


 

หลักเกณฑ์การประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ วิทยาการเรียนรู้สู่วิถีชุมชน ” 
------------------------------------ 

  คณะวิทยาการจัดการ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ วิทยาการเรียนรู้สู่
วิถีชุมชน ” เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีการด าเนินชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น 
เกิดความสัมพันธ์ที่ดีทั้งต่อเพ่ือนและชุมชน และสามารถน าความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ประโยชน์
ได้จริง โดยมีรายละเอียดการประกวด ดังต่อไปนี้ 
  เกณฑ์การรับสมัคร 
  1. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด 

๑.1 มีสถานภาพเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร  
       1.2 สามารถส่งผลงานในนามบุคคล หรือเป็นทีม (ประเภททีม ๆ ละไม่เกิน 3 คน)  
        

  2. เกณฑ์การรับสมัคร 
   2.1 ส่งผลงานได้เพียงทีมละ 1 ผลงาน เนื้อหาคลิปวิดีโอ มีความยาวไม่เกิน 5 นาที  
   2.2 พ้ืนที่เป้าหมายในการประกวดคลิปวิดีโอ คือ จังหวัดก าแพงเพชร 
   2.3 ขอบเขตของเนื้อหาในคลิปที่ส่งเข้าประกวดภายใน หัวข้อ “ วิทยาการเรียนรู้   
สู่วิถีชุมชน ” จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น แบบแผนในการด าเนินชีวิตที่
ดีงามที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาในชุมชนท้องถิ่น วัฒนธรรมมีพ้ืนฐานมาจากสิ่งแวดล้อม เช่น สภาพภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ ศาสนา และความเชื่อ อาทิเช่น อาหารพ้ืนบ้าน การละเล่นพ้ืนบ้าน ตลาดชุมชน ภาษา ศิลปกรรม 
โบราณคดี ดนตรี และชีวิตความเป็นอยู่ โดยไม่จ ากัดเทคนิคในการน าเสนอผลงาน ชื่อคลิปผลงานนี้ขึ้นอยู่กับ
ผู้สมัครเอง โดยต้องมีชื่อของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในท้ายเครดิต 

2.4 ผลงานคลิป ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ และ     
ไม่เคยถูกเผยแพร่ที่ใดมาก่อนหรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน 
   2.5 ผลงานคลิป ต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้
ถ้อยค าที่เป็นการดูถูกดูหมิ่น เสียดสีและก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม รวมถึงต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ 
ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น 

   2.6 ผู้ส่งผลงานการประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา 
ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟแวร์หรืออ่ืนใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ 
และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดกิจกรรม ฯ ไม่ มีส่วนในการ
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลัง จะถือเป็นโมฆะและ      
ถูกเรียกรางวัลคืน 
   2.7 ความละเอียดของไฟล์ผลงานไม่ต่ ากว่า 720 p (1280 x 720) ประเภทไฟล์ 
wmv, mpg mp4, mov, flv 



        2.8 คณะวิทยาการจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไข
ต่าง ๆ ของการประกวดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

2.9 ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และผู้สร้างสรรค์ผลงาน โดยคณะวิทยาการจัดการพึงมีสิทธ์ที่จะแก้ไข 
ดัดแปลง โดยไม่จ าเป็นต้องขออนุญาตผู้สร้างสรรค์ผลงาน 

2.10 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

  3. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลงาน 

3.1 ความคิดสร้างสรรค์   20 คะแนน 
3.2 เนื้อหา    20 คะแนน  
3.3 เทคนิคการเล่าเรื่อง   20 คะแนน  
3.4 การใช้ภาษาและดนตรี  20 คะแนน 
3.5 คุณภาพในการผลิต   20 คะแนน 
  รวมทั้งสิ้น          100 คะแนน  

 

  4. เงินรางวัล 

   รางวัลชนะเลิศ   จ านวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน  2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
    
  5. หลักฐานการสมัคร 

5.1 ใบสมัครเข้าร่วมการประกวด (สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร เกณฑ์การประกวด
คลิปวิดีโอ หัวข้อ “ วิทยาการเรียนรู้สู่วิถีชุมชน ” ที่เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 055 - 706555 ต่อ 3510 ในวันและเวลาราชการ 

5.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
 

  6. ระยะเวลาการประกวด 
 

กิจกรรม ระยะเวลา 
การส่งใบสมัคร 12 กันยายน 2562 – 18 มกราคม 2563 
เปิดรับผลงาน 12 กันยายน 2562 – 18 มกราคม 2563 
ตัดสินผลงาน 22 มกราคม 2563 
ประกาศผลการได้รับรางวัล 25 มกราคม 2563 

 

  7. ส่งผลงานได้ที่ 
ส่งผลงานคลิป โดยบันทึกลงแผ่น CD, แผ่น DVD จ านวน 2 แผ่น หรือแฟลชไดร์น 

ส่งที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ภายในวันที่ 18 มกราคม 2563 ในวันเวลาราชการ  
 

8. สอบถามรายละเอียด 
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏก าแพงเพชร โทร 055 - 706555 ตอ่ 3510 



 

 
ใบสมัคร 

การประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ วิทยาการเรียนรู้สู่วิถีชุมชน ” 
------------------------------------ 

 
ชื่อเรื่อง............................................................................................................................. ..................... 
 

