โครงการประกวดภาพยนตร์ สันระดับอุดมศึกษา
โครงการประกวดภาพยนตร์ สันระดับอุดมศึกษา ความยาว - นาที
ภายใต้ แนวคิด “ Beyond the Green Blanket”
ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ ากว่ า 89,000 บาท
พร้ อมใบประกาศเกีย รติคุณ
ด้วยความร่ วมมือระหว่าง กระทรวงมหาดไทยผ่านกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณะภัย และบริ ษทั ไทย
เบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ที(สานต่อโครงการ “ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว” อย่างต่อเนื( อง ส่ งมอบผ้าห่มเขียวที(
ให้ไออุ่นแก่ผปู ้ ระสบภัยหนาวเข้าสู่ ปีที( 12 สู่ โครงการประกวดภาพยนตร์ ขนาดสั5นระดับอุดมศึกษา ความยาว 8 - :
นาที ภายใต้แนวคิด “ Beyond the Green Blanket”
การเดินทางส่ งมอบไออุ่นในปี นี5 ทางไทยเบฟฯ ได้เดินทางเข้าถึงพื5นที(ทุรกันดารมากขึ5นกว่าปี ก่อน เข้าถึง
ทั5งพื5นที(ขอบชายฝั(ง ที(ไม่ค่อยมีใครเข้าถึง อีกทั5งยังส่ งมอบผ้าห่มตามบ้านให้แก่ผปู ้ ่ วยติดเตียง คนชรา และคนพิการ
โดยเริ( มเดินทางลงพื5นที(ต5 งั แต่ตลอดช่วงเดือนพฤศจิกายนที(ผา่ นมา
นอกจากการแจกผ้าห่มเขียวที(ทุกคนคุน้ เคยในฐานะสัญลักษณ์แห่งความอบอุ่นและห่วงใยทางไทยเบฟฯ
ยังช่วยเป็ นจุดเริ( มต้นในการพัฒนาทักษะความรู ้ต่าง ๆ ด้วยความช่วยเหลือจากเครื อข่ายพันธมิตรที(ร่วมเดินทางไป
พร้อมกับโครงการฯ ทั5งด้านการศึกษา และสาธารณะสุ ข ส่ งมอบอุปกรณ์การเรี ยนการสอนต่าง ๆ อีกทั5งยังมี
กิจกรรมจากโครงการ ชุมชนดีมีรอยยิม5 ที(สร้างเสริ มทักษะความรู ้ดา้ นกีฬาและดนตรี ให้แก่เด็ก ๆ
ระยะเวลา12 ปี ที(ผา่ นมา ผ้าห่ มใน “โครงการไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว” ได้มอบถึงมือพี(นอ้ งชาวไทย
ในทุกพื5นที(ประสบภัย ไม่วา่ เส้นทางนั5นจะอยูห่ ่ างไกล หรื ออยูใ่ นเขตทุรกันดาร คาราวานผ้าห่ มผืนเขียวก็เข้าถึงทุก
ครัวเรื อน รวม 45 จังหวัด 579 อําเภอ 4,622 ตําบล และแจกผ้าห่มไปแล้วทั5งสิ5 น Y,000,000 ผืน โดยผ้าห่มผืนเขียวทุก
ผืนมาพร้อมกับไออุ่น ที(ส่งต่อความห่วงใยถึงผูป้ ระสบภัยหนาวในทุกๆ จังหวัด และยังมาพร้อมกับการช่วยเหลื อใน
ด้านต่างๆ ทั5งทางด้านสาธารณสุ ข ด้านการศึกษา ผ่านกิจกรรมอันเป็ นประโยชน์ นํามาซึ( งรอยยิม5 ความสุ ขที(ส่งถึง
กันและกัน จากคนไทย เพื(อคนไทย
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นอกจากนี5 ทางไทยเบฟฯ ยังมีการจัดกิจกรรม 1 ปั น 1 อุ่น ที(ให้ผบู ้ ริ หาร และพนักงานบริ ษทั ในเครื อ ได้มี
ส่ วนร่ วมในการส่ งมอบความอบอุ่นให้แก่ผปู ้ ระสบภัยหนาว จากการสานต่อโครงการมาตลอด 12 ปี เรื( องน่ายินดีที(
เราสามารถเห็นได้ชดั จากโครงการนี5 คือการที(แบรนด์ ไทยเบฟฯ ไม่ใช่แค่เพียงทําโครงการแจกผ้าห่มเพียงอย่าง
เดียว แต่ยงั มีการพัฒนาและการเติบโตในกระบวนการความช่วยเหลือต่าง ๆ ที(มีเพิ(มขึ5นในทุก ๆ ปี ก็ตอ้ งรอดูกนั
เจ้าผ้าห่มเขียวจะเดินหน้าส่ งมอบความอบอุ่นให้ผปู ้ ระสบภัยต่ออย่างไร และจะมีการพัฒนาที(น่าประทับใจอะไรให้
เห็นอีกบ้างและไทยเบฟ ยังคงตั5งมัน( ที(จะส่ งต่อรอยยิม5 และความอบอุ่นแก่พี(นอ้ งคนไทยต่อไป โดยมุ่งหวังให้เกิด
พลังความร่ วมมือของทุกภาคส่ วน ในการร่ วมกันสร้างสังคมแห่งการให้ที(ยงั( ยืน
ไทยเบฟฯ ภูมิใจทีไB ด้ เป็ นองค์ กรต้ นแบบแห่ งการให้ มาตลอดระยะเวลา E9 ปี ทีผB ่ านมา และยังคงมีปณิธานทีB
แน่ วแน่ ในการสานต่ อเจตนารมณ์ ข องการให้ และการแบ่ ง ปั น เพืBอส่ งมอบรอยยิมและไออุ่นไปยังพื นทีBห่างไกล
ต่ อไปเรืB อย ๆ รวมทังช่ วยสร้ างแรงบันดาลใจให้ เกิดการส่ งต่ อ จากผู้รับสู่ การเป็ นผู้ให้ เพืBอสื บสานปณิธานแห่ งการให้
สู่ การรักษาความสั มพันธ์ อนั ดีกบั ชุ มชน และต่ อยอดความยังB ยืนนีสู่ สังคมโดยรวมต่ อไป
ระยะเวลาดําเนินโครงการ: เดือนสิ งหาคม E ME – มกราคม E M
ระยะเวลา

