โครงการประกวดคลิปวิดีโอ
หัวข้อ “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร”
ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 9,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
คณะสิ่ งแวดล้อมและทรั พยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งมั่นพัฒ นา
คุณภาพการศึก ษา การวิจั ย และการบริ การวิช าการ ด้านสิ่ งแวดล้ อมและทรัพยากรมาไม่น้อยกว่า 45 ปี
นอกจากพันธกิจหลักเชิงวิชาการแล้ว คณะยังให้ความสาคัญเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมทางด้านสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากร ซึ่งกาหนดเป็น ยุทธศาสตร์ของคณะด้านการชี้นาการรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้คณะเล็งเห็นว่า
เยาวชนในปั จ จุ บั น มี ค วามตระหนั กและตื่ น ตั ว ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและทรัพ ยากรมากยิ่ ง ขึ้น อี ก ทั้ ง มี ค วามรู้
ความสามารถในการสื่อสารเรื่องราวต่างๆ ให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น
ดังนั้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอเชิญชวนเยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปีบริบูรณ์ ร่วมส่งผลงานประกวดคลิป
วิดีโอ หัวข้อ “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร” ด้วยมุ่งหวังว่าคลิปวิดีโอดังกล่าวจะสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้เยาวชนมีจิตสานึก เห็นคุณค่า และรู้วิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรให้ยั่งยืนสืบไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปีบริบูรณ์ แสดงความสามารถในการผลิต
คลิปวิดีโอด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
2. เพื่อใช้คลิปวิดีโอในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรให้กับ
เยาวชนต่อไป
คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
1. เยาวชน อายุระหว่าง 15-25 ปีบริบูรณ์
2. มีสมาชิกในทีมได้ไม่เกิน 5 คน (ส่งในนามบุคคลหรือเป็น ทีม แต่สมาชิกทุกคนจะต้องอายุ มีระหว่าง
15-25 ปีบริบูรณ์)
3. ส่งผลงานได้ไม่จากัดจานวนชิ้นงาน
เอกสารและหลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครและหลักฐานประกอบการส่งประกวด (สาเนาบัตรประจาตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา/สาเนา
บัตรประชาชน)
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2. ไฟล์คลิปวิดีโอต้นฉบับต้องมีความละเอียดไม่น้อยกว่า Full HD (1920x1080 Pixel) และบันทึกเป็น
ไฟล์นามสกุล AVI, MPEG4, MP4, MPG, WMV หรือ MOV มีความยาวระหว่าง 3-7 นาที พร้อม
แนวคิดในการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอมีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
แนวความคิดการประกวด
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถเลือกแนวคิด ที่กาหนดไว้ เพื่อออกแบบคลิปวิดีโอได้ตามความคิด
สร้างสรรค์ของตนเอง โดยจะต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อ “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร” และ
ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ คือ เยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปี
แนวคิด : ปลูกสร้างจิตสานึก
สื่อสารเพื่อสร้ างความรู้ ให้ เกิด ความตระหนักและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากร และ
ผลกระทบจากการกระทาของคนที่ทาให้เกิดจากความเสื่อมโทรมหรือร่อยหรอของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
แนวคิด : การลงมือแก้ไข/ปฏิบัติจริง
สื่อสารเพื่อบอกวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร โดยกระทาให้เห็นถึงการใช้สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรอย่างประหยัดและฉลาด หรือวิธีการฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่เสื่อมโทรมหรือร่อยหรอให้ดี
ขึ้น
แนวคิด : การเฝ้าระวัง
สื่อสารเพื่อสร้างความรู้และบอกวิธีการติดตามหรือตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร และผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์
ทั้งนี้ สามารถดูคลิปวิดีโอเพื่อเป็นตัวอย่างได้ที่ https://goo.gl/dCRXGk
กติกาและเงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด
1. คลิปวิดีโอไม่จากัดรูปแบบวิธีนาเสนอและวิธีถ่ายทา อาจอยู่ในรูปแบบสารคดี แอนิเมชั่น ละครหรือ
ภาพยนตร์สั้น
2. คลิปวิดีโอจะต้องมีเนื้อหาน่าสนใจ เข้าใจง่าย และตรงกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ คือ เยาวชน
อายุระหว่าง 15-25 ปี
3. คลิปวิดีโอที่ส่งประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ไม่
เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, YouTube เป็น
