รายละเอียด โครงการประกวดมิวสิ ควีดโี อ
Topline Digital Creator Awards (TDCA) ครั้งที่ 5
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพือ่ ให้นิสิต-นักศึกษา ได้มีวสิ ยั ทัศน์ที่กว้างไกล
2. เพือ่ ให้นิสิต-นักศึกษา ได้มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ในรู ปแบบภาพประกอบเพลง (มิวสิควีดีโอ)
3. เพือ่ ให้นิสิต-นักศึกษา ได้นาํ ความรู ้ที่ได้รับจากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานจริ งและพร้อมที่จะ
เป็ นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต เป็ นความภาคภูมิใจของสถาบัน และประเทศชาติต่อไป
4. เพือ่ ให้นิสิต-นักศึกษา ได้มีโอกาสฝึ กการทํางานเป็ นทีม มีการวางแผนร่ วมกันอย่างเป็ นระบบ
เงื่อนไขและกติกาในการประกวด
1. คุณสมบัติของผู้เข้ าแข่ งขัน
1) เป็ นนิ สิต-นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาภายในประเทศไทย สาขาวิชาใดก็ได้ แต่สมาชิกของแต่ล ะทีม ต้อ งมาจาก
สถาบันเดียวกัน โดยนิสิต-นักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาสังกัดอยู่
2) สมัครเป็ นทีม สมาชิกทีมละ 3 - 10 คน และมีอาจารย์ที่ปรึ กษา 1 คน โดยห้ามมิให้นักศึกษามีชื่ออยูเ่ กินกว่า 1 ทีม
หากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ทนั ที แต่อาจารย์ 1 คน สามารถเป็ นที่ปรึ กษาให้ได้มากกว่า 1 ทีม
3) แต่ละสถาบันสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ทีม
2. ผลงานที่ส่งเข้ าประกวด
1) ผลิ ตผลงานภาพยนตร์ ในรู ป แบบภาพประกอบเพลง (มิ วสิ ค วิดีโอ) ภายใต้งานเพลงอันมี ลิ ขสิ ทธิ์ ที่ โครงการ
กําหนดให้ ความยาวไม่เกิน 10 นาที (รวมไตเติ้ล และ เครดิตตอนท้ายวีดีโอ)
2) ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้อ งไม่พาดพิงหรื อหมิ่นต่อ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ ตลอดจนบุคคล
หรื อองค์กรใด อันจะทําให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง หรื อละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
3) ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ควรหลีกเลี่ยงภาพ เสียง หรื อเนื้ อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรม ความรุ นแรง เพศ และ
การใช้ภาษาที่ตอ้ งใช้วจิ ารณญาณในการรับชม
4) ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้อ งไม่ เคยส่ งเข้าประกวด หรื อ ได้รับรางวัลการประกวดจากที่อื่ นๆ มาก่ อน หรื อเป็ น
ผลงานที่เคยนําไปเผยแพร่ ต่อสาธารณะชนในรู ปแบบใดก็ตาม หากนํามาร่ วมประกวดอีก และคณะกรรมการสืบทราบ
จะถูกตัดสิทธิ์ หรื อเรี ยกรางวัลคืนทันที
5) ผูส้ ่ ง ผลงานเข้าประกวดเป็ นผู ้รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ลิ ข สิ ท ธิ์ ของข้อ มู ล วิดี โ อ ได้แ ก่ เนื้ อ หา ภาพ เสี ย ง คลิ ป วิดี โ อ
ซอฟต์แวร์ หรื อ สิ่ งอื่ นใดที่ใช้ในการผลิ ตผลงาน โดยต้อ งไม่ ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิ ทธิ์และทรัพย์สินทางปั ญญา
และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน

6) ในการผลิตมิวสิควิดีโอ ทีมผูส้ ่งเข้าประกวด ต้องเป็ นผูเ้ ตรี ยมอุปกรณ์และดําเนิ นการผลิตเองทั้งหมด โดยไม่จาํ กัด
เทคนิคการถ่ายทําหรื อรู ปแบบในการนําเสนอ
7) ผูส้ ่งผลงานสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทมี ละ 1 ผลงานเท่านั้น
8) ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็ นลิขสิทธิ์ของทาง บริ ษทั ท็อปไลน์ดิจิตอล จํากัด
3. วิธีการสมัคร กําหนดวัน และสถานที่ส่งผลงาน

