กิจกรรมการประกวด “นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ เพื่อแนะแนวการศึกษาไทย ครั้งที่ ๒”
โครงการมีส่วนร่ วมทุกภาคส่วนการผลิตบัณ ฑิต ตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
๑. หลักการและเหตุผล
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู ร ณ์ เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย หนึ่ ง เพื่ อ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น โดยมี ภ ารกิ จ หลั ก ๔ ด้ า น
คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เป็นศูนย์รวมในการดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับงานวิชาการ
ทั้งด้าน การผลิตบัณฑิต ด้านหลักสูตรและแผนการเรียน ด้านงานทะเบียนและประมวลผล และให้การสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการให้บริการต่าง ๆ แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป เป็นต้น สานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีหนึ่งภารกิจที่ต้องดาเนินการทุกปี คือการรับนักศึกษา โดยการประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ให้เป็นที่รู้จักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ทั้งนี้
ส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย นได้ จั ด กิ จ กรรมการมี ส่ ว นร่ ว มส าหรั บ โรงเรี ย นในจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์
และจังหวัดพิจิตร เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ โดยให้อาจารย์ฝ่ายแนะแนวการศึกษาของ
สถานศึกษา นักเรียน รวมถึงอาจารย์ประจาสาขาวิชาและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์และการรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกปี
ดัง นั้น ในปี ๒๕๖๕ สานัก ส่งเสริม วิช าการและงานทะเบียน จึง ได้จัด การประกวด “ นวัต กรรมสื่อ
สร้า งสรรค์ เพื่อ แนะแนวการศึก ษาไทย ครั้ง ที่ ๒” โดยการประกวดคลิป วิดีโ อ หรือ สื่อ ประชาสัม พัน ธ์
จากโปรแกรม Canva และการประกวดคลิป วิดีทัศ น์ ผ่า นแอปพลิเ คชัน Tiktok เพื่อ การจัด การเรีย นรู้
การแนะแนวเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และการมีส่วนร่วมในการประชาสั มพันธ์การรับ
สมัครนักศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๖ ชิงเงิน รางวัลมูลค่า รวม ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัต ร
เชิดชูเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เกิดความร่ว มมือหรื อกระบวนการมีส่วนร่ว มของภาคส่ว นที่เกี่ยวข้องในการรับนักศึกษา
๒. เพื่อ สร้า งเวทีป ะกวดและสร้า งการมีส ่ว นร่ว มให้กับ นัก เรีย น นัก ศึก ษา อาจารย์ ที่มีค วามคิด
สร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมประชาสัมพันธ์การแนะแนวการศึกษา
๓. เพื ่อ ให้ไ ด้สื ่อ นวัต กรรมการประชาสัม พัน ธ์แ บบที ่ห ลากหลาย สามารถน าไปเผยแพร่เ ป็น
สื่อประชาสัมพันธ์ การแนะแนวได้
๓. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
๑. ประเภทบุค คลทั่ว ไป/ทีม รับ สมัค รครู อาจารย์ ผู้บ ริห าร นัก เรีย น นัก ศึก ษา บุค คลทั่ว ไป
สมัค รเข้า ร่ว มโครงการประกวดประเภทบุค คลหรือ ทีม (ทีม ละไม่เ กิน ๓ คน) สมาชิก ในทีม ไม่จาเป็น
ต้อ งอยู่ใ นสถาบัน เดีย วกัน แต่ต้อ งศึก ษาหรือ ทางานอยู่ใ นสถานศึก ษาในเขตพื้น ที่จัง หวัด เพชรบูร ณ์ แ ละ
จังหวัดพิจิตร และสามารถส่งผลงานเข้าร่ว มประกวดได้ไม่จากัดจานวน
๒. ประเภทหน่ว ยงาน/องค์ก ร รับ สมัค รโรงเรีย น สถานศึก ษา หลัก สูต ร/ สาขาวิช า หน่ว ยงาน
สามารถส่งผลงานเข้าร่ว มประกวดได้ไม่จากัดจานวน

