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การประกวดจัดท าสื่อวีดิทัศน ์
 เพ่ือเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 43 ปี แห่งการกอ่ตั้งมหาวิทยาลัยพายัพ  

“มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเอกชนของคนรุ่นใหม่” 
 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศ
ไทย ในปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยพายัพยังคงมุ่งมั่นด าเนินพันธกิจการศึกษาในการอบรมบ่มเพาะ ให้ความรู้และ
สร้างประสบการณ์ทักษะต่าง ๆ ในชีวิตแก่ลูกหลานเยาวชนจากทั่วประเทศ ให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพในการ
ด าเนินชีวิต การท าพันธกิจการงาน และการพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง โอกาสครบรอบ 43 ปี แห่งการก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยพายัพ จึงได้จัดการประกวดจัดท าสื่อวีดิทัศน์เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้
สะท้อนคุณค่าของมหาวิทยาลัยพายัพ จากการรับรู้ และประสบการณ์ตรงที่ได้สัมผัส เป็นการน าเสนอความเป็นมา
ของมหาวิทยาลัยพายัพผ่านมุมมองที่แตกต่างหลากหลาย สะท้อนความเป็น “มหาวิทยาลัยเอกชนของคนรุ่นใหม่” 
อย่างแท้จริง  

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 43 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพายัพ 
2. เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์คุณค่าของมหาวิทยาลัยพายัพสู่สังคม 
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป มีโอกาสเล่าเรื่องราวของมหาวิทยาลัยพายัพ    

ผ่านมุมมองของตนเองจากประสบการณ์ตรงที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียน และการมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ  

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 

1. เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ  
2. บุคลากร ศิษย์เก่า นักเรียนและประชาชนทั่วไป 

กติกาการส่งผลงานวีดิทัศน์“มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยของคนรุ่นใหม่” 

1. ผู้เข้าร่วมการประกวดสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่มีสิทธ์ได้รับรางวัลสูงสุด รางวัลเดียว
เท่านั้น 

2. ผู้ทีส่่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามท าซ้ า ดัดแปลง ผลงานของ
บุคคลอื่น หรือน าผลงานของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อ่ืนโดยเด็ดขาด ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดขอรับรอง
ว่าผลงานที่ถูกส่งเข้าประกวดนั้น เป็นผลงานที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้หากมีบุคคล
ที่สามกล่าวอ้างว่าผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดได้ส่งเข้าประกวดนั้น มีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น
แต่เพียงผู้เดียว โดยที่มหาวิทยาลัยพายัพ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดของผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด 

3. วีดิทัศน์จะต้องมีความยาวไม่เกิน 3 นาที และไม่จ ากัดไอเดียและรูปแบบการน าเสนอ 
4. ในแต่ละคลิปผลงาน ต้องมีชื่อ และโลโก้ของมหาวิทยาลัยพายัพปรากฏภายใน 1 นาทีแรกของการ

น าเสนอ 
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5. รูปแบบการน าเสนอเนื้อหา ภาพ เสียง จะต้องมีความเหมาะสม ไม่สื่อในทางลามกอนาจาร ส่อเสียด หรือ
หมิ่นบุคคล นิติบุคคลและสถาบันต่าง ๆ  

6. ไฟล์วีดิทัศน์ต้นฉบับที่ส่งจะต้องเป็นสกุล MP4, AVI หรือ MOV เท่านั้น 
7. ในช่วงของการถ่ายท ามหาวิทยาลัยพายัพยินดีให้ความช่วยเหลือในการประสานใช้สถานที่ต่างๆ         

โดยให้แจ้งความประสงค์มายังส านักสื่อสารองค์กร ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ทางอีเมล 
ooc.pyu@gmail.com หัวเรือ่ง “ขอถ่ายท าวีดิทัศน์ประกวด” 

8. ส่งไฟล์วีดิทัศน์ต้นฉบับที่บันทึกเป็นไฟล์ข้อมูล ลงแผ่น DVD จ านวน 1 แผ่น ระบุชื่อผลงาน และส่งมาที่
ส านักสื่อสารองค์กร ชั้น 2 อาคารปฐมกาล มหาวิทยาลัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 วงเล็บมุมซอง 
“ส่งวีดิทัศน์ประกวด” 

9. ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.payap.ac.th  โดยคลิกที่หัวข้อ “ใบสมัครประกวด      
สื่อวีดิทัศน์ : มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเอกชนของคนรุ่นใหม่” 

10. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ อีเมล ooc.pyu@gmail.com หรือ ส่งจดหมายมาที่ 
ส านักสื่อสารองค์กร ชั้น 2 อาคารปฐมกาลมหาวิทยาลัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ภายในวัน
จันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560 (ถือตราประทับวันที่ของไปรษณีย์เป็นส าคัญ) 

11. ส่งผลงานได้ที่ ส านักสื่อสารองค์กร ชั้น 2 อาคารปฐมกาลมหาวิทยาลัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
ภายในวันศุกร์ที่ 16   มิถุนายน 2560 (ถือตราประทับวันที่ของไปรษณีย์เป็นส าคัญ) 

12. ประกาศผลการตัดสิน วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ www.payap.ac.th โดยคลิกที่หัวข้อ “ประกาศ
ผลการประกวดสื่อวีดิทัศน์ : มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเอกชนของคนรุ่นใหม่” และจะมีพิธีมอบ
รางวัล ในวันประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพ โดยทีมงานจะประสานแจ้งผู้รับรางวัลล่วงหน้า โดย
ผลงานที่ชนะการประกวดในทุกรางวัลจะได้รับการเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ต่อไป 

13. คณะกรรมการตัดสินวีดิทัศน์ไม่มีสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้ 
14. ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

เงื่อนไขการสมัครและการใช้งานสื่อวีดิทัศน์ 

1. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาในวีดิทัศน์ก่อนท าการโพสต์ลงใน
ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 

2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดยินยอมให้ มหาวิทยาลัยพายัพสามารถน าผลงานออกเผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์
อ่ืนๆ ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยพายัพได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตและจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้นแก่
เจ้าของผลงาน 

3. วีดิทัศน์ที่ส่งเข้ามาประกวดทั้งหมด มหาวิทยาลัยพายัพ มีสิทธิ์ที่จะน ามาตัดต่อ ดัดแปลง หรือท าซ้ าเพ่ือ
ประกอบการท าสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบ
ล่วงหน้า 

4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ 
 
 

mailto:ทางอีเมล%20ooc.pyu@gmail.com
mailto:ทางอีเมล%20ooc.pyu@gmail.com
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เกณฑ์การตัดสิน  

หัวข้อพิจารณา ประเด็นพิจารณา คะแนน 
1.การน าเสนอเนื้อหา
ในภาพรวม 

ความเหมาะสมของเนื้อหา การเรียบเรียง การสื่อความหมาย การถ่ายทอด
เนื้อหามีคุณค่า น่าสนใจ เป็นประโยชน์ และน่าประทับใจ 

40 

2.ความคิดสร้างสรรค์ มุมมองต่อมหาวิทยาลัย ความโดดเด่นของการน าเสนอภาพและเรื่องราว
ได้อย่างกลมกลืน สวยงาม และน่าจับใจ  

30 

3.เทคนิคและ 
วิธีการน าเสนอ 

การใช้ภาพและเสียง เทคนิคการถ่ายท าและการตัดต่อ การเล่าหรือ
น าเสนอเรื่องราว  

30 

รวมคะแนน 100 
 

รางวัล 

1. รางวัลที่ 1 จ านวน 1 รางวัล ๆ ละ 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
2. รางวัลที่ 2 จ านวน 1 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
3. รางวัลที่ 3 จ านวน 1 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  

หมายเหตุ 

หากผู้ได้รับรางวัล ที่เป็นนักเรียนชั้น ม. 6  หากเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จะได้รับทุนการศึกษา  
ชั้นปีที่ 1  ยกเว้นค่าเล่าเรียน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา)  
** ยกเว้นคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค และ คณะเภสัชศาสตร์ ไม่ได้รับทุน  
 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมได้ที่ 

