
 
 

 
โครงการสื่อสา(ร)น ผ่านเยาวรุ่น 

จัดโดย 
มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี 

ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา 
สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

************************* 
 
๑. หลักการและเหตุผล  
 เด็กและเยาวชน ถือเป็น บุคคลส าคัญของชาติในอนาคตที่จะน าพาประเทศให้เจริญก้าวหน้าใน  
ทุกด้าน แต่เนื่องจากในสังคมปัจจุบันเด็กและเยาวชนต้องเผชิญกับปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 
และปัญหายาเสพติดเป็นจ านวนมาก ท าให้สูญเสียเยาวชนที่จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศไป
กับปัญหาดังกล่าว แม้ว่าจะมีการให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและจากหน่วยงานต่าง ๆ  
แล้วก็ตาม แต่ยังมีเด็กและเยาวชนอีกจ านวนไม่น้อยที่ เข้าไม่ถึงสื่อ หรือมีความไม่เข้าใจในสื่อดังกล่าวท่ี 
ถูกส่งออกมา ในขณะเดียวกันเด็กและเยาวชน เป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพ มีความสามารถ มีพลัง และมีความคิด
สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นกับตัวเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม เด็กและเยาวชน จึงมีการรวมกลุ่มกัน
สร้างสรรค์กิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายและพร้อมที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจ
รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและปัญหายาเสพติด  
            จากการเดินทางลงพื้นที่ต่าง ๆ ของมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก และคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม 
และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา  พบว่า เด็กและเยาวชน 
ในสภาเด็กและเยาวชน ทั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับ ต าบล อ าเภอ และจังหวัด พบปัญหาการตั้งครรภ์
ไม่พร้อม และปัญหายาเสพติด ซึ่งสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่เป็นเวทีในการแสดงความคิดเห็นถ่ายทอด
ปัญหา และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก และ
คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
วุฒิสภา และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของเด็กและ
เยาวชน ซึ่งเป็นก าลังส าคัญของประเทศชาติได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมที่มีผลกระทบต่อ
เด็กและเยาวชนและทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงก าหนดจัดท าโครงการสื่อสา(ร)น ผ่านเยาวรุ่น เพ่ือให้เกิด
การเข้าถึงสื่อที่สามารถเป็นองค์ความรู้ให้เด็กและเยาวชน และเกิดความเข้าใจในการสื่อสารจากเด็กและ
เยาวชน ทั้งนี้ เพ่ือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และการป้องกันปัญหายาเสพติด
ในเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
             ดังนั้น เพ่ือสร้างความรับรู้และการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ในการแก้ไขปัญหาสังคมที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน โครงการ สื่อสา(ร)น ผ่านเยาวรุ่น จึงเป็นโครงการที่ออกแบบเพื่อให้มีการน าเสนอสื่อที่
ผลิตจากเด็กและเยาวชน เพื่อส่งสารผ่านเด็กและเยาวชน สู่เด็กและเยาวชน ให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ใน
การแสดงศักยภาพ และความสามารถในการผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ส่งต่อองค์ความรู้ต่อเรื่องที่กระทบ
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กับเด็กและเยาวชน โดยสื่อสารผ่านสื่อท่ีสร้างสรรค์ แบ่งปันองค์ความรู้จากเด็กและเยาวชนสู่ชุมชน สังคม
ต่อไป จึงได้ก าหนดจัด “โครงการสื่อสา(ร)น ผ่านเยาวรุ่น” ขึ้น เพือ่มอบรางวัลให้แก่เด็กและเยาวชนที่เป็น
บุคคลและกลุ่มบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกการผลิตสื่อสารให้ได้รับรางวัลในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดแข่งขันการผลิตสื่อในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้นความยาวไม่เกิน ๑ นาที ประเด็นเรื่องการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หรือการป้องกันปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชน สื่อสารสู่เด็กและเยาวชนใน
สังคม 
  
