โครงการ Healthy Digital Family เสพสื+ อ ใช้ สติ มีสไตล์ ให้ สตรอง
กิจกรรมประกวดผลิตสื+ อคลิปวิดโี อและอินโฟกราฟิ ก “DIGIFAM AWARDS”
ในยุคที(ประเทศไทยกําลังก้าวเข้าไปสู่ สังคมดิจิทลั อย่างเต็มรู ปแบบการรู ้เท่าทันสื( อสารสนเทศและความสามารถใน
การเสพสื( ออย่างสร้างสรรค์ กลายเป็ นเป็ นเรื( องสําคัญในการดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เล็งเห็น
ความจําเป็ นในการสร้ างการรั บรู ้ และส่ งเสริ มความรู ้ ความเข้าใจเกี( ยวกับการใช้สื(อดิ จิทลั แก่ ประชาชน โดยเฉพาะสถาบัน
ครอบครั วซึ( งเป็ นปราการสําคัญที( สุดในการป้ องกัน ดู แล คัดกรองและปลูกฝั งภูมิคุม้ กันให้กบั เยาวชนไทยให้ตระหนักถึ ง
ผลกระทบและภัยอันตรายที(อาจเกิดขึTน รวมไปถึงการเผยแพร่ ความรู ้ความเข้าใจในการใช้สื(ออย่างถูกต้อง เพื(อสร้างรากฐาน
การดํารงชีวติ ที(แข็งแรงสําหรับประชาชนและสังคมไทย
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จึงจัดการประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิ ก “DIGIFAM AWARDS” ชิ งถ้วยพระราชทาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
และเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๗๐๐,๐๐๐ บาท ซึ( งเป็ นกิจกรรมใน โครงการ Healthy Digital Family “เสพสื+ อ ใช้ สติ มีสไตล์ ให้
สตรอง” โดยเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน นักศึกษา และประชาชนทัว( ไปร่ วมส่ งผลงานการผลิตสื( อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิ ก แสดง
แนวคิดในการใช้สื(ออย่างสร้างสรรค์ ปลอดภัยและมีวฒั นธรรม
หัวข้ อการประกวด
“เสพสื( อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง”
ประเภทการประกวด แบ่งออกเป็ น ๒ ประเภท
๑. ผลิตสื( อวิดีโอ
๒. ผลิตสื( ออินโฟกราฟิ ก
คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
๑. ระดับมัธยมศึกษาหรื อเทียบเท่า (ส่ งผลงานในนามสถาบันการศึกษาเท่านัTน)
๒. ระดับอุดมศึกษาหรื อเทียบเท่า (ส่ งผลงานในนามสถาบันการศึกษาเท่านัTน)
๓. ระดับประชาชนทัว( ไป
๔. สมัครส่ งผลงานได้ทT งั แบบเดี(ยว หรื อแบบทีม (มากกว่า ๑ คน และไม่จาํ กัดสมาชิกในทีม)