๔. แนวความคิดในการประกวด
เป็น ผลงานภายใต้แ นวคิด “ นวัต กรรมสื่อ สร้า งสรรค์ เพื่อ แนะแนวการศึก ษาไทย ครั ้ง ที่ ๒”
โดยจัดทาในรูป แบบคลิป วิดีทัศน์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ จากโปรแกรม Canva ความยาวไม่เกิน ๕ นาที
และการประกวดคลิปสั้น ผ่านแอปพลิเคชัน Tiktok ความยาวไม่เกิน ๑ นาที โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริ ม การแนะแนวเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และการ
มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์การรั บสมัครนักศึกษา ปี ๒๕๖๖
๕. การจัดการแข่งขัน
การประกวดจัดทานวัตกรรม คลิปวิดีทัศน์ สื่อการสอน หรือ สื่อ ประชาสัม พันธ์ จากโปรแกรม Canva
และการประกวดคลิป สั้น ผ่า นแอปพลิเ คชัน Tiktok เพื่อการแนะแนวเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ โดยส่งใบสมัครและผลงานการประกวดผ่าน Google Form
๖. หลักเกณฑ์การประกวดและเงื่อนไข
๑. เป็น ผลงานที ่ม ีเ นื ้อ หาสอดคล้อ งกับ แนวคิด ในการประกวด (ตามข้อ ๔) มีเ นื ้อ หาที ่เ กี ่ย วกับ
หลัก สูต รที่เ ปิด การเรีย นการสอนของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เพชรบูร ณ์ มีค วามทัน สมัย เหมาะสมกั บ การ
เรีย นรู้ในสถานการณ์ปัจ จุบัน จัดทาผลงานในรูป แบบคลิปวิดีทัศน์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ จากโปรแกรม
Canva ความยาวไม่เกิน ๕ นาที และการประกวดคลิปสั้น ผ่านแอปพลิเคชัน Tiktok ความยาวไม่เกิน
๑ นาที ที่สามารถเผยแพร่ในช่องทางดิจิ ทัลต่าง ๆ เช่น Website facebok Youtube Tiktok เป็นต้น
๒. เนื้อ หาผลงานที่ส ่ง เข้า ประกวดต้อ งใส่โ ลโก้ชื่อ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เพชรบูร ณ์ก่อ นหรือ ปิด เรื ่ อ ง
ตามความเหมาะสม
๓. ผู ้ส มัค รสามารถส่ง ผลงานเข้า ประกวดได้ไ ม่จากัด จานวนคลิป ไม่จากัด รูป แบบ วิธ ีก าร และ
เทคนิคนาเสนอ สามารถถ่ายทาได้โ ดยไม่จากัดอุปกรณ์ อาทิ กล้องโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป กล้อง
วิดีโอ เป็นต้น
๔. ขอบเขตเนื ้อ หา รูป ภาพในผลงานต้อ งไม่พ าดพิง เรื ่อ งการเมือ ง/ก่อ ให้เ กิด ความขัด แย้ง ใด ๆ
ล่อแหลม อนาจาร และต้องไม่เข้าข่ายหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคาที่
เป็น การดูถูก ดูห มิ่น เสีย ดสี และก่อ ให้เ กิด ความแตกแยกในสัง คม รวมถึง ไม่ ก ระทบต่อ ความสัม พัน ธ์
ระหว่างประเทศ ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรมหรือศาสนาใด
๕. ไม่เ ป็ น ผลงานที่ ท าซ้ า ดั ด แปลง และไม่ เ คยใช้ เ พื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ อื่ น ใด ผลงานที่ ป ระกวด
ต้ อ งไม่ เ คยเผยแพร่ หรื อ ได้ รั บ รางวั ล ใดๆ มาก่ อ น หากตรวจพบ คณะกรรมการการประกวดขอตั ด สิ ท ธิ์
ในการประกวดทันที
๖. ในกรณีที ่ผ ลงานของผู ้ส ่ง เขาประกวดมีก ารละเมิด กฎหมายไม่ว ่า กรณีใ ด ให้ถ ือ ว่า เป็น ความ
รับ ผิดชอบของผู้ส่งผลงาน ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ข องมหาวิท ยาลัยราชภัฏ เพชรบูร ณ์ทุก
ผลงาน โดยทางมหาวิทยาลั ยฯ สามารถนาไปใช้ /ปรับปรุง ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานรับทราบ
๗. คณะกรรมการตัดสิน การประกวด ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่ว มประกวดได้ทันทีโ ดยไม่ต้อง
ชี้แ จงเหตุผ ลใดๆ หากมีก ารตรวจสอบพบว่า ไม่เ ป็น ไปตามกฎ กติก า หรือ มีก ารลอกเลีย นแบบ/ละเมิด
ลิขสิทธิ์ผู้อื่น และผู้ตัดสินการประกวดไม่มีส่ว นรับผิ ดชองใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีละเมิดสิทธิ์ ถ้ามีการตรวจสอบ
พบภายหลังจะถือว่าเป็ นโมฆะและถูกเรีย กรางวัล คืน
๘. มหาวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวดโดย
ไม่จ าเป็น ต้อ งแจ้ง ให้ท ราบล่ว งหน้า และขอสงวนสิท ธิ์ใ นการพิจ ารณาความเหมาะสมของเนื้อ หาก่ อ น
เผยแพร่สาธารณะ
๙. ผลการตั ด สิ น ของคณะกรรมการตั ด สิ น การประกวดถื อ ว่ า เป็ น ที่ สิ้ น สุ ด ผู ้ส ่ง ผลงานเข้า ประกวด
ไม่สามารถอุทธรณ์ได้

