หลักเกณฑ์การประกวดไวรัล คลิป (Viral Clip)
“Save River คืนน้าใสให้แม่น้า คู คลอง”
กรมทรัพยากรน้้า ได้จัดโครงการประกวดไวรัล คลิป (Viral Clip) จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงาน
เข้าร่วมประกวดไวรัลคลิป ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้า คู คลอง แห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ
“Save River คืนน้้าใสให้แม่น้า คู คลอง” ชิงเงินรางวัลชนะเลิศมูลค่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลการประกวด
- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
กติกาการส่งผลงาน
1. ผู้เข้าประกวดเป็นบุคคลทั่วไปที่สนใจในการผลิตสื่อไวรัลคลิป
2. ผู้เข้าประกวดสามารถสมัครเข้าร่วมประกวดได้ทั้งในรูปแบบผลงานเดี่ยว หรือ ผลงานทีม ไม่เกิน 3 คน
3. เนื้อหาในคลิปต้องวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้า คู คลอง แห่งชาติ
4. ผลิตผลงานไวรั ล คลิ ป ความยาว 2-3 นาที ภายใต้หั ว ข้อ “Save River คืนน้้าใสให้ แม่น้า คู คลอง”
เพื่ อ ถ่ า ยทอดมุ ม มอง สถานการณ์ ข องแม่ น้ า คู คลอง ในประเทศไทย ตลอดจนแนวทางการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรน้้า ในรูปแบบคลิปวิดีโอ โดยไม่จ้ากัดรูปแบบการน้าเสนอเทคนิคการถ่ายท้า เทคนิคการผลิต และ
การตัดต่อ พร้อมค้าอธิบายรายละเอียดผลงาน มีเนื้อหาน่าสนใจ เพื่อดึงดูดให้ผู้ชมเกิดการแชร์ หรือบอกต่อ
ขนาดความละเอียดของไฟล์ไม่ตา้่ กว่า 720p ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ทีมละ 1 ผลงาน เท่านัน!!!
5. ส่งผลงานพร้อมใบสมัครที่ saveriver.dwr2020@gmail.com ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2563
6. สามารถ Download ใบสมัคร และ Logo หน่วยงาน ได้ที่ shorturl.at/bINQ3 หรือสแกน QR Code
7. ประกาศผลผ่าน www.dwr.go.th และ Facebook Fanpage กรมทรัพยากรน้า
ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เกณฑ์การตัดสิน
1. เนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์และประเด็นที่ก้าหนด
2. วิธีการสื่อสารเรื่องราวสามารถส่งเสริมและสร้างความเข้าใจ
ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้า คู คลอง ได้ถูกต้อง
3. ความคิดสร้างสรรค์เทคนิคในการน้าเสนอโดนใจคณะกรรมการ
4. วิธีการเล่าเรื่อง (เรื่องราวน่าสนใจ เข้าใจง่ายและน่าติดตาม)
5. คุณภาพการผลิต (ความสมบูรณ์ของภาพและเสียง)
รวมทังสิน
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เงื่อนไขในการส่งผลงานตลอดโครงการ
1. ผลงานทั้ งหมด หรื อ ส่ ว นหนึ่ งส่ ว นใดในคลิ ป ที่ส่ ง เข้ าร่ ว มโครงการจะต้อ งเป็ นผลงานต้ นฉบับ ที่ ไ ม่เ คย
ส่ง เข้าประกวด หรือได้รั บรางวัลใดๆ มาก่อน หากคณะกรรมการตรวจพบขอสงวนสิ ทธิ์ในการเข้าร่ว ม
โครงการ
2. ผลงานจะต้ อ งไม่ ล บหลู่ ต่ อ สถาบั น ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์ เเละต้ อ งไม่ ส ร้ า งความเเตกเเยก
โดยไม่เหมาะสม
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ละเมิดในทางลิขสิทธิ์ใดๆไม่ผิดกฎหมาย ไม่ก้าวล่วงในเรื่องสิทธิส่วนบุคคล
และไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม ทั้งนี้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้ เดียว ในกรณี
ผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์อื่นใดของบคุคลอื่น
4. ผู้จัดงานจะเก็บรักษาผลงานที่ผ่านการประกวดทุกชิ้นไว้โดยไม่มีการยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น ผลงานเเละเอกสาร
การสมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือกจะไม่มีการส่งคืนผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิ้น
5. ข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว ของผู้ เ ข้ า ร่ ว มการประกวดทุ ก คนที่ ก รอกรายละเอี ย ดไว้ ใ นใบสมั ค รจะถู ก เก็ บ รั ก ษาไว้
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
6. คลิ ป ผลงานทั้ ง หมดที่ ส่ ง เข้ า ประกวดถื อ เป็ น ลิ ข สิ ท ธิ์ ข องกรมทรั พ ยากรน้ า เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการ
ประชาสัมพันธ์
7. ตลอดระยะเวลาโครงการผู้ จั ด งานมี สิ ท ธิ์ป รับ ปรุ ง เปลี่ ย นเเปลงเเก้ ไขกฎข้อ บัง คับ ต่ างๆ ได้ ต ามความ
เหมาะสม โดยไม่ต้องเเจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง
รางวัลเดียว ทั้งนี้ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดที่ไม่ถูกต้องตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่ได้รับการ
พิจารณา และแม้ว่าจะได้รับการพิจารณาได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากมีการท้วงติงถึงการท้าผิด
กติกาข้อใดข้อหนึ่งของวีดีโอที่ได้รับรางวัลไปแล้ว และสามารถพิสูจน์ได้ว่ าท้าผิดกติกา ผู้จัดงานสามารถ
ยกเลิ ก และเปลี่ ย นแปลงการตัด สิ น รวมทั้งขอคืน รางวัล ได้ ภายใน 1 เดือ น นั บจากวัน ที่ประกาศผล
การตัดสิน
9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ
- คุณดิษรา ใหญ่กว่าวงษ์ โทร. 096-5695635
- คุณรณันธร สุภาฉัตร โทร. 081-6155949
- คุณลลิตา รุ่งเรืองกลกิจ โทร. 095-9358819
Email : saveriver.dwr2020@gmail.com หรือ
Line Official: @767goyli

