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สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร
ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา

เข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอส้ัน ไม่จํากัดประเภท
ในหัวข้อ  “BCG Happy Story : เร่ืองน้ีดีต่อใจ”

เพ่ือส่ือสารความสําคัญและร่วมแบ่งปัน
การใช้ชีวิตตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG

ชิงเงินรางวัล
รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท

*กําหนดการและข้อกําหนดอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม

รับสมัครวันน้ี ถึง 10 ก.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก        21 ก.ค. 65
ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ    เดือน ส.ค. 65

• กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา-ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
• สมัครได้ท้ังนามบุคคลและทีม ไม่จํากัดจํานวนคนและอายุ
• ส่งใบสมัคร พร้อม concept idea
 ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 และ storyboard
 หรือคลิปนําเสนอภาพรวมงาน

กติกาการเข้าร่วม

Happy Story

ใบสมัครรายละเอียด



BCG Happy Story : เร่ืองน้ีดีต่อใจ
รายละเอียดโครงการประกวดคลิปวิดีโอ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหน่วยงานพันธมิตร จัด “โครงการประกวด
คลิปวิดีโอ BCG Happy Story: เร่ืองน้ีดีต่อใจ” ข้ึนเพ่ือให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ ท่ีมีความรู้ความสามารถในการผลิต
ส่ือได้ร่วมสร้างสรรค์คลิปวิดีโอความยาว 30-60 วินาที สําหรับส่ือสารประเด็นเก่ียวกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ท่ี
สร้างสรรค์ เข้าใจง่าย และน่าสนใจ สู่ประชาชน และกระตุ้นให้เกิดการนําโมเดลเศรษฐกิจ BCG ไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาคุณชีวิต

• กําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาถึงปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
• สมัครได้ท้ังในนามบุคคลและทีม ไม่จํากัดอายุและจํานวนสมาชิก
• สร้างสรรค์คลิปวิดีโอความยาว 30-60 วินาที (ไม่จํากัดขอบเขตเน้ือหาและเทคนิคการผลิต เช่น Film Production,
 2D&3D Animation, Motion Graphic)

เง่ือนไขการสมัครแข่งขัน

• การแข่งขันรอบแรก คณะกรรมการจะคัดเลือกทีมท่ีมีข้อเสนอน่าสนใจมากท่ีสุด 20 ทีม เพ่ือสนับสนุนเงินทุน
 จํานวน 10,000 บาท สําหรับผลิตส่ือจริงความยาว 30-60 วินาที เพ่ือใช้แข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
• การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จะจัดข้ึนภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยมีคณะกรรมการผู้เช่ียวชาญ
 ด้านโมเดลเศรษฐกิจ BCG และการผลิตส่ือสมัยใหม่ของประเทศเป็นผู้ตัดสินผลการแข่งขัน และจะจัดการ
 แข่งขัน Popular Vote เพ่ือเปิดให้ประชาชนร่วมโหวตคะแนนให้กับส่ือท่ีโดนใจมากท่ีสุด
• ผลงานท่ีชนะจะนําไปใช้เผยแพร่เพ่ือสร้างการรับรู้เก่ียวโมเดลเศรษฐกิจ BCG แก่เยาวชน คนรุ่นใหม่ และ
 ประชาชนท่ัวไป ผ่านช่องทางการส่ือสารสมัยใหม่

ภาพรวมการประกวด

• ใบสมัคร
• เอกสารอธิบายแนวคิดของส่ือท่ีจะผลิต เน้ือหาท่ีจะถ่ายทอด และเทคนิคท่ีจะใช้ในการผลิตส่ือ (Concept Paper)
 ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 หรือ 600 คํา
• Storyboard หรือคลิปดราฟต์งาน

ส่ิงท่ีต้องส่งเพ่ือสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

• รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับหน่ึง เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
• รางวัลชมเชย (3 รางวัล) เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
• รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัล

อีเมล : bcghappystory@nstda.or.th
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ช่องทางการส่งใบสมัคร

ประกวดคลิปวิดีโอส้ัน
BCG Happy Story

เร่ืองน้ีดีต่อใจ

รายละเอียด



BCG Happy Story : เร่ืองน้ีดีต่อใจ
ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ

ช่ือทีม

จํานวนสมาชิกในทีม

1.  ช่ือ-นามสกุล :

สมาชิกในทีม (กรณีมีสมาชิกในทีมมากกว่า 5 คน กรุณาใส่ข้อมูลแยกอีกแผ่น)

ระดับการศึกษา :

สถานศึกษา : จังหวัด :

เบอร์ โทรศัพท์ : อีเมล :

2.  ช่ือ-นามสกุล : ระดับการศึกษา :

สถานศึกษา : จังหวัด :

เบอร์ โทรศัพท์ : อีเมล :

3.  ช่ือ-นามสกุล : ระดับการศึกษา :

สถานศึกษา : จังหวัด :

เบอร์ โทรศัพท์ : อีเมล :

4.  ช่ือ-นามสกุล : ระดับการศึกษา :

สถานศึกษา : จังหวัด :

เบอร์ โทรศัพท์ : อีเมล :

5.  ช่ือ-นามสกุล : ระดับการศึกษา :

สถานศึกษา : จังหวัด :

เบอร์ โทรศัพท์ : อีเมล :

ลงช่ือลงช่ือ

ผู้สมัคร (ผู้ประสานงาน/หัวหน้าทีม)

วันท่ี

(                                                                                 )

ประกวดคลิปวิดีโอส้ัน
BCG Happy Story

เร่ืองน้ีดีต่อใจ



แนวคิดของส่ือท่ีจะผลิต เน้ือหาท่ีจะถ่ายทอด และเทคนิคท่ีจะใช้ในการผลิตส่ือ
(1 หน้ากระดาษ A4 หรือประมาณ 600 คํา)

ประกวดคลิปวิดีโอส้ัน
BCG Happy Story

เร่ืองน้ีดีต่อใจ


