
โครงการประกวด 
ภาพยนตรส์ั้น 

๙ ความดีที่พ่อสอน 



โครงการประกวดภาพยนตรส้ั์น 

๙ ความดีที่พ่อสอน                                         
ลูกขอ "ตามรอยพ่อ" ตลอดไป   

    

 โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อร่วมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่
พระองค์ได้ทรงสร้าง และได้ให้พระบรมราโชวาทและพระ
ราชด ารัสในการด าเนินชีวิตและการท างาน  ทั้งยังสร้างแรง
บันดาลใจให้เกิดการเรียนรู้การสรา้งสรรค์เรื่องราวรวมถึง
การรู้จักใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิตอลให้เกิดประสิทธิภาพอย่าง
สูงสุด  บริษัซิลค์โรด บรอดคาสติ้ง เทเลวิชั่น จ ากัด ร่วมกับ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ และ Mogo Live                                                 

ขอเชิญนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น  
๙ ความดีที่พ่อสอน                                                          

 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกวา่ 6 แสนบาทพร้อมโล่รางวัล 



1. เพื่ อ ร าลึ ก ในพระมหากรุณาธิ คุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่
พระองค์ได้ทรงสร้าง และได้ให้ค าสอนแก่
ปวงชนชาวไทย 

2. เพื่อเผยแพร่ พระบรมราโชวาทและพระราช
ด ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาล
ที่ 9 ที่เป็นค าสอนให้กับประชาชนชาวไทย 
ในการด าเนินชีวิตและการท างาน 

3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้เกิดการเรียนรู้
การสร้างสรรค์เรื่องราว รวมถึงการรู้จักใช้
เทคโนโลยีในยุคดิจิตอลได้เกิดประสิทธิภาพ
อย่างสูงสุด 

วตัถุประสงค ์



แนวคดิ 

การประกวดแข่งขัน   
ทางความคิดสร้างสรรค์เพื่อสานต่อพระราชด าริ 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อ 
ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจน าเสนอผ่าน สื่อ
ภาพยนตร์สั้นและตัดสินด้วยการใช้สื่อออนไลน์  

ผ่านที่สุดของ 9 ผลงานภาพยนตร์สั้น  



1. ความเพียร 
2. ความพอดี 

3. ปิดทองหลังพระ 
4. เป็นผู้รับและผู้ให้ 
5. ความสามัคคี 

6. พูดจริง ท าจริง 
7. หนังสือเป็นออมสิน 

8. ความซื่อสัตย ์
9. การเอาชนะใจตน 

หวัขอ้เน้ือหาภาพยนตร ์
 ๙ ความดทีีพ่อ่สอน 



ประเภทผู้เขา้แขง่ขนั 

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
 

ประเภทที่ 1  ระดับประถมศึกษา 
   อายุตั้งแต่  10 -  12 ปี     

 

ประเภทที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อายุตั้งแต่ 13 - 15 ป ี

 

ประเภทที ่3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
อายุตั้งแต่ 16 - 18 ปี                                 



คุณสมบตัผิู้เขา้แขง่ขนั 
1. เป็นนักเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ท่ี

ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในภาครัฐและ

เอกชน  ทีมละไม่เกิน 4 คน  (นักเรียน 3 คนและครูพี่เลี้ยง 

1 คน) 

2. ผู้เข้าแข่งขันการประกวดจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา ให้

การรับรองว่าเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันนั้น ๆ 

จริง 

3. มีความสามารถในการออกแบบ พัฒนาและผลิตผลงาน

ภาพยนตร์ส้ันหรือแอนิเมชั่นที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

เป็นของตนเอง 

4.  ผลงานที่ส่งเข้ามาประกวดต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้น

ด้วยตนเองโดยไม่เคยส่งประกวดและ/หรือเผยแพร่ที่ใดมา

ก่อนเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ 



   ขัน้ตอนการรบัสมคัรทางออนไลน ์

• สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ท่ี 
www.facebook.com/9shortfilm  หรือ
พิมพ์ค้นหาค าว่า “9ความดีที่พ่อสอน” 

