
 

ใบสมัครร่วมการประกวด Infographic 
ในหัวข้อเร่ือง "การใช้งานดิจิทัลอย่างไรใหป้ลอดภัย"  

(เปิดรับสมัคร วันนีถ้ึง 10 มีนาคม 2560) 

 

ข้อมูลผู้สมัคร  

1. ช่ือ…………………………… นามสกุล………………………… รูปถ่าย 

วัน/เดือน/ปี เกิด............................. อาย.ุ................. 

2. ช่ือ…………………………… นามสกุล………………………… รูปถ่าย 

วัน/เดือน/ปี เกิด............................. อาย.ุ................. 

3. ช่ือ…………………………… นามสกุล………………………… รูปถ่าย 

วัน/เดือน/ปี เกิด............................. อาย.ุ................. 

เบอร์โทรศัพท์ (หลักท่ีติดต่อได้)………………………………………………E-Mail (หลักท่ีติดต่อได้)………………………………………………………… 

ช่ือสถานศึกษา……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได ้(เพียงหนึ่งท่าน) ……………………………………………………………………………………………………………………..…….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

อาจารย์ท่ีปรึกษา  

ช่ือ……………………………………………………………………………… นามสกลุ……………………………………………………………………………………… 

เบอร์โทรศัพท์...................................................................................... E-Mail …………………………………………………………………........ 

 

แนวคิดในการออกแบบ.................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

 
ระยะเวลาในการส่งผลงาน 15 กุมภาพันธ์ 2560  ถึง  16 มีนาคม 2560 

 

 
*อาจารย์ที่ปรึกษาหา้มส่งผลงานเข้าประกวด 
 



เง่ือนไขในส่งผลงานเข้าประกวด 

 

1. การสมัครเข้าร่วม (วันนี้ ถึง 10 มีนาคม 2560) 

 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.baac.or.th และ Facebook Page : น้องข้าวหอม ธกส 

 สมัครด้วยตนเอง : ฝ่ายการตลาดดิจิตอล (ธ.ก.ส.) ส านักงานใหญ่ อาคารทาวเวอร์ช้ัน 11                     
เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) 

2. การส่งใบสมัครเข้าประกวด (วันนี้ ถึง 10 มีนาคม 2560) 

 ส่งทาง E - mail : cardmarketing@baac.or.th 

 ส่งทางไปรษณยี์ : ฝ่ายการตลาดดจิิตอล (ธ.ก.ส.) ส านักงานใหญ่ อาคารทาวเวอร์ ช้ัน 11 
เลขท่ี 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900 
วงเล็บมุมซอง "ส่งประกวด Infographic"   โดยจะพิจารณาจากตราประทับไปรษณยี์ของวันท่ี 10 มีนาคม 
2560 เท่าน้ัน 

3. การส่งผลงาน (วันที ่15 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 16 มีนาคม 2560) 

 ผลงาน Infographic จะต้องออกแบบตรงตามวตัถุประสงค์ของโครงการฯ ท่ีได้ก าหนดไว ้

 ผลงานต้องเป็นรูปแบบไฟล์ VDO ความยาวตั้งแต่ 3-5 นาที 

 ผลงานผูเ้ข้าประกวดจะต้องมีน้องข้าวหอม ธ.ก.ส. เป็นตัวด าเนินเรื่อง และสามารถใช้ตัวละครใน Infographic 
เรื่องธุรกรรมทางการเงินในยุคดิจทิัล มาเป็นตัวเชื่อมโยงได้ (สามารถเข้าไปดู VDO ได้ใน Facebook Page 
น้องข้าวหอม ธกส ) 

 ภาพที่ใช้ประกอบ ธนาคารจะจัดสง่ให้ทาง E-Mail เพื่อยืนยันการรับสมัคร 

 ผลงานของผู้เข้าประกวดต้องมาจากการสร้างสรรค์ของเจ้าของผลงาน และความคิดของผู้เข้าประกวดเอง 
ไม่ได้ลอกเลียนหรือดัดแปลงมาจากผู้อื่น และผลงานนั้นต้องเป็นผลงานท่ีสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่เท่าน้ัน ในกรณี
ที่ผลงานได้มาโดยมิชอบทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการตัดสิทธ์ิจากการประกวด หรือหากไดร้ับรางวัลแล้ว 
ก็จะมีการเพิกถอนรางวัล 

 ผลงานของผู้เข้าประกวดจะต้องไม่ใช้ภาพประกอบ ฟอนต์ (Font) โปรแกรม (Software) และอื่นใดท่ีใช้ใน
การออกแบบที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพยส์ินทางปัญญา ดังนั้น หากมีการร้องเรียนเกดิขึ้น ผูส้่งผลงาน
จะต้องเป็นผูร้ับผดิชอบในทุกกรณ ีท้ังนี้สามารถเลือกภาพ ฟอนต์ (Font) และสื่ออ่ืนๆ จากโครงการฯ มาใช้
ประกอบได ้

