การประกวดผลิตสื่ อคลิปวิดีโอ
หัวข้ อ “Conserve Today. Live Tomorrow”
โดย การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย

เจ้ าภาพการประกวด

แพลทินัมสปอนเซอร์

หลักการและเหตุผล
จากการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย รวมถึงจานวนประชากรในประเทศที่เพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ องในทุก ๆ ปี
ส่งผลให้ความต้องการในการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยในปี 2560 ได้คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มการใช้
พลังงานไฟฟ้าสูงสุดถึงประมาณ 30,000 เมกะวัตต์ ด้วยเหตุน้ ี การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย (กฟผ.) จึงเล็งเห็น
ความสาคัญของการส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วนตระหนักถึงความสาคัญในการอนุ รักษ์พลังงาน จึงได้จดั กิจกรรมการ
ประกวดผลิตสื่ อคลิปวิดีโอ หัวข้อ “Conserve Today. Live Tomorrow” เพื่อเป็ นสื่ อในการปลูกจิตสานึ กในการใช้
พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังเป็ นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีในการอนุ รักษ์พลังงานในกลุ่มเยาวชนระดับ
มัธยมศึกษา และเป็ นการเพิ่มทักษะความรู ้ดา้ นการผลิตสื่อสร้างสรรค์สงั คมให้แก่นกั เรี ยน ซึ่งถือเป็ นกลุ่มสาคัญที่จะมี
ส่วนสาคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อกระตุน้ ให้นัก เรี ยนระดับมัธยมศึกษา เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการนาเสนอแนวคิดด้านการรณรงค์
ประหยัดพลังงาน
2. เพื่อเผยแพร่ วิธีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อสาธารณชน
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของนักเรี ยน ด้านการออกแบบและผลิต สื่ อคลิปวีดีโอให้ทดั เทียม
ระดับนานาชาติ
รูปแบบการประกวด
การประกวดออกแบบและผลิตสื่ อคลิปวีดีโอ หัวข้อ “Conserve Today. Live Tomorrow” ความยาว 60 วินาที โดยมี
เนื้อหาการรณรงค์อนุรักษ์พลังงาน
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าร่ วมการประกวด
เป็ นนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษา 1 – 6 ในสถาบันการศึกษาของภาครัฐ และภาคเอกชน โดยแต่ละโรงเรี ยน
จะต้องคัดเลือกผลงานนักเรี ยนเพื่อเป็ นตัวแทนส่ งเข้าประกวดโรงเรี ยนละ 1 ทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน และมีอาจารย์
ที่ปรึ กษาทีมละ 1 ท่าน

