รายละเอีย ด โครงการประกวดมิวสิควีดีโอ
Topline Digital Creator Awards (TDCA) ครังที
วัตถุประสงค์ ของโครงการ
. เพือให้นิสิต-นักศึกษา ได้มีวสิ ัยทัศน์ทีกว้างไกล
. เพือให้นิสิต-นักศึกษา ได้มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ ในรู ปแบบภาพประกอบเพลง (มิวสิ ควีดีโอ)
. เพือให้นิสิต-นักศึกษา ได้นาํ ความรู ้ทีได้รับจากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานจริ งและพร้อมที จะ
เป็ นบุคลากรทีมีคุณภาพต่อไปในอนาคต เป็ นความภาคภูมิใจของสถาบัน และประเทศชาติต่อไป
. เพือให้นิสิต-นักศึกษา ได้มีโอกาสฝึ กการทํางานเป็ นทีม มีการวางแผนร่ วมกันอย่างเป็ นระบบ
เงือนไขและกติกาในการประกวด
. คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าแข่ งขัน
) เป็ นนิ สิ ต-นักศึกษา ระดับอุดมศึก ษาภายในประเทศไทย สาขาวิชาใดก็ได้ แต่ส มาชิ กของแต่ละที มต้องมาจาก
สถาบันเดียวกัน โดยนิสิต-นักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันการศึกษาสังกัดอยู่
) สมัครเป็ นที ม สมาชิ กทีมละ - คน และมีอาจารย์ทีปรึ กษา คน โดยห้ามมิให้นกั ศึกษามีชืออยูเ่ กิ นกว่า ทีม
หากตรวจพบจะถูกตัดสิ ทธิทันที แต่อาจารย์ คน สามารถเป็ นทีปรึ กษาให้ได้มากกว่า ทีม
) แต่ละสถาบันสามารถส่ งผลงานเข้าประกวดได้มากกว่า ทีม
. ผลงานทีส่ งเข้ าประกวด
) ผลิ ต ผลงานภาพยนตร์ ในรู ป แบบภาพประกอบเพลง (มิ วสิ ค วิดี โอ) ภายใต้งานเพลงอัน มี ลิข สิ ท ธิ ที โครงการ
กําหนดให้ ความยาวไม่เกิน นาที (รวมไตเติล และ เครดิตตอนท้ายวีดีโอ)
) ผลงานที ส่ งเข้าประกวด ต้องไม่พาดพิงหรื อหมินต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ ตลอดจนบุคคล
หรื อองค์กรใด อันจะทําให้เกิดความเสี ยหายต่อชือเสี ยง หรื อละเมิดสิ ทธิส่วนบุคคล
) ผลงานทีส่ งเข้าประกวด ควรหลีกเลียงภาพ เสี ยง หรื อเนือหาทีไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรม ความรุ นแรง เพศ และ
การใช้ภาษาทีต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
) ผลงานทีส่ งเข้าประกวด ต้องไม่เคยส่ งเข้าประกวด หรื อได้รับ รางวัลการประกวดจากทีอื นๆ มาก่ อน หรื อเป็ น
ผลงานทีเคยนําไปเผยแพร่ ต่อสาธารณะชนในรู ปแบบใดก็ตาม หากนํามาร่ วมประกวดอีก และคณะกรรมการสื บทราบ
จะถูกตัดสิ ทธิ หรื อเรี ยกรางวัลคืนทันที
) ผู ส้ ่ งผลงานเข้า ประกวดเป็ นผู ้รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ลิ ข สิ ท ธิ ของข้อ มู ล วิ ดี โ อ ได้แ ก่ เนื อหา ภาพ เสี ย ง คลิ ป วิ ดี โ อ
ซอฟต์แวร์ หรื อสิ งอืนใดทีใช้ในการผลิ ตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิ ดกฎหมายว่าด้วยลิ ขสิ ท ธิ และทรัพย์สิ นทางปั ญญา
และมีการอ้างอิงถึงแหล่งทีมาอย่างชัดเจน

) ในการผลิ ตมิวสิ ควิดีโอ ทีมผูส้ ่ งเข้าประกวด ต้องเป็ นผูเ้ ตรี ยมอุปกรณ์ และดําเนินการผลิตเองทังหมด โดยไม่จาํ กัด
