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หลักเกณฑ์ การประกวด Video clip
หัวข้ อ “การบริจาคอวัยวะ ร่ วมทาดีเพื่อพ่อ ส่ งต่ อความหวัง สร้ างชีวติ ใหม่ ”

………………………………………………………………………………………
1.วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อประชาสัมพันธ์การบริ จาคอวัยวะจากผูบ้ ริ จาคที่มีชีวติ และผูบ้ ริ จาคที่เสี ยชีวิตจากภาวะสมองตาย
1.2 เพื่อส่ งเสริ มให้บุคลากรและผูท้ ี่สนใจส่ งผลงานเข้าร่ วมการประกวดหรื อได้รับชมคลิปวิดีโอ มีความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริ จาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะ
2.คุณสมบัติของผลงานทีส่ ่ งเข้ าประกวด
2.1 คลิปวิดีโอ มีความยาวไม่เกิน 3 นาที
2.2 ผูส้ ่ งผลงานต้องผลิตเนื้ อหาและรู ปแบบของคลิปวิดีโอด้วยตนเอง ห้ ามคัดลอก หรื อนาผลงานของผูอ้ ื่น
ส่ งเข้าประกวด
2.3 ขอบเขตของเนื้ อหาในผลงานที่ส่งเข้าประกวดอยูภ่ ายใต้หัวข้อ “การบริจาคอวัยวะ ร่ วมทาดีเพื่อพ่ อ ส่ ง
ต่ อความหวัง สร้ างชีวติ ใหม่ ” จะต้องมีเนื้อหาที่ถูกต้องและส่ งเสริ มเกี่ยวกับการบริ จาคอวัยวะ
2.4 ไม่จากัดเทคนิคและนวัตกรรมในการผลิต และรู ปแบบวิธีการนาเสนอ
2.5 ผลงานที่ ส่ ง เข้า ประกวด ต้ อ งเป็ นผลงานที่ไ ม่ เ คยส่ งเข้ า ประกวด หรื อ เผยแพร่ ใ นสื่ อ ใดๆ มาก่ อ น
2.6 ผูส้ ่ งผลงานเข้าประกวด ต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อลิขสิ ทธิ์ ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสี ยง คลิปวิดีโอ
ซอฟต์แวร์ หรื อรายละเอียดอื่นใด ที่ใช้ในการผลิตผลงาน และต้ องไม่ ละเมิดกฎหมายว่ าด้ วย ลิขสิ ทธิ์และทรั พย์ สิน
ทางปั ญญา ในกรณี ที่มีการละเมิดลิ ขสิ ทธิ์ ทางผูจ้ ดั โครงการฯ จะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากมีการ
ตรวจสอบพบภายหลัง ผลการตัดสิ นจะถือเป็ นโมฆะและถูกเรี ยกรางวัลคืน
2.7 ความละเอียดของไฟล์ผลงานไม่ต่ ากว่าระดับ FHD (1920x1080 (30fps)) แนวนอน 16:9 ต้องเป็ นไฟล์
นามสกุล .mp4
2.8 ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดถื อเป็ นลิ ขสิ ทธิ์ ร่ วมของศูนย์ปลู กถ่ายอวัยวะ ภายใต้ศูนย์เพื่อความเป็ นเลิ ศ
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2.9 ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
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3.การส่ งผลงานและการตัดสิ น
รอบคัดเลือก
1. ส่ งผลงานภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
2. อัพโหลดผลงานผ่าน Google Drive และแชร์ Link ผ่าน Gmail : ramaorgantx@gmail.com พร้อมแนบ
สาเนาบัตรประชาชนของเจ้าของผลงาน
3. ประกาศผลการตัดสิ นรอบคัดเลือก 5 ผลงานที่ผา่ นเข้ารอบทาง Facebook fan page : ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2565
4.ประกาศผลการตัดสิ นรอบชิงชนะเลิศ ในวันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๑ ศูนย์
การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ และทาง Facebook fan page: ศู นย์ปลู กถ่ายอวัยวะ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี
4.เกณฑ์ การตัดสิ น
รอบคัดเลือก
1. เนื้อหาของคลิปวิดีโอมีความสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด (40 คะแนน)
2. การนาเสนอคลิปวิดีโอมีความคิดสร้างสรรค์ โดดเด่น ไม่ซ้ าใคร และน่าสนใจ (30 คะแนน)
3.การเรี ยบเรี ยงเรื่ องราว เทคนิ คการเล่าเรื่ อง/ถ่ายทา การแสดง หรื อการนาเสนอ มีความน่าสนใจ และสร้าง
ความประทับใจต่อผูช้ ม (20 คะแนน)
4. มีการใช้ภาษาและดนตรี ประกอบที่มีความเหมาะสม กลมกลืน มีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและชัดเจน
(10 คะแนน)
ผลงานที่ ผ่านเข้ารอบคัดเลื อก จะได้รับการเผยแพร่ สู่สาธารณะบนแพลตฟอร์ มออนไลน์ทาง YouTube:
Organ Tx center และทาง Facebook fan page: ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อเปิ ด
โอกาสให้ประชาชนทัว่ ไปได้รับชมและร่ วมแสดงความคิดเห็น
รอบชิงชนะเลิศ
1. เนื้อหาของคลิปวิดีโอมีความสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด (30 คะแนน)
2. การนาเสนอคลิปวิดีโอมีความคิดสร้างสรรค์ โดดเด่น ไม่ซ้ าใคร และน่าสนใจ (30 คะแนน)
3. การใช้ภาษาและการสื่ อสาร ชัดเจน เข้าใจง่าย ตรงประเด็น (20 คะแนน)
4. POPULAR VOTE ผ่าน Facebook fan page: ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
โดยนับคะแนนจากจานวนยอด Like (20 คะแนน) มีรายละเอียด ดังนี้
จานวนยอด Like อันดับ 1 = 20 คะแนน
จานวนยอด Like อันดับ 2 = 19 คะแนน
จานวนยอด Like อันดับ 3 = 18 คะแนน
จานวนยอด Like อันดับ 4 = 17 คะแนน
จานวนยอด Like อันดับ 5 = 16 คะแนน

