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โครงการประกวดส่ือดจิิทัลเพ่ือการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครัง้ท่ี 3 

ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

1. หลักการและเหตุผล  
โลกออนไลน์เช่นอินเทอร์เน็ตเป็นพืน้ท่ีท่ีเด็กและเยาวชนก าลงัมีส่วนร่วมมากขึน้เร่ือยๆ ในชีวิตประจ าวนั 

โดยเฉพาะการเข้าถึงส่ือตา่งๆ บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งในปัจจบุนัมุ่งเน้นไปท่ีส่ือบนัเทิง ส่ือเร่ืองเพศ และอบายมุข ท า
ให้เกิดพฤตกิรรมท่ีไมส่ร้างสรรค์ ฉาบฉวย และสุ่มเส่ียง เพ่ือลดพฤติกรรมและความเส่ียงดงักล่าว จ าเป็นอย่างยิ่ง
ท่ีจะต้องมีการระดมสร้างและน าเสนอส่ือสร้างสรรค์บนอินเทอร์เน็ต เพ่ือเป็นทางเลือกท่ีชดัเจนแก่เยาวชนในการ
เข้าถึงและใช้งานให้เกิดประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ธรรมชาติของกลไกตลาดท าให้การสร้างส่ือสร้างสรรค์เป็นไปไ ด้
ยาก เพราะตลาดโดยรวมมีความต้องการส่ือสร้างสรรค์น้อยเม่ือเทียบกับความต้องการส่ือเพ่ือความบนัเทิง จึง
ต้องมีวิธีในการสง่เสริมและสนบัสนนุให้เกิดการสร้างและน าเสนอส่ือดีๆ ท่ีเหมาะสมกบัความเป็นจริง 

นอกจากนัน้ การระดมสร้างและเผยแพร่เนือ้หาดีๆ จะต้องเกิดขึน้ด้วยความร่วมมือขององค์กรภาคีท่ี
ร่วมงานด้านเนือ้หาสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์ โดยจะต้องมีการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายการท างานท่ีชดัเจน 
เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ต้องมีการพัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างเนือ้หาด้านบวกให้แก่ภาคีและ
เยาวชนผา่นกลไกตา่งๆ เชน่ กองทนุส่ือสร้างสรรค์ เป็นต้น 

เพ่ือตอบปัญหาดงักล่าว แผนงาน ICT เพ่ือสขุภาวะออนไลน์และการสนบัสนนุภาคีเครือข่ายส านกังาน
กองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) ร่วมกบัภาคีด้านการศกึษา การเรียนรู้ จึงได้ร่วมกนัริเร่ิมโครงการ
ประกวดส่ือการเรียนรู้ดิจิทัลสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายท่ีจะฝึกอบรมวิธีการสร้างส่ือท่ีดี สร้าง รวบรวม และ
เผยแพร่ส่ือสร้างสรรค์ เช่น ส่ือเว็บเพจ(HTML) ส่ือออนไลน์ ส่ือเล่านิทานด้วยเสียง บนอินเทอร์เน็ตให้ได้ทัง้
ปริมาณ และคุณภาพเพียงพอส าหรับเด็ก เยาวชนไทยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ผ่านเว็บไซต์ไทยกู๊ ดวิว
ดอทคอม โดยใช้กลไกการประกวดเป็นเคร่ืองมือสร้างแรงจงูใจให้เกิดการสร้างเนือ้หาท่ีมีคณุภาพ 

 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือสร้าง รวบรวม และเผยแพร่ส่ือสร้างสรรค์บนอินเทอร์เน็ตให้ได้ทัง้ปริมาณและคุณภาพ มากจน
เยาวชนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

2.2 เพ่ือพฒันาศกัยภาพของครูผู้สอนให้สามารถสร้างส่ือด้วยเคร่ืองมือและเทคนิคท่ีเหมาะสม  
2.3 เพ่ือกระตุ้ น ส่งเสริมให้เยาวชนท่ีมีศักยภาพในการสร้างผลงานสร้างสรรค์สามารถพัฒนางานและ

น าเสนองานตอ่สาธารณะชนผา่นระบบอินเทอร์เน็ตได้ โดยผา่นระบบการสร้างแรงจงูใจและการเช่ือมโยง
เครือขา่ยสงัคม 