รายละเอียด

วันอังคาร ทีB O สิ งหาคม E ME

เปิ ดรับสมัคร และส่ งโครงเรื( อง (Treatment) ภายใต้แนวคิด
Beyond the Green Blanket

วันพุธที( 25 กันยายน 2562

ปิ ดรับโครงเรื( อง(Treatment)

วันศุกร์ที( 1_ กันยายน 1:`1

คณะกรรมการคัดเลือก 8 ผลงาน

วันจันทร์ที( 30กันยายน 1:`1

ประกาศรายชื(อผ่านทาง Facebook: ThaiBev

วันศุกร์ที( Y ตุลาคม 1:`1
(วันแถลงข่าว)

8 ทีมที(ผา่ นเข้ารอบ เข้าร่ วมในงานแถลงข่าวและรับมอบทุน
ในการถ่ายทําภาพยนตร์ สั5น
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วันศุกร์ ที( h พฤศจิกายน 1:`1 - วันเสาร์ ที(
82 พฤศจิกายน 1:`1

8 ทีมดําเนินการผลิตภาพยนตร์ สั5น

วันจันทร์ ที( h` ธันวาคม 1:`1

8 ทีมนําส่ งผลงานโดยบันทึกลง USB ที(ทางทีมงานจัดเตรี ยม
ให้ และ DVD อย่างละ h ชุด

วันศุกร์ ที( h2 มกราคม 1:`8

ประกาศผลและ มอบรางวัล

มกราคม 1:`8 (TBC)

