
มมูลนนิธนิศศักดนิดิ์พรทรศัพยย
พศัฒนาการศศึกษาไทย

เพพพื่อปวงชนและแผผ่นดนินเกนิด

ววันททที่ 26 มกราคม 2560

เรพพื่อง ขอประชาสวัมพวันธธ์โครงการประกวดคลลิปวทดทโอเพพที่อการศศึกษา “Math For Fun @Sakdibhornssup 
Academy” โดยมมูลนลิธลิศวักดลิดิ์พรทรวัพยธ์ 

เรรียน ผมูผู้ออานวยการโรงเรทยน

สนิพื่งทรีพื่แนบมาดด้วย 1. ใบสมวัครเขผู้ารร่วมโครงการประกวดคลลิปวทดทโอเพพที่อการศศึกษา 
“Math For Fun @Sakdibhornssup Academy” โดยมมูลนลิธลิศวักดลิดิ์พรทรวัพยธ์                  

2. กตลิกาและเงพที่อนไขการสร่งผลงาน

มมูลนลิธลิศวักดลิดิ์พรทรวัพยธ์ ไดผู้ดอาเนลินการจวัดโครงการฝฝึกอบรมพวัฒนาศวักยภาพครมูผมูผู้สอน ระดวับชวัชั้นประถมศศึกษาและ
มวัธยมศศึกษา (ไมร่มทคร่าใชผู้จร่ายในการอบรม) โดยมทววัตถถุประสงคธ์เพพที่อเพลิที่มพมูนความรมูผู้ความสามารถในการสอนในรายวลิชา
ตร่างๆ ใหผู้มทประสลิทธลิภาพและประสลิทธลิผลมากขศึชั้น รวมถศึงการพวัฒนาเทคนลิคการสอนและการใชผู้สพที่อเทคโนโลยทตร่างๆ เพพที่อ
การเรทยนรมูผู้ททที่ทวันยถุคทวันสมวัย ในการนทชั้เพพที่อเปป็นการสร่งเสรลิมใหผู้ครมูผมูผู้สอนและบถุคคลทวัที่วไปททที่สนใจนอาสพที่อเทคโนโลยทตร่างๆมาใชผู้
ประกอบการสอนเดด็กนวักเรทยน มมูลนนิธนิศศักดนิดิ์พรทรศัพยยจศึงไดด้จศัดโครงการการประกวดคลนิปวรีดรีโอเพพพื่อการศศึกษา “Math
For Fun @Sakdibhornssup Academy” ในหศัวขด้อเรพพื่อง “สมการสสุด LOVE” สสาหรศับนศักเรรียนระดศับชศัชั้นประถม
ศศึกษา โดยคลลิปวทดทโอจะตผู้องมทความยาวไมร่เกลิน 10 นาทท ไมร่จอากวัดไอเดทย และรมูปแบบการนอาเสนอผลงาน

ทวัชั้งนทชั้มมูลนลิธลิศวักดลิดิ์พรทรวัพยธ์จะขอความกรถุณาทร่านใหผู้ชร่วยประชาสวัมพวันธธ์โครงการดวังกลร่าวใหผู้กวับครมูผมูผู้สอนและ
บถุคคลทวัที่วไปททที่สนใจ โดยสามารถสร่งใบสมวัครและคลลิปผลงานไดผู้ตวัชั้งแตร่ วศันทรีพื่ 1 กสุมภาพศันธย – 3 มรีนาคม 2560 ทาง
อทเมลธ์ aungtinee@sakdibhornssup.org หรพอนอาสร่งดผู้วยตนเองททที่ คสุณอศังทนินรี กนิตตนิรวรีโชตนิ ททที่อยมูร่  อาคาร ว.วนิโรจนย
89/1 ซ.รศัชฏภศัณฑย (ซอยหมอเหลล็ง) ถ.ราชปรารภ แขวงมศักกะสศัน เขตราชเทวรี กรสุงเทพมหานคร 10400 เบอรย
ตนิดตผ่อ 02-642-6060 ตผ่อ 2017 หรพอ 081-875-5597 ประกาศผลการตวัดสลินววันอวังคารททที่ 15 มทนาคม 2560 ทาง
เวด็บไซตธ์การประกวด www.kusol.org/math-for-fun/ 

จศึงเรทยนมาเพพที่อโปรดพลิจารณา

ขอแสดงความนวับถพอ

        (เบญจมาภรณธ์ อลิศรเดช)
        หวัวหนผู้าโครงการประกวด

   Math For Fun @Sakdibhornssup Academy  



ใบสมมัครเขข้ารร่วมโครงการประกวดคลลิปววีดวีโอ เพพพื่อการศศึกษา 
“Math For Fun @Sakdibhornssup Academy”

โดยมมูลนลิธลิศมักดลิดิ์พรทรมัพยย

1. รายละเอวียดของผมูข้สมมัคร
1.1. ชชชื่อ – นามสกกุล (นาย/นางสาว)...................................................................................................................
1.2. หมายเลขประจจาตตัวประชาชน � - ���� - ����� - �� - �
1.3. ททชื่อยยยู่ททชื่ตติดตยู่อไดด้ บด้านเลขททชื่.................หมยยู่ททชื่.........ตรอก/ซอย......................ถนน..........................................

