การประกวด DigiFam Awards ปี ๓

โครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง”
ความเป็นมา
การจัดการประกวดผลิตสื่อคลิปว ิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก DigiFam Awards ภายใต้โครงการ
“Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้ สตรอง” ของราชว ิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าสู่ปีที่ ๓ แล้ว
โดยการจัด ทั้ ง ๒ ครัง้ ที่ ผ่ า นมาสั ม ฤทธิ์ผ ลอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ในแง่ ข องคุ ณ ภาพของผลงาน การเข้ า ถึ ง

กลุ่มเป้าหมาย และจานวนผลงานที่ส่งเข้าประกวด ๔๑๕ ผลงานในปีแรก และ ๑,๑๖๙ ผลงานในปีที่ผ่านมา
สาหรับการจัดการประกวดฯ ในปีนี้ มุ่งขยายกลุ่มเป้าหมายไปยั งเยาวชนระดับประถมศึกษา เพิ่มเติมจาก
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาและอุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาและปลู ก ฝั ง การแบ่ ง ปั น ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งตั้ ง แต่ ป ฐมวั ย

ขณะเดี ยวกันยังคงเน้นส่งเสร ิมการสร้างภูมิคุ้ มกันให้กับเยาวชนทุกช่วงวัย ในการใช้ชวี ิตบนโลกออนไลน์
อย่างปลอดภัย และเสร ิมสร้างการเร ียนรูว้ ิธีการใช้สื่อดิจท
ิ ัลให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและสังคม

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อบร ิการทางว ิชาการแก่สังคม ตามพระปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี กรมพระศร ีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี
๒. เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของราชว ิทยาลัยจุฬาภรณ์

๓. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนและสถาบันครอบครัว ตระหนักและเข้าใจการเสพสื่อ
ออนไลน์อย่างถูกต้อง

๔. เพื่อส่งเสร ิมและปลูกฝังให้ประชาชนสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ประเทศชาติ
๕. เพื่อส่งเสร ิมให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนรูจ้ ก
ั ว ิเคราะห์ ใช้ความคิดว ิจารณญาณ และสติในการ
เสพและสร้างสรรค์สื่อ

๑

หัวข้อการประกวด DigiFam Awards ปี ๓
หั ว ข้ อ การประกวดประจ าปี ๒๕๖๔ คื อ “สั ง คมติ ด ลบ สยบด้ ว ยพลั ง บวก (Positive Callout
Culture)” เพื่อสนองรับโครงการ “เปิดใจก่อนเปิดจอ” ซึง่ เป็นโครงการที่ให้ความรู ้ ปูพื้นฐานในการใช้สื่อ
ดิ จิทั ล อย่ า งถู ก ต้ อ งเหมาะสมของราชว ท
ิ ยาลั ย จุ ฬ าภรณ์ ตามนโยบายของกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
ว ิทยาศาสตร์ ว ิจัยและนวัตกรรม ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีชอ
ื่ หัวข้อการประกวดปีนี้ ภาษาไทยหร ือ
ภาษาอังกฤษ และเนื้อหาที่นาเสนอในผลงานจะต้องสอดคล้องกับหัวข้อดังกล่าว

ระยะเวลาการรับสมัคร
เปิ ด รับ สมั ค รและส่ ง ผลงานตั้ ง แต่ วั น ที่ ๕ ตุ ล าคม ถึ ง ๓๐ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๔ หากมี ก าร
เปลี่ยนแปลงกาหนดการใดๆ จะแจ้งในเฟซบุ๊กเพจ DigiFam Awards ให้ทราบทั่วกัน

ขั้นตอนการรับสมัคร
๑. กรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.crahdfamily.com ก่อนส่งผลงาน ซึง่ ผู้สมัคร
จะได้รบ
ั อีเมลตอบรับการสมัคร พร้อมหมายเลขการสมัครสาหรับส่งผลงาน
๒. ส่งผลงานทางอีเมลเท่านั้น ประเภทผลิตสื่อคลิปว ิดีโอ ส่งไปที่
vdo.digifamawards@gmail.com

