ใบสมัครเพื่อส่ งผลงาน “Young Thai Artist Award 2018”

สาขาภาพยนตร์
**โปรดศึกษาเงื่อนไขการรั บสมัครและส่ งผลงานในเอกสารหน้ า 7 - 8
แล้ วกรอกข้ อมูลให้ ชัดเจน ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตามหัวข้ อในช่ องสีเทา)**
คำนำหน้ ำชื่อนำย /นำงสำว /..................ชื่อ..................................นำมสกุล.........................................
(ให้ กรอกเป็ นชื่อบุคคลที่ต้องการให้ ปรากฎในสูจบิ ัตรและถ้ วยรางวัล ในกรณีท่ ไี ด้ รับคัดเลือก)

(Mr./Miss/………..Name.........................................................Surname...........................................)
ที่อยูท่ ี่ตดิ ต่อได้ ............................เลขที่...................ถนน....................ตำบล/แขวง...............................
อำเภอ/เขต.........................จังหวัด...................... รหัสไปรษณีย์................โทรศัพท์.........................
โทรศัพท์มือถือ...........................โทรสำร................................E-mail………..……...............................
วัน/เดือน/ปี เกิด........./.........../...........อำยุ.................ปี สัญชำติ.......................เชื ้อชำติ..........................
กำลังศึกษำอยูช่ นปี
ั ้ ......................คณะ...........................................................................................
สถำบันกำรศึกษำ................................................................................................................................
เลขที่...................ถนน....................ตำบล/แขวง...............................อำเภอ/เขต..............................
จังหวัด......................รหัสไปรษณีย์.................
จบกำรศึกษำแล้ ว เมื่อปี กำรศึกษำ...........................คณะ.................................................................
สถำบันกำรศึกษำ.......................................................ปั จจุบนั ประกอบอำชีพ........................................
ที่ทำงำน.......................................................
เลขที่...................ถนน....................ตำบล/แขวง...............................
อำเภอ/เขต..............................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย์.................
ผลงาน ชื่อเรื่ อง (ไทย)..............................................................................................................
(Title)..........................................................................................................................
ระยะเวลำที่สร้ ำงผลงำน เดือน............................ปี ............................................
ควำมยำว……………นำที
เจ้ ำของลิขสิทธิ์………………………………………………………………………………………………...
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เทคนิค
Live Action
Animation
ถ่ ายทาด้ วย Format
สี
ขำวดำ
PAL
NTSC
เนือ้ เรื่องย่ อ
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
