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โครงการลมหายใจไรมลทิน 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 มูลนิธิลมหายใจไรมลทิน กอตั้งข้ึนเม่ือป 2550 โดยบริษัท สื่อสากล จํากัด ผูจัดงาน “มหกรรมยานยนต” 
ภายใตการสนับสนุนของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
 แนวคิดและวัตถุประสงคในการจัดตั้งมูลนิธิฯ เกิดข้ึนจากการตระหนักถึงความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
ในสองสถานะ ท่ีมิอาจแยกออกจากกันได นั่นคือสถานะสมาชิกของอุตสาหกรรมยานยนต และสถานะท่ีเปนสวนหนึ่ง
ของสังคมไทยโดยเล็งเห็นวา ปญหาของยานยนต คือเปนตัวการสรางมลพิษในอากาศ สวนปญหาใหญของสังคมไทย 
คือการทุจริตคอรรัพชันท่ีเกิดข้ึนในทุกระดับ 
 ดวยเหตุนี้ เปาหมายสําคัญของมูลนิธิฯ ในดานยานยนต จึงไดแกการสนับสนุนใหอากาศ          
และสภาพแวดลอมปลอดมลพิษจากการผลิต และการใชยานยนต  โดยมูลนิธิฯ ไดรวมกับบริษัทรถยนตทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายเงินแดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี          
เพ่ือสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาเปนประจําทุกป  
 สวนดานสังคม มูลนิธิฯ ไดรณรงคปลูกฝงคานิยมแหงความซ่ือสัตยสุจริตใหแกเด็กและเยาวชน         
ท่ัวประเทศผานกิจกรรมตางๆ พรอมสรางเครือขายเด็กและเยาวชนใหเปนแกนนําในการรณรงคดังกลาว            
อยางกวางขวางและตอเนื่อง จนถึงปจจุบัน มีเด็กและเยาวชนเขารวมกิจกรรมกับมูลนิธิฯ กวา 25,000 คน               
และมีสถานศึกษาใหความรวมมือเปนเครือขายของมูลนิธิฯ กวา 2,000 แหง  
 

2. วัตถุประสงค 
   2.1 เพ่ือรณรงคเสริมสรางคานิยมแหงความซ่ือสัตยสุจริตแกเด็กและเยาวชนท่ัวประเทศ เครือขายเด็ก          

และเยาวชน และประชาชนท่ัวไป 
 2.2  เพ่ือสรางเครือขายเด็กและเยาวชน ใหเปนแกนนําในการรณรงคเสริมสรางคานิยม และแนวทาง                  

การดําเนินชีวิตตามปรัชญา และวัตถุประสงคของมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด (www.fact.or.th) 
 

3. ผูดําเนินโครงการ 
 3.1  กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) 
 3.2  มูลนิธิลมหายใจไรมลทิน 
 

4. กลุมเปาหมาย 
 4.1 เด็กและเยาวชนท่ีกําลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษา ตั้งแตระดับปฐมวัย ถึงอุดมศึกษา และเครือขายเด็ก

และเยาวชน 
 4.2 เด็กและเยาวชนท่ีเคยไดรับรางวัลจากมูลนิธิ “ลมหายใจไรมลทิน” 
 4.3 ประชาชนท่ัวไป 
 
 

5.   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
5.1  เด็กและเยาวชนท่ัวประเทศ เครือขายเด็กและเยาวชน ประชาชนท่ัวไป มีสวนรวมในการรณรงคเสริมสราง

คานิยมแหงความซ่ือสัตยสุจริต โดยการสงผลงานเขารวมประกวด 4 ประเภท 
5.2  มีเครือขายเด็กและเยาวชนท่ีเปนแกนนําในการรณรงคเสริมสรางคานิยมและแนวทางในการดําเนินชีวิต

ตามปรัชญา และวัตถุประสงคของมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด (www.fact.or.th) 
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กิจกรรมโครงการลมหายใจไรมลทิน ประจําป 2565 

 

ตามแนวคิดหลักของโครงการ “จะคิด ทํา สอนอยางไร” เพ่ือเสริมสรางคานิยมแหงความซ่ือสัตยสุจริต 
 

