1. หัวข้อ การประกวด
โครงการประกวดหนัง สั้น และคลิปวี ดี โ อ “วัยรุ่น ไทย ใครว่ า แร๊ง ส์ ”
2. รายละเอีย ดการประกวด
วิทยาลัยสัน ตพล(ระดั บปริ ญญาตรี ร่ว มกับ จัง หวัด อุด รธานี ) ขอเยาวชนคนรุ่น ใหม่ส่ง ผลงานผลิต ผลงานสื่อ รณรงค์ ภายใต้ โ ครงการ
ประกวดหนัง สั้น และคลิปวีดี โ อ “วัยรุ่น ไทย ใครว่ า แร๊ง ส์ ” ชิง โล่ร างวัล จาก ฯพณฯ พลเอกพิจิต ร กุล ละวณิ ช ย์ อดี ต องคมนตรีใ น
รัช กาลที่ 9 และ และนายกสภาวิท ยาลัยสัน ตพล และ เกียรติ บัต รจากผู้ว่าราชการจัง หวัด อุด รธานี พร้อ มเงิน รางวัล สาหรั บผลงาน
Best Picture และใบประกาศเกียรติ คุ ณ สาหรับผลงานดี เ ด่ น ระดั บสถาบัน 15 ผลงาน
วัต ถุ ประสงค์
1. เพื่อ ส่ง เสริมให้ผู้เ ข้ าประกวด ได้ แสดงความสามารถในการผลิต ผลงานประกวดสื่อ รณรงค์ เ กี่ย วกับเรื่อ งของมารยาททางสัง คม
ของวั ยรุ่น เพื่อ สื่อ สารให้เ กิด การเปลี่ย นแปลงพฤติ ก รรมและการอยู่ร่วมกัน อย่ างเป็น สุข ของผู้ คนในสัง คม
2. เพื่อ ประชาสัมพัน ธ์ และเผยแพร่ผ ลงาน รวมไปถึง มุ มมองของคนรุ่น ใหม่ผ่า นสื่อ ใ นรูปแบบต่ างๆ สู่ก ระบวนทั ศ น์ของการสื่อ สาร
รวมทั้ง เพื่อ คั ด เลือ กผลงานน าไปเผยแพร่ภ ายในงานสัปดาห์วิช าการวิ ทยาลัยสัน ตพล อุด รธานี ประจาปี 2561 สัน ตพลนิทรรศ : 20
ปี วิท ยาลัยสัน ตพล การศึ ก ษาสร้ างความสุ ข
3. กติ ก าการประกวด
3.1 คุ ณ สมบัติ ผู้เ ข้า แข่ง ขัน
- เยาวชน อายุ 15 - 20 ปี แข่ง ขั น ประเภททีม ทีมละ 3- 5 คน (แต่ ล ะทีม จะต้ อ งมีค รู/ อาจารย์ ที่ ปรึก ษา 1 ท่ าน)
3.2 ข้อ กาหนด/เงื่อ นไข
- ผลิต ผลงานสื่อ รณรงค์ ภายใต้ แนวความคิ ด “วัยรุ่น ไทย ใครว่ า แร๊ง ส์ ”
- ผลงานที่ส่ง ประกวดจะต้ อ งแสดงให้เ ห็น ถึง มุมมองที่เ กี่ยวกั บเรื่อ งของมารยาททางสัง คมของวั ยรุ่น เพื่อ สื่อ สารให้เ กิด การ
เปลี่ยนแปลงพฤติ ก รรมและการอยู่ร่ว มกัน อย่ างเป็น สุ ขของผู้ค นในสัง คม
- ความยาวเฉพาะเนื้อ หา 3-5 นาที โดยไม่จากัด เทคนิค และวิธีก ารในการน าเสนอ เช่น หนัง สั้น , คลิปวีดี โ อ, โฆษณา, รายการ,
MV, แอนิเ มชัน , Motion Infographic, สารคดี เ ชิง ข่า ว หรือ ภาพเคลื่อ นไหวในรูป แบบอื่น ๆ
- จะต้ อ งเป็น ผลงานที่ผ ลิต ขึ้น มาใหม่โ ดยไม่เ คยส่ง เข้ าประกวดรายการใดๆ มาก่อ นและไม่ล ะเมิ ด สิทธิผู้อื่น ผู้เ ข้า ประกวดสามารถ
