
 
รายละเอยีด โครงการประกวดมิวสิควดีโีอ 

Topline Digital Creator Awards (TDCA) คร้ังที ่5 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพือ่ใหนิ้สิต-นกัศึกษา ไดมี้วสิยัทศัน์ที่กวา้งไกล 

2. เพือ่ใหนิ้สิต-นกัศึกษา ไดมี้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคผ์ลงานภาพยนตร์ในรูปแบบภาพประกอบเพลง (มิวสิควดีีโอ) 

3. เพือ่ใหนิ้สิต-นกัศึกษา ไดน้าํความรู้ที่ไดรั้บจากการศึกษามาประยกุตใ์ชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานจริงและพร้อมที่จะ

เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต เป็นความภาคภูมิใจของสถาบนั และประเทศชาติต่อไป 

4. เพือ่ใหนิ้สิต-นกัศึกษา ไดมี้โอกาสฝึกการทาํงานเป็นทีม มีการวางแผนร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ 

 

เง่ือนไขและกติกาในการประกวด 

1. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 

     1) เป็นนิสิต-นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาภายในประเทศไทย สาขาวิชาใดก็ได ้แต่สมาชิกของแต่ละทีมตอ้งมาจาก

สถาบนัเดียวกนั โดยนิสิต-นกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษาสงักดัอยู ่

     2) สมคัรเป็นทีม สมาชิกทีมละ 3 - 10 คน และมีอาจารยท์ี่ปรึกษา 1 คน โดยห้ามมิใหน้ักศึกษามีช่ืออยูเ่กินกว่า 1 ทีม 

หากตรวจพบจะถูกตดัสิทธ์ิทนัที แต่อาจารย ์1 คน สามารถเป็นที่ปรึกษาใหไ้ดม้ากกวา่ 1 ทีม 

     3) แต่ละสถาบนัสามารถส่งผลงานเขา้ประกวดไดม้ากกวา่ 1 ทีม 

 

2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด 

     1) ผลิตผลงานภาพยนตร์ในรูปแบบภาพประกอบเพลง (มิวสิควิดีโอ) ภายใต้งานเพลงอันมีลิขสิทธ์ิที่โครงการ

กาํหนดให ้ความยาวไม่เกิน 10 นาท ี(รวมไตเต้ิล และ เครดิตตอนทา้ยวดีีโอ) 

     2) ผลงานที่ส่งเขา้ประกวด ตอ้งไม่พาดพงิหรือหม่ินต่อสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์ตลอดจนบุคคล

หรือองคก์รใด อนัจะทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อช่ือเสียง หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

     3) ผลงานที่ส่งเขา้ประกวด ควรหลีกเล่ียงภาพ เสียง หรือเน้ือหาที่ไม่เหมาะสมดา้นพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และ

การใชภ้าษาที่ตอ้งใชว้จิารณญาณในการรับชม 

     4) ผลงานที่ส่งเขา้ประกวด ตอ้งไม่เคยส่งเขา้ประกวด หรือไดรั้บรางวลัการประกวดจากที่อ่ืนๆ มาก่อน หรือเป็น

ผลงานที่เคยนาํไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนในรูปแบบใดก็ตาม หากนาํมาร่วมประกวดอีก และคณะกรรมการสืบทราบ

จะถูกตดัสิทธ์ิ หรือเรียกรางวลัคนืทนัท ี

     5) ผูส่้งผลงานเข้าประกวดเป็นผู ้รับผิดชอบต่อลิขสิทธ์ิของข้อมูลวิดีโอ ได้แก่ เน้ือหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ 

ซอฟตแ์วร์ หรือส่ิงอ่ืนใดที่ใชใ้นการผลิตผลงาน โดยตอ้งไม่ละเมิดกฎหมายว่าดว้ยลิขสิทธ์ิและทรัพยสิ์นทางปัญญา 

และมีการอา้งอิงถึงแหล่งที่มาอยา่งชดัเจน 



     6) ในการผลิตมิวสิควดีิโอ ทีมผูส่้งเขา้ประกวด ตอ้งเป็นผูเ้ตรียมอุปกรณ์และดาํเนินการผลิตเองทั้งหมด โดยไม่จาํกดั

เทคนิคการถ่ายทาํหรือรูปแบบในการนาํเสนอ 

     7) ผูส่้งผลงานสามารถส่งผลงานเขา้ประกวดไดที้มละ 1 ผลงานเท่านั้น 

     8) ทุกผลงานที่ส่งเขา้ประกวดถือเป็นลิขสิทธ์ิของทาง บริษทั ทอ็ปไลน์ดิจิตอล จาํกดั 

 

