การประกวดผลิตคลิปวิดโี อและอินโฟกราฟิก DigiFam Awards ปีท่ี ๒ ประจำ�ปี ๒๕๖๓
ในหัวข้อ Reset Mindset “เข้าใจ ใช้เป็น เห็นรอบ”
ภายใต้โครงการ Healthy Digital Family “เสพสือ่ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง”
ชิงถ้วยพระราชทานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะจัดการประกวดผลิตคลิปวิดโี อและอินโฟกราฟิก DigiFam Awards เป็นปีท่ี ๒ ติดต่อ
กัน โดยในปี ๒๕๖๓ ให้จดั ทำ�ในหัวข้อ Reset Mindset “เข้าใจ ใช้เป็น เห็นรอบ” ซึง่ เน้นการปรับแนวคิดของผูใ้ ช้สอ่ื
ให้ตระหนักถึงการเลือกเสพสือ่ ออนไลน์อย่างมีสติและรูเ้ ท่าทัน รวมทัง้ ส่งเสริมการสร้างภูมคิ มุ้ กันให้ตวั เองจากผลกระทบ
และภัยอันตรายของการเสพสือ่ ต่างๆ แล้วนำ�เสนอเป็นผลงานอย่างสร้างสรรค์ โดยผูส้ มัครสามารถส่งผลงานตัง้ แต่วนั ที่
๑ สิงหาคม ถึง ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

วัตถุประสงค์
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

เพือ่ การบริการทางวิชาการตามพระปณิธานให้แก่สงั คม
เพือ่ แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อมของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนไทยและสถาบันครอบครัว สนใจและทำ�ความเข้าใจเรื่องการ
เสพสือ่ ออนไลน์อย่างถูกต้อง
เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชน มีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการบริโภคสื่อและตระหนักถึงการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ
เพือ่ สร้างแรงผลักดันให้เกิดความร่วมมือและสร้างพันธมิตรเครือข่ายหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนไทยรู้จักวิเคราะห์ ใช้ความคิด วิจารณญาณและสติในการเสพ
และสร้างสรรค์สอ่ื
เพือ่ สนองนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ของรัฐบาลในการปฏิรปู ประเทศ สูย่ คุ ระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั

หัวข้อการประกวด
Reset Mindset (เข้าใจ ใช้เป็น เห็นรอบ)

ประเภทของการประกวด
๑.
๒.

คลิปวิดโี อ
อินโฟกราฟิก

คุณสมบัตขิ องการประกวด
แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่
๑. มัธยมศึกษาและอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (รับรองโดยสถาบันต้นสังกัดเท่านัน้ )
    แบบเดีย่ วหรือทีม (จำ�นวนสมาชิกต้องไม่เกิน ๑๐ คน)
๒. ประชาชนทัว่ ไป แบบเดีย่ วหรือทีม (จำ�นวนสมาชิกิ ต้องไม่เกิน ๑๐ คน)

กฏกติกาของการประกวด
๑.

๒.
๓.
๔.
๕.

ผูส้ มัครเข้าประกวดในระดับมัธยมศึกษา/อุดมศึกษาหรือเทียบเท่าต้องส่งผลงานในนามสถาบันการศึกษา โดย
แต่ละสถาบันการศึกษาสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้มากกว่า ๑ ผลงานและมีอาจารย์จากสถาบันนั้นๆ
ลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ทป่ี รึกษาและถือเป็นส่วนหนึง่ ของสมาชิกในทีม (อาจารย์ ๑ ท่าน สามารถลง
นามรับรองในฐานะอาจารย์ทป่ี รึกษาให้กบั ทีมทีเ่ ข้าแข่งขันได้มากกว่า ๑ ทีม)
ผลงานทีส่ ง่ เข้าร่วมการประกวดประเภทคลิปวิดโี อต้องมีความยาวไม่เกิน ๓ นาที (รวมไตเติล้ ของโครงการฯ
ตอนเริม่ ต้นผลงานและเครดิตปิดท้าย)
ผลงานทีส่ ง่ เข้าประกวดจะต้องมีตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (เครดิตปิดท้ายคลิปวิดโี อ
หรือด้านบนของอินโฟกราฟิก) มิฉะนัน้ จะถูกตัดสิทธิป์ ระกวด
ผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวดประเภทอินโฟกราฟิก ต้องมีขนาด เอ๓ (๒๙๗ x ๔๒๐ มม. หรือ
๑๑.๖๙ x ๑๖.๕๔ นิว้ )
ฟอนต์ภาษาไทยที่ใช้ในการประกวดต้องเป็นพยัญชนะภาษาไทยมีหัว อย่างเช่น DB fongnum หรือ
TH Sarabun New เป็นต้น มิฉะนัน้ จะถูกตัดสิทธิป์ ระกวด
ฟอนต์ไทยแบบมีหวั
DB fongnum (Bold)

๖.
๗.
๘.
๙.

