รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

แบบฟอร์มสมัคร
โครงการประกวดบทความ วีดิทัศน์ และประชาสัมพันธ์
(วีดิทัศน์)
ชื่อวีดิทัศน์ : ………….……………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อผู้ส่งผลงานเข้าประกวด :
นาย/นาง/นางสาว/……………………….…………….…………..นามสกุล.……….………………………………….……………..
วัน/เดือน/ปีเกิด....…………………………….…………….………อายุ....………………………….……………….…………….…..
เลขบัตรประจาตัวประชาชน
ที่อยู่....…………………….…หมู่..........ถนน............................................แขวง/ตาบล............................................
เขต/อาเภอ....…………………….…จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์...........................................
เบอร์โทรติดต่อ....…………….................…………..…E-mail..................................................................................
กาลังศึกษา ชื่อสถานศึกษา....…………………….…................................................................ชั้นปี........................
คณะ....……………....................................…………..…สาขาวิชา............................................................................
ทางาน ชื่อสถานที่ทางาน....….........………….........ตาแหน่ง....…………….…..........แผนก/ฝ่าย.............................
วุฒิการศึกษาสูงสุด....……………....................................………....................................…………………..…..............
เบอร์โทรติดต่อ....…………….................…………..…E-mail..................................................................................
หมายเหตุ : พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
และหนังสือรับรองจากสถานศึกษาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

ท่านได้รับทราบเงื่อนไขการประกวดอย่างครบถ้วน
และยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ
ลงชื่อ.....................................................................
(...................................................................)

คุณสมบัติและเงื่อนไขการรับสมัคร
โครงการประกวดบทความ วีดิทัศน์ และประชาสัมพันธ์
(วีดิทัศน์)
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด
1. ผู้ที่มอี ายุ 15 ปีขึ้นไป โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
(1) อยู่ระหว่างการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช.
(2) อยูร่ ะหว่างการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) และ ปวส.
(3) ระดับประชาชนทั่วไป
2. ผู้ เข้ า ประกวดต้ อ งไม่ เป็ น ตั ว แทนของบริ ษั ท ใดที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การผลิ ต สื่ อ และโฆษณา โดยสามารถส่ งผลงานในนามบุ ค คล
(ประเภทบุคคล) หรือเป็นทีม (ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 2 คน)
3. ผู้เข้าประกวดต้องไม่เป็นพนักงานกระทรวงพลังงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขการรับสมัคร
1. ผู้เข้าประกวดดาวน์โหลดเอกสารที่ www.energy.go.th และดาเนินการ ดังนี้
1.1 กรอกใบสมัคร และแนบสาเนาบัตรประจาตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง 1 ฉบับ และหนังสือรับรองจากสถานศึกษาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
1.2 หัวข้อการประกวด แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
(1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. หัวข้อ “โรงไฟฟ้าฐาน และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะในมุมมองของฉัน”
(2) ระดับอุดมศึกษา หัวข้อ “คนไทยได้อะไรจากโรงไฟฟ้าฐาน และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ”
(3) ระดับประชาชนทั่วไป และ ปวส. หัวข้อ “โรงไฟฟ้าฐาน และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ สานฝันพลังงานอนาคต”
1.3 ผู้ส่งผลงานต้องส่งเค้าโครงเรื่องโดยย่อ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 มาพร้อมกับผลงานที่ส่งเข้าประกวด
1.4 วีดิทัศ น์ค วามยาวไม่เกิน 3 นาที ในรูปแบบของละคร มิว สิค วิดีโอ เชิงสารคดี คลิปวิดีโ อ หรือรายการ โดยมี ค วาม
คมชัด Full HD ที่มีความสมบูรณ์ทั้งภาพและเสียง (ไฟล์ MPEG4 ที่มีขนาดไฟล์ตั้งแต่ 100 MB ขึ้นไป)
1.5 ไฟล์ที่ส่งมาต้องบันทึกเป็นนามสกุล MP4, FLV, AVI, WMV และ MOV เท่านั้น
2. ส่งเอกสารและไฟล์ผลงาน ตามข้อ 1 โดยผ่านช่องทาง E-mail: Energy.EKnow2018@gmail.com หรือทางไปรษณีย์ พร้อมแผ่น
CD หรือ DVD จานวน 1 แผ่ น เขียนชื่อ ผู้ส่ งผลงาน ส่งมาที่ โครงการประกวดบทความ วีดิทั ศ น์ และประชาสั มพั น ธ์ (วีดิทั ศ น์ )
ตู้ ปณ.1183 ปณฝ.รามคาแหง กทม. 10241 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยถือวันประทับตรานาส่งเป็นสาคัญ ติดต่อสอบถาม
เพิ่มเติม โทร. 064-564-2951คุณนงนภัส นคเรศมหากุล หรือ โทร. 0-2140 - 6126 คุณจีรนันท์ ชัยสิทธิ์ดารง
3. ต้องเป็นวีดิทัศน์ที่มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าฐาน และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ โดยต้องมีความสมบูรณ์ของเนื้อหาต่อเนื่อง
สัมพันธ์กัน กระชับ เข้าใจง่าย มีความคิดริเริ่มที่แสดงถึงวิธีการ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ สามารถนาไปใช้ให้เกิดผลได้

