โครงการประกวดหนังสัน้
หัวข้ อ “นิยามความสวย” (Definition of Beauty)
1. เหตุผลความจาเป็ น
ในปัจจุบนั วงการหนังสันเป็
้ นที่แพร่หลาย และมีผ้ สู นใจเป็ นจานวนมากในประเทศไทย อีกทังภาครั
้
ฐ และ
เอกชน มีการจัดโครงการต่างๆเพื่อสนับสนุน และ เปิ ดโอกาสมากขึ ้น เพื่อเป็ นการผลักดันให้ เกิดการสร้ างสรรค์
ผลงานและทาให้ หนังสันของไทยเป็
้
นที่กว้ างขวางทังในประเทศ
้
รวมไปถึงต่างประเทศ
ดังนัน้ ธนพรคลินิก จึงได้ จดั โครงการประกวดหนังสันในหั
้ วข้ อ “นิยามความสวย” ( Definition of Beauty)
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ เยาวชนนิสิต-นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ได้ พฒ
ั นาศักยภาพใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ในการสร้ าง
ผลงานหนังสัน้ และผลักดันวงการหนังสันให้
้ เป็ นที่แพร่หลาย รวมไปถึงเป็ นใบเบิกทางเส้ นทางวงการหนังสันไทยใน
้
อนาคต
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลักดันวงการหนังสันไทย
้
ให้ เป็ นที่แพร่หลาย
2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาเยาวชนไทยให้ มีความคิดสร้ างสรรค์ และ เปิ ดโอกาสในวงการหนังสันไทย
้
3. เพื่อกระตุ้นให้ เกิดการตื่นตัวของผู้ที่สนใจทาหนังสันเพิ
้ ่มมากขึ ้น
4. เพื่อให้ กาลังใจผู้ทาหนังสัน้ ให้ มีการพัฒนาและผลิตผลงานคุณภาพต่อไป
3. ระเวลาดาเนินโครงการ

วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึง 1 เมษายน 2560

4. วิธีการดาเนินโครงการ ประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางต่างๆ ทังสื
้ ่อออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อเชิญชวนเยาวชน
นิสิต-นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษาส่งหนังสันเข้
้ าประกวด โดยมีรายละเอียดดังนี ้
4.1 เนือ้ หาของผลงานที่ส่งเข้ าประกวด
- ต้ องมีเนื ้อหาในหัวข้ อ “นิยามความสวย” (Definition of Beauty)

- ผู้สง่ ผลงานสามารถตังชื
้ ่อเรื่ องได้ ตามความเหมาะสม และสอดคล้ องกับหัวข้ อ และเนื ้อหาการประกวด
- ความยาวของผลงานไม่เกิน 4 นาที รวม title intro และ end credit
- ไม่จากัดรูปแบบวิธีการนาเสนอ และวิธีการถ่ายทา สามารถใช้ ได้ ทงไฟล์
ั้
AVI,MPEG,MP4,MPG
โดยมีขนาดไฟล์ 1,920 x 1,080 (Pixel)
4.2 คุณสมบัตขิ องผู้ส่งผลงานเข้ าประกวด
-ผู้เข้ าสมัครต้ องเป็ นเยาวชนนิสิต-นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ประเทศไทย
-แบบทีม 3-5 คน พร้ อมตังชื
้ ่อทีม
4.3 ระยะเวลาการประกวด
-ประชาสัมพันธ์โครงการช่วงวันที่ 1 สิงหาคม – 15 พฤศจิกายน 2559
-เปิ ดรับสมัคร ส่งผลงาน Storyboard พร้ อมโครงเรื่ อง เพื่อคัดเลือก 20 ทีม ระว่างวันที่ 1 กันยายน – 15
พฤศจิกายน 2559
-ประกาศผล 20 ทีม เข้ ารอบ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
-เวิร์คช้ อปพร้ อมคาแนะนาในการผลิตหนังสัน้ กับ ผู้กากับชื่อดัง วันเสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2559
-ส่งผลงานหนังสัน้ ภายใน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
-อัพโหลดผลงานลงสื่อออนไลน์ วันที่ 1 มีนาคม 2560
- ระยะเวลาการโหวต 1-31 มีนาคม 2560 (ระยะเวลา 1 เดือน)
-นาเสนอผลงาน และ ประกาศผล วันที่ 1 เมษายน 2560
4.4 การสมัครและการส่ งผลงาน
ผู้สนใจ จะต้ อง ส่ง Storyboard พร้ อมโครงเรื่ อง ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
ส่งผลงานทางไปรษณีย์ ( โดยนับจากวันที่ประทับตราเป็ นสาคัญ )
พร้ อมเอกสารตามรายการดังต่อไปนี ้
1) ใบสมัครที่กรอกข้ อมูลครบถ้ วน
(สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่
http://www.tanapornclinic.com/media/wysiwyg/activity/shortfilm2016.pdf)

