
                                          

 

 

 

            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์แห่งชำติ กระทรวงยุติธรรม เชิญชวนเยำวชนที่มี
อำยุระหว่ำง ๑๕ – ๑๘ ปี ร่วมส่งผลงำนสื่อคลิปวิดีโอเข้ำประกวด ภำยใต้หัวข้อ “ยุติธรรมชุมชน”          
เพ่ือชิงโล่รำงวัลและทุนกำรศึกษำจำกกระทรวงยุติธรรม 

                                                                                                                                                                                                

 ควำมสำมัคคีปรองดองกันในชำติ เกิดจำกกำรร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังที่ ยิ่งใหญ่ พร้อมแรงขับ
เคลื่อนที่ส ำคัญในกำรน ำมำซึ่งควำมส ำเร็จ และควำมสุขทุกระดับ ทั้งภำยในครอบครัว องค์กร ประเทศ หรือ
สังคมโลก ซึ่งไม่ว่ำจะประสบกับเหตุกำรณ์ใดๆ ก็ตำม ทุกคนล้วนได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นเสมอ
ทั้งผลดีและผลร้ำย ดังนั้น หำกเกิดปัญหำควำมขัดแย้ง หรือประสบกับวิกฤตกำรณ์ใดๆ  มิใช่เพียงบุคคลใด
บุคคลหนึ่งที่จะสำมำรถแก้ปัญหำควำมขัดแย้งนั้นได้ แต่ต้องอำศัยควำมร่วมมือร่วมใจจำกทุกฝ่ำย ในกำร
ช่วยกันแก้ไขปัญหำ ฝ่ำฟันวิกฤตกำรณ์นั้น ทั้งนี้ก็เพ่ือควำมสงบสุขของสังคมในชำติ  ด้วยกำรเสริมสร้ำงทัศนคติ
และรณรงค์ให้คนในสังคมตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรมีส่วนร่วมในสังคม  เพ่ือก้ำวผ่ำนสภำวกำรณ์ต่ำง ๆ
ร่วมกัน ปัจจัยดังกล่ำว จึงเป็นสิ่งส ำคัญที่จะสำมำรถก ำหนดทิศทำงของสังคมต่อไปในอนำคตได้อย่ำงยั่งยืน 
 “สื่อ” คือสิ่งที่ใช้ติดต่อเชื่อมโยงถึงกัน เป็นกำรถ่ำยทอดข้อเท็จจริง ควำมรู้สึก และทัศนคติ หรือทักษะ
ควำมรู้ของผู้ที่ต้องกำรถ่ำยทอดไปยังผู้รับข่ำวสำร โดยผ่ำนเทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่ทันสมัย   สื่อจึงเป็นสิ่งที่มี
ควำมส ำคัญ ซึ่งต้องมีควำมน่ำเชื่อถือทั้งเนื้อหำสำระและควำมถูกต้อง พร้อมทั้งเผยแพร่เรื่องรำวทำงสังคม
ตลอดจนปรับเปลี่ยนควำมเชื่อและทัศนคติของคนในสังคม กำรส่งเสริมสื่อที่ดีมีคุณภำพ และมีส่วนช่วย
เสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ในสังคมนั้น จึงนับเป็นสิ่งส ำคัญอย่ำงยิ่งที่จะช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในสังคม 
ให้เกิดกำรเรียนรู้กระบวนกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ด้วยสันติวิธี  ในทุกระดับมิติพ้ืนที่ ในสังคมยุคปัจจุบัน 
ก่อให้เกิดสันติวัฒนธรรมและควำมสมำนฉันท์ของคนในสังคมดังอดีตที่ผ่ำนมำ 
 ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๐          
ได้ก ำหนดบทบำทให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์แห่งชำติ   ส ำนักงำนปลัด      
กระทรวงยุติธรรม มีหน้ำที่รับผิดชอบสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรฯ ในกำรส่งเสริมให้มีกำร
ด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำ ประชำสัมพันธ์ ฝึกอบรม และจัดกิจกรรมในระดับต่ำง ๆ รวมทั้งกำรด ำเนินโครงกำร
น ำร่องหรือโครงกำรทดลองใด ๆ ให้เป็นไปตำมนโยบำยเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ จึงเห็นสมควรด ำเนิน
โครงกำร  “สื่อสรรค์สร้ำงสังคมสมำนฉันท์” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของเยำวชน ให้มีโอกำสแสดง  

ระเบียบการประกวดโครงการสื่อสรรค์สร้างสังคมสมานฉันท์  
ภายใต้หัวข้อ “ยุติธรรมชมุชน” 

 