3. วิธีการสมัคร กําหนดวัน และสถานที่ส่งผลงาน 

     1) ดาวน์โหลดใบสมคัร เง่ือนไข และกติกาการประกวด ไดท้ี่ www.toplinedigital.co.th ไดต้ั้งแต่ วนัจนัทร์ ที่ 

27 พฤษภาคม 2562 กรอกเอกสาร และเตรียมหลกัฐานใหค้รบถว้น 

     2) ส่งผลงานมิวสิควิดีโอ ความยาวไม่เกิน 10 นาที (รวมไตเต้ิล และ เครดิต) ในรูปแบบ Mpeg-2 หรือ Mpeg-4  

ความละเอียด 720p ขึ้นไปเท่านั้น โดยบนัทึกไฟลแ์บบขอ้มูล (Data) มาตรฐาน ใส่แผน่ DVD-5 หรือ DVD-9 ที่สามารถ

เปิดรับชมจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได ้จาํนวน 3 แผ่น บรรจุกล่อง พร้อมปกระบุรายละเอียดของทีม ทั้งน้ีบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิไม่ส่งคืนแผน่ DVD ผลงานที่ส่งเขา้ประกวดในทุกกรณี 

     3) กรุณาทดสอบแผ่น DVD ทุกแผ่นก่อนส่งเข้าประกวด หาก DVD ที่ส่งเข้าประกวดไม่สามารถเปิดรับชมได ้

ผลงานของท่านอาจถูกตดัสิทธ์ิการเขา้รับพจิารณาการประกวด 

     4) ส่งผลงาน พร้อมใบสมคัร และหลกัฐานการสมคัรของทุกคนที่เขา้ร่วมทีม ไดต้ั้งแต่ วนัจนัทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2562 

ถึง วนัศุกร์ ที่ 13 กนัยายน 2562 โดยสามารถส่งผลงานพร้อมกบัใบสมคัรไดต้ามช่องทางดงัน้ี 

          4.1) ส่งดว้ยตวัเอง ในวนัจนัทร์ - วนัศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09:00 - 18:00 น. ไดท้ี่บริษทั ทอ็ปไลน์ดิจิตอล จาํกดั 

เลขที่ 209 ซอยรามคาํแหง 21 (นวศรี) ถนนรามคาํแหง แขวงพลับพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศพัท ์02-3183820 แฟกซ์ 02-3186292 

          4.2) ส่งทางไปรษณีย ์โดยให้วงเล็บมุมซองว่า "Topline Digital Creator Awards (TDCA)" ตามที่อยูข่า้งตน้ โดย

จะพิจารณาจากตราประทบัไปรษณียเ์ป็นสาํคญั ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายหรือการชาํรุดเสียหาย

ใด ๆ ที่เกิดจากการขนส่งพสัดุไปรษณีย ์

 

4. กําหนดการโครงการ 

     1) ประชาสมัพนัธโ์ครงการตั้งแต่ วนัจนัทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึง วนัศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2562 

     2) เปิดรับสมคัรและส่งผลงานตั้งแต่ วนัจนัทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง วนัศุกร์ ที่ 13 กนัยายน 2562 โดยยดึวนั

ประทบัตราไปรษณียเ์ป็นสาํคญั 

     3) นาํผลงานขึ้นเผยแพร่ทาง YouTube Channel โครงการ Topline Digital Creator Awards (TDCA) เพือ่เก็บคะแนน

ตั้งแต่ วนัองัคาร ที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วนัองัคาร ท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

     4) ปรับแสดงผลอนัดบับน YouTube Channel โครงการ Topline Digital Creator Awards (TDCA) ทุกสปัดาห์ 

     5) งานประกาศผลและมอบรางวลั ภายในเดือน มกราคม 2563 

 

 

 



 

5. เกณฑ์การคดัเลือก 

     1) ผูช้นะจะทาํการคดัเลือกจากคะแนนการเขา้ชมผลงานท่ีส่งเขา้ประกวดผา่นทาง YouTube Channel โครงการ 

Topline Digital Creator Awards (TDCA) ในช่วงเวลาเก็บคะแนนเท่านั้น 

     2) รางวลัเทคนิคภาพยนตร์ยอดเยีย่มตดัสินโดยคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ โดยพจิารณาจากเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

          2.1) โครงเร่ืองภาพยนตร์มีความสอดคลอ้งกบัเพลงที่เลือก และนาํเสนอมุมมองแนวความคิดในเชิงสร้างสรรค ์    

