หลักเกณฑ์การประกวดคลิปวิดีโอ
“โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าห้วยตึงเฒ่าฯ”
มณฑลทหารบกที่ ๓๓ จะจัดโครงการประกวดคลิปวิดีโอ “โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้า
ห้วยตึงเฒ่า” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงการเทิดทูนสรรเสริญ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมประวัติความเป็นมา
และกิจกรรมต่างๆ ภายในอ่างเก็ บน้าห้วยตึงเฒ่า มีความยาวของวีดิ ทัศน์ ระหว่าง ๕ นาที ถึง ๗ นาที ให้มี
ความทันสมัยสอดคล้องกับในยุคปัจจุบันซึ่งได้ปรับเปลี่ยนเป็น Army Land ดินแดนท่องเที่ยวทหาร ผ่านการ
ประกวดคลิปวิดีโอ
๑. ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด
๑.๑ สื่อมวลชน, บุคคลทั่วไป, นิสิต, นักศึกษา นักเรียน เป็นผู้ถือสัญชาติไทย ไม่จ้ากัดอายุ
๑.๒ ส่งผลงานเป็นทีมๆ ละไม่เกิน ๓ คน สมาชิกในทีมไม่จ้าเป็นต้องมาจากสถาบันเดียวกัน
๑.๓ สามารถส่งผลงานได้ทีมละ ๑ ผลงาน เท่านัน
๒. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข รายละเอียด การส่งผลงานร่วมประกวด
๒.๑ ผลงานคลิปวิดีโอน้าเสนอในรูปแบบสารคดีหรือสารคดีเชิงข่าว (Documentary/ Reportage)
มีเนือหาประวัติความเป็นมาและกิจกรรมต่างๆ ภายในอ่างเก็บน้าห้วยตึงเฒ่า มีความยาวของวีดิทัศน์ ระหว่าง
๕ นาที ถึง ๗ นาที ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับในยุคปัจจุบันซึ่งได้ปรับเปลี่ยนเป็น Army Land ดินแดน
ท่องเที่ยวทหาร
๒.๒ ใช้เสียงบรรยายภาษาไทย แต่ต้องมีข้อความบรรยาย (Subtitle) เป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ประกอบด้วย
๒.๓ ผู้ส่งผลงานจะต้องบันทึกผลงานลงแผ่นดีวีดีเป็นไฟล์ MP4 ภาพยนตร์ขนาดไม่ต่้ากว่า HD
1080p จ้านวน ๑ ชุด และเอกสารรายละเอียดผลงานที่มีเนือหาอธิบายที่มา แนวความคิด และเค้าโครงเรื่องเป็น
ภาษาไทย และอังกฤษ (ถ้ามี) จ้านวน ๑ ชุด ส่งให้ ส้านักงานฯ ตามก้าหนด
๒.๔ ผู้ส่งผลงานจะต้องรับรองผลงานของตนเองว่าไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น
๒.๕ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน หากตรวจพบการละเมิดลิขสิทธิ์
หรือผิดกติกาในภายหลัง รางวัลที่ได้รับจะถือเป็นโมฆะและผู้ส่งผลงานต้องคืนรางวัลที่ได้ รับแก่ ส้านักงานฯ
ในทันที
๒.๖ คณะกรรมการ คณะท้างาน ผู้จัดโครงการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดโครงการไม่ มีสิทธิ์
ส่งผลงานเข้าประกวดได้
๒.๗ บั น ทึก ผลงานลงแผ่ น ดี วีดี เ ป็น ไฟล์ ภ าพยนตร์ต ามที่ก้ าหนดในข้ อ ๒.๓ และส่ ง ผลงานทาง
ไปรษณีย์หรือมาส่งด้วยตนเองได้ที่ ส้านักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าห้วยตึงเฒ่า ๒๘๓ หมู่ ๓
ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จว.ช.ม. ๕๐๑๘๐ หมดเขตวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
หมายเหตุ ผลงานที่ส่งทางไปรษณีย์ให้ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
๓. คณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านสื่อและการผลิต จ้านวน ๓ ท่าน
๓.๑ พ.ท.หญิง ดร.ศิริกุล มลศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการส้านักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก
๓.๒ ดร.สิริกานต์ ไชยสิทธ์ อาจารย์ประจ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบมัลติมีเดีย คณะศิลปกรรม
และออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๓.๓ อาจารย์ วิ ษ ณุ ดวงประสพสุ ข อาจารย์ ป ระจ้ า สาขาวิ ช าเทคโนโลยี อ อกแบบนิ เ ทศน์ ศิ ล ป์
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๔. เกณฑ์การให้คะแนน
๔.๑ ความคิดสร้างสรรค์
๓๐ คะแนน
๔.๒ การสื่อความหมายตามวัตถุประสงค์โครงการฯ
