
รายละเอียดการประกวดสื่อสร้างสรรค์ 
“เชิญชวนคนโคราชแปรงฟันก่อนนอน” 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมประกวด 
         คุณสมบัติผู้เข้าประกวด ไม่จ ากัดอายุและวุฒิการศึกษาและอาชีพ เช่น  นักเรียน นักศึกษา อสม  ประชาชนทั่วไป 
สื่อมวลชนทุกสาขา นักจัดรายการ วิทยุหลัก วิทยุชุมชน ศิลปินพื้นบ้าน  บุคลากรสาธารณสุข ฯลฯ  

ประเด็นและขอบเขตเของเนื้อหา     
น าเสนอสื่อสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด “ เชิญชวนคนโคราชแปรงฟันก่อนนอน  ” เพ่ือส่งเสริมการมีพฤติกรรม 

ทันตสุขภาพที่ด ี
ชนิดของผลงาน   

1.  Spot วิทยุ 
2.  เพลง   
3.  หนังสั้น       
4.  โปสเตอร์ 

ส่งผลงานที ่กลุ่มงานทันตสาธารณสุข  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  
     ถ.มิตรภาพ  ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา   30280  โทร.0 4446 5010-4 ต่อ 107 โทรสาร0 4446 5021 
 e-mail   denturekorat@gmail.com และ dentkorat@gmail.com 
 

แจ้งขยายเวลารับสมัครผลงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ “เชิญชวนคนโคราชแปรงฟันก่อนนอน” 
จากวันท่ี  26 กันยายน 2555 เป็นวันท่ี 11 มิถุนายน 2556   เพื่อความหลากหลายของผลงาน  
ผู้ประสานงาน 
       กลุ่มงานทันตสาธารณสุข   โทร. 0 4446 5010 - 4 ต่อ 107,108 โทรสาร.  0 4446 5021    
       คุณนันทิภัคค์  อิทธิพัทธ์นพกร  โทร.  08 7966 4657      คุณทศพล ติ้มสันเทียะ  โทร.  08 7875 2864        
       คุณสรียา  รุ่งเรือง      โทร.  08 9947 2388 
เงื่อนไขท่ัวไป   

1. ขอสงวนสิทธิ์ ผลงานที่เข้าประกวดได้รับรางวัลเป็นลิขสิทธิ์ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และ
ผลงานเข้าประกวดและไม่ได้รับรางวัลเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของผลงาน โดยเจ้าของผลงานตกลงยินยอมให้ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา น าไปจัดแสดงและเผยแพร่ใน สื่อทุกชนิด เพ่ือประโยชน์ต่อสังคมได้โดยไม่ต้องจ่าย
ค่าตอบแทน  

2. การเข้าประกวดผลงาน ให้ถือว่าผู้ประกวดผลงานตกลงปฏิบัติตามรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ  ข้างต้น 
3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ชิ้น เป็นผลงานที่ผู้ส่งประกวดผลิตด้วยตนเอง ไม่
ลอกเลียนแบบผู้อ่ืน และต้องไม่เคยน าผลงานมาเผยแพร่   ต่อสาธารณะ หรือเคยได้รับรางวัลใดๆมาก่อน  

เงื่อนไขอ่ืนๆ 
      หลักเกณฑ์ใดที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในนี้ ถือว่าไม่ใช่กติกาบังคับการประกวดเน้นความยืนหยุ่นในการด าเนินงาน เน้น
ความอิสระและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เข้าประกวดที่จะกระท าได้  (สิ่งใดที่มิได้ห้ามไว้ถือว่าท าได้)       
* คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์ก าหนดวิธีการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

mailto:denturekorat@gmail.com
mailto:dentkorat@gmail.com


 

สปอตวิทยุ (ภาษาโคราชและภาษากลาง) 
รางวัล  
      -  รางวัลชนะเลิศ                       เงินรางวัล    10,000   บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
      -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง      เงินรางวัล    7,000   บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
      -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง      เงินรางวัล    5,000   บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
กติกาและเงื่อนไขเฉพาะ   

1. บุคคลหนึ่งสามารถส่งสปอตได้ไม่จ ากัดจ านวน (ได้ทั้งใส่วนบุคคลและในนามองค์กร)  
2. ความยาวสปอต ไม่เกิน 45 วินาที  ที่สามารถใช้เทคนิคการตัดต่อได้อย่างอิสระไม่จ ากัดเทคนิค  
3. ตั้งชื่อสปอตสั้นๆพร้อมสคริปค าบรรยายเรื่องราวความหมายของสปอตที่สัมพันธ์กับหัวข้อการประกวด  
4. ท้ายสปอตให้ใส่ข้อความอ้างอิงการสนับสนุนจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

นครราชสีมา   ตัวอย่าง  “ด้วยความปรารถนาดีจาก กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา”      

