
กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน 

ภายใต้หัวข้อ 

เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ  
สื่อสรา้งสรรคว์ัฒนธรรม



1. หลักการและเหตุผล 

              การส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสรา้งสรรค ์เป็นภารกิจตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติกองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ต้องการเสริมสร้างบุคลากรเด็ก เยาวชน ให้
สามารถพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี และการพัฒนาการเรียนรู้ สง่เสริมให้เกิดการตระหนักถึง
พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

              กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของบุคลากรเด็ก เยาวชน ในฐานะเป็นขุมกําลังทาง
ปัญญา และการสร้างสรรค์สื่อทางวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสร้างค่านิยม จิตสํานึกให้คนในสังคมเห็นถึงความสําคัญของ
วัฒนธรรม ทั้งภูมปิัญญาทางวัฒนธรรม (Intangible cultural heritage) หรือ มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible cultural 
heritage) รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัฒนธรรมท้องถิ่นไปสู่เวทีระดับชาติ และระดับนานาชาติต่อไป  

              การดําเนินกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็ก และเยาวชน ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์
วัฒนธรรม” จึงได้ดําเนินการขึ้นในรูปแบบการจัดประกวดคลิปสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก และเยาวชน 
สามารถนําวัฒนธรรมท้องถิ่น ไปต่อยอดผ่านกระบวนการบอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่สร้างความน่าสนใจ ความรู้ และต่อยอด
สร้างมูลค่าเพิ่ม และการสร้างสรรค์ในการสร้างความตระหนักรู้ในวัฒนธรรมอันดีงามของคนในชุมชนและสังคม ผ่านรูปแบบการผลิตสื่อ
วิดีทัศน์ (คลิปวิดิโอ) โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อการเสริมสร้างค่านิยม จิตสํานึกให้คนในสังคมเห็นถึงความสําคัญของวัฒนธรรมที่ดี

กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรคข์องเด็กและเยาวชน 
ภายใต้หัวข้อ: เยาวชนสร้างสรรคส์ื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม 
ชื่อโครงการ: สร้างสรรค์ไทย (Creative Thai)

2.1 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก และเยาวชน ได้รับการส่งเสริมการ
ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ส่งเสริม การบอกเล่าเรื่อง
ราวทางวัฒนธรรมที่สร้างความสนใจ ความรู้ และต่อยอด
วัฒนธรรมท้องถิ่นไปสู่ระดับชาติและระดับนานาชาต ิ

2.2 เพื่อส่งเสริมการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในการ
สร้างความตระหนักรู้ในวัฒนธรรมอันดีงามของคนในชุมชน
และสังคม 

2.3 เพื่อรณรงค์เสริมสร้างค่านิยม จิตสํานึกให้คนในสังคมเห็น
ถึงความสําคัญของวัฒนธรรม ทั้งภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
(Intangible cultural heritage) หรือมรดกทางวัฒนธรรมที่
จับต้องได้ (Tangible cultural heritage) รวมถึงการสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากวัฒนธรรม 

2. วัตถุประสงค์ 3. กลุ่มเป้าหมาย
เด็ก และ เยาวชน (อายุไม่เกิน 25 ปี)  
หมายเหตุ: อายุนับวันสิ้นสุดการรับผลงาน 

4. ระยะเวลาการดําเนินโครงการ
4.1 เปิดรับสมัครผลงาน  
      16 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
4.2 เรียนรู้หลักสูตรออนไลน์ตามวัตถุประสงคโ์ครงการฯ 
      23 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
4.3 ประกาศผลการประกวด 
      กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการฯ: 
โครงการสร้างสรรค์ไทย  
Line ID: @creativethai 

ช่องทางติดตามข่าวสารโครงการฯ: 
Facebook: สร้างสรรค์ไทย 



คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมเขา้ประกวด
1. ผู้สมัครร่วมโครงการอายุไม่เกิน 25 ปี โดยไม่เกินกําหนดภายในวันปิดรับสมัครผลงาน 
2. สามารถสมัครได้ทั้งเดี่ยว และทีม โดยสมาชิกภายในทีมต้องมีอายุตามกฏระเบียบเช่นกัน 
3. ไม่จํากัด เพศ การศึกษา อาชีพ ภูมิลําเนา เเละสัญชาติ

