
 โครงการประกวดสื่อสร0างสรรค1 ส2งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม “ทำดี...ไม2ต0องเด๋ียว” 

********************************************** 
 

1. หลักการและเหตุผล 

  ป$จจุบันสื่อต/าง ๆ  มีอิทธิพลต/อพฤติกรรมของคนในสงัคมมากข้ึน ส/งผลกระทบต/อวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมด้ังเดิมอย/างกLาวกระโดด โดยสื่อดิจิทัลสมัยใหม/มีผลกระทบในการสรLางค/านิยมและพฤติกรรมทั้งเชิง

บวกและเชิงลบ ซึ่งในส/วนของผลกระทบเชิงลบไดLสรLางค/านิยมและพฤติกรรมแปลกใหม/ที่ยากย่ิงข้ึนต/อการ

แกLไข โดยเฉพาะในกลุ/มเด็กและเยาวชนที่สื่อมอีิทธิพลต/อการเรยีนรูLและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนมากข้ึน 

อาทิ สื่อที่ล/วงละเมดิ สื่อที่ทำรLายหลอกลวง สื่อที่บิดเบือนขLอเท็จจริง สื่อที่สรLางความเกลียดชัง รวมถึงการเสพ

สื่ออย/างขาดการวินิจฉัย ซึ่งส/งผลต/อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค/านิยม และวัฒนธรรมที่ดีงาม จากประเด็น

ป$ญหาดังกล/าว รัฐบาลไดLใหLความสำคัญกับการใชLสื่อในการปรับเปลี่ยนค/านิยมและวัฒนธรรม โดยไดLกำหนด 

ในยุทธศาสตรXชาติ ดLานการพัฒนาและเสริมสรLางศักยภาพทรัพยากรมนุษยX ประเด็นที่ ๔.๑ การปรับเปลี่ยน

ค/านิยมและวัฒนธรรม ประเด็นย/อยที่ ๔.๑.๖ การใชLสื่อและสื่อสารมวลชนในการปลกูฝ$งค/านิยมและวัฒนธรรม

ของคนในสังคม และซึ่งสอดคลLองกับพันธกิจสำคัญ ดLานหน่ึงของกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวง

วัฒนธรรมในการส/งเสริมการผลิตสื่อปลอดภัยและสรLางสรรคX สนับสนุนการใชLสื่อและสื่อสารมวลชนในการ

ปลูกฝ$งค/านิยมและวัฒนธรรมของคนในชุมชนและสังคม และการสรLางภูมิคุLมกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม 

 ศูนยXคุณธรรม (องคXการมหาชน) มีบทบาทในการเสริมสรLางคุณธรรม ดำเนินการสรLาง พัฒนา 

เผยแพร/องคXความรูLดLานคุณธรรมจริยธรรม ดLวยกระบวนการจัดการความรูLในรูปแบบต/าง ๆ การสรLางเสริม 

สนับสนุนพลังความเขLมแข็งของภาคีเครือข/าย และการพัฒนากระบวนการสมัชชาคุณธรรม และรณรงคXสรLาง

จิตสำนึกในการส/งเสริมและพัฒนาคุณธรรม ใหLสอดคลLองกับนโยบายและยุทธศาสตรXการพัฒนาดLานคุณธรรม

ของชาติและร/วมกับ สำนักเฝcาระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำกิจกรรมประกวดสื่อสรLางสรรคX

ส/งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใตLหัวขLอ “ทำดี... ไม/ตLองเด๋ียว” โดยมีการบูรณาการแผนงาน โครงการ 

กิจกรรม งบประมาณ และการประสานงานความร/วมมือของเครือข/ายแต/ละหน/วยงานร/วมกัน ทั้งน้ี กิจกรรม

ดังกล/าวเปgนการส/งเสริมการใชLสื่อในการปลูกฝ$งค/านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามของคนในชุมชนและสังคม    

ซึ่งเปgนภารกิจตามแผนแม/บทภายใตLยุทธศาสตรXชาติ ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค/านิยมและวัฒนธรรม      

ของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อกระตุLนเตือน สรLางความตระหนัก และสรLางกระจิตสำนึกในการทำความดี         

ใหLแพร/หลายมากย่ิงข้ึน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. วัตถุประสงค1 

2.1 เพื่อเปkดโอกาสใหLเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ไดLผลิตสื่อสรLางสรรคXที่ส/งเสริมคุณธรรม และ

จริยธรรม บอกเล/าเรื่องราวการทำความดีดLานต/างๆ ที่สามารถทำไดLทันที “ทำดี... ไม/ตLองเด๋ียว” 

