
 

 

 

 

 

 

แบบฟอรมสมัคร 

โครงการประกวดวีดิทัศนสั้นเพ่ือประชาสัมพันธคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ช่ือวีดิทัศน : ………….……………………………………………………………………………………………………………………  

ช่ือผูสงผลงานเขาประกวด (ตัวแทนสมาชิก) :  

นาย/นาง/นางสาว/……………………….…………….…………..นามสกุล.……….………………………………….……………..  
 

วัน/เดือน/ปเกิด....…………………………….…………….………อาย.ุ...………………………….……………….…………….…..  
 

ท่ีอยู....…………………….…หมู..........ถนน............................................แขวง/ตําบล............................................  
 

เขต/อําเภอ....…………………….…จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย...........................................  
 

เบอรโทรติดตอ....…………….................…………..…E-mail..................................................................................  
 

    กําลังศึกษา ชื่อสถานศึกษา....…………………….…................................................................ชั้นป....................  
 

คณะ....……………....................................…………..…สาขาวิชา............................................................................  

 

    ทํางาน ชื่อสถานท่ีทํางาน....….........………….........ตําแหนง....…………….…..........แผนก/ฝาย.........................  
 

วุฒิการศึกษาสูงสุด....……………....................................………....................................…………………..…..............  
 

เบอรโทรติดตอ....…………….................…………..…E-mail..................................................................................  
หมายเหตุ : พรอมแนบสาเนาบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา หรือบัตรประจาตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ฉบับ  

 

           ทานไดรับทราบเง่ือนไขการประกวดอยางครบถวน  

      และยอมรับในเง่ือนไขดังกลาวทุกประการ  

 

 

 

ลงช่ือ.....................................................................  

       (...................................................................) 

วันท่ีสมัคร............./......................../.............. 

 

 

 



 

โครงการประกวดวดีทิัศนสั้นเพ่ือประชาสัมพันธคณะสัตวแพทยศาสตร 
 

หลักการและเหตุผล 

ในโลกปจจุบันและชีวิตยุคดิจิทัล สื่อประชาสัมพันธประเภทออนไลน ถือวาเปนเครื่องมือเผยแพร แจงสาร เสนอ

ขาว ประกาศ ใหขอมูล ใหความเขาใจ แกกลุมเปาหมาย เพ่ือจูงใจ และสรางภาพลักษณใหแกองคกรนั้นๆไดอยาง

มีประสิทธิภาพท่ีสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งสื่อประชาสัมพันธออนไลนนั้น เขาถึงกลุมเปาหมายไดงาย รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพกวาสื่อประเภทอ่ืนๆ  ซ่ึงคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตสื่อ

สรางสรรคเพ่ือสรรสรางสังคม เสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับวิชาชีพสัตวแพทยใหแกบุคลท่ัวไปไดทราบใน

วงกวาง สรางการรับรู ความเขาใจเก่ียวกับขอมูลและนโยบายเบื้องตนของคณะ และความนาสนใจในการเรียน

คณะสัตวแพทยศาสตรในยุคศตวรรษท่ี 21 อีกท้ังยังเปดโอกาสใหนักศึกษาไดสรางสรรควีดิทัศนสั้นเก่ียวกับคณะ

สัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในมุมมองของตนเอง เพ่ือเผยแพรผานสื่อประชาสัมพันธและสังคม

ออนไลน   
 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเปดโอกาสใหบุคคลท่ัวไปและนักศึกษาไดสรางสรรควีดิทัศนสั้นเก่ียวกับคณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในมุมมองของตนเอง 

2. เพ่ือไดมาซ่ึงวีดิทัศนสั้นเพ่ือประชาสัมพันธคณะสัตวแพทยศาสตร ท่ีมีขอมูลอัพเดทและเปนปจจุบันท่ีสุด 

3. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมีความคิดริเริ่มคิดสรางสรรคในงานประเภทสื่อ

ออนไลน 
 

กลุมเปาหมาย    

               -  ประชาชนท่ัวไป 

- นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน จากทุกคณะและทุกระดับชั้นป  
 

เกณฑและกติกาในการประกวด 

- ผูท่ีสนใจเขาประกวดสามารถดาวนโหลดใบสมัคร หลักเกณฑ กตกิาและเง่ือนไขการสงผลงานคลิปวีดิโอไดท่ี 
vet.kku.ac.th หรือ เพจเฟซบุคหลักคณะฯ Veterinary Medicine KKU, Official 

- ไมจํากัดอายุ เพศ และไมจํากัดจํานวนสมาชิกในทีมของผูสมัคร  

- วีดิทัศน/คลิปวีดิโอท่ีสงเขาประกวด จะตองเปนภาพพ้ืนท่ีภายในคณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกนหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับคณะฯ 

