
กิจกรรมการประกวดผลิตสื่อคลิปวีดีโอและอินโฟกราฟิก 

ภายใต้โครงการ “รวมพลังเยาวชนตื่นรู้ ช่วยชาตสิู้ภัยโควิด19” 

(GEN-CO CHALLENGE) 

************************* 

หลักการและเหตุผล 

 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) มีประสงค์จัดการประกวดไอเดียสร้างสรรค์ผ่านส่ือวิดีโอ

และอินโฟกราฟิกชิงโล่รางวัลและเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท ภายใต้โครงการรวมพลังเยาวชนตื่นรู้ ช่วย

ชาติสู้ภัยโควิด19(GEN-CO CHALLENGE) ในธีม “New Normal”  

 

วัตถุประสงค์  

• เพื่อกระตุน้ให้กับกลุ่มเยาวชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด19  

• เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มเยาวชนผ่านการส่ือสารที่เกี่ยวกับโรคโควิด19 

• เพื่อผลิตช้ินงานส่ือเกี่ยวกับกิจกรรมรวมพลังเยาวชนตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด19 หรือประเด็นอื่นๆ          

ที่น่าสนใจ 

• เพื่อส่ือสารกิจกรรมรวมพลังเยาวชนตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19 ในช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ให้เข้าถึง

ผู้รับสารได้กว้างขึ้นและตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

• นักเรียน นกัศึกษา อายุระหว่าง 15 - 25 ปี ที่มไีอเดีย และความคิดสร้างสรรค์ในการสู้ภัยหรือป้องกันการ

แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด19 



 

รายละเอียดและกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด ดังนี้  

1. หัวข้อให้ผู้เข้าประกวดได้เลือกเสนอไอเดียและสร้างสรรคผ์ลงาน ดังนี้ 

• Normal Me: การดูแลตัวเองในยุค New Normal 

• Normal Family: การดูแลครอบครัวและคนรอบข้างในยุค New Normal 

• Normal Community: การอยู่ร่วมกันในสังคมและชุมชนในยุค New Normal 

 

2. เกณฑ์การรับสมัคร 

• ผู้สมัครจะต้องมีอายุระหว่าง 15-25 ปี และต้องศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาเท่านั้น 

• ผู้สมัครจะต้องคิดช่ือ ทีม โดยภายในทีมจะต้องประกอบด้วยบุคคลอย่างน้อย 1 คน (สามารถเข้าร่วม

โครงการแบบเดี่ยว) ทั้งนี้ สามารถรวมทีมได้ไม่เกิน 3 คน 

• แต่ละทีมจะต้องเลือกหัวข้อที่จะสร้างสรรค์ผลงานหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเท่านั้น เพื่อจัดทำเป็นผลงานใน

รูปแบบส่ือวิดีโอหรืออินโฟกราฟกิ (เลือกประเภทใดประเภทหนึ่ง) จำกัดการส่งทีมละ 1 ผลงาน 

3. กติกาการประกวด  

สำหรับผลงานประเภทสื่อวิดีโอ 

1. สร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อที่กำหนดในรูปแบบส่ือวีดิโอสร้างสรรค์ ความยาวไม่เกิน 3 นาท ี

2. ไม่จำกัดสไตล์การสร้างสรรค์ผลงานและรูปแบบของส่ือวีดิโอ (Motion Graphic / TikTok / 

Short Movie) 

3. ภายในส่ือวีดีโอจะต้องมี Logo ของ สช. หรือ Hashtag #สช #GENCOCHALLENGE 

 



สำหรับผลงานประเภทสื่ออินโฟกราฟิก 

1. สร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อที่กำหนดในรูปแบบภาพโปสเตอร์อินโฟกราฟิกขนาด A4 

2. ไม่จำกัดสไตล์การสร้างสรรค์ผลงานและรูปแบบของภาพกราฟกิ 

3. ภายในส่ืออินโฟกราฟิกจะต้องมี Logo ของ สช. และ Hashtag #สช #GENCOCHALLENGE 

หมายเหตุ : 1.โดยสามารถดาวน์โหลดLOGO สช. ได้ที่: https://www.nationalhealth.or.th/nhco_logo 

              2.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ติดลิขสิทธ์ิจากหน่วยงานอื่น และผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็น

ลิขสิทธ์ิของ สช. 

