
รายละเอียดการประกวด : 
1. หัวข้อในการประกวด : “Health me up!!!” 
2. รางวัลการประกวด 

2.1. รางวลัชนะเลศิ 1 รางวลั เงินสด จํานวน 10,000 บาท  พร้อมเกียรติบตัร 
2.2. รางวลัรองชนะเลศิ 1 รางวลั เงินสด จํานวน 5,000 บาท  พร้อมเกียรติบตัร 
2.3. รางวลัชมเชย 2 รางวลั เงินสดรางวลัละ 1,000 บาท  พร้อมเกียรติบตัร 
2.4. รางวลั Popular Vote 1 รางวลั เงินสด จํานวน 3,000 บาท  พร้อมเกียรติบตัร 

3. กตกิาการส่งผลงานเข้าประกวด 
3.1. ด้านผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 

3.1.1. เป็นนกัเรียนหรือนกัศกึษาที6ศกึษาอยูม่หาวิทยาลยัมหิดล  สามารถรวมกลุม่ได้ทกุสว่นงาน 
3.1.2. กําหนดให้สง่ผลงานเป็นทีม ๆ ละไมเ่กิน 8 คน  

3.1.3. กําหนดให้ 1 ทีมสามารถสง่ผลงานได้ไมเ่กิน 2 ผลงาน 

3.2. ด้านเนื -อหาที/นําเสนอ   
3.2.1. สื6อถึงขั Dนตอนการเข้ารับบริการ 

3.2.1.1. เตรียมเอกสารอยา่งไรเพื6อลดปัญหาในการเข้ารับบริการ 
3.2.1.2. ขั Dนตอนการเข้ารับบริการที6ไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อผู้ รับและผู้ ให้บริการ  เช่น จุดบริการแรกที6

นกัศกึษาต้องติดตอ่เวลาเข้ารับบริการ  ฯลฯ 
3.2.2. สื6อถึงสทิธิประโยชน์ที6นกัศกึษาพงึมีในการรับบริการด้านสขุภาพของมหาวิทยาลยัมหิดล 

3.2.2.1. สิทธิประโยชน์ด้านบริการสุขภาพที6มหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา  ได้แก่  กรอบวงเงินการ
รักษาพยาบาลตอ่ปีการศกึษา  เงินสงเคราะห์นกัศกึษากรณีทพุลภาพหรือเสยีชีวิต 

3.2.2.2. สถานที6ในการเข้ารับบริการ  ได้แก่  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  โรงพยาบาลศิริราช  
โรงพยาบาลรามาธิบดี  โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน  โรงพยาบาลพยาบาลทนัตกรรม  หน่วย
บริการสขุภาพนกัศกึษา  และหนว่ยทนัตกรรมนกัศกึษา  เป็นต้น 

3.2.2.3. การจดัพื Dนที6ให้บริการนกัศึกษา (Zone) ตามสิทธิพื Dนฐานของภาครัฐ  ได้แก่  สว่นงานที6อยู่ในพื Dนที6
ศาลายาและบางกอกน้อยใช้สทิธิได้ที6โรงพยาบาลศิริราช  สว่นงานที6อยูใ่นพื Dนที6พญาไทใช้สทิธิได้ที6
โรงพยาบาลรามาธิบดี  และสว่นงานที6อยูว่ิทยาเขตตา่งๆ  ใช้สทิธิได้ที6โรงพยาบาลที6วิทยาเขตสร้าง
เครือขา่ยไว้ 

3.2.2.4. บริการให้คําปรึกษาสําหรับนกัศึกษา  สามารถขอรับคําปรึกษาได้ที6  MU Friends  คลินิกวยัทีน 
(Adolescent Clinic) 

3.3. ด้านเทคนิคการจัดทาํ 
3.3.1. เป็นผลงานที6ถ่ายจากกล้องดิจิทลั  กล้องวิดีโอ  หรือเครื6องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเลต็  สมาร์ทโฟน) 
3.3.2. ความยาวของผลงานอยู่ระหว่าง 3 - 8 นาที (รวมไตเติลและเครดิต) รูป ไฟล์สกุล AVI / MPEG / MOV / 

WMV / MP4 ความละเอียดไมต่ํ6ากวา่ระดบั SD (Standard Definition)* 
* Standard Definition หมายถึง ความละเอียดของการถ่ายวิดีโอขนาด 720 x 576 ในระบบ NTSC หรือ 720 x 480 ในระบบ PAL 

