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สํานักงานอุทยานการเรียนรู  (TK park) สังกัดสํานักงานบริหารองคความรู สํานักนายกรัฐมนตรี รวมกับ 
มูลนิธิอินเทอรเน็ตรวมพัฒนาไทย ขอเชญิโรงเรียน ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เขารวมประกวดสือ่
ดิจิทัล ประเภท E-Learning ชิงถวยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษา
และของรางวลั โดยมีกติกา รายละเอียดดังนี้  

1. ผูสนใจสงผลงานประกวดในรูปแบบสื่อดิจทิัลเพื่อการศกึษาประเภท E- learning ที่มีเนื้อหา 8 กลุมสาระ
การเรียนรูพื้นฐาน ไดแก ภาษาไทย สังคมศึกษาและวัฒนธรรม ภาษาตางประเทศ  วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เลือกทําเนื้อหากลุมสาระใดสาระ
หนึ่งตอหนึ่งชิน้งานเทานัน้) และ ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน ,ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน  

2. E-learning ที่สงเขาประกวดสามารถใชโปรแกรมตางๆไดหลากหลาย เชน Adobe Captivate , Desktop 
Author  ฯลฯ  (ยกเวนเว็บเพจ เนื่องจากมีการประกวดจัดทาํสื่อดิจิทัล ประเภทเว็บเพจอยูแลว) และจะตอง
สรางโดยซอฟตแวรที่มีลิขสิทธิ์ หรือฟรีแวรเทานั้น มิฉะนั้นผลงานจะโดนตัดสิทธิ์จากรางวัลทันท ี 

3. ผูสงผลงานเขาประกวด ตองสงในนามทมี ประกอบดวยครู 1 คนและเด็กนกัเรียน 2 คน แตละคนสามารถ
เปนสมาชิกของหลายทีมได และแตละทีมสามารถสงผลงานไดไมจํากดัจํานวน 

4. แตละทีมตองลงทะเบียนสมคัรเขารวมการแขงขันประกวด E-learning กอน โดยสามารถสมัครออนไลน
ผานทางเว็บไซต  www.inetfoundation.or.th  เพื่อรับหมายเลขประจําทมี 

5. ผูสงผลงานเขาประกวด เปนผูรับผิดชอบตอลิขสิทธิ์ของขอมูล ไดแก เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ 
ซอฟตแวร หรืออ่ืนใดที่ใชในการทํา E-learning โดยตองไมละเมิดกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์และทรัพยสิน
ทางปญญา และมีการอางอิงถึงแหลงที่มาอยางชัดเจน 

6. ลักษณะของชิน้งาน E-learning ที่สงเขาประกวดตองมีองคประกอบ ดังนี้ 
6.1 มีความยาวไมนอยกวา 50 หนา  (หนาจอโปรแกรม หากมีแบงครึ่งหนา ซาย – ขวา จะไมนับเปน 2 

หนา นับแค 1 หนาเทานัน้)  

6.2 มีปกหนา และบนปกหนาของผลงานใหใส โลโก TK  park   และ มูลนิธิอินเทอรเน็ตรวม

พัฒนาไทย   ปรากฎในตําแหนงที่เหมาะสม 
6.3 มีคํานํา สารบัญ  แบบฝกหัดกอนเรียน (ถามี) และหลังเรียน   
6.4 ตองมีที่มาของขอมูลไมนอยกวา 3 แหง (ระบุในอางอิง) และเปนเนื้อหาที่สรางขึ้นเองไมนอยกวา 30% 
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6.5 มีส่ือผสมตามความเหมาะสม เชน ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลือ่นไหว ที่สามารถเรียกดูบนอินเทอรเน็ตได
ในเวลารวดเรว็  

6.6 ไมมีขอกําหนดในรายละเอียดของสื่อประกวด ไมวาจะเปนขนาดตวัหนังสือ  
จํานวนรูปภาพ กราฟก ลูกเลน รูปแบบการจัดทําแบบฝกหัด ฯลฯ ผูเขาประกวดสามารถออกแบบได
อยางอิสระโดยคํานึงถึงผูใชงานเปนหลัก กรรมการจะพจิารณาตามความเหมาะสม 

7. ไมอนุญาตใหนําผลงานที่ไดรับรางวัลจากการประกวดในเวทีอ่ืน หรือผลงานเคยนําไปเผยแพรตอ
สาธารณะชนในรูปแบบสื่อการสอน CD ,DVD  เว็บไซต ส่ือวิทยุโทรทัศน ยกเวนแตการเปนสื่อการสอน
ในชั้นเรยีนเทานั้น  เขารวมประกวดอีก หากกรรมการสืบทราบ จะถูกตัดสิทธิ์จากรางวัลในทันท ี