On Air ผลงานออกอากาศผ่านทางช่อง Amarin TV

กติกาการส่ งผลงานเข้ าประกวด
1. นิสิตนักศึกษาที(กาํ ลังศึกษาในระดับชั5นปริ ญญาตรี ไม่จาํ กัดชั5นปี และคณะวิชา โดยส่ งประกวดเป็ นประเภท
ทีม 8 -: คน
2. ส่ งผลงานรอบแรกเป็ นโครงเรื( อง (Treatment) ภายใต้แนวคิด “BEYOND THE GREEN BLANKET” ความ
ยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ AY ที(จะนํามาผลิตเป็ นภาพยนตร์ ส5 นั ความยาว 8 - : นาที โดยรวม Title, Intro
และ End Credit *ส่ งผลงานภายในวันทีB E กันยายน E ME
3. ผลงานที(เข้าประกวด ต้องมีผา้ ห่ม “ThaiBev รวมใจต้านภัยหนาว” ปรากฏอยูใ่ นผลงานด้วย
4. ผลงานภาพยนตร์ ส5 ัน ไม่จาํ กัดเทคนิคการผลิต รู ปแบบการนําเสนอ ไม่วา่ จะเป็ นภาพยนตร์ แอนิเมชัน( การ์ ตูน
สี ขาวดํา หรื อ เทคนิ คผสม และต้องมีความชัดเจน
5. ผลงานที(เข้าประกวดต้องเป็ นโครงเรื( อง/ผลงานใหม่ และไม่เคยผ่านการประกวดที(ใดมาก่อน ไม่เป็ นผลงาน
ของบุคคลอื(น หรื อทําซํ5าดัดแปลง คัดลอกหรื อเลียนแบบหากมีการฟ้องร้องทางโครงการฯ จะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั5งสิ5 น
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6. โครงเรื( อง (Treatment) ของ 8 ทีมที(ผา่ นการคัดเลือกของคณะกรรมการฯ จะได้รับเงินสนับสนุน h:,222 บาท
เพื(อนําไปผลิตเป็ นภาพยนตร์ ส5 ัน ตามข้อกําหนดในกติกา รวมทั5งผูส้ ่ งผลงานเข้าประกวดต้องเป็ นผูเ้ ตรี ยม
อุปกรณ์ และดําเนินการผลิตเองทั5งหมด โดยต้ องเดินทางไปถ่ ายทําทีสB ถานทีจB ริงเท่ านัน
*ทังนีในกรณี ทีผู้ผ่านการคัดเลื อกไม่ สามารถดําเนินการผลิตผลงานได้ ตามกําหนดระยะเวลา และ/
หรื อปฏิ บัติผิดไปจากเงื อนไข ข้ อกําหนด กติกา ทางคณะกรรมการ สามารถเรี ยกคื นงบประมาณผลิต
จํานวนดังกล่ าวจากผู้ผ่านการคัดเลือกได้
7. ผลงานภาพยนตร์ ส5 ัน 8 เรื( องที(ผลิตจริ ง ต้องมี Logo “ครบรอบ 12 ปี ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว” ขึ5น
ในช่วงต้นและท้ายของภาพยนตร์ ส5 ัน และความคมชัดระดับ h|12 x h2~2 บิทเรท โดยนําส่ งเป็ นไฟล์
MPG4 Full HD และต้องตัดต่อเป็ น Teaser ความยาว 82 วินาที เพื(อให้ทางทีมการดําเนินโครงการ นําไป
จัดทําเป็ นไฟล์สาํ หรับฉายในวันประกาศผลการประกวด (download ผ่าน
www.facebook.com/ThaiBeverage )
8. ภาพยนตร์ ส5 ันทั5ง 8 เรื( องที(ผลิตจริ ง นํามาฉายที( ผ่านช่อง Amarin TV, www.facebook.com/ThaiBeverage