3.4. รูปแบบการนําเสนอ  สามารถนําเสนอเป็นมวิสคิวดิีโอ รายงานพิเศษ ละคร สารคดีสั Dน แอนิเมชนั และอื6นๆ 
 
 
 



3.5. ด้านการตดัสิน 
3.5.1. การตดัสนิพิจารณาจากคณะกรรมการตดัสนิที6ได้รับการแตง่ตั Dงจากกองกิจการนักศึกษาเทา่นั Dน 
3.5.2. ทีมที6ส่งผลงานเข้าประกวด  มีสิทธิhได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั Dน เว้นแต่ได้ร่วมกับรางวัล 

Popular Vote 
3.5.3. คณะกรรมการตดัสิน มีสิทธิhกําหนดวิธีการตดัสิน โดยยึดถือแนวปฏิบตัิที6เป็นมาตรฐานสากลและผลการ

ตดัสนิของคณะกรรมการให้ถือเป็นที6สดุ โดยจะฟ้องร้องมิได้ 
3.5.4. คณะกรรมการตดัสนิและคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ไม่มีสิทธิ?สง่ผลงานเข้าประกวด 

3.6. ด้านอื/นๆ 
3.6.1. ผู้สง่ผลงานเข้าประกวดทกุคนต้องปฏิบตัิตามเงื6อนไขที6ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ  หากฝ่าฝืนจะถกูตดัสิทธิhใน

การเข้าประกวดหรือรับรางวลั รวมทั Dงผู้จดัการประกวดอาจเรียกรางวลัที6ได้รับไปแล้วกลบัคืน 

3.6.2. ผลงานที6สง่เข้าประกวดต้องถ่ายทําโดยผู้สง่หรือทีมเทา่นั Dน และไมเ่คยได้รับรางวลัใดๆ มาก่อน 
3.6.3. ผลงานที6ส่งเ ข้าประกวดต้องส่งไฟล์ต้นฉบับ และให้ตกเป็นกรรมสิทธิh ของกองกิจการนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั Dน โดยสงวนสิทธิhไม่ส่งคืนแก่ผู้ ส่งวิดีโอเข้าประกวด และกองกิจการนักศึกษา  
สามารถนําผลงานที6สง่เข้าประกวดไปใช้ในภารกิจของมหาวิทยาลยัมหิดลได้  โดยไมมุ่ง่หวงัผลทางการค้า 

3.6.4. เนื Dอหาต้องไม่พาดพิงการเมือง/ก่อให้เกิดความขัดแย้งใดๆ  และต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  และไม่ใช้ถ้อยคําที6เป็นการดูถูก  ดูหมิ6น  เสียดสี  และก่อให้เกิดความแตกแยกในสงัคม  
ตลอดจนไมข่ดัตอ่ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศีลธรรม  จริยธรรม  หรือหลกัศาสนาใด 

3.6.5. วิดีโอที6ส่งเข้าประกวด  กองกิจการนกัศึกษา  มหาวิทยาลยัมหิดล  มีสิทธิhในการตดัต่อ  เพิ6มเติมเพื6อการ
ประชาสมัพนัธ์ตอ่ไป 

3.6.6. การสง่ผลงานเข้าประกวด  ให้ถือวา่ผู้ เข้าประกวดตกลงปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ข้างต้น 
4. การส่งผลงานเข้าประกวด 

4.1. เปิดรับผลงานตั Dงแต ่  มกราคม 2558 – 3  เมษายน 2558 (ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ) 
4.2. ผู้สนใจสามารถสง่ผลงานเข้าร่วมประกวด โดยดาวน์โหลดใบสมคัรได้ที6  http://goo.gl/hVZgYy  พร้อมแนบสาํเนา

เอกสารการศกึษา ได้แก่ บตัรนกัเรียน บตัรนกัศกึษา หรือหนงัสอืรับรองการศกึษา  เป็นต้น 
4.3. การสง่ผลงานและใบสมคัร 

4.3.1. ส่งผลงานพร้อมใบสมคัรด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ได้ที6  “งานบริการและสวสัดิการนกัศึกษา  กองกิจการ
นกัศึกษา  ชั Dน 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล  999  ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 
73170 วงเลบ็มมุซอง (ประกวดสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ “Health me up!!!”)  ในรูปแบบ CD/DVD” 

4.3.2. ส่งใบสมคัรเพื6อขอพื Dนที6ในการ Upload ผลงานที6 E-mail : thaworn.lao@mahidol.edu เมื6อได้รับใบสมคัร
แล้ว  จะแจ้ง Link สาํหรับ Upload ผลงานกลบัไปทาง E-mail ของหวัหน้าทีม 

