
โครงการสรางแนวคิดผลิตสื่อ มทร.ศรีวิชัย
“RMUTSV BRANDING”

**********

กองประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย สงผลงาน
เขารวมการประกวดคลิปวิดีโอ ในโครงการ สรางแนวคิดผลิตสื่อ มทร.ศรีวิชัย “RMUTSV BRANDING” ตอน ที่นี่ ...
ราชมงคลศรีวิชัย ทุนการศึกษาพรอมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค :
เพ่ือนักศึกษามีสวนรวมในการผลิตสื่อวีดีทัศนในการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยสูสาธารณชนภายนอก

คุณสมบัติผูสมัคร :
เปนนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย และกําลังศึกษาอยู ไมจํากัดชั้นป และทุกคณะ

เกณฑการประกวด :
1. ผูเขารวมประกวดคลิป สามารถสงคลิปวีดีโอมารวมประกวดไดทั้งหมดไมเกิน 3 คลิป
2. รูปแบบที่นําเสนอจะตองมีความเหมาะสม ไมสื่อไปทางลามกอนาจาร หมิ่นประมาทผูอ่ืน ดูหมิ่น เสียดสี

สรางความขัดแยง ไมขัดตอศีลธรรมอันดีงามของสังคม ไมใชถอยคําที่เปนการดูถูก และกอใหเกิดความ
แตกแยกในสังคม และลอแหลมตอกฏหมาย

3. เนื้อหาคลิปวิดีโอ มีความยาว 3 นาที พรอมตั้งชื่อคลิปผลงาน
4. สามารถถายทําคลิปโดยไมจํากัดอุปกรณถายทํา อาทิ กลองถายวีดีโอ กลองโทรศัพทมือถือ เปนตน

และไมจํากัดเทคนิคในการถายทําหรือตัดตอใดๆ
5. ขอบเขตของเนื้อหาในคลิปที่สงเขาประกวด จะตองมีเนื้อหาเก่ียวกับการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย

โดยไมจํากัดเทคนิคในการนําเสนอผลงาน (โดยตองมีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย หรืออัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยอยูในคลิปวิดีโออยางใดอยางหนึ่ง ปรากฏใหเห็นในคลิปวีดีโอ)



6. ความละเอียดของไฟลผลงาน ไมต่ํากวา 720p (1280 x 720) ประเภทไฟล wmv, mpg, mp4,
หรืออ่ืนๆ และผูเขารวมประกวดคลิปจะตองสง STORY BOARD ขนาด A4 หนาละไมเกิน 2 เฟรม
สงเปนเอกสาร ในรูปแบบไฟล .pdf และบันทึกลงในสื่อบันทึก CD-ROM สงมายังกองประชาสัมพันธ

7. ในกรณีที่ผูสมัครนําเอาเพลง ภาพ และสิ่งอ่ืนใดที่บุคคลอ่ืนเปนเจาของกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทาง
ทรัพยสินทางปญญาอ่ืน หรือสิทธิใดๆ มาใชในการทําผลงาน จะตองไดรับอนุญาตจากเจาของกรรมสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทางทรัพยสินทางปญญาอ่ืน ผูเขาประกวดจักตองใหเครดิตเจาของผลงานนั้นๆ ดวยใน
กรณีที่มกีาร ละเมิดลิขสิทธิ์ ถามีการตรวจสอบพบภายหลัง จะถือเปนโมฆะ และผูประกวดตอง
รับผิดชอบทั้งหมด

8. คลิปวีดีโอที่สงเขาประกวดจะตองไมเคยเผยแพรในที่สาธารณะ หรือเคยไดรับรางวัลใดๆ มากอน และ
ผลงานที่สงเขาประกวด ใหถือเปนกรรมสิทธิ์ของทางมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งการนําผลงานดังกลาวมา
ทําซ้ํา ดัดแปลง หรือเผยแพรตอสาธารณชน ไมวาจะในเอกสาร หรือสื่อรูปแบบอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม
เพ่ือการประชาสัมพันธ ที่มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเห็นสมควร โดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา

9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด

เกณฑการใหคะแนน :
- ความสอดคลองของเนื้อหา การเรียบเรียง ภาพรวมของเนื้อหา 40 คะแนน
- ความคิดสรางสรรค แนวคิด การนําเสนอเรื่องราวที่นาสนใจ 30  คะแนน
- คุณภาพของภาพ / เสียง และเทคนิคการตัดตอผลงาน 20  คะแนน
- ความเหมาะสมของระยะเวลา 10  คะแนน

รวมคะแนนท้ังสิ้น 100  คะแนน

รางวัล :
- รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 8,000 บาท พรอมเกียรติบัตร
- รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 6,000 บาท พรอมเกียรติบัตร
- รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 4,000 บาท พรอมเกียรติบัตร
- รางวลัชมเชย ทุนการศึกษา 2,000 บาท (จํานวน 2 รางวัล) พรอมเกียรติบัตร

หลักฐานการสมัคร :
- ใบสมัครรวมโครงการ
- สําเนาบัตรประชาชน
- สําเนาบัตรนักศึกษา
- รูปถายเจาของผลงาน ขนาด 2 นิ้ว (รูปสุภาพ หนาตรง ไมสวมแวนกันแดด หรือหมวก)
- CD หรือ DVD ผลงาน (ผลงาน+Story Board)
- Story Board ผลงาน จํานวน 1 ชุด



ระยะเวลาการประกวด :
- เปดรับผลงาน ตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2558 - 25 มีนาคม 2559 (ในวัน - เวลาราชการ)
- ประกาศวันที่ 28 มีนาคม 2559 ทาง http://pr.rmutsv.ac.th/
- มอบเงินรางวัลและประกาศนียบัตรในวันที่ 30 มีนาคม 2559 โดยผูอํานวยการกองประชาสัมพันธ

สงผลงานไดท่ี :
* ชองทางการสงผลงาน
1. สงผลงานดวยตัวเองไดที่ กองประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2. สงทางไปรษณียมายัง

(ประกวด RMUTSV BRANDING)

กองประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1  ถนนราชดําเนินนอก ตําบลบอยาง  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  90000

แนบใบสมัคร + ผลงานในรูปแบบ CD หรือ DVD (วงเล็บมุมซอง “ประกวด RMUTSV BRANDING”)
(หากสงทางไปรษณียจะตองจัดสงภายในวันท่ี 21 มีนาคม 2559 โดยนบัวันประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ)

สอบถามรายละเอียด :
กองประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 0-7431-7100 ตอ 9 หรือ 1539

หมายเหตุ :
กรุณารับรองสําเนาถูกตองของสําเนาบัตรประชาชน / สําเนาบัตรนักศึกษา มาพรอมใบสมัคร