และประเภทผลิตสื่ออินโฟกราฟิก ส่งไปที่ infographic.digifamawards@gmail.com
ระบุเฉพาะหมายเลขการสมัครที่ชอ
ื่ เรอื่ งของอีเมล และในข้อความของอีเมล ต้องใส่ชอ
ื่ นามสกุล
ที่อยู่ สถาบันการศึกษา (ถ้ามี) และเบอร์โทรศัพท์

๓. รออีเมลตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้รบ
ั อีเมล ผู้สมัครสามารถติดต่อสอบถามทางข้อความ
ของเฟซบุ๊กเพจ DigiFam Awards หร ือโทรศัพท์ ๐๙ ๘๐๐๑ ๙๖๖๐ และไลน์ @digifam

ประเภทการประกวดและคุณสมบัติผู้ประกวด
ผู้ประกวดสามารถส่งผลงานร่วมประกวดแบบเดี่ยวหร ือแบบทีมก็ได้ โดยแบบทีมมีสมาชิกได้
ไม่เกิน ๑๐ คน (ไม่รวมอาจารย์ที่ปร ึกษา) แบ่งการประกวดออกเป็น ๒ ประเภท คือ
•

สื่อคลิปว ิดีโอ แบ่งเป็น ๓ ระดับ
- ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา (มีผู้ปกครองหร ือครูที่ปร ึกษา)
- ระดับมัธยมศึกษาหร ือเทียบเท่า (มีอาจารย์ที่ปร ึกษา)
- ระดับอุดมศึกษาหร ือเทียบเท่าและประชาชนทั่วไป
ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์นามสกุล .mp4 .avi หร ือ .mov ที่มีความละเอียด Full HD
(๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล) ความยาวทั้งหมดไม่เกิน ๓ นาที

๒

•

สื่ออินโฟกราฟิก แบ่งเป็น ๒ ระดับ
- ระดับมัธยมศึกษาหร ือเทียบเท่า (มีอาจารย์ที่ปร ึกษา)
- ระดับอุดมศึกษาหร ือเทียบเท่าและประชาชนทั่วไป

ส่งผลงานขนาด เอ๓ (๒๙๗ x ๔๒๐ มม. หร ือ ๑๑.๖๙ x ๑๖.๕๔ นิ้ว) ในรูปแบบไฟล์นามสกุล .jpg
.jpeg .png .ai หร ือ .eps และแนบไฟล์ PDF มาด้วย

รอบและเกณฑ์การตัดสิน
รอบการตัดสิน แบ่งเป็น ๓ รอบ ดังนี้
•

รอบคัดกรอง ตรวจสอบผลงานที่ถูกต้องตามกฏและกติกาผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือก

•

รอบคัดเลือก ตัดสิน ๓๐ ผลงานที่ได้คะแนนสูงสุดในทุกประเภทและระดับการประกวดฯ

•

รอบสุดท้าย ตัดสิน ๑๐ ผลงานที่มีคะแนนสูงสุด และตัดสินผลงานที่จะได้รบ
ั รางวัลต่างๆ ในทุก
ประเภทและระดับการประกวดฯ

เกณฑ์การให้คะแนนของกรรมการรอบคัดเลือกและรอบสุดท้าย (รอบละ ๑๐๐ คะแนน) พิจารณาจาก
•

เนื้อหา ๒๕ คะแนน

•

ความคิดสร้างสรรค์ ๒๕ คะแนน

•

คุณภาพของการผลิตและผลงาน ๒๐ คะแนน

•

เทคนิคการนาเสนอ ๑๕ คะแนน

•

การใช้ภาษา ๑๕ คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนนรางวัล Popular Vote
ผลงานที่ผ่านรอบคัดกรองจะได้รว่ มการประกวดรางวัล Popular Vote ที่ให้บุคคลทั่วไปเป็น
ผู้โหวตให้คะแนนตามเกณฑ์และช่องทาง ดังนี้
•

ประเภทผลิตสื่อคลิปว ิดีโอ เผยแพร่ทาง Youtube Chanel: Chulabhorn Royal Academy
o ยอดไลก์

