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โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 4
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1. หลักการและเหตุผล
โลกออนไลน์เช่นอินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่ที่เด็กและเยาวชนกาลังมีส่วนร่วมมากขึ้นเรื่อยๆ ในชีวิตประจาวัน
โดยเฉพาะการเข้าถึงสื่อต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่สื่อบันเทิง สื่อเรื่องเพศ และอบายมุข ทาให้
เกิดพฤติกรรมที่ไม่สร้างสรรค์ ฉาบฉวย และสุ่มเสี่ ยง เพื่อลดพฤติกรรมและความเสี่ยงดังกล่าว จาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการระดมสร้างและนาเสนอสื่อสร้างสรรค์บนอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นทางเลือกที่ชัดเจนแก่เยาวชนในการเข้าถึง
และใช้งานให้เกิดประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ธรรมชาติของกลไกตลาดทาให้การสร้างสื่อสร้างสรรค์เป็นไปได้ยาก เพราะ
ตลาดโดยรวมมีความต้องการสื่อสร้างสรรค์น้อยเมื่อเทียบกับความต้องการสื่อเพื่อความบันเทิง จึงต้องมีวิธีในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างและนาเสนอสื่อดีๆ ที่เหมาะสมกับความเป็นจริง
นอกจากนั้น การระดมสร้างและเผยแพร่เนื้อหาดีๆ จะต้องเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือขององค์กรภาคีที่ร่วมงาน
ด้านเนื้อหาสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์ โดยจะต้องมีการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายการทางานที่ชัดเจน เข้มแข็ง และมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งต้องมีการพัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างเนื้อหาด้านบวกให้แก่ภาคีและเยาวชนผ่านกลไกต่างๆ
เช่น กองทุนสื่อสร้างสรรค์ เป็นต้น
เพื่อตอบปัญหาดังกล่าว ไทยกู๊ดวิวดอทคอม ร่ว มกับผู้ส นับสนุน ด้านการศึกษาจึงได้ร่วมกัน จัดโครงการ
ประกวดสื่ อ ดิจิ ทัล เพื่อการเรี ย นรู้ ดิจิ ทั ล อย่ างสร้างสรรค์ โ ดยมีเป้าหมายในการสร้าง รวบรวม และเผยแพร่สื่ อ
สร้างสรรค์ เช่น สื่อเว็บเพจ(HTML) สื่อออนไลน์ สื่อคลิปวีดีโอ บนอินเทอร์เน็ตให้ได้ทั้งปริมาณ และคุณภาพเพียงพอ
สาหรับเด็ก เยาวชนไทยสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ ผ่านเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม โดยใช้กลไกการประกวดเป็น
เครื่องมือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้าง รวบรวม เผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ บนอินเทอร์เน็ต อันเป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับชั้น
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ทั้ง 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ได้ปริมาณและคุณภาพที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้
2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพ ต่อยอดทักษะความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนรู้ของครูผู้สอนให้กว้างขวาง ด้วย
เครื่องมือและเทคนิคที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน
2.3 เพื่อกระตุ้น ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพให้นักเรียนได้สร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์ สามารถพัฒนางานและ
ถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ต่อสาธารณะชนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ โดยผ่านระบบการสร้างแรงจูงใจ
และการเชื่อมโยงเครือข่ายสังคม
