
การประกวดคลิปวิดีโอกิจกรรมจิตอาสา รักษ์บ้านรักษ์ถิ่น  
 

หลักการและเหตุผล  
ในสภาพสังคมปัจจุบันที่โลกเจรญิก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยัง้ทางด้านเศรษฐกจิและเทคโนโลยีซึง่เป็นความ

เจริญก้าวหน้าแตเ่พียงทางด้านวัตถุและได้เกิดความเสื่อมทางด้านจิตใจ เด็ก และเยาวชน นักเรียนนกัศึกษาซึ่งเป็น
ความหวังของประเทศชาติและเป็นอนาคตของประเทศ ต่างด าเนินชีวิตในรูปแบบต่างคน ต่างอยู่ไม่สนใจ
สิ่งแวดล้อมหรือผู้คนรอบตัว ขาดปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างและอาจลมืเรื่องความมีน้ าใจเอือ้เฟื้อ เสียสละ       
ซึ่งเป็นสิง่ส าคัญในการด าเนินชีวิตในสงัคม  

ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องปลกูฝงัอุดมการณ์ในเรื่องการเป็นผู้น าทีเ่สียสละและจิตสาธารณะ 
มวิีสัยทัศน์ที่ถูกต้องชัดเจนและกล้าแสดงออกในสิ่งที่ควร ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแกส่ังคมและผูอ้ื่น 
โดยผ่านกิจกรรมจิตอาสา ซึง่เป็นกจิกรรมที่ช่วยสร้างและกลัน่กรองบุคคลให้มีหัวใจจิตอาสา เสียสละ 
เพื่อประโยชนส์่วนรวม กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม 

 

วัตถุประสงค์   
 1. เพื่อสง่เสรมิใหส้ถานศึกษา /ครูผู้สอน/นักเรียนมสี่วนร่วมร่วมในการท ากิจกรรมจิตอาสา  
 2. เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรตสิถานศึกษา /ครูผู้สอน/นักเรียนที่ท ากิจกรรม จิตอาสา  
 3. เพื่อเผยแพรผ่ลการด าเนินกิจกรรมจิตอาสาของสถานศึกษา /ครูผู้สอน/นักเรียนให้ประจักษ์แก่สงัคม  
ในรูปแบบคลปิวิดีโอ 
 

ประเภทรางวัล 
1. รางวัลประเภทสถานศึกษา    

1.1 สถานศึกษาระดับประถมศึกษา  
   1) สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา ( นร.1-120 คน) 
   2) สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา ( นร.121-500 คน) 
   3) สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา ( นร.501-ข้ึนไป) 
   4) สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ( นร.1-250 คน) 

5) สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ( นร.251 คน ข้ึนไป) 
  1.1.2 สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
   1) สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ( นร.1-250 คน) 

2) สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ( นร.251-500 คน) 
3) สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ( นร.501 คน ข้ึนไป) 

  1.1.3 สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา / ศูนย์ กศน.อ าเภอ /  
  1.1.4 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  
 2. รางวัลประเภทครูผูส้อน 

2.1.1 ครูผู้สอนในสถานศึกษาระดบัประถมศึกษา  
   1) ครูผู้สอนในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดบัประถมศึกษา ( นร.1-120 คน) 



   2) ครูผู้สอนในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดบัประถมศึกษา ( นร.121-500 คน) 
   3) ครูผู้สอนในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดบัประถมศึกษา ( นร.501-ข้ึนไป) 
   4) สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ( นร.1-250 คน) 

5) สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ( นร.251 คน ข้ึนไป) 
  2.1.2 ครูผู้สอนในสถานศึกษาระดบัมัธยมศึกษา 
   1) ครูผู้สอนในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดบัมัธยมศึกษา ( นร.1-250 คน) 

2) ครูผู้สอนในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดบัมัธยมศึกษา ( นร.251-500 คน) 
3) ครูผู้สอนในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดบัมัธยมศึกษา ( นร.501 คน ข้ึนไป) 

  2.1.3 ครูผู้สอนในสถานศึกษาระดบัอาชีวศึกษา / ศูนย์ กศน.อ าเภอ   
  2.1.4 ครูผู้สอนในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา  
 3. รางวัลประเภทนักเรียน นักศึกษา  

3.1.1 นักเรียนในสถานศึกษาระดับประถมศกึษา  
   1) นักเรียนในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา ( นร.1-120 คน) 
   2) นักเรียนในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา ( นร.121-500 คน) 
   3) นักเรียนในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา ( นร.501-ข้ึนไป) 
   4) สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ( นร.1-250 คน) 

5) สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ( นร.251 คน ข้ึนไป) 
  3.1.2 ครูผู้สอนในสถานศึกษาระดบัมัธยมศึกษา 
   1) นักเรียนในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ( นร.1-250 คน) 

2) นักเรียนในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ( นร.251-500 คน) 
3) นักเรียนในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ( นร.501 คน ข้ึนไป) 

  3.1.3 นักศึกษาในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา / ศูนย์ กศน.อ าเภอ   
  3.1.4 นักศึกษาในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  
 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
 สถานศึกษา/ครูผูส้อน/นักเรียนนกัศึกษา ต้องเป็นสถานศึกษา/ครูผู้สอน/นักเรียนนักศึกษา ในจังหวัด
ก าแพงเพชร  
   