กติกาการประกวด
1. ผูเ้ ข้าประกวดสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thailandenergyefficiencyweek.com ตั้งแต่บดั นี้ เป็ น
ต้ น ไป โดยกรอกใบสมั ค รให้ ค รบถ้ ว น พร้ อมทั้ งส่ งรายละเอี ย ดข้ อ มู ล ผลงานได้ ท างอี เ มล์
panvisutb@impact.co.th หรื อโทรสาร 0 2833 5127-9 ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560
2. ผูเ้ ข้าประกวดจะต้องจัดทารายละเอียดของการผลิตสื่ อคลิปวีดีโอเป็ น Storyboard จานวน 2 ชุด โดยระบุ ชื่อ
และแนวคิ ดในการผลิ ตผลงานที่ สื่อถึงการอนุ รักษ์พลังงาน รวมถึงต้องส่ งคลิป อธิ บายถึงแนวคิด ข้างต้น
ความยาวไม่เกิน 1 นาที มาพร้อมกับรายละเอียดผลงานด้วย ทั้งนี้ ส่ งกลับมาที่ บริ ษทั อิมแพ็ค เอ็กซิบิชนั่
แมเนจเม้นท์ จากัด ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560
3. คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิจะพิจารณา Storyboard และข้อมูลตามข้อ 2 เพื่อคัดเลือกผลงานที่ผ่านรอบแรก
จานวน 25 ทีม จากทัว่ ประเทศ โดยทาการประกาศรายชื่อทีมที่ผา่ นเข้ารอบแรกในวันที่ 14 มีนาคม 2560
4. ทีมที่ผา่ นการคัดเลือกรอบแรกทั้ง 25 ทีม จะต้องเข้าร่ วมกิจกรรม Energy Efficiency Youth Camp ระหว่าง
วันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2560 ณ เขื่อนศรี นคริ นทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ ทีมที่ไม่ สามารถเข้ าร่ วม
กิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์พจิ ารณาตัดออกจากการแข่ งขัน
5. ทีมที่ผา่ นการคัดเลือกรอบแรกทั้ง 25 ทีม จะต้องผลิตสื่อคลิปวิดีโอจานวน 1 ชิ้นงาน ความยาว 60 วินาที เพื่อ
ส่งเข้าประกวดในรอบสุดท้าย โดยไฟล์คลิปวิดีโอต้นฉบับที่ส่งจะต้องเป็ นสกุล MPG, MP4, FLV AVI หรื อ
MOV เท่านั้น
6. คลิปวิดีโอจะต้องมีชื่อและโลโก้ของงาน Thailand Energy Efficiency Week 2017 ในท้ายเครดิตของคลิป
7. คลิปที่ส่งเข้าร่ วมประกวดในรอบสุ ดท้าย ทางคณะผูจ้ ดั การประกวดมีสิทธิ์ที่จะนามาตัดต่อ ดัดแปลง หรื อ
ทาซ้ า เพื่อประกอบการทาสื่อรณรงค์ / ประชาสัมพันธ์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบล่วงหน้า
8. ผูส้ ่ ง ผลงานเข้าประกวดเป็ นผูร้ ั บ ผิด ชอบต่ อ ลิ ข สิ ท ธิ์ ของข้อ มู ล ได้แก่ เนื้ อ หา ภาพ เสี ย ง คลิ ป วิ ดี โ อ
ซอฟต์แวร์ หรื ออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิด กฎหมายว่าด้วยลิขสิ ทธิ์และทรัพย์สินทาง
ปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
9. ไม่อนุ ญาตให้น าผลงานที่ ได้รับรางวัลจากการประกวดในเวที อื่น ๆ หรื อผลงานที่ เคยน าไปเผยแพร่ ต่ อ
สาธารณชนในรู ปแบบสื่อการสอน CD / DVD / เว็บไซต์ / สื่อโทรทัศน์ เข้าร่ วมประกวด
10. การประกวดรอบสุ ด ท้าย จะจัด ขึ้ น ในวัน ที่ 28 เมษายน 2560 โดยผูเ้ ข้า ประกวดทั้ง 25 ทีม จะต้อ ง
นาเสนอผลงานและสื่อคลิปวีดีโอต่อคณะกรรมการ โดยมีระยะเวลาในการนาเสนอผลงานทีมละ 15 นาที
11. คณะผูจ้ ดั การประกวด จะประกาศผลการตัด สิ น ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 ศูนย์
แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยจะมีการมอบรางวัลในพิธีเปิ ดงาน Thailand Energy
Efficiency Week 2017

เกณฑ์การตัดสิน
1. ความคิดสร้างสรรค์
2. ความเหมาะสมของเนื้อหาในภาพรวม
3. เทคนิคการเล่าเรื่ อง และการนาเสนอ
4. คุณภาพ และเทคนิคในการผลิต
หมายเหตุ : ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นเด็ดขาดและสิน้ สุด
กาหนดการประกวด
1. เปิ ดรับสมัครการประกวด
2. ส่งใบสมัคร , Storyboard และคลิปนาเสนอผลงาน
3. ประกาศรายชื่อผลงานที่ผา่ นการคัดเลือกรอบแรก
4. กิจกรรม Energy Efficiency Youth Camp
5. การประกวดรอบตัดสินสุดท้าย
6. ประกาศผลและพิธีมอบรางวัล

30 คะแนน
30 คะแนน
30 คะแนน
10 คะแนน

ตั้งแต่บดั นี้ – 10 มีนาคม 2560
ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560
วันที่ 14 มีนาคม 2560
วันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2560
ณ เขื่อนศรี นคริ นทร์
วันที่ 28 เมษายน 2560
(สถานที่แจ้งให้ทราบในภายหลัง)
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ พิธีเปิ ดงาน
Thailand Energy Efficiency Week 2017