๓. กลุ่มเป้าหมาย 
         เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ 
 ๓.๑ ประเภทบุคคล เด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน ๒๕ ปี ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ ๗๖ จังหวัดและ 
กรุงเทพมหานคร 
 ๓.๒ ประเภททีม เด็กและเยาวชนรวมตัวกัน ตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ ๗๖ จังหวัด 
และกรุงเทพมหานคร 
 
๔. ระยะเวลาโครงการ 
 เดือนเมษายน – พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 
๕. รายละเอียดการประกวดของโครงการ  

 ๑) กติกาการประกวด 
 ๑.๑ หัวข้อคลิปวิดีโอ ถ่ายคลิปเรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หรือ  
การป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน ในรูปแบบของตัวเองหรือทีม 
          ๑.๒ ความยาวของคลิปวิดีโอ เนื้อหาของคลิปที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีความยาวไม่เกิน 
๑ นาที รวม Title และ End credits (ถ้ามี) 
          ๑.๓ รูปแบบไฟล์และขนาดของคลิปวิดีโอ ความละเอียดของไฟล์ผลงานไม่ต่ ากว่า 720P 
(๑๒๘๐ x ๗๒๐) ประเภทไฟล์ wmv, mpg mp4, mov, flv เท่านั้น 
 ๒) หลักเกณฑ์ในการส่งคลิปวิดีโอประกวด 
 ๒.๑ ผู้ที่ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายคลิปวิดีโอนั้น ๆ ด้วยตนเองห้ามน าคลิป
วิดีโอของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่น โดยเด็ดขาด  
         ๒.๒ คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยออกสื่อสาธารณะ หรือการประกวด ชมรม หรือ
องค์กรอื่นใดและต้องเป็นคลิปวิดีโอที่ไม่มีลิขสิทธิ์ ผูกพันกับองค์กรใด ๆ 
 ๒.๓ หากคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดปรากฏภาพวัตถุหรือบุคคลอื่นใด ผู้เข้าประกวดต้อง
รับรองว่าได้รับความยินยอมจากเจ้าของวัตถุ และบุคคลที่ปรากฏอยู่ในภาพ หรือผู้เข้าประกวดมีสิทธิอื่น
ใดโดยชอบ ด้วยกฎหมายในการถ่ายภาพนั้น 
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 ๒.๔ โครงการ สื่อสา(ร)น ผ่านเยาวรุ่น มีสิทธิ์ในการพิจารณาปฏิเสธคลิปวิดีโอ หรือไม่เผยแพร่
คลิปวิดีโอที่ส่งประกวด ที่เห็นว่าไม่เหมาะสม เช่น ขัดต่อกฎหมาย ละเมิดต่อลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอื่น ๆ  
ของบุคคลใด 

  ๒.๕ หากปรากฏว่าคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดไม่ได้เป็นไปตามกฎกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่ก าหนดไว้ 
หรือมีภาพ ที่ไม่เหมาะสม โครงการ สื่อสา(ร)น ผ่านเยาวรุ่น มีอ านาจในการตัดสินให้คลิปวิดีโอนั้นเป็น
โมฆะ 
  ๒.๖ คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ 
วุฒิสภา และผู้สนับสนุนหลัก โดยผู้สนับสนุนมีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่คลิปวิดีโอเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของคลิปวิดีโอ 
            ๒.๗ ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งมอบไฟล์คลิปวิดีโอที่มีความละเอียดสูง ไม่มีลายน้ า และไม่ติด
ลิขสิทธิ์ภาพหรือเพลงใด หรือเครดิตใด ๆ ให้แก่ โครงการ สื่อสา(ร)น ผ่านเยาวรุ่น 
            ๒.๘ โครงการ สื่อสา(ร)น ผ่านเยาวรุ่น ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและ
เงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
           ๒.๙ การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 ๓) เกณฑ์การตัดสิน 
      ๓.๑ ความคิดสร้างสรรค์           ๒๐  คะแนน 
      ๓.๒ เนื้อหา                         ๓๐  คะแนน 
      ๓.๓ เทคนิคการเล่าเรื่อง           ๒๐  คะแนน 
      ๓.๔ การใช้ภาษาและการสื่อสาร  ๒๐  คะแนน     
     ๓.๕ คุณภาพในการผลิต   ๑๐  คะแนน 
 