แบงเปน 4 ประเภท ไดแก 
 

1. การประกวดเรียงความเสริมสรางคานิยมแหงความซ่ือสัตยสุจริต 
 หัวขอ “ประเทศชาติรุงเรือง เพราะพลเมืองซ่ือสัตยสุจริต” 
 1.1 ผูเขาประกวดแบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก 
   1.1.1 ระดับประถมศึกษา 
   1.1.2 ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเทา (ปวช.) 
   1.1.3 ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเทา (ปวส.) และอุดมศึกษา 
2. การประกวดรองเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “คิดดี ทําด”ี และเพลง “ดวยลมหายใจท่ีไรมลทิน” 
 2.1 เพลง “คิดดี ทําดี” ผูเขาประกวดแบงออกเปน 1 ระดับ 2 ประเภท ไดแก   

2.1.1 ระดับประถมศึกษา 
   - ประเภทเดี่ยว 
   - ประเภทหมู 

 2.2 เพลง “ดวยลมหายใจท่ีไรมลทิน” ผูเขาประกวดแบงออกเปน 1 ระดับ 2 ประเภท ไดแก 
2.2.1 ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเทา (ปวช.) 
   - ประเภทเดี่ยว 
   - ประเภทหมู 
2.2.2 ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเทา (ปวส.) และอุดมศึกษา  
   - ประเภทเดี่ยว 
   - ประเภทขับรองประสานเสียง 

3. การประกวดวาดภาพศิลปะสะทอนคานิยมแหงความซ่ือสัตยสุจริต 
 หัวขอ “น้ําคือลมหายใจเดียวกัน” 

        แนวคิด “น้ํา” เปรียบเสมือนลมหายใจของทุกสรรพสิ่งบนโลก ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย 
     “น้ํา” สรางความเสียหาย เพราะมนุษยไรจิตสํานึก ทําใหน้ําตองกลายเปนผูราย ทําลายทุกสิ่ง 

 3.1 ผูเขาประกวดแบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก 
    3.1.1 ระดับปฐมวัย  
    3.1.2 ระดับประถมศึกษา  
     3.1.3 ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเทา (ปวช.) 
4. การประกวดวิดีโอคลิปสะทอนคานิยมแหงความซ่ือสัตยสุจริต 
 หัวขอ “ซ่ือสัตยสุจริต ชีวิตออนไลน” Season 2 
 4.1 ผูเขาประกวด แบงออกเปน 2 ระดับ ไดแก 
   4.1.1 ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเทา (ปวช.) 
   4.1.2 ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเทา (ปวส.) และอุดมศึกษา  
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รายละเอียดการประกวดกิจกรรมตามโครงการลมหายใจไรมลทิน จํานวน 4 ประเภท ดังนี้ 
1. การประกวดเรียงความเสริมสรางคานิยมแหงความซ่ือสัตยสุจริต 

หลักเกณฑการประกวด 
  1.1 หัวขอ “ประเทศชาติรุงเรือง เพราะพลเมืองซ่ือสัตยสุจริต”  
  1.2 ผูเขาประกวดแบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก 
  1.2.1  ระดับประถมศึกษา 
  1.2.2  ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเทา (ปวช.) 

 1.2.3  ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเทา (ปวส.) และอุดมศึกษา  
 1.3 ความยาวเต็ม 1 หนากระดาษ A4 
 1.4 พิมพดวยคอมพิวเตอรเทานั้น แบบอักษร Angsana New ขนาด 16 Point 
 1.5 เกณฑการใหคะแนน ประกอบดวย 

- ดานเนื้อหา     60 คะแนน 
- ดานความถูกตองตามหลักภาษา   25  คะแนน 
- ดานความคิดสรางสรรค    15  คะแนน 

 รวม    100  คะแนน 
1.6 ผูเขาประกวดตองสงผลงานพรอมใบสมัครไปยัง มูลนิธิลมหายใจไรมลทิน ภายในวันจันทรท่ี 31 ตุลาคม 2565    

โดยถือตราประทับไปรษณียตนทางเปนสําคัญ 
1.7 นักเรียน/นักศึกษา/ชมรม หรือองคกร ท่ีสงผลงานเขาประกวดทุกประเภทตองมีหนังสือรับรองจาก 

สถานศึกษา/ชมรม หรือองคกร 
1.8   ผลงานท่ีสงเขาประกวดท้ังหมดถือเปนลิขสิทธิ์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน และมูลนิธิลมหายใจไรมลทิน 

คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการดัดแปลงแกไขผลงาน รวมถึงเผยแพรประชาสัมพันธผลงาน เพ่ือประโยชน
ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยมิตองไดรับอนุญาต 

1.9 ตองเปนผลงานท่ีจัดทําข้ึนมาใหม เพ่ือสงเขาประกวดในกิจกรรมนี้เทานั้น รวมท้ังไมเคยสงเขาประกวด 
หรือไดรับรางวัลจากการประกวดรายการใดมากอน หากไดรับรางวัลและถูกตรวจพบภายหลังจะถือเปนโมฆะ  

1.10 การสงผลงานตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 
1.11 ผูท่ีเคยไดรับรางวัลท่ี 1 ประเภทนี ้ยกเวนเปลี่ยนระดับการศึกษา ขอสงวนสิทธิ์ในการสงผลงานเขาประกวดครั้งตอไป 
รางวัลแตละประเภทแบงเปน 
1. ระดับประถมศึกษา 

 รางวัลท่ี 1 ทุนการศึกษา  8,000  บาท 
 รางวัลท่ี 2  ทุนการศึกษา  5,000  บาท 
 รางวัลท่ี 3  ทุนการศึกษา  3,000  บาท 
 รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวลัละ  1,500  บาท 

2. ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเทา (ปวช.) 
รางวัลท่ี 1    ทุนการศึกษา  9,000  บาท 
รางวัลท่ี 2    ทุนการศึกษา  6,000  บาท 
รางวัลท่ี 3    ทุนการศึกษา  4,000  บาท 
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ  1,500  บาท 

3. ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเทา (ปวส.) และอุดมศึกษา 
รางวัลท่ี 1  ทุนการศึกษา  10,000  บาท 
รางวัลท่ี 2  ทุนการศึกษา    7,000  บาท 
รางวัลท่ี 3  ทุนการศึกษา    5,000  บาท 
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท 
 



4 
2. การประกวดรองเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “คิดด ีทําด”ี และเพลง “ดวยลมหายใจท่ีไรมลทิน” 

หลักเกณฑการประกวด 
2.1 ผูเขาประกวดแบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก 

 2.1.1 ระดับประถมศึกษา (เพลง “คิดดี ทําดี”) 
 - ประเภทเดี่ยว 
 - ประเภทหมู 

 2.1.2 ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเทา (ปวช.) (เพลง “ดวยลมหายใจท่ีไรมลทิน”) 
 - ประเภทเดี่ยว 
 - ประเภทหมู 

 2.1.3 ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเทา (ปวส.) และอุดมศึกษา (เพลง “ดวยลมหายใจท่ีไรมลทิน”) 
 - ประเภทเดี่ยว  
 - ประเภทขับรองประสานเสียง 

2.2 การสงผลงานเขาประกวดรองเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “คิดดี ทําดี” 
 2.2.1 ระดับประถมศึกษา 

 - ประเภทเดี่ยว 
 - ประเภทหมู 

2.2.2 ใชเนื้อรอง/เพลง “คิดดี ทําดี” ตามท่ีโครงการกําหนดเทานั้น ผูเขาประกวดสามารถเลือกใช Backing Track 
ท่ีมีใหเทานั้น หามเปล่ียนแปลงเนื้อรอง โดยสามารถดาวนโหลด จากเว็บไซต www.lomhaijai.org 
หรือ www.dcy.go.th และตองเปน Backing Track สําหรับการประกวด ในป 2565 เทานั้น 

  2.2.3  กรณีขับรองประเภทหมู เพลง “คิดด ีทําด”ี จํานวนผูรองตั้งแต 3 คนข้ึนไป 
2.3 การสงผลงานเขาประกวดรองเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ดวยลมหายใจท่ีไรมลทิน” 

  2.3.1 ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเทา (ปวช.)  
 - ประเภทเดี่ยว 
 - ประเภทหมู 

 2.3.2 ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเทา (ปวส.) และอุดมศึกษา  
 - ประเภทเดี่ยว  
 - ประเภทขับรองประสานเสียง 

2.3.3 ใชเนื้อรอง/เพลง “ดวยลมหายใจท่ีไรมลทิน” ตามท่ีโครงการกําหนดเทานั้น ผูเขาประกวดสามารถ
เลือกใช Backing Track ท่ีมีใหเทานั้น หามเปล่ียนแปลงเนื้อรอง โดยสามารถดาวนโหลดจากเว็บไซต 
www.lomhaijai.org หรือ www.dcy.go.th และตองเปน Backing Track สําหรับการประกวด            
ในป 2565 เทานั้น 