1) ดาวน์โหลดใบสมัคร เงื่อนไข และกติกาการประกวด ได้ที่ www.toplinedigital.co.th ได้ต้งั แต่ วันจันทร์ ที่
27 พฤษภาคม 2562 กรอกเอกสาร และเตรี ยมหลักฐานให้ครบถ้วน
2) ส่ งผลงานมิ วสิ ค วิดีโ อ ความยาวไม่ เกิ น 10 นาที (รวมไตเติ้ ล และ เครดิ ต ) ในรู ป แบบ Mpeg-2 หรื อ Mpeg-4
ความละเอียด 720p ขึ้นไปเท่านั้น โดยบันทึกไฟล์แบบข้อมูล (Data) มาตรฐาน ใส่ แผ่น DVD-5 หรื อ DVD-9 ที่สามารถ
เปิ ดรับชมจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ไ ด้ จํานวน 3 แผ่น บรรจุกล่ อ ง พร้อมปกระบุรายละเอียดของทีม ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนแผ่น DVD ผลงานที่ส่งเข้าประกวดในทุกกรณี
3) กรุ ณ าทดสอบแผ่น DVD ทุ ก แผ่น ก่ อ นส่ งเข้าประกวด หาก DVD ที่ ส่ งเข้าประกวดไม่ ส ามารถเปิ ดรับ ชมได้
ผลงานของท่านอาจถูกตัดสิทธิ์การเข้ารับพิจารณาการประกวด
4) ส่งผลงาน พร้อมใบสมัคร และหลักฐานการสมัครของทุกคนที่เข้าร่ วมทีม ได้ต้งั แต่ วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2562
ถึง วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2562 โดยสามารถส่งผลงานพร้อมกับใบสมัครได้ตามช่องทางดังนี้
4.1) ส่งด้วยตัวเอง ในวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09:00 - 18:00 น. ได้ที่บริ ษทั ท็อปไลน์ดิจิตอล จํากัด
เลขที่ 209 ซอยรามคําแหง 21 (นวศรี ) ถนนรามคําแหง แขวงพลับ พลา เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-3183820 แฟกซ์ 02-3186292
4.2) ส่ งทางไปรษณี ย ์ โดยให้วงเล็บมุมซองว่า "Topline Digital Creator Awards (TDCA)" ตามที่อ ยูข่ า้ งต้น โดย
จะพิจารณาจากตราประทับไปรษณี ยเ์ ป็ นสําคัญ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสู ญหายหรื อการชํารุ ดเสียหาย
ใด ๆ ที่เกิดจากการขนส่งพัสดุไปรษณี ย ์
4. กําหนดการโครงการ
1) ประชาสัมพันธ์โครงการตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึง วันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2562
2) เปิ ดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2562 โดยยึดวัน
ประทับตราไปรษณี ยเ์ ป็ นสําคัญ
3) นําผลงานขึ้นเผยแพร่ ทาง YouTube Channel โครงการ Topline Digital Creator Awards (TDCA) เพือ่ เก็บคะแนน
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันอังคาร ที่ 31 ธันวาคม 2562
4) ปรับแสดงผลอันดับบน YouTube Channel โครงการ Topline Digital Creator Awards (TDCA) ทุกสัปดาห์
5) งานประกาศผลและมอบรางวัล ภายในเดือน มกราคม 2563