2) สาเนาบัตรประจาตัวนิสิต นักศึกษา ของสมาชิกในทีมทุกคน พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
3) Storyboard พร้ อมโครงเรื่ อง จานวน 1 ชุด พร้ อมบันทึกลงแผ่นซีดี จานวน 2 แผ่น
ส่งมาที่
บริษัท เอสเธติก คอนซัลแทนท์ จากัด (ธนพรคลินิก สานักงานใหญ่)
เลขที่ 3069/1 ถนนลาดพร้ าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
(วงเล็บมุมซอง “ประกวดหนังสัน”)
้
ส่งผลงานทางอีเมล์ มาที่ อีเมล์ shortfilms.tanaporn@gmail.com ภายในวันที่15 พฤศจิกายน 2559
พร้ อมไฟล์เอกสารตามรายการดังต่อไปนี ้
1) ไฟล์ ใบสมัครที่กรอกข้ อมูลครบถ้ วน
(สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่
http://www.tanapornclinic.com/media/wysiwyg/activity/shortfilm2016.pdf )
2) ไฟล์ สาเนาบัตรประจาตัวนิสิต นักศึกษา ของสมาชิกในทีมทุกคน พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
3) ไฟล์ Storyboard
4) ไฟล์ โครงเรื่ อง
*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ ฝ่ ายการตลาด ธนพรคลินิก โทร 02-704-7970-2 ***
สาหรับ 20 ทีมสุดท้ ายที่ผา่ นเข้ ารอบเวิร์คช็อป จะต้ องส่งผลงานหนังสัน้ ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
โดยส่งเป็ น แผ่น DVD บันทึกผลงานเป็ นไฟล์นามสกุล AVI,MPEG,MP4,MPG จานวน 5 แผ่น
มาที่
บริษัท เอสเธติก คอนซัลแทนท์ จากัด (ธนพรคลินิก สานักงานใหญ่)
เลขที่ 3069/1 ถนนลาดพร้ าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
(วงเล็บมุมซอง “ประกวดหนังสัน”)
้

4.5 เงินรางวัล

ผู้เข้ ารอบทัง้ 20 ทีม จะได้ รับเงินรางวัลดังนี ้

ประเภท
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
ชมเชย 5 รางวัล
ปลอบใจ 12 รางวัล
Popular Vote
รวมมูลค่ารางวัลทังสิ
้ ้น

เงินรางวัล
100,000 บาท
80,000 บาท
50,000 บาท
30,000 บาท
10,000 บาท
50,000 บาท
550,000 บาท

4.6 เกณฑ์ การตัดสิน
คณะกรรมการซึง่ ประกอบด้ วยผู้มีประสบการณ์ทางด้ านวงการภาพยนตร์ ,หนังสัน,้ ดารานักแสดง และผู้มี
ประสบการณ์ด้านความงาม ร่วมตัดสิน โดยจะแบ่งการพิจารณาออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
1. รอบที่1 เพื่อคัดเลือกหา 20 ทีม สาหรับ Storyboard พร้ อมโครงเรื่ อง
1) ความสอดคล้ องกับหัวข้ อการประกวด
2) การเรี ยบเรี ยงเรื่ องราวและการถ่ายทอด
3) ความคิดสร้ างสรรค์ ความน่าสนใจ
4) ความถูกต้ องเหมาะสมของเนื ้อหา

