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การประกวด DigiFam Awards ป ี๓ 

โครงการ “Healthy Digital Family เสพส่ือ ใชส้ติ มีสไตล์ ให้สตรอง” 
 

ความเปน็มา 

การจดัการประกวดผลิตส่ือคลิปวดีิโอและส่ืออินโฟกราฟิก  DigiFam Awards  ภายใต้โครงการ  
“Healthy Digital Family เสพส่ือ ใชส้ติ มีสไตล์ ให้สตรอง”  ของราชวทิยาลัยจุฬาภรณ์เข้าสู่ปีที่ ๓ แล้ว 
โดยการจัดทั้ง ๒ ครัง้ที่ผ่านมาสัมฤทธิ์ผลอย่างมีนัยส าคัญในแง่ของคุณภาพของผลงาน การเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย และจ านวนผลงานที่ส่งเข้าประกวด ๔๑๕ ผลงานในปีแรก และ ๑,๑๖๙ ผลงานในปีที่ผ่านมา 
ส าหรบัการจดัการประกวดฯ ในปีน้ี มุ่งขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังเยาวชนระดับประถมศึกษา เพิ่มเติมจาก
ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาและปลูกฝังการแบ่งปันข้อมูลที่ถูกต้องต้ังแต่ปฐมวัย 
ขณะเดียวกันยังคงเน้นส่งเสรมิการสรา้งภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนทุกชว่งวัยในการใชช้วีติบนโลกออนไลน์
อย่างปลอดภัย และเสรมิสรา้งการเรยีนรูว้ธิกีารใชส่ื้อดิจทิัลให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและสังคม 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อบรกิารทางวชิาการแก่สังคม ตามพระปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร. สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอ  
เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์ อัครราชกุมาร ีกรมพระศรสีวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

๒. เพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อมของราชวทิยาลัยจุฬาภรณ์ 
๓. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนและสถาบันครอบครวั ตระหนักและเข้าใจการเสพส่ือ

ออนไลน์อย่างถูกต้อง 
๔. เพื่อส่งเสรมิและปลูกฝงัให้ประชาชนส่ือสารอย่างสรา้งสรรค์ มีความรบัผิดชอบต่อสังคม และ

ประเทศชาติ 
๕. เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนรูจ้กัวเิคราะห์ ใชค้วามคิดวจิารณญาณ และสติในการ

เสพและสรา้งสรรค์ส่ือ 
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หัวขอ้การประกวด DigiFam Awards ปี ๓ 

หัวข้อการประกวดประจ าปี ๒๕๖๔ คือ “สังคมติดลบ สยบด้วยพลังบวก (Positive Callout 
Culture)” เพื่อสนองรบัโครงการ “เปิดใจก่อนเปิดจอ” ซึง่เป็นโครงการที่ให้ความรู ้ปูพื้นฐานในการใชส่ื้อ
ดิจิทัลอย่างถูกต้องเหมาะสมของราชวทิยาลัยจุฬาภรณ์ ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวัตกรรม ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีชือ่หัวข้อการประกวดปีน้ี ภาษาไทยหรอื
ภาษาอังกฤษ และเน้ือหาที่น าเสนอในผลงานจะต้องสอดคล้องกับหัวข้อดังกล่าว 

ระยะเวลาการรบัสมัคร  

เปิดรับสมัครและส่งผลงานต้ังแต่วันที่  ๕ ตุลาคม ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงก าหนดการใดๆ จะแจง้ในเฟซบุ๊กเพจ DigiFam Awards ให้ทราบทั่วกัน 

ขั้นตอนการรบัสมัคร 

๑. กรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.crahdfamily.com ก่อนส่งผลงาน ซึง่ผู้สมัคร
จะได้รบัอีเมลตอบรบัการสมัคร พรอ้มหมายเลขการสมัครส าหรบัส่งผลงาน 

๒. ส่งผลงานทางอีเมลเท่าน้ัน ประเภทผลติส่ือคลิปวดีิโอ ส่งไปที่ 
vdo.digifamawards@gmail.com  
และประเภทผลติส่ืออินโฟกราฟิก ส่งไปที่ infographic.digifamawards@gmail.com  
ระบุเฉพาะหมายเลขการสมัครที่ชือ่เร ือ่งของอีเมล และในข้อความของอีเมล ต้องใส่ชือ่ นามสกุล 
ที่อยู่ สถาบันการศึกษา (ถ้ามี) และเบอรโ์ทรศัพท์  