๑. ที่มาของโครงการ 



ควำมคิดเห็นพร้อมถ่ำยทอดเรื่องรำว ทัศนคติ มุมมองด้ำนเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ในสังคมผ่ำนกำรตลำด
แบบปำกต่อปำก หรือ กำรตลำดแบบบอกต่อ (viral marketing) เป็นคลิปวีดีโอควำมยำวไม่เกิน ๓ นำที และ 
๕๙ วินำที ที่มีกำรจัดท ำสื่อรณรงค์ด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ด้วยกระบวนกำรสันติวิธีและเพ่ือใช้
ประชำสัมพันธ์ในโอกำสต่ำง ๆ 
 
 
 ๑. นักเรียนและเยำวชนทั่วไปที่มีอำยุระหว่ำง ๑๕ – ๑๘ ปี 

 ๒. สมัครกลุ่มละไม่เกิน ๓ คน                                                                                                                                              

  
 
๑. ให้ผู้สมัครสร้ำงสรรค์ผลงำนสื่อคลิปวิดีโอ โดยไม่จ ำกัดเทคนิค เนื้อหำจะต้องเกี่ยวกับค ำนิยำมจำก

ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๐ คือ ยุติธรรมชุมชน  

๒. ผู้สมัครจะต้องส่งผลงำนทีมละ  ๒  ผลงำน  ประกอบด้วยผลงำนแรกจะเป็นคลิปวิดีโอที่เป็นตัวย่อ
ของเนื้อหำของเรื่อง (TEASER) และอีกผลงำนที่เป็นคลิปวิดีโอซึ่งเป็นคลิปวิดีโอที่ถ่ำยทอดเนื้อหำเรื่องรำว
ทั้งหมด 

๓. กำรน ำส่งไฟล์คลิปวิดีโอในรูปแบบ MP๔ ควำมละเอียด ๗๒๐p (๑๒๘๐ x ๗๒๐) โดยในผลงำนแรก
ควำมยำวไม่เกิน ๕๙ วินำที และผลงำนที่  ๒ ควำมยำวไม่เกิน ๓ นำที รวมควำมยำวทั้ง ๒ ผลงำน           
ควำมยำวไม่เกิน ๔ นำท ีบันทึกลงแผ่นซีดี โดยระบุชื่อหัวข้อ พร้อมระบชุื่อทีม 

๔. สำมำรถส่งผลงำนได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๒ 

๕. ต้องให้ควำมเคำรพต่อสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และไม่พำดพิงอันเป็นกำรจำบจ้วงล่วง
ละเมิดถึงสถำบันพระมหำกษัตริย์ ตลอดจนบุคลำกร สมำคม หรือองค์กรใด ๆ อันจะท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อ
ชื่อเสียงหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม 
จริยธรรม หรือหลักศำสนำใด ๆ และไม่ใช้ถ้อยค ำหรือกำรแสดงออกที่สื่อในทำงหยำบคำย ดูหมิ่น เสียดสี 
นินทำ ว่ำร้ำย ยั่วยุ สร้ำงควำมแตกแยกอย่ำงเด็ดขำด 

๖. ผลงำนที่ส่งเข้ำประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์  ของทำงส ำนักงำนเสริมสร้ำงควำม
สมำนฉันท์แห่งชำติ กระทรวงยุติธรรม โดยผลงำนที่ส่งเข้ำประกวดนั้น ทำงส ำนักงำนฯ มีสิทธิ์ในกำรเผยแพร่ 
ตีพิมพ์ เพ่ือประชำสัมพันธ์โฆษณำ หรือน ำมำดัดแปลงตำมควำมเหมำะสม 

๗. ผู้จัดโครงกำรฯ ไม่มีส่วนในกำรรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีกำรละเมิดลิขสิทธิ์ 

๘. กำรส่งผลงำนเข้ำประกวดให้ถือว่ำ ผู้สมัครตกลงปฏิบัติตำมเงื่อนไขและระเบียบข้อบังคับในกำรเข้ำ
ประกวดทุกประกำร 

๙. ทำงส ำนักงำนฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียด และเงื่อนไขต่ำง ๆ ของกำรประกวด
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

๒. คุณสมบัติผู้สมัคร 

๓. กติกา/เงื่อนไข/ระเบียบ การส่งผลงานเข้าประกวด                                                                                                        



๑๐. ผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร หรือโครงกำรฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่สำมำรถด ำเนินกำร
ร้องเรียน/ฟ้องร้องทำงกฎหมำยมิได้ 

                                                                                                                                                                             
 

