Faculty of Science on My Mind
การประกวดคลิปวีดีโอสัน้ แห่ งความประทับใจและความทรงจาที่ดี ในโอกาสครบรอบ 60 ปี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1. หัวข้ อการประกวดคลิปวีดีโอ :
1.1 คลิปวีดีโอแห่งความประทับใจ ความทรงจาที่ดี คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
2. ประเภทผู้เข้ าประกวด : บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ / ศิษย์เก่า / ศิษย์ปัจจุบนั / ผู้ที่สนใจ
3 รางวัลการประกวด ได้ แก่
1. รางวัลชนะเลิศ

เงินรางวัล 5,000.-บาท พร้ อมเกียรติบตั ร

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เงินรางวัล 3,000.-บาท พร้ อมเกียรติบตั ร

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เงินรางวัล 2,000.-บาท พร้ อมเกียรติบตั ร

4. รางวัลชมเชย 5 รางวัล

รางวัลละ 500.- บาท

พร้ อมเกียรติบตั ร

4. กติการการส่ งภาพเข้ าประกวด
4.1 เป็ นคลิปวีดีโอสันความยาวไม่
้
เกิน 3 นาที ส่งเข้ าร่วมประกวดได้ ไม่เกิน 3 คลิป วีดีโอ
4.2 คลิปวีดีโอที่สง่ เข้ าประกวดจะต้ องเข้ ากับแนวคิด และตอบสนองหัวข้ อการประกวดที่กาหนด
4.3 ผู้สง่ คลิปวีดีโอเข้ าประกวด จะได้ รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
5. ข้ อตกลงการสมัครเข้ าแข่ งขัน
5.1 เจ้ าหน้ าที่ , กรรมการ และผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับเจ้ าหน้ าที่และกรรมการในการประกวดครัง้ นี ้ไม่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ า
ร่วมประกวด
5.2 ผู้ที่สง่ คลิปวีดีโอเข้ าประกวดจะต้ องเป็ นผู้ถ่ายทาคลิปนันๆ
้ ด้ วยตนเอง ห้ ามนาคลิปวีดีโอของผู้อื่นมาส่งหรื อส่งในนาม
ผู้อื่นโดยเด็ดขาด
5.3 คลิปวีดีโอที่สง่ เข้ าประกวดจะต้ องเป็ นคลิปวีดีโอเชิงสร้ างสรรค์ ไม่สง่ ผลกระทบใดๆต่อ ภาพลักษณ์ของคณะฯ รวมทัง้
การถ่ายทาในเวลากลางคืนให้ เป็ นไปตามกฎในการเข้ าสถานที่ของคณะฯ อย่างเคร่งครัด
5.4 คลิปวีดีโอที่สง่ เข้ าประกวดต้ องไม่เคยได้ รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่วา่ จะเป็ นการประกวดในเวที
สาธารณะ หรื อการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรื อองค์กรอื่นใด
5.5 ไฟล์คลิปวีดีโอจะตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของผู้จดั งาน แต่ลขิ สิทธิ์ของคลิปวีดีโอยังคงเป็ นของ ผู้ถ่ายทาอย่างสมบูรณ์ ทังนี
้ ้
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีสทิ ธิในการใช้ ประโยชน์และเผยแพร่คลิปวีดีโอ เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร
ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้ าของลิขสิทธิ์ โดยคณะฯ จะระบุชื่อเจ้ าของผลงานให้ ทกุ ครัง้ ที่นาไปใช้
5.10 การส่งคลิปวีดีโอเข้ าร่วมประกวดในครัง้ นี ้ ให้ ถือว่าผู้สง่ ภาพเข้ าประกวดเข้ าใจและตกลงปฏิบตั ิตามกติกาดังกล่าว
ข้ างต้ นการตัดสินของคณะกรรมการให้ ถือเป็ นที่สิ ้นสุด
6. หลักเกณฑ์ การตัดสิน
6.1 พิจารณาจากความสอดคล้ องถึงหัวข้ อ “คลิปวีดีโอแห่งความประทับใจ ความทรงจาทีด่ ี คณะวิทยาศาสตร์
ม.มหิดล” และ “บุคคล สถานที่ ”
6.2 ความยากง่ายและเทคนิคการถ่ายทา

6.3 ความคิดสร้ างสรรค์ในการถ่ายทา แนวคิดในการนาเสนอ
7. การสมัคร
7.1 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่ http://science.mahidol.ac.th/60thmusc/
7.2 โดยผู้เข้ าร่วมประกวดจะต้ องกรอกเอกสารและมีหลักฐานประกอบที่สมบูรณ์พร้ อมสาเนาบัตรประชาชนเซ็นต์
รับรองสาเนาถูกต้ อง
7.3 รั บ สมั ค รตัง้ แต่ วัน ที่ 2 กรกฎาคม 2561 - วัน ที่ 31 สิ ง หาคม 2561 ส่ ง คลิ ป วี ดี โอและใบสมัค รได้ ทาง E-mail :
panida.pra@mahidol.edu
8. ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่ อผู้ได้ รับ รางวัล ทุก ประเภท ในวัน ที่ 29 กัน ยายน 2561 ทาง http://science.mahidol.ac.th/60thmusc/
พร้ อมรับรางวัลในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ภายในงานวันคล้ ายวันสถาปนา 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์