2.4 เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์อนัดีให้เกิดขึน้ภายในครอบครัว ด้วยการท ากิจกรรมร่วมกนั 
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2.5 เพ่ือสนบัสนนุการรวมกลุม่ของภาคีร่วมงานด้านข้อมลู ความรู้ และการศกึษา เพ่ือการท างานร่วมกนัเป็น
เครือขา่ยท่ีชดัเจนและเข้มแข็ง 

2.6 เพ่ือพฒันาระบบสนบัสนนุการผลิตและเผยแพร่ส่ือสร้างสรรค์ในระยะยาว เชน่ กองทนุส่ือสร้างสรรค์ 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
กลุม่เป้าหมายหลกั คือ นกัเรียนและครูในสถานศกึษา ผู้ปกครอง เยาวชนทัว่ไป รวมทัง้ผู้ ด้อยโอกาส 
 

4. ผลผลิตของโครงการ 
ส่ือการเรียนการสอน 9 กลุ่มสาระวิชา ครอบคลุม 4 ช่วงชัน้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ สงัคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ภาษาตา่งประเทศ และกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 
ดัชนีชีวั้ดเชิงปริมาณ จ านวน หน่วย 
ส่ือเว็บเพจ(HTML)สามารถใช้งานได้แบบออนไลน์และออฟไลน์ 200 เร่ือง 
ส่ือออนไลน์ 200 เร่ือง 
ส่ือเลา่นิทานด้วยเสียง 100 เร่ือง 
ส่ือเว็บเพจ(HTML) บนัทึกแผน่ดีวีดี เพ่ือมอบให้โรงเรียนหา่งไกลและขาดแคลน 2,000 ชดุ 
ส่ือเลา่นิทานด้วยเสียง บนัทึกแผน่ดีวีดี เพ่ือมอบให้โรงเรียนหา่งไกลและขาดแคลน  2,000 ชดุ 
ดัชนีชีวั้ดเชิงคุณภาพ   

- เพิ่มพืน้ท่ีออนไลน์สร้างสรรค์บนเว็บ thaigoodview.com 
- เพิ่มศกัยภาพของครูและเดก็ในการสร้างส่ือดจิิทลั 
- เพิ่มคณุภาพของส่ือดจิิทลั 
- พฒันาเคร่ืองมือในการสร้างส่ือดจิิทลั  กลไกในการสนบัสนนุตา่งๆ 
- พฒันาเครือข่ายความร่วมมือในการท าเนือ้หา ข้อมลู ความรู้ การศกึษา ระหวา่ง

องค์กรภาคีตา่งๆ 

  

 
5. ขัน้ตอนในการด าเนินงาน 

ระยะเวลาของโครงการ 8 เดือน ตัง้แตว่นัท่ี 1 สิงหาคม 2553 - 31 มีนาคม 2554 
5.1 ประชมุทีมงานเพ่ือสรุปรูปแบบการประกวดส่ือดจิิทลั ภายในวนัท่ี 10 สิงหาคม 2553 
5.2 จดัท าโปสเตอร์ และวางแผนการประชาสมัพนัธ์ เสร็จสิน้ภายใน 30 ตลุาคม 2553 
5.3 ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือออนไลน์ ในเดือนสิงหาคม 2553 - มกราคม 2554 
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5.4 ประชาสมัพนัธ์ในสถานศกึษาทัว่ประเทศ ภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2553 
5.5 รับสมคัรผู้ เข้าประกวดทัง้ 3 ประเภท ตัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยายน 2553 - 31 มกราคม 2554 
5.6 สง่ใบสมคัรและผลงานตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม - 31 มกราคม 2554 
5.7 ประชมุตวัแทนคณะกรรมการตดัสินผลงาน เพ่ือก าหนดเกณฑ์การตดัสิน วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2553 
5.8 แถลงขา่วโครงการประกวดส่ือดจิิทลัเพื่อการเรียนรู้ วนัท่ี ... พฤศจิกายน 2553 
5.9 คณะกรรมการตรวจสอบ และตดัสินผลงาน วนัท่ี 16 - 20 กมุภาพนัธ์ 2554 
5.10 ประกาศผลการตดัสิน ภายในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2554 
5.11 จดัพิธีรับถ้วยรางวลัพระราชทาน และรางวลัอ่ืนๆ ต้นเดือนมีนาคม 2554 (อยูร่ะหวา่งการประสานงาน) 
5.12 สง่มอบรางวลัพร้อมเกียรตบิตัรเชิดชเูกียรต ิภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 
5.13 ประเมินผลโครงการให้แล้วเสร็จ สรุปผลงาน ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 
5.14 บนัทกึลงแผน่ดีวีดี เพ่ือมอบให้โรงเรียนหา่งไกลและขาดแคลนส่ือการเรียนรู้ 

