แบบฟอรมสมัคร
โครงการประกวดวีดิทัศนสั้นเพื่อประชาสัมพันธคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ชื่อวีดิทัศน : ………….……………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อผูสงผลงานเขาประกวด (ตัวแทนสมาชิก) :
นาย/นาง/นางสาว/……………………….…………….…………..นามสกุล.……….………………………………….……………..
วัน/เดือน/ปเกิด....…………………………….…………….………อายุ....………………………….……………….…………….…..
ที่อยู....…………………….…หมู. .........ถนน............................................แขวง/ตําบล............................................
เขต/อําเภอ....…………………….…จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย...........................................
เบอรโทรติดตอ....…………….................…………..…E-mail..................................................................................
กําลังศึกษา ชื่อสถานศึกษา....…………………….…................................................................ชั้นป....................
คณะ....……………....................................…………..…สาขาวิชา............................................................................
ทํางาน ชื่อสถานที่ทํางาน....….........………….........ตําแหนง....…………….…..........แผนก/ฝาย.........................
วุฒิการศึกษาสูงสุด....……………....................................………....................................…………………..…..............
เบอรโทรติดตอ....…………….................…………..…E-mail..................................................................................
หมายเหตุ : พรอมแนบสาเนาบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา หรือบัตรประจาตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ฉบับ

ทานไดรับทราบเงื่อนไขการประกวดอยางครบถวน
และยอมรับในเงื่อนไขดังกลาวทุกประการ

ลงชื่อ.....................................................................
(...................................................................)
วันที่สมัคร............./......................../..............

โครงการประกวดวีดทิ ัศนสั้นเพื่อประชาสัมพันธคณะสัตวแพทยศาสตร
หลักการและเหตุผล
ในโลกปจจุบันและชีวิตยุคดิจิทัล สื่อประชาสัมพันธประเภทออนไลน ถือวาเปนเครื่องมือเผยแพร แจงสาร เสนอ
ขาว ประกาศ ใหขอมูล ใหความเขาใจ แกกลุมเปาหมาย เพื่อจูงใจ และสรางภาพลักษณใหแกองคกรนั้นๆไดอยาง
มีประสิทธิภาพที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งสื่อประชาสัมพันธออนไลนนั้น เขาถึงกลุมเปาหมายไดงาย รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพกวาสื่อประเภทอื่นๆ ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตสื่อ
สรางสรรคเพื่อสรรสรางสังคม เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิชาชีพสัตวแพทยใหแกบุคลทั่วไปไดทราบใน
วงกวาง สรางการรับรู ความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลและนโยบายเบื้องตนของคณะ และความนาสนใจในการเรียน
คณะสัตวแพทยศาสตรในยุคศตวรรษที่ 21 อีกทั้งยังเปดโอกาสใหนักศึกษาไดสรางสรรควีดิทัศนสั้นเกี่ยวกับคณะ
สัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในมุมมองของตนเอง เพื่อเผยแพรผานสื่ อประชาสัมพั นธและสั งคม
ออนไลน
วัตถุประสงค
1. เพื่ อเป ด โอกาสให บุ คคลทั่ ว ไปและนั กศึก ษาไดส รางสรรค วีดิทั ศน สั้น เกี่ ย วกั บ คณะสั ต วแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในมุมมองของตนเอง
2. เพื่อไดมาซึ่งวีดิทัศนสั้นเพื่อประชาสัมพันธคณะสัตวแพทยศาสตร ที่มีขอมูลอัพเดทและเปนปจจุบันที่สุด
3. เพื่ อส งเสริมให นั กศึ กษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมีความคิ ด ริเริ่มคิด สรางสรรคในงานประเภทสื่ อ
ออนไลน
กลุมเปาหมาย
- ประชาชนทั่วไป

- นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน จากทุกคณะและทุกระดับชั้นป
เกณฑและกติกาในการประกวด
- ผูที่สนใจเขาประกวดสามารถดาวนโหลดใบสมัคร หลักเกณฑ กติกาและเงื่อนไขการสงผลงานคลิปวีดิโอไดที่
vet.kku.ac.th หรือ เพจเฟซบุคหลักคณะฯ Veterinary Medicine KKU, Official
- ไมจํากัดอายุ เพศ และไมจํากัดจํานวนสมาชิกในทีมของผูสมัคร
- วีดิทัศน/คลิปวีดิโอที่สงเขาประกวด จะตองเปนภาพพื้นที่ภายในคณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกนหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับคณะฯ
- คลิปวีดิโอตองมี ชื่อและโลโก คณะฯ อยูในคลิปการนําเสนอ คลิปตองมีความยาวไมนอยกวา 4 นาที แต
ไมเกิน 6 นาที (รวมเครดิตปดทาย) และไมจํากัดไอเดียและรูปแบบการนําเสนอ โดยผูสมัคร 1 ทีม
สามารถสงคลิปผลงานไดมากกวา 1 ผลงาน และสามารถไดรับรางวัลมากกวา 1 รางวัลในแตละคลิป
ผลงาน โดย
- ผลงานที่ส งเข าประกวดแตล ะเรื่ องตองมีความละเอีย ดอยางต่ํา HD (1280x720) ไฟลวิดีโอตน ฉบั บ
ที่สงจะต องเป นสกุล MPG, MP4, FLV AVI หรือ MOV เทานั้น

- ผูเข าแข งขั นต องทํา การส งไฟลวีดิโอตน ฉบั บโดยUpload ผานเว็ บ Dropbox หรื อสงไฟลใน
Thumb Drive ที่บันทึกเป นไฟล ขอมูล ส งลิงก พร อมระบุชื่ อผลงาน-ชื่อทีม มายัง นายสิทธิพร
กาบบัวลอย ภารกิจดานวิจัยและวิเทศสัมพันธ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เบอร
088-0399226 / Email: Sitthiporn@kku.ac.th ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563
เงื่อนไขการสมัคร
1. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสมัครใดๆ ที่ไมเปนไปตามกติกาขางตน
2. คลิปที่สงเขารวมกิจกรรม คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหากอน
โพสตลงหนา Youtube และ facebook การจัดการประกวด
3. คลิปที่สงเขามารวมกิจกรรมทั้งหมด คณะฯ มีสิทธิ์ที่จะนํามาตัดตอ ดัดแปลง หรือทําซ้ํา เพื่อประกอบการ
ทําสื่อรณรงค/ประชาสัมพันธ โดยไมตองแจงใหเจาของผลงานทราบลวงหนา
4. ผูสงผลงานเขาประกวด เปนผูรับผิดชอบตอลิขสิทธิ์ของขอมูล ไดแก เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ
ซอฟตแวร หรืออื่นใดที่ใชในการผลิตผลงาน โดยตองไมละเมิดกฎหมายวาดวยลิขสิทธิแ์ ละทรัพยสินทางปญญา
และมีการอางอิงถึงแหลงที่มา อยางชัดเจน
5. ไมอนุญาตใหนําผลงานที่ไดรับรางวัลจากการประกวดในเวทีอื่นๆ หรือผลงาน ที่เคยนําไปเผยแพรตอสาธารณะ
ชน ในรูปแบบสื่อการสอน CD / DVD / เว็บไซต / สื่อโทรทัศน เขารวมประกวดอีก
6. รูปแบบการนําเสนอ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป และวิดีโอ จะตองมีความเหมาะสม ไมสื่อในทางลามก
อนาจาร สอเสียด หรือหมิ่นบุคคล นิติบุคคลและสถาบันตางๆ
7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
หลักเกณฑการใหคะแนน (100 คะแนน)
- แนวคิดและความเหมาะสมของเนื้อหา (30 คะแนน)
- เทคนิ คการถ ายทําและการนําเสนอ (30 คะแนน)
- ความคิดสร างสรรค (20 คะแนน)
- ความถูกตองของขอมูลและการใชภาษา (20 คะแนน)
รางวัลสําหรับผูชนะการประกวด
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดรับเงินรางวัล จํานวน 1 ทีม ทีมละ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ไดรับเงินรางวัล จํานวน 1 ทีม ทีมละ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ไดรับเงินรางวัล จํานวน 1 ทีม ทีมละ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 4 ไดรับเงินรางวัล จํานวน 1 ทีม ทีมละ

15,000 บาท พรอมเกียรติบัตร
7,500 บาท พรอมเกียรติบัตร
5,000 บาท พรอมเกียรติบัตร
2,500บาท พรอมเกียรติบัตร

เงินรางวัลรวม 30,000 บาท (-สามหมื่นบาทถวน-)

วิสัยทัศน: คณะสัตวแพทยศาสตรชั้นนําของเอเชีย สรางคุณประโยชนเพื่อสังคม
A leader in veterinary medicine in Asia with a goal of creating a better society for all

