
 
 

๑ 

 

 
โครงการประกวดภาพยนตรส้ั์น (Clip VDO) เรื่อง “การลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” 

 
ผู้รับผิดชอบ คณะอนุกรรมการภาคประชาชน/สังคม ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 

 

หลักการและเหตุผล 
   ปัจจุบันพบว่าวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ท าให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ซึ่งเป็นปัญหาทั้ง

ระดับบุคคล ครอบครัวและระดับสังคม  นอกจากการให้ความรู้กับวัยรุ่นแล้ว ทางหนึ่งที่จะมีส่วนช่วยลด
ปัญหาดังกล่าวคือ ท าให้นักเรียน/นิสิต/นักศึกษาได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวด้วยตนเองและมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องการลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยคาดหวังว่าจะเป็นการ
แก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยมีหน้าที่
โดยตรงในการร่วมแก้ไขปัญหานี้ โดยอาศัยความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม คณะอนุกรรมการภาค
ประชาชน/สังคม ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย จึงได้จัดท า “โครงการประกวดคลิปวิดีโอเรื่อง 
การลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียน/นิสิต/นักศึกษาได้มีกิจกรรมค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ใน

วัยรุ่นด้วยตนเอง โดยสร้างเป็นภาพยนต์สั้น (Clip VDO) 
๒. เพ่ือให้นักเรียน/นิสิต/นักศึกษาได้ตระหนักถึงปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
๓. เพ่ือให้นักเรียน/นิสิต/นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในการไม่ก่อให้เกิดปัญหาการ          

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
 

กลุ่มเป้าหมาย ๑. นักเรียนชั้นมัธยมต้น มัธยมปลาย และนักเรียนอาชีวะ 
   ๒. นิสิต/นักศึกษา วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่า  

รูปแบบ จัดประกวดภาพยนตร์สั้น (Clip VDO) 
 

เงินรางวัล มี ๖ รางวัล ในแต่ละกลุ่มพร้อมประกาศนียบัตร  
 - รางวัลที่ ๑    ๑๐,๐๐๐ บาท  

- รางวัลที่ ๒      ๘,๐๐๐ บาท  
- รางวัลที่ ๓      ๕,๐๐๐ บาท  
- รางวัลชมเชย ๓ รางวลั รางวัลละ    ๓,๐๐๐ บาท 

 

หมดเขตรับสมัคร   ภายในวันที่  ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ 
 

 
 
 

 

     

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 
THE ROYAL THAI COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND GYNAECOLOGISTS 

 ส  ำนกังำนเลขำธิกำร:  ชัน้ ๘ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี  เลขที่ ๒  ซอยศนูย์วิจยั ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
  กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐  โทรศพัท์: ๐-๒๗๑๖- ๕๗๒๑ -  ๒๒,  ๐-๒๗๑๖-๕๗๒๔   โทรสาร: ๐-๒๗๑๖-๕๗๒๐ 
  Website: http://www.rtcog.or.th    E-mail: pr_rtcog@rtcog.or.th   and   sc_rtcog@rtcog.or.th 

   

 



 
 

๒ 

 

รายละเอียดการประกวดภาพยนตร์สั้น (Clip VDO) เรื่อง “การลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” 
หลักเกณฑ์ 

๑) กติกา การส่งคลิปวิดีโอต้องเป็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายท าในความยาวไม่เกิน ๑๐ นาที เนื้อหาจะ
เป็นรูปแบบใดก็ตามท่ีสื่อถึง การลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (เช่น การปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ การใช้
วิธีการคุมก าเนิดชนิดต่าง ๆ ที่เหมาะสม เมื่อไม่สามารถหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ได้ เป็นต้น) 

๒) รูปแบบ  
- ส่งเป็นเดี่ยว หรือกลุ่ม   

    - ส่งมากกว่าหนึ่งผลงานได้ 
คุณสมบัติของผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด 

 - นักเรียนชั้นมัธยมต้น มัธยมปลาย และอาชีวศึกษา 

 - นิสิต/นักศึกษา วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่า  
 

เกณฑ์การตัดสินผลงาน (๑๐๐ คะแนน) 
๑.   เนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์   ๓๐ คะแนน 
๒.   ความคิดสร้างสรรค์    ๓๐  คะแนน 
๓.   ความสมบูรณ์ของผลงาน   ๒๐  คะแนน 
๔.   เทคนิคการผลิตผลงาน   ๒๐ คะแนน  

การตัดสิน มี ๒ ระดับ 
๑. คณะกรรมการคัดเลือก clip จ านวน ๖ ชิ้นน าขึ้น web site ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่ง

ประเทศไทย ที่ (www.rtcog.or.th)  
๒. ใช้คะแนนจากการโหวตของประชาชนที่เข้าชม 

 

คณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย 
ที่ปรึกษา   - ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญทางสูติศาสตร์ 

    นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และอาจารย์พิเศษ
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ประธาน    - ศ.คลินิก พญ.วบิูลพรรณ ฐิตะดิลก ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศ
ไทย 

กรรมการ   - คณะอนุกรรมการภาคประชาชน/สังคม ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 
- รศ.นพ.สุวิทย์ บุณยะเวชชีวนิ ผู้บริหารราชวิทยาลัยสูติฯ และประธาน

คณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพสตรี 
          - นพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง  ผู้อ านวยการส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย 

- ศ.นพ.สุพร เกิดสว่าง นายกสมาคมอนามัยการเจริญพันธุ์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
แห่งประเทศไทย 