- คลิปวีดิโอตองมี ชื่อและโลโก คณะฯ อยูในคลิปการนําเสนอ คลิปตองมีความยาวไมนอยกวา 4 นาที แต

ไมเกิน 6 นาที (รวมเครดิตปดทาย) และไมจํากัดไอเดียและรูปแบบการนําเสนอ โดยผูสมัคร 1 ทีม 

สามารถสงคลิปผลงานไดมากกวา 1 ผลงาน และสามารถไดรับรางวัลมากกวา 1 รางวัลในแตละคลิป

ผลงาน โดย 

- ผลงานท่ีสงเขาประกวดแตละเรื่องตองมีความละเอียดอยางตํ่า HD (1280x720) ไฟลวิดีโอตนฉบับ

ท่ีสงจะตองเปนสกุล MPG, MP4, FLV AVI หรือ MOV เทานั้น 



 

- ผูเขาแขงขันตองทําการสงไฟลวีดิโอตนฉบับโดยUpload ผานเว็บ Dropbox หรือสงไฟลใน 

Thumb Drive ท่ีบันทึกเปนไฟลขอมูล สงลิงก พรอมระบุชื่อผลงาน-ชื่อทีม มายัง นายสิทธิพร 

กาบบัวลอย ภารกิจดานวิจัยและวิเทศสัมพันธ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เบอร 

088-0399226 / Email: Sitthiporn@kku.ac.th   ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 

เง่ือนไขการสมัคร 
1. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสมัครใดๆ ท่ีไมเปนไปตามกติกาขางตน 
2. คลิปท่ีสงเขารวมกิจกรรม คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหากอน 

โพสตลงหนา Youtube และ facebook การจัดการประกวด 
3. คลิปท่ีสงเขามารวมกิจกรรมท้ังหมด คณะฯ มีสิทธิ์ท่ีจะนํามาตัดตอ ดัดแปลง หรือทําซํ้า เพ่ือประกอบการ

ทําสื่อรณรงค/ประชาสัมพันธ โดยไมตองแจงใหเจาของผลงานทราบลวงหนา 
4. ผูสงผลงานเขาประกวด เปนผูรับผิดชอบตอลิขสิทธิ์ของขอมูล ไดแก เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ 

ซอฟตแวร หรืออ่ืนใดท่ีใชในการผลิตผลงาน โดยตองไมละเมิดกฎหมายวาดวยลิขสิทธิแ์ละทรพัยสินทางปญญา 
และมีการอางอิงถึงแหลงท่ีมา อยางชัดเจน  

5. ไมอนุญาตใหนําผลงานท่ีไดรับรางวัลจากการประกวดในเวทีอ่ืนๆ หรือผลงาน ท่ีเคยนําไปเผยแพรตอสาธารณะ
ชน  ในรูปแบบสื่อการสอน CD / DVD / เว็บไซต / สื่อโทรทัศน เขารวมประกวดอีก 

6. รูปแบบการนําเสนอ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป และวิดีโอ จะตองมีความเหมาะสม ไมสื่อในทางลามก
อนาจาร สอเสียด หรือหม่ินบุคคล นิติบุคคลและสถาบันตางๆ  

7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด  
 

หลักเกณฑการใหคะแนน (100 คะแนน) 
- แนวคิดและความเหมาะสมของเนื้อหา (30 คะแนน)  

- เทคนิคการถายทําและการนําเสนอ (30 คะแนน) 

- ความคิดสรางสรรค (20 คะแนน) 

- ความถูกตองของขอมูลและการใชภาษา (20 คะแนน) 
 

รางวัลสําหรับผูชนะการประกวด  

รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 ไดรับเงินรางวัล จํานวน 1 ทีม ทีมละ  15,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 

รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 2 ไดรับเงินรางวัล จํานวน 1 ทีม ทีมละ  7,500 บาท พรอมเกียรติบัตร 

รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 3 ไดรับเงินรางวัล จํานวน 1 ทีม ทีมละ  5,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 

รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 4 ไดรับเงินรางวัล จํานวน 1 ทีม ทีมละ  2,500บาท พรอมเกียรติบัตร 
 

เงินรางวัลรวม 30,000 บาท (-สามหม่ืนบาทถวน-) 

 

วิสัยทัศน:  คณะสัตวแพทยศาสตรชั้นนําของเอเชีย สรางคุณประโยชนเพ่ือสังคม 

A leader in veterinary medicine in Asia with a goal of creating a better society for all 
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