2.4 เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนใช้อินเทอร์เน็ตเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์ รวดเร็ว และช่วยลดความเหลื่อม
ล้าในการเข้าถึงสื่อสร้างสรรค์
2.5 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นด้วยการทางานร่วมกันเป็นทีม และรู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
2.6 เพื่อให้เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม เป็นศูนย์กลางและเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้
2.7 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ในระยะยาว ด้วยการทางานร่วมกันของเครือข่าย
ด้านการศึกษาที่ชัดเจนและเข้มแข็ง เช่น กองทุนสื่อสร้างสรรค์
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3. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักเรียนและครูในสถานศึกษา ผู้ปกครอง บุคคลทั่วไป รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส
4. ผลผลิตของโครงการ
สื่อการเรียนการสอน 9 กลุ่มสาระวิชา ครอบคลุม 4 ช่วงชั้น ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ดัชนีชี้วัดเชิงปริมาณ
1. สื่อเว็บเพจ(HTML)สามารถใช้งานได้แบบออนไลน์และออฟไลน์
200 เรื่อง
2. สื่อออนไลน์
200 เรื่อง
3. สื่อคลิปวีดีโอ
50 เรื่อง
4. สื่อเว็บเพจ(HTML) บันทึกแผ่นดีวีดี เพื่อมอบให้โรงเรียนห่างไกลและขาดแคลน 2,000 ชุด
5. สื่อคลิปวีดีโอ บันทึกแผ่นดีวีดี เพื่อมอบให้โรงเรียนห่างไกลและขาดแคลน
2,000 ชุด
ดัชนีชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. เพิ่มพื้นที่ออนไลน์สร้างสรรค์บนเว็บ thaigoodview.com
2. เพิ่มศักยภาพของครูและนักเรียนในการสร้างสื่อดิจิทัล
3. เพิ่มคุณภาพของสื่อดิจิทัล
4. เพิ่มคุณภาพเครื่องมือในการเผยแพร่สื่อดิจิทัล
5. เพิ่มกลไกการสนับสนุนให้เกิดสื่อสร้างสรรค์ต่างๆ
6. เพิ่มเครือข่ายสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ในระยะยาว ที่ชัดเจนและเข้มแข็ง
5. ขั้นตอนในการดาเนินงาน
ระยะเวลาของโครงการ 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 - 31 สิงหาคม 2555
5.1 ประชุมทีมงานสรุปรูปแบบการประกวดสื่อดิจิทัล เดือนมกราคม 2555
5.2 จัดทาแผนการประชาสัมพันธ์ และโปสเตอร์ เดือนมกราคม 2555
5.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ และสถานศึกษาทั่วประเทศ เดือนมกราคม 2555 – กรกฎาคม 2555
5.4 รับสมัครผู้เข้าประกวดทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2555 - 15 พฤษภาคม 2555
5.5 ส่งใบสมัครและผลงาน ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2555 - 15 พฤษภาคม 2555
5.6 แถลงข่าวโครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ เดือนเมษายน 2555
5.7 ประชุมตัวแทนคณะกรรมการตัดสิน กาหนดเกณฑ์การตัดสิน เดือนมีนาคม 2555
5.8 คณะกรรมการตรวจสอบ และตัดสินผลงาน เดือนมิถุนายน 2555
5.9 ประกาศผลการตัดสิน เดือนมิถุนายน 2555
5.10 จัดพิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทาน และรางวัลอื่นๆ เดือนกรกฎาคม 2555
5.11 จัดส่งรางวัล และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ เดือนกรกฎาคม 2555
5.12 ประเมินผลโครงการ สรุปผลงาน เดือนสิงหาคม 2555
5.13 จัดทาผลงานลงแผ่นดีวีดี เพื่อมอบให้โรงเรียนห่างไกลและขาดแคลนสื่อการเรียนรู้
หมายเหตุ วันเวลาข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยแจ้งให้ทราบ ผ่านเว็บไซต์
ไทยกู๊ดวิวดอทคอม
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เดือน/ปี