ชื่อทีม................................................................................................................................................. .... 
 
1. ชื่อผู้สมัคร....................................................................... ................................................................... 
รหัสประจ าตัว..................................................ศึกษาอยู่ชั้นปีที่................................................. .............
โปรแกรมวิชา………………………………….………………………………………………………………..……………………. 
เบอร์โทรศัทพ์ที่สามารถติดต่อได้............................................................................................................  
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. ชื่อผู้สมัคร....................................................................... ................................................................... 
รหัสประจ าตัว..................................................ศึกษาอยู่ชั้นปีที่................................................. .............
โปรแกรมวิชา………………………………….………………………………………………………………..……………………. 
เบอร์โทรศัทพ์ที่สามารถติดต่อได้.............................................................................................. .............. 
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3. ชื่อผู้สมัคร....................................................................... ................................................................... 
รหัสประจ าตัว..................................................ศึกษาอยู่ชั้นปีที่........................... ...................................
โปรแกรมวิชา………………………………….………………………………………………………………..……………………. 
เบอร์โทรศัทพ์ที่สามารถติดต่อได้.............................................................................................. .............. 
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
หมายเหตุ : 1. ส่งเอกสารกลับที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ  

        ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2562 – 18 มกราคม 2563 ในเวลาราชการ 
    2. แนบส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกคน 



 

หลักเกณฑ์การประกวดโปสเตอร์ หัวข้อ “ วิทยาการเรียนรู้สู่วิถีชุมชน ” 
------------------------------------ 

  คณะวิทยาการจัดการ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ วิทยาการเรียนรู้   
สู่วิถีชุมชน ” เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีการด าเนินชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น 
เกิดความสัมพันธ์ที่ดีทั้งต่อเพ่ือนและชุมชน และสามารถน าความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ประโยชน์
ได้จริง โดยมีรายละเอียดการประกวด ดังต่อไปนี้ 
 
  เกณฑ์การรับสมัคร 
  1. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด 

๑.1 มีสถานภาพเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร  
       1.2 สามารถส่งผลงานในนามบุคคล หรือเป็นทีม (ประเภททีม ๆ ละไม่เกิน 3 คน)  
        

  2. เกณฑ์การรับสมัคร 
   2.1 ส่งผลงานได้เพียงทีมละ 1 ผลงาน  
   2.2 พ้ืนที่เป้าหมายในการประกวดโปสเตอร์ คือ จังหวัดก าแพงเพชร 
   2.3 ขอบเขตของเนื้อหาในโปสเตอร์ที่ส่งเข้าประกวดภายใน หัวข้อ “วิทยาการเรียนรู้       
สู่วิถีชุมชน” จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น แบบแผนในการด าเนินชีวิตที่ดี
งามที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาในชุมชนท้องถิ่น วัฒนธรรมมีพ้ืนฐานมาจากสิ่งแวดล้อม เช่น สภาพภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ ศาสนา และความเชื่อ อาทิเช่น อาหารพ้ืนบ้าน การละเล่นพ้ืนบ้าน ตลาดชุมชน ภาษา ศิลปกรรม 
โบราณคดี ดนตรี และชีวิตความเป็นอยู่ โดยไม่จ ากัดเทคนิคในการน าเสนอผลงาน ชื่อโปสเตอร์ผลงานนี้ขึ้นอยู่
กับผู้สมัครเอง โดยต้องมีชื่อของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในโปสเตอร์ 
   2.4 การออกแบบโปสเตอร์  จะต้องออกแบบเป็นแนวตั้ ง ไม่จ ากัดเทคนิค            
การออกแบบ และต้องใช้โปรแกรมด้านการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์เท่านั้น 
   2.5 ผลงานส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ และไม่เคยถูก
เผยแพร่ที่ใดมาก่อนหรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน 

   2.6 ผลงานออกแบบจะต้องไม่ปรากฎโลโก้ใด ๆ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่กล่าวถึงยี่ห้อ 
ตราสินค้า หรือเครื่องหมายการค้าใด ๆ และไม่ใช้ภาพประกอบหรือเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของ
บุคคลภายนอกปรากฎในส่วนหนึ่งส่วนใดของชิ้นงาน โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หากเกิดกรณี
ดังกล่าว ทางผู้จัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้จัดการประกวดจะตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วม          
การประกวดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

   2.7 ผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ 
หรืออ่ืน ๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และพระราชบัญญัติว่าด้ วยการ



กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 หากมีการกระท าที่ผิดกฎหมายดังกล่าว            
ผู้สร้างสรรค์ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

2.8 โปสเตอร์ ขนาดกว้าง 60 ซม. สูง 120 ซม. ไฟล์นามสกุล .JPG, .PNG ฯลฯ จ านวน 
1 ไฟล์ และ ไฟล์ต้นฉบับนามสกุล .AI, .PSD, .PPT ฯลฯ จ านวน 1 ไฟล์ โดยมีความละเอียดไม่ต่ ากว่า 300 dpi  
        2.9 คณะวิทยาการจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไข
ต่าง ๆ ของการประกวดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