 ๔) การส่งใบสมัครและผลงาน 
 ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.senate.go.th และช่องทางประชาสัมพันธ์
ของโครงการ โดยส่งใบสมัครและเอกสารตามรายการในใบสมัครพร้อมผลงานไปยังฝ่ายเลขานุการ
คณะท างานเสริมสร้างและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมโครงการสื่อสา(ร)น ผ่านเยาวรุ่น  โทรศัพท์ 
๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๕ – ๖  ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยเลือกช่องทางใด
ช่องทางหนึ่ง ดังนี้ 
 ๔.๑ ส่งด้วยตัวเอง  ในวันและเวลาราชการ ได้ที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ ๑๑๑๑ 
อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ (กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการ
พัฒนาสังคมฯ ส านักกรรมาธิการ ๓) (แนบผลงานลงแผ่น CD หรือ DVD) 
 ๔.๒ ส่งทางไปรษณีย์  โดยให้วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดโครงการ สื่อสา(ร)น ผ่านเยาวรุ่น” 
ไปยัง ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ ๑๑๑๑ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ถนนสามเสน เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ (กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ ส านักกรรมาธิการ ๓) โดยจะพิจารณา
จากวันประทับตราส่งไปรษณีย์เป็นส าคัญ (แนบผลงานลงแผ่น CD หรือ DVD) 
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 ๔.๓ ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ senate9225@gmail.com (อัปโหลดผลงานลง 
Google Drive ตั้งค่าการแชร์เป็น “ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนที่มีลิงก์จะดูได้” คัดลอกลิงก์ผลงานแนบมากับ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบุหัวข้อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และชื่อไฟล์ว่า “ประกวดโครงการ สื่อสา(ร)น 
ผ่านเยาวรุ่น ชื่อทีม/ชื่อผู้สมัคร”) 
 ๕) รางวัล 
 รายละเอียดรางวัล แบ่งเป็นดังนี้ 
           ๕.๑ ประเภทบุคคล 
       - รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
       - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเงินรางวัล เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และ
เกียรติบัตร 
       - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเงินรางวัล เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และ
เกียรติบัตร        
  - รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ได้รับเงินรางวัลๆ ละ ๑๐,๐๐๐บาท เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
           ๕.๒ ประเภททีม 
                 - รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเงินรางวัล เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และ
เกียรติบัตร 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเงินรางวัล เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และ
เกียรติบัตร        
 - รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ได้รับเงินรางวัลๆ ละ ๑๐,๐๐๐บาท เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
 ๖) ช่องทางประชาสัมพันธ์และติดต่อโครงการ 

 ฝ่ายเลขานุการคณะท างานเสริมสร้างและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมโครงการสื่อสา(ร)น 
ผ่านเยาวรุ่น โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๕ – ๖ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ ๑๑๑๑ 
อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ (กลุ่มงาน
คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ ส านักกรรมาธิการ ๓) 

 www.senate.go.th 
 Facebook Fan page SenateThailand 

 ๗) แผนการด าเนินงาน 
           ๗.๑ ประชุมเตรียมงาน เดือนเมษายน ๒๕๖๔  
           ๗.๒ เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
           ๗.๓ การพิจารณาตัดสิน 
  รอบที่ ๑ พิจารณาคัดกรองผลงานตามคุณสมบัติ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
  รอบที่ ๒ พิจารณาคัดสรร วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
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            รอบที่ ๓ พิจารณาตัดสิน วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
          ๗.๔ การประกาศผลและพิธีมอบรางวัล 
                  ประกาศผล วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผ่านทางช่องทางประชาสัมพันธ์ของโครงการ และ
มอบรางวัล วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ วุฒิสภา อาคารรัฐสภา เลขที่ ๑๑๑๑ ถนนสามเสน  
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต  กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 
 
