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โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรี ยนรู้ (Digital Learning Contest) ครัง้ ที่ 3
ชิงถ้ วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1. หลักการและเหตุผล
โลกออนไลน์เช่นอินเทอร์ เน็ตเป็ นพื ้นที่ที่เด็กและเยาวชนกาลังมีส่วนร่วมมากขึ ้นเรื่ อยๆ ในชีวิตประจาวัน
โดยเฉพาะการเข้ าถึงสื่อต่างๆ บนอินเทอร์ เน็ต ซึ่งในปั จจุบนั มุ่งเน้ นไปที่สื่อบันเทิง สื่อเรื่ องเพศ และอบายมุข ทา
ให้ เกิดพฤติกรรมที่ไม่สร้ างสรรค์ ฉาบฉวย และสุ่มเสี่ ยง เพื่อลดพฤติกรรมและความเสี่ยงดังกล่าว จาเป็ นอย่างยิ่ง
ที่จะต้ องมีการระดมสร้ างและนาเสนอสื่อสร้ างสรรค์บนอินเทอร์ เน็ต เพื่อเป็ นทางเลือกที่ชดั เจนแก่เยาวชนในการ
เข้ าถึงและใช้ งานให้ เกิดประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ธรรมชาติของกลไกตลาดทาให้ การสร้ างสื่อสร้ างสรรค์เป็ นไปได้
ยาก เพราะตลาดโดยรวมมีความต้ องการสื่อสร้ างสรรค์น้อยเมื่อเทียบกับความต้ องการสื่อเพื่อความบันเทิง จึง
ต้ องมีวิธีในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ เกิดการสร้ างและนาเสนอสื่อดีๆ ที่เหมาะสมกับความเป็ นจริง
นอกจากนัน้ การระดมสร้ างและเผยแพร่ เนือ้ หาดีๆ จะต้ องเกิดขึน้ ด้ วยความร่ วมมือขององค์กรภาคีที่
ร่ วมงานด้ านเนื ้อหาสร้ างสรรค์บนโลกออนไลน์ โดยจะต้ องมีการรวมกลุ่มกันเป็ นเครื อข่ายการทางานที่ชดั เจน
เข้ ม แข็ง และมีประสิทธิ ภาพ อีกทัง้ ต้ องมีการพัฒนาระบบสนับสนุนการสร้ างเนื อ้ หาด้ านบวกให้ แก่ภ าคีและ
เยาวชนผ่านกลไกต่างๆ เช่น กองทุนสื่อสร้ างสรรค์ เป็ นต้ น
เพื่อตอบปั ญหาดังกล่าว แผนงาน ICT เพื่อสุขภาวะออนไลน์และการสนับสนุนภาคีเครื อข่ายสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีด้านการศึกษา การเรี ยนรู้ จึงได้ ร่วมกันริ เริ่ มโครงการ
ประกวดสื่ อการเรี ยนรู้ ดิจิ ทัล สร้ างสรรค์ โดยมี เป้าหมายที่จ ะฝึ กอบรมวิธี การสร้ างสื่อที่ดี สร้ าง รวบรวม และ
เผยแพร่ สื่อสร้ างสรรค์ เช่น สื่ อเว็บเพจ(HTML) สื่ อออนไลน์ สื่ อเล่านิทานด้ วยเสี ยง บนอินเทอร์ เน็ตให้ ไ ด้ ทัง้
ปริ มาณ และคุณ ภาพเพี ยงพอส าหรั บเด็ก เยาวชนไทยสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ ไ ด้ ผ่านเว็บไซต์ ไทยกู๊ดวิ ว
ดอทคอม โดยใช้ กลไกการประกวดเป็ นเครื่ องมือสร้ างแรงจูงใจให้ เกิดการสร้ างเนื ้อหาที่มีคณ
ุ ภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อสร้ าง รวบรวม และเผยแพร่ สื่ อสร้ างสรรค์บนอินเทอร์ เน็ตให้ ไ ด้ ทงั ้ ปริ มาณและคุณภาพ มากจน
เยาวชนสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้
2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผ้ สู อนให้ สามารถสร้ างสื่อด้ วยเครื่ องมือและเทคนิคที่เหมาะสม
2.3 เพื่ อกระตุ้น ส่ง เสริ ม ให้ เ ยาวชนที่ มี ศักยภาพในการสร้ างผลงานสร้ างสรรค์ สามารถพัฒ นางานและ
นาเสนองานต่อสาธารณะชนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตได้ โดยผ่านระบบการสร้ างแรงจูงใจและการเชื่อมโยง