          - ดร.วันวิสาช ์ชูชนม์ อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และส านักพิมพ์ไทยรัฐ 
- อาจารย์ประไพพิศ มุทิตาเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 

คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
    - รศ.ปัทมวดี จารุวร หัวหน้าภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง คณะนิเทศศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
          - คุณกรรณิกา ธรรมเกษร นักพูดและนักแสดง 

เลขานุการ - พญ.สุวรรณา อัศวพิริยานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการภาคประชาชน/สังคม 

http://www.rtcog.or.th/


 
 

๓ 

 

การส่งผลงานเข้าประกวด 
ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์บนซองเอกสารเป็น 

       ส าคัญ 
- เป็น DVD Clip ไม่จ ากัดรูปแบบการน าเสนอ 
- เนื้อหา ชี้ให้เห็น การลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  และแนะน าการป้องกันการตั้งครรภ์ 
- ท าเป็นไฟล์วิดีโอ นามสกุล AVI / MPEG / MOV / WMV ความละเอียดไม่ต่ ากว่า 

๖๔๐ x๔๘๐ ความยาว ไม่เกิน ๑๐ นาที  
- เนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อที่ก าหนด 
- ให้ใช้ภาษาสุภาพสามารถประชาสัมพันธ์ออกสื่อได้ 
- ผลงานต้องผลิตขึ้นใหม่  ไม่เป็นการคัดลอก  เลียนแบบ  ตัดต่อ  และไม่เคยน าไปเผยแพร่ใน

สื่อทกุประเภท (รวมทั้งอินเตอร์เน็ต)  
- ไม่เคยส่งผลงานประกวดที่ใดมาก่อน 
- ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นเป็นลิขสิทธิ์ของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 
- คลิปวิดีโอที่น าเข้าประกวดขอสงวนสิทธิ์น าไปเผยแพร่ใน web site ของราชวิทยาลัยสูตินรี

แพทย์แห่งประเทศไทย (www.rtcog.or.th) และในสาธารณะ หรือ สื่อ เพ่ือประโยชน์ต่อ
สังคมได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน หรือขออนุญาตกับเจ้าของคลิป 

- ผลการตัดสินของคณะกรรมการและการโหวตถือเป็นอันสิ้นสุด 
- Download ใบสมัครได้ที่ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย (www.rtcog.or.th) 

การส่งผลงาน 
๑)  ส่งแผ่น DVD ด้วยตนเองหรือ หรือทางไปรษณีย์ 

ที ่ส านักงานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยชั้น ๘ 
เลขที่ ๒ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี   

  ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๗๑๖-๕๗๒๑ – ๒๒ โทรสาร ๐-๒๗๑๖-๕๗๒๐ 

๒)  ทาง E-mail address: pr_rtcog@rtcog.or.th, sc_rtcog@rtcog.or.th  
 

ประกาศผลการประกวด ณ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย และทาง web site : 
www.rtcog.or.th 

 ๑) รอบแรก วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒) รอบท่ีสอง วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑) เพ่ือความรับรู้และตระหนักถึงปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น แก่นักเรียนระดับมัธยม 

อาชีวะ และนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย 
๒) ได้ผลงานที่จะน าไปเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ 
๓) สร้างรูปแบบของเพ่ือนช่วยเพื่อน 
๔) วัยรุ่นมีความรู้ความเข้าใจต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ลดปัญหาในระยะยาว 

……………………………………………………. 
 

http://www.rtcog.or.th/
http://www.rtcog.or.th/
mailto:pr_rtcog@rtcog.or.th
mailto:sc_rtcog@rtcog.or.th
http://www.rtcog.or.th/


 
 

๔ 

 

ใบสมัครประกวดภาพยนตร์สั้น (clip vdo ) เรื่อง การลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
จัดโดย อนุกรรมการภาคประชาชน/สังคม ราชวิทยาลัยสตูินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 

******************** 

๑. ชื่อผู้สมัคร/สมาชิกพร้อมส าเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษาชื่อ ทีม.......................................................................  
๑.  ชื่อ.................................................................... ........ชั้น…….................มือถือ................................................ 
๒.  ชื่อ............................................................................ชั้น... .………..........มือถือ................................................ 
๓.  ชื่อ............................................................................ชั้น...…….…..........มือถือ................................................ 
๔.  ชื่อ............................................................................ชั้น...…….…..........มือถือ................................................ 
๕.  ชื่อ............................................................................ชั้น...…….…..........มือถือ................................................ 
 

๒. ชื่อสถานศึกษา ........................................................................................ ....................................................... 
ที่ตั้งเลขท่ี...................หมู่ที่.....................ถนน........................................ต าบล/แขวง.......................................... 
อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด.................... ...........................รหัสไปรษณีย์.............................. 
โทรศัพท์........................................................... .......................โทรสาร................................................................ 
 

๓.ชื่อหัวหน้าทีม................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์...................................................................E-mail................................................................................ 
 

๔. ข้าพเจ้าและคณะยอมรับผลการตัดสินของคณะกรรมการและยินดีมอบผลงานที่ส่งเข้าประกวดให้เป็นลิขสิทธิ์ 
ของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย สามารถน าไปใช้เผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อสังคมได้โดยไม่ต้องจ่าย
ค่าตอบแทนใดๆ 
 

๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า clip vdo ดังกล่าวนั้น ข้าพเจ้าได้จัดท าข้ึนเอง โดยมิได้คัดลอก หรือลอกเลียนจากผลงานของ 
ผู้อื่น 
 

   ลงชื่อ.................................................... .................หวัหน้าทีมหรือผู้สมัคร 
         (....................................................................) 


