
 

 

 

 
 

โครงการ Healthy Digital Family เสพสื+อ ใช้สต ิมสีไตล์ ให้สตรอง 

กจิกรรมประกวดผลติสื+อคลปิวดิโีอและอนิโฟกราฟิก “DIGIFAM AWARDS” 

ในยคุที(ประเทศไทยกาํลงักา้วเขา้ไปสู่สังคมดิจิทลัอยา่งเต็มรูปแบบการรู้เท่าทนัสื(อสารสนเทศและความสามารถใน

การเสพสื(ออยา่งสร้างสรรค ์กลายเป็นเป็นเรื(องสาํคญัในการดาํรงชีวิตอยา่งมีคุณภาพและปลอดภยั ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์เลง็เห็น

ความจาํเป็นในการสร้างการรับรู้และส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจเกี(ยวกบัการใช้สื(อดิจิทลัแก่ประชาชน โดยเฉพาะสถาบนั

ครอบครัวซึ( งเป็นปราการสําคญัที(สุดในการป้องกนั ดูแล คดักรองและปลูกฝังภูมิคุม้กนัให้กบัเยาวชนไทยให้ตระหนักถึง

ผลกระทบและภยัอนัตรายที(อาจเกิดขึTน รวมไปถึงการเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจในการใชสื้(ออย่างถูกตอ้ง เพื(อสร้างรากฐาน  

การดาํรงชีวติที(แขง็แรงสาํหรับประชาชนและสงัคมไทย  

ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์จึงจดัการประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก “DIGIFAM AWARDS” ชิงถว้ยพระราชทาน  

ศาสตราจารย ์ดร. สมเด็จพระเจา้นอ้งยาเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัติยราชนารี 

และเงินรางวลัมูลค่ารวมกว่า ๗๐๐,๐๐๐ บาท ซึ( งเป็นกิจกรรมใน โครงการ Healthy Digital Family “เสพสื+อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้

สตรอง” โดยเปิดโอกาสใหน้กัเรียน นกัศึกษา และประชาชนทั(วไปร่วมส่งผลงานการผลิตสื(อคลิปวดีิโอและอินโฟกราฟิก  แสดง

แนวคิดในการใชสื้(ออยา่งสร้างสรรค ์ปลอดภยัและมีวฒันธรรม 

 

หัวข้อการประกวด 

“เสพสื(อ ใชส้ติ มีสไตล ์ใหส้ตรอง” 

 

ประเภทการประกวด แบ่งออกเป็น  ๒ ประเภท 

๑. ผลิตสื(อวดีิโอ 

๒. ผลิตสื(ออินโฟกราฟิก 

 

คุณสมบัตผู้ิสมคัร 

๑. ระดบัมธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ส่งผลงานในนามสถาบนัการศึกษาเท่านัTน) 

๒. ระดบัอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ส่งผลงานในนามสถาบนัการศึกษาเท่านัTน) 

๓. ระดบัประชาชนทั(วไป 

๔. สมคัรส่งผลงานไดท้ัTงแบบเดี(ยว หรือแบบทีม (มากกวา่ ๑ คน และไม่จาํกดัสมาชิกในทีม) 



 

 

 

กตกิาการสมคัร 

๑. ผู ้สมัครเข้าประกวดในประเภทนักเ รียนและนักศึกษาต้องส่งผลงานในนามสถาบันการศึกษาโดยแต่ละ
สถาบนัการศึกษาสามารถส่งผลงานเขา้แข่งขนัไดม้ากกวา่ ๑ ผลงานและมีอาจารยป์ระจาํสถาบนันัTนๆ ลงนามรับรอง       

ในฐานะอาจารยที์(ปรึกษาและถือเป็นส่วนหนึ( งของสมาชิกในทีม (อาจารย ์๑ ท่าน สามารถลงนามรับรองในฐานะ

อาจารยที์(ปรึกษาใหก้บัทีมที(เขา้แข่งขนัไดม้ากกวา่ ๑ ทีม) 

๒. ผลงานคลิปวิดีโอที(ส่งเขา้ประกวดภายใตแ้นวคิด “เสพสื(อ ใชส้ติ มีสไตล ์ให้สตรอง” ในโครงการ Healthy Digital 

Family ตอ้งมีความยาวไตเติTลหวัและเครดิตปิดทา้ยไม่เกิน ๓ นาที   

๓. ผลงานคลิปวิดีโอที(ส่งเขา้ประกวดจะตอ้งมีตราสัญลกัษณ์ (LOGO) ของโครงการ Healthy Digital Family ตอนเริ(ม 

และตราสญัลกัษณ์ (LOGO) ของราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์ ปิดทา้ย 

๔. ผลงานที(ส่งเขา้ร่วมการประกวดอินโฟกราฟิก ภายใตแ้นวคิด “เสพสื(อ ใชส้ติ มีสไตล ์ให้สตรอง” ภายใตโ้ครงการ 

