
 

   

 

       ส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม เชิญชวนนักเรียน
เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 – 18 ปี ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบสื่อ Info graphic แบบเคลื่อนไหว 
ภายใต้หัวข้อ “สมานฉันท์สร้างสรรค์สังคมไทย” เพื่อชิงโล่รางวัลและทุนการศึกษาจากกระทรวงยุติธรรม  

 

  ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่  
พร้อมแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญในการน ามาซึ่งความส าเรจจ และความสุขทุกระดับ ทั้งภายในครอบครัว องค์กร 
ประเทศ หรือสังคมโลก ซึ่งไม่ว่าจะประสบกับเหตุการณ์ใดๆ กจตาม ทุกคนล้วนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ 
ที่ เกิดข้ึนเสมอทั้งผลดีและผลร้าย ดังนั้น หากเกิดปัญหาความขัดแย้ง หรือประสบกับ วิกฤตการณ์ใดๆ  
มิใช่เพียงบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งนั้นได้ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย 
ในการช่วยกันแก้ไขปัญหา ฝ่าฟันวิกฤตการณ์นั้น ทั้ งนี้กจเพื่อความสงบสุขของสังคมในชาติ ด้วยการเสริมสร้าง
ทัศนคติและรณรงค์ให้คนในสังคมตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในสังคม เพื่อก้าวผ่านสภาวการณ์ 
ต่าง ๆ ร่วมกันปัจจัยดังกล่าว จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะสามารถก าหนดทิศทางของสังคมต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน 

  “สื่อ” ถือเป็นกระจกสะท้อนสภาพของสังคม เปรียบเสมือนเครื่องมือที่มีบทบาทส าคัญต่อการ
สร้างค่านิยม เจตคติ การรับรู้ของประชาชนในสังคม บทบาทของสื่อต่อสถานการณ์ต่าง  ๆ ที่เกิดข้ึนในสังคม 
โดยเฉพาะบนพื้นที่ความขัดแย้งมีความส าคัญมากโดยท าหน้าที่รายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ได้รับรู้  
ในขณะเดียวกันสื่อกจสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการคลี่คลายปมขัดแย้งให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เหมาะสม  
กับสภาพปัญหาในสังคม สื่อจึงนับเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้คนในสังคม ให้เรียนรู้
กระบวนการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้วยสันติวิธี 

  
 

1. ท่ีมาของโครงการ 

 

ระเบียบการประกวดออกแบบสื่อ Info graphic แบบเคลื่อนไหว 

ภายใต้หัวข้อ “สมานฉนัท์สร้างสรรค์สังคมไทย” (รอบคัดเลือก) 
 



 

  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐  
ได้ก าหนดบทบาทให้ส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
มีหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ ในการส่งเสริมให้มีการด าเนินการวิจัยและพัฒนา 
ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรม และจัดกิจกรรมในระดับต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายเสริมสร้างความสมานฉั นท์  
จึงด าเนินโครงการ “สื่อสรรค์สร้างสังคมสมานฉันท์” เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ให้มีโอกาสแสดง 
ความคิดเหจนพร้อมถ่ายทอดเรื่องราว ทัศนคติ มุมมองด้านเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม โดยมีการจัดท าสื่อ
รณรงค์ด้านการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้วยกระบวนการสันติวิธี และกระบวนการยุติธรรมทางเลือก  
และเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่าง ๆ 

 

 เยาวชน  อายุระหว่าง 15- 18 ปี (กลุ่มละไม่เกิน 2 คน) สมัครผ่านสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานราชการ 

 

       1. ให้ผู้สมัครสร้างสรรค์ผลงาน Info graphic แบบเคลื่อนไหว โดยไม่จ ากัดเทคนิค เนื้อหาจะต้องเกี่ยวข้อง 
กับกระบวนการยุติธรรมทางเลือก  

       2. การประกวดจะมี 2 รอบ คือ รอบคัดเลือกและรอบตัดสินผลงาน 

       3. การประกวดจะมีการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการออกแบบสื่อ Info graphic แบบเคลื่อนไหว  
โดยรับจ านวนจ ากัด ( เดือนเมษายน 2563 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งที่ www.moj.go.th/home-onca หรือ 
Facebook ส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ) 

       4. ในรอบคัดเลือกให้ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์วิดีโอไม่เกิน 2.00 - 3.00 นาที ความละเอียด 1080p  
(1,920×1,080) และรูปแบบไฟล์ .MP4 ลงในแผ่นซีดี โดยระบุช่ือทีมและโรงเรียน หรือช่ือหน่วยงานราชการ 
(ไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องกับกรอบแนวคิดหรืออาจเป็นผลงานที่เคยสร้างสรรค์) เพื่อพิจารณาเข้าสู่การฝึกอบรม  