2.10 ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และผู้สร้างสรรค์ผลงาน โดยคณะวิทยาการจัดการพึงมีสิทธ์ที่จะแก้ไข 
ดัดแปลง โดยไม่จ าเป็นต้องขออนุญาตผู้สร้างสรรค์ผลงาน 

2.11 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

  3. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลงาน 

       3.1 ด้านเนื้อหาผลงาน (45 คะแนน) 
3.1.1 ความครบถ้วนของข้อมูล และความน่าสนใจ   15 คะแนน 
3.1.2 การสื่อความหมาย และความสอดคล้องกับหัวข้อที่ก าหนด 15 คะแนน  
3.1.4 การใช้ภาษา (กะทัดรัด ชัดเจน เข้าใจง่าย)   15 คะแนน 

       3.2 ดา้นความสวยงามของโปสเตอร์ (55 คะแนน) 
   3.2.1 ความคิดสร้างสรรค์     15 คะแนน 
   3.2.2 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร    10 คะแนน 
   3.2.3 การจัดวางองค์ประกอบที่เหมาะสม    10 คะแนน 
   3.2.4 แนวคิดตรงประเด็นสื่อความหมายชัดเจน เข้าใจง่าย  10 คะแนน 
   3.2.5 ความสวยงามและน่าสนใจ     10 คะแนน 
       รวมทั้งสิ้น          100 คะแนน 
 

  4. เงินรางวัล 

   รางวัลชนะเลิศ   จ านวน 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน  1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน    500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
    
  5. หลักฐานการสมัคร 

5.1 ใบสมัครเข้าร่วมการประกวด (สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร เกณฑ์การประกวด
โปสเตอร์ หัวข้อ “ วิทยาการเรียนรู้สู่วิถีชุมชน ” ที่เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 055 - 706555 ต่อ 3510 ในวันและเวลาราชการ 

5.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  6. ระยะเวลาการประกวด 
 

กิจกรรม ระยะเวลา 
การส่งใบสมัคร 12 กันยายน 2562 – 18 มกราคม 2563 
เปิดรับผลงาน 12 กันยายน 2562 – 18 มกราคม 2563 
ตัดสินผลงาน 22 มกราคม 2563 
ประกาศผลการได้รับรางวัล 25 มกราคม 2563 

 

  7. ส่งผลงานได้ที่ 
ส่งผลงานในรูปแบบภาพนิ่ง โปสเตอร์ ขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร สูง 120 เซนติเมตร     

ไฟล์นามสกุล .JPG, .PNG ฯลฯ จ านวน 1 ไฟล์ และ ไฟล์ต้นฉบับนามสกุล .AI, .PSD, .PPT ฯลฯ จ านวน 1 ไฟล์ 
โดยมีความละเอียดไม่ต่ ากว่า 300 dpi บันทึกลง แผ่น CD, DVD ใส่ปกกล่อง CD หรือแฟลชไดร์น โดยระบุชื่อทีม 
โปรแกรมวิชา คณะ ทั้งด้านบน CD, ปกกล่อง CD หรือแฟลชไดร์น พร้อมกับส่งเอกสารใบสมัครและผลงาน 
ภายในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 ในวันเวลาราชการ ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ชั้น 1 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 

8. สอบถามรายละเอียด 
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏก าแพงเพชร โทร 055 - 706555 ตอ่ 3510 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ใบสมัคร 

การประกวดโปสเตอร์ หัวข้อ “ วิทยาการเรียนรู้สู่วิถีชุมชน ” 
------------------------------------ 

 
ชื่อเรื่อง............................................................................................................................. ..................... 
 

ชื่อทีม................................................................................................................................................. .... 
 
1. ชื่อผู้สมัคร....................................................................... ................................................................... 
รหัสประจ าตัว..................................................ศึกษาอยู่ชั้นปีที่................................................. .............
โปรแกรมวิชา………………………………….………………………………………………………………..……………………. 
เบอร์โทรศัทพ์ที่สามารถติดต่อได้............................................................................................................  
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. ชื่อผู้สมัคร....................................................................... ................................................................... 
รหัสประจ าตัว..................................................ศึกษาอยู่ชั้นปีที่................................................. .............
โปรแกรมวิชา………………………………….………………………………………………………………..……………………. 
เบอร์โทรศัทพ์ที่สามารถติดต่อได้.............................................................................................. .............. 
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3. ชื่อผู้สมัคร....................................................................... ................................................................... 
รหัสประจ าตัว..................................................ศึกษาอยู่ชั้นปีที่............................................... ...............
โปรแกรมวิชา………………………………….………………………………………………………………..……………………. 
เบอร์โทรศัทพ์ที่สามารถติดต่อได้.............................................................................................. .............. 
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
หมายเหตุ : 1. ส่งเอกสารกลับที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ  

        ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2562 – 18 มกราคม 2563 ในเวลาราชการ 
    2. แนบส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกคน 