            ตจาบล/แขวง......................................อจาเภอ/เขต......................................จตังหวตัด.......................................
       รหตัสไปรษณทยย....................................โทรศตัพทย : บด้าน............................. : มชอถชอ…....................................
                อทเมลย............................................................................................................................................................

1.4 ชชชื่อสถานศศึกษา/ททชื่ทจางาน..............................................................................................................................
     

2. รายละเอวียดผลงาน
2.1 ชชชื่อผลงาน.....................................................................................................................................................
2.2 เนชนื้อหาโดยรวมททชื่นจาเสนอในคลติป……………………………………………………………………………..……………………..
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
2.3 แหลยู่งอด้างอติงของเนชนื้อหาททชื่นจามาใชด้ในคลติป(ถด้ามท)............................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

(ลงชชชื่อ)..............................................................ผยด้สมตัคร
วตันททชื่................เดชอน.........................พ.ศ....................

สามารถสยู่งใบสมตัครทางอทเมลยททชื่  aungtinee@sakdibhornssup.org  หรชอนจาสยู่งใบสมตัครและผลงานไดด้ดด้วยตนเอง
ททชื่   คกุณอตังทตินท  กติตตติรวทโชตติ  
ททชื่อยยยู่   อาคาร ว.วติโรจนย 89/1 ซ.รตัชฏภตัณฑย (ซอยหมอเหลล็ง) ถ.ราชปรารภ 

แขวงมตักกะสตัน เขตราชเทวท กรกุงเทพมหานคร 10400
เบอรยตติดตยู่อ 02-642-6060 เบอรยตยู่อ 2017  หรชอ  081-875-5597 
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กตติกาและเงงงื่อนไขการสส่งผลงาน

กตติกาการประกวด 
1. ครรูผรูผู้สอนในระดดับชดัชั้นประถมศศึกษาหรรือบบุคคลทดัทั่วไป
2. คลลิปววีดวีโอจะตผู้องมวีความยาวไมม่เกลิน 10 นาทวี ไมม่จจากดัดไอเดวีย และรรูปแบบการนจาเสนอผลงาน ในหดัวขผู้อเรรืทั่อง

“สมการสบุด LOVE” โดยมวีเนรืชั้ อหาเกวีทั่ ยวกดับการอธลิบายสมการ ซศึทั่ งเปป็นไปตามหลดักสรูตรของกระทรวง
 ศศึกษาธลิการ สจาหรดับนดักเรวียนระดดับชดัชั้นประถมศศึกษา 
3. ผรูผู้สมดัคร 1 คน/ทวีม สม่งคลลิปผลงานไดผู้ 1 ผลงาน 
4. ในคลลิปผลงาน ตผู้องมวีชรืทั่อผรูผู้ผลลิตคลลิป
5. ไฟลล์วลิดวีโอตผู้นฉบดับทวีทั่สม่งจะตผู้องเปป็นสกบุล MPG, MP4, AVI หรรือ MOV เทม่านดัชั้น
6. สม่งใบสมดัครมาทวีทั่ อวีเมลล์ aungtinee@sakdibhornssup.org และสม่งไฟลล์ววีดวีโอตผู้นฉบดับทวีทั่บดันทศึกเปป็นไฟลล์

ขผู้อมรูลลงแผม่น CD/DVD ระบบุชรืทั่อผลงาน-ชรืทั่อผรูผู้ผลลิต สม่งมายดัง
ชรืทั่อ คบุณอดังทลินวี กลิตตลิรววีโชตลิ  
ทวีทั่อยรูม่    อาคาร ว.วลิโรจนล์ 89/1 ซ.รดัชฏภดัณฑล์ (ซอยหมอเหลล็ง) ถ.ราชปรารภ

แขวงมดักกะสดัน เขตราชเทววี กรบุงเทพมหานคร 10400
เมรืทั่อทางคณะกรรมการไดผู้รดับผลงานของทม่านแลผู้วจะตลิดตม่อกลดับไปยดังอวีเมลล์ของผรูผู้สมดัครเพรืทั่อยรืนยดันการสมดัคร

7. สม่งคลลิปผลงานไดผู้ตดัชั้งแตม่ 1 กบุมภาพดันธล์ – 3 มวีนาคม 2560 
8. การประกวดแบม่งออกเปป็น 2 รอบ รอบแรกเพรืทั่อคดัดเลรือกผรูผู้เขผู้ารอบ 10 คนสบุดทผู้าย และรอบชลิงชนะเลลิศ 