พร้ อมกันนี ้ ข้ าพเจ้ าได้ แนบเอกสารเหล่ านีม้ าด้ วย (โปรดทาเครื่องหมาย / ลงใน )
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและสำเนำบัตรนักศึกษำ
 คำรับรองจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำในสังกัดแสดงใบรับรองว่ำเป็ นผลงำนต้ นฉบับ และเป็ นงำนที่ได้ รับ
ควำมคุ้มครองทำงทรัพย์สินทำงปั ญญำ โดยผู้สมัครเป็ นผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทำงปั ญญำแต่เพียงผู้เดียว
เช่น บทภำพยนตร์ เพลงประกอบ เป็ นต้ น (ตำมที่ระบุในเอกสำรหน้ ำ 7 หรื อในแผ่นพับประชำสัมพันธ์) โดย
กรอกข้ อมูลในเอกสำรหน้ ำ 4
คารับรอง
1. ข้ ำพเจ้ ำรับรองว่ำผลงำนที่ส่งเข้ ำประกวดเป็ นผลงำนที่สร้ ำงสรรค์ขึ ้นมำใหม่ด้วยตัวข้ ำพเจ้ ำเองแต่เพียงผู้เดียว และ
ข้ ำพเจ้ ำมีสิทธิทำงทรัพย์สินทำงปั ญญำในผลงำนนี ้แต่เพียงผู้เดียวไม่ได้ ละเมิดสิทธิทำงทรัพย์สินทำงปั ญญำ หรื อสิทธิอื่น
ใดต่อบุคคลอื่น หำกปรำกฏในภำยหลังว่ำผลงำนที่สง่ เข้ ำประกวดนี ้ได้ ละเมิด หรื อถูกฟ้ องร้ อง หรื อกล่ำวหำว่ำละเมิดสิทธิ
ทำงทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำ หรื อสิทธิอื่นใดต่อบุคคลอื่น ข้ ำพเจ้ ำยินยอมรับผิดในคดีควำม และยินยอมชดใช้ ค่ำเสียหำยแก่
บุคคลอื่นแทนผู้จดั โครงกำร และ/หรื อมูลนิธิเอสซีจี อย่ำงเต็มจำนวน ตลอดจนควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้น หรื ออำจเกิดขึ ้นต่อผู้
จัดโครงกำร และ/หรื อมูลนิธิเอสซีจี รวมทังยอมให้
้
มลู นิธิเอสซีจีริบรำงวัลทังหมดคื
้
นด้ วย
2. ข้ ำพเจ้ ำอนุญำตให้ ผ้ จู ดั โครงกำร และ/หรื อมูลนิธิเอสซีจี ทำซ ้ำ หรื อเผยแพร่ผลงำนที่สง่ เข้ ำประกวดของข้ ำพเจ้ ำเพื่อกำร
โฆษณำประชำสัมพันธ์ ได้ ทังนี
้ ้ ผู้จัดโครงกำร และ/หรื อมูลนิธิเอสซีจีต้องไม่เจตนำทำให้ ข้ำพเจ้ ำเกิ ดควำมเสียหำย อัน
เนื่องมำจำกกำรทำซ ้ำ หรื อเผยแพร่ผลงำนดังกล่ำวข้ ำพเจ้ ำ
3. ข้ ำพเจ้ ำยินยอมให้ คณะกรรมกำรสงวนสิทธิไม่คืนผลงำน
4. ข้ ำพเจ้ ำยอมรับคำตัดสินของคณะกรรมกำรเป็ นที่สดุ โดยไม่อิดเอื ้อน และข้ ำพเจ้ ำยอมรับกำรพิจำรณำ และคำวิจำรณ์
ของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับกำรแสดงผลงำน หรื อกำรเผยแพร่ ผลงำนที่ส่งประกวดของข้ ำพเจ้ ำโดยสงบ และจะไม่แสดง
ควำมเห็น วิพำกษ์ วิจำรณ์ อนั เกี่ยวกับกำรพิจำรณำ และคำวิจำรณ์ ดงั กล่ำว ที่เป็ นเหตุให้ คณะกรรมกำร และ/หรื อผู้จัด
โครงกำร และ/หรื อมูลนิธิเอสซีจี เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สนิ และชื่อเสียงอย่ำงใดๆ
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5. ข้ ำพเจ้ ำอนุญำตให้ นำผลงำนของข้ ำพเจ้ ำฉำยเพื่อกำรศึกษำได้
6. ข้ ำพเจ้ ำรับรองว่ำข้ ำพเจ้ ำมีสิทธิเป็ นผู้สมัครงำนประกวดนี ้ตำมกฎหมำย และรับรองว่ำข้ อควำมที่ได้ กรอกในใบสมัคร
ฉบับนี ้ รวมถึงถ้ อยคำที่แจ้ งต่อเจ้ ำหน้ ำที่ผ้ จู ดั โครงกำรเพื่อสมัครงำนประกวดนี ้ เป็ นควำมจริ งทุก ประกำร หำกภำยหลังผู้จดั
โครงกำร และ/หรื อมูลนิธิเอสซีจีทรำบว่ำข้ อควำม หรื อถ้ อยคำส่วนใดส่วนหนึ่งหรื อทังหมดเป็
้
นควำมเท็จ ข้ ำพเจ้ ำยินยอม
ให้ สทิ ธิอนั พึงมีพงึ ได้ จำกกำรประกวดครัง้ นี ้ถือเป็ นโมฆะ
7. ข้ ำพเจ้ ำยอมรับเงื่อนไขอื่นที่ปรำกฎในแผ่นพับประชำสัมพันธ์และในใบสมัครนี ้ทุกประกำร