๓. รออีเมลตอบกลับจากเจา้หน้าที่ หากไม่ได้รบัอีเมล ผู้สมัครสามารถติดต่อสอบถามทางข้อความ
ของเฟซบุ๊กเพจ DigiFam Awards หรอืโทรศัพท์ ๐๙ ๘๐๐๑ ๙๖๖๐ และไลน์ @digifam 

ประเภทการประกวดและคุณสมบัติผู้ประกวด  

ผู้ประกวดสามารถส่งผลงานรว่มประกวดแบบเด่ียวหรอืแบบทมีก็ได้ โดยแบบทีมมีสมาชกิได้ 
ไม่เกิน ๑๐ คน (ไม่รวมอาจารย์ที่ปรกึษา) แบ่งการประกวดออกเป็น ๒ ประเภท คือ  

• ส่ือคลิปวดีิโอ แบ่งเปน็ ๓ ระดับ 
- ระดับปฐมวยัและประถมศึกษา (มีผู้ปกครองหรอืครูที่ปรกึษา) 
- ระดับมัธยมศึกษาหรอืเทียบเท่า (มีอาจารยท์ี่ปรกึษา) 
- ระดับอุดมศึกษาหรอืเทียบเท่าและประชาชนทั่วไป 
ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์นามสกุล .mp4 .avi หรอื .mov ที่มีความละเอียด Full HD  
(๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล) ความยาวทั้งหมดไมเ่กิน ๓ นาที  
 
 
 

mailto:vdo.digifamawards@gmail.com
mailto:infographic.digifamawards@gmail.com
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• ส่ืออินโฟกราฟิก แบ่งเป็น ๒ ระดับ 
- ระดับมัธยมศึกษาหรอืเทียบเท่า (มีอาจารยท์ี่ปรกึษา) 
- ระดับอุดมศึกษาหรอืเทียบเท่าและประชาชนทั่วไป 
ส่งผลงานขนาด เอ๓ (๒๙๗ x ๔๒๐ มม. หรอื ๑๑.๖๙ x ๑๖.๕๔ น้ิว) ในรูปแบบไฟลน์ามสกุล .jpg  
.jpeg  .png  .ai หรอื .eps และแนบไฟล์ PDF มาด้วย 

รอบและเกณฑ์การตัดสิน 

รอบการตัดสิน  แบ่งเปน็ ๓ รอบ ดังน้ี  

• รอบคัดกรอง ตรวจสอบผลงานที่ถูกต้องตามกฏและกติกาผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือก 
• รอบคัดเลือก ตัดสิน ๓๐ ผลงานที่ได้คะแนนสูงสุดในทุกประเภทและระดับการประกวดฯ  
• รอบสุดท้าย ตัดสิน ๑๐ ผลงานที่มีคะแนนสูงสุด และตัดสินผลงานที่จะได้รบัรางวัลต่างๆ ในทกุ

ประเภทและระดับการประกวดฯ 
 

เกณฑ์การให้คะแนนของกรรมการรอบคัดเลือกและรอบสุดท้าย (รอบละ ๑๐๐ คะแนน) พิจารณาจาก 

• เน้ือหา ๒๕ คะแนน 
• ความคิดสรา้งสรรค์ ๒๕ คะแนน 
• คุณภาพของการผลิตและผลงาน ๒๐ คะแนน 
• เทคนิคการน าเสนอ ๑๕ คะแนน 
• การใชภ้าษา ๑๕ คะแนน 

 

เกณฑ์การให้คะแนนรางวัล Popular Vote  

 ผลงานที่ผ่านรอบคัดกรองจะได้รว่มการประกวดรางวัล Popular Vote ที่ให้บุคคลทั่วไปเปน็ 
ผู้โหวตให้คะแนนตามเกณฑ์และชอ่งทาง ดังน้ี 

• ประเภทผลิตส่ือคลิปวดีิโอ เผยแพรท่าง Youtube Chanel: Chulabhorn Royal Academy 
o ยอดไลก์  ๑ ไลก์  เท่ากับ ๑ คะแนน 
o ยอดววิ  ๑ ววิ  เท่ากับ ๓ คะแนน 
o ยอดแชร ์ ๑ แชร ์ เท่ากับ ๕ คะแนน  

