รายละเอียดการประกวด :
1. หัวข้ อในการประกวด : “Health me up!!!”
2. รางวัลการประกวด
2.1. รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล
เงินสด จํานวน
10,000 บาท พร้ อมเกียรติบตั ร
2.2. รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล
เงินสด จํานวน
5,000 บาท พร้ อมเกียรติบตั ร
2.3. รางวัลชมเชย 2 รางวัล
เงินสดรางวัลละ
1,000 บาท พร้ อมเกียรติบตั ร
2.4. รางวัล Popular Vote 1 รางวัล เงินสด จํานวน
3,000 บาท พร้ อมเกียรติบตั ร
3. กติกาการส่ งผลงานเข้ าประกวด
3.1. ด้ านผู้ส่งผลงานเข้ าประกวด
3.1.1. เป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษาที6ศกึ ษาอยูม่ หาวิทยาลัยมหิดล สามารถรวมกลุม่ ได้ ทกุ ส่วนงาน
3.1.2. กําหนดให้ สง่ ผลงานเป็ นทีม ๆ ละไม่เกิน 8 คน
3.1.3. กําหนดให้ 1 ทีมสามารถส่งผลงานได้ ไม่เกิน 2 ผลงาน
3.2. ด้ านเนือ- หาที/นําเสนอ
3.2.1. สือ6 ถึงขันตอนการเข้
D
ารับบริ การ
3.2.1.1. เตรี ยมเอกสารอย่างไรเพื6อลดปั ญหาในการเข้ ารับบริ การ
3.2.1.2. ขันD ตอนการเข้ า รั บ บริ ก ารที6 ไ ม่ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาต่อ ผู้รั บ และผู้ใ ห้ บ ริ ก าร เช่ น จุ ด บริ ก ารแรกที6
นักศึกษาต้ องติดต่อเวลาเข้ ารับบริ การ ฯลฯ
3.2.2. สือ6 ถึงสิทธิประโยชน์ที6นกั ศึกษาพึงมีในการรับบริ การด้ านสุขภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล
3.2.2.1. สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ด้ านบริ ก ารสุข ภาพที6 ม หาวิ ท ยาลัย ให้ กับ นัก ศึ ก ษา ได้ แ ก่ กรอบวงเงิ น การ
รักษาพยาบาลต่อปี การศึกษา เงินสงเคราะห์นกั ศึกษากรณีทพุ ลภาพหรื อเสียชีวิต
3.2.2.2. สถานที6 ใ นการเข้ ารั บ บริ ก าร ได้ แก่ ศู น ย์ ก ารแพทย์ ก าญจนาภิ เ ษก โรงพยาบาลศิ ริ ร าช
โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลเวชศาสตร์ เขตร้ อน โรงพยาบาลพยาบาลทันตกรรม หน่วย
บริ การสุขภาพนักศึกษา และหน่วยทันตกรรมนักศึกษา เป็ นต้ น
3.2.2.3. การจัดพื Dนที6ให้ บริ การนักศึกษา (Zone) ตามสิทธิพื Dนฐานของภาครัฐ ได้ แก่ ส่วนงานที6อยู่ในพื Dนที6
ศาลายาและบางกอกน้ อยใช้ สทิ ธิได้ ที6โรงพยาบาลศิริราช ส่วนงานที6อยูใ่ นพื Dนที6พญาไทใช้ สทิ ธิได้ ที6
โรงพยาบาลรามาธิบดี และส่วนงานที6อยูว่ ิทยาเขตต่างๆ ใช้ สทิ ธิได้ ที6โรงพยาบาลที6วิทยาเขตสร้ าง
เครื อข่ายไว้
3.2.2.4. บริ การให้ คําปรึ กษาสําหรั บนักศึกษา สามารถขอรับคําปรึ กษาได้ ที6 MU Friends คลินิกวัยทีน
(Adolescent Clinic)
3.3. ด้ านเทคนิคการจัดทํา
3.3.1. เป็ นผลงานที6ถ่ายจากกล้ องดิจิทลั กล้ องวิดีโอ หรื อเครื6 องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา (แท็บเล็ต สมาร์ ทโฟน)
3.3.2. ความยาวของผลงานอยู่ระหว่าง 3 - 8 นาที (รวมไตเติลและเครดิต) รู ป ไฟล์สกุล AVI / MPEG / MOV /
WMV / MP4 ความละเอียดไม่ตํ6ากว่าระดับ SD (Standard Definition)*
* Standard Definition หมายถึง ความละเอียดของการถ่ายวิ ดีโอขนาด 720 x 576 ในระบบ NTSC หรื อ 720 x 480 ในระบบ PAL