ส่ งผลงานได้ ตงั ้ แต่ วันนี ้ - 31 กรกฎาคม 2561 ด้ วยตนเอง หรื อทางไปรษณีย์
ที่ผ้ ูช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณณี สุรเชษฐคมสัน
สาขาวิชาการภาพยนตร์ และดิจิทลั มีเดีย
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพ ฯ 10520
โทรศัพท์ 02-329-8000 ต่ อ 5168 (วันและเวลาราชการ) หรือ 06 1782 4296
(วงเล็บมุมซอง “ส่ งผลงาน Young Thai Artist Award 2018”)

เฉพาะเจ้าหน้าที ่
เลขที่รับ............................
วันที่รับ.......................................
ผู้รับ...........................................

ลงชื่อ...............................................
(.....................................................)
ผู้ส่งผลงาน
วันที่................................................
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โปรดกรอกข้ อมูลส่ วนตัวโดยย่ อ ในเอกสารหน้ า 5 - 6
คารั บรองของอาจารย์ ท่ ปี รึกษาในสังกัด
ข้ ำพเจ้ ำ..............................................................................................................
อำจำรย์คณะ...................................................สถำบัน...................................................
ขอรับรองว่ำ ผลงำนภำพยนตร์ เรื่ อง................................................................................
ของนิสิต/ในสังกัด ชื่อ.......................................................................................................
เป็ นผลงำนต้ นฉบับ และเป็ นงำนที่ได้ รับควำมคุ้มครองทำงทรัพย์สินทำงปั ญญำ โดยผู้สมัคร
เป็ นผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทำงปั ญญำแต่เพียงผู้เดียว
ลงชื่อ
.................................................................
(.......................................................................)
อาจารย์ ท่ ปี รึกษา
วันที่................................................................
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ข้ อมูลส่ วนตัวโดยย่ อของผู้ส่งผลงาน สาขาภาพยนตร์
* เพื่อประโยชน์ ของท่ าน โปรดกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนและชัดเจน
ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ *
คำนำหน้ ำชื่อ นำย /นำงสำว /.............ชื่อ....................................นำมสกุล.............................................

Mr./Miss/………..Name...................................Surname..................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด........./.........../...........
ที่อยู.่ ..................................................................................................................................................
................................................................................................รหัสไปรษณีย์......................................
โทรศัพท์................................. โทรศัพท์มือถือ...................................โทรสำร.................................…..
อีเมล………..……..............@...............................................
ประวัตกิ ารศึกษา
คณะ................................................................มหำวิทยำลัย..................................................
มัธยมศึกษำตอนปลำย.................................................................จังหวัด.................................
มัธยมศึกษำตอนต้ น....................................................................จังหวัด..................................
ประถมศึกษำ.............................................................................จังหวัด...................................
ประวัตกิ ารแสดงงาน (เรี ยงลาดับจากปั จจุบันไปอดีต)
ปี .....................รำยละเอียด.................................................................................................................
ปี .....................รำยละเอียด.................................................................................................................
ปี .....................รำยละเอียด.................................................................................................................
เกียรติคุณที่ได้ รับ
ปี .....................รำยละเอียด.................................................................................................................
ปี .....................รำยละเอียด.................................................................................................................
ปี .....................รำยละเอียด.................................................................................................................
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ชื่อของผลงำนที่สง่ ………………………………………(Eng)……………………………………………
Birth Date………/Month……………………………./Year……………….
Address………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….Post Code.........................
Telephone …………………………………………… Mobile Phone……………………………………
Facsimile………………….………….E-mail…………………..…………………@............................
Education
Faculty…………………..University / College ……………………………Province…………………….
High School ……………………………………………………… Province…………………….
Secondary School ………………………………………………..Province…………………….
Primary School…………………………………………………….Province…………………….
Previous Work Display
Year……………………Work/Project……………………………………………………….……….
Year……………………Work/Project……………………………………………………….……….
Year……………………Work/Project……………………………………………………….……….
Honours
Year……………………Work/Project……………………………………………………….……….
Year……………………Work/Project……………………………………………………….……….
Year……………………Work/Project……………………………………………………….……….
ท่ านทราบการจัดโครงการ Young Thai Artist Award 2018 ในครั ง้ นี ้ จากสื่อใด (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)













