตั้งแต่ 16 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2560
- อาจารย์นาเสนอส่งเข้าประกวดตามเกณฑ์ที่กาหนด ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
- จัดการประกวดการนาเสนอสื่อคลิปวิดีโอ วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560
เงื่อนไขการสมัครและการส่งผลงาน
 คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาก่อน และขอสงวนสิทธิ์จะ
ไม่ส่งคืนในการส่งคลิปประกวดของทุกผลงาน
 คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด สาขาสังคมศาสตร์ฯ มีสิทธิ์ที่จะนามาตัดต่อดัดแปลงหรือทาซ้า
เพื่อจัดทาเป็นสื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาโดยไม่ต้องแจ้งให้
เจ้าของผลงานทราบล่วงหน้า
 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ
ซอฟต์แวร์ โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึง
แหล่งที่มาอย่างชัดเจน
ลักษณะผลงาน
 ผู้ส่งผลงานให้ส่งเป็นทีม ทีมละ 7-8 คน เป็นนักแสดงเองหรืออาจรับเชิญผู้อื่นก็ได้
 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีเนื้อหาสื่อถึง “การมีคุณธรรมจริยธรรม วินัย สุจริต จิตอาสา” อาจ
เป็นเนื้อหาที่สื่อด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านก็ได้
 ผลงานต้องมีตราสัญลักษณ์ของ มทรส.ด้วย และอ้างอิงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้ายคลิป
 รูปแบบการนาเสนอ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ต้องมีความเหมาะสม ไม่สื่อทางลามกอนาจาร
ส่อเสียดหรือหมิ่นบุคคล นิติบุคคลและสถาบันต่างๆ
 เป็นคลิปที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอล กล้องวิดีโอ หรือสมาร์ทโฟน โดยถ่ายทาในพื้นที่มหาวิทยาลัย
หรือนอกมหาวิทยาลัยก็ได้
 ความยาวของคลิป มีความยาวไม่เกิน 4 นาที แนบไฟล์วิดีโอต้นฉบับบันทึกลงในแผ่น CD หรือ
DVD
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 ไม่จากัดรูปแบบวิธีการนาเสนอ เทคนิคการถ่ายทา และไม่จากัดเทคนิคการผลิตและการตัดต่อ
การตัดสิน
1. การตัดสินพิจารณาโดยคณะกรรมการตัดสินที่แต่งตั้ง/เชิญมาจากคณะวิชาต่างๆ ของ มทรส.
2. คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์กาหนดวิธีการตัดสินโดยยึดแนวปฏิบัติที่เป็น มาตรฐานสากลและผล
การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด โดยจะฟ้องร้องมิได้
หลักเกณฑ์การให้คะแนน
1. เนื้อหาในภาพรวม / ความเหมาะสมของเนื้อหา การเรียบเรียงเรื่องราว ตลอดจนการถ่ายทอด
เนื้อหาที่เป็นประโยชน์เกิดความเข้าใจปฏิบัติตามได้ง่าย และสามารถเป็นต้นแบบของการดาเนินชีวิต การมี
คุณธรรมจริยธรรม และการมีจิตอาสาพึ่งพาได้ 30 คะแนน
2. มีแนวคิดความคิดสร้างสรรค์ มีความโดดเด่นที่ช่วยให้น่าติดตามเกิดความประทับใจ เกิดการจดจา
และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อชุมชนในมหาวิทยาลัยและชุมชนสังคม 50 คะแนน
3. คุณภาพการผลิต และคุณภาพของภาพ เสียง การตัดต่อ ความสวยงามของผลงาน 10 คะแนน
4. ความเหมาะสมในการนาคลิปไปเผยแพร่หรือต่อยอดได้ 10 คะแนน
รางวัลการประกวด
คลิปที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดจากอาจารย์ผู้สอนแต่ละห้องเรียน (ที่เข้าประกวดเวทีใหญ่)
 รางวัลชนะเลิศ จานวน 1 รางวัล เงินรางวัล..... พร้อมใบประกาศ
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จานวน 1 รางวัล เงินรางวัล..... พร้อมใบประกาศ
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จานวน 1 รางวัล เงินรางวัล..... พร้อมใบประกาศ
 รางวัลชมเชย จานวน 5 รางวัล เงินรางวัล..... พร้อมใบประกาศ
 ทุกทีมได้รับ ใบประกาศการเข้าร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์