TH Sarabun New (Bold)

ฟอนต์ไทยแบบไม่มหี วั

Kittitada 75 (Bold)

RSU (Bold)

ผลงานอินโฟกราฟิกที่ส่งมาประเภท .AI และ .EPS จะต้อง Create Outline ฝังภาพให้เรียบร้อยและ
แนบไฟล์ PDF มาด้วย
ผลงานคลิปวิดโี อจะต้องมีบทบรรยายภาษาไทย (Thai Subtitle) ด้านล่าง
สามารถส่งผลงานได้มากกว่า ๑ ผลงานต่อทีม โดยไม่จ�ำ กัดประเภทการประกวด
การตัดสินผลงานทีส่ ง่ เข้าประกวดของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นทีส่ น้ิ สุด

เงือ่ นไขในการส่งผลงานเข้าประกวด
๑.

ผูส้ มัครต้องจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมดำ�เนินการผลิตเองทัง้ หมดและเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อลิขสิทธิข์ องข้อมูล ได้แก่
เนือ้ หา ภาพ เสียง คลิป วิดโี อ ซอฟต์แวร์ หรืออืน่ ใดทีใ่ ช้ในการผลิตผลงานโดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วย
ลิขสิทธิแ์ ละทรัพย์สนิ ทางปัญญาและมีการอ้างอิงถึงแหล่งทีม่ าอย่างชัดเจน
๒. ไม่จำ�กัดรูปแบบการนำ�เสนอ เทคนิคการถ่ายทำ� เทคนิคการผลิต และการตัดต่อ โดยผลงานทั้งหมดหรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นผลงานที่จัดทำ�ขึ้นใหม่หรือไม่เคยมีการนำ�เสนอ
ทีใ่ ดมาก่อนและต้องไม่เคยได้รบั รางวัลใดมาก่อน
๓. ภาพและเสียงทีป่ รากฏในผลงานต้องไม่ขดั ต่อกฎหมาย ศีลธรรม ไม่หลบลูส่ ถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ และไม่มเี นือ้ หาแสดงกิรยิ าไม่สภุ าพ หยาบคาย ลามกอนาจาร หรือให้รา้ ย
บุคคลใดบุคคลหนึง่ หรือกลุม่ บุคคลใดๆ
๔. ทุกผลงานทีส่ ง่ เข้าประกวด ขอสงวนสิทธิพ์ จิ ารณาเพือ่ เผยแพร่ในสือ่ ประชาสัมพันธ์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
๕. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธ์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีสิทธ์นำ�ไปเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
เจ้าของผลงาน
๖. คณะกรรมการและผูม้ สี ว่ นร่วมในโครงการไม่มสี ทิ ธิใ์ นการส่งผลงานเข้าประกวดและชิงรางวัล
๗. เจ้าของผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายจะต้องร่วมพิธีประกาศรางวัลการประกวดผลิตคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก
ภายใต้แนวคิด “Reset Mindset เข้าใจ ใช้เป็น เห็นรอบ” ในโครงการ Healthy Digital Family ผู้ชนะ
รางวัลจะได้รบั รางวัลถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีี และเงินรางวัลในแต่ละประเภท
๘. ผู้ได้รางวัลจะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ ๕ พร้อมแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรประจำ�ตัวอื่นๆ
ทีอ่ อกโดยราชการ เพือ่ ยืนยันตัวตนในวันประกาศผลมอบรางวัล
๙. เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกำ�หนดข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการโดยผลการตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิน้ สุด
๑๐. ตลอดระยะเวลาของกิจกรรมผูจ้ ดั งานมีสทิ ธิป์ รับปรุงเปลีย่ นแปลงแก้ไขกฎข้อบังคับต่างๆได้ตามความเหมาะสม
โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เกณฑ์การตัดสิน
๑.
๒.

รอบตรวจสอบ โดยผลงานทีถ่ กู ต้องตามกฎกติกาและเงือ่ นไขจะได้เข้ารอบคัดเลือก
รอบคัดเลือก ตัดสินโดยคณะกรรมการผูเ้ ชีย่ วชาญและคณะกรรมการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
โดยมีเกณฑ์การตัดสินดังน้ี
• เนือ้ หา
๒๕ คะแนน
• ความคิดสร้างสรรค์
๒๕ คะแนน
• คุณภาพของการผลิตและผลงาน ๒๐ คะแนน
• เทคนิคการนาํ เสนอ
๑๕ คะแนน
• การใช้ภาษา
๑๕ คะแนน
นำ�คะแนนทีค่ ณะกรรมการให้มารวบรวมและเรียงลำ�ดับ ๓๐ ผลงานทีม่ คี ะแนนสูงสุดจะได้เข้ารอบตัดสิน

๓.