 
• ประเภทผลิตส่ืออินโฟกราฟิก เผยแพรท่างเฟซบุ๊กเพจ DigiFam Awards 

o ยอดไลก์ ๑ ไลก์  เท่ากับ  ๑ คะแนน (กดไลก์หรอือิโมจอ่ืินๆ) 
o ยอดแชร ์ ๑ แชร ์ เท่ากับ  ๕ คะแนน 
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กฎ กติกา และเง ือ่นไขการประกวดฯ  

ประเภทผลิตส่ือคลิปวดีิโอ 

๑. สามารถส่งผลงานรว่มประกวดได้ทั้งแบบเด่ียวหรอืแบบทีม โดยในแบบทีมจะมีสมาชกิได้ 
ไม่เกิน ๑๐ คน (ไม่รวมอาจารย์ที่ปรกึษา) 

๒. ผู้สมัครในระดับปฐมวยัและประถมศึกษา สามารถส่งผลงานโดยมีผูป้กครองหรอืครูในโรงเรยีนที่
ก าลังศึกษาอยู่เป็นทีป่รกึษา และให้กรอกชือ่ที่ปรกึษาในใบสมัครออนไลน์ (ผูป้กครองหรอืครู  
๑ ท่าน สามารถเป็นที่ปรกึษาได้มากกว่า ๑ ทีม)  

๓. ผู้สมัครในระดับมัธยมศึกษาหรอืเทียบเท่า สามารถส่งผลงานโดยมีอาจารย์ในโรงเรยีนที่ก าลงั
ศึกษาอยู่เป็นทีป่รกึษา และให้กรอกชือ่ที่ปรกึษาในใบสมัครออนไลน์ (อาจารย์ ๑ ท่าน เป็นที่
ปรกึษาได้มากกว่า ๑ ทีม) กรณีสมัครแบบทีมสมาชกิในทีมทั้งหมดจะต้องศึกษาอยู่ในสถาบัน
เดียวกัน  

๔. ผู้สมัครในระดับอุดมศึกษาหรอืเทียบเท่าและประชาชนทั่วไป เปิดกวา้งให้ทุกคนสมัครได้ ผู้สมัคร 
ที่ก าลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรอืเทียบเท่า กรณีสมัครแบบทีม สมาชกิในทีมไมจ่ าเปน็ต้อง
ศึกษาในสถาบันเดียวกัน   

๕. ผู้สมัครทุกระดับทั้งแบบเด่ียวและแบบทมี สามารถส่งผลงานได้มากกว่า ๑ ผลงาน และหาก
ผู้สมัครประเภทส่ือคลิปวดีิโอต้องการสมัครประเภทส่ืออินโฟกราฟิกด้วย สามารถส่งได้แต่ต้อง
แยกส่งใบสมัคร 

๖. คลิปวดีิโอต้องจดัท าในรูปแบบไฟล์นามสกุล .mp4  .avi  หรอื .mov ที่มีอัตราส่วนภาพ 16:9 
แบบแนวนอน มีความละเอียด Full HD (๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล) และจะต้องมีความยาวรวม
ทั้งหมดไม่เกิน ๓ นาท ี

๗. คลิปวดีิโอต้องมีตราสัญลักษณ์ของราชวทิยาลัยจุฬาภรณ์ และโครงการ “Healthy Digital 
Family เสพส่ือ ใชส้ติ มีสไตล์ ให้สตรอง” จดัวางในต าแหน่งที่ถูกต้อง ซึง่สามารถวางในชว่งต้น
หรอืท้ายคลิปก็ได้ตามความเหมาะสม และจะต้องดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ดังกล่าวจาก 
www.crahdfamily.com เท่าน้ัน ผลงานที่ขาดตราสัญลักษณ์ทั้ง ๒ ตรา หรอืตราใดตราหนึ่งจะ
ถูกตัดสิทธิป์ระกวด  

๘. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องใส่ชือ่หัวข้อการประกวดฯ ปี ๒๕๖๔ ภาษาไทย “สังคมติดลบ สยบ
ด้วยพลังบวก”  หรอืภาษาอังกฤษ “Positive Callout Culture” อยู่ในคลิปวดีิโอ และต้องท า
เน้ือหาให้สอดคล้องกับหัวข้อดัวกล่าว  