• กรอกข้อมูลใบสมัครให้ครบพร้อมแนบไฟล์
ส าเนาบัตรนักเรียนหรือส าเนาบัตร
ประชาชนของผู้สมัคร  Script หรือ 
Storyboard   ท่ีต้องการจะส่งเข้า
ประกวดโดยเลือกเพียง  1  ใน 9 หัวข้อที่
ทีมงานก าหนด  ตั้งชื่อทีมและชื่อโรงเรียน 
โดยมีคุณครลูง   ชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

   (โดยยังไม่ต้องส่งคลิปวีดีโอ หนังสั้นมา) 



รอบที ่1 
1. ทีมงานได้รับใบสมัคร Script หรือ Storyboard,  
ตรวจสอบ-ข้อมูลครบ จัดส่งให้คณะกรรมการคัดเลือก
รอบที ่ 1 
 
2. คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานจากผู้สมัครท่ัว
ประเทศให้เหลือเพียงประเภทละ 20 ทีม รวมเป็น 60 
ทีม 

 
3 . ท้ัง 60 ผลงานจากทั้ง 3 ประเภทที่ผ่าน  การ
คัดเลือกจะต้องเข้าร่วม Workshop  เรียนรู้
ประสบการณ์จริงจากกูรูผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ  

 

 ขัน้ตอนการแขง่ขนั 



หัวข้อ ๙ ความดีที่พ่อสอน 
1. ความเพียร 
2.. ความพอดี 

3. ปิดทองหลังพระ 
4. เป็นผู้รับและผู้ให ้
5. ความสามัคคี 

6. พูดจริง ท าจริง 
7. หนังสือเป็นออมสิน 

8. ความซื่อสัตย์ 
9. การเอาชนะใจตน 

รอบที ่2 
1. น าทักษะความรู้ที่ได้จากการ workshop ไปผลิต
ภาพยนตร์สั้นในรูปแบบดิจิตอล   ความละเอียดไม่ต่ ากว่า 
1080P 24FPS ส าหรับระดับประถมศึกษา ความยาวไม่
เกิน 3 - 5 นาที  และระดับมัธยมศึกษา ความยาวไม่เกิน 
8 – 10 นาที  พร้อมจัดท าใส่ค าบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
ให้เรียบร้อย 
 
2. ส่งคลิปวีดิโอหนังสั้นโดยการอัพโหลดหนังสั้นนามสกุล
ไฟล ์MP4 H264 ฝากไฟล์ไว้ที่ Google Driveและแนบลิงค
โดยยึดวันที่และเวลาส่งเป็นส าคัญ  
มาที่อีเมล์ 9shortfilm@gmail.com 
 
3. มีเนื้อหาที่สื่อความหมายตรงตามหัวข้อที่ก าหนด 

 
4. สร้างด้วย Software Open Source หรือ Software 
อื่น ๆ ที่ถูกกฏหมาย และองค์ประกอบทั้งภาพและเสียง
จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ในกรณีของการละเมิด
ลิขสิทธิ ์ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด  
 

 ขัน้ตอนการแขง่ขนั 
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 ขัน้ตอนการแขง่ขนั 
 5. เมื่อส่งผลงานแล้ว ทีมงานจะน าคลิปหนังสั้นทั้ง 60 ผลงาน 

Upload เผยแพร่ผ่านทาง Official Fanpage "๙ ความดีที่
พ่อสอน" และ “MOGO LIVE” โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องน าไป

เผยแพร่ต่อเพื่อวัดผล Feedback จากยอด like&share ของ
ผู้ชมและน าผลที่ได้รับมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินร่วมกับคะแนน
ของกรรมการ 
 
6.  ในระหว่างการถ่ายท าหนังสั้นผู้เข้าแข่งขันทั้ง 60 ทีมจะต้อง 

LIVE สด เบื้องหลังการถ่ายท า ผ่านแอพพลิเคชั่น MOGO 
LIVE โดยกดแชร์เข้า Facebook ของตัวเองพร้อมแฮชแท็ค 
mogolive60 ตามด้วยรหัส T… เช่น #mogolive60T01  เพื่อ
เก็บคะแนนจากยอดกด Like ทีมที่ได้ยอด like มากสุดเพื่อลุ้น