รอบตัดสิน โดยคณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แบ่ ง ตามประเภทของการประกวด (สื่ อ คลิ ป วิ ดี โ อและ
สือ่ อินโฟกราฟิก) ประเภทละ ๓ ท่าน โดยมีเกณฑ์การตัดสินดังนี้
• เนือ้ หา
๒๕ คะแนน
• ความคิดสร้างสรรค์
๒๕ คะแนน
• คุณภาพของการผลิตและผลงาน ๒๐ คะแนน
• เทคนิคการนาํ เสนอ
๑๕ คะแนน
• การใช้ภาษา
๑๕ คะแนน
นำ�คะแนนทีค่ ณะกรรมการให้มารวบรวมและเรียงลำ�ดับ ผลงานทีม่ คี ะแนนสูงสุดได้รบั รางวัลตามลำ�ดับ
การตัดสินรางวัล Popular Vote จากคะแนนโหวต (Vote)
			
ประเภทผลิตคลิปวิดโี อ ลงช่องทาง Youtube Channel: Chulabhorn Royal Academy
• คะแนนจากการร่วมแสดงความรูส้ กึ กดไลก์ (Like) ๑ คะแนน และกดแชร์ ๕ คะแนน
• ประชาชนทัว่ ไปเป็นผูม้ สี ทิ ธ์โิ หวต
			
ประเภทผลิตอินโฟกราฟิก ลงช่องทาง Facebook Fanpage: DigiFam Awards
• ผูโ้ หวตต้องร่วมแสดงความรูส้ กึ ด้วยการกดไลก์ (Like) และกดเลิฟ (Love) เท่านัน้
• คะแนนจากการร่วมแสดงความรูส้ กึ กดไลก์/เลิฟ ๑ คะแนน และกดแชร์ ๕ คะแนน
• ประชาชนทัว่ ไปเป็นผูม้ สี ทิ ธ์โิ หวต

วิธกี ารสมัคร
๑.
๒.

๓.

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ท่ี Facebook Fanpage: DigiFam Awards หรือ www.crahdfamily.com
ผูส้ มัครต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และส่งผลงานในรูปแบบ ดังนี้
ประเภทคลิปวิดโี อ
• ไฟล์นามสกุล AVI, MPEG4, MP4, MPG, WMV หรือ MOV ความยาวไม่เกิน ๓ นาที
• ความละเอียด Full HD (๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ Pixel)
ประเภทอินโฟกราฟิก
• ไฟล์นามสกุล .JPEG, .AI หรือ .EPS (ฝังภาพและ create outline ให้เรียบร้อย) แนบไฟล์ PDF มาด้วย
• ขนาด เอ๓ (๒๙๗ x ๔๒๐ มม. หรือ ๑๑.๖๙ x ๑๖.๕๔ นิว้ )
ส่งผลงานและใบสมัครทาง email: digifamawards@gmail.com

กำ�หนดการ
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓			
							
วันที่ ๑ สิงหาคม ถึง ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
ตุลาคม ๒๕๖๓
							

งานแถลงข่าวการประกวดผลิตคลิปวิดโี อและ
อินโฟกราฟิก DigiFam Awards ปีท่ี ๒ ประจำ�ปี ๒๕๖๓
ระยะเวลาเปิดรับผลงาน
งานประกาศผลการประกวดผลิตคลิปวิดโี อและ
อินโฟกราฟิก DigiFam Awards ปีท่ี ๒ ประจำ�ปี ๒๕๖๓

หมายเหตุ หากมีการเปลีย่ นแปลงกำ�หนดการและรายละเอียดกิจกรรม จะแจ้งผ่านทาง Facebook Fanpage: Digifam Awards

รางวัลการประกวด
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดการประกวดผลิตคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก “DigiFam Awards” ชิงถ้วยพระราชทาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี และเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท
		
ประเภทผลิตคลิปวิดโี อ
		รางวัลชนะเลิศ

เงินรางวัล ๘๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยพระราชทาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และใบประกาศ
เงินรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศ
เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศ
เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศ จำ�นวน ๒ รางวัล
เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท จำ�นวน ๑ รางวัล

		รางวัลอันดับ ๒
		
รางวัลอันดับ ๓
		
รางวัลชมเชย
		
รางวัล Popular vote
		
ประเภทผลิตอินโฟกราฟิก
		
รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยพระราชทาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และใบประกาศ
		
รางวัลอันดับ ๒
เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศ
		
รางวัลอันดับ ๓
เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศ
		
รางวัลชมเชย
เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท และใบประกาศ จำ�นวน ๒ รางวัล
		
รางวัล Popular vote เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท จำ�นวน ๑ รางวัล

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
บริษทั สิบซามูไร จำ�กัด โทรศัพท์ ๐๙ ๘๐๐๑ ๙๖๖๐
Facebook Fanpage: DigiFam Awards E-Mail: digifamawards@gmail.com