๙. ฟอนต์ภาษาไทยที่ใชใ้นการประกวดฯต้องเป็นแบบมีหัวเท่าน้ัน มิฉะน้ันจะถูกตัดสิทธิป์ระกวด 
ตัวอย่างฟอนต์แบบมีหัว เชน่ “จุฬาภรณ์ลิขิต” “DB fongnum” “TH Sarabun New” เป็นต้น  

๑๐. ผลงานคลิปวดีิโอจะต้องมีบทบรรยายภาษาไทย (Thai Subtitle) ด้านล่าง ทุกตัวหนังสือที่ปรากฏ
ในคลิปวดีิโอต้องใชฟ้อนต์ภาษาไทยมีหัวเท่าน้ัน มิฉะน้ันจะถูกตัดสิทธิป์ระกวด ยกเวน้ในระดับ
ปฐมวัยและประถมศึกษาอนุโลมให้ไม่ต้องมีบทบรรยายภาษาไทยด้านล่าง โดยสามารถแนบ
สครปิต์เป็นไฟล์ .docx มาแทน 

๑๑. ในระดับปฐมวยัและประถมศึกษา ผู้น าเสนอหลักของคลิปวดีิโอจะต้องเป็นผู้ที่สมัครเข้าประกวดที่
อยู่ระดับปฐมวัยและประถมศึกษาเท่าน้ัน  ผู้ปกครองหรอืครูที่ปรกึษาสามารถรว่มหรอืชว่ยในการ
ผลิตคลิปวดีิโอได้ แต่ห้ามเป็นผู้น าเสนอหลัก 
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๑๒. ผู้สมัครต้องจดัเตรยีมอุปกรณ์พรอ้มด าเนินการผลิตเองทั้งหมดและเป็นผู้รบัผิดชอบต่อลิขสิทธิ์
ของข้อมูลได้แก่ เนื้อหา ภาพ คลิป วดีิโอ เพลง ดนตร ีเสียงประกอบ ซอฟต์แวร ์หรอือ่ืนใดที่ใชใ้น
การผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมดิกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิแ์ละทรพัยสิ์นทางปัญญาและมีการ
อ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชดัเจน หากมีเอกสารลิขสิทธิอ์ย่างถูกต้อง ให้ส่งแนบมาพรอ้มกับผลงาน 

๑๓. ไม่จ ากัดรูปแบบการน าเสนอ เทคนิคการถ่ายท า เทคนิคการผลิต และการตัดต่อ โดยผลงาน
ทั้งหมดหรอืส่วนหน่ึงส่วนใดของผลงานที่ส่งเข้ารว่มประกวดจะต้องเปน็ผลงานทีจ่ดัท าข้ึนใหม่
หรอืไม่เคยมีการน าเสนอที่ใดมาก่อนและต้องไม่เคยได้รบัรางวัลใดมาก่อน 

๑๔. ภาพและเสียงทีป่รากฏในผลงานต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม ไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตรยิ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ และไม่มเีน้ือหาแสดงกิรยิา 
ไม่สุภาพ หยาบคาย ลามกอนาจาร หรอืให้รา้ยผู้อ่ืน 

๑๕. ผลงานที่จดัท าถูกต้องตามกฎกติกาและเง ื่อนไขเท่าน้ันจงึจะมีคุณสมบัติผ่านรอบคัดกรองเข้าสู่
รอบคัดเลือก ทุกผลงานที่ผิดกติกาจะถูกตัดสิทธิจ์ากรางวัล Popular Vote 

๑๖. การตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดของคณะกรรมการตัดสินถือเปน็ทีส้ิ่นสุด 
 

ประเภทผลิตส่ืออินโฟกราฟิก 

๑. ผู้สมัครในระดับมัธยมศึกษาหรอืเทียบเท่า สามารถส่งผลงานโดยมีอาจารย์ในโรงเรยีนที่ก าลงั
ศึกษาอยู่เป็นทีป่รกึษา และให้กรอกชือ่ที่ปรกึษาในใบสมัครออนไลน์ (อาจารย์ ๑ ท่าน เป็นที่
ปรกึษาได้มากกว่า ๑ ทีม) กรณีสมัครแบบทีมสมาชกิในทีมทั้งหมดจะต้องศึกษาอยู่ในสถาบัน
เดียวกัน  

๒. ผู้สมัครในระดับอุดมศึกษาหรอืเทียบเท่าและประชาชนทั่วไป เปิดกวา้งให้ทุกคนสมัครได้ ผู้สมัครที่
ก าลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรอืเทียบเท่า กรณีสมัครแบบทีม สมาชกิในทีมไมจ่ าเป็นต้อง
ศึกษาในสถาบันเดียวกัน   