กติกาการสมัคร
๑. ผู ้ส มัค รเข้า ประกวดในประเภทนั ก เรี ยนและนั ก ศึ ก ษาต้ อ งส่ ง ผลงานในนามสถาบัน การศึ ก ษาโดยแต่ ล ะ
สถาบันการศึกษาสามารถส่ งผลงานเข้าแข่งขันได้มากกว่า ๑ ผลงานและมีอาจารย์ประจําสถาบันนัTนๆ ลงนามรับรอง
ในฐานะอาจารย์ที(ปรึ กษาและถือเป็ นส่ วนหนึ( งของสมาชิ กในทีม (อาจารย์ ๑ ท่าน สามารถลงนามรับรองในฐานะ
อาจารย์ที(ปรึ กษาให้กบั ทีมที(เข้าแข่งขันได้มากกว่า ๑ ทีม)
๒. ผลงานคลิปวิดีโอที(ส่งเข้าประกวดภายใต้แนวคิด “เสพสื( อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ในโครงการ Healthy Digital
Family ต้องมีความยาวไตเติTลหัวและเครดิตปิ ดท้ายไม่เกิน ๓ นาที
๓. ผลงานคลิปวิดีโอที( ส่งเข้าประกวดจะต้องมีตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของโครงการ Healthy Digital Family ตอนเริ( ม
และตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปิ ดท้าย
๔. ผลงานที(ส่งเข้าร่ วมการประกวดอินโฟกราฟิ ก ภายใต้แนวคิด “เสพสื( อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ภายใต้โครงการ
Healthy Digital Family ต้องมีขนาด A3 (๒๙๗ x ๔๒๐ มม. หรื อ ๑๑.๖๙ x ๑๖.๕๔ นิT ว ) ตราสัญลักษณ์ (LOGO)
ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ด้านบนของอินโฟกราฟิ ก)
๕. ฟอนต์ภ าษาไทยที( ใ ช้ใ นการประกวดต้อ งเป็ นพยัญ ชนะภาษาไทยมี ห ัว อย่า งเช่ น DB fongnum TH Sarabun
New เป็ นต้น
๖. คลิปวิดีโอผลงานจะต้องมีบทบรรยายภาษาไทย (Thai Subtitle) ด้านล่าง
๗. สามารถส่ งผลงานได้มากกว่า ๑ ผลงานต่อทีม โดยไม่จาํ กัดประเภทการประกวด
๘. การตัดสิ นผลงานที(ส่งเข้าประกวดของคณะกรรมการตัดสิ นถือเป็ นที(สิTนสุ ด
เงื+อนไขในการส่ งผลงานเข้ าประกวด
๑. ผูส้ มัครเข้าประกวดต้องจัดเตรี ยมอุปกรณ์พร้อมดําเนิ นการผลิตเองทัTงหมดและเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อลิขสิ ทธิg ของข้อมูล
ได้แ ก่ เนืT อ หา ภาพ เสี ย ง คลิ ป วิ ดี โ อ ซอฟต์แ วร์ หรื อ อื( น ใดที( ใ ช้ใ นการผลิ ต ผลงานโดยต้อ งไม่ ล ะเมิ ด กฎหมาย
ว่าด้วยลิขสิ ทธิgและทรัพย์สินทางปั ญญาและมีการอ้างอิงถึงแหล่งที(มาอย่างชัดเจน
๒. ไม่จาํ กัดรู ปแบบการนําเสนอ เทคนิคการถ่ายทํา เทคนิคการผลิต และการตัดต่อ โดยผลงานทัTงหมดหรื อส่ วนหนึ(งส่ วน
ใดของผลงานที( ส่ ง เข้า ร่ ว มโครงการ จะต้อ งเป็ นผลงานที( จ ัด ทํา ขึT น ใหม่ ห รื อ ไม่ เ คยมี ก ารนํา เสนอที( ใ ดมาก่ อ น
และต้องไม่เคยเข้าประกวดหรื อได้รับรางวัลใดมาก่อน
๓. ภาพและเสี ยงที(ปรากฏในผลงานต้องไม่ขดั ต่อกฎหมาย ศีลธรรม ไม่หลบลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชาติ และไม่มีเนืTอหา กริ ยาที(ไม่สุภาพ หยาบคาย ลามกอนาจารให้ร้ายผูใ้ ด
๔. ผลงานทุกชิT นที(ส่งเข้าประกวด ขอสงวนสิ ทธิg ในการพิจารณาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในสื( อทุกรู ปแบบในนามของ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
๕. ผลงานที( ไ ด้รั บ รางวัล ถื อ เป็ นลิ ข สิ ท ธิg ของราชวิ ท ยาลัย จุ ฬ าภรณ์ มี สิ ท ธิg นํา ไปเผยแพร่ ไ ด้โ ดยไม่ ต ้อ งขออนุ ญ าต
จากเจ้าของผลงาน
๖. ผูเ้ ป็ นคณะกรรมการและผูม้ ีส่วนร่ วมในโครงการไม่มีสิทธิgในการส่ งผลงานเข้าประกวดและชิงรางวัล

๗. เจ้าของผลงานที(ผ่านการคัดเลือกทัTงหมด (ทัTงแบบเดี(ยว หรื อแบบทีม) จะได้ร่วมพิธีประกาศรางวัลของกิจกรรมการ
ประกวดผลิ ต สื+ อคลิ ป วิ ดี โ อและอิ น โฟกราฟิ ก “DIGIFAM AWARDS” ในโครงการ Healthy Digital Family
เสพสื( อ ใช้ส ติ มี ส ไตล์ ให้ ส ตรอง เพื( อ รั บ ถ้ว ยรางวัล พระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็ จ พระเจ้า ลู ก เธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และเงินรางวัลในแต่ละประเภท
๘. ผูไ้ ด้รั บ รางวัล จะต้อ งเสี ย ภาษี ณ ที( จ่ า ยในอัต ราร้ อ ยละ ๕ พร้ อ มแสดงบัต รประชาชนหรื อ บัต รประจํา ตัว อื( น ๆ
ที(ออกโดยราชการ เพื(อยืนยันตัวตนในวันประกาศผลมอบรางวัล
๙. เงื( อ นไขอื( น ๆ นอกเหนื อ จากข้อ กํา หนดข้า งต้น ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการโดยผลการตัด สิ น ของ
คณะกรรมการถือเป็ นเด็ดขาดและสิT นสุ ด
วิธีการสมัคร
๑. ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที( Facebook Fanpage: digifamawards หรื อ www.crahdfamily.com
๒. ผูส้ มัครต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมตัTงชื(อทีม
ประเภทคลิปวิดีโอ:
• ส่ ง ผลงานในรู ป แบบไฟล์น ามสกุล AVI, MPEG4, MP4, MPG, WMV หรื อ MOV ความยาวไม่ เกิ น ๓
นาที พร้ อ มแนวคิ ด ในการสร้ า งสรรค์ค ลิ ป วิดี โ อความยาวไม่ เกิ น ๑ หน้า กระดาษ A4
• ส่ ง ผลงานที( มี ค วามละเอี ย ดไม่ น้อ ยกว่า Full HD (๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ Pixel)
ประเภทอินโฟกราฟิ ก:
• ส่ ง ผลงานขนาด A3 (๒๙๗ x ๔๒๐ มม. หรื อ ๑๑.๖๙ x ๑๖.๕๔ นิT ว )
• ส่ ง ผลงานในรู ป แบบไฟล์น ามสกุล .JPEG และ .AI พร้ อ มแนวคิ ด ในการสร้ า งสรรค์อิ น โฟกราฟิ ก
ความยาวไม่ เกิ น ๑ หน้า กระดาษ A4
๓. ส่ งผลงานและใบสมัครทาง email: digifamawards@gmail.com

