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ใบสมัคร 
การประกวดแอนิเมชัน (Animation) ในหัวข้อ “ออมกับ กอช. มีแต่ได้” 

ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 320,000 บาท 
 

 

[โปรดระบุข้อมูลด้วยลายมือตัวบรรจงหรือพิมพ์] 
     ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย                ประเภทอุดมศึกษา                บุคคลทั่วไป 
    ชื่อทีม (ถ้ามี) .............................................................................................................................................................. 

    ชื่อผลงาน .................................................................................................................................................................. 
 

1. ข้อมูลผู้ส่งผลงานเข้าประกวด*  

    1) ชื่อ – สกุล  นาย  นางสาว  นาง.............................................................................................................. 

        อายุ .................... ระดับการศึกษา ....................................................อาชีพ .......................................................... 

        ที่อยู่ .............................................................................................................................. ........................................ 

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

        โทรศัพท์............................................................อีเมล............................................................................................  

    2) ชื่อ – สกุล  นาย  นางสาว  นาง.............................................................................................................. 

        อายุ .................... ระดับการศึกษา ....................................................อาชีพ .......................................................... 

        ที่อยู่ ..................................................................................................................... ................................................. 

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

        โทรศัพท์............................................................อีเมล.................................................... ........................................ 

    3) ชื่อ – สกุล  นาย  นางสาว  นาง.............................................................................................................. 

        อายุ .................... ระดับการศึกษา ....................................................อาชีพ .......................................................... 

        ที่อยู่ ..................................................................................................................... ................................................. 

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

        โทรศัพท์............................................................อีเมล.................................................... ........................................ 
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2. ข้อมูลสถานศึกษา (เฉพาะประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย และประเภทอุดมศึกษา)* 

ชื่อสถานศึกษา .................................................................................................................... ............................................. 

ที่อยู่ ............................................................................................................................. .................................................... 

ชื่ออาจารย์ที่รับรองผลงาน .................................................... .......................................................................................... 

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ...................................................................................... ............................. 

อีเมล............................................................................................ Line ID (ถ้ามี) ............................…….........……………… 

3. ท่านรับทราบข้อมูลการประกวดผ่านช่องทางการสื่อสารช่องทางใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ช่องทาง) 

 เว็บไซต์ของกองทุนการออมแห่งชาติ (www.nsf.or.th)           สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ 

 Facebook / Twitter / Youtube / Line / IG ของกองทุนการออมแห่งชาติ    สื่อโทรทัศน์ วิทยุ   

 เพจ / กลุ่ม ข่าวสารการประกวด (ระบุ) .....................................................................................................................  

หนังสือเวียน           บุคลากรกองทุนการออมแห่งชาติ           Call Center ของกองทุนการออมแห่งชาติ   

 อินเตอร์เนตและสื่อสังคมออนไลน์ Website / Youtube / Line / Facebook / Twitter / นสพ.ออนไลน์ / กระทู้       

     (ระบุ) ............................................................................................................. (ที่ไม่ใ ช่ของกองทุนการออมแห่งชาติ) 

  

 

 

ลงช่ือ ........................................................................            ลงช่ือ .............................................................. 
       (.......................................................................)                (.............................................................) 
           ผู้เข้าประกวด / ตัวแทนผู้เข้าประกวด            อาจารย์ผู้รับรองผลงาน* 
 
 
ส่งใบสมัคร Storyboard เนื้อเรื่องย่อ โดยอัพโหลดผลงานลงใน YouTube หรือ Google Drive พร้อมค าอธิบาย
แนวความคิดใต้คลิปผลงาน และเปิดสิทธิการเข้ าถึ ง เป็นสาธารณะ พร้อมคัดลอก URL ผลงาน ส่ งมาที่                        
Email: nsfanimation@nsf.or.th ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2565 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่                 ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 02 049 9000 ต่อ 311  
 
*ข้อมูลนี้ใช้เพื่อการสมัครเข้าร่วมการประกวดแอนิเมชัน (Animation) ในหัวข้อ “ออมกับ กอช. มีแต่ได้” เท่านั้น 

mailto:nsfanimation@nsf.or.th
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1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด  
    ประเภทการประกวด แบ่งเป็น 3 ประเภท 
     (1) ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย (ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า)   
        (2) ประเภทอุดมศึกษา (ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า) 
        (3) ประเภทบุคคลทั่วไป ไม่จ ากัดอาย ุ
 