2.2 เพื่อส/งเสริมการผลิตสื่อปลอดภัยและสรLางสรรคXในการปลูกฝ$งค/านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามของคน

ในชุมชนและสังคม 

2.3 เพื่อรณรงคXเสริมสรLางค/านิยม จิตสำนึกใหLคนในสังคมใหLเห็นถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม 

และพฤติกรรมที่ดีที่เปgนตLนแบบในสังคม 
 

3. รายละเอียดการแข2งขัน 

1. คลิปวิดีโอสั้น ความยาวระหว/าง 30 – 60 วินาที 

2. เน้ือหาตLองมีความเกี่ยวขLองกับการทำความดีในรปูแบบต/าง ๆ  
 

4. รางวัลการประกวด  

ระดับประเทศ  

    รางวัลชนะเลิศ   รางวัลละ 10,000 บาท   พรLอมเกียรติบัตร   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  รางวัลละ 8,000 บาท   พรLอมเกียรติบัตร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  รางวัลละ 5,000 บาท   พรLอมเกียรติบัตร 

รางวัลชมเชย   3 รางวัลละ 3,000 บาท  พรLอมเกียรติบัตร 

รางวัลยอดนิยม   1 รางวัลละ 5,000 บาท  พรLอมเกียรติบัตร 

ระดับจังหวัด 

รางวัลชนะเลิศ   รางวัลละ 5,000 บาท   พรLอมเกียรติบัตร   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  รางวัลละ 4,000 บาท   พรLอมเกียรติบัตร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  รางวัลละ 3,000 บาท   พรLอมเกียรติบัตร 
 

5. รายละเอียดการประกวด 

1. ผลงานที่เขLาร/วมการประกวด ตLองมีเนื้อหาสอดคลLองกับหัวขLอ “ทำดี ไม/ตLองเด๋ียว” ความยาว       

ไม /เก ิน 60 วินาที โดยไม/จำกัดวิธีการนำเสนอ โดยใหLจบดLวยโลโกLของกระทรวงวัฒนธรรมและ           

ศ ูน ย Xค ุณ ธรรม  (อ งค Xก ารมห าชน )  (ส าม ารถดาวน Xโห ล ด ได Lที ่  www.moralcenter.ro.th ห ร ือ 

https://drive.google.com/drive/folders/1tk2D0jbTbmG4Rkx8790lUnFHwQjCEAC9?usp=s

haring)  

2. สามารถตั้ง ชื่อเรื่องไดLตามความเหมาะสมใหLสอดคลLองกับหัวขLอการประกวด พรLอมอธิบาย

แนวคิดในการสรLางคลิปวีดีโอ ถึงความเกี่ยวขLอง ในหัวขLอ “ทำดี ไม/ตLองเด๋ียว”    

3. ไม/จำกัดรูปแบบวิธีการนำเสนอและวิธีการถ/ายทำ สามารถใชLไดLทั้ง AVI, MPEG, MP4, MPG, 

WMV, หรือ MOV โดยมีขนาดไฟลXข้ันต่ำ 1080 x 1920 พิกเซล (Pixel) 
 



6. หลักเกณฑ1และเง่ือนไข 

1. สามารถส/งผลงานทั้งในนามบุคคล หรือทีม (ทีมละไม/เกิน 3 คน) ไม/จำกัดเพศ/อายุ  

2. การส/งผลงานในระดับจังหวัดใชLที่อยู/ป$จจุบันในการจัดส/งผลงาน และ 1 ท/าน สามารถส/งผลงาน

ไดL 1 จังหวัดเท/าน้ัน 

3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปgนที่สิ้นสุด ผูLดำเนินโครงการสงวนสิทธ์ิที่จะพิจารณาไม/ตอบ

ป$ญหาขLอสงสัยใด ๆ และการตัดสินของคณะกรรมการไม/สามารถโตLแยLงไดL และขอมอบสิทธ์ิน้ันใหLกับ

ทีม ที่อยู/ลำดับคะแนนรองลงมา (ทั้งนี้จะมีการสอบทานข3อมูลข3อเท็จจริงบางประการก:อนการตัดสิน

กรณีเกิดประเด็นป>ญหา)   

4. ผลงานจะตLองไม/มีลักษณะลบหลู/ ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ต/อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยX 

และตLองไม/สรLางความแตกแยก รวมถึงตLองไม/ทำใหLผูLอื่นไดLรับความเสื่อมเสียช่ือเสียง   

5. ผลงานที่ส/งเขLาประกวดทั้งหมดจะตLองไม/ขัดต/อกฎหมาย ความสงบเรียบรLอย หรือ ศีลธรรมอันดี

ของประชาชน 

6. ผลงานที่เขLาร/วมประกวดทั้งหมดตLองผลิตข้ึนใหม/ และไม/เคยเผยแพร/ ส/งประกวดหรือไดLรับ  

รางวัลใด ๆ มาก/อน 

7. ผูLร/วมกิจกรรมตLองรับผิดชอบต/อลิขสิทธิ์ของขLอมูล ไดLแก/ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออื่น ๆ ที่ใชL       

ในการผลิตผลงาน ตLองไม/ละเมิดกฎหมายทรัพยXสินทางป$ญญา และการกระทำผิดเกี่ยวกับพรบ. 