2.3.4 กรณีขับรองประเภทหมู เพลง “ดวยลมหายใจท่ีไรมลทิน” จํานวนผูรองตั้งแต 3 คนข้ึนไป 
 2.4 หามตอเติม ตัดทอน หรือทําใหทํานองหรือคํารองของเพลงเปล่ียนแปลงไป แมวาการเปล่ียนแปลงนั้น              

จะมิไดกอใหเกิดความเสียหายแกบทเพลงก็ตาม 
2.5 หามใชเทคนิคในการบันทึกเสียงท่ีทําใหเสียงดีข้ึน 
  -  หามใชอุปกรณในการบันทึกเสียง (Autotune, etc.) ปรับแกระดับเสียงสูงต่ํา เพ่ือแกเสียงท่ีไมตรงโนต 
  -  หามใชอุปกรณการบันทึกเสียง เชน เครื่องทํา Delay หรือ Vibrato ชวยในการขับรองเพ่ือใหเกิดทักษะ

ในการใชลูกคอ (Vibrato) 
  -  หามใชอุปกรณการบันทึกเสียง Harmonizer ท่ีทําใหเกิดการประสานเสียงโดยอัตโนมัติ  
2.6 สําหรับประเภทระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเทา (ปวช.) ผูเขาประกวด

สามารถสงผลงานไดเพียง 1 คน 1 ประเภท เทานั้น 
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2.7 สําหรับประเภทขับรองประสานเสียง เฉพาะระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเทา (ปวส.) และอุดมศึกษา

สงประกวดเทานั้น โดยขับรองประสานเสียงตามตนแบบการเรียบเรียงเสียงประสานแบบ Acapella 
สามารถดาวนโหลดจากเว็บไซต www.lomhaijai.org หรือ www.dcy.go.th กรณีขับรองประเภทขับรอง
ประสานเสียง สมาชิกในทีม/คณะ สามารถสงประกวดประเภทเดี่ยวได 

 2.8 บันทึกเสียงลงในแผนซีดี หรือ Flash Drive ในรูปแบบไฟล .mp3 เทานั้น 
 2.9 เกณฑการใหคะแนน ประกอบดวย 
 - ดานทักษะการรอง/น้ําเสียง    50 คะแนน 
 - ดานทํานอง/จังหวะ    30 คะแนน 
 - ดานความถูกตองของคํารอง/การออกเสียง  20 คะแนน 

 รวม           100  คะแนน  
2.10 ผูเขาประกวดตองสงผลงานพรอมใบสมัครไปยัง มูลนิธิลมหายใจไรมลทิน ภายในวันจันทรท่ี 31 ตุลาคม 2565   

โดยถือตราประทับไปรษณียตนทางเปนสําคัญ 
2.11  นักเรียน/นักศึกษา/ชมรม หรือองคกร ท่ีสงผลงานเขาประกวดทุกประเภทตองมีหนังสือรับรองจาก 

สถานศึกษา/ชมรม หรือองคกร สําหรับประเภทหมู และประเภทขับรองประสานเสียง ขอใหระบุช่ือ
อาจารยผูควบคุมทีมในใบสมัคร 

2.12  ผลงานท่ีสงเขาประกวดท้ังหมดถือเปนลิขสิทธิ์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน และมูลนิธิลมหายใจไรมลทิน 
คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการดัดแปลงแกไขผลงาน รวมถึงเผยแพรประชาสัมพันธผลงาน เพ่ือประโยชน
ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยมิตองไดรับอนุญาต 

2.13 ผูเขาประกวดท่ีผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการจะตองเขามารองเพลงท่ีสงประกวด ตอหนา
คณะกรรมการในระหวางการตัดสิน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

2.14 การสงผลงานตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 
2.15 ผูท่ีเคยไดรับรางวัลท่ี 1 ประเภทนี้ ท้ังประเภทเดี่ยวและประเภทหมู ยกเวนเปลี่ยนระดับการศึกษา               

ขอสงวนสิทธิ์ในการสงผลงานเขาประกวดครั้งตอไป 
รางวัลแตละประเภทแบงเปน 
1.  ระดับประถมศึกษา 

 - ประเภทเดี่ยว 
   รางวัลท่ี 1 ทุนการศึกษา   8,000  บาท 
   รางวัลท่ี 2  ทุนการศึกษา   5,000  บาท 
   รางวัลท่ี 3  ทุนการศึกษา   3,000  บาท 
   รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ  1,500  บาท 
 - ประเภทหมู 
   รางวัลท่ี 1 ทุนการศึกษา   8,000  บาท 
   รางวัลท่ี 2  ทุนการศึกษา   5,000  บาท 
   รางวัลท่ี 3  ทุนการศึกษา   3,000  บาท 

 รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ  2,000     บาท 
2. ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเทา (ปวช.) 