ตั้ ง ชื่อ เรื่อ งใหม่ได้ และใส่ Credit ได้ ต ามความเหมาะสม
4. วัน หมดเขตการรับสมัค ร/การส่ง ผลงานเข้ าประกวด
** ผู้ เ ข้ าประกวดสามารถเลือ กช่อ งทางการส่ง ผลงานได้ 2 ช่อ งทาง ดั ง นี้ **
- ช่อ งทางที่ 1 ส่ง ผลงานด้ ว ยตนเองหรือ ทางไปรษณี ย์
โดยไรท์ล ง DVD หรือ CD จานวน 2 แผ่น พร้อ มใบสมัค รที่ก รอกข้อ มูล ครบถ้ว น (ส่ง ใบสมัค รและผลงาน มาพร้ อ มกัน ) ภายในวัน ที่
15 พฤศจิก ายน 2561 นับตราไปรษณี ย์เ ป็น สาคัญ ที่อ ยู่ก ารจั ด ส่ง โครงการประกวดผลิต ผลงานสื่อ รณรงค์ สั น ตพลนิทรรศ ’61
วิทยาลัยสัน ตพล สาขาวิช าเทคโนโลยี มัล ติ มีเ ดี ยฯ เลขที่ 299/1 ถนนอุด ร -สกล ตาบลหนองบั ว อาเภอเมือ ง จั ง หวัด อุด รธานี
41000
- ช่อ งทางที่ 2 สมัค รและส่ง ผลงานผ่านระบบออนไลน์
ขั้น ตอนที่ 1 กรอกใบสมัค รผ่านระบบออนไลน์ ที่เ วปเพจโครงการ FB : Multimedia.stu.contest2018 ภายในวัน ที่ 20
พฤศจิก ายน 2561
ขั้น ตอนที่ 2 ส่ง ผลงานโดยทาการ Upload ผลงานผ่าน googledrive ตั้ ง ค่ าเป็น สาธารณะให้ส ามารถเห็น และ downloadได้
จากนั้น เข้า ไปส่ง ผลงานผ่า นระบบออนไลน์ ที่ FB : Multimedia.stu.contest2018 ภายในวัน ที่ 20 พฤศจิก ายน 2561
5. วัน ประกาศผลการประกวด
5.1 ประกาศผลวัน เสาร์ที่ 24 พฤศจิก ายน 2561 ในงานสัน ตพลนิทรรศ ’61 และทางเว็บเพจโครงการ
5.2 รางวัล
- รางวัล ยอดเยี่ ยม Best Picture เงิน รางวัล 5,000 บาท และโล่ร างวัล จาก ฯพณฯ พลเอกพิจิต ร กุล ละวณิ ช ย์ อดี ต องคมนตรี
ในรัช กาลที่ 9 และนายกสภาวิ ทยาลัยสัน ตพล พร้อ มเกียรติ บัต รจากผู้ว่าราชการจัง หวัด อุด รธานี
- ผลงานดี เ ด่ น ระดั บสถาบัน 15 ผลงาน ได้ รั บเกียรติ บั ต รจากผู้ว่ าราชการจัง หวัด อุ ดรธานี
* ที มผู้เ ข้ าร่วมประกวด/อาจารย์/ ครู ที่ปรึก ษา ทุก ทีม จะได้ รับเกี ยรติ บัต รจากโครงการ
5.3 เกณฑ์ก ารตั ด สิน
- มีค วามคิด สร้างสรรค์ และสามารถน าไปต่ อ ยอดได้ 50 คะแนน
- ความสมบูร ณ์ สอดคล้อ งของชิ้น งานที่ผ ลิต ความถูก ต้ อ งตามกติ ก า 30 คะแนน
- เทคนิค และมุ มมองในการน าเสนอตามโจทย์ที่ได้ รับ 20 คะแนน
ผู้ประสานงาน อ.ธารงชาติ วงศ์ อ ารีย์ 0812341366 หรือ ทางเว็บเพจโครงการ FB : Multimedia.stu.contest2018