๑ ไลก์ เท่ากับ ๑ คะแนน

o ยอดแชร์

๑ แชร์ เท่ากับ ๕ คะแนน

o ยอดว ิว

•

๑ ว ิว

เท่ากับ ๓ คะแนน

ประเภทผลิตสื่ออินโฟกราฟิก เผยแพร่ทางเฟซบุ๊กเพจ DigiFam Awards
o ยอดไลก์

๑ ไลก์ เท่ากับ ๑ คะแนน (กดไลก์หร ืออิโมจิอื่นๆ)

o ยอดแชร์

๑ แชร์ เท่ากับ ๕ คะแนน

๓

กฎ กติกา และเงอื่ นไขการประกวดฯ
ประเภทผลิตสื่อคลิปว ิดีโอ
๑. สามารถส่งผลงานร่วมประกวดได้ทั้งแบบเดี่ยวหร ือแบบทีม โดยในแบบทีมจะมีสมาชิกได้
ไม่เกิน ๑๐ คน (ไม่รวมอาจารย์ที่ปร ึกษา)
๒. ผู้สมัครในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา สามารถส่งผลงานโดยมีผป
ู้ กครองหร ือครูในโรงเร ียนที่
กาลังศึกษาอยู่เป็นทีป
่ ร ึกษา และให้กรอกชือ
่ ที่ปร ึกษาในใบสมัครออนไลน์ (ผูป
้ กครองหร ือครู
๑ ท่าน สามารถเป็นที่ปร ึกษาได้มากกว่า ๑ ทีม)

๓. ผู้สมัครในระดับมัธยมศึกษาหร ือเทียบเท่า สามารถส่งผลงานโดยมีอาจารย์ในโรงเร ียนที่กาลัง
ศึกษาอยู่เป็นทีป
่ ร ึกษา และให้กรอกชือ
่ ที่ปร ึกษาในใบสมัครออนไลน์ (อาจารย์ ๑ ท่าน เป็นที่
ปร ึกษาได้มากกว่า ๑ ทีม) กรณีสมัครแบบทีมสมาชิกในทีมทั้งหมดจะต้องศึกษาอยู่ในสถาบัน
เดียวกัน

๔. ผู้สมัครในระดับอุดมศึกษาหร ือเทียบเท่าและประชาชนทั่วไป เปิดกว้างให้ทุกคนสมัครได้ ผู้สมัคร
ที่กาลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาหร ือเทียบเท่า กรณีสมัครแบบทีม สมาชิกในทีมไม่จาเป็นต้อง
ศึกษาในสถาบันเดียวกัน

๕. ผู้สมัครทุกระดับทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม สามารถส่งผลงานได้มากกว่า ๑ ผลงาน และหาก
ผู้สมัครประเภทสื่อคลิปว ิดีโอต้องการสมัครประเภทสื่ออินโฟกราฟิกด้วย สามารถส่งได้แต่ต้อง
แยกส่งใบสมัคร
๖. คลิปว ิดีโอต้องจัดทาในรูปแบบไฟล์นามสกุล .mp4 .avi หร ือ .mov ที่มีอัตราส่วนภาพ 16:9

แบบแนวนอน มีความละเอียด Full HD (๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล) และจะต้องมีความยาวรวม
ทั้งหมดไม่เกิน ๓ นาที

๗. คลิปว ิดีโอต้องมีตราสัญลักษณ์ของราชว ิทยาลัยจุฬาภรณ์ และโครงการ “Healthy Digital
Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” จัดวางในตาแหน่งที่ถูกต้อง ซึง่ สามารถวางในช่วงต้น
หร ือท้ายคลิปก็ได้ตามความเหมาะสม และจะต้องดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ ดังกล่าวจาก

www.crahdfamily.com เท่านั้น ผลงานที่ขาดตราสัญลักษณ์ทั้ง ๒ ตรา หร ือตราใดตราหนึ่งจะ
ถูกตัดสิทธิป
์ ระกวด