รับรางวัล “ขวัญใจมวลชน”  
   
7. คณะกรรมการจะคัดเลือกและประกาศรายชื่อทีมผ่านเข้ารอบ
สุดท้าย ประเภทละ 9 ทีม รวมทั้งหมด 27 ทีม โดยจะประกาศ

ผ่านทาง Official Fanpage "๙ ความดีที่พ่อสอน"  



8.  น าผลงานทั้ง 27 ทีมที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน Upload 
เผยแพร่ผ่านทาง Facebook Mogo Live และแอพพิเคชั่น 
Mogo Live  โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องน าไปเผยแพร่ต่อเพื่อ
วัดผล Feedback จากยอด like&share ของผู้ชมและน าผล
ที่ได้รับมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินร่วมกับคะแนนของกรรมการ 
 
 
9. ทั้ง 27 ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลศิจะต้องไปร่วมฟังค า
ตัดสินจากคณะกรรมการพร้อมกันในรอบวันประกาศผล
รางวัลผู้ชนะเลิศ 
 
10 . ผลงานที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์สั้นทุกเรื่องต้องยินยอม
มอบให้เป็นลิขสิทธิ์ร่วมของคณะผู้จัดท าโครงการ น าไป
เผยแพร่ทางโทรทัศน์ ดิจิตอล ดาวเทียม เคเบิลและทาง 
Social Network (ห้ามท าส าเนา เพื่อน าไปจ าหน่ายหรือ
น าไปเผยแพร่เพื่อหวังผลทางการค้า) 

  
11. ค าตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

 ขัน้ตอนการแขง่ขนั 



เกณฑก์ารตดัสิน 

1. ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารความเข้าใจ 30  คะแนน 
2. เนื้อหาของผลงานตรงตามที่ก าหนด         20  คะแนน 
3. ความสมบูรณ์ในด้านคุณภาพของภาพและเสียง 20  คะแนน 
4. การออกแบบน าเสนอผลงาน        10  คะแนน 
5. ยอด  Like&share ใน Facebook,YouTube 10  คะแนน 
6. ยอดคะแนนในแอพพลิเคชั่น MOGO LIVE     10  คะแนน 

 
หมายเหตุ :  เฉพาะรอบตัดสินชนะเลิศ นับยอดแอพพิเคชั่น Mogo Live 
              และ Facebook Mogo Live เท่านั้น 20 คะแนน 



เงนิรางวลัทุกประเภท 

• รางวัลชนะเลิศ    ประเภทละ  100,000  บาท (จ านวน  3 รางวัล) 

 

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทละ  50,000  บาท (จ านวน 3  รางวัล) 

 

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ประเภทละ  25,000  บาท (จ านวน  3 รางวัล) 

 

• รางวัลชมเชย ๖ ทีม    ประเภทละ  5,000  บาท (จ านวน  18  รางวัล) 

 

• รางวัลขวัญใจมวลชน Mogo Live. ประเภท  โทรศัพท์มือถือ จ านวน 10 เครื่อง 

   (ของรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)              

 

รวมมูลค่ากว่า  600,000  บาท 
•                               



คณะกรรมการผู้ตดัสิน 

ไกรศักดิ ์กาญจนเกรยีงไกร 
ผู้ช่วยผู้ก ากบั “กอด” (สพฐ.) 

วทิยากร workshop  
บุญส่ง นาคภู ่

นกัแสดงและผู้ก ากบั 
ภาพยนตรอ์สิระ 

เกรยีงไกร วชริธรรมพร (ปิง)  
ผกก.พรจากฟ้า , ฮอรโ์มนซซีัน่3  

โมไนย ธาราศักดิ ์
ผกก.ภาพยนตรเ์ทดิพระเกยีรต ิ  

ยายบุญมา (สพฐ) 

ชยนพ บุญประกอบ (หม)ู  
ผกก.พรจากฟ้า , suckseed , เมยไ์หน ไฟแรงเฟรอ่  



1.ประกาศรับสมคัร 
สง่ใบสมคัรและสง่ 

  script หรือบทภาพยนตร์     
(   (สค - กย. 60) 

