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โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2 
ชิงถวยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

 
1. หลักการและเหตุผล  

โลกออนไลนเชนอินเทอรเน็ตเปนพื้นที่ที่ เด็กและเยาวชนกําลังมีสวนรวมมากขึ้นเรื่อยๆ ใน
ชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะการเขาถึงสื่อตางๆ บนอินเทอรเน็ต ซ่ึงในปจจุบันมุงเนนไปที่ส่ือบันเทิง ส่ือเร่ือง
เพศ และอบายมุข ทําใหเกิดพฤติกรรมที่ไมสรางสรรค ฉาบฉวย และสุมเสี่ยง เพื่อลดพฤติกรรมและความ
เสี่ยงดังกลาว จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการระดมสรางและนําเสนอสื่อสรางสรรคบนอินเทอรเน็ต เพื่อเปน
ทางเลือกที่ชัดเจนแกเยาวชนในการเขาถึงและใชงานใหเกิดประโยชน อยางไรก็ตาม ธรรมชาติของกลไก
ตลาดทําใหการสรางสื่อสรางสรรคเปนไปไดยาก เพราะตลาดโดยรวมมีความตองการสื่อสรางสรรคนอย
เมื่อเทียบกับความตองการสื่อเพื่อความบันเทิง จึงตองมีวิธีในการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการสราง
และนําเสนอสื่อดีๆ ที่เหมาะสมกับความเปนจริง 

นอกจากนั้น การระดมสรางและเผยแพรเนื้อหาดีๆ จะตองเกิดขึ้นดวยความรวมมือขององคกรภาคี
ที่รวมงานดานเนื้อหาสรางสรรคบนโลกออนไลน โดยจะตองมีการรวมกลุมกันเปนเครือขายการทํางานที่
ชัดเจน เขมแข็ง และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งตองมีการพัฒนาระบบสนับสนุนการสรางเนื้อหาดานบวกใหแก
ภาคีและเยาวชนผานกลไกตางๆ เชน กองทุนสื่อสรางสรรค เปนตน 

เพื่อตอบปญหาดังกลาว แผนงาน ICT เพื่อสุขภาวะออนไลนและการสนับสนุนภาคีเครือขาย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมกับภาคีดานการศึกษา การเรียนรู จึงได
รวมกันริเร่ิมโครงการประกวดสื่อการเรียนรูดิจิทัลสรางสรรค โดยมีเปาหมายที่จะฝกอบรมวิธีการสรางสื่อที่
ดี สราง รวบรวม และนําเสนอสื่อสรางสรรค เชน บทเรียนชวยสอน เว็บเพจสื่อการสอน บทความ บันทึก 
(บล็อก) สารคดีส้ัน ในระบบอินเทอรเน็ต ผานเว็บไซตของภาคีสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) ที่เกี่ยวของกับสื่อสรางสรรค เชน thaigoodview.com โดยใชกลไกการประกวดเปน
เครื่องมือสรางแรงจูงใจใหเกิดการสรางเนื้อหาที่มีคุณภาพ 

 
2. วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อสราง รวบรวม และเผยแพรส่ือสรางสรรคบนอินเทอรเน็ตใหไดทั้งปริมาณและคุณภาพ มาก
จนเยาวชนสามารถนําไปใชประโยชนได 

2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผูสอนใหสามารถสรางสื่อดวยเครื่องมือและเทคนิคที่เหมาะสม  
2.3 เพื่อกระตุน สงเสริมใหเยาวชนที่มีศักยภาพในการสรางผลงานสรางสรรคสามารถพัฒนางาน

และนําเสนองานตอสาธารณะชนผานระบบอินเทอรเน็ตได โดยผานระบบการสรางแรงจูงใจ
และการเชื่อมโยงเครือขายสังคม 
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2.4 เพื่อสนับสนุนการรวมกลุมของภาคีรวมงานดานขอมูล ความรู และการศึกษา เพื่อการทํางาน
รวมกันเปนเครือขายที่ชัดเจนและเขมแข็ง 