๒๐ คะแนน
๔.๓ คุณภาพและความละเอียดของผลงาน
๒๐ คะแนน

๔.๔ ความน่าสนใจและความเหมาะสมกับการน้าไปใช้งาน
๒๐ คะแนน
๔.๕ ความถูกต้องของการใช้ภาษาอังกฤษในการบรรยายหรือใช้ข้อความ
๑๐ คะแนน
หมายเหตุ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สินสุด
คณะกรรมการตัดสินจะประกาศผลการประกวดผลงานทังหมด ผ่านทาง facebook Huay Tueng
Thao และ www.huaytuengthao.com ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ และผลงานที่ได้รับรางวัลทัง ๖ ผลงาน
จะน้าเผยแพร่ทางเฟซบุ๊ค facebook Huay Tueng Thao และเว็บไซต์โครงการอ่างเก็บน้าห้วยตึงเฒ่า
(www.huaytuengthao.com)
๕. เงินรางวัล แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ผู้เข้าแข่งขัน (กลุ่มสถาบันการศึกษา และ กลุ่มสื่อมวลชน บุคคลทั่วไป)
๕.๑ กลุ่มสถาบันการศึกษา - รางวัลชนะเลิศ จ้านวน ๑ รางวัล ได้รับเงินรางวัล จ้านวน ๑๐,๐๐๐ บาท
พร้อมโล่รางวัลชนะเลิศประกาศเกียรติคุณ พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
รางวัลชมเชย จ้านวน ๒ รางวัล ได้รับเงินรางวัลละ จ้านวน ๕,๐๐๐ บาท
พร้อมโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
๕.๒ กลุ่มประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ จ้านวน ๑ รางวัล ได้รับเงินรางวัล จ้านวน ๑๐,๐๐๐ บาท
พร้อมโล่รางวัลชนะเลิศประกาศเกียรติคุณ พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
รางวัลชมเชย จ้านวน ๒ รางวัล ได้รับเงินรางวัลละ จ้านวน ๕,๐๐๐ บาท
พร้อมโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
๖. ลิขสิทธิ์
ผลงานทุกชินที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัลจากโครงการประกวดคลิปวิดีโอ “โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าห้วยตึงเฒ่า ” ถือเป็นลิขสิทธิ์ของส้านักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้า
ห้วยตึงเฒ่า ห้ามน้าไปท้าซ้า ดัดแปลง หรือเผยแพร่ในช่องทางอื่น หรือมอบให้ผู้อื่น เพื่อใช้ประโยชน์อื่นใด โดยมิได้
รับอนุ ญาต เว้นแต่จะได้รั บอนุญาตเป็ นหนังสือลายลักษณ์อักษรจาก ส้านักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
อ่างเก็บน้าห้วยตึงเฒ่าก่อน หากฝ่าฝืนส้านักงานโครงการฯ จะด้าเนินการตามกฎหมายในทันที
๗. ระยะเวลาการประกวด
๗.๑ รับสมัครตังแต่บัดนีเป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ส้านักงานโครงการอ่างเก็บน้า
ห้วยตึงเฒ่า ฯ
๗.๒ ส่งผลงานวันสุดท้าย วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
๗.๓ ประกาศผลการตัดสินวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ ผ่านทาง facebook fanpage Huay Tueng Thao
และเว็ปไซค์ www.huaytuengthao.com
๗.๔ มอบรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ ณ ลานทุ่งหญ้าเลียงแกะ
ห้วยตึงเฒ่า
๘. หมายเหตุ
๘.๑ สามารถขอภาพถ่ายหรือคลิปวีดีโอจากส้านักงานโครงการ เพื่อน้าไปใช้ประกอบการท้าวีดีทัศน์ได้
๘.๒ สามารถขอข้อมูลประวัติความเป็นมาที่ส้าคัญจากส้านักงานโครงการ เพื่อน้าไปใช้ประกอบการท้าวีดี
ทัศน์ได้
๘.๓ สามารถขอเข้ามาในพืนที่อ่างเก็บน้าห้วยตึงเฒ่า เพื่อท้าการภาพถ่ายหรือคลิปวีดีโอ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการเพื่อน้าไปใช้ประกอบการท้าวีดีทัศน์ได้
๘.๔ ติดต่อธุรการได้ที่ พันเอกสุปกรณ์ เรือนสติ ผจก.สง.ทท.ห้วยตึงเฒ่า ๐๘ ๔๗๒๔ ๗๒๘๓
๘.๕ ติดต่อขอข้อมูล/ภาพ/คลิป ได้ที่ สง.ทท.ห้วยตึงเฒ่า โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๑๙
๘.๖ ทังนีต้องมีผู้ร่วมส่งผลงานเข้าแข่งขันไม่น้อยกว่า 20 วีดิทัศน์
๘.๗ การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สินสุด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