1/55 2/55 3/55 4/55 5/55 6/55 7/55 8/55
ประชุมทีมงานสรุปรูปแบบการประกวดสื่อดิจิทัล
x
จัดทาแผนการประชาสัมพันธ์ และโปสเตอร์
x
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ และสถานศึกษาทั่วประเทศ
x
x
x
x
x
x
x
รับสมัครผู้เข้าประกวดทั้ง 3 ประเภท
x
x
x
x
x
ส่งใบสมัครและผลงาน
x
x
x
x
x
แถลงข่าวโครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
x
ประชุมตัวแทนคณะกรรมการตัดสิน กาหนดเกณฑ์การตัดสิน
x
คณะกรรมการตรวจสอบ และตัดสินผลงาน
x
ประกาศผลการตัดสิน
x
จัดพิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทาน และรางวัลอื่นๆ
x
จัดส่งรางวัล และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
x
ประเมินผลโครงการ สรุปผลงาน
x
จัดทาผลงานลงแผ่นดีวีดี มอบให้โรงเรียนต่างๆ
x
แผนการดาเนินงาน

6. ประเภท และรูปแบบผลงานในการส่งประกวด
6.1 โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 4 โดยเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม ไม่สนับสนุนการคัดลอก
ผลงาน หรือเนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา หากตรวจพบถือว่าขาดคุณสมบัติในการแข่งขัน และถือว่าสละสิทธิ์ แม้จะประกาศผลไปแล้ว
ทางคณะกรรมการสามารถเรียกคืนรางวัลได้
6.2 ผู้ส่งผลงานเป็นผู้รับผิดชอบด้านลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิดในผลงาน ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหมด
อย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ในเวลาอันรวดเร็ว พร้อมทั้งขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล
6.3 ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนผลงาน และสามารถนามาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา หรือเผยแพร่สู่สาธารณะชนได้
ทุกรูปแบบ โดยปราศจากข้อผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น ลิขสิทธิ์ของผลงานยังคงเป็นของเจ้าของผลงานที่ผลิตขึ้น การ
นาไปใช้ต้องถูกอ้างอิงอย่างถูกต้อง ผู้สนับสนุนและผู้ดาเนินงานโครงการไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาสาระ
และผลงานดังกล่าว
6.4 แต่ละโรงเรียนสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้หลายทีม
6.5 ครู และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนต้องมีสถานะอยู่ในโรงเรียนที่สมัคร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
ประเภทสื่อเว็บเพจ (HTML) สมาชิกทีมละ 3 คน ประกอบด้วยนักเรียน 2 คน และครู 1 คน แบ่งเป็น 2 ระดับ
o ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
o ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
6.6 นักเรียน ทุกคนในทีมต้องมีสถานะอยู่ในระดับใดระดับหนึ่ง
6.7 ครูทเี่ ป็นสมาชิกในทีม เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของเนื้อหา ดังนั้นจึงต้องเป็นครูที่สอนอยู่ใน
กลุ่มสาระวิชาที่ส่งผลงาน และ/หรือมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหานั้นๆ เป็นอย่างดี
6.8 ลักษณะของชิ้นงานสื่อเว็บเพจ (HTML)
6.8.1 มีเนื้อหาไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการเรียนรู้ หรือประมาณ 30 เพจ
6.8.2 แต่ละเพจต้องมีเนื้อหาที่ให้ความรู้ได้พอสมควร
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6.8.3 มีแบบทดสอบ หรือแบบฝึกหัด ปรนัยชนิดเลือกตอบอย่างน้อย 1 ชุด ไม่น้อยกว่า 10 ข้อ สามารถ
ประเมิ น ผลได้ ทั น ที ที่ ผู้ เ รี ย นได้ ท าแบบทดสอบ (ประเมิ น ผลที ล ะข้ อ หรื อ ท าทั้ ง หมดแล้ ว
ประเมินผล)