2.คดัเลือกเข้ารอบ  
 3  ประเภท ๆ ละ 20 ทีม      

  (รวม 60 ทีม )                
(ก.ย.  - ต.ค. 60 ) 

*** ประกาศผลผู้ เข้ารอบ 10 ต.ค. ***      

3.เปิดตวัโครงการและ 
Workshop. 60  ทีม 

 โดยเหลา่กรูู 
(ตลุาคม 60 )   

4.ทัง้ 60 ทีม 
เร่ิมสง่ผลงานหนงัสัน้ 

    (ตัง้แตว่นัที่  ตค - พย 60 ) 

5. เก็บ Stat ยอด like&share 
แขง่ขนับน social Network 

  60 ทีม ( พย  60 ) 

6.คณะกรรมการคดัเลือกตดัสนิผู้ชนะ 
• ประกาศช่ือ 27 ทีมท่ีเข้ารอบผา่น Fanpage  
       เพ่ือไปฟังค าตดัสนิพร้อมมอบรางวลักนัในวนัท่ี 5 ธ.ค. 
• ได้รายช่ือทีมผู้ชนะเลศิในแตล่ะระดบั 
( ปลาย พ.ย.  60 ) 

แผนการด าเนินงาน 
7.Event. ประกาศรางวัล 
การแข่งขนั 3 ประเภท   27  ทีม 

  
ระดบัประถมศกึษา     3  รางวลั 

ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 3 รางวลั 
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย   3 รางวลั  

รวม   9 รางวลั 
( 5  ธนัวาคม 60 ) 



ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ท าการประชาสัมพนัธไ์ปตามโรงเรยีนในสังกดั 
สพฐ. จ านวน 30,450  โรงเรยีนทัว่ประเทศ แบง่ออกเป็นนกัเรยีนประถมศึกษา   3,055,364  คน 
นกัเรยีนมธัยมศึกษา 2,788,196 คน รวมทัง้ส้ิน 5,843,560 คน  โดยแปะลงิค ์Facebook 9 ความดทีีพ่อ่
สอนลง และ ในเว็บไซตข์องโรงเรยีนในสังกดั 
ประชาสัมพนัธท์างเว็บไซต ์ ครบูา้นนอก.คอม มสีมาชกิ 1  แสนกวา่คน ยอดววิเขา้มาดวูนัละ 
50,000 ยอดววิ  
Commercial Spot ผู้สนบัสนุนออกอากาศ ช่อง 8 หรอื ช่อง ONE  
เทปโปรโมท  9 ความดทีีพ่อ่สอน ทางช่อง 8  หรอื ไทยรฐั ทวี ี หรอื PPTV  
มสีกู๊ป ออกอากาศทาง 3sd , ช่อง 7 หรอื  ไทยรฐัทวี ี หรอื  เนชัน่  หรอื ช่อง 8 
จดังานแถลงขา่วและจดังานวนัประกาศชงิชนะเลศิ  
 เชญิส่ือสารมวลชนมารว่มงาน อาทเิช่น  หนงัส่ือพมิพ ์อยา่งน้อย  15 ฉบบั                                 

และส่ือโทรทศัน ์ประมาณ   3 ช่อง  

การประชาสัมพนัธ ์ ประกวดหนงัส้ัน  
        ตัง้แตสิ่งหาคม -  ธนัวาคม  ๖๐ 



สถานที ่          :  โรงแรมเดอะล็อฟท ์ รสีอรท์  

วนัที ่              :  17 ตุลาคม 2560 

เวลา      :   09.00 – 12.00 น. 

