
 

โครงการจัดประกวดคลิปวิดโีอ 

ภายใตแนวคิด “Go for Real… อยากปงตองเลิกปลอม” 

 

................................................................................................................ 

 

1. วัตถุประสงค 

ความกาวหนาของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมาก สงผลใหเทคโนโลยี

อินเทอรเน็ตเขาถึงประชาชนอยางทั่วถึงแทบทุกพื้นท่ีทั่วประเทศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดสงผลท้ังเชิง

บวกและเชิงลบตอเศรษฐกิจและสังคม อยางไรก็ดกีารละเมิดทรัพยสินทางปญญาไดปรับเปลี่ยนรูปแบบไปจาก

เดิมที่เปนการละเมิดในทองตลาดเปนการละเมิดบนอินเทอรเน็ตมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเปนการเสริมสรางความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับผลกระทบและอันตรายของการใชสินคาละเมิดทรัพยสินทางปญญา หรือการซื้อหรือการ

ขายสินคาละเมิดทรัพยสินทางปญญาผานชองทางอินเทอรเน็ต รวมถึงความเสียหายหรืออันตรายจากการใช

เว็ บไซต ละ เมิ ดทรัพย สิ นทางปญญาที่ มี ต อผู ใช  จึ งไดมี การจั ดทํ า โครงการ น้ีขึ้ น ภายใต แนวคิด  

“Go for Real… อยากปงตองเลิกปลอม” 

 

2. หนวยงานทีจั่ดการประกวด 

2.1 กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย 

2.2 สํานักสิทธิบัตรและเคร่ืองหมายการคาแหงสหรัฐอเมริกา (USPTO) 

2.3 องคการสงเสริมการคาตางประเทศของญี่ปุน (JETRO) 

2.4 สมาคมการจัดจําหนายคอนเทนตในตางประเทศ (CODA) 

2.5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

2.6 สมาพันธสมาคมภาพยนตรแหงชาติ (MPC) 

2.7 สมาคมการคาผูประกอบธุรกิจบันเทิงไทย (TECA) 

2.8 บริษัท ทรูวิชั่นส กรุป จํากัด 

 

3. ผูมีสิทธิสงผลงานเขาประกวด 

นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีความคิดสรางสรรค ชอบนําเสนอไอเดียใหมๆ  

และชื่นชอบการถายคลิปวิดีโอ มีสิทธิสงผลงานคลิปวิดีโอเขารวมการประกวด ยกเวน คณะกรรมการตัดสิน 

คณะทํางานที่ไดรับการแตงตั้งเปนลายลักษณอักษร และผูเก่ียวของโดยตรง ในการจัดการประกวดคลิปวิดีโอนี้ 

 

4. การสมัครและการสงผลงานเขารวมการประกวด 

 4.1 ผู ท่ีสนใจเขารวมรับการอบรมเพื่อเขาใจถึงผลกระทบและอันตรายของการใชสินคาละเมิด

ทรัพยสินทางปญญา หรือการซ้ือหรือการขายสินคาละเมิดทรัพยสินทางปญญาผานชองทางอินเทอรเน็ต 

รวมถึงความเสียหายหรืออันตรายจากการใชเว็บไซตละเมิดทรัพยสินทางปญญาที่มีตอผูใช จะตองกรอกใบ

สมัคร เข าร วมการอบรมผ านระบบการรับสมัครออนไลน  โดยระ บุข อมูล ใหชั ด เจน ซึ่ ง รวมถึ ง 

สิ่งที่สงมาดวย 



 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) หมายเลขโทรศัพท และขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ โดยสงทาง

www.goforrealthailand.com ตั้งแตวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เปนตนไป 

 4.2 ผูที่สนใจสงผลงานเขารวมการประกวด โปรดสงผลงานคลิปวิดีโอขนาดสั้น ความยาว 30 - 60 

วินาที ซึ่งรวมถึงชื่อ-นามสกุลของผูถายคลิปวิดีโอ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) หมายเลขโทรศัพทของผูถาย

คลิปวิดีโอ โดยเนนการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับผลกระทบและอันตรายของการใชงานหรือซื้อหรือ

ขายสินคาละเมิดทรัพยสินทางปญญาทางออนไลน หรือความเสียหายหรืออันตรายจากการใชเว็บไซตละเมิด 

ทรั พย สิ นทางปญญา และข อมู ล อ่ื นๆ  ท่ี เ กี่ ย ว ข อ ง  โ ดยส ง ทา ง  www. goforrealthailand. com  

ภายในวันท่ี 9 พฤศจิกายน ถึง 14 ธันวาคม 2563  

 