 

แผนการด าเนินงาน 
เดือน/ปี 

8/53 9/53 10/53 11/53 12/53 1/54 2/54 3/54 
ประชมุทีมงานเพื่อสรุปรูปแบบการประกวดสือ่ดิจิทลั x                
จดัท าโปสเตอร์และแผนการประชาสมัพนัธ์      x           
ประชาสมัพนัธ์โครงการการประกวดสือ่ดจิิทลั 
ทัว่ประเทศ 

x x x x x x x x x x x x     

รับสมคัรผู้ เข้าแขง่ขนัประกวดสือ่ทัง้ 3 ประเภท   x x x x x x x x x x     
รับผลงานท่ีสง่เข้าประกวด         x x x x     
ประชมุตวัแทนคณะกรรมการตดัสนิ  
เพื่อก าหนดเกณฑ์การตดัสนิ 

      x          

แถลงขา่วโครงการประกวดสือ่ดิจิทลั       x          
คณะกรรมการตรวจสอบ และตดัสนิผลงาน             x    
ประกาศผลการตดัสนิ              x   
จดัพิธีมอบถ้วยรางวลัพระราชทาน และรางวลัอื่นๆ               x  
สง่มอบรางวลัพร้อมเกียรติบตัรเชิดชเูกียรติ                x 
สรุปและประเมินผลโครงการ เขยีนรายงาน                x 
บนัทกึผลงานลงแผน่ดวีีดี มอบให้โรงเรียนตา่งๆ                x 
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6. รูปแบบผลงานในการส่งประกวด มี 3 ประเภท  
6.1 โครงการประกวดส่ือดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ ครัง้ท่ี 3 โดยเว็บไซต์ไทยกู๊ ดวิวดอทคอม ไม่สนับสนุนการ

คดัลอกผลงาน หรือคดัลอกเนือ้หามาโดยไม่ได้รับอนญุาต หรือไม่ได้ใส่ข้อมลูอ้างอิงแหล่งท่ีมา ซึ่งถือว่า
เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากตรวจพบถือว่าขาดคณุสมบตัิในการแข่งขนั และถือว่าสละสิทธ์ิ 
แม้จะประกาศผลไปแล้ว ทางคณะกรรมการสามารถเรียกคืนรางวลัได้ 

6.2 ผู้ส่งผลงานเป็นผู้ รับผิดชอบด้านลิขสิทธ์ิของข้อมูลทุกชนิดในผลงาน ต้องอ้างอิงแหล่งท่ีมาของข้อมูล
ทัง้หมดได้ชดัเจน สามารถตรวจสอบได้ในเวลาอนัรวดเร็ว พร้อมทัง้ขอบคณุแหลง่ท่ีมาของข้อมลู 

6.3 ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นผลงาน และสามารถน ามาใช้เพ่ือประโยชน์ทางการศกึษา หรือเผยแพร่สู่สาธารณะชน
ได้ทุกรูปแบบ โดยปราศจากข้อผูกมดัใดๆ ทัง้สิน้ ลิขสิทธ์ิของผลงานยงัคงเป็นของเจ้าของผลงานท่ีผลิต
ขึน้ การน าไปใช้ต้องถูกอ้างอิงอย่างถกูต้อง ผู้สนบัสนนุและผู้ด าเนินงานโครงการไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อ
เนือ้หาสาระ และผลงานดงักลา่ว 

6.4 แตล่ะโรงเรียนสามารถสง่ผลงานเข้าประกวดได้หลายทีม 
6.5 ครู และนกัเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการทุกคนต้องมีสถานะอยู่ในโรงเรียนท่ีสมคัร ณ วนัท่ีประกาศผล วนัรับ

รางวลั และวนัจดักิจกรรมอ่ืนๆ ภายใต้โครงการ 
 

 -  ประเภทส่ือเว็บเพจ(HTML) สมาชิกทีมละ 4 คน ประกอบด้วยครู 1 คน นกัเรียน 3 คน แบง่เป็น 2 ระดบั คือ 
   o ระดบัท่ี 1 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 ถึงชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  
   o ระดบัท่ี 2 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4-6 

6.6 นกัเรียน ทกุคนในทีมต้องมีสถานะอยูใ่นระดบัใดระดบัหนึง่ และเป็นสมาชิกได้เพียง 1 ทีมเทา่นัน้ 
6.7 ครูท่ีเป็นสมาชิกในทีม เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของเนือ้หา ดงันัน้จึงต้องเป็นครูท่ีสอน