กจิกรรม          :   เปิดตวัโครงการ 

แขกผู้รว่มงาน     :  ผู้เขา้รว่มประกวด 60 ทมี  

       :   ส่ือมวลชน 

                         : แขก V.I.P  

สัมภาษณ ์    1. ผู้จดังาน 

          2. ผู้รว่มสนบัสนุน และ คณะกรรมการตดัสิน 

          4. ตวัแทนนกัเรยีนจากสถาบนัตา่ง ๆ  

 

รบัชมผา่นช่องทาง  

Live Facebook  ๙ ความดทีีพ่อ่สอน + Facebook MOGO LIVE  

 

 

งานเปิดตวัโครงการ 



Sequence : 
08.30 น.  ลงทะเบยีน 

09.30 น.  ชมสปอตโฆษณา (Mogo+สพฐ.+แฟชัน่ไอส์แลนด)์ 
09.35 น.  พธิกีรต้อนรบั ผู้เข้ารว่มงานและส่ือมวลชน 
09.40 น.      เปิด VDO Present แนะน ากจิกรรมโครงการฯ 

09.45 น.  พธิกีรเชญิตวัแทนจากผู้บรหิารสพฐ. + ผู้บรหิารซลิคโ์รด+Mogo Live 
    และผู้บรหิารแฟชัน่ไอส์แลนด ์ กลา่วถงึวตัถุประสงคก์ารจดังาน 

10.00   ชมสปอตโฆษณา (Mogo+สพฐ.+แฟชัน่ไอส์แลนด)์  

10.05 น.  พธิกีรเชญิผู้ก ากบั และตวัแทนนกัเรยีนทีเ่ข้ารว่มประกวด 1-2 คน 
10.15 น.  ชมตวัอยา่งผลงานของนกัเรยีนทีผ่า่นมา 

10.20 น.  พธิกีรกลา่วสรุป ขอบคุณผู้สนบัสนุน / ถา่ยภาพรว่มกนับนเวท ี

 

 

รบัชมผา่นช่องทาง  

Live Facebook  ๙ ความดทีีพ่อ่สอน + Facebook MOGO LIVE  
 
 

งานเปิดตวัโครงการ 



วทิยากร WORKSHOP 

ไกรศักดิ ์กาญจนเกรยีงไกร 
ผู้ช่วยผู้ก ากบั “กอด” (สพฐ.) 

วทิยากร workshop  
บุญส่ง นาคภู ่

นกัแสดงและผู้ก ากบั 
ภาพยนตรอ์สิระ 

 
 
 
 
 

โมไนย ธาราศักดิ ์
ผกก.ภาพยนตรเ์ทดิพระเกยีรต ิ  

ยายบุญมา (สพฐ) 



สถานที ่      :  ห้องประชุม โรงแรมเดอะล็อฟท ์ รสีอรท์ 
วนัที ่          :  17 – 19  ตุลาคม 2560 
กจิกรรม      :  Workshop เทคนคิการถา่ยท า 

                             ภาพยนตร ์และการน าเสนอ 
 แขกผู้รว่มงาน  : 1. นกัเรยีน 60 ทมี จ านวน 240 คน 
                               (ทมีละ 3 คน อ.ทีป่รกึษา 1 ทา่น) 
             2. วทิยากร  
             3. คณะท างาน สพฐ. 
       

 

 

รบัชมผา่นช่องทาง  

Live Facebook  ๙ ความดทีีพ่อ่สอน + Facebook MOGO LIVE  
 

กจิกรรม WorkShop 



WORKSHOP 
17-19 กันยายน 2560 

“พธีิเปิดงานแถลงข่าว” 

17 กนัยายน 2560 / ภาคบา่ย 

17 กนัยายน 2560 / ภาคเช้า 

“เล่า เล่น เป็นเร่ือง”  
ค้นหาไอเดียพร้อมวิธีการเลา่เร่ืองผา่นการสร้างหนัง 

เกรียงไกร วชิรธรรมพร (ปิง)   
ผกก.พรจากฟ้า , ฮอร์โมนซีซัน่3 

โมไนย ธาราศักดิ ์
ผกก.ภาพยนตรเ์ทดิพระเกยีรต ิ  

ยายบุญมา (สพฐ) 

รบัชมผา่นช่องทาง  

Live Facebook  ๙ ความดทีีพ่อ่สอน + 

Facebook MOGO LIVE  



WORKSHOP 
17-19 กันยายน 2560 

18 กนัยายน 2560 / ภาคบา่ย 

18 กนัยายน 2560 /ภาค เช้า 

“เร่ิมเล่น”  
เรียนรู้เทคนิคการเลา่เร่ืองผา่น 

“การแสดง” 
 

วทิยากร workshop  
บุญส่ง นาคภู ่

นกัแสดงและผู้ก ากบั 
ภาพยนตรอ์สิระ 

“เร่ิมเล่น”  
เรียนรู้เทคนิคการเลา่เร่ืองผา่น 
“เทคนิคการถ่ายท า / ตัดต่อ” 

 

ไกรศักดิ ์กาญจนเกรยีงไกร 
ผู้ช่วยผู้ก ากบั “กอด” (สพฐ.) 



