ประกาศสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
เรื่อง การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านวัคซีน (Two way communication)
หัวข้อ คลิปไวรัล “วัคซีน: เครื่องมือต้านการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (Vaccines: Tool for
sustainable prevention and control of emerging infectious disease)”
.......................................................................................................
สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก
ทาให้ มีจ านวนผู้ ติดเชื้อ สะสมและผู้ เสี ย ชีวิต สู ง ดัง นั้นทุ กประเทศทั่ ว โลกและประเทศไทย จึ งมีม าตรการ
ในการป้ อ งกั น ควบคุ ม รั กษาและลดอั ตราตายจากโรคโควิ ด 19 หลายวิ ธี รวมทั้ งมาตรการด้ านวั คซี น
ซึ่งเป็นเครื่องมือทางด้านสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพในการลดป่วย ลดตาย และลดการแพร่ระบาดของโรค
ให้ได้โดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตามการวิจัย พัฒนา และผลิตวัคซีนมีขั้นตอนที่ซับซ้อนและเป็นอุตสาหกรรมที่
ลงทุนสูง ในสถานการณ์ปกติการวิจัยพัฒนาวัคซีนชนิดใดชนิดหนึ่ งจะต้องใช้ระยะเวลายาวนานกว่า 10 ปี
แต่หากมีการระบาดของโรคอุบัติใหม่อย่างโควิด 19 การวิจัยพัฒนาจาเป็นต้องเร่งขั้นตอนเพื่อให้สามารถ
ผลิตวัคซีน ที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยได้ภายในระยะเวลาที่จากัด สาหรับการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ให้ได้ทันเวลา ซึ่งนับเป็นความท้าทายของนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก
สถาบั น วั ค ซี น แห่ ง ชาติ ในฐานะหน่ ว ยงานกลางด้ า นวั ค ซี น ท าหน้ า ที่ ใ นการส่ ง เสริ ม
และสนับสนุนให้มีการวิจัย การพัฒนา การผลิต การกระจายวัคซีนที่มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอสาหรับ
การใช้วัคซีนเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ทั้งในสถานการณ์ปกติและฉุกเฉิน เล็งเห็นความสาคัญของการสื่อสาร
เพื่อให้ ป ระชาชนเข้าใจถึงการวิจัย พัฒ นา และผลิ ตวัคซีนส าหรับการตอบโต้การระบาดของโรคอุบัติใหม่
ในภาวะฉุกเฉิน จึงได้จัดทาโครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ (คลิปวิดีโอไวรัล) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ
ได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการสร้ า งสรรค์ ผ ลงาน โดยคาดหวั ง ว่ า จะท าให้ ป ระชาชนได้ เ ข้ า ใจถึ ง ความส าคั ญ ของ
การพึ่งตนเอง และความมั่นคงด้านสุขภาพ ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่
ในการนี้ สถาบันจึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวด
สื่อประชาสัมพันธ์ (คลิป วิดีโ อไวรัล ) โดยสื่ อความหมายถึงการรับรู้และตระหนักถึงความส าคัญของวัคซีน
ทั้งในแง่ของการพึ่งตนเอง และความมั่นคงด้านสุขภาพ ภายใต้หัวข้อ “วัคซีน: เครื่องมือต้านการระบาดของ
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (Vaccines: Tool for sustainable prevention and control of emerging
infectious disease)” โดยมีรายละเอียดการประกวดดังนี้
1. ประเภทของการประกวด
แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ
1.1 ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1.2 ระดับประชาชนทั่วไป
2. เงื่อนไขการส่งผลงาน
2.1 เนื้ อ หาต้ อ งเกี่ ย วกั บ สถานการณ์ ก ารระบาดของโควิ ด - 19 และ
การพัฒนาวัคซีนโควิด – 19