5. ส่งผลงานในรูปแบบ mp3 ,wav เป็นภาษากลาง 1 ชุด  ภาษาโคราช 1 ชุด  พร้อมชื่อที่อยู่ มาตามที่ระบุ 
เกณฑ์การตัดสิน  100 คะแนน 
 1. มีความคิดสร้างสรรค์ของรูปแบบการน าเสนอ  (25 คะแนน) 
 2. ,มีล าดับขั้นตอนการน าเสนอที่ดี  (10 คะแนน)  
 3. ข้อความส าคัญ Key Massage มีความถูกต้องและสอดคล้องกับการส่งเสริมการมีพฤติกรรมทันตสุขภาพที่ดี             
(35 คะแนน)  
   4. มีการใช้ภาษา  กระชับ ถูกอักขระ หรือเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  (15 คะแนน)  
 5. เสียง ดนตรี เพลง ประกอบที่เหมาะสม กลมกลืน   (15 คะแนน)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เพลง 

รางวัล          
 -  รางวัลชนะเลิศ                       เงินรางวัล    10,000   บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
      -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง      เงินรางวัล    7,000   บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
      -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง      เงินรางวัล    5,000   บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
กติกาและเงื่อนไขเฉพาะ    

1. สมัครเป็นบุคคลหรือเป็นหมู่คณะ ไม่ระบุเพศ ไม่จ ากัดสมาชิก (ได้ทั้งในส่วนบุคคลและในนามองค์กร) 
2. ความยาวไม่เกิน 3-5 นาที   
3. เนื้อเพลงภาษาไทยและภาษาโคราชใช้ค าสุภาพที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของวัฒนธรรมของไทย  
4. บทเพลงมีส่วนประกอบที่แสดงเอกลักษณ์ของความเป็นโคราช 
5. ส่งผลงาน ลงในรูปแบบ CD หรือ mp3 หรือ wav   พร้อมชื่อที่อยู่ มาตามที่ระบุ 
6. ตั้งชื่อเพลงที่สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด    

 
เกณฑ์การตัดสิน 100  คะแนน  
 1. มีความคิดสร้างสรรค์ของรูปแบบการน าเสนอ (15 คะแนน) 
 2. ดนตรี ท านอง ไพเราะ สนุกสนาน (20 คะแนน) 
   3. มี การใช้ภาษาถูกต้อง  และสอดคล้องการส่งเสริม ป้องกัน  ทันตสุขภาพ ที่ชี้ประเด็นได้ชัดเจน (30 คะแนน)  
 4. มีเนื้อหาค าร้องที่สื่อสารโดนใจและสร้างแรงจูงใจให้ปฎิบัติตามมีการใช้ข้อความส าคัญ (Key massage) ในการ
ดูแลทันตสุขภาพ (35 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนังสั้น เชิญชวนคนโคราชดูแลสุขภาพฟัน 
รางวัล    
  -  รางวัลชนะเลิศ                       เงินรางวัล    15,000   บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
      -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง      เงินรางวัล    10,000   บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
      -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง      เงินรางวัล    7,000   บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
กติกาและเงื่อนไขเฉพาะ   

1. บุคคลหนึ่งสามารถส่งผลงานได้ไม่จ ากัดจ านวน (ได้ทั้งในส่วนบุคคลและในนามองค์กร) 
2. ความยาว ไม่เกิน  10 นาที  ภาพและเสียงสามารถใช้เทคนิคการตัดต่อได้อย่างอิสระไม่จ ากัดเทคนิค  
3. เป็นผลงานที่ผู้ส่งประกวดผลิตด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียนแบบผู้อ่ืน และต้องไม่เคยน าภาพมาเผยแพร่ต่อ

สาธารณะ หรือเคยได้รับรางวัลใดๆมาก่อน  
4. ตั้งชื่อผลงานสั้นๆ พร้อมแนวคิดค าบรรยายเรื่องราวความหมายของหนังสั้นที่สัมพันธ์กับหัวข้อประกวด  
5. ท้ายเรื่องให้ใส่ข้อความอ้างอิงการสนับสนุนจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

นครราชสีมา   ตัวอย่าง  “ด้วยความปรารถนาดีจาก กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา”      

6. ส่งผลงานในรูปแบบ File เช่น VDO , MP4 พร้อมชื่อที่อยู่ มาตามที่ระบุ 
เกณฑ์การตัดสิน 100 คะแนน 
 1. มีความคิดสร้างสรรค์ของรูปแบบการน าเสนอท่ีแปลกใหม่ โดนใจ (15 คะแนน) 
 2. มีการจัดล าดับของการน าเสนอถูกต้องตามข้ันตอน  (15 คะแนน) 
   3. มีความถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (20 คะแนน) 
 4. การตัดต่อภาพและใช้แสงเสียงได้อย่างกลมกลืน  (10 คะแนน) 
 5. มีเหตุการณ์หรือข้อความส าคัญ Key Massage ที่ชี้ประเด็นได้อย่างชัดเจน (20 คะแนน) 
     6. เนื้อหาสาระ สื่อโดนใจ ให้เกิดความตระหนักเพ่ือการสร้างเสริม ป้องกัน ทันตสุขภาพ เสริมพลังใจในด้านบวก (20 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โปสเตอร์(CUT OUT) 
รางวัล    
 -  รางวัลชนะเลิศ                       เงินรางวัล    10,000   บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
      -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง      เงินรางวัล    7,000   บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
      -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง      เงินรางวัล    5,000   บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
กติกาและเงื่อนไขเฉพาะ   