และ www.youtube.com/thaibeverage
9. ผลงานที(ได้รับรางวัลทุกชิ5นเป็ นลิขสิ ทธิ‡ ของผูส้ ่ งเข้าประกวด และถือเป็ นกรรมสิ ทธิ‡ ของ บริ ษทั ไทยเบฟเวอ
เรจ จํากัด (มหาชน) เพื(อนําไปจัดพิมพ์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ในสื( อของบริ ษทั ฯ
10. ทางโครงการฯ เป็ นผูแ้ ต่งตั5งคณะกรรมการตัดสิ นซึ( งเป็ นผูม้ ีอาํ นาจสู งสุ ดในการตัดสิ น และคําตัดสิ นของ
คณะกรรมการถือเป็ นคําชี5ขาด ขอสงวนสิ ทธิ‡ ในการเพิ(มหรื องดรางวัลใดๆ ตามที(เห็นสมควรแก่คุณค่าของ
ผลงานที(ส่งเข้าประกวด
หลักฐานการจัดส่ งผลงาน
• ใบสมัครจํานวน h ชุ ด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก , www.facebook.com/ThaiBeverage
• สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา พร้อมระบุสาํ เนาถูกต้อง (สมาชิกทุกคนในทีม)
• โครงเรื( อง (Treatment) ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
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ส่ งผลงานมาทีB
การส่ งผลงาน ให้นาํ ส่ งทาง email : thaibevgreenblanket@gmail.com โดยต้องส่ งพร้อมใบสมัคร และเอกสารอื(นๆ
ตามที(ระบุไว้ในกติกา ข้อมูลเพิ(มเติม: 2`: – 509 - 1123
ประเภทของรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
ทุนการศึกษา ,999 บาท พร้ อมใบประกาศเกีย รติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ทุนการศึกษา E ,999 บาท พร้ อมใบประกาศเกีย รติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ทุนการศึกษา E9,999 บาท พร้ อมใบประกาศเกีย รติคุณ
ทุนสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์ สันสํ าหรับผู้เข้ ารอบ ทีม ทีมละ O ,999 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ
การประชาสั มพันธ์ ผลงานผู้ได้ รับรางวัล
ภาพยนตร์ สันทัง เรืB องทีเB ข้ ารอบ จะนําไปเผยแพร่ ผ่ านช่ อง Amarin TV
เกณฑ์ ในการตัดสิ นการประกวดภาพยนตร์ สัน
รอบคัดเลือกจาก Treatment คะแนนเต็ม O99 คะแนน แบ่ งออกเป็ น
1. เนื5อหาในการนําเสนอ
2. ความคิดสร้างสรรค์
3. ความสอดคล้องของเนื5 อหาภายใต้แนวคิด “BEYOND THE GREEN BLANKET”
รอบทีB E รอบตัดสิ น คะแนนเต็ม O99 คะแนน แบ่ งออกเป็ น
1. เนื5อหาในการนําเสนอ
2. ความน่าสนใจของสิ( งที(นาํ เสนอและความคิดสร้างสรรค์
3. เทคนิคในการถ่ายภาพและการตัดต่อ
4. ความสอดคล้องของเนื5 อหาและส่ วนประกอบอื(นๆ
เช่น เสี ยง ภาพ และอุปกรณ์ประกอบฉาก ฯลฯ