๗. เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เพชรบูร ณ์ ดาเนิน การแต่ง ตั้ง คณะกรรมการตัด สิน การประกวดสื่อ นวัต กรรม
การจัด การเรีย นรู ้ เพื่อ พิจ ารณาคัด เลือ กผลงานที่ช นะการประกวด ประเภทบุค คลทั่ว ไป/ทีม และ
ประเภทหน่วยงาน/องค์กร โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
๑. การนาเสนอสอดคล้องกับหลักเกณฑ์แนวทางการประกวด ๓๐ คะแนน
๒. เทคนิคการนาเสนอผลงาน การสื่อสารเพื่อสร้างความเขาใจด้วยภาพ เสียงและกากับศิลป์ ๔๐ คะแนน
๓. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ตามสภาพจริง ๓๐ คะแนน
๘. รางวัลการประกวด “นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ เพื่อแนะแนวการศึกษาไทย ครั้งที่ ๒”
กิจกรรมที่ ๑ การประกวด นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้ การแนะแนว ยุค ๔.๐
- รางวัล ชนะเลิศอันดับที่ ๑ เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท
- รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท
- รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท
- รางวัล Popular vote (การกดถูก ใจ ผ่า นเพจเฟสบุ๊ค ของ สานัก ส่ง เสริม วิช าการและ
งานทะเบียน) เงินรางวัล ๕๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๒ การประกวด “TIKTOK สนุก กระตุกต่อมแชร์ ในหัวข้อ คาบอกเล่าของพี่ สาขาวิชาน่าเรียน”
- รางวัล ชนะเลิศอันดับที่ ๑ เงินรางวัล ๑,๒๐๐ บาท
- รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท
- รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เงินรางวัล ๘๐๐ บาท
- รางวัล Popular vote (การกดถูก ใจ ผ่า นเพจเฟสบุ๊ค ของ สานัก ส่ง เสริม วิช าการและ
งานทะเบียน) เงินรางวัล ๕๐๐ บาท
๙. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ ม
๑. ติดต่อที่สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติฉ ลองสิ ริ ร าชสมบั ติ ค รบ ๖๐ ปี ชั้น ๑ หมายเลขโทรศั พ ท์ ๐ ๕๖๗๑ ๗๑๑๙
ต่อ ๒๕๐๔ คุณทิพยาภา ถิรรุจเขมพร ต่อ ๑๗๐๙ อาจารย์ยุภา คาตะพล
๒. E-mail : thipyapa.thi@pcru.ac.th
๑๐. การสมัค รและส่งผลงานเข้า ประกวด ตามแบบฟอร์มที่กาหนด ตั้งแต่วัน ที่ ๑๗ พฤษภาคม - ๓๐
มิถุนายน ๒๕๖๕
- เว็บ ไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ www.pcru.ac.th
- สมัครและส่งผลงาน ผ่านทาง Google From สแกนคิว อาร์โค้ด
ได้ที่ https://forms.gle/AGFPMtNN7qW1ZnAMA
หมายเหตุ
๑. หมดเขตรับสมัครและส่ งผลงานประกวด ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
๒. ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดเตรียมเอกสารสาหรับการเบิกเงินรางวัล ดังนี้
- สาเนาบัตรประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
- สาเนาหน้ าสมุดบั ญชีธนาคาร จานวน ๑ ฉบับ

๑๑. ปฏิทินการประกวด “นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ เพื่อแนะแนวการศึกษาไทย ครั้งที่ ๒”
กิจกรรม
เปิดรับสมัครและส่งผลงาน

กาหนดการ
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน
๒๕๖๕ (เวลา ๑๖.๓๐ น.)
วันที่ ๑ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕
วันที่ ๔ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
อัปโหลดผลงานบนเพจเฟสบุ๊กสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบี ยน
คัดเลื อกผลงาน
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ประกาศผลผู้ชนะการประกวด (เว็บ ไซต์มหาวิทยาลัย, วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เพจสานั ก)

หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ย นแปลงตามความเหมาะสม
รางวัล Popular vote
- วัน ที่ ๔ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. อัปโหลดผลงานบนเพจเฟสบุ๊กสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบี ยน
- วัน ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. ปิดโหวต นับคะแนนการกดถูก ใจผลงาน
บนเพจเฟสบุ๊กสานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
*ผู้เข้าร่ว มส่ งผลงานประกวดจะได้รับเกียรติบัตรตามกิจกรรมที่ส่ งใบสมัครทุกคน

