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โครงการประกวดภาพยนตร์ส้ันระดับอดุมศึกษา ความยาว 3 - 5 นาท ี
ภายใต้แนวคดิ “ Beyond the Green Blanket” 
ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 80,000 บาท 

พร้อมใบประกาศเกยีรติคุณ 
 

ดว้ยความร่วมมือระหวา่ง กระทรวงมหาดไทยผา่นกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยั และบริษทั ไทย
เบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ท่ีสานต่อโครงการ “ไทยเบฟ รวมใจตา้นภยัหนาว” อยา่งต่อเน่ือง ส่งมอบผา้ห่มเขียวท่ี
ใหไ้ออุ่นแก่ผูป้ระสบภยัหนาวเขา้สู่ปีท่ี 20  สู่โครงการประกวดภาพยนตร์ ขนาดสั้นระดบัอุดมศึกษา ความยาว 3 - 5 
นาที ภายใตแ้นวคิด “ Beyond the Green Blanket”    

การเดินทางส่งมอบไออุ่นในปีน้ี ทางไทยเบฟฯ ไดเ้ดินทางเขา้ถึงพื้นท่ีทุรกนัดารมากข้ึนกวา่ปีก่อน เขา้ถึง
ทั้งพื้นท่ีขอบชายฝ่ัง ท่ีไม่ค่อยมีใครเขา้ถึง อีกทั้งยงัส่งมอบผา้ห่มตามบา้นให้แก่ผูป่้วยติดเตียง คนชรา และคนพิการ 
โดยเร่ิมเดินทางลงพื้นท่ีตั้งแต่ตลอดช่วงเดือนพฤศจิกายนท่ีผา่นมา 
 

นอกจากการแจกผา้ห่มเขียวท่ีทุกคนคุน้เคยในฐานะสัญลกัษณ์แห่งความอบอุ่นและห่วงใยทางไทยเบฟฯ 
ยงัช่วยเป็นจุดเร่ิมตน้ในการพฒันาทกัษะความรู้ต่าง ๆ ดว้ยความช่วยเหลือจากเครือข่ายพนัธมิตรท่ีร่วมเดินทางไป
พร้อมกบัโครงการฯ ทั้งดา้นการศึกษา และสาธารณะสุข ส่งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนต่าง ๆ อีกทั้งยงัมี
กิจกรรมจากโครงการ ชุมชนดีมีรอยยิม้ ท่ีสร้างเสริมทกัษะความรู้ดา้นกีฬาและดนตรีให้แก่เด็ก ๆ 

 
  ระยะเวลา20  ปี ท่ีผา่นมา ผา้ห่มใน “โครงการไทยเบฟ รวมใจตา้นภยัหนาว” ไดม้อบถึงมือพี่นอ้งชาวไทย
ในทุกพื้นท่ีประสบภยั ไม่วา่เส้นทางนั้นจะอยูห่่างไกล หรืออยูใ่นเขตทุรกนัดาร คาราวานผา้ห่มผืนเขียวก็เขา้ถึงทุก
ครัวเรือน รวม 45 จงัหวดั 579 อ าเภอ 4,622 ต  าบล และแจกผา้ห่มไปแลว้ทั้งส้ิน 4,000,000 ผนื โดยผา้ห่มผนืเขียวทุก
ผนืมาพร้อมกบัไออุ่น ท่ีส่งต่อความห่วงใยถึงผูป้ระสบภยัหนาวในทุกๆ จงัหวดั และยงัมาพร้อมกบัการช่วยเหลือใน
ดา้นต่างๆ ทั้งทางดา้นสาธารณสุข ดา้นการศึกษา ผา่นกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ น ามาซ่ึงรอยยิม้ ความสุขท่ีส่งถึง
กนัและกนั จากคนไทย เพื่อคนไทย 
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นอกจากน้ี ทางไทยเบฟฯ ยงัมีการจดักิจกรรม 1 ปัน 1 อุ่น ท่ีใหผู้บ้ริหาร และพนกังานบริษทัในเครือ ไดมี้
ส่วนร่วมในการส่งมอบความอบอุ่นให้แก่ผูป้ระสบภยัหนาว จากการสานต่อโครงการมาตลอด 20 ปี เร่ืองน่ายนิดีท่ี
เราสามารถเห็นไดช้ดัจากโครงการน้ี คือการท่ีแบรนด ์ไทยเบฟฯ ไม่ใช่แค่เพียงท าโครงการแจกผา้ห่มเพียงอยา่ง
เดียว แต่ยงัมีการพฒันาและการเติบโตในกระบวนการความช่วยเหลือต่าง ๆ ท่ีมีเพิ่มข้ึนในทุก ๆ ปี ก็ตอ้งรอดูกนั  
เจา้ผา้ห่มเขียวจะเดินหนา้ส่งมอบความอบอุ่นใหผู้ป้ระสบภยัต่ออยา่งไร และจะมีการพฒันาท่ีน่าประทบัใจอะไรให้
เห็นอีกบา้งและไทยเบฟ ยงัคงตั้งมัน่ท่ีจะส่งต่อรอยยิม้และความอบอุ่นแก่พี่นอ้งคนไทยต่อไป โดยมุ่งหวงัใหเ้กิด
พลงัความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการร่วมกนัสร้างสังคมแห่งการใหท่ี้ย ัง่ยนื 
  