8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเปนที่ส้ินสุด   
9. รางวัล แบงเปน 2 ประเภทคือ ระดับประถม และ ระดับมัธยม ดังนี ้

ระดับประถม  
o รางวัลที่ 1 ถวยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

(มอบใหโรงเรียน) 
เงินรางวัล 20,000 บาท พรอมของรางวัลและเกียรติบัตร สําหรับทีม 

o รางวัลที่ 2 โลเกียรติยศ (มอบใหโรงเรียน) 
เงินรางวัล 10,000 บาท พรอมของรางวัลและเกียรติบัตร สําหรับทีม 

o รางวัลที่ 3 โลเกียรติยศ (มอบใหโรงเรียน) 
เงินรางวัล 5,000 บาท พรอมของรางวัลและเกยีรติบัตร สําหรับทีม 

o รางวัลพิเศษ จาํนวน 2 รางวลั  ไดแก ผลงานที่มีเนื้อหาเกีย่วกับเรื่องศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน และ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
เงินรางวัล 2,500 บาท พรอมของรางวัลและเกยีรติบัตร สําหรับทีม 

ระดับมัธยม 
o รางวัลที่ 1 ถวยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

(มอบใหโรงเรียน) 
เงินรางวัล 20,000 บาท พรอมของรางวัลและเกียรติบัตร สําหรับทีม 

o รางวัลที่ 2 โลเกียรติยศ (มอบใหโรงเรียน) 
เงินรางวัล 10,000 บาท พรอมของรางวัลและเกียรติบัตร สําหรับทีม 

o รางวัลที่ 3 โลเกียรติยศ (มอบใหโรงเรียน) 
เงินรางวัล 5,000 บาท พรอมของรางวัลและเกยีรติบัตร สําหรับทีม 

o รางวัลพิเศษ จาํนวน 2 รางวลั  ไดแก ผลงานที่มีเนื้อหาเกีย่วกับเรื่องศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน และ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
เงินรางวัล 2,500 บาท พรอมของรางวัลและเกยีรติบัตร สําหรับทีม 
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10. เกณฑการตัดสิน 
o ความสวยงามและความนาสนใจในการนําเสนอ 40 คะแนน 
o เนื้อหา และ การอางอิง    40 คะแนน 
o เทคนิค      20 คะแนน  

11. กําหนดการรับสมัครและสงผลงาน 
o เปดรับสมัคร ตั้งแตเดือน ต.ค. – 30 พ.ย. 2553 โดยใหสมัครออนไลน ผานทางเว็บไซต 

www.inetfoundation.or.th เพื่อรับหมายเลขประจําทีม แลวจึงดาวนโหลดใบสมัคร (ตัวจริง)  
สงมาพรอมกับผลงานภายหลัง 

o สงผลงานเขาประกวด และใบสมัคร (ตัวจริง) ไดตั้งแตเดือน ต.ค. – 31 ธ.ค. 2553 (นับจากตรา
ประทับวันทีจ่ากไปรษณียเปนหลัก) วิธีการสงผลงาน ใหบันทึกผลงานลงแผน CD/ DVD (ไฟล
ตนฉบับ ประกอบดวยรูปภาพ วีดีโอ เนื้อหา ฯลฯ) 
และ สงผลงานทางไปรษณยีเทานั้น ถึง  มูลนิธิอินเทอรเน็ตรวมพัฒนาไทย (สงผลงาน E-learning) 
ช้ัน 10 หอง 1004 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร 108 ถนนรางน้ํา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ี
กรุงเทพมหานคร 10400 

o คณะกรรมการตัดสินผลงานที่สงเขาประกวด เดือน ม.ค.2554 
o พิธีมอบรางวัลที่ อุทยานการเรียนรู TK park  ภายในเดือน ก.พ. 2554 
o สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2642-7031  

12. โรงเรียนมีหนาท่ีตรวจสอบและปรับแกผลงาน เพื่อทูลเกลาฯ ถวายฯ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  เพื่อทรงใชในโครงการพระราชดําริเพื่อการศึกษาหรือโครงการอื่นตามที่จะทรงมีพระราชวินิจฉัย
ตอไป 

o เมื่อตรวจสอบผลงาน และแกไขเรียบรอยแลว ใหบันทึกผลงานลงแผน CD/DVD และสงผลงานที่
ปรับปรงุแกไข ทางไปรษณียเทานั้น ถึง   
มูลนิธิอินเทอรเน็ตรวมพัฒนาไทย (สงผลงาน E-learning ฉบับแกไข) 
ช้ัน 10 หอง 1004 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร 108 ถนนรางน้ํา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ี
กรุงเทพมหานคร 10400 
กรุณาสงกลับมา ภายในวันที่ 30 เม.ย. 2554 