เกณฑ์การตัดสิน  
 1. เป็นโครงการ/กิจกรรมจิตอาสาทีเ่กี่ยวข้องกบัการพัฒนา โรงเรียน ชุมชน สังคมด้านใดด้านหนึง่        
ที่ด าเนินการในระหว่างปีการศึกษา 2561-2563   (25 คะแนน)  
 2. ประโยชน์ของโครงการ/กจิกรรม  (25 คะแนน) 
 3. ความส าเรจ็ของโครงการ/กิจกรรม  (25 คะแนน) 
 4. การมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง  (10 คะแนน) 
 5. การน าเสนอผลงาน (15 คะแนน)  
 



การมอบรางวัล  
 1. สถานศึกษาที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะรบัเกียรติบัตรทกุแห่งและในแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลดงันี้  
  1.1 รางวัลชนะเลิศ      1 รางวัล  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรพร้อมกรอบ   
  1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     1 รางวัล  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรพรอ้มกรอบ 
  1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     1 รางวัล  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรพรอ้มกรอบ 
  1.4 รางวัลชมเชย                ได้รับรางวัลเกียรติบัตร 
 2. ครูผู้สอนที่สง่ผลงานเข้าประกวดจะรับเกียรติบัตรทุกแห่งและในแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลดงันี้  
  1.1 รางวัลชนะเลิศ      1 รางวัล  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรพร้อมกรอบ   
  1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     1 รางวัล  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรพรอ้มกรอบ 
  1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     1 รางวัล  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรพรอ้มกรอบ 
  1.4 รางวัลชมเชย                ได้รับรางวัลเกียรติบัตร 

3. นักเรียน/นักศึกษาทีส่่งผลงานเข้าประกวดจะรับเกียรตบิตัรทุกคน และในแต่ละประเภทจะได้รบัรางวัล
ดังนี ้

2.1 รางวัลชนะเลิศ      1 รางวัล  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรพร้อมกรอบ   
  2.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     1 รางวัล  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรพรอ้มกรอบ 
  2.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     1 รางวัล  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรพรอ้มกรอบ 
  2.4 รางวัลชมเชย                ได้รับรางวัลเกียรติบัตร 
 

เง่ือนไขการประกวด  

1. การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นทีส่ิ้นสุด  
2. การน าเสนอผลงานสามารถน าเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอต้องน าเสนอให้ครบตามองค์ประกอบตาม

เกณฑ์การตัดสินผลงาน เป็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายท าข้ึนใหม่ ไม่น าผลงานของของผู้อื่นมาใช้ ต้องไมล่ะเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่น   

3. เนื้อหาในคลปิวิดีโอต้องไมม่ีการพาดพิงเรื่องการเมือง/ก่อให้เกิดความขัดแย้งใด ๆ และต้องไม่ลบหลู่       
ต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยค าทีเ่ป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิด         
ความแตกแยกในสังคม รวมทัง้ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลกัศาสนาใด  

4. ต้องสื่อสารความหมายตามหัวข้อทีก่ าหนด ความน่าสนใจของการน าเสนอ ความคิดสร้างสรรค์ และ      
ความชัดเจนในการน าเสนอ การเล่าเรื่องและความสมบรูณ์ของภาพและเสียง  

5. ต้องมีความยาวไม่ต่ ากว่า 3 นาที แต่ไม่เกิน 7 นาที (รวม Intro, Titleและ End Credit)  
6. ผลงานที่สง่เข้าประกวดสามารถน าไป แก้ไข ปรบัปรุง และเผยแพร่ในสือ่ต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้อง         

ขออนุญาต  
7. ผู้เข้าประกวดจะต้องท าการโพสต์ผลงานของท่านผ่าน Youtube และ Facebook โดยตั้งเป็น        

สาธารณะ  
 
 



ก าหนดการส่งผลงาน 
 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดย ส่งใบสมัครและผลงานโดยตรง                
หรือทางไปรษณีย์ที่ ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดก าแพงเพชร เลขที่ 8  ถนนปิ่นด าริห์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 64120 หรือทางออนไลน์ ที่ pojjanee.to@opse.moe.go.th   
หรือโทร 083-9546025  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอกิจกรรมจิตอาสา รักษ์บ้านรักษ์ถิ่น  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชร  

 
 
ช่ือผลงาน............................................................................................................................. ................................. 
ช่ือเจ้าของผลงาน……………………………………………………………………………………………………………...............……… 
โรงเรียน………………………………………………………..สังกัด....................................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์..................................................E-mail……………………………………………………………………….. 
ประเภท         สถานศึกษา              ครูผู้สอน              นักเรียน/นักศึกษา 
             สถานศึกษาระดับประถมศึกษา  
   สถานศึกษาทีเ่ปิดสอนระดับประถมศึกษา ( นร.1-120 คน) 
   สถานศึกษาทีเ่ปิดสอนระดับประถมศึกษา ( นร.121-500 คน) 
   สถานศึกษาทีเ่ปิดสอนระดับประถมศึกษา ( นร.501-ข้ึนไป) 
   สถานศึกษาทีเ่ปิดสอนระดับประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ( นร.1-250 คน) 

สถานศึกษาทีเ่ปิดสอนระดับประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ( นร.251คน ข้ึนไป) 
 
            สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
   สถานศึกษาทีเ่ปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ( นร.1-250 คน) 

สถานศึกษาทีเ่ปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ( นร.251-500 คน) 
สถานศึกษาทีเ่ปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ( นร.501 คน ข้ึนไป) 

  สถานศึกษาระดบัอาชีวศึกษา / ศูนย์ กศน.อ าเภอ   
  สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
 
รายละเอียดการน าเสนอผลงาน  
๑. หลักการ/เหตผุลของการด าเนินกจิกรรม 
    .................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... .................................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................ 
................................................................................................................................ ......................................... 
๒. จุดประสงค์ 
    .................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
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