รายละเอียดการประกวด
1. หัวขอ What is your crazy idea? “mycrazyidea”
2. คุณสมบัติผูสงผลงานเขาประกวด
- เปนบุคคลทั่วไป ยกเวน ผูบริหาร และเจาหนาที่ ISO IEC และ ITU
- อายุไมต่ํากวา 18 ป
- การสงผลงานสามารถสงไดทงั้ ประเภทรายบุคคลและประเภททีม
3. ผลงานที่สงเขาประกวด
ผูสนใจสามารถสงผลงานเขาประกวดได 2 ประเภท
- ภาพวาด/ภาพสเก็ต/แอนิเมชั่น โดยขนาดของภาพทําไดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง คือ
 ขนาด A4
 ความละเอียดของภาพ 1200 x 628 พิกเซล
 ความละเอียดของภาพ 1080 x 1080 พิกเซล
- คลิปวีดีโอ
 ความยาว 30 วินาที และสัดสวนตามมาตรฐานของ
YouTube (16:9)
 เนื้อหาควรเปนภาษาอังกฤษหรือใสคําบรรยายเปน
ภาษาอังกฤษ
- รูปแบบ ตองแสดงสัญลักษณของ 3 หนวยงานและขอความ
ดังตอไปนี้
ตัวอยางการสงผลงานภาพวาด
World Standards Day competition
14 October 2018
#mycrazyidea
**ภาพวาด ควรใสทั้งโลโกและขอความ ตรงหัวกระดาษหรือทายกระดาษก็ได
**วีดีโอ ตองแสดงโลโกและขอความไวในชวงทายของวีดีโอประมาณ 4 วินาที โดยใชพื้นหลังเปนสีขาว
และไมตองระบุขอความใดๆ
- เนื้อหาจะตองประกอบดวย
• ประเด็นปญหาที่เกิด
• สถานที่ (ชุมชน เมือง หรือประเทศ) ที่เกิดปญหา
• วิธีการแกไขโดยใชเทคโนโลยีที่เกิดใหม
• นําเสนอความทาทายหรือปญหาที่อาจจะเกิดการผิดพลาดจากการแกไขปญหา
• นําเสนอแนวคิดในการนํามาตรฐานระหวางประเทศที่นําไปใชในการควบคุม / ลด / การแกไข
ขอบกพรองที่ทําใหเกิดปญหา

4. การสงผลงาน
1. ผูสนใจสามารถสงผลงานโดยผานชองทาง tweet, Instagram post, หรือ Facebook พรอมที่อยูลิ้งค
ของผลงานใหถูกตองและชัดเจน ตัวอยางเชน “Here is my entry to the World Standards Day
#mycrazyidea competition.” รวมทั้งลิ้งควีดีโอบนยูทูป สถานะ Public และ hash tag
#mycrazyidea.
2. สําหรับวีดีโอ เนื้อหาในวีดีโอควรมีคําอธิบายประกอบดวย
- ชื่อสมาชิกในทีม
- เนื้อหาโดยยอของผลงาน
- ใสขอความ ดังนี้
“This is our entry to the #mycrazyidea video competition organized by www.worldstandardscooperation.org”
- แจงที่อยู email address ที่สามารถติดตอได
3. ผู ส มั ครทั้ งประเภทบุ คคลและประเภททีมสามารถสงผลงานไดทั้งแบบภาพวาดและวีดีโ อไดไมเกิ น
3 ชิ้น ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาแยกตามแตละประเภทของผลงาน และเมื่อทีมงานไดรับผลงานของ
ผูสมัครแลว ผลงานของทานจะถูกนําไปอั พโหลดขึ้นบน YouTube channel หรือใน social media
album ทั้งนี้ การสงผลงานในชองทางตางๆ นั้น การอัพโหลดควรตั้งเปนแบบสาธารณะ
5. กําหนดสงผลงานเขาประกวด
- ผูสนใจรวมสงผลงานเขาประกวดไดภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น. (เวลาประเทศไทย)
- ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยสงคําถามไปที่ :
mycrazyidea@worldstandardscooperation.org
6. เกณฑการตัดสิน
คณะกรรมการมีเกณฑการพิจารณาผลงานที่มีเนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอ ดังนี้
- แสดงถึ งการนํ า เทคโนโลยี ม าใช ได อ ยา งชัด เจน เชน (ระบบประมวลผลอัจ ฉริ ย ะ วิทยาการหุน ยนต
การเชื่อมโยงอินเทอรเน็ตกับสิ่งตางๆ เทคโนโลยียานพาหนะไรคนขับ เทคโนโลยีการพิมพแบบสามมิติ
คอมพิวเตอรควอนตัม และนาโนเทคโนโลยี เปนตน) โดยเทคโนโลยีนั้นสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นได
- ระบุชื่อเมืองหรือประเทศอยางชัดเจน
- แสดงถึงการมาตรฐานระหวางประเทศสามารถชวยแกไขปญหาหรือการทํางานของระบบเทคโนโลยีได
อยางดี ตัวอยางเชน การแกปญหาดานความปลอดภัย การเชื่อมโยงดานความมั่นคง ความสอดคลองกัน
เปนตน
- สามารถอธิบายเรื่องราวดวยภาพได ทั้งนี้ ขอความที่ใชควรเปนภาษาอังกฤษ
- ผลงานที่นําเสนอไดปฏิบัติตามขอกําหนดและหลักเกณฑการสงผลงาน
- สํ า หรั บ วี ดี โ อ คณะกรรมการจะพิ จ ารณาคั ด เลื อ กวี ดี โ อที่ ไ ด รั บ คะแนนโหวตสู ง สุ ด 10 อั น ดั บ แรก
โดยเริ่มโหวตตั้งแตวันที่ 14 สิงหาคม 2561 และสิ้นสุดวันที่ 26 สิงหาคม 2561
7. รางวัล
 รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล 1500 ฟรังกสวิส (ประมาณ 50,000 บาท)
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3 และ 4 เงินรางวัล 500 ฟรังกสวิส (ประมาณ 17,000 บาท)
8. รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูไดที่
“https://www.worldstandardscooperation.or/world-standards-day-2018/”