5. เกณฑ์ การคัดเลือก
1) ผูช้ นะจะทําการคัดเลือกจากคะแนนการเข้าชมผลงานที่ส่งเข้าประกวดผ่านทาง YouTube Channel โครงการ
Topline Digital Creator Awards (TDCA) ในช่วงเวลาเก็บคะแนนเท่านั้น
2) รางวัลเทคนิคภาพยนตร์ยอดเยีย่ มตัดสินโดยคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ โดยพิจารณาจากเรื่ องต่างๆ ดังนี้
2.1) โครงเรื่ องภาพยนตร์มีความสอดคล้องกับเพลงที่เลือก และนําเสนอมุมมองแนวความคิดในเชิงสร้างสรรค์
2.2) ความสมบูรณ์ของภาพยนตร์ (การกําหนดแนวคิด, การวางโครงเรื่ อง, วิธีการเล่าเรื่ อง, การสื่อความหมายด้าน
การแสดงและเสียง, การลําดับภาพ)
2.3) ความสมบูรณ์ดา้ นกระบวนการผลิต (การกํากับการแสดง, การถ่ายทํา, การตัดต่อ, เทคนิคพิเศษ)
2.4) ความสมบูรณ์ดา้ นคุณภาพผลงาน (ความคมชัดของภาพ, ความคมชัดของเสียง, การจัดวางอักษร)
6. เงื่อนไขอื่นๆ
1) ผูส้ ่งผลงานเข้าประกวดสามารถโปรโมทผลงานของตนเองผ่านสื่อต่าง ๆ ได้ไม่จาํ กัด แต่หา้ มใช้โปรแกรมเพิม่
ยอดวิว หรื อซื้อยอดวิวจากบุคคลที่ 3 หรื อการกระทําใดๆ ที่เป็ นการทําเพือ่ ทุจริ ตคะแนนการประกวด หากตรวจพบจะ
ถูกตัดสิทธิ์ทนั ที
2) ผูเ้ ป็ นคณะกรรมการ และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการไม่วา่ ทางใดก็ตาม ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
3) คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผเู ้ ข้าร่ วมประกวดโดยไม่ตอ้ งชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่า
ผูเ้ ข้าร่ วมประกวดไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข และกติกาการประกวดของโครงการ
4) การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์ไม่ได้
7. รางวัลสํ าหรับการประกวด
1) รางวัลชนะเลิศ เป็ นทุนการศึกษาจํานวน 50,000 บาท 1 รางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบตั ร
2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เป็ นทุนการศึกษาจํานวน 20,000 บาท 1 รางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบตั ร
3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เป็ นทุนการศึกษาจํานวน 10,000 บาท 1 รางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบตั ร
4) รางวัลชมเชย เป็ นทุนการศึกษาจํานวน 5,000 บาท 2 รางวัล พร้อมเกียรติบตั ร
5) รางวัลเทคนิคภาพยนตร์ยอดเยีย่ ม เป็ นทุนการศึกษาจํานวน 10,000 บาท 1 รางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบตั ร
6) รางวัลพิเศษ Best Advisor สําหรับอาจารย์ที่ปรึ กษา ของทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จํานวน 10,000 บาท
พร้อมเกียรติบตั ร
7) รางวัลพิเศษ Best Support สําหรับสถาบันที่ให้นิสิต-นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่ วมมากที่สุด จํานวน10,000 บาท
พร้อมเกียรติบตั ร
8) สถาบัน อาจารย์ที่ปรึ กษา นิสิต-นักศึกษา จะได้รับเกียรติบตั รจากการเข้าร่ วมโครงการทุกท่าน
9) รางวัลใดที่มีผไู ้ ด้รับมากกว่า 1 ทีม ให้นาํ รางวัลนั้นมาเฉลี่ยแบ่งเท่า ๆ กัน

ติดต่ อขอไฟล์ เพลงมาสเตอร์ เพื่อนําไปสร้ างผลงาน หรื อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
โครงการประกวดมิวสิควิดีโอ Topline Digital Creator Awards (TDCA)
บริ ษทั ท็อปไลน์ดิจิตอล จํากัด เลขที่ 209 ซอยรามคําแหง 21 (นวศรี ) ถนนรามคําแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุ งเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ : 02-3183820 ต่อ 513 โทรสาร : 02-3186292
เวลาทําการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09:00 – 18:00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวปไซต์ : www.toplinedigital.co.th

อีเมล์ : thanee@toplinedigital.co.th

