โครงการประกวดหนังสั/ น TINT SHORT FILM PROJECT ภายใต้หวั ข้อ “ Nuclear for Better Life”
โดย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการประกวดหนังสัBนเกิดขึBนจากแนวความคิดทีEวา่ ปั จจุบนั หลายประเทศทัวE โลกได้หนั มาให้ความ
สนใจการศึกษาและพัฒนาการนําพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์กบั โลกของเรามากขึBน ซึE งส่ วนหนึEงมา
จากการทีEพลังงานนิวเคลียร์ได้กา้ วเข้ามามีบทบาทในชีวติ ประจําวันของมนุษย์เราเพิEมมากขึBน ไม่วา่ จะเป็ นด้ าน
การแพทย์ ด้ านอุตสาหกรรม ด้ านการเกษตร ล้วนแล้วแต่ได้มีการนําพลังงานนิวเคลียร์มาปรับใช้ให้ก่อเกิด
ประโยชน์สูงสุ ด
ซึE งด้วยเหตุนB ีการสร้างความเข้าใจทีEถูกต้องการสืE อสารข้อมูลข่าวสารทางด้านบวกของเทคโนโลยีนิวเคลียร์
จึงเป็ นสิE งสําคัญสําหรับการดําเนินกิจกรรมของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรื อ สทน.
เพืEอสร้างภาพลักษณ์ทีEดีของเทคโนโลยีนิวเคลียร์แก่ประชาชน ยังผลให้สถาบันฯ ซึE งมีพนั ธกิจคือ
๑) วิจยั เกีEยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และการประยุกต์ใช้
๒) ให้บริ การเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และผลิตผลิตภัณฑ์ไอโซโทปรังสี
๓) ให้บริ การทางวิชาการ ส่ งเสริ ม สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ตลอดจนการฝึ กอบรมและ
พัฒนาบุคลากรด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์
๔) วิจยั การใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณู และสาขาอืEนทีEเกีEยวข้อง ตลอดจนด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์
การตรวจวัดปริ มาณรังสี ในสิE งแวดล้อม และการป้องกันอันตรายจากรังสี
ได้รับความน่าเชืEอถือ ความปลอดภัย และความไว้วางใจจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ก่อให้เกิดความมันE ใจต่อ
ผูใ้ ช้บริ การ ส่ งเสริ มให้ผใู ้ ช้บริ การมารับบริ การทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ต่าง ๆจาก สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และเป็ นประโยชน์สาํ หรับประชาชนอย่างมาก อันจะนําไปสู่ การพัฒนาการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์ในประเทศอย่างยังE ยืนต่อไป
วัตถุประสงค์
• เพืEอประชาสัมพันธ์ถึงความสําคัญในเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ในปั จจุบน
ั โดยใช้การประกวดหนังสัBนเป็ น
เครืE องมือในการดึงดูดนักเรี ยน นิสิต นักศึกษาทีEกาํ ลังศึกษาอยูใ่ นสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาครัฐและ
เอกชน บุคคลทัวE ไป เข้าร่ วมการประกวด
• เปิ ดโอกาสให้ผส
ู ้ นใจทัBงผูท้ ีEมีความชํานาญและมือสมัครเล่นได้สร้างสรรค์ผลงานหนังสัBนทีEเกีEยวข้องกับ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ ตามแนวคิดของตนเองอย่างสร้างสรรค์ เสริ มสร้างความหลากหลายในการนําเสนอ
ต่อความสําคัญของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ช่วยให้สถาบันฯ ได้สืEอประชาสัมพันธ์ทีEดี
• ช่วยสรรสร้างและเผยแพร่ ความรู ้ความเข้าใจเกีEยวกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ทีEถูกต้อง ทัBงด้านประโยชน์และ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนิวเคลียร์
• สถาบันได้รับหนังสัBนเป็ นสืE อประชาสัมพันธ์องค์กรต่อไปในอนาคต ซึE งมีทB งั คุณภาพและความเหมาะสม
ในการเผยแพร่ โฆษณาและประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่อๆ ไป