กติการการสมัครเเละส่งผลงาน
1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านช่องทางที่กําหนดเท่านั้น http://ymc.regist-master.com/ 

        QR Code 

2. การลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการเเละส่งผลงาน ผู้สมัครจะตอ้งกรอกรายละเอียดการสมัครในนามจังหวัดที่นําเสนอเนื้อหาทาง

วัฒนธรรมจังหวัดนั้นๆ ไดเ้พียง 1 จังหวัด ตัวอย่างเช่น ผู้สมัครมีที่อยู่ตามบัตรประชาชนอยู่จังหวัดเชียงราย เเต่สง่ผลงาน

เนื้อหาทางวัฒนธรรมของจังหวัดขอนเเกน่ ผู้สมัครตอ้งลงสมัครในนามจังหวัดขอนเเก่น เท่านั้น!  

3. ผลงานจะต้องตรงตามวัตถุประสงค์โครงการ ในหัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม" ที่สามารถสื่อความ

หมาย เเละเเสดงความสวยงาม อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทย ไดอ้ย่างลงตัว มีความคิดสร้างสรรค์ในการนําเสนอมุมมอง ทั้งนี้

เนื้อหาต้องไม่ขัดต่อกฏหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของวัฒนธรรมไทย 

4. คลิปผลงานต้องมีขนาด 16:9 เเนวนอน (1920 x 1080 px)  เพื่อความเหมาะสมในการลงช่องทาง Youtube 

5. คลิปผลงานความยาวไม่ตํ่ากว่า 3 นาทีเเละไม่เกิน 5 นาที (รวม Title ตอนเริ่มต้น และเครดิตปิดท้ายตามกติกา) 

6. คลิปผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องขึ้นต้นด้วยโลโก้ สรา้งสรรค์ไทย ความยาว 3-5 วิ เเละเครดิตลงท้ายด้วยโลโก้ กองทุนสื่อฯ3-5วิ 

ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ตามช่องทางข้อ 1 

7. คลิปผลงานต้องใส่โลโก้ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ ไว้ที่มุมซ้ายบนของผลงานตลอดคลิป                                               

ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ตามช่องทางข้อ 1 

8. ผลงานจะต้องใช้เทคนิคการถ่ายทําด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่  

9. หากมีบทพูดต้องมีการบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษให้ชัดเจน 

10. อัพโหลดคลิปผลงานเข้าประกวดโดยการสร้างช่อง Youtube ส่วนตัว พร้อมทั้งตั้งเป็น Unlisted เท่านั้น จนถึงวันประกาศผล        

หรือได้รับอนุญาตเผยเเพร่จากโครงการฯ  

11. การส่งผลงงานโดยการคัดลอกลิงค์ลงยังช่องทางส่งผลงานตามช่องทางข้อ 1 

12. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิใดๆ เช่น ภาพ เสียง เอฟเฟค ร่วมทั้งสว่นอื่นๆ ที่นํามาผลิตผลงาน                             

มิเช่นนั้นผู้เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองทั้งหมด 

13. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นผลงานที่ทําซํ้า ดัดแปลง ไม่เคยเผยแพร่ หรือรับรางวัลใดๆ                                                      

และไม่เคยนําไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด 

14. ผลงานการประกวดทุกผลงานจะต้องผ่านตามกติกาการประกวดทุกข้อ หากผิดกติกาทีมงานขออนุญาตตัดสิทธิ์ทันที 

15. ผลงงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งได้รับรางวัลเเละไม่ไดร้ับรางวัล ทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค ์มีสิทธิในการเผยเเพร่ 

ประชาสัมพันธ์ หรือนําไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ได้ทุกประการ 

16. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรคข์องเด็กและเยาวชน 
ภายใต้หัวข้อ: เยาวชนสร้างสรรคส์ื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม 
ชื่อโครงการ: สร้างสรรค์ไทย (Creative Thai)



กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรคข์องเด็กและเยาวชน 
ภายใต้หัวข้อ: เยาวชนสร้างสรรคส์ื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม 
ชื่อโครงการ: สร้างสรรค์ไทย (Creative Thai)