Y2 คะแนน
82 คะแนน
82 คะแนน

82 คะแนน
82 คะแนน
12 คะแนน
12 คะแนน
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ตารางคณะกรรมการตัดสิ น
ระยะเวลา

รายละเอียด

วันศุกร์ ทีB E] กันยายน E ME

คณะกรรมการคัดเลือก 8 ผลงาน

วันศุกร์ ทีB ^ ตุลาคม E ME
(วันแถลงข่าว)

8 ทีมที(ผา่ นเข้ารอบ เข้าร่ วมในงานแถลงข่าวและรับมอบ
ทุนในการถ่ายทําภาพยนตร์ ส5 ัน

วันศุกร์ ทีB O9 มกราคม E M

ประกาศผลและ มอบรางวัล
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ใบสมัครโครงการประกวดภาพยนตร์สันระดับอุดมศึกษา
ภายใต้แนวคิด “ Beyond the Green Blankets”
ชื2อทีม ....................................................
ชื2อสถาบันการศึกษา ..................................
ข้อมูลผูส้ มัครโครงการ
1. ชื2อผูส้ มัคร (นาย / นาง / นางสาว) .................................. นามสกุล ..................................
อายุ ................ ปี ชื2อสถาบันการศึกษา .................................. คณะ ................ สาขา ................
บัตรประจําตัวนิสิต เลขที2 ................................ บัตรประจําตัวประชาชน เลขที2 ...............................
โทรศัพท์ (มือถือ.................................................... email ....................................................
E. ชื2อผูส้ มัคร (นาย / นาง / นางสาว) .................................. นามสกุล ..................................
อายุ ................ ปี ชื2อสถาบันการศึกษา .................................. คณะ ................ สาขา ................
บัตรประจําตัวนิสิต เลขที2 ................................ บัตรประจําตัวประชาชน เลขที2 ...............................
โทรศัพท์ (มือถือ) .................................................... email ....................................................
F. ชื2อผูส้ มัคร (นาย / นาง / นางสาว) .................................. นามสกุล ..................................
อายุ ................ ปี ชื2อสถาบันการศึกษา .................................. คณะ ................ สาขา ................
บัตรประจําตัวนิสิต เลขที2 ................................ บัตรประจําตัวประชาชน เลขที2 ...............................
โทรศัพท์ (มือถือ) .................................................... email ....................................................
G. ชื2อผูส้ มัคร (นาย / นาง / นางสาว) .................................. นามสกุล ..................................
อายุ ................ ปี ชื2อสถาบันการศึกษา .................................. คณะ ................ สาขา ................
บัตรประจําตัวนิสิต เลขที2 ................................ บัตรประจําตัวประชาชน เลขที2 ...............................
โทรศัพท์ (มือถือ.................................................... email ....................................................
H. ชื2อผูส้ มัคร (นาย / นาง / นางสาว) .................................. นามสกุล ..................................
อายุ ................ ปี ชื2อสถาบันการศึกษา .................................. คณะ ................ สาขา ................
บัตรประจําตัวนิสิต เลขที2 ................................ บัตรประจําตัวประชาชน เลขที2 ...............................
โทรศัพท์ (มือถือ) .................................................... email ....................................................
1