เครื อข่ายสังคม
2.4 เพื่อสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีให้ เกิดขึ ้นภายในครอบครัว ด้ วยการทากิจกรรมร่วมกัน
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2.5 เพื่อสนับสนุนการรวมกลุม่ ของภาคีร่วมงานด้ านข้ อมูล ความรู้ และการศึกษา เพื่อการทางานร่วมกันเป็ น
เครื อข่ายที่ชดั เจนและเข้ มแข็ง
2.6 เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่สื่อสร้ างสรรค์ในระยะยาว เช่น กองทุนสื่อสร้ างสรรค์
3. กลุ่มเป้าหมาย
กลุม่ เป้าหมายหลัก คือ นักเรี ยนและครูในสถานศึกษา ผู้ปกครอง เยาวชนทัว่ ไป รวมทังผู
้ ้ ด้อยโอกาส
4. ผลผลิตของโครงการ
สื่ อ การเรี ย นการสอน 9 กลุ่ ม สาระวิ ช า ครอบคลุม 4 ช่ ว งชัน้ ได้ แ ก่ ภาษาไทย คณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาวัฒ นธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
ดัชนีชีว้ ัดเชิงปริมาณ
จานวน หน่ วย
สื่อเว็บเพจ(HTML)สามารถใช้ งานได้ แบบออนไลน์และออฟไลน์
200 เรื่ อง
สื่อออนไลน์
200 เรื่ อง
สื่อเล่านิทานด้ วยเสียง
100 เรื่ อง
สื่อเว็บเพจ(HTML) บันทึกแผ่นดีวีดี เพื่อมอบให้ โรงเรี ยนห่างไกลและขาดแคลน
2,000 ชุด
สื่อเล่านิทานด้ วยเสียง บันทึกแผ่นดีวีดี เพื่อมอบให้ โรงเรี ยนห่างไกลและขาดแคลน
2,000 ชุด
ดัชนีชีว้ ัดเชิงคุณภาพ
- เพิ่มพื ้นที่ออนไลน์สร้ างสรรค์บนเว็บ thaigoodview.com
- เพิ่มศักยภาพของครูและเด็กในการสร้ างสื่อดิจิทลั
- เพิ่มคุณภาพของสื่อดิจิทลั
- พัฒนาเครื่ องมือในการสร้ างสื่อดิจิทลั กลไกในการสนับสนุนต่างๆ
- พัฒนาเครื อข่ายความร่วมมือในการทาเนื ้อหา ข้ อมูล ความรู้ การศึกษา ระหว่าง
องค์กรภาคีตา่ งๆ
5. ขัน้ ตอนในการดาเนินงาน
ระยะเวลาของโครงการ 8 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2553 - 31 มีนาคม 2554
5.1 ประชุมทีมงานเพื่อสรุปรูปแบบการประกวดสื่อดิจิทลั ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2553
5.2 จัดทาโปสเตอร์ และวางแผนการประชาสัมพันธ์ เสร็จสิ ้นภายใน 30 ตุลาคม 2553
5.3 ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อออนไลน์ ในเดือนสิงหาคม 2553 - มกราคม 2554
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5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14

ประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาทัว่ ประเทศ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553
รับสมัครผู้เข้ าประกวดทัง้ 3 ประเภท ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กันยายน 2553 - 31 มกราคม 2554
ส่งใบสมัครและผลงานตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม - 31 มกราคม 2554
ประชุมตัวแทนคณะกรรมการตัดสินผลงาน เพื่อกาหนดเกณฑ์การตัดสิน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2553
แถลงข่าวโครงการประกวดสื่อดิจิทลั เพื่อการเรี ยนรู้ วันที่ ... พฤศจิกายน 2553
คณะกรรมการตรวจสอบ และตัดสินผลงาน วันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2554
ประกาศผลการตัดสิน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
