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กิจกรรม    การประกวดผลงาน สื่อการเรียนรู้ด้วย Infographics 
วัน/เวลาการแข่งขัน   วันที่ 4 ธันวาคม 2561                เวลา  09.00-12.00 น. 
สถานที่      คณะครุศาสตร์ (อาคาร 9) 
ผู้ประสานงาน   อาจารย์กาญจนา สังข์ผาด   โทรศัพท์ 087-7742-9248 
อีเมล์ kanjana.sun@mail.pbru.ac.th      เว็บไซต์ 
 http://acad.pbru.ac.th/AcadContest 
ประเภทการแช่งขั้น  บุคคล   ทีม  ........  คน 
ระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สงู (ปวช.1–3 ปวส.1-2) 

 อุดมศึกษา (ปริญญาตรี ปี1 – ปี5)  ครู อาจารย์   บุคคลทั่วไป 
 
1. ประเภทการประกวดและคุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 

 
ประเภทการประกวด คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 

1. นักเรียน นักเรียนที่ก าลังศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.4 - ม.6) 

2. นักศึกษา นิสิต นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี 

3. คร ู ครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

2. กติกาและเงื่อนไขการส่งผลงาน  

2.1 สื่อการเรียนรู้ด้วย Infographics ต้องน าเสนอเนื้อหาในหัวข้อ“ห้องเรียนยิ้ม” (Smile Classroom) ซึ่งมี
แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข ทั้งนี้สามารถน าเสนอ เนื้อหาให้สอดคล้อง
ตรงกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 หรือน าเสนอเนื้อหาในภาพรวมก็
ได้  

2.2 สื่อการเรียนรู้ด้วย Infographics ต้องเป็นผลงานในรูปแบบภาพนิ่ง ไฟล์ภาพนามสกุล .JPG หรือ .PNG 
(เท่านั้น) มีขนาดเท่ากับกระดาษ A4 (21.0 x 29.7 เซนติเมตร) ความละเอียดไม่ต่ ากว่า 150 dpi ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 1 
GB สามารถออกแบบได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ทั้งนี้ไม่จ ากัดเทคนิค รูปแบบ หรือ โปรแกรมในการออกแบบ  

2.3 สื่อการเรียนรู้ด้วย Infographics ต้องระบุชื่อ-นามสกุล และสังกัดของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด บริเวณด้าน
ล่างสุดของผลงาน ทั้งนี้สามารถส่งผลงานได้ 1 ผลงาน เท่านั้น  

2.4 ผลงานทีส่่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นมาใหม่ ต้องไม่ลอกเลียนแบบมาจากท่ีใด และต้อง ไม่
กระท าละเมิดลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  

2.5 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
2.6 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 
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3. วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด 

3.1 ก าหนดให้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดกรอกข้อมูลและส่งไฟล์ผลงานในแบบฟอร์ม ตามประเภท การประกวด 
ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Google Chrome Web Browser 

ประเภทการประกวด ลิงค์แบบฟอร์ม 

1. นักเรียน https://goo.gl/forms/Adf66v1rtvafkzK63 

2. นักศึกษา https://goo.gl/forms/P793ZJwGn88T4vjA3 

3. คร ู https://goo.gl/forms/mLuHuAp5WoBUkqZh1 

 

3.2 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ภายในเวลา 24.00 น. 

  3.3 ผู้ส่งผลงานสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของกิจกรรมได้ที่ facebook คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
เพชรบุรี https://www.facebook.com/edu.pbru 

4. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงาน  
4.1 สื่อความหมายได้ตรงแนวคิด เข้าใจง่าย 20 คะแนน  
4.2 เนื้อหามีความถูกต้อง ชัดเจน 20 คะแนน 
4.3 ภาพประกอบมีความสวยงาม น่าสนใจ 20 คะแนน  
4.4 การจัดองค์ประกอบมีความถูกต้องตามหลักการออกแบบ 20 คะแนน  
4.5 ความคิดสร้างสรรค์ด้านเทคนิคการผลิต 20 คะแนน  

5. การประกาศผลการตัดสินและการรับรางวัล  

5.1 คณะกรรมการจะด าเนินการคัดเลือกและประกาศผลผู้ส่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2561 ทางเว็บไซต์ 

เว็บไซต์ ลิงค์แบบฟอร์ม 

1. กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ราชภัฏ
วิจัย ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

http://acad.pbru.ac.th/AcadContest 

2. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี http://edu.pbru.ac.th/ 
https://www.facebook.com/edu.pbru 

 

https://goo.gl/forms/Adf66v1rtvafkzK63
https://goo.gl/forms/P793ZJwGn88T4vjA3
https://goo.gl/forms/mLuHuAp5WoBUkqZh1
http://acad.pbru.ac.th/AcadContest
http://edu.pbru.ac.th/
https://www.facebook.com/edu.pbru
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5.2 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือก ต้องเดินทางมาน าเสนอผลงานด้วยตนเอง เพ่ือแลกเปลี่ยน เรียนรู้
ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการประกวด ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณา ผลการตัดสินและ
มอบรางวัลในวันดังกล่าว ซึ่งรายละเอียดของสถานที่และก าหนดการจักได้แจ้งให้ทราบต่อไป 

 6. รางวัล  

รางวัลจัดแบ่งตามประเภทการประกวด ได้แก่ 1) นักเรียน 2) นักศึกษา และ 3) ครู มีดังนี้ 
ชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล โลร่างวัลและเกียรติบัตร  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 จ านวน 1 รางวัล เกียรติบัตร  
รองชนะเลิศ อันดับ 2 จ านวน 1 รางวัล เกียรติบัตร  
ชมเชย จ านวน 5 รางวัล เกียรติบัตร 

 

 

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
38 หมู่ 8 ต าบลนาวุ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 
โทร.: 032-493-267 แฟกซ์: 032-493-267 
email: edu.pbru@mail.pbru.ac.th 
http://edu.pbru.ac.th 
 


