
 รายละเอยีด โครงการประกวดมิวสิควดีีโอ Topline Digital Creator Awards (TDCA) ครั�งที� 2  วตัถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื�อใหนิ้สิต-นกัศึกษา ไดมี้วิสยัทศัน์ที�กวา้งไกล 2. เพื�อใหนิ้สิต-นกัศึกษา ไดมี้ความคิดริเริ�มสร้างสรรคผ์ลงานภาพยนตร์ในรูปแบบภาพประกอบเพลง (มิวสิควิดีโอ) 3. เพื�อใหนิ้สิต-นกัศึกษา ไดน้าํความรู้ที�ไดร้บัจากการศกึษามาประยกุตใ์ชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานจริงและพร้อมที�จะเป็นบุคลากรที�มีคุณภาพตอ่ไปในอนาคต เป็นความภาคภูมิใจของสถาบนั และประเทศชาติต่อไป 4. เพื�อใหนิ้สิต-นกัศึกษา ไดมี้โอกาสฝึกการทาํงานเป็นทีม มีการวางแผนร่วมกนัอย่างเป็นระบบ  เงื�อนไขและกตกิาในการประกวด 1. คุณสมบัตขิองผู้เข้าแข่งขนั      1) เป็นนิสิต-นักศึกษา ระดบัอุดมศึกษาภายในประเทศไทย สาขาวิชาใดก็ได ้แต่สมาชิกของแต่ละทีมตอ้งมาจากสถาบนัเดียวกนั โดยนิสิต-นกัศึกษา ตอ้งมีหนังสือรับรองจากสถาบนัการศึกษาสังกดัอยู ่     2) สมคัรเป็นทีม สมาชิกทีมละ 3 - 10 คน และมีอาจารยที์�ปรึกษา 1 คน โดยหา้มมิใหน้กัศึกษามีชื�ออยูเ่กินกว่า 1 ทีม หากตรวจพบจะถูกตดัสิทธิ8 ทนัที แต่อาจารย ์1 คน สามารถเป็นที�ปรึกษาใหไ้ดม้ากกว่า 1 ทีม      3) แต่ละสถาบนัสามารถส่งผลงานเขา้ประกวดไดม้ากกว่า 1 ทีม  2. ผลงานที�ส่งเข้าประกวด      1) ผลิตผลงานภาพยนตร์ในรูปแบบภาพประกอบเพลง (มิวสิควิดีโอ) ภายใตง้านเพลงอนัมีลิขสิทธิ8 ที�โครงการกาํหนดให ้ความยาวไม่เกิน 10 นาที (รวมไตเติ;ล และ เครดิตตอนทา้ยวีดีโอ)      2) ผลงานที�ส่งเขา้ประกวด ตอ้งไม่พาดพิงหรือหมิ�นต่อสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์ตลอดจนบุคคลหรือองคก์รใด อนัจะทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อชื�อเสียง หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล      3) ผลงานที�ส่งเขา้ประกวด ควรหลีกเลี�ยงภาพ เสียง หรือเนื;อหาที�ไม่เหมาะสมดา้นพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และการใชภ้าษาที�ตอ้งใชวิ้จารณญาณในการรับชม      4) ผลงานที�ส่งเขา้ประกวด ตอ้งไม่เคยส่งเขา้ประกวด หรือได้รับรางวลัการประกวดจากที�อื�นๆ มาก่อน หรือเป็นผลงานที�เคยนาํไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนในรูปแบบใดก็ตาม หากนาํมาร่วมประกวดอีก และคณะกรรมการสืบทราบจะถูกตดัสิทธิ8  หรือเรียกรางวลัคืนทนัที      5) ผูส่้งผลงานเข้าประกวดเป็นผูรั้บผิดชอบต่อลิขสิทธิ8 ของขอ้มูลวิ ดีโอ ได้แก่ เนื; อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟตแ์วร์ หรือสิ�งอื�นใดที�ใชใ้นการผลิตผลงาน โดยตอ้งไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ8 และทรัพยสิ์นทางปัญญา และมีการอา้งอิงถึงแหล่งที�มาอย่างชดัเจน 