WORKSHOP 
17-19 กนัยายน 2560 

19 กนัยายน 2560  

น าเสนอผลงานที่ท าของน้องๆ
ผู้เข้าร่วมการ Workshop 

 

*** วิทยากรจาก Mogo Live  
มาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแอพพลิเคช่ันและกฎกตกิา

การให้คะแนนด้าน online 
 

รบัชมผา่นช่องทาง  

Live Facebook  ๙ ความดทีีพ่อ่สอน 
+ Facebook MOGO LIVE  



WORKSHOP 
17 – 19  ตุลาคม 2560 

17 ตุลาคม 2560 
- ช่วงเช้า  11.00 น.เร่ิมพิธีเปิดงานแถลง

ขา่ว 
- ทานอาหารกลางวนั / สปอตโฆษณา 
- ช่ ว ง บ่ า ย ก ล่ า ว ต้ อ น รั บ เ ปิ ด ง า น 

Workshop 
- Workshop ช่วงบา่ย+ Q&A  
- พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 
 

 

18 ตุลาคม 2560 
- Workshop ช่วงเช้า + Q&A (เรียนรู้การเดีย

การสร้างหนงั) 
- ทานอาหารกลางวนั / สปอตโฆษณา 
- Workshop ช่วงบา่ย+ Q&A (เรียนรู้เทคนิค

การแสดง ) 
- พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 
 

 

19 ตุลาคม 2560 
- ช่วงเช้า Workshop น าเสนอผลงานของ

น้องๆทัง้ 60 ทีม 
-     ทานอาหารกลางวนั / สปอตโฆษณา 
- วิทยากรจาก Mogo Live อธิบายพร้อม

รายละเอียดการแขง่ขนั 
- กลา่วปิดงาน Workshop 
- นกัเรียนเดินทางกลบั  

 

 

รบัชมผา่นช่องทาง  

Live Facebook  ๙ ความดทีีพ่อ่สอน 
+ Facebook MOGO LIVE  



ในระหวา่งการถา่ยท าหนงัส้ันผู้เขา้แขง่ขนัทัง้ 60 ทมีจะตอ้ง  

LIVE สด เป็นเบือ้งหลงัการถา่ยท า ผา่นแอพพลเิคชัน่ MOGO LIVE  

โดยกดแชรเ์ขา้ Facebook ของตวัเองพรอ้มแฮชแท็ค mogolive60  

ตามดว้ยรหสั T… เช่น #mogolive60T01  

เพือ่เก็บคะแนนจากยอดกด Like ทมีทีไ่ดย้อด like  

มากสุดเพือ่ลุน้รบัรางวลั “ขวญัใจมวลชน”  

 

 

 

รบัชมผา่นช่องทาง **** ผู้เขา้ประกวด Upload + like & share กนัเอง 
Facebook Mogo Live   &  แอพ Mogo Live 

 

เบือ้งหลงัระหวา่งถา่ยท า 
 
 



รอบที ่ 1  
ทมีงานจะน าคลปิหนงัส้ันทัง้ 60 ผลงาน Upload เผยแพรผ่า่นทาง 
Official Fanpage  "๙ ความดทีีพ่อ่สอน" และ แอพพลเิคชัน่ 
“MOGO LIVE” โดยผู้เขา้แขง่ขนัจะตอ้งน าไปเผยแพรต่อ่เพือ่วดัผล 
Feedback จากยอด like&share ของผู้ชมและน าผลทีไ่ดร้บัมาเป็น
เกณฑใ์นการตดัสินรว่มกบัคะแนนของกรรมการ 
 