 ไทยเบฟฯ ภูมิใจทีไ่ด้เป็นองค์กรต้นแบบแห่งการให้มาตลอดระยะเวลา 20 ปีทีผ่่านมา และยงัคงมีปณธิานที่
แน่วแน่ในการสานต่อเจตนารมณ์ของการให้ และการแบ่งปัน  เพ่ือส่งมอบรอยยิ้มและไออุ่นไปยังพื้นที่ห่างไกล
ต่อไปเร่ือย ๆ รวมทั้งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เกดิการส่งต่อ จากผู้รับสู่การเป็นผู้ให้ เพ่ือสืบสานปณธิานแห่งการให้ 
สู่การรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชน และต่อยอดความยัง่ยืนนีสู่้สังคมโดยรวมต่อไป 
 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ: เดือนสิงหาคม 2562 – มกราคม 2563 
 

ระยะเวลา รายละเอยีด 

วนัองัคาร ที ่13 สิงหาคม 2562 เปิดรับสมคัร และส่งโครงเร่ือง (Treatment) ภายใตแ้นวคิด  
Beyond the Green Blanket  

วนัพธุท่ี  25 กนัยายน 2562  ปิดรับโครงเร่ือง(Treatment)  

วนัศุกร์ท่ี  27 กนัยายน 2562 คณะกรรมการคดัเลือก 3 ผลงาน 

วนัจนัทร์ท่ี 30     กนัยายน 2562 ประกาศรายช่ือผา่นทาง Facebook:  ThaiBev 

วนัศุกร์ท่ี  4  ตุลาคม 2562 
)ว ัันแถลงข่าว(  

3 ทีมท่ีผา่นเขา้รอบ เขา้ร่วมในงานแถลงข่าวและรับมอบทุน
ในการถ่ายท าภาพยนตร์ สั้น   
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วนัศุกร์ท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 -     วนัเสาร์ท่ี 
30 พฤศจิกายน 2562 

3 ทีมด าเนินการผลิตภาพยนตร์ สั้น 

วนัจนัทร์ท่ี 16  ธนัวาคม 2562 3 ทีมน าส่งผลงานโดยบนัทึกลง USB ท่ีทางทีมงานจดัเตรียม
ให ้และ DVD อยา่งละ 1 ชุด 

วนัศุกร์ท่ี 10 มกราคม 2563 ประกาศผลและ มอบรางวลั 

มกราคม 2563 (TBC) On Air ผลงานออกอากาศผา่นทางช่อง Amarin TV  

 
 
 
กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด 

1. นิสิตนกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาในระดบัชั้นปริญญาตรี ไม่จ  ากดัชั้นปีและคณะวชิา โดยส่งประกวดเป็นประเภท
ทีม 3 -5 คน  