อยู่ในกลุ่มสาระวิชาท่ีส่งผลงาน และ/หรือมีความรู้ความเข้าใจในเนือ้หานัน้ๆ เป็นอย่างดี และเป็น
สมาชิกได้ไมเ่กิน 3 ทีมเทา่นัน้ 

6.8 ลกัษณะของชิน้งานส่ือเว็บเพจ(HTML) 
6.8.1 มีเนือ้หาไมน้่อยกวา่ 1 หนว่ยการเรียนรู้ หรือประมาณ 30 เพจ  
6.8.2 แตล่ะเพจต้องมีเนือ้หาท่ีให้ความรู้ได้พอสมควร 
6.8.3 ต้องมีแบบทดสอบ หรือแบบฝึกหดั ปรนยัชนิดเลือกตอบอย่างน้อย 1 ชุด ไม่น้อยกว่า 10 ข้อ ท่ี

สามารถประเมินผลได้ทนัทีท่ีผู้ เรียนได้ท าแบบทดสอบ จะประเมินผลทีละข้อ หรือท าทัง้หมดแล้ว
ประเมินผลก็ได้ 
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6.8.4 มีส่ือผสมตามความเหมาะสม เช่น ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคล่ือนไหว ท่ีสามารถเรียกดูบน
อินเทอร์เน็ตได้ในเวลารวดเร็ว 

6.8.5 รูปแบบผลงาน ต้องเป็นรูปแบบ HTML ท่ีเรียกใช้งานผ่าน Browser โดยไม่ต้องใช้ Server (ไม่ให้
ใช้เทคโนโลยี Server-side เชน่ PHP, ASP, MySQL)  

6.8.6 Home page (หน้าแรก) ใช้ช่ือไฟล์ index.html หรือ index.htm เท่านัน้ ช่ือไฟล์และโฟลเดอร์
ทัง้หมดต้องเป็นภาษาองักฤษ และ/หรือเลขอารบคิ 

6.9 ผู้สง่ควรศกึษาข้อแนะน าในการท าเว็บไซต์เพ่ือการเรียนรู้ท่ีดี จาก 
http://www.thaigoodview.com/node/5757 
 

- ประเภทส่ือออนไลน์ สมาชิกทีมละ 2 คน ประกอบด้วยครู 1 คน นกัเรียน 1 คน แบง่เป็น 2 ระดบั คือ 
   o ระดบัท่ี 1 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 ถึงชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  
   o ระดบัท่ี 2 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4-6    

6.10 นกัเรียนในทีมต้องมีสถานะอยูใ่นระดบัใดระดบัหนึง่ และเป็นสมาชิกได้เพียง 1 ทีมเทา่นัน้ 
6.11 ครูท่ีเป็นสมาชิกในทีม เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของเนือ้หา ดงันัน้จึงต้องเป็นครูท่ีสอน

อยู่ในกลุ่มสาระวิชาท่ีส่งผลงาน และ/หรือมีความรู้ความเข้าใจในเนือ้หานัน้ๆ เป็นอย่างดี และเป็น
สมาชิกได้ไมเ่กิน 3 ทีมเทา่นัน้ 

6.12 ลกัษณะของชิน้งานส่ือออนไลน์ 
6.12.1 มีเนือ้หาไมน้่อยกวา่ 1 หนว่ยการเรียนรู้ หรือประมาณ 20 เพจ ทกุทีมมีพืน้ท่ีจดัเก็บข้อมลู 20 MB 
6.12.2 จดัท าในรูปแบบส่ือการเรียนรู้ออนไลน์ บนเว็บไซต์ www.thaigoodview.com เทา่นัน้  
6.12.3 แตล่ะเพจต้องมีเนือ้หาท่ีให้ความรู้ได้พอสมควร 
6.12.4 สว่นประกอบของข้อมลูแตล่ะเพจต้องน าเสนอในความกว้างไมเ่กิน 600 พิกเซล 
6.12.5 แตล่ะเพจต้องจดัท าด้วยช่ือผู้ ใช้งาน(Username) เดียวกนัเท่านัน้ หลงัการประกวดช่ือผู้ ใช้งานนี ้

จะไมส่ามารถใช้งานได้อีก 
6.12.6 ทกุเพจต้องสามารถเช่ือมโยงหากนัได้เพ่ือสะดวกในการเรียนรู้ 
6.12.7 มีส่ือผสมตามความเหมาะสม เช่น ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคล่ือนไหว ท่ีสามารถเรียกดูบน