4. ผลงานที ่ส ่ง เข้า ประกวดต้อ งเป็น ผลงานที ่ผู ้ส มัค รเป็น ผู ้ส ร้า งสรรค์ขึ ้น มาใหม่ด ้ว ยตนเอง ไม่เ คยเผยแพร่ล งในสื ่อ ใดๆ
ไม่เคยได้รับ รางวัลใดมาก่อ น และเป็น ผลงานที่ไม่ได้มีการละเมิดลิข สิท ธิ์ หรือสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลอื่น หากพบว่า มีก ารลอกเลีย น
หรือ ดัด แปลงหรือ ละเมิด ลิข สิท ธิ์ ผู้ส มัค รเข้า ประกวดจะถูก ตัด สิท ธิ์จ ากการประกวดและต้อ งเป็น ผู้รับ ผิด ชอบตามกฎหมาย
โดยไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้จัดการประกวดทั้งสิ้น
5. เนื้อ หาในคลิป วิดีโ อที่ส่งประกวด ต้อ งไม่สื่อ ไปทางลามก อนาจาร หรือ มีก ารพาดพิง เรื่อ งการเมือ ง/ และต้อ งไม่ล บหลู่ต่อ
สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัต ริย์ และไม่ใ ช้ถ้อ ยคาที่เ ป็น การดูถูก ดูห มิ่น เสีย ดสี และก่อ ให้เ กิด ความแตกแยกในสัง คม
ตลอดจนไม่ขัดต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด
6. ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้คนละ/ทีมละ 1 ผลงาน
7. คาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
8. ผลงานที่ชนะการประกวดและได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของกระทรวงพลังงาน ทั้งนี้เจ้าของผลงานยังสามารถนาผลงานของตนเอง
ไปใช้ในงานอื่นได้ โดยต้องแจ้งให้กระทรวงพลังงานทราบ และได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
หลักเกณฑ์การตัดสิน
1. ด้านเนื้อหา
1.1 เนื้อหามีข้อมูลที่ถูกต้อง
1.2 เนื้อหาสามารถสร้างความเข้าใจตามวัตถุประสงค์โครงการ
1.3 เนื้อหาสามารถสื่อความหมายได้ตรงประเด็นและเป็นประโยชน์
2. ด้านเทคนิค
2.1 เทคนิคในการใช้ภาพ (รูปแบบความคมชัด Full HD)
2.2 เทคนิคการใช้เสียง
2.3 การใช้ภาษาและดนตรีประกอบ
2.4 ใช้ระยะเวลาตามที่กาหนด โดยมีความยาวไม่เกิน 3 นาที
2.5 การสื่อสารมีความคิดสร้างสรรค์และแปลกใหม่
2.6 การสื่อสาร สร้างความเข้าใจด้วยภาพ เสียง องค์ประกอบศิลป์ และความสมบูรณ์โดยรวมของผลงาน

