
ประกวดคลิปวีดีโอ  Young Creative  หัวข้อ "ของดีบ้านฉัน" 
ศูนย์การศึกษา จังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวน น้องๆนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
4- 6  ส่งผลงานเข้าร่วมการ ประกวดคลิปวีดีโอ  Young Creative  หัวข้อ "ของดีบ้านฉัน" ชิงเงินรางวัล
มูลค่ากว่า  20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน 
 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4-6  
 สามารถส่งผลงานในรูปแบบทีม ทีมละ 5 คน  (โดยมีนักเรียน ชั้น ม.4.5.6 ร่วมทีม) 

รายละเอียดการประกวด 
 ผลงานที่เข้าร่วมการประกวด ต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อ “ของดีบ้านฉัน” และ ความยาว 3-5นาที  โดย
ไม่จ ากัดวิธีการน าเสนอ โดยให้จบด้วย ตรา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 สามารถตั้งชื่อเรื่องได้ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด 
 ไม่จ ากัดรูปแบบวิธีการน าเสนอและวิธีการถ่ายท า สามารถใช้ได้ทั้ง AVI, MPEG, MP4, MPG, WMV, หรือ 
MOV (สามารถใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายได้) 

การประกวดแบ่งเป็น 2 รอบ   
รอบแรก  คัดผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย เพ่ือเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ( มีรางวัลให้ทุกทีม) 
รอบชิงชนะเลิศ น าเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ โดยบอกถึงความเป็นมาและความ    คิดสร้างสรรค์ ของ

คลิปวิดีโอ ใช้เวลารวมการฉายคลิปวิดีโอ ไม่เกิน 10 นาที   
เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลงาน  
รอบคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย  ไลก์แชร์ 60 คะแนน กรรมการภายใน 40 คะแนน 
รอบชิงชนะเลิศ ไลกแ์ชร์ 50 คะแนน น าเสนอคลิปวิดีโอ ความเป็นมาเนื้อหาต่อคณะกรรมการ                ตัดสิน 50 คะแนน
  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

 ในกรณีที่คณะกรรมการของโครงการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้เข้ารอบ หรือผู้ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติ
ตามกติกา เงื่อนไข ปกปิดข้อเท็จจริง หรือมีการแอบอ้าง ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อ่ืน คณะกรรมการสามารถ
ตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบออกจากการเข้าร่วมโครงการ และผู้เข้ารอบ / ผู้ได้รับรางวัล ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่า
กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  

 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4-6 
 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
 ผลงานจะต้องไม่มีลักษณะลบหลู่ ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องไม่
สร้างความแตกแยก รวมถึงต้องไม่ท าให้ผู้ อ่ืนได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติคุณ ถูกดูหมิ่น หรือ ถูกเกลียด
ชัง 

 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือ         ศีลธรรมอันดี  
 ผลงานที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมดต้องไม่เคยเผยแพร่ ส่งประกวดหรือได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน  
 ผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออ่ืน ๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน 
ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการกระท าผิดเกี่ยวกับพรบ. คอมพิวเตอร์  

 

 

 

 

 



ก าหนดการประกวด 
 การประกวดก าหนดส่งผลงาน ในวันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 
 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครการประกวดได้ที่ http://www.udon.ssru.ac.th  หรือ 
www.facebook.com/ssruudonthani ตั้งแต่วันที่  20 กันยายน - 20 ตุลาคม 2562 

 ส่งใบสมัครและผลงานได้ที่ ralita.ka@ssru.ac.th หรือส่งไฟล์ CD หรือแผ่น DVD จ านวน 2 แผ่น มาที่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 707 หมู่ 3 ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี  
จ.อุดรธานี 41000 Tel. 042-129556 

 ประกาศผลการประกวดรอบแรก วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562   http://www.udon.ssru.ac.th  หรือ 
www.facebook.com/ssruudonthani  

 รายงานตัวส าหรับทีมที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562     ณ ห้องประชุม
สามพร้าว ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 ส าหรับทีมที่เข้ารอบ 10 ทีม สุดท้ายร่วมจับฉลากและรับฟังรายเอียด การส่งคลิปในรอบ ชิงชนะเลิศ ในวัน
อังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมช่อทองกวาว ศูนย์การศึกษาจังหวัด
อุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจังหวัดอุดรธานี  พร้อมแถลงข่าว 

 ส าหรับผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ร่วมอบรมการผลิตคลิปวิดีโอ ภาพยนตร์จากวิทยากรผู้มาก
ประสบการณ์ ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชมทองกวาว ศูนย์การศึกษาจังหวัด
อุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ก าหนดส่งผลงานในรอบชิงชนะเลิศ ภายในวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 
 ประกาศผลการประกวด และ มอบรางวัล ในวันศุกร์ที่  20 ธันวาคม 2562            เวลา 09.00 น.ณ 
ห้องประชุมทองกวาว ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

รางวัลการประกวด 
 รางวัลชนะเลิศ  10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 รางวัลส าหรับทีมที่เข้ารอบ10ทีมสุดท้าย ทีมละ 1 ,000 บาท 
 รางวัล Popular Vote : ตัดสินจากผู้ได้รับผลโหวตทาง Webpage 

ติดต่อสอบถาม 
 Tel: 080-005-9265  คุณรลิตา 

Email : ralita.ka@ssru.ac.th ข่าวประชาสัมพันธ์ : นางสาวรลิตา คามะเชียงพิณ   ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา Tel. 042-129556 
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ใบสมัคร UD Young Creative  หัวข้อ "ของดีบ้านฉัน” 
------------------------------------------------------------------- 

ประเภททีม (ไม่เกิน 5 คน) 
1.ชื่อผู้สมัคร............................................................................... .....................................................  
ระดับการศึกษา.......................................................................โรงเรียน................................. ........... 
ที่อยู่.......................................................... ...................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .. 

โทรศัพท์มือถือ....................................................................  
2.ชื่อผู้สมัคร....................................................................................................................................  
ระดับการศึกษา.......................................................................โรงเรียน................................. ........... 
ที่อยู่...................................................................................................................... .......................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .. 

โทรศัพท์มือถือ................................ .................................... 
3.ชื่อผู้สมัคร............................................................................... .....................................................  
ระดับการศึกษา........................................................... ............โรงเรียน............................................ 
ที่อยู่...................................................................................................................... .......................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

โทรศัพท์มือถือ....................................................................  
4.ชื่อผู้สมัคร............................................................................... .....................................................  
ระดับการศึกษา.......................................................................โรงเรียน........................................ .... 
ที่อยู่...................................................................................................................... .......................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .. 

โทรศัพท์มือถือ................................ .................................... 
5.ชื่อผู้สมัคร............................................................................... .....................................................  
ระดับการศึกษา........................................................... ............โรงเรียน............................................ 
ที่อยู่...................................................................................................................... .......................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

โทรศัพท์มือถือ....................................................................  
 

ชื่อเรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………… . 
แนวคิด……………………………………………………………………………………………………………………………………… . 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… .…………………………………
…………………………………………………………………………………………………… . 

 
หมายเหตุ:ส่งเอกสารกลับที่ raita.ka@ssru.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 707 หมู่ 3 ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 



Tel. 042-129556 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