อินเทอร์เน็ตได้ในเวลารวดเร็ว 
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- ประเภทส่ือเลา่นิทานด้วยเสียง 
6.13 สมาชิกทีมละ 3-5 คน ประกอบด้วยนกัเรียน 1 คน ไม่จ ากดัระดบัชัน้การศึกษา สมาชิกทกุคนต้องอยู่

ในครอบครัวเดียวกนั จะเก่ียวพนักนัอย่างไรก็ได้ ขอเพียงมีความรักเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน  ไม่
จ าเป็นต้องอยูบ้่านเดียวกนั 

6.14 จัดท าไฟล์เสียงจากการเล่านิทานโดยใช้เสียงสมาชิกในทีม สามารถน าเสียงอ่ืนๆ มาประกอบได้ 
ระมดัระวงัเร่ืองไฟล์เสียงท่ีมีลิขสิทธ์ิ 

6.15 นิทานท่ีน ามาเลา่เป็นนิทานท่ีเคยมีมาก่อน หรือเป็นนิทานท่ีแตง่ขึน้เองก็ได้ แตท่กุเร่ืองต้องมีคติสอนใจ 
ซึง่จะต้องบอกในตอนจบของนิทานวา่ นิทานเร่ืองนีส้อนให้รู้วา่ .... 

6.16 ไฟล์ท่ีบนัทึกต้องเป็นไฟล์ท่ีมีนามสกลุเป็น wav หรือ mp3 หรือ wma เท่านัน้ และต้องมีความยาว
ทัง้หมดไมเ่กิน 5 นาที (ไมร่วมเวลาแนะน าเร่ือง ค ากลา่วขอบคณุแหลง่ท่ีมา และผู้สนบัสนนุ) 
 

7. ขัน้ตอนการสมัครเข้าร่วมประกวด การส่งใบสมัคร และผลงาน 
7.1 รับสมคัรผู้ เข้าประกวดทัง้ 3 ประเภท ตัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยายน - วนัท่ี 31 มกราคม 2554  
7.2 สมัครสมาชิกเว็บไซต์ http://www.thaigoodview.com (ส าหรับประเภทส่ือออนไลน์ ทุกทีมจะต้อง

สมคัรสมาชิกใหม่ เพ่ือใช้ในการประกวดครัง้นีเ้ท่านัน้ และจะได้รับพืน้ท่ี 20 MB ในการจดัเก็บข้อมูล 
ช่ือผู้ใช้ท่ีใช้ในการประกวดครัง้นีจ้ะไมส่ามารถใช้งานได้อีกหลงัจากโครงการเสร็จสิน้ลง) 

7.3 สมคัรเข้าร่วมประกวด โดยดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มใบสมคัรจากเว็บไซต ์ 
7.4 กรอกข้อมลูในไฟล์แบบฟอร์มใบสมคัรให้ครบถ้วน ด้วยการพิมพ์เพ่ือความชดัเจน  
7.5 เข้าสูร่ะบบ (login) และเลือกสมคัรเข้าร่วมการประกวด  

7.5.1 เลือกประเภทการสมคัรท่ีต้องการ 
7.5.2 เลือกสาระการเรียนรู้ท่ีต้องการสร้างส่ือ ในรายการตอ่ไปนี ้ส าหรับส่ือเล่านิทานด้วยเสียงให้เลือก

ตวัเลือกกิจกรรมพฒันาผู้ เรียนเทา่นัน้ 
- ภาษาไทย - ศลิปะ 
- คณิตศาสตร์ - การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
- วิทยาศาสตร์ - ภาษาตา่งประเทศ 
- สงัคมศกึษา ศาสนา วฒันธรรม - กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 
- สขุศกึษาและพลศกึษา  

7.5.3 เลือกช่วงชัน้ เลือกตวัเลือกใดตวัเลือกหนึ่งจากช่วงชัน้ท่ี 1 ถึง ช่วงชัน้ท่ี 4 ส าหรับส่ือเล่านิทาน
ด้วยเสียงให้เลือกตวัเลือกทกุชว่งชัน้เทา่นัน้ 
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7.5.4 สง่ใบสมคัรท่ีกรอกข้อมลูเรียบร้อยแล้วออนไลน์ผ่านแบบฟอร์ม เพ่ือความสะดวกในการจดัพิมพ์
ประกาศนียบตัร ในภายหลงั 