จัดพิธีรับถ้ วยรางวัลพระราชทาน และรางวัลอื่นๆ ต้ นเดือนมีนาคม 2554 (อยูร่ ะหว่างการประสานงาน)
ส่งมอบรางวัลพร้ อมเกียรติบตั รเชิดชูเกียรติ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554
ประเมินผลโครงการให้ แล้ วเสร็จ สรุปผลงาน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554
บันทึกลงแผ่นดีวีดี เพื่อมอบให้ โรงเรี ยนห่างไกลและขาดแคลนสื่อการเรี ยนรู้

แผนการดาเนินงาน
ประชุมทีมงานเพื่อสรุปรูปแบบการประกวดสือ่ ดิจิทลั
จัดทาโปสเตอร์ และแผนการประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการการประกวดสือ่ ดิจิทลั
ทัว่ ประเทศ
รับสมัครผู้เข้ าแข่งขันประกวดสือ่ ทัง้ 3 ประเภท
รับผลงานที่สง่ เข้ าประกวด
ประชุมตัวแทนคณะกรรมการตัดสิน
เพื่อกาหนดเกณฑ์การตัดสิน
แถลงข่าวโครงการประกวดสือ่ ดิจิทลั
คณะกรรมการตรวจสอบ และตัดสินผลงาน
ประกาศผลการตัดสิน
จัดพิธีมอบถ้ วยรางวัลพระราชทาน และรางวัลอื่นๆ
ส่งมอบรางวัลพร้ อมเกียรติบตั รเชิดชูเกียรติ
สรุปและประเมินผลโครงการ เขียนรายงาน
บันทึกผลงานลงแผ่นดีวีดี มอบให้ โรงเรี ยนต่างๆ
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6. รู ปแบบผลงานในการส่ งประกวด มี 3 ประเภท
6.1 โครงการประกวดสื่ อดิจิ ทัล เพื่อการเรี ยนรู้ ครัง้ ที่ 3 โดยเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม ไม่สนับสนุนการ
คัดลอกผลงาน หรื อคัดลอกเนื ้อหามาโดยไม่ได้ รับอนุญาต หรื อไม่ได้ ใส่ ข้อมูลอ้ างอิงแหล่งที่มา ซึ่งถือว่า
เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา หากตรวจพบถือว่าขาดคุณสมบัติในการแข่งขัน และถือว่าสละสิทธิ์
แม้ จะประกาศผลไปแล้ ว ทางคณะกรรมการสามารถเรี ยกคืนรางวัลได้
6.2 ผู้ส่งผลงานเป็ นผู้รับผิดชอบด้ านลิขสิทธิ์ ของข้ อมูลทุกชนิดในผลงาน ต้ องอ้ างอิงแหล่งที่ มาของข้ อมูล
ทังหมดได้
้
ชดั เจน สามารถตรวจสอบได้ ในเวลาอันรวดเร็ว พร้ อมทังขอบคุ
้
ณแหล่งที่มาของข้ อมูล
6.3 ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนผลงาน และสามารถนามาใช้ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา หรื อเผยแพร่ส่สู าธารณะชน
ได้ ทุกรู ปแบบ โดยปราศจากข้ อผูกมัดใดๆ ทังสิ
้ ้น ลิขสิทธิ์ ของผลงานยังคงเป็ นของเจ้ าของผลงานที่ผลิต
ขึ ้น การนาไปใช้ ต้องถูกอ้ างอิงอย่างถูกต้ อง ผู้สนับสนุนและผู้ดาเนินงานโครงการไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อ
เนื ้อหาสาระ และผลงานดังกล่าว
6.4 แต่ละโรงเรี ยนสามารถส่งผลงานเข้ าประกวดได้ หลายทีม
6.5 ครู และนักเรี ยนที่เข้ าร่ วมโครงการทุกคนต้ องมีสถานะอยู่ในโรงเรี ยนที่สมัคร ณ วันที่ประกาศผล วันรับ
รางวัล และวันจัดกิจกรรมอื่นๆ ภายใต้ โครงการ
-

ประเภทสื่อเว็บเพจ(HTML) สมาชิกทีมละ 4 คน ประกอบด้ วยครู 1 คน นักเรี ยน 3 คน แบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ
o ระดับที่ 1 ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 ถึงชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