คอมพิวเตอรX 

8. ผลงานที่ส/งเขLาประกวดทั้งหมด ผูLร/วมกิจกรรมตกลงยินยอมใหLเปgนกรรมสิทธ์ิ และลิขสิทธ์ิของ

ศูนยXคุณธรรม (องคXการมหาชน) โดยขอสงวนลิขสิทธXในการเผยแพร/ ประชาสัมพันธX หรือลดทอน

เน้ือหาไดLตามความเหมาะสม โดยมิตLองแจLงใหLทราบล/วงหนLา และไม/มีค/าใชLจ/ายใด ๆ ตอบแทนทั้งสิ้น 

9. ในกรณีที่คณะกรรมการของโครงการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว/าผูLเขLารอบ หรือผูLไดLรับ

รางวัลไม/ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข ปกปkดขLอเท็จจริง หรือมีการแอบอLาง ลอกเลียนแบบผลงานของผูLอื่น 

คณะกรรมการสามารถตัดสิทธ์ิผูLเขLารอบออกจากการเขLาร/วมโครงการ และผูLเขLารอบ/ผูLไดLรับรางวัล          

ไม/มีสิทธิ์เรียกค/าเสียหายไม/ว/ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และทางโครงการสามารถฟcองรLองเรียกค/าเสียหาย   

เรียกคืนรางวัล และดำเนินการทางกฎหมายกับผูLเขLารอบหรือผูLไดLรับรางวัลไดL 
 

7. วิธีการคัดเลือก 

ระดับจังหวัด 

1. คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาคัดเลือกคลิป จังหวัดละ 3 ผลงาน   

- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด คัดเลือก 76 จังหวัด จำนวน 228 ผลงาน 

- ศูนยXคุณธรรม (องคXการมหาชน) คัดเลือก จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ผลงาน  
 

 

 

 

 



ระดับประเทศ 

1. คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาคัดเลือกคลิป จำนวน 9 ผลงาน  

2.  ผล งานที ่ผ /านการคัดเล ือก  จ ำนวน 20 ผลงานโพส ในช/อ งทาง YouTube : Moral 

Channel เพื่อเปkดโหวต ผลงานที่มีการกดไลคXมากที่สุด จะไดLรับรางวัลผลงานยอดนิยม 

จำนวน 1 รางวัล 

 

8. กำหนดการรับสมัคร/ประกวด 

1. การประกวดกำหนดส/งผลงาน ต้ังแต/วันน้ีเปgนตLนไป จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563    

2. สามารถดาวนXโหลดใบสมัครการประกวดไดLที่ www.moralcenter.or.th 

3. ส/งใบสมัครและผลงานไดLที่ : https://docs.google.com/forms/d/1-

jnhBGmf5QDUGZ7fSzfwK4ab1mw-SgAb52WtIPOghsc/edit  

4. ประกาศผลการประกวดและมอบรางวัล ภายใน เดือนกันยายน 2563  
 

9. รายละเอียดการสมัคร 

1. กรอกรายละเอียดในใบสมัครใหLสมบูรณX  

2. เอกสารรายละเอียดของคลิปวีดีโอ (แนวความคิด และอื่นๆ) 

3.บันทึกคลิปภาพยนตรXสั ้นลงแผ/น DVD (ไฟลX HD, AVI, WMV, MP4) หรือส/งผลงานทาง  

https://docs.google.com/forms/d/1-jnhBGmf5QDUGZ7fSzfwK4ab1mw-

SgAb52WtIPOghsc/edit เพื่อใหLทางโครงการฯ สามารถดาวนXโหลดเอกสารและผลงานคลิปวีดีโอไดL 
 

10. ติดต2อสอบถาม 

        สอบถามรายละเอียดไดLที่ ศูนยXคุณธรรม(องคXการมหาชน) กลุ/มงานสื่อสารและรณรงคXทางสังคม 

โทร. 089 499 0648 (คุณสาริณี  ถูกจิตร), 088 484 8840 (คุณจักราชัย ทองเพ็ชรX) เว็บไซตX ศูนยX

คุณธรรม (องคXการมหาชน) www.moralcenter.or.th  

 

 

 

 


