
 
 
 
 
 

ประกาศส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
เรื่อง  การจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ “วันครู” ประจ าปี ๒๕๖๑ 

              ด้วย ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ ก ำหนดจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ เนื่องในโอกำส 
กำรจัดงำนวันครู ประจ ำปี ๒๕๖๑ ในหัวข้อ “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนำ” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว            
มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร  เพ่ือรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้สังคมเห็นคุณค่ำของครู รวมทั้งสร้ำงส ำนึก
ในพระคุณของครู โดยกำรจัดประกวดสื่อเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์กำรจัดงำนวันครู ในแนวทำงที่สร้ำงสรรค์รูปแบบ
ของสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงำนเข้ำร่วมประกวดตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้  

    ๑. วัตถุประสงค์ 
  ๑.๑ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 
  ๑.๒ เพ่ือเป็นเวทีให้ร่วมแสดงควำมรู้สึก และน ำเสนอมุมมองที่สะท้อนถึงควำมมุ่งมั่น                        
ในกำรพัฒนำตนเองของครู และพัฒนำศิษย์ให้เป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำชำติ 
  ๑.๓ เพ่ือให้ทุกคนเกิดทัศนคติที่ดี รัก และศรัทธำในวิชำชีพครู 
  ๑.๔ เพ่ือส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมงำนวันครู 

    ๒. คุณสมบัติของผู้ส่งสปอตวิทยุ/สปอตโทรทัศน์ เข้าประกวด 
  ๒.๑ ประชำชนทั่วไป 
  ๒.๒ ส่งประกวดเป็น ทีม ๆ ละ ๓ – ๕ คน     

       ๓. หลักเกณฑ์การประกวด 
       ๓.๑ หัวข้อในกำรประกวด “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนำ”  
  ๓.๒ ไม่จ ำกัดรูปแบบและเทคนิคในกำรน ำเสนอ 
  ๓.๓ ควำมยำว ๐.๓๐ – ๑ นำท ี
  ๓.๔ สำมำรถส่งผลงำนเข้ำประกวดได้ประเภทละ ๑ ผลงำนเท่ำนั้น 

    ๔. การส่งสปอตวิทยุ/สปอตโทรทัศน์ เข้าประกวด 
  ๔.๑ หลักฐานการสมัคร 
       ๔.๑.๑ ใบสมัคร จ ำนวน ๑ ชุด 
       ๔.๑.๒ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของทุกคนในทีม คนละ ๑ ฉบับ   
        ๔.๑.๓ เอกสำรแนวคิด พรอ้มสคริปต์สปอตวิทยุ/โทรทัศน์ ที่ส่งเข้ำประกวด จ ำนวน ๑ ชุด  
       ๔.๑.๔ ผลงำนในรูปแบบ DVD มำตรฐำนที่สำมำรถเปิดจำกเครื่องเล่น DVD ทั่วไปได้ 
  ๔.๒ ช่องทางการส่งผลงาน 
        ๔.๒.๑ ส่งด้วยตนเอง (ในวัน และเวลำรำชกำร) ที่กลุ่มสื่อสำรองค์กร ชั้น ๑ อำคำร ๒ 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 
        ๔.๒.๒ ส่งทำงอีเมล veeneeta_r@ksp.or.th ภำยในเวลำ ๒๓.๕๙ น. 
 

/๔.๒.๓ ส่งทำงไปรษณีย์... 
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         ๔.๒.๓ ส่งทำงไปรษณีย์ (ถือวันประทับตรำไปรษณีย์ต้นทำง วันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ เป็นส ำคัญ) ได้ที่  
    ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ  
                                          ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กลุ่มสื่อสำรองค์กร 

เลขที่ ๑๒๘/๑  ถนนนครรำชสีมำ  
แขวงดุสิต เขตดุสิต  
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐  

  ๔.๓ ส่งสปอตวิทยุ/สปอตโทรทัศน์เข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 ๕. รางวัล  
  ๕.๑ สปอตวิทยุวันครู มี ๕ รางวัล ประกอบด้วย 
   ๕.๑.๑ รำงวลัชนะเลิศ   จ ำนวน ๑ รำงวัล รำงวัลละ ๓๐,๐๐๐ บำท 
   ๕.๑.๒ รำงวลัรองชนะเลิศ  จ ำนวน ๒ รำงวัล รำงวัลละ ๒๐,๐๐๐ บำท 
   ๕.๑.๓ รำงวลัชมเชย   จ ำนวน ๒ รำงวัล รำงวัลละ ๑๐,๐๐๐ บำท 
  ๕.๒ สปอตโทรทัศน์วันครู มี ๕ รางวัล ประกอบด้วย 
   ๕.๒.๑ รำงวลัชนะเลิศ   จ ำนวน ๑ รำงวัล รำงวัลละ ๕๐,๐๐๐ บำท 
   ๕.๒.๒ รำงวลัรองชนะเลิศ  จ ำนวน ๒ รำงวัล รำงวัลละ ๓๐,๐๐๐ บำท 
   ๕.๒.๓ รำงวลัชมเชย   จ ำนวน ๒ รำงวัล รำงวัลละ ๒๐,๐๐๐ บำท 

   ๖. การตัดสิน  
  คณะกรรมกำรที่ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำแต่งตั้ง จะพิจำรณำตัดสินและให้คะแนน                
ตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  ๖.๑ คุณภาพของงาน       ๕๐ คะแนน 
        (ด้ำนเนื้อหำ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ เทคนิคกำรน ำเสนอ) 
  ๖.๒ คุณค่าด้านการสื่อความหมาย     ๓๐ คะแนน 
        (ควำมโดดเด่นที่ท ำให้เกิดควำมประทับใจ และเกิดกำรจดจ ำ)  
  ๖.๓ คุณภาพการผลิต       ๒๐ คะแนน 
     (คุณภำพของภำพ เสียง กำรตัดต่อ)  
  การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาดจะอุทธรณ์มิได้ 

   ๗. เงื่อนไข 
  ๗.๑ ผลงำนที่ได้รับรำงวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ ที่จะน ำออกเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ในงำนต่ำง ๆ ของคุรุสภำตำมท่ีเห็นสมควร 
  ๗.๒ ต้องเป็นผลงำนที่ท ำขึ้นมำใหม่เท่ำนั้น ไม่ลอกเลียนแบบ และไม่เคยผ่ำนกำรแข่งขัน/
ประกวดเวทีใด หรือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ต่อสำธำรณชนมำก่อน 
  ๗.๓ ภำพนิ่ง ภำพเคลื่อนไหว คอมพิวเตอร์กรำฟิก แอนิเมชั่น เพลงประกอบ และอ่ืนๆ            
ที่น ำมำใช้ในผลงำนต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของบุคคลใด หำกปรำกฏภำยหลังว่ำมีกำรละเมิด
กฎหมำยเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ทำงผู้ส่งผลงำนเข้ำประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นเอง รวมถึง
อำจถูกด ำเนินคดีทั้งทำงแพ่งและอำญำ (ถ้ำมี) และส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุ สภำขอตัดสิทธิกำรประกวด และ            
ตัดสิทธิในกำรรับเงินรำงวัล และทำงส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

  /๘. ก ำหนดวัน... 
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