1. บุคคลหนึ่งสามารถส่งผลงานได้ไม่จ ากัดจ านวน (ได้ทั้งใส่วนบุคคลและในนามองค์กร)  
2. ขนาดโปสเตอร์ ความยาว 120 X 80 เซนติเมตร (แนวนอน) สามารถใช้เทคนิคการตัดต่อได้อย่างอิสระไม่

จ ากัดเทคนิค พร้อมมีรูปตุ๊กตาสัญลักษณ์ ( Mascot )  เป็นผลงานที่ผู้ส่งประกวดผลิตด้วยตนเอง ไม่
ลอกเลียนแบบผู้อ่ืน และต้องไม่เคยน าภาพมาเผยแพร่ต่อสาธารณะ หรือเคยได้รับรางวัลใดๆมาก่อน  

3. บอกแนวคิดค าบรรยายเรื่องราวความหมายของโปสเตอร์ที่สัมพันธ์กับหัวข้อประกวด  
4. ท้ายเรื่องให้ใส่ข้อความอ้างอิงการสนับสนุนจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

นครราชสีมา   ตัวอย่าง  “ด้วยความปรารถนาดีจาก กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา”      

5. ส่งผลงานในรูปแบบ File และปริ้นกระดาษ A4     พร้อมชื่อที่อยู่ มาตามที่ระบุ 
6. ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก 10  ล าดับ จะมีหนังสือแจ้งให้ท าผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ไวนิล( inkjet)  พร้อม

ชื่อที่อยู่ มาตามที่ระบุ  เพ่ือการตัดสินครั้งสุดท้าย 
เกณฑ์การตัดสิน 100 คะแนน 
 1. มีความคิดสร้างสรรค์ของรูปแบบการน าเสนอท่ีแปลกใหม่ โดนใจ (15 คะแนน) 
 2. รูปตุ๊กตาสัญลักษณ์ ( Mascot ) สร้างสรรค ์โดนใจ   (20 คะแนน) 
   3. มีความถูกต้องและสอดคล้องกับ กับเนื้อหา  (15 คะแนน) 
 4. ภาพและใช้ สีอย่างกลมกลืน  (10 คะแนน) 
 5. มีเหตุการณ์หรือข้อความส าคัญ Key Massage ที่ชี้ประเด็นได้อย่างชัดเจน (20 คะแนน) 
     6. เนื้อหาสาระ สื่อโดนใจ ให้เกิดความตระหนักเพ่ือการสร้างเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูทันตสุขภาพ  
เสริมพลังใจในด้านบวก  (20 คะแนน) 



 
 

รายละเอียดการประกวดส่ือสร้างสรรค์ 
“เชิญชวนคนโคราชแปรงฟันก่อนนอน” 

 

1.หน่วยงาน / บุคคล ที่ส่งผลงาน............................................................................................................................ 
ชื่อ........................................................สกุล....................................................อายุ..................................ป ี

โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ...................................................Email : ..................................................... 

ที่อยู่เลขท่ี....................หมู่ที่.................ถนน.........................................ต าบล...................................อ าเภอ
...................................................จังหวัด........................................................... 

2. ประเภทสื่อที่ส่ง  
(    )  สปอตวิทยุ     ชื่อเรื่อง.....................................................................ระยะเวลาการน าเสนอ.......นาที       
(    )  เพลง ชื่อเรื่อง.....................................................................ระยะเวลาการน าเสนอ.......นาที  
(    )  หนังสั้น ชื่อเรื่อง.....................................................................ระยะเวลาการน าเสนอ.......นาที  
(    )  โปสเตอร์ ชื่อเรื่อง ...................................................................................................................... 

3.  สรุปเนื้อหาพอสังเขป 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
4. ประเด็นหรือข้อความหลัก (key message) ที่ใช้สื่อสาร คือ  
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
5. ข้อมูลเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
    ข้าพเจ้าได้ทราบรายละเอียดในหลักเกณฑ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์  เชิญชวนคนโคราชแปรงฟันก่อนนอน      
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนคราชสีมา  เป็นที่เข้าใจและจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
การประกวดทุกประการ 

 

     (ลงชื่อ) ...................................................................ผู้สมัคร  
      (.................................................................)  
                        ................./.........................../..................  

ก าหนดส่งผลงาน      กลุ่มงานทันตสาธารณสุข  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  
                         ถ.มิตรภาพ  ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา    30280   

                                 e-mail   denturekorat@gmail.com และ dentkorat@gmail.com

mailto:denturekorat@gmail.com


 