2. ส่งผลงานรอบแรกเป็นโครงเร่ือง  (Treatment) ภายใตแ้นวคิด “BEYOND THE GREEN BLANKET” ความ
ยาวไม่เกิน 2 หนา้กระดาษ A4 ท่ีจะน ามาผลิตเป็นภาพยนตร์สั้นความยาว  3 - 5 นาที โดยรวม Title, Intro 
และ End Credit   *ส่งผลงานภายในวนัที ่25 กันยายน 2562  

3. ผลงานท่ีเขา้ประกวด ตอ้งมีผา้ห่ม “ThaiBev รวมใจตา้นภยัหนาว”  ปรากฏอยูใ่นผลงานดว้ย  
4. ผลงานภาพยนตร์สั้น ไม่จ  ากดัเทคนิคการผลิต รูปแบบการน าเสนอ ไม่วา่จะเป็นภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ การ์ตูน

สี ขาวด า หรือ เทคนิคผสม และตอ้งมีความชดัเจน 
5. ผลงานท่ีเขา้ประกวดตอ้งเป็นโครงเร่ือง/ผลงานใหม่ และไม่เคยผา่นการประกวดท่ีใดมาก่อน ไม่เป็นผลงาน

ของบุคคลอ่ืน หรือท าซ ้ าดดัแปลง คดัลอกหรือเลียนแบบหากมีการฟ้องร้องทางโครงการฯ จะไม่
รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
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6. โครงเร่ือง (Treatment) ของ 3 ทีมท่ีผา่นการคดัเลือกของคณะกรรมการฯ จะไดรั้บเงินสนบัสนุน 15,000 บาท 
เพื่อน าไปผลิตเป็นภาพยนตร์สั้น ตามขอ้ก าหนดในกติกา รวมทั้งผูส่้งผลงานเขา้ประกวดตอ้งเป็นผูเ้ตรียม
อุปกรณ์ และด าเนินการผลิตเองทั้งหมด โดยต้องเดินทางไปถ่ายท าทีส่ถานทีจ่ริงเท่าน้ัน 
         *ท้ังนีใ้นกรณีท่ีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่สามารถด าเนินการผลิตผลงานได้ตามก าหนดระยะเวลา และ/
หรือปฏิบัติผิดไปจากเง่ือนไข ข้อก าหนด กติกา ทางคณะกรรมการ สามารถเรียกคืนงบประมาณผลิต
จ านวนดังกล่าวจากผู้ผ่านการคัดเลือกได้ 

 
7. ผลงานภาพยนตร์สั้น 3 เร่ืองท่ีผลิตจริง ตอ้งมี Logo  “ครบรอบ 20 ปี ไทยเบฟ รวมใจตา้นภยัหนาว”  ข้ึน

ในช่วงตน้และทา้ยของภาพยนตร์สั้น และความคมชดัระดบั 1920 x 1080 บิทเรท โดยน าส่งเป็นไฟล ์
MPG4 Full HD และตอ้งตดัต่อเป็น Teaser ความยาว 30 วนิาที เพื่อใหท้างทีมการด าเนินโครงการ น าไป
จดัท าเป็นไฟลส์ าหรับฉายในวนัประกาศผลการประกวด  (download ผา่น 
www.facebook.com/ThaiBeverage ) 

8. ภาพยนตร์สั้นทั้ง 3 เร่ืองท่ีผลิตจริง น ามาฉายท่ี ผา่นช่อง Amarin TV, www.facebook.com/ThaiBeverage 
และ www.youtube.com/thaibeverage  

9. ผลงานท่ีไดรั้บรางวลัทุกช้ินเป็นลิขสิทธ์ิของผูส่้งเขา้ประกวด และถือเป็นกรรมสิทธ์ิของ บริษทั ไทยเบฟเวอ
เรจ จ ากดั (มหาชน) เพื่อน าไปจดัพิมพ ์เผยแพร่ และประชาสัมพนัธ์ในส่ือของบริษทัฯ 