2.5 เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการผลิตและเผยแพรส่ือสรางสรรคในระยะยาว เชน กองทุนสื่อ
สรางสรรค 

 
3. กลุมเปาหมาย  

กลุมเปาหมายหลัก คือ นักเรียนและครูในสถานศึกษา รวมทั้งเยาวชนทั่วไป และผูดอยโอกาส 
 

4. ผลผลิตของโครงการ  
4.1 ส่ือการเรียนการสอนแบบ HTML ไมนอยกวา 200 เร่ือง ซ่ึงสามารถใชงานไดแบบออนไลนและ

ออฟไลน แบงเปน 9 กลุมสาระวิชา ครอบคลุม 4 ชวงชั้น ไดแก ภาษาไทย  คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร สังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรม สุขศึกษาและพละศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ภาษาตางประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

4.2 พื้นที่ออนไลนสรางสรรคบนเว็บไซต thaigoodview.com 
4.3 ส่ือที่บันทึกลงแผนซีดีรอมจํานวน 500 ชุด เพื่อมอบใหโรงเรียนหางไกลและขาดแคลน 
4.4 ส่ือออนไลนไมนอยกวา 200 เร่ือง  

ดัชนชีี้วัดเชงิปริมาณ จํานวน หนวย 
ส่ือการเรียนการสอนแบบ HTML 200 เร่ือง 

ส่ือออนไลน 200 เร่ือง 
ส่ือบันทึกลงแผนซีดีรอม 500 ชุด 
ดัชนชีี้วัดเชงิคณุภาพ   

เพิ่มพื้นที่ออนไลนสรางสรรคบนเว็บ thaigoodview.com   
เพิ่มศักยภาพของครูและเด็กในการสรางสื่อดิจิทัล   
เพิ่มคุณภาพของสื่อดิจิทัล   
พัฒนาเครื่องมอืในการสรางสื่อดิจิทัล  กลไกในการสนบัสนุนตางๆ   
พัฒนาเครือขายความรวมมือในการทําเนื้อหา ขอมูล ความรู การศึกษา 
ระหวางองคกรภาคีตางๆ 
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5. ขั้นตอนในการดําเนินงาน  
ระยะเวลาของโครงการ 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2552 - 31 มกราคม 2553 
5.1 ประชุมทีมงานเพื่อสรุปรูปแบบการประกวดสื่อดิจิทัล ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2552 
5.2 เชิญคณะกรรมการตัดสินประจําโครงการประชุม เพื่อกําหนดเกณฑการตัดสิน ภายในวันที่ 30 

สิงหาคม 2552 
5.3 จัดทําโปสเตอร และวางแผนการประชาสัมพันธ เสร็จสิ้นภายใน 15 กันยายน 2552 
5.4 ประชาสัมพันธในสถานศึกษาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2552 
5.5 ประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน ในเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2552 
5.6 รับสมัครผูเขาแขงขันการประกวดสื่อทั้งประเภทเว็บเพจและสื่อออนไลน ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 

- วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 
5.7 สงใบสมัครและผลงานตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2552 
5.8 คณะกรรมการตรวจสอบ และตัดสินผลงาน เสร็จสิ้นภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2552 
5.9 ประกาศผลการตัดสิน ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2552 
5.10 จัดงานมอบรางวัลประมาณตนเดือนมกราคม 2553 จะแจงกําหนดที่แนนอนใหทราบอีกครั้ง 
5.11 บันทึกลงแผนซีดีรอม เพื่อมอบใหโรงเรียนหางไกลและขาดแคลนสื่อการเรียนรู 
5.12 สงมอบรางวัลพรอมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2553 
5.13 ประเมินผลโครงการใหแลวเสร็จ สรุปผลงาน ภายในวันที่ 31 มกราคม 2553 
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แผนการดาํเนนิงาน เดือน 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 
ประชุมทีมงาน เพื่อสรุปรูปแบบการประกวดสื่อดิจิทัล x            
ประชุมคณะกรรมการตัดสิน เพื่อกําหนดเกณฑการตัดสิน  x           
จัดทําโปสเตอรและแผนการประชาสัมพันธ   x          
ประชาสัมพันธการประกวดสื่อดิจิทัลทั่วประเทศ ทั้งออนไลนและออฟไลน x x x x x x x x     
รับสมัครผูเขาแขงขันประกวดสื่อทั้งประเภทเว็บเพจและสื่อออนไลน   x x x x x x     
รับผลงานที่สงเขาประกวด     x x x x     
ตรวจพิจารณาและตัดสินผลงาน         x x   
ประกาศผลการตัดสิน          x   
จัดงานมอบรางวัล           x  
บันทึกผลงานลงแผนซีดีรอม มอบใหโรงเรียนตางๆ            x 
สงมอบรางวัลพรอมเกียรติบตัรเชิดชูเกยีรต ิ            x 
สรุปและประเมินผลโครงการ เขียนรายงาน            x 
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6. รูปแบบผลงานในการสงประกวด มี 2 ประเภท  
 - ประเภทสื่อเว็บเพจ แบงผูเขาแขงขันเปน 2 ระดับ คือ  
   o ระดับที่ 1 ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
   o ระดับที่ 2 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6 

6.1 สมาชิกทีมละ 4 คน ประกอบดวยครู 1 คน นักเรียน 3 คน สมาชิกทุกคนตองอยูในโรงเรียน
เดียวกัน นักเรียนทุกคนตองอยูในระดับใดระดับหนึ่ง 

6.2 ครูที่เปนสมาชิกในทีมเปนผูตรวจสอบและรับรองความถูกตองของเนื้อหา ดังนั้นจึงตองเปนครูที่
สอนอยูในกลุมสาระวิชาที่สงผลงาน และมีความรูความเขาใจในเนื้อหานั้นๆ เปนอยางดี 

6.3 แตละโรงเรียนจะสงผลงานเขาประกวดกี่ทีมก็ได แตละทีมสงผลงานได 1 ช้ินงาน นักเรียนแตละ
คนเปนสมาชิกไดเพียง ทีมเดียว เทานั้น(รวมกับประเภทสื่อออนไลนไมเกิน 2 ทีม) ครูแตละคน
เปนสมาชิกไดไมเกิน 3 ทีม(รวมกับประเภทสื่อออนไลนไมเกิน 6 ทีม) 

6.4 ลักษณะของชิ้นงานสื่อการเรียนการสอนแบบ HTML 
- เปนสื่อเนื้อหาไมนอยกวา 1 หนวยการเรียนรู หรือประมาณ 30 เพจ  
- แตละเพจตองมีเนื้อหาที่ใหความรูไดพอสมควร 
- ตองมีแบบทดสอบ หรือแบบฝกหัด ปรนัยชนิดเลือกตอบอยางนอย 1 ชุด ไมนอยกวา 10 ขอ ที่
สามารถประเมินผลไดทันทีที่ผูเรียนไดทําแบบทดสอบ จะประเมินผลทีละขอ หรือทําทั้ง
หมดแลวประเมินผลก็ได 

- มีส่ือผสมตามความเหมาะสม  เชน  ภาพนิ่ง  เสียง  ภาพเคลื่อนไหว  ที่สามารถเรียกดูบน
อินเทอรเน็ตไดในเวลารวดเร็ว 

- รูปแบบผลงาน ตองเปนรูปแบบ HTML ที่เรียกใชงานผาน Browser โดยไมตองใช Server (ไมให
ใชเทคโนโลยี Server-side เชน PHP, ASP, MySQL)  

- Home page (หนาแรก) ใชช่ือไฟล index.html หรือ index.htm เทานั้น  
- ผูสงผลงานเปนผูรับผิดชอบดานลิขสิทธิ์ของขอมูลทุกชนิดในผลงาน และตองอางอิงแหลงที่มา
ของขอมูลทั้งหมดไดชัดเจน สามารถตรวจสอบไดในเวลาอันรวดเร็ว 