 - ประเภทเดี่ยว 
   รางวัลท่ี 1 ทุนการศึกษา   9,000  บาท 
   รางวัลท่ี 2  ทุนการศึกษา   6,000  บาท 
   รางวัลท่ี 3  ทุนการศึกษา   4,000  บาท 

 รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ  1,500     บาท 
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  - ประเภทหมู 
   รางวัลท่ี 1 ทุนการศึกษา   9,000  บาท 
   รางวัลท่ี 2  ทุนการศึกษา   6,000  บาท 
   รางวัลท่ี 3  ทุนการศึกษา   4,000  บาท 

 รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ  2,000     บาท 
3. ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเทา (ปวส.) และอุดมศึกษา 

- ประเภทเดี่ยว 
   รางวัลท่ี 1  ทุนการศึกษา       10,000    บาท 
   รางวัลท่ี 2  ทุนการศึกษา     7,000     บาท 
   รางวัลท่ี 3  ทุนการศึกษา     5,000     บาท 

 รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ  2,000     บาท 
  - ประเภทขับรองประสานเสียง 

   รางวัลท่ี 1  ทุนการศึกษา      30,000     บาท 
   รางวัลท่ี 2  ทุนการศึกษา      15,000     บาท 
   รางวัลท่ี 3  ทุนการศึกษา      10,000     บาท 
 

3. การประกวดวาดภาพศิลปะสะทอนคานิยมแหงความซ่ือสัตยสุจริต 
หลักเกณฑการประกวด 

  3.1 หัวขอ “น้ําคือลมหายใจเดียวกัน” 
       แนวคิด “น้ํา” เปรียบเสมือนลมหายใจของทุกสรรพสิ่งบนโลก ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย 
    “น้ํา” สรางความเสียหาย เพราะมนุษยไรจิตสํานึก ทําใหน้ําตองกลายเปนผูราย ทําลายทุกสิ่ง 
3.2 ผูเขาประกวดแบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก 

 3.2.1   ระดับปฐมวัย 
 3.2.2 ระดับประถมศึกษา 
 3.2.3   ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเทา (ปวช.)  

 3.3 การสงผลงานเขาประกวดวาดภาพศิลปะสะทอนคานิยมแหงความซ่ือสัตยสุจริต 
 3.3.1 ระดับปฐมวัย  ขนาดของภาพ A3 (11 x 15”) 
 3.3.2 ระดับประถมศึกษา ขนาดของภาพ  A3 (11 x 15”) 
 3.3.3 ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเทา (ปวช.)  ขนาดของภาพ  A2 (16 x 22”) 
 3.3.4 ภาพ 2 มิติ ไมจํากัดสี เทคนิค และวิธีการริเริ่มสรางสรรค 

 3.3.5 เกณฑในการพิจารณา ประกอบดวย 
 - ความคิดสรางสรรค   30  คะแนน 
 - ถายทอดเรื่องราวเหมาะสม    20  คะแนน 
 - การใชสีและเทคนิค     20  คะแนน 
 - การจัดภาพ      20  คะแนน 
 - ความสมบูรณของภาพ     10 คะแนน 

            รวม     100  คะแนน 
3.4 ผูเขาประกวดตองบรรยายแนวคิดของภาพ และสงผลงานพรอมใบสมัครไปยัง มูลนิธิลมหายใจไรมลทิน    

ภายในวันจันทรท่ี 31 ตุลาคม 2565  โดยถือตราประทับไปรษณียตนทางเปนสําคัญ 
3.5   ตองเปนผลงานท่ีจัดทําข้ึนมาใหม เพ่ือสงเขาประกวดในกิจกรรมนี้ รวมท้ังไมเคยสงเขาประกวด หรือไดรับ