( โครงเรื อง )Treatmentหน้ าที 1

2

( โครงเรื อง Treatment )หน้ าที 2
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กติกาการส่ งผลงานเข้ าประกวด
1. นิสิตนักศึกษาที2กาํ ลังศึกษาในระดับชันปริ ญญาตรี ไม่จาํ กัดชันปี และคณะวิชา โดยส่ งประกวดเป็ น
ประเภททีม F -H คน
2. ส่ งผลงานรอบแรกเป็ นโครงเรื2 อง (Treatment) ภายใต้แนวคิด “BEYOND THE GREEN BLANKET”
ความยาวไม่เกิน E หน้ากระดาษ AG ที2จะนํามาผลิตเป็ นภาพยนตร์ สนความยาว
ั
F - H นาที โดยรวม
Title, Intro และ End Credit *ส่ งผลงานภายในวันที ,- กันยายน ,-.,
3. ผลงานที2เข้าประกวด ต้องมีผา้ ห่ม “ThaiBev รวมใจต้านภัยหนาว” ปรากฏอยูใ่ นผลงานด้วย
4. ผลงานภาพยนตร์ สัน ไม่จาํ กัดเทคนิคการผลิต รู ปแบบการนําเสนอ ไม่วา่ จะเป็ นภาพยนตร์ แอนิเมชัน2
การ์ ตูนสี ขาวดํา หรื อ เทคนิคผสม และต้องมีความชัดเจน
5. ผลงานที2เข้าประกวดต้องเป็ นโครงเรื2 อง/ผลงานใหม่ และไม่เคยผ่านการประกวดที2ใดมาก่อน ไม่เป็ น
ผลงานของบุคคลอื2น หรื อทําซําดัดแปลง คัดลอกหรื อเลียนแบบหากมีการฟ้องร้องทางโครงการฯ จะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทังสิ น
6. โครงเรื2 อง (Treatment) ของ F ทีมที2ผา่ นการคัดเลือกของคณะกรรมการฯ จะได้รับเงินสนับสนุน gH,hhh
บาท เพื2อนําไปผลิตเป็ นภาพยนตร์ สัน ตามข้อกําหนดในกติกา รวมทังผูส้ ่ งผลงานเข้าประกวดต้องเป็ นผู ้
เตรี ยมอุปกรณ์ และดําเนินการผลิตเองทังหมด โดยต้ องเดินทางไปถ่ ายทําทีสถานทีจริ งเท่ านั5น
*ทังนีในกรณี ทีผู้ผ่านการคัดเลื อกไม่ สามารถดําเนินการผลิตผลงานได้ ตามกําหนดระยะเวลา และ/
หรื อปฏิ บัติผิดไปจากเงื อนไข ข้ อกําหนด กติกา ทางคณะกรรมการ สามารถเรี ยกคื นงบประมาณผลิต
จํานวนดังกล่ าวจากผู้ผ่านการคัดเลือกได้
7. ผลงานภาพยนตร์ สัน F เรื2 องที2ผลิตจริ ง ต้องมี Logo “ครบรอบ Eh ปี ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว” ขึน
ในช่วงต้นและท้ายของภาพยนตร์ สัน และความคมชัดระดับ gkEh x ghmh บิทเรท โดยนําส่ งเป็ นไฟล์
MPG4 Full HD และต้องตัดต่อเป็ น Teaser ความยาว Fh วินาที เพื2อให้ทางทีมการดําเนินโครงการ
นําไปจัดทําเป็ นไฟล์สาํ หรับฉายในวันประกาศผลการประกวด
8. ภาพยนตร์ สันทัง F เรื2 องที2ผลิตจริ ง นํามาฉายที2 ผ่านช่อง Amarin TV, www.facebook.com/ThaiBeverage
และ www.youtube.com/thaibeverage
9. ผลงานที2ได้รับรางวัลทุกชินเป็ นลิขสิ ทธิ{ ของผูส้ ่ งเข้าประกวด และถือเป็ นกรรมสิ ทธิ{ ของ บริ ษทั ไทยเบฟ
เวอเรจ จํากัด (มหาชน) เพื2อนําไปจัดพิมพ์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ในสื2 อของบริ ษทั ฯ
10. ทางโครงการฯ เป็ นผูแ้ ต่งตังคณะกรรมการตัดสิ นซึ2 งเป็ นผูม้ ีอาํ นาจสู งสุ ดในการตัดสิ น และคําตัดสิ น
ของคณะกรรมการถือเป็ นคําชีขาด ขอสงวนสิ ทธิ{ ในการเพิ2มหรื องดรางวัลใดๆ ตามที2เห็นสมควรแก่
คุณค่าของผลงานที2ส่งเข้าประกวด
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หลักฐานการจัดส่ งผลงาน
• ใบสมัครจํานวน g ชุ ด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก , www.facebook.com/ThaiBeverage
• สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา พร้อมระบุสาํ เนาถูกต้อง (สมาชิกทุกคนในทีม)
• โครงเรื2 อง (Treatment) ความยาวไม่เกิน E หน้ากระดาษ A4
ส่ งผลงานมาที
• การส่ งผลงาน ให้นาํ ส่ งทาง email : thaibevgreenblanket@gmail.com โดยต้องส่ งพร้อมใบสมัคร และ
เอกสารอื2นๆ ตามที2ระบุไว้ในกติกา ข้อมูลเพิ2มเติม: h€H – 509 - 1123
ขอรับรองว่าเป็ นผลงานของข้าพเจ้าจริ ง
ลงชื2อ .............. เจ้าของผลงาน
(……………………………..)
……. /………./……….
ลงชื2อ .............. เจ้าของผลงาน
(……………………………..)
……. /………./……….
ลงชื2อ .............. เจ้าของผลงาน
(……………………………..)
……. /………./……….
ลงชื2อ .............. เจ้าของผลงาน
(……………………………..)
……. /………./……….
ลงชื2อ .............. เจ้าของผลงาน
(……………………………..)
……. /………./……….
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