
หลักเกณฑ์การประกวดวิดีโอคลิปสร้างสรรค์  
ภายใต้แนวคิด “New Normal กับ ไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป” 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเรียนรู้ยุคดิจิทัล  
โดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
 

รายละเอียดการประกวด ดังนี้ 
1. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด 

ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา ที่ 1 
ปีการศึกษา 2563 ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                  
ทุกสาขาวิชา 

2. หลักเกณฑ์การประกวด 
2.1 จัดท าสื่อประเภทวิดีโอคลิปสร้างสรรค ์1 ผลงาน มีความยาว 2 - 5 นาท ี
2.2 ข้อมูล เนื้อหา หรือส่วนประกอบในคลิป ต้องเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับพฤติกรรม วิถีใหม่ของคนใน

ปัจจุบัน หรือที่เรียกว่า New Normal ที่เกิดขึ้นในยุค “COVID-19” สื่อถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างใหม่                   
ที่แตกต่างจากอดีต อันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคยอย่างเป็น
ปกติและต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย รูปแบบวิถีชีวิตใหม่นี้ ประกอบด้วย                 
วิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติ การจัดการและการท ากิจกรรมต่าง ๆ การใช้ชีวิตแบบใหม่เกิดขึ้นหลังจากเกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง ท าให้มนุษย์ต้องปรับตัวเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าจะธ ารงรักษา
วิถีดั้งเดิม  

2.3 ขอบเขตของเนื้อหา องค์ประกอบในผลงาน ต้องไม่พาดพิงเรื่องการเมืองที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งใด ๆ 
และต้องไม่เข้าข่ายหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยค าที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี 
และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม รวมถึงไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนไม่ขัดต่อ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรมหรือศาสนาใด  

2.4 ผู้เข้าประกวดต้องผลิตเนื้อหา และรูปแบบของคลิปวิดีโอด้วยตนเอง โดยห้ามคัดลอก หรือน าเอา
ผลงานของผู้อื่นเข้าประกวด และต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวด หรือเผยแพร่ในสื่อใด ๆ มาก่อน 

2.5 กรณีใช้ภาษาถ่ินให้จัดท าซับไตเติ้ลภาษาไทยด้วย  
2.6 ไม่จ ากัดนวัตกรรม เทคนิคในการถ่ายท า หรือสามารถใช้ Application บนโทรศัพท์มือถือได้                  

ตามความเหมาะสม  
2.7 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ด้านเพลง เสียงประกอบภาพ 

หรือผลงานอ่ืนใดที่ปรากฏอยู่ในผลงานที่ส่งเข้าประกวด และผลงานที่ประกวดต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือ
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 



2.9 ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เท่านั้น 

2.10 การตัดสินของคณะการมการถือเป็นการสิ้นสุด 
 

3. รางวัลการประกวด 
รางวัล ชนะเลิศอันดับ 1   ทุนการศึกษา 3,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2  ทุนการศึกษา 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลชมเชย 2 รางวัล  ทุนการศึกษารางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
หมายเหตุ : ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะได้รับประกาศนียบัตรทุกคน  

4. เกณฑ์การให้คะแนน 

 4.1 รอบคัดเลือก 100 คะแนน ประกอบด้วย 
4.1.1 ความคิดสร้างสรรค์   25 คะแนน 
4.1.2 เนื้อหาในภาพรวม   20 คะแนน 
4.1.3 เทคนิคการเล่าเรื่อง   25 คะแนน 
4.1.4 การใช้ภาษาและดนตรี  15 คะแนน 
4.1.5 คุณภาพของวิดีโอคลิป  15 คะแนน 
  รวม          100 คะแนน 

4.2 รอบชิงชนะเลิศ 100 คะแนน (น าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ) ประกอบด้วย 
4.2.1 ความคิดสร้างสรรค์   25 คะแนน 
4.2.2 เนื้อหาในภาพรวม   20 คะแนน 
4.2.3 ไหวพริบ ปฏิภาณตอบค าถาม 15 คะแนน 
4.2.4 ตรงต่อเวลา   15 คะแนน 
4.2.5 การน าเสนอผลงาน   25 คะแนน 
  รวม          100 คะแนน 

5. หลักฐานการสมัคร 
5.1 ใบสมัครเข้าร่วมประกวด สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดได้ทางเว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี http://inded.rmutsv.ac.th/main/th  พร้อมแนบไฟล์ภาพ ส าเนาบัตรประชาชน 
หรือส าเนาบัตรนักศึกษา  

 
 

http://inded.rmutsv.ac.th/main/th%20%20พร้อม


6. ก าหนดการประกวด 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 
รอบคัดเลือก  
1 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประกวดวิดีโอคลิป  5 – 13 ส.ค. 63  
2 ลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดผ่านเว็บไซต์คณะฯ 

http://inded.rmutsv.ac.th/main/th 
5 – 13 ส.ค. 63  

3 ส่งผลงานผ่านอีเมล์ smo.iedruts@gmail.com 5 – 13 ส.ค. 63 วันที่ 13 ส.ค. 63  
ปิดรับผลงานเวลา 11.00 น. 

4 สรุปผู้ส่งผลงาน และช่ือผลงาน ผา่น Facebook Fanpage สโมสรนักศึกษาฯ 13 ส.ค. 63 เวลา 11.00 – 12.00 น. 
5 คณะกรรมการพิจารณาผลงานรอบคัดเลือก เหลือเพียง 5 ผลงาน 13 ส.ค. 63 เวลา 13.00 – 15.00 น. 
6 ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกผ่านเว็บไซต์คณะฯ 

http://inded.rmutsv.ac.th/main/th 
และผ่าน Facebook Fanpage สโมสรนักศึกษาฯ 

13 ส.ค. 63 เวลา 15.00 – 16.30 น. 

รอบชิงชนะเลิศ 
7 นักศึกษาท่ีผ่านคัดเลือกผลงานลงทะเบียนรายงานตัวผ่านระบบ

ออนไลน์ โปรแกรม Zoom 
14 ส.ค. 63 เวลา 13.00 น. – 13.30 น. 

8 คณะกรรมการพิจารณาสัมภาษณ์ผู้ผ่านคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ 
โปรแกรม Zoom 

14 ส.ค. 63 เวลา 13.30 น. – 15.00 น. 

9 คณะกรรมการประชุมสรุปผลการคัดเลือกผลงาน 14 ส.ค. 63 เวลา 15.00 น. – 15.30 น. 
10 ประกาศผลผ่านเว็บไซต์คณะฯ และ Facebook Fanpage สโมสร

นักศึกษาฯ 
14 ส.ค. 63 เวลา 15.30 น. – 16.30 น. 

 
7. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
 Facebook Fanpage สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย 
 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย โทรศัพท์ 0-7431-7180 โทรสาร 0-7431-7181 
 หรือติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการ โทร 08 83991917 อ.มณฑนรรห์ , 06 17732402 เอกศักดิ์  

mailto:smo.iedruts@gmail.com
http://inded.rmutsv.ac.th/main/th