25 คะแนน
25 คะแนน
40 คะแนน
10 คะแนน
รวม 100 คะแนน

2. รอบที่2 รอบตัดสิน 20 ทีมสุดท้ าย สาหรับ ผลงานหนังสัน้
1) ความสอดคล้ องของผลงานกับ Storyboard
20 คะแนน
2) คุณภาพการผลิต ภาพ เสียง การตัดต่อ ความสวยงาม และความ
30 คะแนน
น่าสนใจ
3) ความคิดสร้ างสรรค์ เทคนิคการนาเสนอผลงาน
30 คะแนน
4) ยอดกดไลค์ผลงาน และ ยอดผู้เข้ าชม (ผ่านทาง Youtube
20 คะแนน
Channel)
รวม 100 คะแนน

4.7 กติกา/เงื่อนไข/ระเบียบ
1. End credit ของผลงานต้ องจบด้ วยคาว่า
“ ร่ วมค้ นหานิยามความสวยของตัวคุณเอง กับ ธนพรคลินิก ”
2. ผลงานทังหมดจะต้
้
องมีเนื ้อหา ภาพ และเสียงที่ให้ ความเคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์
และไม่พาดพิง จาบจ้ วง ล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนบุคคล สมาคม หรื อองค์กรใดๆ อันจะ
ทาให้ เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง หรื อละเมิดสิทธิสว่ นบุคคลหรื อองค์กรใดๆ ตลอดจนไม่ขดั ต่อ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรมจริยธรรม หรื อหลักศาสนาใดๆ ไม่สื่อในทางลามก อนาจาร และไม่ใช้
ถ้ อยคาหรื อการแสดงออกที่สื่อในทางหยาบคาย ดูหมิ่น เสียดสี นินทา ว่าร้ าย ยัว่ ยุ สร้ างความแตกแยก
อย่างเด็ดขาด รวมถึงไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งกับมิตรประเทศ
3. ทางบริษัทจะเก็บรักษาเอกสารการสมัคร และผลงานที่สง่ เข้ าประกวดทุกชิ ้นไว้ โดยไม่มีการส่งคืน
ผู้สมัคร

4. ผลงานที่สง่ เข้ าประกวดทังหมดถื
้
อเป็ นลิขสิทธิ์ของ “บริษัท เอสเธติก คอนซัลแทนท์ จากัด” โดยทาง
บริ ษัท มีสิทธิ์ในการนาไปเผยแพร่ ตีพิมพ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ หรื อดัดแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ต้อง
แจ้ งให้ เจ้ าของผลงานทราบล่วงหน้ า
5 . ผู้สง่ ผลงานเข้ าประกวดต้ องเป็ นผู้เตรี ยมอุปกรณ์และดาเนินการผลิตเองทังหมด
้
6. ผลงานที่สง่ เข้ าประกวดต้ องเป็ นผลงานที่ผลิตขึ ้นใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบมาจากที่ใด ไม่เคยได้ รับรางวัล
ใด หรื อ เผยแพร่ออกสูส่ าธารณชนทางสื่อใดๆ มาก่อน คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ทนั ที หากพบว่าผลงานนัน้
มีการละเมิดลิขสิทธิ์
7. ผู้สง่ ผลงานเข้ าประกวดเป็ นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้ อมูล ได้ แก่ เนื ้อหา ภาพ เสียง คลิป Video
Software หรื อสิ่งอื่นใดที่ใช้ ในการผลิตผลงาน โดยไม่ต้องละเมิดกฎหมายว่าด้ วยลิขสิทธิ์และ ทรัพย์สินทาง
ปัญญา และมีการอ้ างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
8. ทางบริ ษัทไม่มีสว่ นรับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
9. การส่งหนังสัน้ เข้ าประกวดให้ ถือว่าผู้สง่ ผลงานเข้ าประกวดตกลงปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและระเบียบ
ข้ อบังคับในการส่งผลงานเข้ าประกวดทุกรายการ
10. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวดโดยไม่ต้อง
แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
11. ผลการพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็ นที่สิ ้นสุด ผู้สมัครไม่สามารถดาเนินการ
ร้ องเรี ยน/ฟ้องร้ องทางกฎหมายได้
12. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสมัครใดๆ ที่ไม่เป็ นไปตามกติกา/เงื่อนไข/ระเบียบข้ างต้ น
13. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของเนื ้อหาก่อนเผยแพร่สสู่ าธารณะ