10. ทางโครงการฯ เป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตดัสินซ่ึงเป็นผูมี้อ  านาจสูงสุดในการตดัสิน และค าตดัสินของ
คณะกรรมการถือเป็นค าช้ีขาด ขอสงวนสิทธ์ิในการเพิ่มหรืองดรางวลัใดๆ ตามท่ีเห็นสมควรแก่คุณค่าของ
ผลงานท่ีส่งเขา้ประกวด 

 
หลกัฐานการจัดส่งผลงาน 

• ใบสมคัรจ านวน 1 ชุด สามารถดาวน์โหลดใบสมคัรไดจ้าก , www.facebook.com/ThaiBeverage  
• ส าเนาบตัรประจ าตวันกัศึกษา พร้อมระบุส าเนาถูกตอ้ง (สมาชิกทุกคนในทีม) 
• โครงเร่ือง (Treatment) ความยาวไม่เกิน 2 หนา้กระดาษ A4  

 
 

http://www.facebook.com/ThaiBeverage
http://www.facebook.com/ThaiBeverage
http://www.youtube.com/thaibeverage
http://www.facebook.com/ThaiBeverage
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ส่งผลงานมาที ่   
 การส่งผลงาน ใหน้ าส่งทาง email :  thaibevgreenblanket@gmail.com โดยตอ้งส่งพร้อมใบสมคัร และเอกสารอ่ืนๆ 
ตามท่ีระบุไวใ้นกติกา   ขอ้มูลเพิ่มเติม: 065 – 509 - 1123 
 
ประเภทของรางวลั 
รางวลัชนะเลศิ                     ทุนการศึกษา  35,000 บาท พร้อมใบประกาศเกยีรติคุณ  
รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 1    ทุนการศึกษา   25,000 บาท พร้อมใบประกาศเกยีรติคุณ  
รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 2    ทุนการศึกษา   20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกยีรติคุณ  
ทุนสนับสนุนการผลติภาพยนตร์ส้ันส าหรับผู้เข้ารอบ 3 ทีม  ทมีละ 15,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ  
 
การประชาสัมพนัธ์ผลงานผู้ได้รับรางวลั 
ภาพยนตร์ส้ันทั้ง 3 เร่ืองทีเ่ข้ารอบ จะน าไปเผยแพร่ ผ่านช่อง Amarin TV   
 
เกณฑ์ในการตัดสินการประกวดภาพยนตร์ส้ัน  
รอบคัดเลือกจาก Treatment  คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น 
1. เน้ือหาในการน าเสนอ               40 คะแนน 
2. ความคิดสร้างสรรค ์              30 คะแนน 
3. ความสอดคลอ้งของเน้ือหาภายใตแ้นวคิด  “BEYOND THE GREEN BLANKET”     30 คะแนน 
 
รอบที ่2 รอบตัดสิน คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น 
1. เน้ือหาในการน าเสนอ               30 คะแนน 
2. ความน่าสนใจของส่ิงท่ีน าเสนอและความคิดสร้างสรรค ์      30 คะแนน 
3. เทคนิคในการถ่ายภาพและการตดัต่อ           20 คะแนน  
4. ความสอดคลอ้งของเน้ือหาและส่วนประกอบอ่ืนๆ    
เช่น เสียง ภาพ และอุปกรณ์ประกอบฉาก ฯลฯ          20 คะแนน 
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ตารางคณะกรรมการตัดสิน 
 

ระยะเวลา รายละเอยีด 

วนัศุกร์ที ่ 27 กันยายน 2562 คณะกรรมการคดัเลือก 3 ผลงาน 

วนัศุกร์ที ่ 4 ตุลาคม 2562 
(วนัแถลงข่าว) 

3 ทีมท่ีผา่นเขา้รอบ เขา้ร่วมในงานแถลงข่าวและรับมอบ
ทุนในการถ่ายท าภาพยนตร์สั้น   

วนัศุกร์ที ่10 มกราคม 2563 ประกาศผลและ มอบรางวลั 

 

 
 

ใบสมัคร (PDF file)          ใบสมัคร (Word file) 

http://sa.tu.ac.th/oth/thaibeverage/P_application.pdf
http://sa.tu.ac.th/oth/thaibeverage/W_application.docx