รอบที ่ 2 
น าหนงัส้ัน 27 ทมี ทีผ่า่นเขา้รอบชงิชนะเลศิ Upload เผยแพรผ่า่น
ทาง Official Fanpage และแอพพลเิคชัน่ของ“ MOGO LIVE ” โดยผู้
เขา้แขง่ขนัจะตอ้งน าไปเผยแพรต่อ่เพือ่วดัผล Feedback จากยอด 
like&share ของผู้ชมและน าผลทีไ่ดร้บัมาเป็นเกณฑใ์นการตดัสินรว่มกบั
คะแนนของกรรมการ 
 
 

คะแนนจากออนไลน ์ : แบง่เป็น 2 รอบ  



สถานที ่        : ไอส์แลนด ์ฮอลล ์@แฟชัน่ไอส์แลนด ์รามอนิทรา 

วนัที ่           :   5 ธนัวาคม 2560 

กจิกรรม       :  ประกาศผล และ มอบรางวลั  

แขกผู้รว่มงาน  : 1. คณะผู้จดังาน 

         2. ผู้รว่มสนบัสนุน และ คณะกรรมการตดัสิน 

         3. ส่ือมวลชน 

         4. ทมีนกัเรยีนทีไ่ดร้บั รางวลั จ านวน 27 ทมี 

 

 

รบัชมผา่นช่องทาง  

Live Facebook  ๙ ความดทีีพ่อ่สอน +  Facebook MOGO LIVE  

 

 

วนัตดัสิน  
ประกาศผล & มอบรางวลั  

5 ธนัวาคม 60 



Sequence : 

11.00 น.         ลงทะเบยีน (คณะนกัเรยีนและคุณครู)  
13.00 น.         พธิกีรคุณไชยวฒัน ์ อนุตระกลูชยั กลา่วตอ้นรบั 

13.15 น.      พธิกีรน าเขา้ VDO Present เบือ้งหลงัการท างาน 

13.20 น.   ชมสปอตโฆษณา (Mogo ,สพฐ , แฟชัน่ไอส์แลนด)์  
13.30 น.   พธิกีรน าประกาศรางวลัระดบัประถมศึกษา  

       น าเขา้ VTR ประมวลภาพผลงานพรอ้มบทสัมภาษณ ์

       คณะกรรมการ  

               มอบรางวลัชนะเลศิ และ รางวลัชมเชย 

14.oo น.        ชมสปอตโฆษณา (Mogo ,สพฐ , แฟชัน่ไอส์แลนด)์  

 
รบัชมผา่นช่องทาง  

Live Facebook ๙ ความดทีีพ่อ่สอน +  Facebook MOGO LIVE  

 

วนัตดัสิน  
ประกาศผล & มอบรางวลั  

5 ธนัวาคม 60 



Sequence : 

14.10 น   พธิกีรน าประกาศรางวลัระดบัมธัยมต้น  

        น าเขา้ VTR ประมวลภาพผลงานพรอ้มบทสัมภาษณ ์

        คณะกรรมการ  

         มอบรางวลัชนะเลศิ และ รางวลัชมเชย 

14.40 น    ชมสปอตโฆษณา (Mogo ,สพฐ, แฟชัน่ไอส์แลนด)์  

14.50 น    พธิกีรน าประกาศรางวลัระดบัมธัยมปลาย  

        น าเขา้ VTR ประมวลภาพผลงานพรอ้มบทสัมภาษณ ์

        คณะกรรมการ  

         มอบรางวลัชนะเลศิ และ รางวลัชมเชย 

14.20 น       ถา่ยภาพรว่มกนับนเวท ี

 
รบัชมผา่นช่องทาง  

Live Facebook ๙ ความดทีีพ่อ่สอน +  Facebook MOGO LIVE  

วนัตดัสิน  
ประกาศผล & มอบรางวลั  

5 ธนัวาคม 60 



พธิกีรเปิดตวัโครงการ /  วนัตดัสินมอบรางวลั 

ไชยวฒัน ์ อนุตระกลูชยั 



ผู้จดังานโดย 