๘. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องใส่ชอ
ื่ หัวข้อการประกวดฯ ปี ๒๕๖๔ ภาษาไทย “สังคมติดลบ สยบ
ด้วยพลังบวก” หร ือภาษาอังกฤษ “Positive Callout Culture” อยู่ในคลิปว ิดีโอ และต้องทา
เนื้อหาให้สอดคล้องกับหัวข้อดัวกล่าว
๙. ฟอนต์ภาษาไทยที่ใช้ในการประกวดฯต้องเป็นแบบมีหัวเท่านั้น มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิป
์ ระกวด

ตัวอย่างฟอนต์แบบมีหัว เช่น “จุฬาภรณ์ลิขิต” “DB fongnum” “TH Sarabun New” เป็นต้น

๑๐. ผลงานคลิปว ิดีโอจะต้องมีบทบรรยายภาษาไทย (Thai Subtitle) ด้านล่าง ทุกตัวหนังสือที่ปรากฏ
ในคลิปว ิดีโอต้องใช้ฟอนต์ภาษาไทยมีหัวเท่านั้น มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิป
์ ระกวด ยกเว้นในระดับ
ปฐมวัยและประถมศึกษาอนุโลมให้ไม่ต้องมีบทบรรยายภาษาไทยด้านล่าง โดยสามารถแนบ
สคร ิปต์เป็นไฟล์ .docx มาแทน
๑๑. ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ผู้นาเสนอหลักของคลิปว ิดีโอจะต้องเป็นผู้ที่สมัครเข้าประกวดที่
อยู่ระดับปฐมวัยและประถมศึกษาเท่านั้น ผู้ปกครองหร ือครูที่ปร ึกษาสามารถร่วมหร ือช่วยในการ
ผลิตคลิปว ิดีโอได้ แต่ห้ามเป็นผู้นาเสนอหลัก

๔

๑๒. ผู้สมัครต้องจัดเตร ียมอุปกรณ์พร้อมดาเนินการผลิตเองทั้งหมดและเป็นผู้รบ
ั ผิดชอบต่อลิขสิทธิ์

ของข้อมูลได้แก่ เนื้อหา ภาพ คลิป ว ิดีโอ เพลง ดนตร ี เสียงประกอบ ซอฟต์แวร์ หร ืออื่ นใดที่ใช้ใน
การผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิแ
์ ละทรัพย์สินทางปัญญาและมีการ

อ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน หากมีเอกสารลิขสิทธิอ
์ ย่างถูกต้อง ให้ส่งแนบมาพร้อมกับผลงาน

๑๓. ไม่จากัดรูปแบบการนาเสนอ เทคนิคการถ่ายทา เทคนิคการผลิต และการตัดต่อ โดยผลงาน

ทั้งหมดหร ือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นผลงานทีจ
่ ด
ั ทาขึ้นใหม่
หร ือไม่เคยมีการนาเสนอที่ใดมาก่อนและต้องไม่เคยได้รบ
ั รางวัลใดมาก่อน

๑๔. ภาพและเสียงทีป
่ รากฏในผลงานต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม ไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตร ิย์ ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ และไม่มเี นื้อหาแสดงกิร ิยา
ไม่สุภาพ หยาบคาย ลามกอนาจาร หร ือให้รา้ ยผู้อื่น

๑๕. ผลงานที่จด
ั ทาถูกต้องตามกฎกติกาและเงอื่ นไขเท่านั้นจึงจะมีคุณสมบัติผ่านรอบคัดกรองเข้าสู่
รอบคัดเลือก ทุกผลงานที่ผิดกติกาจะถูกตัดสิทธิจ
์ ากรางวัล Popular Vote