เทคนิคการถ่ายทําหรื อรู ปแบบในการนําเสนอ
7) ผูส้ ่ งผลงานสามารถส่ งผลงานเข้าประกวดได้ทีมละ ผลงานเท่านัน
) ทุกผลงานทีส่ งเข้าประกวดถือเป็ นลิขสิ ทธิ ของทาง บริ ษทั ท็อปไลน์ดิจิตอล จํากัด
. วิธีการสมัคร กําหนดวัน และสถานทีส่ งผลงาน
) ดาวน์โหลดใบสมัคร เงือนไข และกติกาการประกวด ได้ที www.toplinedigital.co.th ได้ตงแต่
ั วันจันทร์ ที
พฤษภาคม
กรอกเอกสาร และเตรี ยมหลักฐานให้ครบถ้วน
) ส่ ง ผลงานมิว สิ ค วิดี โอ ความยาวไม่ เกิ น นาที (รวมไตเติ ล และ เครดิ ต ) ในรู ป แบบ Mpeg-2 หรื อ Mpeg-4
ความละเอียด 720p ขึนไปเท่านัน โดยบันทึกไฟล์แบบข้อมูล (Data) มาตรฐาน ใส่ แผ่น DVD-5 หรื อ DVD-9 ทีสามารถ
เปิ ดรับชมจากเครื องคอมพิวเตอร์ ได้ จํานวน แผ่น บรรจุ กล่อง พร้อมปกระบุ รายละเอียดของทีม ทังนี บริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ ไม่ส่งคืนแผ่น DVD ผลงานทีส่งเข้าประกวดในทุกกรณี
) กรุ ณ าทดสอบแผ่ น DVD ทุ ก แผ่น ก่ อนส่ ง เข้าประกวด หาก DVD ที ส่ งเข้าประกวดไม่ ส ามารถเปิ ดรั บ ชมได้
ผลงานของท่านอาจถูกตัดสิ ทธิ การเข้ารับพิจารณาการประกวด
) ส่ งผลงาน พร้อมใบสมัคร และหลักฐานการสมัครของทุกคนทีเข้าร่ วมทีม ได้ตงแต่
ั วันจันทร์ ที กรกฎาคม
ถึง วันศุกร์ ที กันยายน
โดยสามารถส่ งใบสมัครได้ตามช่องทางดังนี
. ) ส่ งด้วยตัวเอง ในวันจันทร์ - วันศุกร์ ตังแต่เวลา :00 - 18: น. ได้ทีบริ ษทั ท็อปไลน์ดิจิตอล จํากัด
เลขที ซอยรามคําแหง (นวศรี ) ถนนรามคําแหง แขวงพลับ พลา เขตวังทองหลาง กรุ ง เทพมหานคร
โทรศัพท์ แฟกซ์ . ) ส่ งทางไปรษณี ย ์ โดยให้วงเล็บมุมซองว่า "Topline Digital Creator Awards (TDCA)" ตามทีอยู่ขา้ งต้น โดย
จะพิจารณาจากตราประทับไปรษณี ยเ์ ป็ นสําคัญ ทังนีทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสู ญหายหรื อการชํารุ ดเสี ยหาย
ใดๆ ทีเกิดจากการขนส่ งพัสดุไปรษณี ย ์
. กําหนดการโครงการ
) ประชาสัมพันธ์โครงการตังแต่ วันจันทร์ ที พฤษภาคม
ถึง วันพฤหัสบดี ที สิ งหาคม
) เปิ ดรับสมัครและส่ งผลงานตังแต่ วันเสาร์ ที กรกฎาคม
ถึง วันศุกร์ ที กันยายน
โดยยึดวัน
ประทับตราไปรษณี ยเ์ ป็ นสําคัญ
) นําผลงานขึนเผยแพร่ ทาง YouTube Channel โครงการ Topline Digital Creator Awards (TDCA) เพือเก็บคะแนน
ตังแต่ วันอาทิตย์ ที ตุลาคม
ถึง วันอาทิตย์ ที ธันวาคม
) ปรับแสดงผลอันดับบน YouTube Channel โครงการ Topline Digital Creator Awards (TDCA) ทุกสัปดาห์
) งานประกาศผลและมอบรางวัล ภายในเดื อน มกราคม

. เกณฑ์ การคัดเลือก
) ผูช้ นะจะทําการคัดเลือกจากคะแนนการเข้าชมผลงานทีส่งเข้าประกวดผ่านทาง YouTube Channel โครงการ
Topline Digital Creator Awards (TDCA) ในช่วงเวลาเก็บคะแนนเท่านัน
) รางวัลเทคนิคภาพยนตร์ยอดเยียมตัดสิ นโดยคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ โดยพิจารณาจากเรื องต่างๆ ดังนี