       คุณวราภรณ์ วีเปลี่ยน ส านักสื่อสารองค์กร ในเวลาท าการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. 
โทร. 053-851478 ต่อ 2541 
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ใบสมัครเข้าร่วมประกวด 
โครงการจัดท าสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพายัพ 

“มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเอกชนของคนรุ่นใหม่” 
 
ชื่อทีม...................................................................................................................... .... ความยาว........................นาท ี 
แนวคิดของสื่อวีดิทัศน์ ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………..……
……………………………………………………………………………………...………………………………………………………………..………
………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………… 
 

ประเภทของผู้จัดท า 
 เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ  
 บุคลากร ศิษย์เก่า นักเรียนและประชาชนทั่วไป 

 
รายชื่อผู้จัดท าสื่อวีดิทัศน์ 

1. ชื่อ-สกุล........................................................................................ ...................................................... 
   ที่อยู่ตามบัตรประชาชน...................................................................................... ................................ 
    .......................................................................................................................... ................................ 
  โทร........................................................... E-mail…………………………………………………………………….. 

 
2. ชื่อ-สกุล........................................................................................ ...................................................... 
   ที่อยู่ตามบัตรประชาชน................................................................................ ...................................... 
    .......................................................................................................................... ................................ 
  โทร........................................................... E-mail…………………………………………………………………….. 

 
3. ชื่อ-สกุล........................................................................................ ...................................................... 
   ที่อยู่ตามบัตรประชาชน...................................................................................... ................................ 
    ............................................................................................................... ........................................... 
  โทร........................................................... E-mail…………………………………………………………………….. 

 
หมายเหตุ : ล าดับที่ 1 ก าหนดให้เป็นหัวหน้าทีมในการส่งผลงานเข้าประกวดและเป็นผู้ประสานงานในทีม 
              กับหน่วยงานจัดงาน 
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เอกสารประกอบการสมัครและการส่งผลงาน  
 1.เอกสารการสมัคร  

1.1  ใบสมัครทีก่รอกรายละเอียดครบถ้วน และลงนามรับรองการสมัคร  
1.2  ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาบัตรนักศึกษา/นักเรียน ของสมาชิกคนละ 1 ชุด  

ส่งไดท้ี่ อีเมล ooc.pyu@gmail.com หรือ ส่งจดหมายมาที่ ส านักสื่อสารองค์กร ชั้น 2 อาคารปฐมกาล 
มหาวิทยาลัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ภายในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 (ถือตราประทับวันที่ของ
ไปรษณีย์เป็นส าคัญ) 

 
 2. การส่งผลงานสื่อวีดิทัศน์ จัดท าไฟล์ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ในรูปแบบ DVD จ านวน 1 แผ่น 

โดยจัดส่งผลงานในซองปดิผนึก และวงเล็บมุมซองด้านขวาล่างว่า “ผลงานประกวดสื่อวีดิทัศน์” ส่งมาที่ ส านัก
สื่อสารองค์กร ชั้น 2 อาคารปฐมกาล มหาวิทยาลัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ภายในวันศุกร์ 16   
มิถุนายน 2560 (ถือตราประทับวันที่ของไปรษณีย์เป็นส าคัญ) 
 
เงื่อนไขและข้อตกลงการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด  
 
ข้าพเจ้า นาย / นางสาว / นาง ชื่อ_____________________ นามสกุล_________________________  
 

ขอรับรองผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดว่ามิได้คัดลอกหรือน าส่วนหนึ่ งส่วนใดของผลงานอ่ืนมาส่งเข้า 
ประกวดในครั้งนี้ พร้อมทัง้เข้าใจถึงเงื่อนไข หลักเกณฑ์การส่งผลงานอย่างครบถ้วน และจะปฏิบัติตาม เงือ่นไขและ
หลักเกณฑ์ของโครงการดังกล่าวทุกประการ  
 
 
                                                  ลงชื่อ______________________________ผู้สมัคร (หัวหน้าทีม)      
                                                        (______________________________)  
                                                  วันที ่ _____________________________ 

 

 