       5. สามารถส่งผลงานได้ตั้ งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  20 มีนาคม 2563 (นับวันประทับตราไปรษณีย์ 
เป็นส าคัญ) 

       6. ผลงาน Info graphic แบบเคลื่อนไหวที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธ์ิและลิขสิทธ์ิ ของส านักงาน
คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม โดยผลงานที่ส่งเ ข้าประกวดนั้น  
ทางส านักงาน ฯ มีสิทธ์ิในการเผยแพร่ เพื่อประชาสัมพันธ์โฆษณา หรือน ามาดัดแปลงตามความเหมาะสม 

     7. ต้องให้ความเคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่พาดพิงอันเป็นการจาบจ้วง   
ล่วงละเมิดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนบุคลากร สมาคม หรือองค์กรใด ๆ อันท าให้เกิดความเสียหายต่อ
ช่ือเสียงหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม 
หรือหลักศาสนาใด ๆ และไม่ใช่ถ้อยค า หรือการแสดงออกในสื่อในทางหยาบคาบ ดูหมิ่น เสียดสี นินทา ว่าร้าย  
ยั่วยุ สร้างความแตกแยกอย่างเดจดขาด 

2. คุณสมบัติผู้สมัคร 

 

3. กติกา/เง่ือนไข/ระเบียบ การส่งผลงานเข้าประกวด 

 



 

       8. ผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธ์ิ 

       9. การส่งผลงานเข้าประกวดให้ถือว่า ผู้สมัครตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขและระเบียบข้อบังคับ  
ในการเข้าประกวดทุกประการ 

       10. ทางส านักงานฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวด
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

       11. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ หรือโครงการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่สามารถด าเนินการ
ร้องเรียน/ฟ้องร้องทางกฎหมายมิได้  

 

       1. ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมส าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจ าตัวนักเรียน          
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.moj.go.th/home-onca) 

       2. ส่งผลงานและหลักฐานการสมัครมาที่ ส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ 
กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ช้ัน 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ภายในวันที่ 20มีนาคม พ.ศ.2563  (นับวันประทับตราไปรษณีย์ 
เป็นส าคัญ) 

      ตัดสินผลงานทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวด โดยคณะกรรมการที่มาจากผู้แทนคณะกรรมการเสริ มสร้าง 
ความสมานฉันท์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ นักวิชาการด้านการเสริมสร้างความสมานฉันท์ โดยพิจารณา  
จากกรอบแนวคิด ความสอดคล้องของเนื้อหา และความคิดสร้างสรรค์  

 ประเภทรางวัล 

 1. รางวัลชนะเลิศ   โล่เกียรติยศจากกระทรวงยุติธรรม พร้อมประกาศนียบัตร        
      และทุนการศึกษา จ านวน 20,000 บาท 

 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  โล่เกียรติยศจากกระทรวงยุติธรรม พร้อมประกาศนียบัตร       
      และทุนการศึกษา จ านวน 15,000 บาท 

 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  โล่เกียรติยศจากกระทรวงยุติธรรม พร้อมประกาศนียบัตร       
      และทุนการศึกษา จ านวน 10,000 บาท 

 4. รางวัลชมเชย 3 รางวัล  โล่เกียรติยศจากกระทรวงยุติธรรม พร้อมประกาศนียบัตร       
      และทุนการศึกษา จ านวน 5,000 บาท 

4. การส่งเอกสารประกอบการสมัครและผลงาน 

 

 

5. การตัดสินผลงานและประเภทรางวัล 

 

6. ประกาศผลรางวัล 

http://www.moj.go.th/home-onca/


 

  * หมายเหตุ * หากผลงานของผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมีระดับต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการก าหนดไว้
ส าหรับการจัดล าดับรางวัลผู้ด าเนินโครงการฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการมอบรางวัลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้  
เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานและคุณภาพของหน่วยงานภาคีที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงาน 

 

 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก จ านวน 20 กลุ่ม ผ่านทาง www.moj.go.th/home-onca หรือ Facebook 
ส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ (ประกาศผลการคัดเลือกประมาณวันที่ 27 มีนาคม 2563) 

 

 ๑.  ส า นั ก ง านคณะกร ร มกา ร เ ส ริ มส ร้ า ง ความส ม าน ฉันท์ แห่ ง ช าติ  กร ะท ร ว งยุ ติ ธ ร ร ม  
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2414 994-5 (ในวันและเวลาท าการ) 

 2. ทาง Facebook : ส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม          

 

 

 

 

7. สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 

 

6. การประกาศผล 

 