     6) ในการผลิตมิวสิควิดีโอ ทีมผูส่้งเขา้ประกวด ตอ้งเป็นผูเ้ตรียมอุปกรณ์และดาํเนินการผลิตเองทั;งหมด โดยไม่จาํกดัเทคนิคการถ่ายทาํหรือรูปแบบในการนําเสนอ      7) ผูส่้งผลงาน สามารถส่งผลงานเขา้ประกวดไดที้มละ 1 ผลงานเท่านั;น      8) ทุกผลงานที�ส่งเขา้ประกวดถือเป็นลิขสิทธิ8 ของทาง บริษทั ทอ็ปไลน์ดิจิตอล จาํกดั  3. วธีิการสมคัร กาํหนดวนั และสถานที�ส่งผลงาน      1) ดาวน์โหลดใบสมคัร เงื�อนไข และกติกาการประกวด ไดที้� www.toplinedigital.com ไดต้ ั;งแต่ วนัองัคาร ที� 3 พฤษภาคม 2559 กรอกเอกสาร และเตรียมหลกัฐานให้ครบถว้น      2) ส่งผลงานมิวสิควิดีโอ ความยาวไม่เกิน 10 นาที (รวมไตเติ;ล และ เครดิต) ในรูปแบบ Mpeg-2 หรือ Mpeg-4  ความละเอียด 720p ขึ;นไปเท่านั;น โดยบนัทึกไฟล ์(Data) มาตรฐาน ใส่แผ่น DVD-5 หรือ DVD-9 ที�สามารถเปิดรับชมจากเครื�องคอมพิวเตอร์ได ้จาํนวน 3 แผ่น บรรจุกล่อง พร้อมปกระบุรายละเอียดของทีม ทั;งนี;บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ8 ไม่ส่งคืนแผ่น DVD ผลงานที�ส่งเขา้ประกวดในทุกกรณี      3) กรุณาทดสอบแผ่น DVD ทุกแผ่นก่อนส่งเข้าประกวด หาก DVD ที�ส่งเขา้ประกวดไม่สามารถเปิดรับชมได ้ผลงานของท่านอาจถูกตดัสิทธิ8 การเขา้รับพิจารณาการประกวด      4) ส่งผลงาน พร้อมใบสมคัร และหลกัฐานการสมคัรของทุกคนที�เขา้ร่วมทีม ไดต้ ั;งแต่ วนัศุกร์ ที� 1 กรกฎาคม 2559 ถึง วนัศุกร์ ที� 23 กนัยายน 2559 โดยสามารถส่งใบสมคัรไดต้ามช่องทางดงันี;            4.1) ส่งดว้ยตวัเอง ในวนัจนัทร์ - วนัศุกร์ ตั;งแต่เวลา 09:00 - 18:00 น. ไดที้�บริษทั ทอ็ปไลน์ดิจิตอล จาํกดั เลขที� 209 ซอยรามคําแหง 21 (นวศรี) ถนนรามคาํแหง แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์02-3183820 แฟกซ์ 02-3186292           4.2) ส่งทางไปรษณีย ์โดยให้วงเล็บมุมซองว่า "Topline Digital Creator Awards (TDCA)" ตามที�อยู่ขา้งตน้ โดยจะพิจารณาจากตราประทบัไปรษณียเ์ป็นสําคญั ท ั;งนี;ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการชาํรุดเสียหายใดๆ ที�เกิดจากการขนส่งพสัดุไปรษณีย ์ 4. กาํหนดการโครงการ      1) ประชาสัมพนัธ์โครงการตั;งแต่ วนัองัคาร ที� 3 พฤษภาคม 2559 ถึง วนัพธุ ที� 31 สิงหาคม 2559      2) เปิดรับสมคัรและส่งผลงานต ั;งแต่ วนัศุกร์ ที� 1 กรกฎาคม 2559 ถึง วนัศกุร์ ที� 23 กนัยายน 2559 โดยยดึวนัประทบัตราไปรษณียเ์ป็นสําคญั      3) นาํผลงานขึ;นเผยแพร่ทาง Youtube Channel โครงการ Topline Digital Creator Awards (TDCA) เพื�อเก็บคะแนนตั;งแต่ วนัจนัทร์ ที� 1 ตุลาคม 2559 ถึง วนัเสาร์ ที� 31 ธนัวาคม 2559      4) ปรับแสดงผลอนัดบับน Youtube Channel โครงการ Topline Digital Creator Awards (TDCA) ทุกสัปดาห ์     5) ประกาศผล / มอบรางวลั และจดัฉายมิวสิควิดีโอที�ไดรั้บรางวลั ภายในเดือน มกราคม 2560    