6.8.4 มี สื่ อ ผสมตามความเหมาะสม เช่ น ภาพนิ่ ง เสี ย ง ภาพเคลื่ อ นไหว ที่ ส ามารถเรี ย กดู บ น
อินเทอร์เน็ตได้ในเวลารวดเร็ว
6.8.5 รูปแบบผลงาน ต้องเป็นรูปแบบ HTML ที่เรียกใช้งานผ่าน Browser โดยไม่ต้องใช้ Server (ไม่ให้
ใช้เทคโนโลยี Server-side เช่น PHP, ASP, MySQL)
6.8.6 Home page (หน้าแรก) ใช้ชื่อไฟล์ index.html หรือ index.htm เท่านั้น ชื่อไฟล์และโฟลเดอร์
ทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษ และ/หรือเลขอารบิค
6.9 ผู้ส่งควรศึกษาข้อแนะนาในการทาเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ที่ดีที่ www.thaigoodview.com/node/5757
ประเภทสื่อออนไลน์ สมาชิกทีมละ 2 คน ประกอบด้วยนักเรียน 1 คน และครู 1 คน แบ่งเป็น 2 ระดับ
o ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
o ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
6.10 นักเรียนในทีมต้องมีสถานะอยู่ในระดับใดระดับหนึ่ง
6.11 ครูที่เป็นสมาชิกในทีม เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของเนื้อหา ดังนั้นจึงต้องเป็นครูที่สอนอยู่ใน
กลุ่มสาระวิชาที่ส่งผลงาน และ/หรือมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหานั้นๆ เป็นอย่างดี
6.12 ลักษณะของชิ้นงานสื่อออนไลน์
6.12.1 มีเนื้อหาไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการเรียนรู้ หรือประมาณ 20 เพจ ทุกทีมมีพื้นจัดเก็บข้อมูล 20 MB
6.12.2 จัดทาในรูปแบบสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ บนเว็บไซต์ www.thaigoodview.com เท่านั้น
6.12.3 แต่ละเพจต้องมีเนื้อหาที่ให้ความรู้ได้พอสมควร
6.12.4 ส่วนประกอบของข้อมูลแต่ละเพจต้องนาเสนอในความกว้างไม่เกิน 600 พิกเซล
6.12.5 แต่ละเพจจัดทาด้วยชื่อผู้ใช้งาน(Username) เดียวกันเท่านั้น หลังการประกวดชื่อผู้ใช้งานนี้จะไม่
สามารถใช้งานได้อีก
6.12.6 ทุกเพจต้องสามารถเชื่อมโยงหากันได้เพื่อสะดวกในการเรียนรู้
6.12.7 มี สื่ อ ผสมตามความเหมาะสม เช่ น ภาพนิ่ ง เสี ย ง ภาพเคลื่ อ นไหว ที่ ส ามารถเรี ย กดู บ น
อินเทอร์เน็ตได้ในเวลารวดเร็ว
ประเภทสือ่ คลิปวีดีโอ สมาชิกทีมละไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วยนักเรียนไม่เกิน 4 คน และครู 1 คน
6.13 ครูที่เป็นสมาชิกในทีม เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองความเหมาะสมของคลิปวีดีโอ
6.14 จัดทาคลิปวีดีโอ ความยาว 8-10 นาที ขนาดไฟล์ไม่เกิน 100 MB ไฟล์ ในหัวข้อ “ชุมชนของเราน่าอยู่”
6.15 คลิป วีดีโอมีเนื้ อหาเกี่ยวข้องกับ ชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ รอบๆ โรงเรียนของผู้จัดทา (ภายในจังหวัด
เดียวกันกับโรงเรียนของผู้จัดทา) โดยนาเสนอให้ผู้ชมเห็นคุณค่าของชุมชนเกิดความสานึกรักชุมชนของตน
หรือมุ่งส่งเสริมให้เกิดการดารงไว้ซึ่ง วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชุมชน หรือสร้างความยั่งยืนให้เกิด
แก่ภูมิปัญญาชาวบ้านของชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก
6.16 บันทึกคลิปวีดีโอเป็นไฟล์ประเภท .wmv / .mpg / .mp4 / .mov / . avi
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7. ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมประกวด การส่งใบสมัคร และผลงาน
7.1 รับสมัครผู้เข้าประกวดทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - วันที่ 15 พฤษภาคม 2555
7.2 สมัครสมาชิกเว็บไซต์ www.thaigoodview.com (สาหรับประเภทสื่อออนไลน์ ทุกทีมจะต้องสมัคร
สมาชิกใหม่ เพื่อใช้ในการประกวดครั้งนี้เท่านั้น และจะได้รับพื้นที่ 20 MB ในการจัดเก็บข้อมูล ชื่อผู้ใช้ที่ใช้