Healthy Digital Family ตอ้งมีขนาด A3 (๒๙๗ x ๔๒๐ มม. หรือ ๑๑.๖๙ x ๑๖.๕๔ นิTว) ตราสัญลกัษณ์ (LOGO) 

ของราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์ (ดา้นบนของอินโฟกราฟิก) 

๕. ฟอนต์ภาษาไทยที(ใช้ในการประกวดตอ้งเป็นพยญัชนะภาษาไทยมีหัว อย่างเช่น  DB fongnum TH Sarabun 

New เป็นตน้ 

๖. คลิปวดีิโอผลงานจะตอ้งมีบทบรรยายภาษาไทย (Thai Subtitle) ดา้นล่าง  

๗. สามารถส่งผลงานไดม้ากกวา่ ๑ ผลงานต่อทีม โดยไม่จาํกดัประเภทการประกวด 

๘. การตดัสินผลงานที(ส่งเขา้ประกวดของคณะกรรมการตดัสินถือเป็นที(สิTนสุด 

 

เงื+อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด 

๑. ผูส้มคัรเขา้ประกวดตอ้งจดัเตรียมอุปกรณ์พร้อมดาํเนินการผลิตเองทัTงหมดและเป็นผูรั้บผิดชอบต่อลิขสิทธิg ของขอ้มูล
ได้แก่ เนืT อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื(นใดที(ใช้ในการผลิตผลงานโดยต้องไม่ละเมิดกฎหมาย               

วา่ดว้ยลิขสิทธิg และทรัพยสิ์นทางปัญญาและมีการอา้งอิงถึงแหล่งที(มาอยา่งชดัเจน 

๒. ไม่จาํกดัรูปแบบการนาํเสนอ เทคนิคการถ่ายทาํ เทคนิคการผลิต และการตดัต่อ โดยผลงานทัTงหมดหรือส่วนหนึ(งส่วน

ใดของผลงานที(ส่งเข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นผลงานที(จัดทาํขึT นใหม่หรือไม่เคยมีการนําเสนอที(ใดมาก่อน              

และตอ้งไม่เคยเขา้ประกวดหรือไดรั้บรางวลัใดมาก่อน 

๓. ภาพและเสียงที(ปรากฏในผลงานตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย ศีลธรรม ไม่หลบลู่ต่อสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์

ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ และไม่มีเนืTอหา กริยาที(ไม่สุภาพ หยาบคาย ลามกอนาจารใหร้้ายผูใ้ด 

๔. ผลงานทุกชิTนที(ส่งเขา้ประกวด ขอสงวนสิทธิg ในการพิจารณาเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ในสื(อทุกรูปแบบในนามของ         

ราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์ 

๕. ผลงานที(ได้รับรางวลัถือเป็นลิขสิทธิg ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีสิทธิg นําไปเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต            

จากเจา้ของผลงาน 

๖. ผูเ้ป็นคณะกรรมการและผูมี้ส่วนร่วมในโครงการไม่มีสิทธิg ในการส่งผลงานเขา้ประกวดและชิงรางวลั 

 



 

 

 

๗. เจา้ของผลงานที(ผ่านการคดัเลือกทัTงหมด (ทัTงแบบเดี(ยว หรือแบบทีม) จะไดร่้วมพิธีประกาศรางวลัของกิจกรรมการ

ประกวดผลิตสื+ อคลิปวิดี โอและอินโฟกราฟิก  “DIGIFAM AWARDS” ในโครงการ  Healthy Digital Family               

เสพสื( อ   ใช้สติ  มีสไตล์ ให้สตรอง เพื(อรับถ้วยรางวัลพระราชทาน  ศาสตราจารย์ ดร .สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ                       

เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี และเงินรางวลัในแต่ละประเภท 

๘. ผูไ้ด้รับรางวลัจะต้องเสียภาษี ณ ที( จ่ายในอตัราร้อยละ ๕  พร้อมแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรประจาํตัวอื(นๆ                    

ที(ออกโดยราชการ เพื(อยนืยนัตวัตนในวนัประกาศผลมอบรางวลั  

๙. เ งื(อนไขอื(นๆ  นอกเหนือจากข้อกําหนดข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการโดยผลการตัดสินของ

คณะกรรมการถือเป็นเดด็ขาดและสิTนสุด  

 

วธีิการสมคัร 

๑. ดาวนโ์หลดใบสมคัรและรายละเอียดไดที้( Facebook Fanpage: digifamawards หรือ www.crahdfamily.com 

๒. ผูส้มคัรตอ้งกรอกรายละเอียดใหค้รบถว้น พร้อมตัTงชื(อทีม 

ประเภทคลิปวดีิโอ:  

• ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์นามสกุล AVI, MPEG4, MP4, MPG, WMV หรือ MOV ความยาวไม่เกิน ๓ 

นาที พร้อมแนวคิดในการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A4 

• ส่งผลงานที(มีความละเอียดไม่น้อยกว่า Full HD (๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ Pixel) 

ประเภทอินโฟกราฟิก:  

• ส่งผลงานขนาด A3 (๒๙๗ x ๔๒๐ มม. หรือ ๑๑.๖๙ x ๑๖.๕๔ นิTว) 

• ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์นามสกุล .JPEG และ .AI พร้อมแนวคิดในการสร้างสรรค์อินโฟกราฟิก

ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A4 

๓. ส่งผลงานและใบสมคัรทาง email: digifamawards@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เกณฑ์การตดัสิน 

๑. การตดัสินจากคณะกรรมการ ( ๑๐๐% ) 

• เนืTอหา     ๒๕ คะแนน 

• ความคิดสร้างสรรค ์   ๒๕ คะแนน 

• คุณภาพของการผลิตและผลงาน  ๒๐ คะแนน 

• เทคนิคการนาํเสนอ    ๒๐ คะแนน 

• การใชภ้าษา    ๑๐ คะแนน 

๒. การตดัสินรางวลั Popular vote จากคะแนนโหวต (Vote) ในสื(อออนไลน ์๒ ช่องทางดงันีT  

ประเภทผลิตสื(อคลิปวดีิโอ   โพสตใ์นสื(อวดีิโอออนไลนช่์องทาง Youtube Channel : Chulabhorn Royal Academy	 
ประเภทผลิตสื(ออินโฟกราฟิก โพสตใ์นสื(อสงัคมออนไลนช่์องทาง Facebook Fanpage: digifamawards	 

• ผลงานที(ผา่นการพิจารณาจะไดโ้พสตล์งสื(อออนไลน ์(แยกประเภท) ตามลาํดบัการส่งผลงาน 

• ผูโ้หวตตอ้งร่วมแสดงความรู้สึก เช่น กดไลก ์(Like) หรือร่วมชม (View)  

• คะแนนจากการร่วมแสดงความรู้สึก  

สื(อคลิปวดีิโอ  กดไลก ์(Like) ๑ คะแนน, ร่วมชม (View) ๒ คะแนน, แชร์ (Share) ๓ คะแนน 

สื(ออินโฟกราฟิก  กดไลก ์(Like) ๑ คะแนน, แชร์ (Share) ๒ คะแนน 

• ผูมี้สิทธิโหวตเป็นบุคคลทั(วไปไม่จาํกดัอาย ุเพศ  
 

รางวลัการประกวด 

๑. ประเภทผลิตสื(อคลิปวดีิโอ 

• รางวลัแบ่งตามระดบัของผูเ้ขา้ประกวด 

รางวลั ที( ๑ รับเงินรางวลั ๘๐,๐๐๐ บาท พร้อมถว้ยพระราชทาน  

ศาสตราจารย ์ดร. สมเดจ็พระเจา้นอ้งยาเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี    

 กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัติยราชนารี 

รางวลั ที( ๒ รับเงินรางวลั ๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศ  

รางวลั ที( ๓ รับเงินรางวลั ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศ   

รางวลัชมเชย รับเงินรางวลั ๑๐,๐๐๐ บาท จาํนวน ๒ รางวลัพร้อมใบประกาศ   

• รางวลั Popular vote รับเงินรางวลั ๕,๐๐๐ บาท จาํนวน ๑ รางวลั 

๒. ประเภทผลิตสื(ออินโฟกราฟิก 

• รางวลัแบ่งตามระดบัของผูเ้ขา้ประกวด 

รางวลั ที( ๑ รับเงินรางวลั ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมถว้ยพระราชทาน  

ศาสตราจารย ์ดร. สมเดจ็พระเจา้นอ้งยาเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี 

 กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัติยราชนารี 

รางวลั ที( ๒ รับเงินรางวลั ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศ  



 

 

รางวลั ที( ๓ รับเงินรางวลั ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศ   

รางวลัชมเชย รับเงินรางวลั ๕,๐๐๐ บาท จาํนวน ๒ รางวลัพร้อมใบประกาศ  

• รางวลั Popular vote รับเงินรางวลั ๓,๐๐๐ บาท จาํนวน ๑ รางวลั 

 

กาํหนดการกจิกรรม 

๑ พฤษภาคม – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เปิดรับสมคัรและส่งผลงาน 

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ปิดรับผลงาน เวลา ๒๔.๐๐ น. ของวนัที( ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒  

๑ พฤษภาคม – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กิจกรรม Popular vote (ปิดนบัคะแนนคืนวนัที( ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๔.๐๐ น.) 

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ประกาศผลการประกวด ณ สถาบนับณัฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 

 

หมายเหตุ 

• การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นที(สิTนสุด 

• ผูเ้ป็นคณะกรรมการและผูมี้ส่วนร่วมในโครงการประกวด ไม่มีสิทธิg ในการส่งผลงานเขา้ประกวดและรับรางวลั 

• ตลอดระยะเวลาของกิจกรรมผูจ้ดังานมีสิทธิg ปรับปรุงเปลี(ยนแปลงแกไ้ขกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ไดต้ามความเหมาะสม 

โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

ตดิต่อรายละเอยีดเพิ+มเตมิ 

Facebook: http://www.facebook.com/digifamawards 