o ระดับที่ 2 ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6
6.6 นักเรี ยน ทุกคนในทีมต้ องมีสถานะอยูใ่ นระดับใดระดับหนึง่ และเป็ นสมาชิกได้ เพียง 1 ทีมเท่านัน้
6.7 ครู ที่เป็ นสมาชิกในทีม เป็ นผู้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้ องของเนื ้อหา ดังนันจึ
้ งต้ องเป็ นครูที่สอน
อยู่ในกลุ่มสาระวิชาที่ส่งผลงาน และ/หรื อมีความรู้ ความเข้ าใจในเนื ้อหานัน้ ๆ เป็ นอย่างดี และเป็ น
สมาชิกได้ ไม่เกิน 3 ทีมเท่านัน้
6.8 ลักษณะของชิ ้นงานสื่อเว็บเพจ(HTML)
6.8.1 มีเนื ้อหาไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการเรี ยนรู้ หรื อประมาณ 30 เพจ
6.8.2 แต่ละเพจต้ องมีเนื ้อหาที่ให้ ความรู้ได้ พอสมควร
6.8.3 ต้ องมีแบบทดสอบ หรื อแบบฝึ กหัด ปรนัยชนิดเลือกตอบอย่างน้ อย 1 ชุด ไม่น้อยกว่า 10 ข้ อ ที่
สามารถประเมินผลได้ ทนั ทีที่ผ้ เู รี ยนได้ ทาแบบทดสอบ จะประเมินผลทีละข้ อ หรื อทาทังหมดแล้
้
ว
ประเมินผลก็ได้
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6.8.4 มี สื่ อ ผสมตามความเหมาะสม เช่ น ภาพนิ่ ง เสี ย ง ภาพเคลื่ อ นไหว ที่ ส ามารถเรี ย กดูบ น
อินเทอร์ เน็ตได้ ในเวลารวดเร็ว
6.8.5 รูปแบบผลงาน ต้ องเป็ นรูปแบบ HTML ที่เรี ยกใช้ งานผ่าน Browser โดยไม่ต้องใช้ Server (ไม่ให้
ใช้ เทคโนโลยี Server-side เช่น PHP, ASP, MySQL)
6.8.6 Home page (หน้ าแรก) ใช้ ชื่อไฟล์ index.html หรื อ index.htm เท่านัน้ ชื่อไฟล์และโฟลเดอร์
ทังหมดต้
้
องเป็ นภาษาอังกฤษ และ/หรื อเลขอารบิค
6.9 ผู้สง่ ควรศึกษาข้ อแนะนาในการทาเว็บไซต์เพื่อการเรี ยนรู้ที่ดี จาก
http://www.thaigoodview.com/node/5757
- ประเภทสื่อออนไลน์ สมาชิกทีมละ 2 คน ประกอบด้ วยครู 1 คน นักเรี ยน 1 คน แบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ
o ระดับที่ 1 ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 ถึงชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
o ระดับที่ 2 ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6
6.10 นักเรี ยนในทีมต้ องมีสถานะอยูใ่ นระดับใดระดับหนึง่ และเป็ นสมาชิกได้ เพียง 1 ทีมเท่านัน้
6.11 ครู ที่เป็ นสมาชิกในทีม เป็ นผู้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้ องของเนื ้อหา ดังนันจึ
้ งต้ องเป็ นครูที่สอน
อยู่ในกลุ่มสาระวิชาที่ส่งผลงาน และ/หรื อมีความรู้ ความเข้ าใจในเนื ้อหานัน้ ๆ เป็ นอย่างดี และเป็ น
สมาชิกได้ ไม่เกิน 3 ทีมเท่านัน้
6.12 ลักษณะของชิ ้นงานสื่อออนไลน์
6.12.1 มีเนื ้อหาไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการเรี ยนรู้ หรื อประมาณ 20 เพจ ทุกทีมมีพื ้นที่จดั เก็บข้ อมูล 20 MB
6.12.2 จัดทาในรูปแบบสื่อการเรี ยนรู้ออนไลน์ บนเว็บไซต์ www.thaigoodview.com เท่านัน้
6.12.3 แต่ละเพจต้ องมีเนื ้อหาที่ให้ ความรู้ได้ พอสมควร
6.12.4 ส่วนประกอบของข้ อมูลแต่ละเพจต้ องนาเสนอในความกว้ างไม่เกิน 600 พิกเซล
6.12.5 แต่ละเพจต้ องจัดทาด้ วยชื่อผู้ใช้ งาน(Username) เดียวกันเท่านัน้ หลังการประกวดชื่อผู้ใช้ งานนี ้
จะไม่สามารถใช้ งานได้ อีก