รางวัลจากการประกวดรายการใดมากอน หากไดรับรางวัลและถูกตรวจพบภายหลังจะถือเปนโมฆะ 
3.6 นักเรียนท่ีสงผลงานเขาประกวดทุกประเภทตองมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา/สถาบัน/ชมรม หรือองคกรอ่ืนๆ 
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3.7 ผลงานท่ีสงเขาประกวดท้ังหมดถือเปนลิขสิทธิ์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน และมูลนิธิลมหายใจไรมลทิน 

คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการดัดแปลงแกไขผลงาน รวมถึงเผยแพรประชาสัมพันธผลงาน เพ่ือประโยชน
ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยมิตองไดรับอนุญาต 

3.8 การสงผลงานตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 
3.9 ผูท่ีเคยไดรับรางวัลท่ี 1 ประเภทนี ้ยกเวนเปลี่ยนระดับการศึกษา ขอสงวนสิทธิ์ในการสงผลงานเขาประกวดครั้งตอไป 
รางวัลแตละประเภทแบงเปน 
1.  ระดับปฐมวัย  

รางวัลท่ี 1  ทุนการศึกษา  5,000  บาท 
รางวัลท่ี 2  ทุนการศึกษา  3,000  บาท 
รางวัลท่ี 3  ทุนการศึกษา  2,000  บาท 

  รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ   1,500   บาท 
     2. ระดับประถมศึกษา 

รางวัลท่ี 1  ทุนการศึกษา  8,000  บาท 
รางวัลท่ี 2  ทุนการศึกษา  5,000  บาท 
รางวัลท่ี 3  ทุนการศึกษา  3,000  บาท 

  รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ   1,500   บาท  
 3. ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเทา (ปวช.) 

รางวัลท่ี 1    ทุนการศึกษา  9,000  บาท 
รางวัลท่ี 2    ทุนการศึกษา  6,000  บาท 
รางวัลท่ี 3    ทุนการศึกษา  4,000  บาท 
รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ   2,000   บาท 

 

4.  การประกวดวิดีโอคลิปสะทอนคานิยมแหงความซ่ือสัตยสุจริต 
หลักเกณฑการประกวด 
4.1 หัวขอ “ซ่ือสัตยสุจริต ชีวิตออนไลน” Season 2 
4.2 ผูเขาประกวดแบงออกเปน 2 ระดับ ไดแก 
 4.2.1   ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเทา (ปวช.) 
 4.2.2 ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเทา (ปวส.) และอุดมศึกษา 
4.3 ผลงานท่ีสงเขาประกวดตองมีเนื้อหาเก่ียวกับการปองกันและตอตานการทุจริต คดโกง การคอรัปชั่นและ  

มีเนื้อหาสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนเปนผูมีความซ่ือสัตยสุจริต เปนคนดี มีคุณธรรม มีจิตอาสาเหมาะสม
กับเด็กและเยาวชน   

4.4   สงวิดีโอคลิปไดทีมละ 1 เรื่อง (1 ทีม มีจํานวนสมาชิกผูผลิตผลงาน 2 - 5 คน) โดยระบุชื่อทีมและอาจารย
ผูควบคุมทีม ในใบสมัคร 

4.5   วิดีโอคลิป ทุกรูปแบบ ความยาวไมเกิน 3 นาที  
4.6 ตองใสบทบรรยายใหถูกตองตามหลักภาษาไทย (Subtitle) ในผลงานท่ีสงประกวด 
4.7 ผูเขาประกวดจะตองสงผลงานพรอมใบสมัคร ดังนี้ 

   4.7.1  สคริปต (Script) หรือ บท ของวิดีโอคลิป (พิมพดวยคอมพิวเตอร แบบอักษร Angsana New 
ขนาด 16 Point) พิมพลงกระดาษ A4 จํานวน 5 ชุด 

   4.7.2  สงผลงานในรูปแบบ Flash Drive หรือ Harddisk จํานวน 1 ชุด 
   4.7.3  วิดีโอคลิปของผลงาน ผูเขาประกวดจะตองจัดสงไฟลท่ีมีความละเอียดไมนอยกวา 1080p (1920x1080) 

