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1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

1.1 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 
2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

2.1 แข่งขันประเภททีม ทีมละ 2 คน 
2.2 ส่งได้โรงเรียนละ 1 ทีม 
2.3 รับจ านวนเพียง 30 ทีมเท่านั้น (ถ้าผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเต็มแล้ว ทางผู้จัดจึงขอสงวนสิทธ์ิ           

ไม่รับเพิ่ม ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น) 
 2.4 ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายช่ือของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน อาจารยผ์ู้
ควบคุม และไม่มีการรบัสมัครหน้างาน 
3. ก าหนดการ สถานท่ีการแข่งขัน 

3.1 วันที่แข่งขัน : วันที่  12 กรกฎาคม 2560 
3.2 สถานที่รายงานตัวและแข่งขัน : อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ช้ัน 9 
3.3 เวลาการแข่งขัน 

  เวลา  08.00-08.45 น. รายงานตัว 
  เวลา  09.00-11.00 น. แข่งขัน 
  เวลา  12.00-13.00 น. ประกาศผลการตัดสิน 
4.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดการแข่งขัน 
 4.1 ส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขันทีมละ 2 คน และส่งรายช่ือครู/อาจารยผ์ู้ควบคุม จ านวน 1 คน 
 4.2 หน่วยจัดการแข่งขันได้จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้การแข่งขันให้ทีมละ 1 เครื่อง           
โดยใช้ระบบปฏิบัติการ Windows7 และไม่มีการเช่ือมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 4.3 หน่วยจัดการแข่งขันไดจ้ัดเตรียมโปรแกรม FlipAlbum 6.0 Pro (Version Free Trial) ไว้ให้  
 4.4 นั ก เรียนสร้ างหนั งสื ออิ เล็ กทรอนิกส์  (E-Book) ตามหั วข้อที่ คณ ะกรรมการก าห นด  
ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน 
 4.5 หน่วยจัดการแข่งขันได้จัดเตรียมไฟล์ข้อมูล รูปภาพ เสียง หรือวีดีโอส าหรับใช้ในการแข่งขัน           
ทั้งนี้ ก าหนดให้ใช้ไฟล์ทรัพยากรที่กรรมการจัดเตรียมไว้เท่าน้ัน แต่สามารถปรับแต่งได้ ดัดแปลงแก้ไขได้ตาม
ความเหมาะสม 
 4.6 นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันครั้งนี้มาด้วย ได้แก่ ชุดหูฟัง ชุดไมค์โครโฟน 
 4.7 ใช้เวลาแข่งขัน 2 ช่ัวโมง  
 4.8 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
5.  เกณฑ์การให้คะแนนและการตัดสิน (100 คะแนน) แบ่งเป็นดังนี ้

5.1 ความถูกต้องความสมบูรณ์ของเนื้อหา (20 คะแนน) 
5.2 การออกแบบรูปเล่ม และการแสดงผลแต่ละหน้า (20 คะแนน) 
5.3 ความเหมาะสมของข้อความ ตัวอักษร รูปภาพประกอบ (20 คะแนน) 
5.4 น าเสนอข้อมูลได้ครอบคลุมเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ (20 คะแนน)  
5.5 ใช้เทคนิคพิเศษ Multimedia สร้างสรรค์งานได้อย่างเหมาะสม (20 คะแนน)  
ทั้ งนี้  เกณฑ์การให้คะแนนย่อยแต่ละรายการอยู่ ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจะก าหนด               

และคะแนนรวมให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนตามรายการข้างต้น 
 



 
6. รายละเอียดรางวัล 

6.1 รางวัลตอบแทน   
รางวัลชนะเลิศเงินรางวัล  1,200 บาท  พร้อมโล่และเกียรติบัตร 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2    800 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
  รางวัลชมเชย             ได้รับเกียรติบัตร 
 เกณฑ์การพิจารณาระดบัเหรียญรางวัล 

คะแนน  80-100   คะแนน ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทอง 
  คะแนน  70-79     คะแนน ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญเงิน 
  คะแนน  60-69     คะแนน ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทองแดง 
 6.2 นักเรียนทีเ่ข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้เกียรติบัตรคนละ 1 ใบ รวมทั้งครผูู้ควบคุมที่น านกัเรียน
เข้าแข่งขันจ านวน 1 ท่าน ซึ่งทางโรงเรียนสามารถดาวน์โหลดเกียรตบิัตรได้ที่ http://scitech.kpru.ac.th/   
 6.3 นักเรียนที่ได้รบัรางวัลจะต้องน าส าเนาบัตรนักเรียน/ส านาทะเบียนบ้านทีม่ีช่ือของนักเรียน/ส าเนา
บัตรประชาชน โดยรับรองส าเนาถูกตอ้ง ติดต่อฝ่ายการเงินและจัดหารางวัล ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์ ช้ัน 1
อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

6.4 คณะกรรมการขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาเพิม่/ลด จ านวนรางวัล/เกียรตบิัตร 
7. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
 7.1 ช่องทางการสมัคร 
  7.1.1 การสมัครทางไปรษณีย์  
   ขอให้พิมพ์รายช่ือผู้เข้าแข่งขันและผู้ควบคุมเท่านั้น  

และส่งใบสมัครโดยจ่าหน้าซองมาที่ 
   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 62000       

7.1.2 การสมัครทางโทรสาร  
ขอให้พิมพ์รายช่ือผู้เข้าแข่งขันและผู้ควบคุมเท่านั้น และส่งโทรสารมายังหมายเลข       
0 5570 6516 

7.1.3 การสมัครออนไลน์  
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://scitech.kpru.ac.th/ 

7.2 หมดเขตรับสมัคร  
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 16.30 น. ทั้งทางระบบลงทะเบยีนออนไลน์ ไปรษณีย์ โทรสาร 

โดยพิจารณาจากหลักฐานวันที่สมัคร และวันที่ประทับตรา 
7.3 ตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วมการแข่งขัน 

สามารถตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วมการแข่งขันทาง http://scitech.kpru.ac.th/              
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
8. ผู้รับผิดชอบการแข่งขัน 
 อาจารยก์ีรศักดิ์  พะยะ 
 อาจารยป์ระจ าโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์ 0 5570 6555 ต่อ 4110 

 

http://scitech.kpru.ac.th/