2. การส่งผลงานเข้าร่วมประกวด  

(1) สามารถส่งผลงานในรูปแบบบุคคลหรือทีม (ก าหนดทีมละไม่เกิน 3 คน) โดยสามารถส่งผลงานได้            
1 ผลงาน/บุคคล/ทีม หากสมัครในรูปแบบทีม สมาชิกในทีมจะต้องเป็นสมาชิกของทีมใดทีมหนึ่งเพียงทีมเดียว  

(2) ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย และประเภทอุดมศึกษา ต้องมีอาจารย์รับรองผลงาน และ 1 สถาบันการศึกษา
สามารถส่งได้มากกว่า 1 ผลงาน 

(3) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด 
        (4) การผลิตผลงานแอนิเมชัน (Animation) ไม่จ ากัดรูปแบบการน าเสนอ สไตล์ และเทคนิคการผลิต สามารถ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ 
        (5) ผู้สมัครจะต้องส่งผลงาน Storyboard พร้อมเนื้อเรื่องย่อ ในรูปแบบไฟล์ .jpg หรือ .pdf 

(6) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีความยาวไม่เกิน 3 นาที (ไม่รวม Intro และ End Credit) ความละเอียดไม่ต่ ากว่า 
720 p (1280 x 720) ถึง 1920 x 1080 pixels ประเภทไฟล์ .avi .wmv .mpeg4 .mp4 .mov .flv อย่างใด
อย่างหนึ่ง 

(7) ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทาง www.nsf.or.th เฟซบุ๊ก กอช. ไลน์ กอช. และแอปพลิเคชัน กอช.  
(8) ส่งใบสมัคร Storyboard พร้อมเนื้อเรื่องย่อ และอัพโหลดผลงานลงใน YouTube หรือ Google Drive 

และเปิดสิทธิการเข้าถึงเป็นสาธารณะ พร้อมค าอธิบายแนวความคิดใต้คลิปผลงาน และคัดลอก URL ผลงาน ส่งมาที่ 
Email: nsfanimation@nsf.or.th หมดเขตส่งผลงาน 25 ธันวาคม 2565 

  (9) ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูลได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ 
ซอฟต์แวร์ หรืออ่ืนใดที่ใช้ในการผลิตผลงานโดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์  และทรัพย์สินทางปัญญา และ       
มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน  
      (10) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยส่งประกวดที่อ่ืนมาก่อน 
      (11) หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีการกระท าที่ละเมิดกฎหมาย ถ้ามีการฟ้องร้อง  ผู้ที่ส่งเข้าประกวดจะต้อง
รับผิดชอบในทุกกรณี กองทุนการออมแห่งชาติจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
      (12) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นสิทธิ์ร่วมของ กอช. และผู้ส่งเข้าประกวด โดย กอช. มีสิทธิ์ในการปรับเพ่ิม        
หน้าแรกในตอนต้นของผลงาน และน าผลงานเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ Facebook Youtube และสื่ออ่ืนๆ ตามที่ 
กอช. เห็นเหมาะสม  
      (13) ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นสิทธิ์ของ กอช. และ กอช. มีสิทธิ์น าไปเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจาก
เจ้าของผลงาน  
      (14) เงื่อนไขอ่ืนๆ นอกเหนือจากข้อก าหนดข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยผลการตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด 
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3. การพิจารณาผลงาน 
(1) กอช. จะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานการประกวดแอนิเมชัน  ในหัวข้อ “ออมกับ กอช. มีแต่ได้”       

ซ่ึงประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านแอนิเมชัน และคอมพิวเตอร์กราฟิก และผู้แทนจาก กอช. รวมทั้งสิ้นจ านวน 5 ท่าน 
(2) กอช. จะด าเนินการคัดเลือกเฉพาะผลงานที่ส่งเข้าประกวดถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์การประกวดก่อนส่งให้

