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กฎระเบียบ
การแขงขัน Pitching คนหาสุดยอดโครงเรื่องการตูน, เกมส และ แอนิเมชั่น
เปาหมายการจัดกิจกรรม
การ Pitching คือการนําเสนอองคประกอบที่เปนหัวใจสําคัญของผลงานภายในระยะเวลาจํากัด เปนกลวิธีสําคัญ
อันหนึ่งในขั้นตอนของอุตสาหกรรมดานเอ็นเตอรเทนเมนต ที่ผูลงทุน (ซึ่งมีจํานวนนอย) ใชในการคัดเลือกแนวคิด (idea) ที่ดี
และเหมาะตอการลงทุนพัฒนา จากบรรดาผูสรางสรรค (ซึ่งมีจํานวนมาก) การจัดกิจกรรมการแขงขัน Pitching คนหาสุดยอด
โครงเรื่องการตูน, เกมส และ แอนิเมชั่น จึงเปนการเปดโอกาสใหภาคการลงทุนและภาคการผลิต/สรางสรรค ไดคุนเคยและ
พัฒนากระบวนการคิดและการนําเสนอผลงานอยางเปนสากล อันจะเปนรากฐานสําคัญตอการพัฒนาวงการการตูน, เกมส
และ แอนิเมชั่น ไทยตอไป
เปาหมายการแขงขัน
คนหาผลงานโครงเรื่องการตูน/คาแร็กเตอร ที่มีศักยภาพดีที่สุดในการแขงขันครั้งนี้ สําหรับการพัฒนาในขั้นตอนตอไป
เพื่อใหเปนผลงานการตูน, เกมส และ แอนิเมชั่น ที่จะประสบความสําเร็จ และเปนบรรทัดฐานสําหรับการจัดการแขงขันในป
ตอๆไป
คุณสมบัติของผูสมัครเขารวมการแขงขัน
1) ผูสมัครที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป ไมจํากัดเพศและอาชีพ (Open)
2) มีใจรักและความตั้งใจที่จะสรางสรรคการตูนไทยและคาแร็กเตอรไทยอยางแรงกลา
3) สามารถเขารวมงานในรอบเวิรกช็อปและรอบตัดสินไดครบทุกวัน
4) สมัครเขาแขงขันเปนทีม ทีมละไมเกิน 2 คน
5) สมัครพรอมตั้งชื่อทีม (ชื่อทีมซ้ําจะใหสิทธิ์ผูสมัครกอน)
6) มีโครงเรื่องการตูนที่มั่นใจวาเยี่ยมยอด คาแร็กเตอรที่มั่นใจวาโดดเดน หรือมั่นใจวามีองคประกอบดีๆสําหรับการ
สรางโครงเรื่องที่ไมเหมือนใคร โดยที่ตองเปนผลงานที่ผูสมัครเปนผูสรางสรรคเอง ไมนําผลงานผูอื่นมาแอบอาง
ถาหากกองจัดงานทราบภายหลังวามีการแอบอาง กองจัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการริบรางวัลคืน
การสมัครเขารวมแขงขัน
- ผูสมัคร ขอรับแบบฟอรมการสมัครไดที่ กองจัดงาน Core Cartoon 111/1 อาคารนวสร ถนนพระรามที่ 3 แขวง
บางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม. 10120 โทร 02-689-2999 ตอ 1482 หรือดาวนโหลดไดจากเว็บไซต
www.corecartoon.com
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กรอกแบบฟอรม เตรียมเอกสาร และสงใบสมัครเขารวมการแขงขัน ไดที่ กองจัดงาน Core Cartoon 111/1
อาคารนวสร ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม. 10120 โทร 02-689-2999 ตอ 1482
หรือทาง email: corecartoon@gmail.com ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2553 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.
2553(ดูตราประทับหรือ Time Stamp เปนสําคัญ) โดยมีเอกสารอยางนอยดังนี้
1. ใบสมัคร (Application Form)
2. โครงเรื่อง (Plot)
3. รูปแบบคาแร็คเตอรตาง ๆ (Character Design)
4. รูปแบบคาแร็คเตอรนํา (Leading Characters)
5. รูปแบบคาแร็คเตอรสมทบ (Supporting Characters)
6. ประโยคที่นํามาเปนจุดขาย (Punch Line)
7. สําเนาบัตรประชาชนของสมาชิกในทีม พรอมลงลายมือ “รับรองสําเนาถูกตอง ใชในการสมัคร Core
Cartoon Pitching Award เทานั้น”
ประกาศผลผูไดรับคัดเลือกเขาสูรอบเวิรกช็อป ในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2553 ทางเว็บไซต
www.corecartoon.com หรือโทรสอบถามไดที่ 02-689-2999 ตอ 1482

กําหนดการแขงขัน
I – รอบเวิรกช็อป (Workshop Round)
- วันเสารที่ 14 วันอาทิตยที่ 15 และ วันเสารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2553 เวลา 9.00 – 17.00 น.
- สถานที่ 111/1 อาคารนวสร ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม. 10120
- ประกาศผล ผูเขาสูรอบตัดสิน ในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2553 ทางเว็บไซต www.corecartoon.com หรือโทร
สอบถามไดที่ 02-689-2999 ตอ 1482
- อาหารกลางวันฟรีสําหรับผูเขารวมเวิรกช็อป
II – รอบตัดสิน (Final Round)
- วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2553 เวลา 15.20 – 17.20 น.