๓. ผู้สมัครทุกระดับทั้งแบบเด่ียวและแบบทมีสามารถส่งผลงานได้มากกว่า ๑ ผลงาน และหาก
ผู้สมัครประเภทส่ืออินโฟกราฟิกต้องการสมัครประเภทส่ือคลิปวดีิโอด้วย สามารถส่งได้แต่ต้อง
แยกส่งใบสมัคร 

๔. อินโฟกราฟิกต้องมีขนาด เอ๓ (๒๙๗ x ๔๒๐ มม. หรอื ๑๑.๖๙ x ๑๖.๕๔ น้ิว) ประเภท .jpg .jpeg 
หรอื .png ส่วน .ai และ .eps จะต้อง Create Outline ฟอนต์ embed ลิงก์ภาพ และแนบไฟล์ 
PDF มาด้วย 

๕. อินโฟกราฟิกต้องมีตราสัญลักษณ์ของราชวทิยาลัยจุฬาภรณ์ ในต าแหน่งบนซา้ยเท่าน้ัน และต้อง
ไม่ให้ข้อความหรอืภาพสูงกว่าหรอืทับ หรอืดัดแปลงตราสัญลักษณ์โดยเด็ดขาด มิฉะน้ันจะถกูตัด
สิทธิป์ระกวด และต้องดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์จาก www.crahdfamily.com เท่าน้ัน 

๖. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีชือ่หัวข้อการประกวดฯ ปี ๒๕๖๔ ภาษาไทย “สังคมติดลบ สยบ
ด้วยพลังบวก”  หรอืภาษาอังกฤษ  “Positive Callout Culture” และต้องท าเน้ือหาให้
สอดคล้องกับหัวข้อดัวกล่าว  

๗. ฟอนต์ภาษาไทยที่ใชใ้นการประกวดฯต้องเป็นแบบมีหัวเท่าน้ัน มิฉะน้ันจะถูกตัดสิทธิป์ระกวด 
ตัวอย่างฟอนต์แบบมีหัว เชน่ “จุฬาภรณ์ลิขิต” “DB fongnum” “TH Sarabun New” เป็นต้น  



๖ 
 

๘. ผู้สมัครต้องรบัผิดชอบต่อลิขสิทธิข์ององค์ประกอบที่ใชใ้นการผลิตผลงานต้องไม่ละเมิดกฎหมาย
ว่าด้วยลิขสิทธิแ์ละทรพัย์สินทางปัญญาและมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชดัเจน และหากมี
เอกสารลิขสิทธิอ์ย่างถูกต้อง ให้ส่งแนบมาพรอ้มกับผลงาน 

๙. ไม่จ ากัดรูปแบบการน าเสนอและเทคนิคการผลิต แต่อินโฟกราฟิกทีส่่งเข้ารว่มประกวดจะต้องที่
ไม่เคยได้รบัรางวัลใดมาก่อน 

๑๐. ภาพและถ้อยค าที่ปรากฏในผลงานต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม ไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ และไม่มีเน้ือหาแสดงกิรยิาไม่สุภาพ 
หยาบคาย ลามกอนาจาร หรอืให้รา้ยผู้อ่ืน 

๑๑. ผลงานที่จดัท าถูกต้องตามกฎกติกาและเง ื่อนไขเท่าน้ัน จงึจะมีคุณสมบัติผ่านรอบคัดกรองเข้าสู่
รอบคัดเลือก ทุกผลงานที่ผิดกติกาจะถูกตัดสิทธิจ์ากรางวัล Popular Vote 

๑๒. การตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดของคณะกรรมการตัดสินถือเปน็ทีส้ิ่นสุด 
 

เง ือ่นไขของการส่งผลงานประกวด 

๑. ขอสงวนสิทธิพ์ิจารณาทุกผลงานที่รว่มประกวด ในการเผยแพรใ่นส่ือประชาสัมพันธข์อง 
ราชวทิยาลัยจุฬาภรณ์ ผลงานที่ผดิกติกาทุกกรณีจะไม่ได้รบัการเผยแพร ่

๒. ผลงานที่ได้รบัรางวัลถือเป็นลิขสิทธิข์องราชวทิยาลัยจุฬาภรณ์ มีสิทธิน์ าไปเผยแพรไ่ด้โดย 
ไม่ต้องขออนุญาตเจา้ของผลงาน 