๑๖. การตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นทีส
่ ิ้นสุด

ประเภทผลิตสื่ออินโฟกราฟิก
๑. ผู้สมัครในระดับมัธยมศึกษาหร ือเทียบเท่า สามารถส่งผลงานโดยมีอาจารย์ในโรงเร ียนที่กาลัง
ศึกษาอยู่เป็นทีป
่ ร ึกษา และให้กรอกชือ
่ ที่ปร ึกษาในใบสมัครออนไลน์ (อาจารย์ ๑ ท่าน เป็นที่
ปร ึกษาได้มากกว่า ๑ ทีม) กรณีสมัครแบบทีมสมาชิกในทีมทั้งหมดจะต้องศึกษาอยู่ในสถาบัน
เดียวกัน
๒. ผู้สมัครในระดับอุดมศึกษาหร ือเทียบเท่าและประชาชนทั่วไป เปิดกว้างให้ทุกคนสมัครได้ ผู้สมัครที่
กาลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาหร ือเทียบเท่า กรณีสมัครแบบทีม สมาชิกในทีมไม่จาเป็นต้อง
ศึกษาในสถาบันเดียวกัน
๓. ผู้สมัครทุกระดับทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีมสามารถส่งผลงานได้มากกว่า ๑ ผลงาน และหาก
ผู้สมัครประเภทสื่ออินโฟกราฟิกต้องการสมัครประเภทสื่อคลิปว ิดีโอด้วย สามารถส่งได้แต่ต้อง
แยกส่งใบสมัคร

๔. อินโฟกราฟิกต้องมีขนาด เอ๓ (๒๙๗ x ๔๒๐ มม. หร ือ ๑๑.๖๙ x ๑๖.๕๔ นิ้ว) ประเภท .jpg .jpeg

หร ือ .png ส่วน .ai และ .eps จะต้อง Create Outline ฟอนต์ embed ลิงก์ภาพ และแนบไฟล์
PDF มาด้วย

๕. อินโฟกราฟิกต้องมีตราสัญลักษณ์ของราชว ิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในตาแหน่งบนซ้ายเท่านั้น และต้อง
ไม่ให้ข้อความหร ือภาพสูงกว่าหร ือทับ หร ือดัดแปลงตราสัญลักษณ์โดยเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถูกตัด
สิทธิป
์ ระกวด และต้องดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์จาก www.crahdfamily.com เท่านั้น

๖. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีชอ
ื่ หัวข้อการประกวดฯ ปี ๒๕๖๔ ภาษาไทย “สังคมติดลบ สยบ
ด้วยพลังบวก” หร ือภาษาอังกฤษ “Positive Callout Culture” และต้องทาเนื้อหาให้
สอดคล้องกับหัวข้อดัวกล่าว
๗. ฟอนต์ภาษาไทยที่ใช้ในการประกวดฯต้องเป็นแบบมีหัวเท่านั้น มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิป
์ ระกวด

ตัวอย่างฟอนต์แบบมีหัว เช่น “จุฬาภรณ์ลิขิต” “DB fongnum” “TH Sarabun New” เป็นต้น

๕

๘. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิข์ ององค์ประกอบที่ใช้ในการผลิตผลงานต้องไม่ละเมิดกฎหมาย
ว่าด้วยลิขสิทธิแ
์ ละทรัพย์สินทางปัญญาและมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน และหากมี
เอกสารลิขสิทธิอ
์ ย่างถูกต้อง ให้ส่งแนบมาพร้อมกับผลงาน

๙. ไม่จากัดรูปแบบการนาเสนอและเทคนิคการผลิต แต่ อินโฟกราฟิกทีส
่ ่งเข้าร่วมประกวดจะต้องที่
ไม่เคยได้รบ
ั รางวัลใดมาก่อน
๑๐. ภาพและถ้อยคาที่ปรากฏในผลงานต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม ไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ

ศาสนา พระมหากษัตร ิย์ ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ และไม่มีเนื้อหาแสดงกิร ิยาไม่สุภาพ
หยาบคาย ลามกอนาจาร หร ือให้รา้ ยผู้อื่น

๑๑. ผลงานที่จด
ั ทาถูกต้องตามกฎกติกาและเงอื่ นไขเท่านั้น จึงจะมีคุณสมบัติผ่านรอบคัดกรองเข้าสู่
รอบคัดเลือก ทุกผลงานที่ผิดกติกาจะถูกตัดสิทธิจ
์ ากรางวัล Popular Vote