3.4. รูปแบบการนําเสนอ สามารถนําเสนอเป็ นมิวสิควิดีโอ รายงานพิเศษ ละคร สารคดีสนั D แอนิ เมชัน และอื6นๆ

3.5. ด้ านการตัดสิน
3.5.1. การตัดสินพิจารณาจากคณะกรรมการตัดสินที6ได้ รับการแต่งตังจากกองกิ
D
จการนักศึกษาเท่านันD
3.5.2. ทีมที6 ส่ง ผลงานเข้ าประกวด มีสิทธิh ได้ รับ รางวัล สูง สุด เพี ยง 1 รางวัลเท่านันD เว้ น แต่ ไ ด้ ร่ วมกั บ รางวั ล
Popular Vote
3.5.3. คณะกรรมการตัดสิน มีสิทธิh กําหนดวิธีการตัดสิน โดยยึดถือแนวปฏิบตั ิที6เป็ นมาตรฐานสากลและผลการ
ตัดสินของคณะกรรมการให้ ถือเป็ นที6สดุ โดยจะฟ้ องร้ องมิได้
3.5.4. คณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ไม่ มีสิทธิ?สง่ ผลงานเข้ าประกวด
3.6. ด้ านอื/นๆ
3.6.1. ผู้สง่ ผลงานเข้ าประกวดทุกคนต้ องปฏิบตั ิตามเงื6อนไขที6ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ หากฝ่ าฝื นจะถูกตัดสิทธิhใน
การเข้ าประกวดหรื อรับรางวัล รวมทังผู
D ้ จดั การประกวดอาจเรี ยกรางวัลที6ได้ รับไปแล้ วกลับคืน
3.6.2. ผลงานที6สง่ เข้ าประกวดต้ องถ่ายทําโดยผู้สง่ หรื อทีมเท่านันD และไม่เคยได้ รับรางวัลใดๆ มาก่อน
3.6.3. ผลงานที6 ส่ ง เข้ าประกวดต้ องส่ ง ไฟล์ ต้ นฉบั บ และให้ ตกเป็ นกรรมสิ ท ธิh ข องกองกิ จ การนั ก ศึ ก ษา
มหาวิ ทยาลัย มหิ ดลเท่านันD โดยสงวนสิท ธิh ไ ม่ส่งคื น แก่ ผ้ ูส่งวิ ดีโ อเข้ าประกวด และกองกิ จ การนัก ศึก ษา
สามารถนําผลงานที6สง่ เข้ าประกวดไปใช้ ในภารกิจของมหาวิทยาลัยมหิดลได้ โดยไม่มงุ่ หวังผลทางการค้ า
3.6.4. เนือD หาต้ องไม่พาดพิงการเมือง/ก่อให้ เกิ ดความขัดแย้ งใดๆ และต้ องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย์ และไม่ใช้ ถ้อยคําที6เป็ นการดูถูก ดูหมิ6น เสียดสี และก่อให้ เกิดความแตกแยกในสังคม
ตลอดจนไม่ขดั ต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริ ยธรรม หรื อหลักศาสนาใด
3.6.5. วิดีโอที6ส่งเข้ าประกวด กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มีสิทธิh ในการตัดต่อ เพิ6มเติมเพื6อการ
ประชาสัมพันธ์ตอ่ ไป
3.6.6. การส่งผลงานเข้ าประกวด ให้ ถือว่าผู้เข้ าประกวดตกลงปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ข้างต้ น
4. การส่ งผลงานเข้ าประกวด
4.1. เปิ ดรับผลงานตังแต่
D
มกราคม 2558 – 3 เมษายน 2558 (ทุกวันเว้ นวันหยุดราชการ)
4.2. ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้ าร่วมประกวด โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที6 http://goo.gl/hVZgYy พร้ อมแนบสําเนา
เอกสารการศึกษา ได้ แก่ บัตรนักเรี ยน บัตรนักศึกษา หรื อหนังสือรับรองการศึกษา เป็ นต้ น
4.3. การส่งผลงานและใบสมัคร
4.3.1. ส่งผลงานพร้ อมใบสมัครด้ วยตนเองหรื อไปรษณีย์ได้ ที6 “งานบริ การและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการ
นักศึกษา ชันD 3 ศูนย์การเรี ยนรู้ มหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
73170 วงเล็บมุมซอง (ประกวดสร้างสรรค์คลิ ปวิ ดีโอ “Health me up!!!”) ในรูปแบบ CD/DVD”
4.3.2. ส่งใบสมัครเพื6อขอพืนD ที6ในการ Upload ผลงานที6 E-mail : thaworn.lao@mahidol.edu เมื6อได้ รับใบสมัคร
แล้ ว จะแจ้ ง Link สําหรับ Upload ผลงานกลับไปทาง E-mail ของหัวหน้ าทีม
5. เกณฑ์ การตัดสิน :
5.1. เกณฑ์ การตัดสินรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย
5.1.1. ด้ านเนื Dอหา (30 คะแนน)
5.1.1.1. ความเหมาะสมของเนื Dอหา (15 คะแนน) : สอดคล้ องกับหัวข้ อเรื6 องชัดเจน ตรงประเด็น
5.1.1.2. ความครบถ้ วนของเนื Dอหา (15 คะแนน) : เนื Dอหาครบถ้ วนถูกต้ องตามหลักวิชาการมีการอ้ างอิง
แหล่งที6เชื6อถือได้ และระบุแหล่งทีม6 าของข้ อมูล