๑. ผู้สมัครที่มีควำมสนใจสำมำรถส่งใบสมัคร เพ่ือเข้ำรับกำรอบรมพัฒนำทักษะ และควำมรู้        
ควำมเข้ำใจ ก่อนสร้ำงสรรค์ผลงำน โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมส ำเนำบัตรประชำชน หรือบัตรประจ ำตัว
นักเรียน พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง (สำมำรถดำวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.moj.go.th/home-onca) 

๒. ส่งหลักฐำนกำรสมัครมำที่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์แห่งชำติ กระทรวง
ยุติธรรม  ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ อำคำรรำชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๙ ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  
เ ข ต ห ลั ก สี่  ก รุ ง เ ท พ ม ห ำ น ค ร  ๑ ๐ ๒ ๑ ๐  ห รื อ ท ำ ง ไ ป ร ษ ณี ย์ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ( E-mail) 
samarnachan@hotmail.com สามารถส่งผลงานได้ตั้ งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่  ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒         
(นับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ) 

๓. กำรส่งผลงำนสำมำรถส่งผลงำนมำที่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์แห่งชำติ 
กระทรวงยุติธรรม  ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ อำคำรรำชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๙ ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่ง
สองห้ อง   เ ขตหลั กสี่  ก รุ ง เ ทพมหำนคร  ๑๐๒๑๐  หรื อทำ ง ไปรษณี ย์ อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ (E-mail) 
samarnachan@hotmail.com ภายในวันที่ ๒๒ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ (นับวันประทับตราไปรษณีย์เป็น
ส าคัญ) 

                                                                                                                           
 

ตัดสินผลงำนทั้งหมดที่ส่งเข้ำประกวด โดยกรรมกำรที่มำจำกผู้แทนคณะกรรมกำรเสริมสร้ำงควำม
สมำนฉันท์แห่งชำติ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิฯ นักวิชำกำรด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ โดยพิจำรณำจำก
ควำมสอดคล้องของเนื้อหำ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรน ำเสนอและวิธีกำรเล่ำเรื่องเทคนิคกำรสร้ำงผลงำน 

ประเภทรำงวัล 

๑. รำงวัลชนะเลิศ                                 โล่เกียรติยศจำกกระทรวงยุติธรรม พร้อมประกำศนียบัตร 
                                                              และทุนกำรศึกษำ จ ำนวน ๒๐,๐๐๐ บำท 
 ๒. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑                  โล่เกียรติยศจำกกระทรวงยุติธรรม พร้อมประกำศนียบัตร 
                                                              และทุนกำรศึกษำ จ ำนวน ๑๕,๐๐๐ บำท 
 ๓. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒                  โล่เกียรติยศจำกกระทรวงยุติธรรม พร้อมประกำศนียบัตร 
                                                              และทุนกำรศึกษำ จ ำนวน ๑๐,๐๐๐ บำท 
 ๔. รำงวัลชมเชย ๕ รำงวัล                       โล่เกียรติยศจำกกระทรวงยุติธรรม พร้อมประกำศนียบัตร 
                                                              และทุนกำรศึกษำ จ ำนวน ๕,๐๐๐ บำท 

 

* หมำยเหตุ * หำกผลงำนของผู้ส่งผลงำนเข้ำร่วมประกวดมีระดับต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนที่คณะกรรมกำรก ำหนดไว้ส ำหรับกำร
จัดล ำดับรำงวัลผู้ด ำเนินกำรโครงกำรฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรมอบรำงวัลให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ เพื่อเป็นกำรรักษำมำตรฐำนและ
คุณภำพของหน่วยงำนภำคีที่เข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำตัดสินผลงำน 

 
 
 

๔. การส่งเอกสารประกอบการสมัครและผลงาน                                                                                                        

๕. การตัดสินผลงานและประเภทรางวัล                                                                                                        



 
 
 

ตัดสินผลงำนทั้งหมดที่ส่งเข้ำประกวด โดยกรรมกำรที่มำจำกผู้แทนคณะกรรมกำรเสริมสร้ำงควำม
สมำนฉันท์แห่งชำติ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิฯ นักวิชำกำรด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ โดยพิจำรณำจำก
ควำมสอดคล้องของเนื้อหำ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรน ำเสนอและวิธีกำรเล่ำเรื่องเทคนิคกำรสร้ำงผลงำน 

 
  
 ๑. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์แห่งชำติ กระทรวงยุติธรรม หมำยเลขโทรศัพท์  
๐ ๒๑๔๑ ๔๙๙๔-๕ (ในวันและเวลำท ำกำร) 
 ๒. ทำง Facebook : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์แห่งชำติ กระทรวงยุติธรรม 

๖. การประกาศผล 

๗. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 