การประกาศผลการตดัดสลินรอบแรกภายในวดันอดังคารทวีทั่ 15 มวีนาคม 2560 ทางเวล็บไซตล์การประกวด 
www.kusol.org/math-for-fun/  สม่วนการประกวดรอบชลิงชนะเลลิศ  จะสม่งอวีเมลล์แจผู้งใหผู้ทราบเกวีทั่ยวกดับ
กจาหนดการและรายละเอวียดการแขม่งขดันตม่อไป

9. สอบถามรายละเอวียดเพลิทั่มเตลิมไดผู้ทวีทั่ คบุณอดังทลินวี กลิตตลิรววีโชตลิ 
อวีเมลล์ aungtinee@sakdibhornssup.org โทร. 02-642-6060 เบอรล์ตม่อ 2017 หรรือ 081-875-5597

เงงงื่อนไขการสมมัคร 
1. คณะกรรมการขอสงวนสลิทธลิธิ์ในการปฏลิเสธการสมดัครใดๆ ทวีทั่ไมม่เปป็นไปตามกตลิกาขผู้างตผู้น 
2. คลลิปทวีทั่สม่งเขผู้ามารม่วมกลิจกรรม ตผู้องเปป็นคลลิปทวีทั่มวีโครงเรรืทั่องใหมม่ และไมม่เคยเขผู้ารม่วมประกวดหรรือไดผู้รดับรางวดัลใด

มากม่อน คณะกรรมการขอสงวนสลิทธลิธิ์ในการพลิจารณาความเหมาะสมของเนรืชั้อหากม่อน  
3. คลลิปทวีทั่สม่งเขผู้ามารม่วมกลิจกรรมทดัชั้งหมด มรูลนลิธลิศดักดลิธิ์พรทรดัพยล์มวีสลิทธลิธิ์ทวีทั่จะนจามาตดัดตม่อ ดดัดแปลง หรรือทจาซชั้จา เพรืทั่อ

ประกอบการทจาสรืทั่อ/ประชาสดัมพดันธล์ โดยไมม่ตผู้องแจผู้งใหผู้เจผู้าของผลงานทราบลม่วงหนผู้า
4. ผรูผู้สม่งผลงานเขผู้าประกวดเปป็นผรูผู้รดับผลิดชอบตม่อลลิขสลิทธลิธิ์ของขผู้อมรูล ไดผู้แกม่ เนรืชั้อหา ภาพ เสวียง คลลิป วลิดวีโอ 

ซอฟตล์แวรล์ หรรืออรืทั่นใดทวีทั่ใชผู้ในการผลลิตผลงาน โดยตผู้องไมม่ละเมลิดกฎหมายวม่าดผู้วยลลิขสลิทธลิธิ์และทรดัพยล์สลินทาง
ปปัญญา และมวีการอผู้างอลิงถศึงแหลม่งทวีทั่มาอยม่างชดัดเจน 

5. รรูปแบบการนจาเสนอ เนรืชั้อหา ภาพ เสวียง คลลิป และวลิดวีโอ จะตผู้องมวีความเหมาะสม ไมม่สรืทั่อในทางลามก
อนาจาร สม่อเสวียด หรรือหมลิทั่นบบุคคล นลิตลิบบุคคลและสถาบดันตม่างๆ 

6. ผลการตดัดสลินของคณะกรรมการฯ ถรือเปป็นทวีทั่สลิชั้นสบุด 



หลมักเกณฑฑ์การใหห้คะแนน 

เกณฑฑ์การตมัดสติน 
ประเดล็นพลิจารณา คะแนน

1. เนรืชั้อหาในภาพรวม 
ความเหมาะสมและความถรูกตผู้องของเนรืชั้อหา การเรวียบเรวียงเรรืทั่องราว ตลอดจนการถม่ายทอดเนรืชั้อหาทวีทั่
เขผู้าใจไดผู้งม่าย 

40

2. ความคลิดสรผู้างสรรคล์ 
ความคลิดสรผู้างสรรคล์ การใชผู้สรืทั่อผสม (ภาพ เสวียง ววีดวีโอ หรรือองคล์ประกอบอรืทั่นๆ) ความโดดเดม่นทวีทั่ชม่วยใหผู้
ผรูผู้ชมเกลิดความประทดับใจและเกลิดการจดจจา 

40

3. คบุณภาพการผลลิต 
คบุณภาพของภาพ เสวียง การตดัดตม่อ ความสวยงามของผลงาน

10

4. การใชผู้ภาษาไทยสรืทั่อสาร การออกเสวียงอดักขระและควบกลชั้จา 10
รวม 100

รางวมัลสสาหรมับผผห้ชนะการประกวด
 

รางวดัล ประเภทบบุคคลทดัทั่วไป
ชนะเลลิศ 25,000 บาท
รางวดัลชมเชย 3 รางวดัลๆละ 5,000 บาท
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