
โครงการประกวดผลงานด้านมัลติมีเดีย และการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบสั้น  

หรอื Short Animation 

เรื่อง “ลดภาวะโลกร้อน สืบสานพระราชด าริ” 

1. ชื่อโครงการ     การประกวดผลงานด้านมัลตมิีเดีย และการสรา้งภาพเคลื่อนไหวแบบสั้น หรอื               

 Short Animation เรื่อง “ลดภาวะโลกร้อน สืบสานพระราชด าริ” 

2. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันภาวะโลกร้อนยังเป็นสภาวการณ์ที่สังคมให้ความสนใจ และเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมา

ยาวนาน ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนร่วมมือในการลดภาวะโลก

ร้อน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เล็งเห็น 

และตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาของภาวะโลกร้อน  

จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัย และได้พระราชทานพระราชด าริในการ

ป้องกันบรรเทาปัญหาเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานภายใต้โครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริหลายโครงการ  

ดังนั้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่

ทรงมีพระอัจฉริยภาพในทุกศาสตร์ จึงก าหนดให้มีการจัดการประกวดผลงานด้านมัลติมีเดีย และการ

สร้างภาพเคลื่อนไหวแบบสั้น หรือ Short Animation ส าหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล

สงคราม จังหวัดพิษณุโลก โดยก าหนดให้มีการจัดโครงการประกวดผลงานด้านมัลติมีเดีย และการ

สร้างภาพเคลื่อนไหวแบบสั้น หรือ Short Animation ในหัวข้อ “ลดภาวะโลกร้อน สืบสานพระราชด าริ” 

เพื่อเป็นการส่งเสริม เรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ที่ประสานสอดคล้องกับแนวพระราชด าริใน

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวได้มีการเผยแพร่ไปสู่สากลในหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึน้ 
 

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อเผยแพร่พระราชด าริ เกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนใน

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวให้แพรห่ลายยิ่งขึน้ 

2) เพื่อรณรงค์และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงภาวะโลกร้อนและน า

พระราชด าริเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการ

ด าเนนิงาน 

3) เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้  ความสามารถทางด้านการผลิต สร้างสรรค์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

และองค์ความรูด้้านวิชาการมาประสานสอดคล้อง เพื่อสรรค์สรา้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตอ่ไป 

4) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนความรู้จากนักศึกษาต่างสาขา/คณะ โดยอาศัยการ

ประกวดผลงานเป็นสื่อกลาง 

 



3. กลุ่มเป้าหมาย  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
 

3.1 กลุ่มผู้สง่ผลงานเข้าประกวด 

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  

3.2  กลุ่มผู้เข้าร่วมชมการน าเสนอผลงานเข้าประกวด  จ านวน 60 คน 
 

4. วิธีการด าเนินงาน 
 

4.1) วิธีการจัดการประกวดผลงาน 

 ประสานคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อขอความร่วมมือในการ

ประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาเพือ่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 

 แตง่ตัง้คณะกรรมการตัดสินโดยเรียนเชิญผู้มีคุณสมบัติและคุณวุฒิที่เหมาะสมทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ 
 

4.2)ขอบเขตการส่งผลงาน  
 

 สามารถสร้างทีม โดยมีสมาชิกต่อ 1 กลุ่มได้ไม่เกิน 5 คน 

 ไม่จ ากัดกลุ่มต่อหนึ่งสาขา/คณะ 

 ผู้เข้าส่งผลงานสามารถใช้เครื่องมือใดๆ ในระหว่างการด าเนินการพัฒนาสื่อ

สร้างสรรค ์

 เนื้อหาต้องเกิดจากความคิดของผู้ส่งผลงานทั้งข้อความและสื่อที่ใช้ประกอบ โดย

ต้องมีความเหมาะสมตรงกับจุดประสงคข์องหัวข้อการประกวดสื่อสร้างสรรค์ 

 ผูส้่งผลงานจะต้องท าเอกสารโดยมีเนือ้หาดังต่อไปนี้ 

1. แนะน าตัวกลุ่มผูส้่งผลงาน 

2. Story Board 

3. บรรยายแนวคิดของผลงานที่เข้าประกวด 

4. อธิบายการใชง้านโดยสังเขปของผลงานที่เข้าประกวด 

5. ระบุแหล่งขอ้มูลที่น ามาใช้ในการอ้างอิง 

 การส่งผลงานเข้าประกวด 

- ส่งผลงานในรูปแบบ file swf, fla, html, wmv, wma และmp4              

โดยมีความยาวประมาณ 3-5 นาที 

 สามารถค้นหาข้อมูลอา้งองิ (Reference) ตามข้อก าหนดแหล่งข้อมูลที่สามารถใช้

ในการอ้างอิง และต้องระบุแหลง่ที่มาของขอ้มูลที่น ามาใช้ในการอ้างอิง 

 