          2.2) ความสมบูรณ์ของภาพยนตร์ (การกาํหนดแนวคิด, การวางโครงเร่ือง, วธีิการเล่าเร่ือง, การส่ือความหมายดา้น

การแสดงและเสียง, การลาํดบัภาพ) 

          2.3) ความสมบูรณ์ดา้นกระบวนการผลิต (การกาํกบัการแสดง, การถ่ายทาํ, การตดัต่อ, เทคนิคพเิศษ) 

          2.4) ความสมบูรณ์ดา้นคุณภาพผลงาน (ความคมชดัของภาพ, ความคมชดัของเสียง, การจดัวางอกัษร) 

 

6. เง่ือนไขอ่ืนๆ 

     1) ผูส่้งผลงานเขา้ประกวดสามารถโปรโมทผลงานของตนเองผา่นส่ือต่าง ๆ ไดไ้ม่จาํกดั แต่หา้มใชโ้ปรแกรมเพิม่

ยอดววิ หรือซ้ือยอดววิจากบุคคลที่ 3 หรือการกระทาํใดๆ ที่เป็นการทาํเพือ่ทุจริตคะแนนการประกวด หากตรวจพบจะ

ถูกตดัสิทธ์ิทนัที 

     2) ผูเ้ป็นคณะกรรมการ และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัโครงการไม่วา่ทางใดก็ตาม ไม่มีสิทธ์ิส่งผลงานเขา้ประกวด 

     3) คณะกรรมการขอสงวนสิทธ์ิในการตดัสิทธ์ิผูเ้ขา้ร่วมประกวดโดยไม่ตอ้งช้ีแจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบวา่

ผูเ้ขา้ร่วมประกวดไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไข และกติกาการประกวดของโครงการ 

     4) การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุดจะอุทธรณ์ไม่ได ้

 

7. รางวัลสําหรับการประกวด 

     1) รางวลัชนะเลิศ เป็นทุนการศึกษาจาํนวน 50,000 บาท 1 รางวลั พร้อมโล่รางวลั และเกียรติบตัร 

     2) รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบัท่ี 1 เป็นทุนการศึกษาจาํนวน 20,000 บาท 1 รางวลั พร้อมโล่รางวลั และเกียรติบตัร  

     3) รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบัที่ 2 เป็นทุนการศึกษาจาํนวน 10,000 บาท 1 รางวลั พร้อมโล่รางวลั และเกียรติบตัร 

     4) รางวลัชมเชย เป็นทุนการศึกษาจาํนวน 5,000 บาท 2 รางวลั พร้อมเกียรติบตัร 

     5) รางวลัเทคนิคภาพยนตร์ยอดเยีย่ม เป็นทุนการศึกษาจาํนวน 10,000 บาท 1 รางวลั พร้อมโล่รางวลั และเกียรติบตัร 

     6) รางวลัพเิศษ Best Advisor สาํหรับอาจารยท์ี่ปรึกษา ของทีมที่ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ จาํนวน 10,000 บาท  

         พร้อมเกียรติบตัร 

     7) รางวลัพเิศษ Best Support สาํหรับสถาบนัที่ใหนิ้สิต-นกัศึกษา ส่งผลงานเขา้ร่วมมากที่สุด จาํนวน10,000 บาท 

         พร้อมเกียรติบตัร 

    8) สถาบนั อาจารยท์ี่ปรึกษา นิสิต-นกัศึกษา จะไดรั้บเกียรติบตัรจากการเขา้ร่วมโครงการทุกท่าน 

    9) รางวลัใดที่มีผูไ้ดรั้บมากกวา่ 1 ทีม ใหน้าํรางวลันั้นมาเฉล่ียแบ่งเท่า ๆ กนั 

 

 

 



ติดต่อขอไฟล์เพลงมาสเตอร์เพ่ือนําไปสร้างผลงาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่

โครงการประกวดมิวสิควดีิโอ Topline Digital Creator Awards (TDCA) 

บริษทั ทอ็ปไลน์ดิจิตอล จาํกดั เลขที่ 209 ซอยรามคาํแหง 21 (นวศรี) ถนนรามคาํแหง แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์: 02-3183820 ต่อ 513 โทรสาร : 02-3186292  

เวลาทาํการ จนัทร์ - ศุกร์ เวลา 09:00 – 18:00 น. เวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

เวปไซต ์: www.toplinedigital.co.th  อีเมล ์: thanee@toplinedigital.co.th  

 