๑๒. การตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นทีส
่ ิ้นสุด

เงอื่ นไขของการส่งผลงานประกวด
๑. ขอสงวนสิทธิพ
์ ิจารณาทุกผลงานที่รว่ มประกวด ในการเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ของ
ราชว ิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผลงานที่ผด
ิ กติกาทุกกรณีจะไม่ได้รบ
ั การเผยแพร่

๒. ผลงานที่ได้รบ
ั รางวัลถือเป็นลิขสิทธิข์ องราชว ิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีสิทธิน
์ าไปเผยแพร่ได้โดย
ไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของผลงาน

๓. คณะกรรมการและผู้มีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการไม่มีสิทธิใ์ นการส่งผลงานเข้าประกวด
๔. เจ้าของผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายจะได้รว่ มพิธป
ี ระกาศผลและมอบรางวัล

๕. ผู้ได้รางวัลจะต้องเสียภาษี ณ ที่จา่ ยในอัตราร้อยละ ๕ พร้อมแสดงบัตรประชาชนหร ือบัตร
ประจาตัวอื่นๆ ที่ออกโดยราชการ เพื่อยืนยันตัวตนในวันประกาศผลและมอบรางวัล
๖. เงอื่ นไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกาหนดข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยผล
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

๗. ตลอดระยะเวลาของกิจกรรมผู้จด
ั งานมีสิทธิป
์ รับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎข้อบังคับต่างๆ
ได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งทางเฟซบุ๊กเพจ DigiFam Awards

รางวัลการประกวดฯ
รางวั ล การประกวด DIgiFam Awards ครัง้ ที่ ๓ ในปี นี้ ประกอบด้ ว ย ถ้ ว ยรางวั ล พระราชทาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็ จพระเจ้าน้ องนางเธอ เจ้าฟ้ าจุ ฬาภรณวลัยลักษณ์ อั ครราชกุมาร ี กรมพระศร ี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี สาหรับผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษามูลค่ารวม ๕๓๐,๐๐๐ บาท และ
ใบประกาศนียบัตร ส่วนผู้ที่ส่งผลงานร่วมประกวดแต่ ไม่ได้ รบ
ั รางวัล จะได้ใบประกาศนียบัตรรับรองการ
ร่ว มกิ จ กรรมการประกวด

โดยสามารถดาวน์ โ หลดด้ ว ยตั ว ท่ า นเองได้ จ าก www.crahdfamily.com

หลังปิดโครงการฯ

๖

ประเภทผลิตสื่อคลิปว ิดีโอระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา/ประชาชนทั่วไป
•

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี กรมพระศร ีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี
พร้อมทุนการศึกษา ๘๐,๐๐๐ บาทและใบประกาศนียบัตร
•

รางวัลอันดับ ๒ รับทุนการศึกษา ๔๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบัตร

•

รางวัลอันดับ ๓ รับทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบัตร

•

รางวัลชมเชย (๒ รางวัล) รับทุนการศึกษารางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบัตร

ประเภทผลิตสื่อคลิปว ิดีโอระดับปฐมวัยและประถมศึกษา
•

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี กรมพระศร ีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี
พร้อมทุนการศึกษา ๓๐,๐๐๐ บาทและใบประกาศนียบัตร

•

รางวัลอันดับ ๒ รับทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบัตร

•

รางวัลอันดับ ๓ รับทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบัตร

•

รางวัลชมเชย (๒ รางวัล) รับทุนการศึกษารางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบัตร

ประเภทผลิตสื่ออินโฟกราฟิกทุกระดับ
•

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี กรมพระศร ีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี
พร้อมทุนการศึกษา ๓๐,๐๐๐ บาทและใบประกาศนียบัตร

•

รางวัลอันดับ ๒ รับทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบัตร

•

รางวัลอันดับ ๓ รับทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบัตร

•

รางวัลชมเชย (๒ รางวัล) รับทุนการศึกษารางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบัตร

รางวัล Popular Vote
•

ประเภทผลิตสื่อคลิปว ิดีโอ รับทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาทและใบประกาศนียบัตร

•

ประเภทผลิตสื่ออินโฟกราฟิก รับทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาทและใบประกาศนียบัตร
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