ในรูปแบบไฟลนามสกุล .mp4 หรือ .mov เทานั้น โดยผูผลิตจะตองเตรียมอุปกรณและดําเนินการผลิตเอง 
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 4.8 เกณฑการใหคะแนน ประกอบดวย 
   - ดานเนื้อหา ตรงตามหัวขอ ไมลอกเลียนแบบ     40 คะแนน  
        -  ดานคุณภาพการผลิตผลงาน เชน การถายทํา การบันทึกเสียง การตัดตอ 30 คะแนน  
   - ดานการรูปแบบการนําเสนอ     30  คะแนน 
           รวม  100  คะแนน 
 4.9 ผูเขาประกวดตองสงผลงานพรอมใบสมัครไปยัง มูลนิธิลมหายใจไรมลทิน ภายในวันจันทรท่ี 31 ตุลาคม 2565  

โดยถือตราประทับไปรษณียตนทางเปนสําคัญ 
 4.10 นักเรียน/นักศึกษา/ชมรม หรือองคกร ท่ีสงผลงานเขาประกวดทุกประเภทตองมีหนังสือรับรองจาก

สถานศึกษา/ชมรม หรือองคกร  
 4.11 ผลงานท่ีสงเขาประกวดท้ังหมดถือเปนลิขสิทธิ์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน และมูลนิธิลมหายใจไรมลทิน    

คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการดัดแปลงแกไขผลงาน รวมถึงเผยแพรประชาสัมพันธผลงาน เพ่ือ ประโยชน
ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยมิตองไดรับอนุญาต 

 4.12 ผูสงผลงานเขาประกวด เปนผูรับผิดชอบตอลิขสิทธิ์ของขอมูล ไดแก เนื้อหา ภาพ เสียง วิดีโอคลิป ซอฟตแวร 
หรืออ่ืนใดท่ีใชในการผลิตผลงาน โดยไมละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา 

 4.13 ตองเปนผลงานท่ีจัดทําข้ึนมาใหม เพ่ือสงเขาประกวดในกิจกรรมนี้เทานั้น ไมมีลิขสิทธิ์ของโครงการอ่ืน และ
มิไดลอกเลียนดัดแปลงจากนิทานพ้ืนบาน นิทานชาดก หรือจากโครงเรื่องของผูอ่ืน รวมท้ังไมเคยสงเขาประกวด 
หรือไดรับรางวัลจากการประกวดรายการใดมากอน หากไดรับรางวัลและถูกตรวจพบภายหลังจะถือเปนโมฆะ 

 4.14 การสงผลงานตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 
 4.15 ผูท่ีเคยไดรับรางวัลท่ี 1 ประเภทนี ้ยกเวนเปลี่ยนระดับการศึกษา ขอสงวนสิทธิ์ในการสงผลงานเขาประกวดครั้งตอไป 
รางวัลแตละประเภทแบงเปน 

 1. ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเทา (ปวช.) 
รางวัลท่ี 1      ทุนการศึกษา 15,000  บาท 
รางวัลท่ี 2     ทุนการศึกษา  12,000  บาท 
รางวัลท่ี 3     ทุนการศึกษา  10,000  บาท 

 2. ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเทา (ปวส.) และอุดมศึกษา 
รางวัลท่ี 1     ทุนการศึกษา 15,000  บาท 
รางวัลท่ี 2     ทุนการศึกษา  12,000  บาท 
รางวัลท่ี 3     ทุนการศึกษา  10,000  บาท 
 
*    ผูสนใจสามารถดาวนโหลดใบสมัคร เนื้อรอง ทํานอง ดูรายละเอียดการประกวด และการประกาศผล          

การประกวดไดทางเว็บไซต www.lomhaijai.org หรือ www.dcy.go.th  
**   รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 - 3 ทุกประเภท จะไดรับโลเกียรติคุณ และเกียรติบัตร จาก กรมกิจการเด็ก

และเยาวชน รวมกับ บริษัท สื่อสากล จํากัด 
***  ผูสงผลงานทุกประเภทจะไดรับเกียรติบัตร (E-Certificate) โดยสามารถดาวนโหลดไดทางเว็บไซต 

www.lomhaijai.org  
 

- สถานท่ีรับสมัคร และสงผลงาน พรอมสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
  มูลนิธิลมหายใจไรมลทิน (โทร. 0 2055 8444 นายวิโรจน ทุกขนิโรธ ตอ 316, นางสาวมือนาง ปยะพงษ ตอ 318) 
  เลขท่ี 587/1 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
- สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม   
  กรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร. 0 2651 6541 นางสาวศิริจิต ภูสมจิตร และนางสาวโสภา ปญญากาวิน 

http://www.lomhaijai.org/
http://www.lomhaijai.org/