เกณฑ์ การตัดสิ น
๑. การตัดสิ นจากคณะกรรมการ ( ๑๐๐% )
• เนืTอหา
๒๕ คะแนน
• ความคิดสร้างสรรค์
๒๕ คะแนน
• คุณภาพของการผลิตและผลงาน
๒๐
คะแนน
• เทคนิคการนําเสนอ
๒๐
คะแนน
• การใช้ภาษา
๑๐
คะแนน
๒. การตัดสิ นรางวัล Popular vote จากคะแนนโหวต (Vote) ในสื( อออนไลน์ ๒ ช่องทางดังนีT
ประเภทผลิตสื( อคลิปวิดีโอ โพสต์ในสื( อวิดีโอออนไลน์ช่องทาง Youtube Channel : Chulabhorn Royal Academy
ประเภทผลิตสื( ออินโฟกราฟิ ก โพสต์ในสื( อสังคมออนไลน์ช่องทาง Facebook Fanpage: digifamawards
• ผลงานที(ผา่ นการพิจารณาจะได้โพสต์ลงสื( อออนไลน์ (แยกประเภท) ตามลําดับการส่ งผลงาน
• ผูโ้ หวตต้องร่ วมแสดงความรู ้สึก เช่น กดไลก์ (Like) หรื อร่ วมชม (View)
• คะแนนจากการร่ วมแสดงความรู ้สึก
สื( อคลิปวิดีโอ
กดไลก์ (Like) ๑ คะแนน, ร่ วมชม (View) ๒ คะแนน, แชร์ (Share) ๓ คะแนน
สื( ออินโฟกราฟิ ก กดไลก์ (Like) ๑ คะแนน, แชร์ (Share) ๒ คะแนน
• ผูม้ ีสิทธิโหวตเป็ นบุคคลทัว( ไปไม่จาํ กัดอายุ เพศ
รางวัลการประกวด
๑. ประเภทผลิตสื( อคลิปวิดีโอ
• รางวัลแบ่งตามระดับของผูเ้ ข้าประกวด
รางวัล ที( ๑
รับเงินรางวัล ๘๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยพระราชทาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
รางวัล ที( ๒
รับเงินรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศ
รางวัล ที( ๓
รับเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศ
รางวัลชมเชย
รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๒ รางวัลพร้อมใบประกาศ
• รางวัล Popular vote รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ รางวัล
๒. ประเภทผลิตสื( ออินโฟกราฟิ ก
• รางวัลแบ่งตามระดับของผูเ้ ข้าประกวด
รางวัล ที( ๑
รับเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยพระราชทาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
รางวัล ที( ๒
รับเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศ

รางวัล ที( ๓
รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศ
รางวัลชมเชย
รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๒ รางวัลพร้อมใบประกาศ
• รางวัล Popular vote รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ รางวัล
กําหนดการกิจกรรม
๑ พฤษภาคม – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑ พฤษภาคม – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑๖ สิ งหาคม ๒๕๖๒
หมายเหตุ
•
•
•

เปิ ดรับสมัครและส่ งผลงาน
ปิ ดรับผลงาน เวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันที( ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
กิจกรรม Popular vote (ปิ ดนับคะแนนคืนวันที( ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๔.๐๐ น.)

ประกาศผลการประกวด ณ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

การตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นที(สิTนสุ ด
ผูเ้ ป็ นคณะกรรมการและผูม้ ีส่วนร่ วมในโครงการประกวด ไม่มีสิทธิgในการส่ งผลงานเข้าประกวดและรับรางวัล
ตลอดระยะเวลาของกิจกรรมผูจ้ ดั งานมีสิทธิgปรับปรุ งเปลี(ยนแปลงแก้ไขกฎข้อบังคับต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่ อรายละเอียดเพิม+ เติม
Facebook: http://www.facebook.com/digifamawards