6.12.6 ทุกเพจต้ องสามารถเชื่อมโยงหากันได้ เพื่อสะดวกในการเรี ยนรู้
6.12.7 มี สื่ อ ผสมตามความเหมาะสม เช่ น ภาพนิ่ ง เสี ย ง ภาพเคลื่ อ นไหว ที่ ส ามารถเรี ย กดูบ น
อินเทอร์ เน็ตได้ ในเวลารวดเร็ว
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- ประเภทสื่อเล่านิทานด้ วยเสียง
6.13 สมาชิกทีมละ 3-5 คน ประกอบด้ วยนักเรี ยน 1 คน ไม่จากัดระดับชันการศึ
้
กษา สมาชิกทุกคนต้ องอยู่
ในครอบครัวเดียวกัน จะเกี่ยวพันกันอย่างไรก็ได้ ขอเพียงมีความรักเหมือนเป็ นครอบครัวเดียวกัน ไม่
จาเป็ นต้ องอยูบ่ ้ านเดียวกัน
6.14 จัดทาไฟล์ เ สี ยงจากการเล่านิทานโดยใช้ เสี ยงสมาชิ กในที ม สามารถนาเสี ยงอื่ นๆ มาประกอบได้
ระมัดระวังเรื่ องไฟล์เสียงที่มีลิขสิทธิ์
6.15 นิทานที่นามาเล่าเป็ นนิทานที่เคยมีมาก่อน หรื อเป็ นนิทานที่แต่งขึ ้นเองก็ได้ แต่ทกุ เรื่ องต้ องมีคติสอนใจ
ซึง่ จะต้ องบอกในตอนจบของนิทานว่า นิทานเรื่ องนี ้สอนให้ ร้ ูวา่ ....
6.16 ไฟล์ที่บนั ทึกต้ องเป็ นไฟล์ที่มีนามสกุลเป็ น wav หรื อ mp3 หรื อ wma เท่านัน้ และต้ องมีความยาว
ทังหมดไม่
้
เกิน 5 นาที (ไม่รวมเวลาแนะนาเรื่ อง คากล่าวขอบคุณแหล่งที่มา และผู้สนับสนุน)
7. ขัน้ ตอนการสมัครเข้ าร่ วมประกวด การส่ งใบสมัคร และผลงาน
7.1 รับสมัครผู้เข้ าประกวดทัง้ 3 ประเภท ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กันยายน - วันที่ 31 มกราคม 2554
7.2 สมัครสมาชิกเว็บไซต์ http://www.thaigoodview.com (สาหรับประเภทสื่อออนไลน์ ทุกทีมจะต้ อง
สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อใช้ ในการประกวดครัง้ นี ้เท่านัน้ และจะได้ รับพื ้นที่ 20 MB ในการจัดเก็บข้ อมูล
ชื่อผู้ใช้ ที่ใช้ ในการประกวดครัง้ นี ้จะไม่สามารถใช้ งานได้ อีกหลังจากโครงการเสร็จสิ ้นลง)
7.3 สมัครเข้ าร่วมประกวด โดยดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์ มใบสมัครจากเว็บไซต์
7.4 กรอกข้ อมูลในไฟล์แบบฟอร์ มใบสมัครให้ ครบถ้ วน ด้ วยการพิมพ์เพื่อความชัดเจน
7.5 เข้ าสูร่ ะบบ (login) และเลือกสมัครเข้ าร่วมการประกวด
7.5.1 เลือกประเภทการสมัครที่ต้องการ
7.5.2 เลือกสาระการเรี ยนรู้ที่ต้องการสร้ างสื่อ ในรายการต่อไปนี ้ สาหรับสื่อเล่านิทานด้ วยเสียงให้ เลือก
ตัวเลือกกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนเท่านัน้
- ภาษาไทย
- ศิลปะ
- คณิตศาสตร์
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาต่างประเทศ
- สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
- สุขศึกษาและพลศึกษา
7.5.3 เลือกช่วงชัน้ เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งจากช่วงชันที
้ ่ 1 ถึง ช่วงชันที
้ ่ 4 สาหรับสื่อเล่านิทาน
ด้ วยเสียงให้ เลือกตัวเลือกทุกช่วงชันเท่
้ านัน้
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7.5.4 ส่งใบสมัครที่กรอกข้ อมูลเรี ยบร้ อยแล้ วออนไลน์ ผ่านแบบฟอร์ ม เพื่อความสะดวกในการจัดพิมพ์
ประกาศนียบัตร ในภายหลัง
7.6 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้ อมูลในส่วนหนึ่งส่วนใดก็ตามในใบสมัครสามารถทาได้ โดยการชี ้แจง