2.2 คลิปวิดีโอไวรัลจะต้องมีความยาว 1 - 2 นาที ไม่จากัดไอเดียและรูปแบบ
การนาเสนอ
2.3 จะต้องส่งไฟล์บันทึกลงแผ่น CD/DVD จานวน 2 แผ่น ที่มีคุณภาพใน
ระดับ HD ขึ้นไปในรูปแบบ .MP4 หรือ .avi เท่านั้น
2.4 ต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นใหม่ ไม่คัดลอกแนวคิด ดัดแปลง ทาซ้า และเคย
ประกวดที่ใดมาก่อนซึ่งถ้า คณะกรรมการพิจารณาได้ว่าเกิดการคัดลอกแนวคิด ดัดแปลง
ทาซ้า และเคยประกวดที่ใดมาก่อนจะตัดสิทธิ์ทันที ทั้งนี้หากมีการใช้เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป
ภาพบุคคลหรือหน่วยงานอื่น จะต้องมีการขออนุญาต และอ้างอิงถึงหน่วยงานอย่างชัดเจน
2.5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ ได้แก่ เนื้อหา ภาพ
เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่า
ด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
2.6. สถาบันไม่มีส่วนรับผิดชอบในส่วนใดๆ ทั้งสิ้น กรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
2.7. สถาบันจะเก็บรักษาเอกสารการเข้าร่วมกิจกรรม และผลงานที่ส่งเข้า
ประกวดทุกชิ้นไว้โดยไม่มีการส่งคืนผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
2.8. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดยินยอมให้ สถาบันนาผลงานออกเผยแพร่หรือใช้
ประโยชน์อื่นๆ ในกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันได้ และถือเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
2.9. สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามกติกา/เงื่อนไข
ข้างต้น
2.10. คลิ ป วิ ดี โ อไวรั ล ต้ อ งมี โ ลโก้ ข องสถาบั น วั ค ซี น แห่ ง ชาติ โดยให้ ใ ส่ ใ น
End Credit (ความยาวของผลงานรวม End Credit)
2.11. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
2.12. ทีมละไม่เกิน 3-5 คน
3. กาหนดส่งผลงาน
ระยะเวลาการรับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2564 สามารถ
ดาวน์ โ หลดใบสมัครได้ที่เว็บ ไซต์ของสถาบันวัคซีนแห่ งชาติ http://www.nvi.go.th จัดส่ งผลงานด้ว ย
ตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ได้ที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เลขที่ 38 อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบาราศนราดูร
ซอยติวานนท์ 14 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
4. เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการพิจารณาผลงานการประกวด ประกอบด้วยผู้แทนจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
 วิธีการเล่าเรื่องและความต่อเนื่องของเนื้อหา
30 คะแนน
 ความถูกต้องของข้อมูล สอดคล้องกับหัวข้อเรื่อง 20 คะแนน
 ความคิดสร้างสรรค์ในการนาเสนอ
20 คะแนน
 คุณภาพการผลิต (ความสมบูรณ์ของภาพและเสียง) 20 คะแนน
 การให้ประโยชน์หรือแง่คิดต่อสังคม
10 คะแนน
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5. การประกาศผล
คณะกรรมการจะตัดสินผลการประกวดและประกาศผลในเว็บไซต์ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
http://www.nvi.go.th และทาง Facebook : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ โดยจะกาหนดวันประกาศผล
ในภายหลัง พร้อมแจ้งผลทางโทรศัพท์ (เฉพาะผู้ได้รับรางวัล)
6. รางวัล
เกียรติบัตรและเงินรางวัล ประเภทละ 3 รางวัล รวม 6 รางวัล
1) รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล
20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เงินรางวัล
15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
4) เงินรางวัล
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
*** อาจารย์ที่ปรึกษาของทีมที่ได้รับรางวัลจะได้รับเกียรติบัตรด้วย
7. เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย
1) ใบสมัคร
2) สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา หรือบัตรประชาชน(สาหรับประชาชนทั่วไป)
พร้อมลงนามรับรองสาเนา
3) รูปถ่ายสีถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว
สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม โทร.0- 2580- 9729-31 ต่ อ 503
(วัน - เวลาราชการ) นักประชาสัมพันธ์
ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

(นายนคร เปรมศรี)
ผู้อานวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
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ติดภาพถ่าย
(หัวหน้าทีม)
ขนาด 1*1.5 นิว้