คณะกรรมการพิจารรณาตัดสินเท่านั้น 
(3) หลักเกณฑ์การให้คะแนนจะใช้ส าหรับพิจารณาทุกผลงานที่ส่งเข้ามา และการตัดสินของคณะกรรมการฯ       

ถือเป็นที่สิ้นสุด ประกอบด้วย* 

        เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน 
ล าดับที่ หัวข้อพิจารณา คะแนน 

1 เนื้อเรื่องสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด การเล่าเรื่อง  40 
2 ความคิดสร้างสรรค์ ความน่าสนใจ  25 
3 ความสมบูรณ์ของผลงาน การใช้เทคนิค  15 
4 ความสวยงาม ความกลมกลืนของงาน 10 
5 ความต่อเนื่องของภาพและเสียง หรือ Sound Effect (SFX)  10 

รวม 100 
 

* หมายเหตุ : หลักเกณฑ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลฯ 

4. รางวัลการประกวด รวม 18 รางวัล 
ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย  

                                            (1) รางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล                รางวัลละ  25,000  บาท 
                                                  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศ 
                                  (2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน 1 รางวัล               รางวัลละ  20,000 บาท 
                                                  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  
                                  (3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน 1 รางวัล               รางวัลละ  15,000 บาท 
                                                  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
                                  (4) รางวัลชมเชย จ านวน 3 รางวัล                            รางวัลละ    5,000 บาท 
                                                  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

ประเภทอุดมศึกษา 
                                            (1) รางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล                รางวัลละ  30,000  บาท 
                                                  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศ 
                                  (2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน 1 รางวัล               รางวัลละ  25,000 บาท 
                                                  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  
                                  (3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน 1 รางวัล               รางวัลละ  20,000 บาท 
                                                  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
                                  (4) รางวัลชมเชย จ านวน 3 รางวัล                            รางวัลละ    8,000 บาท 
                                                  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
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ประเภทบุคคลทั่วไป  
                                            (1) รางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล                รางวัลละ  40,000  บาท 
                                                  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศ 
                                  (2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน 1 รางวัล               รางวัลละ  35,000 บาท 
                                                  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  
                                  (3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน 1 รางวัล               รางวัลละ  30,000 บาท 
                                                  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
                                  (4) รางวัลชมเชย จ านวน 3 รางวัล                            รางวัลละ  15,000 บาท 
                                                  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  
 
5. การประกาศผล การรับทุนการศึกษา และการรับเงินรางวัล 
 (1) คณะกรรมการพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวด โดยกองทุนการออมแห่งชาติ จะประกาศผลการประกวด
ในวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2566 วันที่ 14 มกราคม 2566 ทางเว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก กอช. 
 (2) บุคคล หรือทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 
2566 หรือตามความเหมาะสมของสถานการณ ์ส าหรับวัน เวลา และสถานที่จะแจ้งให้ทราบต่อไปภายหลัง  
 (3) ผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจะได้รับใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมการประกวด 
        (4) สถาบันการศึกษาท่ีมีผลงานส่งเข้าประกวดจะได้รับใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมการประกวด 

(5) กอช. จะด าเนินการจัดส่งโล่ประกาศเกียรติคุณ และใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด อาจารย์
ที่รับรองผลงานเข้าประกวด และสถาบันการศึกษาที่ส่งผลงานเข้าประกวดทางไปรษณีย์ภายหลังจากการประกาศผลรางวัล
เรียบร้อยแล้ว 

(6) ผลงานที่ได้รับรางวัล กอช. จะประสานงาน และด าเนินการโอนทุนการศึกษา และเงินรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัล 
ตามเลขบัญชีที่ได้แจ้งไว้กับ กอช. 

6. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กลุ่มงานกิจกรรมองค์กร กองทุนการออมแห่งชาติ โทรศัพท์          
0 2049 9000 ตอ่ 308 ถึง 311 
                ผู้ประสานงาน : นางสาวปฐมาภรณ์  แป้นเหมือน ต าแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
เบอร์โทรศัพท์ 0 2049 9000 ต่อ 311  