5. เกณฑ์การคัดเลอืก      1) ผูช้นะจะทาํการคดัเลือกจากคะแนนการเขา้ชมผลงานที�ส่งเขา้ประกวดผา่นทาง YouTube Channel โครงการ Topline Digital Creator Awards (TDCA) ในช่วงเวลาเกบ็คะแนนเท่านั;น      2) รางวลัเทคนิคภาพยนตร์ยอดเยี�ยมตดัสินโดยคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ โดยพิจารณาจากเรื�องตา่งๆ ดงันี;            2.1) โครงเรื�องภาพยนตร์มีความสอดคลอ้งกบัเพลงที�เลือก และนาํเสนอมุมมองแนวความคดิในเชิงสร้างสรรค ์              2.2) ความสมบูรณ์ของภาพยนตร์ (การกาํหนดแนวคิด, การวางโครงเรื�อง, วิธีการเล่าเรื�อง, การสื�อความหมายดา้นการแสดงและเสียง, การลาํดบัภาพ)           2.3) ความสมบูรณ์ดา้นกระบวนการผลิต (การกาํกบัการแสดง, การถ่ายทาํ, การตดัตอ่, เทคนิคพิเศษ)           2.4) ความสมบูรณ์ดา้นคุณภาพผลงาน (ความคมชดัของภาพ, ความคมชดัของเสียง, การจดัวางอกัษร)  6. เงื�อนไขอื�นๆ      1) ผูส่้งผลงานเขา้ประกวดสามารถโปรโมทผลงานของตนเองผา่นสื�อตา่ง ๆ ไดไ้ม่จาํกดั แต่หา้มใชโ้ปรแกรมเพิ�มยอดวิว หรือซื;อยอดวิวจากบุคคลที� 3 หรือการกระทาํใดๆ ที�เป็นการทาํเพื�อทุจริตคะแนนการประกวด หากตรวจพบจะถูกตดัสิทธิ8 ทนัที      2) ผูเ้ป็นคณะกรรมการ และผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งกบัโครงการไม่วา่ทางใดก็ตาม ไม่มีสิทธิ8 ส่งผลงานเขา้ประกวด      3) คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ8 ในการตดัสิทธิ8 ผูเ้ขา้ร่วมประกวดโดยไม่ตอ้งชี;แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบวา่ผูเ้ขา้ร่วมประกวดไม่ปฏิบตัิตามเงื�อนไข และกติกาการประกวดของโครงการ      4) การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นที�สิ;นสุดจะอุทธรณ์ไม่ได ้ 7. รางวัลสําหรับการประกวด      1) รางวลัชนะเลิศ เป็นทุนการศึกษาจาํนวน 50,000 บาท 1 รางวลั พร้อมโล่รางวลั และเกียรติบตัร      2) รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบัที� 1 เป็นทุนการศกึษาจาํนวน 20,000 บาท 1 รางวลั พรอ้มโล่รางวลั และเกียรติบตัร       3) รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบัที� 2 เป็นทุนการศกึษาจาํนวน 10,000 บาท 1 รางวลั พรอ้มโล่รางวลั และเกียรติบตัร      4) รางวลัชมเชย เป็นทุนการศกึษาจาํนวน 5,000 บาท 2 รางวลั พร้อมเกียรติบตัร      5) รางวลัเทคนิคภาพยนตร์ยอดเยี�ยม เป็นทุนการศึกษาจาํนวน 10,000 บาท 1 รางวลั พร้อมโล่รางวลั และเกียรติบตัร      6) รางวลัพิเศษ Best Advisor สําหรับอาจารยที์�ปรึกษา ของทีมที�ไดร้ับรางวลัชนะเลิศ จาํนวน 10,000 บาท           พร้อมเกียรติบตัร      7) รางวลัพิเศษ Best Support สําหรับสถาบนัที�ให้นิสิต-นกัศึกษา ส่งผลงานเขา้ร่วมมากที�สุด จาํนวน10,000 บาท          พร้อมเกียรติบตัร     8) สถาบนั อาจารยที์�ปรึกษา นิสิต-นกัศึกษา จะไดรั้บเกียรติบตัรจากการเขา้ร่วมโครงการทุกท่าน     9) รางวลัใดที�มีผูไ้ดร้ับมากกวา่ 1 ทีม ใหน้าํรางวลันั;นมาเฉลี�ยแบ่งเท่า ๆ กนั     
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