
 
 

  
 
 

ใบสมัครส่งผลงานเข้าประกวด 
โครงการน าเสนอผลงานของนิสิต (GE. Appreciation day) ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2564 

วันที่ 3 มีนาคม 2565 
          
ชื่อผลงาน............................................................................................................................. ............................................. 

          รายวิชา............................................................................................................................. ................................................ 
           
          ประเภทผลงานที่ส่งประกวด                 ผลติภัณฑ์                คลิปวิดีโอ          อินโฟกราฟิค 

 
แนวคิดและท่ีมาของผลงาน............................................................................................................................. ................. 

         ....................................................................................................................................................................... ....................... 
         .................................................................................................. ............................................................................................  
         ............................................................................................................................. ................................................................. 
         ............................................................................................................................. ................................................................. 
         ....................................................................................................................................... ....................................................... 
 
 
         ประโยชน์/การพัฒนาของผลงาน......................................................................................................... ............................... 
          ............................................................................................................................. ............................................................... 
         ....................................................................................................................................................................................... ....... 
         .................................................................................................................. ........................................................................... 
         ............................................................................................................................. ................................................................. 
         ............................................................................................................................. ................................................................ 
         ......................................................................................................................................................... ..................................... 
         .................................................................................... .........................................................................................................  
 
      
  



 
 

ข้อมูลผู้สมัคร   (ต้องกรอกทุกช่องและหากมีผู้สมัครมากกว่า  ๕ คน สามารถถ่ายส าเนาแบบฟอร์มใบสมัครนี้แนบมาได้) 
 

       ๑.  ชื่อ  ........................................................ นามสกุล ............................................................  สัญชาติ .............................. 

      รหสันิสิต  ………………………........  ชั้นปีที่……......คณะ  ........................................ภาควิชา……………..………………….…………… 

      โทรศัพท์เคลื่อนที่  ......................................................Email Address (@nu.ac.th).............................................................. 

 

       ๒.  ชื่อ  ........................................................ นามสกุล ............................................................ สัญชาติ .......................... .... 

      รหสันิสิต  ………………………........  ชั้นปีที่……......คณะ  ........................................ภาควิชา……………..………………….…………… 

      โทรศัพท์เคลื่อนที่  ......................................................Email Address (@nu.ac.th).............................................................. 

 

       ๓.  ชื่อ  ........................................................ นามสกุล ..... ....................................................... สัญชาติ .......................... .... 

      รหสันิสิต  ………………………........  ชั้นปีที่……......คณะ  ........................................ภาควิชา……………..………………….…………… 

      โทรศัพท์เคลื่อนที่  ......................................................Email Address (@nu.ac.th).............................................................. 

 

       ๔.  ชื่อ  ........................................................ นามสกลุ ............................................................ สัญชาติ .......................... .... 

      รหสันิสิต  ………………………........  ชั้นปีที่……......คณะ  ........................................ภาควิชา……………..………………….…………… 

      โทรศัพท์เคลื่อนที่  ......................................................Email Address (@nu.ac.th).............................................................. 

 

      ๕. ชื่อ  ........................................................ นามสกุล ..................................... ....................... สัญชาติ ................................. 

      รหสันิสิต  ………………………........  ชั้นปีที่……......คณะ  ........................................ภาควิชา……………..………………….…………… 

      โทรศัพท์เคลื่อนที่  ......................................................Email Address (@nu.ac.th).............................................................. 

        

  



 
 

 

หมายเหตุ  ที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อ ที่สามารถติดต่อได้จริง 

       อาจารย์ที่ปรึกษา   ............................................................................................................................. ................................... 

       คณะ ........................................................................................................................................... ........................................... 

       ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ........................................................................................................................................................................ 

       โทรศัพท์  .............................................................................   โทรศัพท์เคลื่อนที่  ................................................................. 

       Email Address (@nu.ac.th)......................................................................................................................... ........................ 

 

    
 

ลงช่ือผู้ส่งผลงาน............................................................... 
        วันที่.................................................................................. 



 
 

โครงการน าเสนอผลงานของนิสิต (GE. Appreciation day) ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2564 

 งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญนิสิตที่เรียนรายวชิาศึกษาทั่วไป ภาคเรยีนปลาย                  
ปีการศึกษา 2564 สง่ผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการน าเสนอผลงานของนิสิต (GE. Appreciation day) ภาคเรยีนปลาย                 
ปีการศึกษา 2564 ชิงเงินรางวลั และเกียรติบัตร 

วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้นิสิตได้น าเสนอผลงานนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ของนิสิตรายวิชาศึกษาทั่วไป และเป็นการฝึกทักษะการค้นคว้า 
การประดิษฐ์คิดค้น รวมถึงความคิดสร้างสรรค์แก่นิสิต และเพ่ือตอบโจทย์อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือการผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี 
คนเก่ง มีวินัยและภูมิใจในชาติ 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม 

1. นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2564 
2. มีอาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน 1 ท่าน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนปลาย       

ปีการศึกษา 2564 
3. สมัครได้ทั้งแบบรายบุคคลและแบบทีม 

การส่งผลงาน 

• แบบฟอร์มน าเสนอผลงานนวัตกรรมจ านวน 1 ชุด  
• ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.30 น. ณ งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ก าหนดระยะเวลา 

• เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง วันที ่21 กุมภาพันธ์ 2565 
• น าเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการในวันที่ 3 มีนาคม 2565 ผ่านระบบ Microsoft Teams ระยะเวลาการน าเสนอกลุ่ม

ละไม่เกิน 3 นาท ีตอบค าถามคณะกรรมการกลุ่มละ ไม่เกิน 2 นาที 
• ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 4 มีนาคม 2565 ทางเพจ Facebook งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา 

และโทรศัพท์แจ้ง 

  



 
 

1. ประเภทผลิตภัณฑ์ 

กติกาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 
เป็นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ การใช้เทคโนโลยีใหม่ไม่เคยมีมาก่อนแต่อย่างใด รวมไปถึงการปรับปรุง

ผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 

2. ประเภทคลิปวิดีโอ 
กติกาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 

1. เนื้อหาคลิป คลิปวิดีโอมีความยาวไม่เกิน 3 นาที รวมไตเติ้ล (ถ้ามี) 
2. ขอบเขตของเนื้อหาในคลิปที่ส่งเข้าประกวด ภายใต้หัวข้อ “ศึกษาทั่วไปสร้างคน” ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปลูกจิตส านึกให้

นิสิตเป็นคนที่สมบูรณ์ ตอบโจทย์คุณลักษณะของนิสิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย คือ คนดี คนเก่ง มีวินัย ภูมิใจในชาติ 
3. ผลงานคลิปต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยค าที่เป็นการดูถูกดูหมิ่น เสียดสีและ

ก่อให้เกิดการแตกแยกในสังคม 
4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ หรืออ่ืนใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดย

ต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา 
5. ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของงานจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและนิสิตผู้สร้างสรรค์ผลงาน 

 

3. ประเภทอินโฟกราฟิค (Infographic) 

กติกาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 
1. ออกแบบสื่ออินโฟกราฟิค (Infographic) โดยใช้โปรแกรมทางด้านการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์เท่านั้น โดย 
สร้างสรรค์สื่อ Infographic ให้มีรูปแบบที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย เกี่ยวกับการปลูกจิตส านึกให้นิสิตเป็นคนที่สมบูรณ์ ตอบ
โจทย์คุณลักษณะของนิสิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย คือ คนดี คนเก่ง มีวินัย ภูมิใจในชาติ 
2. ขนาดผลงานการออกแบบ เป็นขนาด A4 แนวตั้งหรือแนวนอน 
3. ส่งไฟล์รูปภาพแบบนามสกุล PDF และ Jpeg  
 

  



 
 

หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน 
1. ความน่าสนใจของการน าเสนอ       20 คะแนน 

มีเนื้อหา และการใช้สื่อประกอบที่เหมาะสม ใช้ข้อความกระชับ ภาษาเรียบง่าย 
2. ความคิดสร้างสรรค์        20 คะแนน 
3. ความเป็นนวัตกรรม        20 คะแนน 
4. แบบแผนและท าให้นิสิตมีโอกาสได้ใช้ความรู้/ทักษะตามที่เรียนมา   20 คะแนน 
5. สามารถขยายผลต่อยอดหรือสร้างมูลค่าเพ่ิมขึ้นได้     20 คะแนน 

 

รางวัลการประกวด 
 

ประเภทผลิตภัณฑ์   
รางวัลชนะเลิศ  รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จ านวน 3,500 บาท  
รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จ านวน 2,500 บาท 
รองชนะเลิศอันดับ 2 รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จ านวน 1,500 บาท 
รางวัลชมเชย รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จ านวน 800 บาท จ านวน 2 รางวัล 
 

ประเภทคลิปวิดีโอ 

รางวัลชนะเลิศ  รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จ านวน 3,500 บาท  
รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จ านวน 2,500 บาท 
รองชนะเลิศอันดับ 2 รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จ านวน 1,500 บาท 
รางวัลชมเชย รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จ านวน 800 บาท จ านวน 2 รางวัล 

 

ประเภทอินโฟกราฟิค (Infographic) 

รางวัลชนะเลิศ  รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จ านวน 3,500 บาท  
รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จ านวน 2,500 บาท 
รองชนะเลิศอันดับ 2 รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จ านวน 1,500 บาท 
รางวัลชมเชย รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จ านวน 800 บาท จ านวน 2 รางวัล 
 

หมายเหตุ :  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

ติดต่อสอบถาม  
www.facebook.com/Gened.nu/ หรือติดต่องานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 
พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร 055-968330  
 