ในการประกวดครั้งนี้จะไม่สามารถใช้งานได้อีกหลังจากโครงการเสร็จสิ้นลง)
7.3 สมัครเข้าร่วมประกวด โดยดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มใบสมัครจากเว็บไซต์
7.4 กรอกข้อมูลในไฟล์แบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน ด้วยการพิมพ์เพื่อความชัดเจน
7.5 เข้าสู่ระบบ (login) และเลือกสมัครเข้าร่วมการประกวด
7.5.1 เลือกประเภทการสมัคร เลือกสาระการเรียนรู้ และช่วงชั้นที่ต้องการ
7.5.2 ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วออนไลน์ผ่านแบบฟอร์ม เพื่อความสะดวกในการจัดพิมพ์
ประกาศนียบัตร ในภายหลัง
7.6 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลในส่วนหนึ่งส่วนใดก็ตามในใบสมัครสามารถทาได้ โดยการชี้แจงสาเหตุ
ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติขึ้นอยู่กับทางผู้ดูแลโครงการ
7.7 การส่ งผลงาน ขอเป็ น การส่ งเพีย งครั้งเดียวเท่านั้น โดยสั่ งพิมพ์ใบสมัคร เพื่อส่ งมาเป็นหลั กฐานทาง
ไปรษณีย์อีกครั้งหนึ่งพร้อมลายเซ็นรับรอง ส่งได้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2555
- ประเภทสื่อเว็บเพจ (HTML) และประเภทสื่อคลิปวีดีโอ ส่งใบสมัคร(ตัวจริง) และซีดีผลงาน
- ประเภทสื่อออนไลน์ ส่งใบสมัคร(ตัวจริง) คณะกรรมการดาเนินการตรวจผลงานผ่านเว็บไซต์ ซึ่ง
ผลงานที่ถูกแก้ไข หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ผลงานนั้นต้องถูกตัดสิทธิ์ทันที
- ส่งมาที่ "ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล เลขที่ 559 ซอยเจริญกรุง 67 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120"
- แนะนาให้ส่งผลงานล่วงหน้า เพื่อป้องกันความแออัดในการส่งช่วงสัปดาห์สุดท้าย
8. รางวัลเกียรติยศ
8.1 ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สาหรับทีมชนะเลิศในแต่ละ
ประเภท รวม 5 ถ้วยรางวัล คือ
- ประเภทสื่อเว็บเพจ(HTML) ระดับที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- ประเภทสื่อเว็บเพจ(HTML) ระดับที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
- ประเภทสื่อออนไลน์ ระดับที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- ประเภทสื่อออนไลน์ ระดับที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
- ประเภทสื่อคลิปวีดีโอ
8.2 โล่เกียรติยศสาหรับทีมรองชนะเลิศ ในแต่ละประเภท ประเภทละ 2 รางวัล รวม 10 โล่
8.3 ทุนการศึกษาสาหรับทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศ
8.4 ทุกชิ้นงานที่ส่งและได้คะแนนการตัดสินจากคณะกรรมการ จะได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติทุกคน ต่อ
ชิ้นงาน ทั้ง 3 ประเภท ดังนี้
- ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
- ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70-80
- ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60-70
5

www.thaigoodview.com
Mobile: (+66) 81-869-3782 E-mail: webmaster@thaigoodview.com

9. เกณฑ์การตัดสิน และคณะกรรมการตัดสิน
ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม
ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่อนุญาตให้มีการประท้วงหรือฟ้องร้องใดๆ ทั้งสิ้น
10. งบประมาณ
สนับสนุนโดย สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(สานักงาน กสทช.) ผ่าน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โทร. 081-869-3782
อีเมล์ webmaster@thaigoodview.com
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