๓. คณะกรรมการและผู้มีส่วนรว่มในการด าเนินโครงการไม่มีสิทธิใ์นการส่งผลงานเข้าประกวด  
๔. เจา้ของผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายจะได้รว่มพิธปีระกาศผลและมอบรางวัล  
๕. ผู้ได้รางวัลจะต้องเสียภาษี ณ ที่จา่ยในอัตรารอ้ยละ ๕ พรอ้มแสดงบัตรประชาชนหรอืบัตร

ประจ าตัวอ่ืนๆ ที่ออกโดยราชการ เพื่อยืนยันตัวตนในวนัประกาศผลและมอบรางวัล 
๖. เง ื่อนไขอ่ืนๆ นอกเหนือจากข้อก าหนดข้างต้นให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการ โดยผล 

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและส้ินสุด 
๗. ตลอดระยะเวลาของกิจกรรมผู้จดังานมีสิทธิป์รบัปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎข้อบังคับต่างๆ 

ได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจง้ทางเฟซบุ๊กเพจ DigiFam Awards 

รางวัลการประกวดฯ 

รางวัลการประกวด DIgiFam Awards ครัง้ที่ ๓ ในปีน้ี ประกอบด้วย ถ้วยรางวัลพระราชทาน 
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมาร ีกรมพระศร ี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ีส าหรบัผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศ  ทุนการศึกษามูลค่ารวม ๕๓๐,๐๐๐ บาท  และ
ใบประกาศนียบัตร ส่วนผู้ที่ส่งผลงานรว่มประกวดแต่ไม่ได้รบัรางวัล จะได้ใบประกาศนียบัตรรบัรองการ
รว่มกิจกรรมการประกวด   โดยสามารถดาวน์โหลดด้วยตัวท่านเองได้จาก www.crahdfamily.com  
หลังปิดโครงการฯ 

 
 

 

http://www.crahdfamily.com/


๗ 
 

ประเภทผลิตส่ือคลิปวดีิโอระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา/ประชาชนทั่วไป 

• รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอ  
เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์ อัครราชกุมาร ีกรมพระศรสีวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี 
พรอ้มทุนการศึกษา ๘๐,๐๐๐ บาทและใบประกาศนียบัตร 

• รางวัลอันดับ ๒ รบัทุนการศึกษา ๔๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบตัร 
• รางวัลอันดับ ๓ รบัทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบตัร 
• รางวัลชมเชย (๒ รางวัล) รบัทุนการศึกษารางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบตัร 

 

ประเภทผลิตส่ือคลิปวดีิโอระดับปฐมวยัและประถมศึกษา  

• รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอ  
เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์ อัครราชกุมาร ีกรมพระศรสีวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี 
พรอ้มทุนการศึกษา ๓๐,๐๐๐ บาทและใบประกาศนียบัตร 

• รางวัลอันดับ ๒ รบัทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบตัร 
• รางวัลอันดับ ๓ รบัทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบตัร 
• รางวัลชมเชย (๒ รางวัล) รบัทุนการศึกษารางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบัตร 

 

ประเภทผลิตส่ืออินโฟกราฟิกทุกระดับ  

• รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอ  
เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์ อัครราชกุมาร ีกรมพระศรสีวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี 
พรอ้มทุนการศึกษา ๓๐,๐๐๐ บาทและใบประกาศนียบัตร 

• รางวัลอันดับ ๒ รบัทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบตัร 
• รางวัลอันดับ ๓ รบัทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบตัร 
• รางวัลชมเชย (๒ รางวัล) รบัทุนการศึกษารางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบัตร 

 

รางวัล Popular Vote  

• ประเภทผลิตส่ือคลิปวดีิโอ รบัทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาทและใบประกาศนียบัตร 
• ประเภทผลิตส่ืออินโฟกราฟิก รบัทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาทและใบประกาศนียบัตร 

______________________________________________________________________________________________ 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม:  
โทรศัพท์ ๐๙ ๘๐๐๑ ๙๖๖๐  
เว็บไซต์ www.crahdfamily.com  
Facebook Fanpage DigiFam Awards  
Line @digifam 
สแกน QR Code กรอกใบสมัครและดูรายละเอียดเพ่ิมเติม  


