ใบสมัคร
เข้าร่วมโครงการ “ครู D7Days สานึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่ออนาคตไทย”
จัดโดย คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
_____________________________________________________________________________
ครู/อาจารย์
บุคลากรทางการศึกษา
ผู้ส่งผลงาน
ชื่อ-นามสกุล____________________________________________________________________
โทรศัพท์มือถือ ____________________________อีเมล _______________________________________
สังกัดสถานศึกษา__________________________________________
ที่อยู_่ _____________________________________________________________________________
ลงชื่อ_________________________________________________ผู้ส่งผลงาน
(________________________________________________) วันที่ ____/____/______
บุคคลรับรอง
ชื่อ-นามสกุล________________________________________________________________________
สังกัดสถานศึกษา ______________________________________________________________________
ที่อยู_่ _____________________________________________________________________________
โทรศัพท์มือถือ ____________________________ อีเมล_______________________________________
ลงชื่อ_________________________________________________บุคคลรับรอง
(________________________________________________) วันที่ ____/____/______
เอกสารประกอบการสมัคร (โปรดจัดส่งเอกสารให้ครบถ้วนตามรายการต่อไปนี้)
๑. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน และลงนามรับรองการสมัคร ๒. สาเนาบัตรประชาชน ๑ ชุด ๓. ผลงานทีส่ ่งเข้าประกวด
จัดส่งตามรายละเอียด
๒. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ www.senate.go.th โทร ๐๒ ๘๓๑ –๙๑๙๖- ๗ หรือ Facebook.com/D7days
ทาดีทาได้ทุกวัน

ข้อตกลงและเงือ่ นไขการส่งผลงานเข้าประกวด
๑. ขั้นตอนการประกวด : ในการส่งผลงานเข้าประกวด ผู้ส่งผลงานต้องส่งใบสมัครโดยมีรายละเอียด
ครบถ้วน และผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานสาหรับการประกวดได้ ๑ ผลงาน
๒. คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน :
๑) ผู้ส่งผลงานมีถิ่นพานักอยู่ในประเทศไทย
๒) ผู้ส่งผลงานทุกคนอาจสังกัดสถานศึกษาในประเทศหรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน การศึกษา
ทางไกล และยังคงมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนรายชื่อของสถานศึกษานั้น
๓) ในการเข้าร่วมประกวดผู้ส่งผลงานจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กาหนด
๓. ระยะเวลาการประกวด : เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา จนถึงวันที่ ๓๐
ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา (เวลาประเทศไทย)
๔. ลักษณะผลงาน : ๑) ผลงานต้องมีความยาวไม่เกิน ๕ นาที
๒) เนื้อหาเป็นการสอนหรือบรรยายเกี่ยวเนื่องกับการสร้างสรรค์ประวัติศาสตร์
ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยในยุคสมัยใดก็ได้
๓) ผลงานนี้ต้องเป็นผลงานทีสร้างสรรค์โดยตัวผู้ประกวดเอง และไม่เคยได้รับ
รางวัลที่ใดมาก่อน
๔) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจากที่ใด กรณีปรากฏว่า
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดซ้ากับผลงานของผู้อื่น หรือเป็นผลงานที่มีอยู่ก่อนแล้ว คณะกรรมการตัดสินฯ
จะตัดสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานออกจากการแข่งขัน
๕. วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด : ส่ ง ผลงานโดย UPLOAD ลง YouTube และส่ ง ลิ ง ก์ ผ ลงานให้
ผู้จัดการประกวดทาง Inbox แฟนเพจ D7Days ทาดีทาได้ทุกวัน พร้อมอัพโหลดใบสมัคร และกดไลค์
กดแชร์ โดยตั้งเป็นสาธารณะด้วย
๖. การตัดสิน :
ประกวด

๑) คณะกรรมการการตัดสินจะประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเชิญจากผู้จัดการ

๒) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จะแบ่งออกเป็นอัตราส่วนดังต่อไปนี้ เนื้อหา ๓๐
คะแนน เทคนิคการสอน ๓๐ คะแนน ความคิดสร้างสรรค์ ๓๐ คะแนน ความถูกต้องของอักขระวิธี
๑๐ คะแนน และให้ตรงตามข้อกาหนดของการประกวด โดยการตัดสินใจของคณะกรรมการถือว่าเป็น
ที่สิ้นสุดและจะมีผลผูกพันกับผู้เข้าประกวด
๓) ผู้ส่งผลงานจะต้องไม่ส่งผลงานที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายใด ๆ
รวมถึงที่ไม่จากัดเฉพาะในนี้ ข้อความหมิ่นประมาท ใส่ร้าย หรือทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงต่อกิจการ

หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือที่มีเนื้อหารูปภาพที่หยาบคาย ลามกอนาจาร หรือมีเนื้อหาไม่เหมาะสม
หรือไม่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของการประกวด
๗. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา : ๑) ผู้ส่งผลงานแต่ละคนจะต้องรับรองว่าเนื้อหาไม่ละเมิดสิทธิใด ๆ
ต่ อ บุ ค คลที่ ส ามหรื อ เป็ น ความผิ ด ตามกฎหมายใด ๆ รวมถึ ง ลิ ข สิ ท ธิ์ เ ครื่ อ งหมายการค้ า การ
ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่
๒) ในการอัพโหลด วิดีโอ หากมีการฟ้องร้องใดกับผู้จัดการประกวด
ผู้ร่วมแข่งขันจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
๓) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด จะถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่าง
ผู้จัดการประกวด และเจ้าของผลงาน โดยผู้จัดการประกวดมีสิทธิในการเผยแพร่ผลงาน ในสื่อต่างๆ ได้
โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน
๘. ของรางวัล : ผู้ ช นะการประกวดจะมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ..............................................................
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดในวันที่ .......................................................................
๙. ผู้ ช นะการประกวด: ท่ า นจะได้ รั บ การติ ด ต่ อ กลั บ ผ่ า นทางหมายเลขโทรศั พ ท์ ที่ แ จ้ ง ไว้ ต อน
ลงทะเบียน หากไม่ สามารถติดต่อท่ านได้ หรือ ไม่ส ามารถยืนยันสิท ธิ หรือที่ อ ยู่ ได้ ภายใน ๓๐ วัน
ทางผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้ชนะการประกวดในลาดับถัดไปเป็นผู้มีสิทธิในการ
รับรางวัลแทน
ลงชื่อ___________________________ ผู้รับรอง
(__________________________)
วันที่ ____/____/______
ข้าพเจ้า นาย / นางสาว ชื่อ______________________________________
นามสกุล_________________________ ขอรับรองผลงานทีส่งเข้าร่วมประกวดว่ามิได้
คัดลอกหรือนาส่วนหนึ่ง ส่วนใดของผลงานอืน่ มาส่งเข้า ประกวดในครั้งนี้พร้อมทั้งเข้าใจถึง
เงื่อนไข หลักเกณฑ์การส่งผลงานอย่างครบถ้วน และจะปฏิบตั ิตาม เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
ทีก่ าหนดไว้ดังกล่าวทุกประการ
ลงชือ่ _________________________ผู้ส่งผลงาน
(__________________________)
วันที_่ ____/_________/___