- ผูสงผลงานยินยอมใหผูอ่ืนนําผลงานของตนไปใชเพื่อการศึกษาและคนควาได โดยตองอางอิง
แหลงที่มา  

6.5 ผูสงควรศึกษาขอแนะนําในการทําเว็บไซตเพื่อการเรียนรูที่ดี จาก 
http://www.thaigoodview.com/contest2552 

 
- ประเภทสื่อออนไลน 
6.6 สมาชิกทีมละ 2 คน ประกอบดวยครู 1 คน นักเรียน 1 คน สมาชิกทุกคนตองอยูในโรงเรียน

เดียวกัน จะอยูระดับชั้นประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาก็ได 
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6.7 ครูที่เปนสมาชิกในทีมเปนผูตรวจสอบและรับรองความถูกตองของเนื้อหา ดังนั้นจึงตองเปนครูที่
สอนอยูในกลุมสาระวิชาที่สงผลงาน และมีความรูความเขาใจในเนื้อหานั้นๆ เปนอยางดี 

6.8 แตละโรงเรียนจะสงผลงานเขาประกวดกี่ทีมก็ได แตละทีมสงผลงานได 1 ช้ินงาน นักเรียนแตละ
คนเปนสมาชิกไดเพียง ทีมเดียว เทานั้น(รวมกับประเภทสื่อเว็บเพจไมเกิน 2 ทีม) ครูแตละคน
เปนสมาชิกไดไมเกิน 3 ทีม(รวมกับประเภทสื่อเว็บเพจไมเกิน 6 ทีม) 

6.9 ลักษณะของชิ้นงานสื่อออนไลน 
- เปนสื่อเนื้อหาไมนอยกวา 1 หนวยการเรียนรู หรือประมาณ 20 เพจ ทุกทีมมีพื้นที่จัดเก็บขอมูล 

20 MB 
- จัดทําในรูปแบบสื่อการเรียนรูออนไลน บนเว็บไซต www.thaigoodview.com เทานั้น  
- แตละเพจตองมีเนื้อหาที่ใหความรูไดพอสมควร 
- สวนประกอบของขอมูลแตละเพจตองนําเสนอในความกวางไมเกิน 600 พิกเซล 
- แตละเพจตองจัดทําดวยช่ือผูใชงาน(Username) เดียวเทานั้น 
- ทุกเพจตองสามารถเชื่อมโยงหากันไดเพื่อสะดวกในการเรียนรู 
- ไมควรใชคําสั่ง <!--pagebreak-->ในการแบงหนา 
- รูปแบบผลงานมีส่ือผสมตามความเหมาะสม เชน ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ที่สามารถเรียกดูบน
อินเทอรเน็ตไดในเวลารวดเร็ว 

6.10 ผูสงผลงานเปนผูรับผิดชอบดานลิขสิทธิ์ของขอมูลทุกชนิดในผลงาน และตองอางอิงแหลงที่มา
ของขอมูลทั้งหมดไดชัดเจน สามารถตรวจสอบไดในเวลาอันรวดเร็ว 

6.11 ผูสงผลงานยินยอมใหผูอ่ืนนําผลงานของตนไปใชเพื่อการศึกษาและคนควาได โดยตองอางอิง
แหลงที่มา  
 

7. วัน-เวลาการสมัครและการสงผลงานเขาประกวด  
7.1 รับสมัครผูเขาประกวดทั้งประเภทเว็บเพจและสื่อออนไลน ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน - วันที่ 30 

พฤศจิกายน 2552 
7.2 ทั้ง 2 ประเภทตองสงใบสมัครผานเว็บไซตกอนเพื่อความสะดวกในการจัดพิมพวุฒิบัตร ใน

ภายหลัง สงไดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2552 
7.3 ประเภทสื่อเว็บเพจ สงใบสมัคร(ตัวจริง) และผลงานโดยใหบันทึกขอมูลทั้งหมดลง CD แลวสง

มาที่ "ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขต
สาทร กรุงเทพฯ 10120" 