โปสเตอร์ จากสถานที่ ..................................................................................................
แผ่ นพับประชาสัมพันธ์ จากสถานที่ ............................................................................
ป้ายผ้ า / Inkjet Banner จากสถานที่..............................................................................
วิทยุ / โทรทัศน์ สถานี / รายการ ..................................................................................
นิตยสาร........................................................................................................................
Website www……………………………………………………………………………….
Facebook ................................................………………………………………………….
E-mail
อาจารย์
เพื่อน / รุ่ นพี่
อื่นๆ ..............................................................................................................................
6

เงื่อนไขการรั บสมัครและส่ งผลงาน สาขาภาพยนตร์
คุณสมบัติ
เยำวชนสัญชำติไทยที่กำลังศึกษำไม่เกินระดับปริ ญญำโท หรื อสำเร็ จกำรศึกษำในปี 2561
ผลงำน
1. ภำพยนตร์ สหี รื อขำวดำ Live Action หรื อ Animation ควำมยำวไม่เกิน 30 นำที (รวม Title และ End Credit)
2. เป็ นผลงำนที่ผลิตขณะที่เป็ นนิสติ /นักศึกษำ หรื อเป็ นผลงำนที่ผลิตระหว่ำงเดือนกันยำยน 2560 – กรกฎำคม 2561
3. มีภำพและเสียงสมบูรณ์ พร้ อม subtitle ภำษำอังกฤษ
4.ส่งผลงำนเป็ น mpeg 4 หรื อ flv คุณภำพควำมละเอียด 1080x1920 (HDV)
โดยมีขนตอน
ั้
ดังนี ้
4.1. นำชื่อ Link อัพโหลดผ่ำน www.youtube.com ตังค่
้ ำเฉพำะถึงผู้รับ ส่งมำที่
aienne_belle@gmail.com
(คำเตือน*ห้ ำมตังค่
้ ำกำรรับชมแบบ "สำธำรณะ" เด็ดขำด เนื่องจำกผลงำนยังไม่ได้ รั บกำรพิจำรณำ)
4.2. ส่งอีเมล์ Link กำรอัพโหลดพร้ อมแนบไฟล์PDFใบสมัครพร้ อมเอกสำรประกอบอื่นๆมำที่
aienne_belle@gmail.com
(ผลงำนที่เข้ ำรอบกลัน่ กรองจะได้ รับกำรติดต่อกลับเพื่อนำส่งไฟล์จริ งภำยหลังกำรพิจำรณำผลงำนแล้ วเสร็ จ)
4.3. ส่งใบสมัครพร้ อมเอกสำรประกอบอื่นๆ(ยกเว้ นแผ่นงำน ให้ สง่ ผ่ำนยูทปู ตำมข้ อ4.1-4.2)มำยังชื่อที่อยูน่ ี ้
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สุวรรณณี สุรเชษฐคมสัน
หลักสูตรภำพยนตร์ และดิจิทลั มีเดีย ภำควิชำนิเทศศิลป์ คณะสถำปั ตยกรรมศำสตร์ สถำบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ ำเจ้ ำคุณทหำรลำดกระบัง1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำดกระบัง เขตลำดกระบัง กทม.10520
5. สงวนสิทธิ์ในกำรส่งผลงำนไม่เกินคนละ 1 เรื่ อง
6. ผลงำนต้ องสร้ ำงสรรค์สงั คม ยกระดับจิตใจ และสร้ ำงแรงบันดำลใจเชิงบวกให้ แก่ผ้ ทู ี่ได้ ชมผลงำน
วิธีกำร วัน และสถำนที่สง่ ผลงำน
1. ส่งผลงำนพร้ อมใบสมัคร โดยกรอกข้ อมูลทังภำษำไทยและภำษำอั
้
งกฤษ
2. ต้ องกรอกคำรับรองจำกอำจำรย์ ที่ปรึ กษำในสังกัดแสดงใบรับรองว่ำเป็ นผลงำนต้ นฉบับ และเป็ นงำนที่ได้ รับควำม
คุ้มครองทำงทรัพย์สินทำงปั ญญำ โดยผู้สมัครเป็ นผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทำงปั ญญำแต่เพียงผู้เดียว เช่น บทภำพยนตร์
เพลงประกอบ เป็ นต้ น
3. เอกสำรประกอบกำรได้ รับลิขสิทธิ์ในกำรใช้ ภำพ และ/หรื อ เพลงประกอบภำพยนตร์ จำกเจ้ ำของลิขสิทธิ์นนๆ(ถ้
ั ้ ำมี)
4. ส่งผลงำนได้ ตงแต่
ั ้ วัน นี ้ – 31 กรกฎาคม 2561 ที่ผ้ ูช่วยศาสตรจารย์ สุวรรณณี สุรเชษฐคมสัน สาขาวิชาการ
ภาพยนตร์ และดิ จิ ทั ล มี เดี ย คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุ งเทพ ฯ 10520 โทรศัพท์ 0 2329 8000 ต่อ 5168 (วันและเวลำรำชกำร) หรื อ 06 1782
4296