5. เกณฑ์การตดัสนิ : 
5.1. เกณฑ์การตัดสนิรางวัลชนะเลศิ  รางวัลรองชนะเลิศ  และรางวัลชมเชย 

5.1.1. ด้านเนื Dอหา (30 คะแนน) 

5.1.1.1. ความเหมาะสมของเนื Dอหา (15 คะแนน) : สอดคล้องกบัหวัข้อเรื6องชดัเจน  ตรงประเด็น 

5.1.1.2. ความครบถ้วนของเนื Dอหา (15 คะแนน) : เนื Dอหาครบถ้วนถกูต้องตามหลกัวิชาการมีการอ้างอิง

แหลง่ที6เชื6อถือได้และระบแุหลง่ที6มาของข้อมลู 

 



5.1.2. ด้านความคิดสร้างสรรค์ (30 คะแนน) : มีรูปแบบการดาํเนินเรื6องและสื6อความหมายที6ชดัเจน  เข้าใจงา่ย  

รวมทั Dงถ่ายทอดให้เห็นถึงอตัลกัษณ์มหาวิทยลยัมหิดล  ดงันี D 

5.1.2.1. Mastery เป็นนายแหง่ตน 

5.1.2.2. Altruism มุง่ผลเพื6อผู้ อื6น 

5.1.2.3. Harmony กลมกลนืสรรพสิ6ง 

5.1.2.4. Integrity มั6นคงยิ6งในคณุธรรม 

5.1.2.5. Determination แนว่แนทํ่า  กล้าตดัสนิใจ 

5.1.2.6. Originality สร้างสรรค์สิ6งใหม ่

5.1.2.7. Leadership ใฝ่ใจเป็นผู้ นํา 

5.1.3. ด้านเทคนิคและการจดัองค์ประกอบ (20 คะแนน) : ใช้เทคนิคภาพเคลื6อนไหวที6สวยงาม  ไมก่่อให้เกิดความ

รําคาญขณะรับชมและมีความตอ่เนื6อง  องค์ประกอบของภาพชดัเจน 

5.1.4. ด้านความสวยงาน (10 คะแนน) : คณุภาพคมชดั  การใช้ภาพเคลื6อนไหวได้เหมาะสมและดงึดดูความสนใจ  

การตดัตอ่ไมส่ะดดุ  เหมาะสมกบัเนื Dอหา 

5.1.5. ด้านความสาํเร็จโดยรวมของผลงาน (10 คะแนน) : ครบถ้วนสมบรูณ์ในภาพรวม 

5.2. เกณฑ์การตัดสนิรางวัล Popular Vote 
5.2.1. จํานวน  1 Like = 1 คะแนน 
5.2.2. จํานวน 1 Share = 2 คะแนน 
5.2.3. คะแนนนบัผลรวมของการกด Like & Share 

6. ประกาศผลการตัดสนิการประกวด 
6.1. ประกาศผล 10 ทีมที6เข้ารอบสดุท้ายวนัที6  9  เมษายน  2558 Facebook Fanpage  โดยพิมพ์คาํวา่  “MUHealth” 

ในช่องค้นหา 
6.2. รางวลั Popular Vote เริ6มนบัคะแนนตั Dงแตว่นัที6 8 – 27  เมษายน  2558 
6.3. ประกาศผลและมอบรางวลัรอบสดุท้ายวนัที6 29 เมษายน 2558  ให้แก่ผู้ ที6ได้รับรางวลั 

7. รายละเอียดเพิ/มเติม : http://goo.gl/hVZgYy 
8. ติดต่อสอบถาม : นายถาวร  เหลา่วนิชชานนท์  นกัวชิาการศกึษา  งานบริการและสวสัดิการนกัศกึษา กองกิจการนกัศกึษา  

โทร. 0-2849-4503 หรือที6 e-mail : thaworn.lao@mahidol.ac.edu 
9. รายชื/อคณะกรรมการตดัสนิ 

9.1. ดร.อภิภ ู สทิธิภมูิมงคล ประธานคณะกรรมการ หอสมดุและคลงัความรู้มหาวิทยาลยัมหิดล 
9.2. ผศ.ดร.นพดล เผา่สวสัดิh กรรมการ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
9.3. ดร.สวุฒัน์ชยั จนัทร์เฮง กรรมการ วิทยาลยัราชสดุา 
9.4. นายธรรมชาต ิ กาญจนภิญโญ กรรมการ วิทยาลยันานาชาต ิ
9.5. นายสมพล ศรีจนัทรา กรรมการและเลขานกุาร ศนูย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 

 