    3.ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธ์ิของผู้อื่น ทั้งภาพ

และเสียง หรือส่ิงอื่นใดที่ปรากฏในผลงานที่ส่งเข้าประกวด   

   4.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน 

4.การรับสมัครเเละส่งผล 

 4.1 กรอกใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/GENCOCHALLENGE 

 สมัครได้ตั้งเเต่ วันนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2563 

 4.2 ส่งผลงานที่ Email : gencochallenge@gmail.com 

  4.2.1 โดยระบุหัวอีเมล์ ดังนี้ (ช่ือทีม) (ประเภทช้ินงานประเภทส่ืออินโฟกราฟกิ, ภาพเคล่ือนไหว) 

(หัวข้อที่เลือก) (ช่ือช้ินงาน) 

  4.2.2 การส่งผลงานทั้งสองประเภทให้อัพโหลดผลงานผ่าน Google Drive ให้เรียบร้อยและเปิด

สาธารณะ และแนบลิงก์มาใน Email พร้อมทั้งเขียนช่ือ สมาชิกสามารถเขียนอธิบายช้ินงานเพิ่มเติมได้ในเนื้อหา

อีเมล์ 

 

https://www.nationalhealth.or.th/nhco_logo
https://bit.ly/GENCOCHALLENGE
mailto:gencochallenge@gmail.com


 4.3 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2563 นี้เท่านั้น 

หมายเหตุ : หากมีการเปล่ียนเเปลงหัวข้อจากใบสมัคร ผู้สมัครต้องระบุหัวข้อใหม่ เเละ เเจ้งหมายเหตุว่ามีการ

เปล่ียนเเปลงหัวข้อ 

 

5.โล่และเงินรางวัล 

• รางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทการประกวดจะได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลมูลค่า 

10,000 บาท จำนวนประเภทละ 1 รางวัล 

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในแต่ละประเภทการประกวดจะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลมูลค่า 6,000 

บาท จำนวนประเภทละ 1 รางวัล 

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ชมเชย) ในแต่ละประเภทการประกวดจะได้รับเกียรติบัตรพรอ้มเงินรางวัล

มูลค่า 3,000 บาท จำนวนประเภทละ 3 รางวัล 

• รางวัล Popular Vote ในแต่ละประเภทการประกวดจะได้รับเกียรติบัตรพรอ้มเงินรางวัล 

มูลค่า 1000 บาท จำนวนประเภทละ 1 รางวัล 

 

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามเกณฑก์ารรับสมัคร และส่งชิ้นงาน ภายในวันที่

กำหนด จะได้รับเกียรติบัตร จาก สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 

 

 

 

 



6. เกณฑ์การตัดสิน 

• การตีโจทย์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 20% 

• ความคิดสร้างสรรค์ 30% 

• การนำไปใช้ได้จริง 50% 

หมายเหตุ : เกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการเป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการ และคำตัดสินของ

คณะกรรมการถือเป็นที่สุด 

 

7.การประกาศผลรางวัล 

 ประกาศผลผู้ชนะเลิศ วันที่ 30 กันยายน 2563 ที่หน้าเพจและเว็บไซค์ของ สำนักงานคณะกรรมการ

สุขภาพแห่งชาติ(สช.)  

หมายเหตุ : ผู้ได้รับการประกาศช่ือได้รับรางวัล จะต้องยืนยันสิทธ์ิกลับทางอีเมล์ ภายใน 30วัน หลังจากที่ได้รับการ

ติดต่อกลับทาง Email จากเจ้าหน้าที่ หากพ้นกำหนดนี้ จะถือว่าสละสิทธิ 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่  

คุณมณีรัตน์ พึงเทอดธรรม  : 087-4882225 

คุณบัณฑิตา อัคราวุธ : 090-9027905 

 