. ) โครงเรื องภาพยนตร์ มีความสอดคล้องกับเพลงทีเลือก และนําเสนอมุมมองแนวความคิดในเชิ งสร้างสรรค์
. ) ความสมบูรณ์ของภาพยนตร์ (การกําหนดแนวคิด, การวางโครงเรื อง, วิธีการเล่าเรื อง, การสื อความหมายด้าน
การแสดงและเสี ยง, การลําดับภาพ)
. ) ความสมบูรณ์ดา้ นกระบวนการผลิต (การกํากับการแสดง, การถ่ายทํา, การตัดต่อ, เทคนิคพิเศษ)
. ) ความสมบูรณ์ดา้ นคุณภาพผลงาน (ความคมชัดของภาพ, ความคมชัดของเสี ยง, การจัดวางอักษร)
. เงือนไขอืนๆ
) ผูส้ ่ งผลงานเข้าประกวดสามารถโปรโมทผลงานของตนเองผ่านสื อต่าง ๆ ได้ไม่จาํ กัด แต่ห้ามใช้โปรแกรมเพิม
ยอดวิว หรื อซื อยอดวิวจากบุคคลที หรื อการกระทําใดๆ ทีเป็ นการทําเพือทุจริ ตคะแนนการประกวด หากตรวจพบจะ
ถูกตัดสิ ทธิ ทันที
) ผูเ้ ป็ นคณะกรรมการ และผูม้ ีส่วนเกียวข้องกับโครงการไม่วา่ ทางใดก็ตาม ไม่มีสิทธิ ส่งผลงานเข้าประกวด
) คณะกรรมการขอสงวนสิ ทธิ ในการตัดสิ ทธิ ผูเ้ ข้าร่ วมประกวดโดยไม่ตอ้ งชีแจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่า
ผูเ้ ข้าร่ วมประกวดไม่ปฏิบตั ิตามเงือนไข และกติกาการประกวดของโครงการ
) การตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นทีสิ นสุ ดจะอุทธรณ์ไม่ได้
. รางวัลสํ าหรับการประกวด
) รางวัลชนะเลิศ เป็ นทุนการศึกษาจํานวน , บาท รางวัล พร้ อมโล่รางวัล และเกียรติบตั ร
) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที เป็ นทุนการศึกษาจํานวน , บาท รางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบตั ร
) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที เป็ นทุนการศึกษาจํานวน , บาท รางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบตั ร
) รางวัลชมเชย เป็ นทุนการศึกษาจํานวน , บาท รางวัล พร้ อมเกียรติบตั ร
) รางวัลเทคนิคภาพยนตร์ ยอดเยียม เป็ นทุนการศึกษาจํานวน , บาท รางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบตั ร
) รางวัลพิเศษ Best Advisor สําหรับอาจารย์ทีปรึ กษา ของทีมทีได้รับรางวัลชนะเลิ ศ จํานวน , บาท
พร้อมเกียรติบตั ร
) รางวัลพิเศษ Best Support สําหรับสถาบันทีให้นิสิต-นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่ วมมากทีสุ ด จํานวน , บาท
พร้อมเกียรติบตั ร
8) สถาบัน อาจารย์ทีปรึ กษา นิสิต-นักศึกษา จะได้รับเกียรติบตั รจากการเข้าร่ วมโครงการทุกท่าน
9) รางวัลใดทีมีผไู ้ ด้รับมากกว่า ทีม ให้นาํ รางวัลนันมาเฉลียแบ่งเท่า ๆ กัน

สอบถามรายละเอียดเพิมเติม ได้ ที
โครงการประกวดมิวสิ ควิดีโอ Topline Digital Creator Awards (TDCA)
บริ ษทั ท็อปไลน์ดิจิตอล จํากัด เลขที ซอยรามคําแหง (นวศรี ) ถนนรามคําแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุ งเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-3183820 ต่อ โทรสาร : 02-3186292
เวปไซต์ : www.toplinedigital.co.th
อีเมล์ : thanee@toplinedigital.co.th