6.

7.
8.
9.

5.1.2. ด้ านความคิดสร้ างสรรค์ (30 คะแนน) : มีรูปแบบการดําเนินเรื6 องและสือ6 ความหมายที6ชดั เจน เข้ าใจง่าย
รวมทังถ่
D ายทอดให้ เห็นถึงอัตลักษณ์มหาวิทยลัยมหิดล ดังนี D
5.1.2.1. Mastery
เป็ นนายแห่งตน
5.1.2.2. Altruism
มุง่ ผลเพื6อผู้อื6น
5.1.2.3. Harmony
กลมกลืนสรรพสิง6
5.1.2.4. Integrity
มัน6 คงยิง6 ในคุณธรรม
5.1.2.5. Determination
แน่วแน่ทํา กล้ าตัดสินใจ
5.1.2.6. Originality
สร้ างสรรค์สงิ6 ใหม่
5.1.2.7. Leadership
ใฝ่ ใจเป็ นผู้นํา
5.1.3. ด้ านเทคนิคและการจัดองค์ประกอบ (20 คะแนน) : ใช้ เทคนิคภาพเคลือ6 นไหวที6สวยงาม ไม่ก่อให้ เกิดความ
รํ าคาญขณะรับชมและมีความต่อเนื6อง องค์ประกอบของภาพชัดเจน
5.1.4. ด้ านความสวยงาน (10 คะแนน) : คุณภาพคมชัด การใช้ ภาพเคลือ6 นไหวได้ เหมาะสมและดึงดูดความสนใจ
การตัดต่อไม่สะดุด เหมาะสมกับเนื Dอหา
5.1.5. ด้ านความสําเร็จโดยรวมของผลงาน (10 คะแนน) : ครบถ้ วนสมบูรณ์ในภาพรวม
5.2. เกณฑ์ การตัดสินรางวัล Popular Vote
5.2.1. จํานวน 1 Like = 1 คะแนน
5.2.2. จํานวน 1 Share = 2 คะแนน
5.2.3. คะแนนนับผลรวมของการกด Like & Share
ประกาศผลการตัดสินการประกวด
6.1. ประกาศผล 10 ทีมทีเ6 ข้ ารอบสุดท้ ายวันที6 9 เมษายน 2558 Facebook Fanpage โดยพิมพ์คาํ ว่า “MUHealth”
ในช่องค้ นหา
6.2. รางวัล Popular Vote เริ6 มนับคะแนนตังแต่
D วนั ที6 8 – 27 เมษายน 2558
6.3. ประกาศผลและมอบรางวัลรอบสุดท้ ายวันที6 29 เมษายน 2558 ให้ แก่ผ้ ทู ี6ได้ รับรางวัล
รายละเอียดเพิ/มเติม : http://goo.gl/hVZgYy
ติดต่ อสอบถาม : นายถาวร เหล่าวนิชชานนท์ นักวิชาการศึกษา งานบริ การและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
โทร. 0-2849-4503 หรื อที6 e-mail : thaworn.lao@mahidol.ac.edu
รายชื/อคณะกรรมการตัดสิน
9.1. ดร.อภิภู
สิทธิภมู ิมงคล ประธานคณะกรรมการ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
9.2. ผศ.ดร.นพดล เผ่าสวัสดิh
กรรมการ
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
9.3. ดร.สุวฒ
ั น์ชยั จันทร์ เฮง
กรรมการ
วิทยาลัยราชสุดา
9.4. นายธรรมชาติ กาญจนภิญโญ กรรมการ
วิทยาลัยนานาชาติ
9.5. นายสมพล
ศรี จนั ทรา
กรรมการและเลขานุการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