7

เงื่อนไขอื่น
1. เพื่อควำมสะดวก คณะกรรมกำรขอสงวนสิทธิไม่คืนผลงำน และสำมำรถนำมำใช้ เพื่อกรณีศกึ ษำในสถำบันกำรศึกษำได้
2. หำกผลงำนที่สง่ ประกวดละเมิด หรื อถูกฟ้ องร้ อง หรื อกล่ำวหำว่ำละเมิดสิทธิทำงทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำ หรื อสิทธิอื่นใดต่อ
บุคคลอื่น ผู้สมัครยินยอมรับผิดในคดีควำม และยินยอมชดใช้ คำ่ เสียหำยแก่บคุ คลอื่นแทนผู้จดั โครงกำร และ/หรื อมูลนิธิ
เอสซีจี อย่ำงเต็มจำนวน ตลอดจนควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้น หรื ออำจเกิดขึ ้นต่อผู้จดั โครงกำร และ/หรื อมูลนิธิเอสซีจีด้วย
3. ในกรณีที่ผลงำนของผู้สมัครได้ รับรำงวัลใดๆ ภำยใต้ งำนประกวดนี ้ ผู้สมัครยินยอมยกค่ำลิขสิทธิ์กำรเผยแพร่ครัง้ แรกให้
มูลนิธิเอสซีจี และอนุญำตให้ สทิ ธิในทรัพย์สินทำงปั ญญำ หรื อสิทธิใดๆ แก่ผ้ จู ดั โครงกำร และ/หรื อมูลนิธิเอสซีจี เพื่อทำซ ้ำ
ดัดแปลง จัดพิมพ์และเผยแพร่ตำมควำมเหมำะสมต่อสำธำรณชนได้ ณ วันที่คณะกรรมกำรมีคำตัดสินว่ำผลงำนดังกล่ำว
ได้ รับรำงวัล โดยผู้สมัครจะไม่เรี ยกร้ องค่ำตอบแทนใดๆ จำกมูลนิธิเอสซีจี ทังนี
้ ้ผู้สมัครยินยอมให้ ควำมร่ วมมือกับมูลนิธิเอสซีจี
อย่ำงเต็มที่ทกุ กรณีที่เกี่ยวกับกำรอนุญำตให้ สทิ ธิในผลงำนดังกล่ำว
4. ผู้ส่งผลงานต้ องไม่ เป็ นผู้ท่ ีเคยรั บรางวัลยอดเยี่ยม รางวัล ยุวศิลปิ นไทย Young Thai Artist Award ที่จัดโดย
มูลนิธิเอสซีจี ในสาขาภาพยนตร์ มาก่ อน
5. ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็ นที่สดุ และผู้สมัครจะไม่แสดงควำมเห็น วิพำกษ์ วิจำรณ์ ต่อคำตัดสินดังกล่ำว ที่
เป็ นเหตุให้ คณะกรรมกำร และ/หรื อผู้จดั โครงกำร และ/หรื อมูลนิธิเอสซีจี เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สนิ และชื่อเสียงอย่ำง
ใดๆ