สาเหตุ ทังนี
้ ้การพิจารณาอนุมตั ขิ ึ ้นอยูก่ บั ทางผู้ดแู ลโครงการ
7.7 การส่งผลงาน ขอเป็ นการส่งเพียงครัง้ เดียวเท่านัน้ โดยสัง่ พิมพ์ใบสมัคร เพื่อส่งมาเป็ นหลักฐานทาง
ไปรษณีย์อีกครัง้ หนึง่ พร้ อมลายเซ็นรับรอง ส่งได้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2554
- ประเภทสื่อเว็บเพจ(HTML) และประเภทสื่อเล่านิทานด้ วยเสียง บันทึกข้ อมูลผลงานทังหมดลง
้
แผ่นซีดี ส่งใบสมัคร(ตัวจริง) พร้ อมลายเซ็นรับรอง และซีดีผลงาน
- ประเภทสื่อออนไลน์ ส่งใบสมัคร(ตัวจริ ง) พร้ อมลายเซ็นรับรอง สาหรับผลงานกรรมการจะ
ตรวจผ่านเว็บไซต์ หลังวันที่ 31 มกราคม 2554 ถ้ ามีการแก้ ไข ผลงานนันจะถู
้ กตัดสิทธิ์ทนั ที
- ประเภทสื่อเล่านิทานด้ วยเสียง บันทึกข้ อมูลผลงานทังหมดลงแผ่
้
นซีดี ส่งใบสมัคร(ตัวจริง)
พร้ อมลายเซ็นรับรอง เนื ้อเรื่ องของผลงานจัดพิมพ์ลงในกระดาษขาด A4 และซีดีผลงาน
- ส่งมาที่ "ครูพนู ศักดิ์ สักกทัตติยกุล เลขที่ 559 ซอยเจริญกรุง 67 ถนนเจริญกรุง
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120"
- ขอแนะนาให้ สง่ ผลงานล่วงหน้ า เพื่อป้องกันความแออัดในการส่งช่วงสัปดาห์สดุ ท้ าย
8. รางวัลเกียรติยศ
8.1 ถ้ วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สาหรับทีมที่ชนะเลิศใน
แต่ละประเภท รวม 5 ถ้ วยรางวัล คือ
- ประเภทสื่อเว็บเพจ(HTML) ระดับที่ 1 ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 ถึงชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
- ประเภทสื่อเว็บเพจ(HTML) ระดับที่ 2 ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6
- ประเภทสื่อออนไลน์ ระดับที่ 1 ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 ถึงชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
- ประเภทสื่อออนไลน์ ระดับที่ 2 ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6
- ประเภทสื่อเล่านิทานด้ วยเสียง
8.2 โล่เกียรติยศสาหรับทีมรองชนะเลิศ ในแต่ละประเภท ประเภทละ 2 รางวัล รวม 10 โล่
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8.3 ทุกชิ ้นงานที่สง่ และได้ คะแนนการตัดสินจากคณะกรรมการ จะได้ รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติทกุ คน
ต่อชิ ้นงาน ทัง้ 3 ประเภท ดังนี ้
- ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรี ยญทอง ได้ คะแนนตังแต่
้ ร้อยละ 80 ขึ ้นไป
- ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรี ยญเงิน ได้ คะแนนตังแต่
้ ร้อยละ 70-80
- ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรี ยญทองแดง ได้ คะแนนตังแต่
้ ร้อยละ 60-70
9. เกณฑ์ การตัดสิน และคณะกรรมการตัดสิน
เป็ นไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ รับการแต่งตัง้ จานวน 27 ท่าน
ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็ นที่สิ ้นสุด ไม่อนุญาตให้ มีการประท้ วงใดๆ ทังสิ
้ ้น
10. งบประมาณ
สนับสนุนโดย...
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
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