โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น ประจาปี 2561
(Mahidol-ASEAN Short Film Award 2018)
หัวข้อ “พหุวฒ
ั นธรรมในชีวิตประจาวัน”
(Everyday Multiculturalism)
โครงการพหุวัฒนธรรมอาเซียน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิตและนักศึกษาในระดับปริญญา
ตรีส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น Mahidol-ASEAN Short Film Award (2018) ประจาปี 2561
หัวข้อ “พหุวัฒนธรรมในชีวิตประจาวัน” (Everyday Multiculturalism) ชิงทุนการศึกษามูลค่า 25,000 บาท
หลักการและเหตุผล
โครงการพหุวัฒนธรรมอาเซียน (Multicultural ASEAN Center Project (MU-MAC)) เป็น
หน่วยงานหนึ่งของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล มีพันธกิจในการส่งเสริมให้เกิด
ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเกี่ยวกับอาเซียน การส่งเสริมสมรรถนะทางพหุวัฒนธรรมในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และการใช้การวิจัยด้านวัฒนธรรมและข้อเสนอเชิงนโยบายเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมอาเซียน รวมไปถึงการส่งเสริมให้ประชาสังคมไทยและอาเซียนมีความตระหนักตื่นตัว และมีความรู้ใน
เชิงลึกเกี่ยวกับประชาสังคมอาเซียนในด้านสังคมและพหุวัฒนธรรม
โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น ประจาปี 2561 (Mahidol-ASEAN Short Film Award 2018) เป็น
กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริม เพิ่มมุมมอง และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน อาเซียน+6
และไต้หวัน ผ่านเรื่องเล่าของผู้กากับรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิด “พหุวัฒนธรรมในชีวิตประจาวัน” (Everyday
Multiculturalism) ซึ่งจะเป็นอีกเวทีหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทาภาพยนตร์สั้นได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพ
ตนเองและสามารถนาประเด็นทางสังคมมาสกัดออกเป็นผลงานเชิงสร้างสรรค์
สามารถแข่งขันในระดับ
อาเซียนและระดับโลก
กติกา
1. ผู้สมัครต้องเป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือนิสิตและนักศึกษาที่กาลังศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชน
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2. ผู้สมัครต้องสามารถเข้าร่วมอบรมเชิงเปฏิบัติการ “Multicultures and Multiculturalism in
ASEAN Workshop for Young Film Director” ได้ตลอดหลักสูตร
3. ผลงานมีความยาวไม่เกิน 10 นาที ในรูปแบบ ไฟล์ ProRes, mp4 หรือ DVD (โดยแผ่น DVD จะต้อง
สามารถเล่นได้กับเครื่องเล่น DVD ทั่วไปได้)
4. สามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้ทั้งประเภท เดี่ยว และ กลุ่ม โดยประเภทกลุ่มมีสมาชิกไม่เกิน 5 คน
5. ผู้สมัครประเภทเดี่ยวหรือกลุ่ม สามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้เพียงหนึ่งชิ้นงานเท่านั้น
ระยะเวลาในการดาเนินการ
กาหนดการ
ตั้งแต่บัดนี้ – วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561

รายละเอียด
ผู้สนใจส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมสาเนา
บัตรนักศึกษา
เกณฑ์การพิจารณา :
1. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือ นิสิตนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐหรือ
เอกชน
2. พิจารณาจากเหตุผลที่สนใจเข้าร่วม
โครงการฯ
วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการที่
FB: Multicultural ASEAN Center Project at
MU
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการ (ภาคทฤษฎี) ทั้งประเภทเดี่ยว
เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ สถาบันวิจัยภาษาและ และกลุ่ม จานวนรวมไม่เกิน 50 คน
วัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการ (ภาคปฏิบัติ)
เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ สถาบันวิจัยภาษาและ
 ผู้อบรมแต่ละทีมนาเสนอแนวความคิดต่อ
วัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
คณะกรรมการฯ (Comment/Feedback)
วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561
ส่งผลงาน
ภายในวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561
ประกาศผลในงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 22
ซึ่งจัดโดยมูลนิธิหนังไทยและหอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน)
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การสมัคร และการส่งผลงาน
1. กรอกใบสมัครทางออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/d3fNaThDxrBoxZ4d2 และส่งสาเนาบัตร
นักศึกษาที่รับรองสาเนามาที่อีเมล์ multiculturalasean.mu@gmail.com โปรดระบุ Subject/
เรื่อง สมัครประกวดภาพยนตร์สั้น ประจาปี 2561 ภายในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561
2. ผู้ที่ผ่านการอบรมฯ สามารถส่งผลงานได้ทั้งทางไปรษณีย์ หรือ ส่งลิ้งค์ cloud storage ที่ท่านอัพ
โหลดผลงานไว้มาที่อีเมล์ multiculturalasean.mu@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม
ศกนี้
3. หากส่งผลงานทางไปรษณีย์กรุณาเขียนชื่อตัวเองและชื่อผลงานลงบนกล่องผลงานที่สมัครมาที่
ผู้จัดการโครงการพหุวัฒนธรรมอาเซียน (ชั้น 5 ห้อง 502) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
73170 โดยคณะผู้จัดงานจะดูตราปั้มไปรษณีย์เป็นสาคัญ
เงื่อนไขในการประกวด
1. ผลงานภาพยนตร์ที่ส่งเข้ามาร่วมประกวดจะได้รับการคัดเลือกจัดฉายในงานเทศกาลภาพยนตร์สั้น
ครั้งที่ 22 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-16 กันยายน 2561
2. คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์นาผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าร่วมโครงการไปจัดฉาย หรือทาการประชาสัมพันธ์ โดย
ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
3. ทางคณะผู้จัดงานจะไม่ส่งผลงานที่ส่งเข้าร่วมงานคืนเจ้าของผลงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ
4. ทางคณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวด
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
ลิขสิทธิ์
1. ไม่อนุญาตให้ใช้เพลง ภาพถ่าย ภาพวาด และภาพเคลื่อนไหวที่มีลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม สามารถ
ใช้ได้เพียงเพลงประกอบที่ไม่มีลิขสิทธิ์เท่านั้น
2. ในกรณีที่จาเป็นต้องใช้เพลง ภาพถ่าย ภาพวาด และภาพเคลื่อนไหวที่มีลิขสิทธิ์ ต้องได้รับอนุญาต
จากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน
3. เนื่องจากไม่ประสงค์ให้เกิดปัญหาการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม หากเกิดกรณีการฟ้องร้อง
ขึ้น ผู้ส่งผลงานนั้นจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วยตนเอง
รางวัล
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จานวน 25,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการพหุวัฒนธรรมอาเซียน
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. (66) 0-2800-2308-14 ต่อ 3502 โทรสาร (66) 0-2800-2332
อีเมล์ multiculturalasean.mu@gmail.com
Facebook Page: Multicultural ASEAN Center Project at MU
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