7.6 การเปล่ียนแปลงรายละเอียดข้อมูลในส่วนหนึ่งส่วนใดก็ตามในใบสมคัรสามารถท าได้ โดยการชีแ้จง
สาเหต ุทัง้นีก้ารพิจารณาอนมุตัขิึน้อยูก่บัทางผู้ดแูลโครงการ 

7.7 การส่งผลงาน ขอเป็นการส่งเพียงครัง้เดียวเท่านัน้ โดยสัง่พิมพ์ใบสมัคร เพ่ือส่งมาเป็นหลกัฐานทาง
ไปรษณีย์อีกครัง้หนึง่พร้อมลายเซ็นรับรอง สง่ได้จนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2554 

- ประเภทส่ือเว็บเพจ(HTML) และประเภทส่ือเลา่นิทานด้วยเสียง บนัทึกข้อมลูผลงานทัง้หมดลง
แผน่ซีดี สง่ใบสมคัร(ตวัจริง) พร้อมลายเซ็นรับรอง และซีดีผลงาน 

- ประเภทส่ือออนไลน์ ส่งใบสมัคร(ตวัจริง) พร้อมลายเซ็นรับรอง ส าหรับผลงานกรรมการจะ
ตรวจผา่นเว็บไซต์ หลงัวนัท่ี 31 มกราคม 2554 ถ้ามีการแก้ไข ผลงานนัน้จะถกูตดัสิทธ์ิทนัที 

- ประเภทส่ือเลา่นิทานด้วยเสียง บนัทึกข้อมลูผลงานทัง้หมดลงแผน่ซีดี สง่ใบสมคัร(ตวัจริง) 
พร้อมลายเซ็นรับรอง เนือ้เร่ืองของผลงานจดัพิมพ์ลงในกระดาษขาด A4 และซีดีผลงาน  

- สง่มาท่ี "ครูพนูศกัดิ ์สกักทตัตยิกลุ เลขท่ี 559 ซอยเจริญกรุง 67 ถนนเจริญกรุง  
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120"  

- ขอแนะน าให้สง่ผลงานลว่งหน้า เพ่ือป้องกนัความแออดัในการสง่ชว่งสปัดาห์สดุท้าย 
 

8. รางวัลเกียรตยิศ 
8.1 ถ้วยรางวลัพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  ส าหรับทีมท่ีชนะเลิศใน

แตล่ะประเภท รวม 5 ถ้วยรางวลั คือ 
- ประเภทส่ือเว็บเพจ(HTML) ระดบัท่ี 1 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 ถึงชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  

- ประเภทส่ือเว็บเพจ(HTML) ระดบัท่ี 2 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4-6 
- ประเภทส่ือออนไลน์ ระดบัท่ี 1 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 ถึงชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  

- ประเภทส่ือออนไลน์ ระดบัท่ี 2 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4-6 

- ประเภทส่ือเลา่นิทานด้วยเสียง 
8.2 โลเ่กียรตยิศส าหรับทีมรองชนะเลิศ ในแตล่ะประเภท ประเภทละ 2 รางวลั รวม 10 โล่ 
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8.3 ทกุชิน้งานท่ีสง่และได้คะแนนการตดัสินจากคณะกรรมการ จะได้รับประกาศนียบตัรเชิดชเูกียรตทิกุคน 
ตอ่ชิน้งาน ทัง้ 3 ประเภท ดงันี ้

- ประกาศนียบตัรเชิดชเูกียรต ิระดบัเหรียญทอง ได้คะแนนตัง้แตร้่อยละ 80 ขึน้ไป 
- ประกาศนียบตัรเชิดชเูกียรต ิระดบัเหรียญเงิน ได้คะแนนตัง้แตร้่อยละ 70-80 

- ประกาศนียบตัรเชิดชเูกียรติ ระดบัเหรียญทองแดง ได้คะแนนตัง้แตร้่อยละ 60-70 
 

9. เกณฑ์การตัดสิน และคณะกรรมการตัดสิน 
เป็นไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิท่ีได้รับการแตง่ตัง้ จ านวน 27 ทา่น 
ผลการตดัสินของคณะกรรมการ ถือเป็นท่ีสิน้สดุ ไมอ่นญุาตให้มีการประท้วงใดๆ ทัง้สิน้   
 

10. งบประมาณ 
สนบัสนนุโดย... 

 
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพนูศกัดิ ์สกักทตัตยิกลุ 

 