ใบสมัคร คลิปไวรัล “วัคซีน: เครื่องมือต้านการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (Vaccines: Tool for
sustainable prevention and control of emerging infectious disease )”กับการพัฒนาวัคซีนของประเทศ”
ประเภทที่ 1 ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ-สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

E-mail

หมายเหตุ
*หัวหน้าทีม

ชื่อทีม...........................................................................................................................................
อาจารย์ที่ปรึกษาไม่เกิน 1 ท่าน (ถ้ามี)
ชื่อ-สกุล ……….………………………........................คณะ………………………………….....................................
ที่อยูส่ ถาบันการศึกษาต้นสังกัด
ชื่ อ ..................................... ........................... ...เลขที่ . ............หมู่ ที่ . ............... ..
ตรอก/ซอย....................................ถนน...........................................แขวง/ตาบล...........................................
เขต/อาเภอ...................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์..........................................
แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
สิ่งที่ได้จัดส่ง โปรดใส่เครื่อง  บนกล่องข้อความ ใบสมัคร
สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษาและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนา
 รูปถ่ายสี ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว
แผ่น CD/DVD รูปแบบไฟล์ .
4 จานวน 2 แผ่น (กรุณาตรวจสอบก่อนส่งทุกครั้ง)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ได้กรอกในใบสมัครข้างต้นและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
เป็นความจริงทุกประการและคลิปไวรัลฯ เป็นผลงานที่ข้าพเจ้าถ่ายทาด้วยตนเอง และเป็นผลงานที่ไม่
เคยผ่านการประกวดที่ใด รวมทั้งไม่เคยได้รับรางวัลใดๆมาก่อน หากมีการตรวจสอบพบว่ามีข้อความ
ส่วนใดหรือหลักฐานใดเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์ออกจากการประกวดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
ทั้งสิ้น
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ลงชื่อ...................................... ผู้ส่งผลงาน
วันที่ ....../....../.....

ติดภาพถ่าย
(หัวหน้าทีม)

ใบสมัคร คลิปไวรัล “วัคซีน: เครื่องมือต้านการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (Vaccines: Tool for

ขนาด 1*1.5 นิว้

sustainable prevention and control of emerging infectious disease)” กับการพัฒนาวัคซีนของประเทศ”

ประเภทที่ 2 ระดับประชาชนทั่วไป
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ-สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

E-mail

หมายเหตุ
*หัวหน้าทีม

ชื่อทีม...........................................................................................................................................
อาจารย์ที่ปรึกษาไม่เกิน 1 ท่าน (ถ้ามี)
ชื่อ-สกุล ……….………………………........................คณะ………………………………….....................................
ที่อยูส่ ถาบันการศึกษาต้นสังกัด
ชื่ อ ................................................................ ...เลขที่ . ............หมู่ ที่ . ............... ..
ตรอก/ซอย....................................ถนน...........................................แขวง/ตาบล...........................................
เขต/อาเภอ...................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์..........................................
แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
สิ่งที่ได้จัดส่ง โปรดใส่เครื่อง  บนกล่องข้อความ ใบสมัคร
สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษาและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนา
 รูปถ่ายสี ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว
แผ่น CD/DVD รูปแบบไฟล์ .
4 จานวน 2 แผ่น (กรุณาตรวจสอบก่อนส่งทุกครั้ง)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ได้กรอกในใบสมัครข้างต้นและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
เป็นความจริงทุกประการและคลิปไวรัลฯ เป็นผลงานที่ข้าพเจ้าถ่ายทาด้วยตนเอง และเป็นผลงานที่ไม่
เคยผ่านการประกวดที่ใด รวมทั้งไม่เคยได้รับรางวัลใดๆมาก่อน หากมีการตรวจสอบพบว่ามีข้อความ
ส่วนใดหรือหลักฐานใดเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์ออกจากการประกวดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
ทั้งสิ้น
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ลงชื่อ...................................... ผู้ส่งผลงาน
วันที่ ....../....../.....