5. เงื่อนไขและขอกําหนดในการสงคลิปวิดีโอเขาประกวด 

5.1 ผูสมัครสามารถสงผลงานเขารวมการประกวดไดในนามบุคคลหรือแบบทีม (ไมเกินทีมละ 3 คน) 

และสามารถสงผลงานเขารวมไดไมเกิน 3 ผลงาน โดยจะตองเปนผูถายคลิปวิดีโอนั้นๆ ดวยตนเอง หามทําซ้ํา 

ดัดแปลง เลียนแบบคลิปวิดีโอของบุคคลอ่ืนๆ หรือนําคลิปวิดีโอของผูอ่ืนมาสงหรือสงในนามผูอ่ืน โดยผูสง 

คลิปวิดีโอเขาประกวดตองรับรองวาคลิปวิดีโอที่สงเขาประกวดนั้น เปนคลิปวิดีโอที่ตนเองเปนเจาของลิขสิทธิ ์

แตเพียงผูเดียว รวมถึงไมมขีอผูกมัดเรื่องลิขสิทธิ์ในตัวผลงานกับหนวยงานหรือองคกรใดๆ  

5.2 ผลงานคลิปวิดีโอท่ีสงเขาประกวดตองเปนคลิปวิดีโอที่ไมเคยสงประกวดที่ใดมากอน ไมเคยตีพิมพ 

หรือโฆษณาผานสื่อใดๆ ที่เปนไปในทางการคา หรือเชิงพาณิชย  

5.3 ผูสงผลงานเขาประกวดตองรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว หากผลงานหรือสวนหนึ่งสวนใดของผลงาน

ละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่น 

5.4 คณะกรรมการจัดการประกวดหรือตัวแทนมีสิทธิจัดเก็บไฟลคลิปวิดีโอทุกไฟลที่สงเขาประกวด 

และมีสิทธิในการนําไปใช ทําซ้ํา แกไข ดัดแปลง หรือเผยแพรตอสาธารณชน เพี่อการโฆษณาโครงการ 

และเผยแพรความรูเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา โดยถือวาเจาของงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกลาวอนุญาตใหใช 

ตามกฎหมาย และคณะกรรมการจัดการประกวดหรือตัวแทนไมตองเสียคาลิขสิทธิ์แกเจาของลิขสิทธิ์คลิปวิดีโอ 

5.5 เจาของผลงานคลิปวิดีโอที่ไดรับคัดเลือกเขาสูรอบตัดสิน จะตองเขารวมรับการฝกสอนจาก 

ผูกํากับมืออาชีพ ตามวันเวลาและ สถานท่ีตามที่คณะกรรมการจัดการประกวดกําหนด และยินยอมใหเผยแพร 

การฝกสอนดังกลาว รวมทั้งตกลงวาจะเก็บรักษาผลการประกวดไวเปนความลับจนกวาคณะกรรมการ 

จัดการประกวดหรือตัวแทนจะเผยแพรการฝกสอนและสื่อวิดีทัศนตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอและประกาศ 

ผลการประกวดและผูที่ไดรับรางวัลแลว 

5.6 หากพบวาคลิปวิดี โอท่ีสง เขาประกวดไมเปนไปตามกติกา เงื่อนไข และรายละเอียด 

การจัดประกวด แมวาสิ้นสุดการประกวดแลว ใหทางผูจัดประกวดมีสิทธิในการพิจารณาตัดสิทธิ ยกเลิก  

หรือเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมท้ังขอคืนคาตอบแทน และ/หรือรางวัลทั้งหมดได 

5.7 ผลงานคลิปวิดีโอตองไมขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 

6. การพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน 

คณะกรรมการตัดสิน ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในประเด็นท่ีเกี่ยวของ ประกอบดวยผูแทนกรมทรัพยสิน 

ทางปญญา ผูแทนจากสํานักสิทธิบัตรและเครื่องหมายการคาแหงสหรัฐอเมริกา ผูแทนองคการสงเสริมการคา



 

ตางประเทศของญี่ปุน ผูแทนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผูแทนสมาพันธสมาคมภาพยนตรแหงชาติ ผูแทนสมาคม

การจัดจําหนายคอนเทนตในตางประเทศ ผูแทนสมาคมการคาผูประกอบธุรกิจบันเทิงไทย และผูแทนบริษัท 

ทรูวิชั่นส กรุป จํากัด จะเปนผูพิจารณาคลิปวิดีโอท่ีสงเขาประกวด โดยมีเกณฑการพิจารณา  ดังนี้ 

6.1 ความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ โดยพิจารณาจาก ความสอดคลองของเนื้อหา 

กับวัตถุประสงคในการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับผลกระทบและอันตรายของการใชสินคาละเมิด

ทรัพยสินทางปญญา หรือการซ้ือหรือการขายสินคาละเมิดทรัพยสินทางปญญาผานชองทางอินเทอรเน็ต 

รวมถึงความเสียหายหรืออันตรายจากการใชเว็บไซตละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

6.2 ความคิดสรางสรรคในการจัดทําผลงานใหมีความโดดเดน 

6.3 คุณภาพในการถายทําผลงาน 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการจัดการแขงขัน 

    วันท่ี 16 กันยายน 2563 เปดตัวโครงการการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใตแนวคิด “Go for Real… 

อยากปงตองเลิกปลอม” 

 วันท่ี 2 ตุลาคม 2563 เปดรับสมัครการประกวดคลิปวิดีโอผานระบบการรับสมัครออนไลน 

www.goforrealthailand.com 

 วันท่ี 15 ตุลาคม 2563  

    เวลา 15.00 น. – 16.30 น.  

สัมมนาครั้งที่ 1 หัวขอ ทําไมตอง “Go for Real”  

ระบบการคุมครองทรัพยสินทางปญญาในประเทศไทย  

โดยวิทยากรจากกรมทรัพยสินทางปญญา 

 วันท่ี 22 ตุลาคม 2563  

    เวลา 15.00 น. – 16.30 น. 

สัมมนาครั้งที่ 2 หัวขอ ทําไมตอง “Go for Real”  

ผลกระทบและอันตรายของการละเมิดทรัพย สินทางปญญา 

ทางออนไลน  

โดยวิทยากรจาก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และผูแทนเจาของสิทธิ  

    วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2563  

    เวลา 15.00 น. – 16.30 น. 

สัมมนาครั้งที่ 3 หัวขอ  

เราจะ “Go for Real” และหลีกเลี่ยงการละเมิดไดอยางไร  

โดยวิทยากรจากผูแทนเจาของสิทธิ  

    วันท่ี 9 พฤศจิกายน ถึง  

    14 ธันวาคม 2563 

เปดรับผลงานคลิปวิดีโอเขารวมการแขงขันผาน  

www.goforrealthailand.com. 

   วันท่ี 13 มกราคม 2564 

 

ประกาศผลการคัดเลือกคลิปวิดี โอรอบแรกจํานวน 10 คลิป  

และเผยแพรผลงานคลิปวิดีโอดังกลาวที่  

Facebook Fan page: Go for Real 

 กุมภาพันธ 2564 เจ าของผลงานคลิปวิดี โอ ท่ีผ านการคัดเลือกรอบแรกเขารับ 

การฝกสอนจากผูกํากับมืออาชีพ และคณะกรรมการพิจารณา 

คลิปวิดีโอรอบตัดสิน 

 มีนาคม 2564 ประกาศผลการตัดสิน และมอบรางวัล 

 



 

8. รางวัล 

 รางวัลสําหรับการจัดการประกวดคลิปวิดีโอภายใตแนวคิด “Go for Real… อยากปง ตองเลิกปลอม”  

ประกอบดวยของรางวัลดังนี้  

 8.1 รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล 

- เงินสดจํานวน 10,000 บาท  

- สิทธิในการไดรับพิจารณาใหแสดงผลงานในชองทรูวิชั่นส 

- ใบประกาศนียบัตรและรางวัลอ่ืนๆจากผูสนับสนุนการประกวด 

8.2 รางวัลรองชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล 

- สิทธิในการไดรับพิจารณาใหแสดงผลงานในชองทรูวิชั่นส 

- ใบประกาศนียบัตรและรางวัลอ่ืนๆจากผูสนับสนุนการประกวด 

8.3 รางวัลที่สาม จํานวน 1 รางวัล 

- สิทธิในการไดรับพิจารณาใหแสดงผลงานในชองทรูวิชั่นส 

- ใบประกาศนียบัตรและรางวัลอ่ืนๆจากผูสนับสนุนการประกวด 

8.4 รางวัลผูเขารอบ 10 คนสุดทาย 

- “Mini production kit”  

- สิทธิในการไดรับการฝกสอนจากผูกํากับมืออาชีพ 

- สิทธิในการไดรับพิจารณาใหแสดงผลงานผานชองทางโซเชียลมีเดีย 

- ใบประกาศและรางวลัอื่นๆจากผูสนับสนุนการประกวด 

 

9. รายละเอียดเพิ่มเติม 

สามารถสอบถามไดที่คุณกมลวรรณ ศรีสุข โทร. 085-358-4688 หรือ Facebook Fan Page: 

Go for Real หรือ www.goforrealthailand.com 