7.4 ประเภทสื่อออนไลน สงใบสมัครเพียง(ตัวจริง) อยางเดียว มาที่ "ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล 
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120" สวน
ผลงานจะตองไมปรับปรุงขอมูลหลังวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 จนกวากรรมการจะตัดสินเสร็จ
เรียบรอย ถามีการแกไขหลังวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ผลงานชิ้นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทันที  
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8. ขั้นตอนการสมัครเขารวมประกวด  
8.1 สมัครสมาชิกเว็บไซต http://www.thaigoodview.com (สําหรับประเภทสื่อออนไลน ทุกทีม

จะตองสมัครสมาชิกใหม เพื่อใชในการประกวดครั้งนี้เทานั้น และจะไดรับพื้นที่ 20 MB ในการ
จัดเก็บขอมูล) 

8.2 เลือกสาระการเรียนรู และชวงชั้นที่ตองการสรางสื่อ  
ชวงชั้นที่ 1 ถึง ชวงชั้นที่ 4 ในรายวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน และ 8 กลุมสาระวิชา ไดแก 

                  - ภาษาไทย 
                  - คณิตศาสตร 
                  - วิทยาศาสตร 
                  - สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
                  - สุขศึกษาและพลศึกษา 
                  - ศิลปะ 
                  - การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
                  - ภาษาตางประเทศ 
                  - กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
8.3 สมัครเขารวมประกวด โดยดาวนโหลดแบบฟอรมใบสมัคร 
8.4 กรอกขอมูลในแบบฟอรมการสมัครใหครบถวน ดวยการพิมพเพื่อความชัดเจน  
8.5 เขาสูระบบ (login) และ สงใบสมัครที่กรอกขอมูลเรียบรอยแลวออนไลน ผานแบบฟอรม เพื่อ

ความสะดวกในการจัดพิมพวุฒิบัตร ในภายหลัง 
8.6 ส่ังพิมพใบสมัครเพื่อสงมาเปนหลักฐานทางไปรษณียอีกครั้งหนึ่งพรอมลายเซ็นรับรอง 

- กรณีประกวดประเภทเว็บเพจ สงใบสมัครพรอมซีดีผลงาน 
- กรณีประกวดประเภทสื่อออนไลน สงใบสมัครเพียงอยางเดียว กรรมการจะทําการตรวจ

ผลงานผานเว็บไซต 
สงมาที่ "ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ซอยเจริญกรุง 57 ถนน
เจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120"    
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9. รางวัลเกียรติยศ  

9.1 ประเภทสื่อเว็บเพจ รางวัลแบงเปน 2 ระดับ โดยพิจารณานักเรียนที่เปนสมาชิกในทีม คือ 
        o ระดับที่ 1 ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
        o ระดับที่ 2 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6 
         แตละระดับไดรับรางวัลดังนี้ 

- ชนะเลิศประเภทสื่อเว็บเพจ จํานวน 1 รางวัล 
 สําหรับโรงเรียน ถวยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
               รางวัลจากผูสนับสนุน(โปรดติดตามจะแจงเพิ่มเติมเปนระยะ) 
 สําหรับผูจัดทํา ทุนการศึกษา 20,000 บาท (จาก สสส.)  
               รางวัลจากผูสนับสนุน(โปรดติดตามจะแจงเพิ่มเติมเปนระยะ) 

- รางวัลที่ 2 จํานวน 1 รางวัล  
 สําหรับโรงเรียน โลเกียรติยศ 
               รางวัลจากผูสนับสนุน(โปรดติดตามจะแจงเพิ่มเติมเปนระยะ) 
 สําหรับผูจัดทํา ทุนการศึกษารางวัลละ 15,000 บาท (จาก สสส.)  
               รางวัลจากผูสนบัสนุน(โปรดติดตามจะแจงเพิ่มเติมเปนระยะ) 

- รางวัลที่ 3 จํานวน 1 รางวัล  
 สําหรับโรงเรียน โลเกียรติยศ 
               รางวัลจากผูสนับสนุน(โปรดติดตามจะแจงเพิ่มเติมเปนระยะ) 
 สําหรับผูจัดทํา ทุนการศึกษารางวัลละ 10,000 บาท (จาก สสส.) 

- รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล  
 สําหรับโรงเรียน โลเกียรติยศ 
               รางวัลจากผูสนับสนุน(โปรดติดตามจะแจงเพิ่มเติมเปนระยะ) 
 สําหรับผูจัดทํา ทุนการศึกษารางวัลละ 3,000 บาท(จาก สสส.)  
               รางวัลจากผูสนับสนุน(โปรดติดตามจะแจงเพิ่มเติมเปนระยะ) 

- รางวัลพิเศษ และรางวัลอ่ืนๆอีกมากมาย  
9.2 ประเภทสื่อออนไลน  

- ชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล 
 สําหรับโรงเรียน ถวยเกียรติยศ จากคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
               รางวัลจากผูสนับสนุน(โปรดติดตามจะแจงเพิ่มเติมเปนระยะ) 
 สําหรับผูจัดทํา ทุนการศึกษา 10,000 บาท (จาก สสส.)  
               รางวัลจากผูสนับสนุน(โปรดติดตามจะแจงเพิ่มเติมเปนระยะ) 
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- รางวัลที่ 2 จํานวน 1 รางวัล 
 สําหรับโรงเรียน โลเกียรติยศ จากคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
               รางวัลจากผูสนับสนุน(โปรดติดตามจะแจงเพิ่มเติมเปนระยะ) 
 สําหรับผูจัดทํา ทุนการศึกษารางวัลละ 5,000 บาท (จาก สสส.)  
               รางวัลจากผูสนับสนุน(โปรดติดตามจะแจงเพิ่มเติมเปนระยะ) 

- รางวลัที่ 3 จํานวน 1 รางวัล 
 สําหรับโรงเรียน โลเกียรติยศ จากคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
               รางวัลจากผูสนับสนุน(โปรดติดตามจะแจงเพิ่มเติมเปนระยะ) 
 สําหรับผูจัดทํา ทุนการศึกษารางวัลละ 3,000 บาท (จาก สสส.)  
               รางวัลจากผูสนับสนุน(โปรดติดตามจะแจงเพิ่มเติมเปนระยะ) 

- รางวัลชมเชย จาํนวน 2 รางวัล  
 สําหรับโรงเรียน โลเกียรติยศ จากคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
               รางวัลจากผูสนับสนุน(โปรดติดตามจะแจงเพิ่มเติมเปนระยะ) 
 สําหรับผูจัดทํา ทุนการศึกษารางวัลละ 1,500 บาท(จาก สสส.)  
               รางวัลจากผูสนับสนุน(โปรดติดตามจะแจงเพิ่มเติมเปนระยะ) 

- รางวัลพิเศษ และรางวัลอ่ืนๆ อีกมากมาย  
9.3 รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 
 ทุกชิ้นงานที่สงและไดคะแนนการตัดสินจากคณะกรรมการ จะไดรับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ
ทุกคน ตอช้ินงาน ทั้งประเภททีมและประเภทบุคคล ดังนี้ 

9.3.1 ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง ไดคะแนนตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป 
9.3.2 ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน ไดคะแนนตั้งแตรอยละ 70-80 
9.3.3 ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง ไดคะแนนตั้งแตรอยละ 60-70  

 
10. เกณฑการตัดสิน 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการตัดสินกําหนด  
 

11. คณะกรรมการตัดสิน 
ผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการแตงตั้ง จํานวน 20 ทาน 
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12. งบประมาณ  
งบประมาณสนับสนุนโดย แผนงาน ICT เพื่อสุขภาวะออนไลนและการสนับสนุนภาคีเครือขาย สสส. 
และผูรวมสนับสนุนอื่นๆ ไดแก มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
 

13. ผูรับผิดชอบโครงการ  
นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล  
 

 
 
 
 

 