 ผลงานทุกผลงานท่ีส่งเข้าประกวดทั้งหมดเป็นสิทธ์ิของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

 เมื่อผลิตผลงานแล้วเสร็จ ให้น าไปลงใน Youtube และ Facbook  โดยตดิ Hashtag  #InFoน้องข้าว
หอมธกส พร้อมทั้งน าผลงานลงบน DVD และส่ง E-mail : cardmarketing@baac.or.th 
 ส่งใหธ้นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

 รูปภาพหรือวัตถุท่ีใช้ประกอบการสร้าง Infographic หากไมไ่ดส้ร้างสรรค์ข้ึนเองจะต้องระบุที่มา (อ้างอิง) 
เพิ่มเตมิลงในเอกสาร 

 ส่งผลงานได้ทีมละ ๑ ช้ินงาน 

 ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 
 

http://www.baac.or.th/
mailto:cardmarketing@baac
mailto:cardmarketing@baac


4. การตัดสินผลงาน 

3.1 การตัดสินรอบแรก (วันที่ 21 มีนาคม 2560) 
- คณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิและคณะกรรมการธนาคารฯ จะคดัเลอืกผลงานท่ีรายละเอียดครบถ้วน

น่าสนใจ เข้าใจง่าย เหลือ 10 ทีม 

3.2 การตัดสินรอบสุดท้าย  (วันที่ 28 มีนาคม 2560) 

- 10 ทีม ท่ีผ่านการคัดเลือก จะตอ้งท าการน าเสนอ Infographic ต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
และคณะกรรมการธนาคารฯ พร้อมทั้งประกาศผลผู้ได้รางวัล 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
5.1 คะแนนจากจ านวนผู้เข้าชม (View) ในเว็บไซต์ Youtube 5 คะแนน 
5.2 คะแนนจากจ านวนผู้กด Like  กดแชร์  และจ านวนผูเ้ข้าชม (view) ใน Facebook Page : น้องข้าวหอม ธกส  

5 คะแนน 
5.3 คะแนนจากคณะกรรมการ 80 คะแนน ดังนี ้

- เนื้อหาในการน าเสนอ ครบถ้วน ตรงประเด็น  (Story) 35 คะแนน 
- ความสมบรูณ์ของภาพและเสียง 25 คะแนน 
- ความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม สมบูรณ์ในการออกแบบ (Creativity) 30 คะแนน 

6. รางวัลการประกวด 

- รางวัลยอดเย่ียม จ านวน 1 รางวัล 
 มูลค่าเงินรางวัล 100,000 บาท  

- รางวัลรองอันดับ 1 จ านวน 1 รางวัล 
 มูลค่า เงินรางวัล 50,000 บาท  

- รางวัลรองอันดับ 2 จ านวน 1 รางวัล 
มูลค่าเงินรางวัล  30,000 บาท  

- รางวัลชมเชย จ านวน  2 รางวัล 
   มูลค่าเงินรางวัล  20,000 บาท  
 

             ข้าพเจ้ายินยอมรับเง่ือนไขตามที่ธนาคารก าหนด และข้าพเจ้ารับรองวา่ ข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไวแ้ก่ธนาคาร ถูกต้องครบถ้วน และเป็นความจริง

ทุกประการ ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการส่งผลงานประกวด Infographic ในหัวข้อเร่ือง "การใช้งานดิจิทัลอย่างไรให้

ปลอดภัย"  โดยตลอดแลว้ และยินยอมปฏิบัติตาม  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน หากไม่ท าตามเง่ือนไขที่ก าหนดตามโครงการฯ ธนาคารขอสงวน

สิทธิ์ในการตัดสิทธิ์จากการประกวด หรอืหากได้รับรางวัลแลว้ ก็จะมกีารเพิกถอนรางวัล 
 

ลงชื่อ……………………………………………………………….. ผู้เข้าสมัคร       ลงชื่อ……………………………………………………………….. ผู้เข้าสมัคร 

             (…......……………………………………………………..)                             (…......……………………………………………………..) 

ลงชื่อ……………………………………………………………….. ผู้เข้าสมัคร 

                                                       (…......……………………………………………………..) 

ลงชื่อ……………………………………………………………….. อาจารย์ท่ีปรึกษา 

                                                     (…......……………………………………………………..) 

                                                        วันท่ี…………………………………………………… 
สอบถามเพ่ิมเติม 

กลุ่มงานส่งเสรมิการตลาดผลิตภณัฑ์ดิจติอล   โทร 02-5586100 ต่อ 6617 