คุณสมบัตผิ ู้เข้ าประกวด
รุ่นเล็ก (ระดับมัธยมศึกษา)
o อายุไม่เกิน ๑๘ ปี และกําลังศึกษาไม่เกินระดับชัBนมัธยมศึกษาหรื อเทียบเท่า
o สมัครได้ทB งั เดีEยวและทีม กําหนดไม่เกิน ๔ คน
รุ่นใหญ่ (ระดับอุดมศึกษาขึน/ ไป)
o อายุตB งั แต่ ๑๙ ปี ขึBนไป และกําลังศึกษาในระดับชัBนอุดมศึกษาหรื อเทียบเท่าขึBนไป
o สมัครได้ทB งั เดีEยวและทีม กําหนดไม่เกิน ๓ คน
เงืMอนไขในการส่ งผลงานประกวดหนังสั/ น
๑. ประกวดหนังสัBนในหัวข้อ “Nuclear for Better Life" ไม่จาํ กัดเทคนิค วิธีการและสืE อในการนําเสนอ
และสามารถใช้วธิ ีการแบบ Animation ได้ หรื อมีภาพกราฟิ กเป็ นส่ วนประกอบได้ แต่ตอ้ งเป็ นผลงานทีEคิดและ
สร้างสรรค์ไม่ซB าํ หรื อคล้ายกับหนังสัBน/ภาพยนตร์โฆษณาทีEรณรงค์สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงคุณประโยชน์
หรื อเกีEยวข้องกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ทีEมีอยูห่ รื อเคยมีมาแล้ว
๒. ผลงานหนังสัBนระยะเวลาของเนืBอหาอยูใ่ นช่วง ๓-๕ นาที (รวม intro title/ชืEอ/โลโก้ สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ช่วงท้าย) ขนาดความละเอียดของงานไม่ตEาํ กว่า High-Definition ภาพและ
เสี ยงต้องมีความเหมาะสมไม่ขดั ต่อกฎหมายและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของบุคคล/นิติบุคคลใด
๓. เนืBอหาของหนังสัBนต้องสืE อสารเพืEอสร้างความเข้าใจให้เยาวชนและคนในสังคมไทยให้เข้าใจถึงประโยชน์ทีE
เกิดจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์
๔. ผูส้ ่ งผลงานหนังสัBนเข้าร่ วมประกวดต้องยินยอมมอบลิขสิ ทธิdจากการประกวดหนังสัBน เพืEอให้สถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) นําไปผลิตหรื อเผยแพร่ เป็ นสืE อประชาสัมพันธ์องค์กรต่อไปได้
๕. กรณี ทีEส่งผลงานเป็ นกลุ่มต้องมีสมาชิกไม่เกิน ๔ คนในรุ่ นนักเรี ยนมัธยมศึกษา และจํานวนไม่เกิน ๓ คนใน
รุ่ นนักศึกษาและประชาชนทัวE ไป ซึE งสามารถส่ งผลงานได้ไม่จาํ กัดจํานวน แต่ถา้ หากได้รับรางวัลจะมีสิทธิdได้รับ
รางวัลสู งสุ ดเพียง ๑ รางวัลเท่านัBน
๖. ในรอบคัดเลือกรอบแรกผูเ้ ข้าประกวดหนังสัBนต้องส่ งผลงานพร้อมแนวคิดและบทหรื อ STORY BOARD
พร้อมคําบรรยายรายละเอียดใต้ภาพ สามารถส่ งเป็ นภาพเขียน ภาพถ่าย หรื อ Computer Graphic ทีEสามารถ
สืE อสารให้เข้าใจเรืE องราวทีEนาํ เสนอได้
๗. STORY BOARD ทีEได้รับการคัดเลือกรอบแรกจากคณะกรรมการ ทัBงหมด ๑๒ ทีมผลงาน (รุ่ นละ ๖
ผลงาน) จะต้องมานําเสนอแนวคิดและเรืE องราวเนืBอหา พร้อมเข้าอบรมเชิงปฏิบตั ิกระบวนการผลิตหนังสัBน เรี ยนรู ้
ขัBนตอนและทักษะการผลิตหนังสัBนจากวิทยากรมืออาชีพของวงการภาพยนตร์ และอบรมข้อมูลภารกิจของสถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
***ทีมผ่านเข้ารอบหรื อนักศึกษาในทีม ทีEไม่สามารถร่ วมสัมมนาได้ ต้องสละสิ ทธิd ในการประกวด***
๘. ผูผ้ า่ นเข้ารอบชิงชนะเลิศ ๑๒ ทีมจะต้องนําเสนอผลงานหนังสัBน (โดยต้องตัดหนังสัBน version 1 นาทีเพืEอใช้
นําเสนอบนเวทีอีกครัBง) ในงานอีเว้นท์รอบชิงชนะเลิศ เพืEอค้นหาผูช้ นะของโครงการประกวดหนังสัBน

คณะกรรมการ
๑. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
๒. คุณบัณฑิต ทองดี
๓. ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล
เงินรางวัลรุ่นเล็ก (ระดับมัธยมศึกษา)
o รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนี ยบัตร ๑ รางวัล
o รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนี ยบัตร ๑ รางวัล
o รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนี ยบัตร ๑ รางวัล
o รางวัลชมเชย เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนี ยบัตร ๓ รางวัล
เงินรางวัลรุ่นใหญ่ (ระดับอุดมศึกษาขึน/ ไป)
o รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนี ยบัตร ๑ รางวัล
o รางวัลชมเชย เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนี ยบัตร ๕ รางวัล
กําหนดการประกวดหนังสั/ น
o รับสมัครผลงาน
ตัBงแต่วนั นีB – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
o ปิ ดรับสมัครผลงาน
วันศุกร์ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
o งานแถลงข่าวโครงการหนังสัBน
วันจันทร์ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
o ประกาศผลผูผ้ า่ นเข้ารอบ ๑๒ ทีม
วันศุกร์ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
o อบรมและประชุมกติกา
วันอังคาร ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
o ระยะเวลาผลิตผลงานหนังสัBน
ตัBงแต่วนั ทีE ๕ ธันวาคม ๖๑ - ๑๕ มกราคม ๖๒
o ประกาศผลรับรางวัลรอบชิงชนะเลิศ
วันอังคาร ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
ส่ งรายละเอียดผลงานหนังสั/ น
๑) ชืEอหนังสัBน
๒) แนวคิดของผลงาน
๓) Plot เนืBอเรืE องหนังสัBนทีEมีความยาว ๓-๕ นาที
๔) Story Board หรื อ Script เนืBอเรืE องหนังสัBน
มาทีE E-mail : tintshortfilm@gmail.com ภายในวันศุกร์ทีE ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
Download ใบสมัครได้ทีE
www.tint.or.th และ www.facebook.com/thainuclearclub

สอบถามรายละเอียดเพิEมเติมได้ทีE ผูจ้ ดั งาน บ.วี วิว โก จํากัด เบอร์โทรศัพท์ 098-9506285