 ใช้เวลาในการน าเสนอผลงาน ประมาณ 20 นาทีโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. แนะน าตัวกลุ่มผูส้่งผลงาน 

2. Story Board 

3. บรรยายแนวคิดของผลงานที่เข้าประกวด 

4. อธิบายการใชง้านโดยสังเขปของผลงานที่เข้าประกวด 

5. ระบุแหลง่ขอ้มูลที่น ามาใช้ในการอา้งอิง   

6. ภาพเคลื่อนไหวแบบสั้น (Short Animation)  

 

5. หลักเกณฑ์การให้คะแนน  

1) เนือ้หาที่ใชใ้นการน าเสนอผลงาน      30% 

 ความถูกต้อง ความครบถ้วน และความเหมาะสมของเนื้อหา 

2) ความคิดสร้างสรรค์และความสวยงามของผลงาน    30% 

3) เทคนิคที่ใช้ในการพัฒนา       20% 

4) ความสมบูรณ์ของภาพและเสียง      20% 

 

6. การตัดสิน 

การตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

7. รางวัลส าหรับผู้ส่งผลงาน 

 1) เงินรางวัลส าหรับผู้ชนะการประกวด  

รางวัลที่ 1   3,000 บาท 

รางวัลที่ 2            2,000 บาท 

รางวัลที่ 3            1,000 บาท 

2) ประกาศนยีบัตรส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. ระยะเวลาด าเนินการ  

ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 
สิงหาคม กันยายน 

1 2 3 4 5 1 2 3 

1) ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ         

2) ก าหนดเกณฑ์การประกวด         

3) จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์         

4) เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ        

5) ชี้แจงรายละเอียดการส่งผลงาน       เข้าร่วม

โครงการให้แก่ผู้สมัคร 

        

6) น าเสนอผลงาน         

7) สรุปผลการด าเนินงานโครงการ         

 

9. วิธีการด าเนินการ 

1) ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 

2) ก าหนดเกณฑ์การประกวด 

3) จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ 

4) เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 

5) ชี้แจงรายละเอียดการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการให้แก่ผู้สมัคร 

6) น าเสนอผลงาน 

7) สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

 

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวทิยาการจัดการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎพบิูลสงคราม 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) เพื่อเผยแพร่แนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 

2) นักศึกษาได้ตระหนักถึงภาวะโลกร้อน และมีแนวคิดที่จะรักษาสภาพแวดล้อม และ

ทรัพยากรธรรมชาติ และเห็นถึงความส าคัญในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

3) กระตุน้ให้นักศึกษาได้มีกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบของการใช้สื่ออิเล็คทรอนิคส์ผสมผสาน

กับความรูท้างวิชาการและการเฉลิมพระเกียรตสิถาบันกษัตรยิ์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน 



4) นักศึกษามีการพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการใชค้อมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์งานด้าน

แอนเิมชันและมัลติมเีดีย 

5) เพิ่มช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชา/คณะ โดยอาศัย

การประกวดผลงานเป็นสื่อกลาง 

 

12. ก าหนดการรับสมัคร 

 1. เปิดรับสมัครตั้งแต ่วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555 – วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2555 ได้ที่ Face 

book Fan Page พิมพ์ BizCom-PSRU โดยยื่นใบสมัครดว้ยตนเองที่ อาคาร MS ส านักงานคณะ

วิทยาการจัดการ 

 2. หมดเขตส่งผลงาน ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555  

 3. น าเสนอผลงานและตัดสินผลการประกวดในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 

ติดตอ่สอบถามได้ที่ :  e-mail : bc.psru@gmail.com  หรอื Face book Fan Page พิมพ์ BizCom-PSRU 

 