ส่วนที่ 1: ความเข้าใจเเละความถูกต้องของเนื้อหาตามวัตถุประสงค์โครงการฯ 
ผลงานประกวดเนื้อหากล่าวถึงการสร้างสรรค์สื่อทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการสร้างค่า
นิยม สร้างจิตสํานึกใหค้นในสังคมให้เห็นถึงความสําคัญของวัฒนธรรม พร้อมยังนําเสนอความ
น่าสนใจ นําเสนอความรู้ ต่อยอดเเละสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรม เพื่อการตระหนักรู้ใน
วัฒนธรรมอันดีงามของคนในชุมชนและสังคม พร้อมสามารถนําโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการ
สร้างสรรค์สื่อที่ดีออกสูส่าธารณะ

ส่วนที่ 3: การนําเสนอเนื้อหาการเขียนบทและการลําดับเรื่องให้น่าสนใจ 
เนื้อหาผลงานการประกวดนําเสนอประเด็นทางวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง เเละดีงาม
สามารถตีความและเล่าเรื่องให้ผู้ชมเข้าใจถึงคอนเซปต์ของผู้ผลิตได้ การดําเนินเรื่องกระชับ 
ชัดเจน ดึงดูด มีความสร้างสรรค์ในการดําเนินเรื่อง และเนื้อเรื่องสามารถสะกดใจผู้ชมให้เกิด
อารมณ์ร่วมในทางที่ดีได้

สว่นที่ 2: การสร้างสรรค์วัฒนธรรมในมุมมองสร้างสรรค ์
ผลงานการประกวดเป็นการหยิบยกวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์นําเสนอได้อย่างชัดเจน 
สามารถนําองค์ความรู้มาบูรณาการเพื่อเพิ่มมูลค่าวัฒนธรรมได้อย่างดีเยี่ยมเเละยังคง
สอดคล้องกับนิยามสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์

เกณฑ์พิจารณาผลงานการประกวด

30 คะแนน 

20 คะแนน 

20 คะแนน 

ส่วนที่ 4: เทคนิคเเละคุณภาพของการถ่ายทําที่สร้างสรรค์สมบูรณ์  
ผลงานจะต้องถ่ายทําด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการที่มุ่ง
เน้นการใช้เทคโนโลยีใกลต้ัวผลิตเเละสร้างสรรค์สื่อที่ดี พร้อมนําเสนอมุมมองที่สวยงาม ผ่านมุม
กล้อง การเลือกแสง เสียง ฉาก อุปกรณ์เข้าฉาก ได้อย่างเหมาะสม สวยงาม กับเนื้อเรื่องการนํา
เสนอ อีกทั้งการคัดเลือกนักเเสดงหรือผู้เล่าเรื่องที่สามารถดําเนินเรื่องได้อย่างดี พร้อมการ
เลือกใช้ภาษาได้เหมาะสมกับเนื้อหา

ส่วนที่ 5: การตัดต่อผลงานนําเสนออย่างสร้างสรรคเ์เละลงตัวกับเนื้อหา 
ผลงานสามารถเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมทําให้เนื้อเรื่อง บทที่นําเสนอเกิดความสมบูรณ์         
พอเหมาะเเละสวยงาม ทั้งการเลือกเสียงประกอบ การใช้ภาพประกอบ การใช้ข้อความ การเข้า
ออกฉากที่มีความลื่นไหล เรียงลําดับเนื้อหาได้อย่างสมบูรณ์แบบและลงตัว รวมถึงการใช้
วัตถุดิบสําเร็จรูปนํามาประกอบผลงานโดยไม่ผิดลิขสิทธิ์ ผลงงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องตรง
ตามกติการการสมัครเเละส่งผลงานทุกข้อ

15 คะแนน 

15 คะแนน 



กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรคข์องเด็กและเยาวชน 
ภายใต้หัวข้อ: เยาวชนสร้างสรรคส์ื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม 
ชื่อโครงการ: สร้างสรรค์ไทย (Creative Thai)

รายละเอียดประเภทรางวัล
จํานวน 18 รางวัลพร้อมโล่รางวัล จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์

รางวัลชนะเลิศ 
จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท  

รองชนะเลิศอันดับ 1 

จํานวน 2 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท  

รองชนะเลิศอันดับ 2 

จํานวน 4 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท  
 

รางวัลชมเชย 

จํานวน 10 รางวัล  รางวัลละ 10,000 บาท  

รางวัล Popular Vote 

จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท

รวมมูลค่า 380,000 บาท