๖. เป้าหมายของโครงการ 
 ๖.๑ ผลผลิต (Output) ของโครงการ/ค่าเป้าหมาย 
  การจัดการแข่งขันการผลิตสื่อในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้นความยาวไม่เกิน ๑ นาที จ านวน ๑ ครั้ง 
 ๖.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
 ๑) เด็กและเยาวชน ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ ๗๖ จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ร่วมจัดส่งคลิป 
เข้าประกวดอย่างน้อยจ านวน ๓๐ คลิป   
                ๒) เด็กและเยาวชนมีระดับการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น และการป้องกันปัญหายาเสพติด ร้อยละ ๘๐  
 
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ร่วมกับคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 
 
๘. ผู้ประสานงานพร้อมข้อมูลติดต่อ 
 ๑. นางเพชรรัตน์  มหาสิงห์ โทร. ๐๘ ๒๖๓๖ ๒๖๔๑ 
 ๒. นางสาวฉัตรสุดา  ศิริวงศ์ โทร. ๐๘ ๖๔๑๓ ๐๓๖๓ 
 ๓. นายปิยะพงษ์  น้อยเจริญ โทร. ๐๘ ๘๖๕๗ ๗๗๘๓ 

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

 
 
 
 
 
 
 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกลา่วไดต้าม QR Code ด้านบนนี ้
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ใบสมัคร 
โครงการ สื่อสา(ร)น ผา่นเยาวรุ่น 

---------------------------------------- 

๑. กรณสีมัครรายบุคคล  

ชือ่ผู้สมัคร นาย/นาง/นางสาว ...............................................นามสกุล...................................... 
ที่อยู่ เลขที ่............ ตรอก/ซอย................................ 
ถนน ................... แขวง/ต าบล .............................................. เขต/อ าเภอ ...............................  
จังหวดั.................................. รหัสไปรษณีย์ ......................  
Email : …………………………………………………………. 
โทรศัพทเ์คลื่อนที ่: ..................................... 
 

๒. กรณสีมัครเป็นทีม ชื่อทีม...................................... 
รายชื่อสมาชิกผู้รว่มทมี  

๑) ชื่อ นาย/นาง/นางสาว ...............................................นามสกุล...................................... 

๒) ชื่อ นาย/นาง/นางสาว ...............................................นามสกุล...................................... 

๓) .......................................... 

* ขอ้มูลผู้ประสานงาน/หัวหน้าทีม (ที่สามารถตดิต่อได้สะดวก)  

          ชื่อ นาย/นาง/นางสาว ...............................................นามสกุล...................................... 

ที่อยู่ เลขที ่............ ตรอก/ซอย................................ถนน .......................................... 

แขวง/ต าบล .............................................. เขต/อ าเภอ ...............................  

จังหวดั.................................. รหัสไปรษณีย์ ...................... Email : ………………………………. 

 โทรศัพทเ์คลื่อนที ่: ..................................... 

 

๓. เอกสารแนบการสมัคร  

หลักฐานในการแสดงตน เชน่ ส าเนาบตัรประชาชน หรอืบัตรประจ าตัวนักเรียน/ นสิิต/ นักศึกษา 
ของผู้สมคัร จ านวน ๑ ชุด / คน ลงนามรบัรองส าเนาถกูต้อง 
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ข้อตกลงของผู้สมัคร 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...................................................นามสกุล................................................ หรือ
ทีม............................... ชื่อผู้ประสานงาน/หัวหน้าทีม นาย/นาง/นางสาว...................................................
นามสกุล....................................... ขอรับรองว่าได้อ่านกติกาเงื่อนไขและรายละเอียดในการประกวดแล้ว 
และมีความเข้าใจ รวมถึงจะปฏิบัติตามข้อก าหนดข้างต้นทุกประการ และยอมรับว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
ประกาศนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงด้วย 

 

 

 ลงชื่อ..................................................... ผู้สมัคร/ผูป้ระสานงาน/หัวหน้าทีม             
   (.............................................................)  

    วนัที่ ........../.............................../............ 

 