- สถานที่ เวทีกิจกรรม ในกรุงเทพมหานคร(จะประกาศในเวลาตอไป)
- ประกาศผล ผูชนะเลิศการแขงขัน พรอมพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2553 ณ เวทีกิจกรรม
ขั้นตอนและกติกาการแขงขัน
ขั้นตอนที่ 1 การรับสมัคร (1-31 กรกฎาคม 2553)
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกเขาสูรอบเวิรกช็อป (1-6 สิงหาคม 2553)
- คณะกรรมการคัดเลือกจากทีมที่สมัครเขามา จํานวน 15 ทีม ในแตละประเภท (การตูน, เกมส, และ แอนิเมชั่น)
รวม 45 ทีม เพื่อเขาสูรอบเวิรกช็อป
ขั้นตอนที่ 3 รอบเวิรกช็อป - Workshop Round (14-15 สิงหาคม 2553 และ 21 สิงหาคม 2553)
- 45 ทีมที่ผานการคัดเลือกจะเขาสูการทําเวิรกช็อป เปนเวลา 3 วัน
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เวิรกช็อปวันแรก จะเปนการสัมมนากับวิทยากรผูคร่ําหวอดในวงการการตูนไทย อาทิเชน คุณชัยยัณต สุยะเวช
(ตาโปน) และ คุณประสพโชค จันทรมงคล โดย ผูเขาแขงขันจะไดรับความรูในดาน
1. การวางโครงเรื่องและเนื้อเรื่อง
2. การออกแบบคาแร็กเตอร
3. การประยุกตใชโครงเรื่องและคาแร็กเตอรสําหรับงานดานตางๆ
- เวิรกช็อปวันที่สอง จะเปนการสัมนาพรอมการลงมือทําภาคปฏิบัติของทั้ง 45 ทีม ภายใตการดูแลของวิทยากร
- เมื่อจบการเวิรกช็อปวันแรก ผูเขาแขงขันจะมีเวลา 5 วัน ในการเตรียมนําเสนอผลงานโครงเรื่องการตูนและคา
แร็กเตอร
- เวิรกช็อปวันที่สาม ผูเขาแขงขันทั้ง 45 ทีม จะตองขึ้นเวทีนําเสนอผลงานใหกับกรรมการผูตัดสิน โดยมีวิทยากร
เปนผูใหคําแนะนํา (comments) แตละทีมจะมีเวลาในการนําเสนอ 180 วินาที
- คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานจํานวน 7 ทีมสุดทายในแตละประเภท (การตูน, เกมส, และ แอนิเมชั่น) รวม 21
ทีม เขาสูรอบตัดสิน เพื่อคนหาสุดยอดโครงเรื่องการตูน
ขั้นตอนที่ 4 รอบตัดสิน - Final Round (18 กันยายน 2553)
- เปนการแขงขัน Pitching ของผูเขาแขงขัน 7 ทีมสุดทายในแตละประเภท (การตูน, เกมส, และ แอนิเมชั่น) รวม
21 ทีม ที่จะนําเสนอผลงานโครงเรื่องการตูน คาแร็กเตอร ที่ (1) พัฒนาตอจากผลงานในรอบเวิรกช็อปของทีม
ตนเอง หรือ (2) พัฒนาขึ้นใหมสําหรับการแขงขันรอบตัดสิน เพื่อกาวไปสูการเปนผูชนะเลิศสุดยอดโครงเรื่อง
การตูน
- ผูเขาแขงขันแตละทีม จะมีเวลา 180 วินาทีในการขึ้นเวทีเพื่อนําเสนอผลงาน หรือ Pitching ใหกับคณะกรรมการ
ซึ่งประกอบไปดวยบรรณาธิการ และผูบริหารจากสํานักพิมพตางๆ กอนที่จะตอบคําถามจากคณะกรรมการ
- ทีมที่นําเสนอโครงเรื่องการตูนไดนาสนใจและสามารถพัฒนาไปเปนการตูนไทยที่จะประสบความสําเร็จได จะ
เปนผูชนะในการแขงขันครั้งนี้
รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
 ประเภทการตูน เงินสด 50,000 บาท
 ประเภทเกมส
เงินสด 50,000 บาท
 ประเภทแอนิเมชั่น เงินสด 50,000 บาท
รางวัลปลอบใจ
 ผูเขารอบตัดสินที่เหลือทั้ง 18 ทีมจะไดรับเงินสดทีมละ 1,000 บาท

 ไมมีคาใชจายตลอดการเขารวมการแขงขัน ยกเวนคาเดินทางและคาจัดสงผลงานของผูเขาแขงขันเอง
 กองจัดงานจะไมคืนเอกสารที่ผูสมัครสงเขามา ดังนั้นกรุณาทําสําเนาใหเรียบรอยกอน
 หากมีขอ ขัดแยงใดใหยึดถือคําตัดสินจาก กองจัดงาน Core Cartoon เปนอันสิ้นสุดโดยผูเขาแขงขันจะไมเรียกรองอันใด
หนาที่ 3 จาก 3