หมายเหตุ : 1. ผู้เข้ าประกวดต้ องมารายงานตัวตามเวลาที่คณะผู้จัดงานฯ กาหนด หากไม่มาจะถือว่ าสละสิทธิ์
2. กาหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลงวัน เวลา สถานที่ ตามความเหมาะสม
รางวัล
1. รางวัลชนะเลิศ
- เงินสดมูลค่า 100,000 บาท
- โล่รางวัลจากรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพลังงาน
- สนับสนุ นการเปลี่ยนหลอดไฟ LED ภายในโรงเรี ยน สนับสนุนโดย บริ ษทั ฟิ ลิปส์ อิเล็กทรอนิ กส์
(ประเทศไทย) จากัด
- จอ LED ขนาดใหญ่ประสิทธิภาพสูงมูลค่า 150,000 บาท สนับสนุนโดย บริ ษทั ไอซ์ แอลอีดี จากัด

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
- เงินสดมูลค่า 60,000 บาท
- โล่รางวัลจากรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพลังงาน
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
- เงินสดมูลค่า 30,000 บาท
- โล่รางวัลจากรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพลังงาน
4. รางวัลชมเชย จานวน 2 รางวัล
- เงินสดมูลค่า 15,000 บาท
- โล่รางวัลจากรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพลังงาน
5. ทีมที่ผ่านเข้ ารอบตัดสินสุ ดท้ าย จานวน 20 ทีม
- เงินสดมูลค่า 5,000 บาท
หมายเหตุ : 1. ทีมที่ผ่านเข้ ารอบตัดสินสุดท้ ายจะได้ รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
2. ผลงานที่ได้ รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จะตกเป็ นสิทธิ์
ของสปอนเซอร์ ได้ แก่ บริ ษัท ฟิ ลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด และบริ ษัท ไอซ์ แอลอีดี จากัด
ผู้ประสานงานโครงการ
คุณพรรณวิสุทธิ์ บูรณากาญจน์
โทรศัพท์ 02-833-5328
โทรสาร 02-833-5127-9
อีเมล์
panvisutb@impact.co.th
บริ ษทั อิมแพ็ค เอ็กซิบิชนั่ แมเนจเม้นท์ จากัด
เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนป๊ อปปูล่า 3 ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ใบสมัครการประกวดผลิตสื่ อคลิปวิดีโอ หัวข้ อ “Conserve Today. Live Tomorrow”
ชื่อทีม.................................................................................................................................................................................
สถานศึกษ..........................................................................................................................................................................
ที่อยูส่ ถานศึกษา.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์........................................................................... มือถือ .....................................................................................
โทรสาร............................................................................. อีเมล์ .......................................................................................
สมาชิกในทีม ประกอบด้ วย
1.1 ชื่อ ..........................................................นามสกุล...........................................................ระดับชั้น.......................................
เบอร์ ติดต่อ.............................................................................. อีเมล์...........................................................................................
1.2 ชื่อ ..........................................................นามสกุล...........................................................ระดับชั้น.......................................
เบอร์ ติดต่อ............................................................................... อีเมล์.........................................................................................

อาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อ ..........................................................นามสกุล.................................................ตาแหน่ง......................................................
เบอร์ ติดต่อ.............................................................................. อีเมล์..........................................................................................

หลักฐานการสมัคร
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของสมาชิกทุกคนในทีม
บัตรประจาตัวนักเรี ยน
รายละเอียดข้อมูลผลงานทีส่ ่ งเข้าประกวด
เอกสารหลักฐานอืน่ (ระบุ)......................................................................................................................................

วิธีส่งใบสมัคร
- กรุ ณากรอกข้อมูลใบสมัครให้ครบถ้วน ด้วยตัวบรรจง
- ส่ งใบสมัคร หลักฐานการสมัคร และรายละเอียดข้อมูลผลงานได้ทางโทรสาร 0 2833 5127-9 หรื ออีเมล์
panvisutb@impact.co.th ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560