ต้น) และเป็ นผลงานที่ผู้ส่ งเข้าประกวดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิได้ทาซ้า คัดลอก เลี ยนแบบ หรือ
ดัดแปลงของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ (รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ ลิขสิทธิ์)
4. คลิปวิดีโอต้องมีความละเอียดไม่น้อยกว่า Full HD (1920x1080 Pixel)
5. คลิปวิดีโอบันทึกเป็นไฟล์นามสกุล AVI, MPEG4, MP4, MPG, WMV หรือ MOV มีความยาวระหว่าง
3-7 นาที พร้อมแนวคิดในการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอมีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
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6. ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจพบภายหลังว่า ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดละเมิดกติกาและเงื่อนไขในการ
ส่งผลงานเข้าประกวด คณะกรรมการจะขอคืนเงินรางวัลและและประกาศนียบัตร และจะมอบรางวัล
และประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่มีคะแนนสูงสุดในลาดับถัดไป
7. ผลงานที่ ส่ ง เข้ า ประกวดทั้ ง หมด เป็ น ลิ ข สิ ท ธิ์ ข อง คณะสิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถนามา
ดัดแปลงเพื่อความเหมาะสม และให้เครดิตแก่ผู้ผลิตผลงานนั้นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ผลิตผลงานทราบ
ล่วงหน้า
8. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
ลิขสิทธิ์
1. ไม่อนุญาตให้ใช้เพลง ภาพถ่าย ภาพวาด และภาพเคลื่อนไหวที่มีลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม สามารถ
ใช้ได้เพียงเพลงประกอบที่ไม่มีลิขสิทธิ์เท่านั้น
2. ในกรณีที่จาเป็นต้องใช้เพลง ภาพถ่าย ภาพวาด และภาพเคลื่อนไหวที่มีลิขสิทธิ์ ต้องได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน
3. เนื่องจากไม่ประสงค์ให้เกิดปัญหาการละเมิด กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา หาก
เกิดกรณีการฟ้องร้องขึ้น ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วย
ตนเอง และต้องเร่งดาเนินการแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
หลักเกณฑ์การตัดสิน
1. รอบแรก ตัดสินจากความนิยมของสื่อสังคมออนไลน์
 คณะผู้ จั ด งาน เป็ น ผู้ เ ผยแพร่ ผ ลงานที่ ส่ ง ประกว ดผ่ า นช่ อ ง
EN-Channel
(https://www.youtube.com/envimahidol) และผลงานที่ มี จ านวนผู้ ถู ก ใจ (กด Like)
สูงสุด 5 ลาดับแรก จะผ่านเข้าสู่รอบสองของการตัดสินจากคณะกรรมการ
2. รอบสอง ตัดสินจากคณะกรรมการ 100 คะแนน
 เนื้อหาสอดคล้องกับประเด็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ
 ความคิดสร้างสรรค์
 เทคนิคการนาเสนอแปลกใหม่น่าสนใจ

40 คะแนน
40 คะแนน
20 คะแนน
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รางวัล
1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จานวน 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จานวน 1 รางวัล
2. รางวัลชมเชย เงินรางวัล จานวน 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จานวน 2 รางวัล
ระยะเวลาการดาเนินการ
1. กาหนดเวลาการส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 กรกฎาคม 2561
2. เผยแพร่คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดผ่านสื่อออนไลน์ ช่อง EN-Channel เพื่อให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมใน
ตัดสิน ตั้งแต่ 6-20 สิงหาคม 2561
3. คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
4. ประกาศผลการประกวด ภายในวันที่ 15 กันยายน 2561
5. มอบรางวัลและประกาศนียบัตร ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ณ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 26 กันยายน 2561
วิธีการส่งใบสมัครและผลงาน
1. ดาวน์ โ หลดรายละเอี ย ดและใบสมั ค รได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ ข องคณะสิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล (http://www.en.mahidol.ac.th) หรือสแกน QR Code

2. ส่งใบสมัครและผลงานด้วยตนเอง (แผ่น DVD จานวน 2 แผ่น) ในวันและเวลาราชการ หรือส่งทาง
ไปรษณียท์ ี่
คุณสุภาวดี จาปาลา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตาบลศาลายา
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็น สาคัญ และขอความร่วมมือให้
จัดส่งเป็นไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการตรวจสอบ
3. ส่ ง ใบสมั ค รและผลงานช่ อ งทางออนไลน์ ที่ อี เ มล pakorn.sri@mahidol.edu ภายในวั น ที่ 31
กรกฎาคม 2561
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
1. คุณสุภาวดี จาปาลา โทร. 02 441 5000 ต่อ 2111
2. คุณภากร ศรีมโนภาษ โทร. 02 441 5000 ต่อ 3309