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2586 2042
www.facebook.com/YoungThaiArtistAward

กรณีเป็ นเยำวชนสัญชำติไทยที่กำลังศึกษำอยู่ หรื อสำเร็ จกำรศึกษำในปี 2557
ให้ สง่ ทังส
้ ำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและสำเนำบัตรนักศึกษำ
หมายเหตุ
• ผู้ที่ได้ รับรำงวัลทุกรำงวัล เฉพำะเงิ นรำงวัล จะต้ องถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำย 5%
ของเงิ นรำงวัล ตำมกฎหมำย
• ขอสงวนสิทธิ เ ฉพำะผู้ที่ สำมำรถเดินทำงทัศนศึกษำตำมวันที่ มูลนิธิเอสซีจีกำหนด และไม่สำมำรถ
เปลี่ยนแปลง และ/หรื อเรี ยกร้ องเป็ นเงิ นคืน ได้
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แบบสอบถาม
โครงการรางวัลยุวศิลปิ นไทย
1.

( Young Thai Artist Award )

เมื่อกล่ำวถึงโครงกำรรำงวัลยุวศิลปิ นไทย ท่ำนนึกถึงสิง่ ใดเป็ นอันดับแรก
a.

มูลนิธิเอสซีจี

b.

เวทีกำรประกวดผลงำนศิลปะที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศ

c. 6 สำขำกำรประกวด

2.

d.

ถ้ วยพระรำชทำนฯ

e.

โลโก้ โครงกำรรำงวัลยุวศิลปิ นไทย

เมื่อกล่ำวถึงโครงกำรรำงวัลยุวศิลปิ นไทย ท่ำนนึกถึงโลโก้ ใดเป็ นอันดับแรก
a.
b.

3.

4.

ท่ำนจดจำสิง่ ใดจำกโลโก้ ของโครงกำรรำงวัลยุวศิลปิ นไทยได้ มำกที่สดุ

a.

ตัวสัญลักษณ์รูปคนสีมว่ ง

b.

ตัวหนังสือ “YOUNG THAI ARTIST AWARD”

c.

ตัวหนังสือ “โดยมูลนิธิเอสซีจี”

หำกไม่มีโลโก้

ท่ำนคิดว่ำจะมีผลต่อกำรจดจำภำพลักษณ์ของโครงกำรำงวัลยุวศิลปิ นไทย

หรื อไม่
a.

มีผลต่อกำรจดจำภำพลักษณ์ของโครงกำรฯ

b.

ไม่มีผลต่อกำรจดจำภำพลักษณ์ของโครงกำรฯ
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แผนที่สถานที่ส่งผลงานรอบคัดเลือก สาขาภาพยนตร์

10

