
โครงการการประกวดหนังสืออิเลก็ทรอนิกส ์(e-Book) 
โดย คณะกรรมการฝ่ายทรพัยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา 

สมาคมสถาบนัอดุมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) 
และ สาํนักงานส่งเสริมอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์ห่งชาติ (SIPA) 

 
 

1. หลกัการและเหตผุล 
ในปจัจุบนั อุปกรณ์คอมพวิเตอรแ์บบพกพา แทป็เลต็ และมอืถอืแบบสมารท์โฟน กาํลงัเขา้มามี

บทบาทมากในโลกปจัจุบนัและในอนาคต ซึง่อุปกรณ์เหล่าน้ีสามารถชว่ยอาํนวยความสะดวกในการตดิต่อ
และสือ่สารแบบใกลต้วั ซึง่ทาํใหส้ามารถชว่ยในกระบวนการเรยีนรูไ้ดต้ลอดเวลา และงา่ยดายมากยิง่ขึน้ ทัง้
ในดา้นการศกึษา การทาํงาน และการใชช้วีติประจาํวนัโดยอุตสาหกรรมดจิติอลคอนเทนตจ์ะเป็นภาคแกน
หลกัหน่ึงในการนําพาประเทศไทยเขา้สูย่ทุธศาสตรก์ารเป็น “Smart Thailand” การสง่เสรมิเทคโนโลยใีน
อุตสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์ละการบรกิารในดา้นน้ี ซึง่หมายรวมถงึ หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์ (e-Book) จงึ
จาํเป็นตอ้งมกีารสง่เสรมิและผลกัดนัอยา่งเป็นรปูธรรม โดยจะตอ้งเชื่อมโยงถงึการเตรยีมความพรอ้มเพือ่
ตระหนกั เขา้ใจ และเขา้ถงึ ในมติขิองการสรา้งและพฒันาคนสูภ่าคของดจิติอลคอนเทนต ์ อนัเป็นภารกจิ 
บทบาท และหน้าทีท่งั ้ ของสถาบนัการศกึษา และ องคก์รภาครฐั มารว่มชว่ยในการผลกัดนัใหเ้กดิความ
เขม้แขง็อยา่งต่อเน่ืองของการสง่เสรมิดจิติอลคอนเทนต ์ใหเ้กดิขึน้เชงิประจกัษ์ในประเทศไทย 

 
ดงันัน้เพือ่เป็นการกระตุน้ และสนบัสนุนการพฒันาสือ่สิง่พมิพอ์เิลก็ทรอนิกส ์ ฝา่ยทรพัยากรการ

เรยีนรูแ้ละเทคโนโลยกีารศกึษา สมาคมสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนแหง่ประเทศไทย (สสอท.) และสาํนกังาน
สง่เสรมิอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์หง่ชาต ิ (องคก์ารมหาชน) หรอื SIPA จงึไดร้ว่มกนัจดัทาํโครงการประกวด
สือ่การเรยีนการสอนในรปูแบบหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์ (e-Book) ในระดบัอุดมศกึษา เพือ่เป็นการนํารอ่งเพือ่
เพิม่พืน้ทีใ่หแ้ก่นกัศกึษาและคณาจารยส์ามารถนําเทคนิค ศลิปะ ความรู ้ ความคดิสรา้งสรรคต่์างๆ มา
ดาํเนินการแลว้จดัทาํเป็นหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์ (e-Book) ซึง่เป็นเครือ่งมอืทีส่าํคญัในการนํามาประกอบการ
เรยีน การสอนในยคุปจัจุบนั และในอนาคต โดยสามารถสือ่สารไดเ้ขา้ใจและเหมาะสมกบัการใชง้านไดจ้รงิ 

 
2. วตัถปุระสงค ์

ก. เพือ่การสรา้งบุคคลากรตน้น้ําทางดา้นดจิติอลคอนเทนตใ์นระดบัอุดมศกึษาเขา้สูต่ลาด
อุตสาหกรรมซอฟตแ์วรข์องประเทศไทย 

ข. เพือ่การสง่เสรมิในการสรา้งความตระหนกั เขา้ใจ และเขา้ถงึการเรยีนรูด้ว้ยรปูแบบหนงัสอื
อเิลก็ทรอนิกส ์(e-Book) ทีแ่พรห่ลายเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ ณ ปจัจุบนั และกาํลงัจะเพิม่กาํลงัมาก
ยิง่ขึน้เมือ่เขา้สูเ่ออซี ี 



ค. เพือ่การกระตุน้ใหอ้าจารยแ์ละนกัศกึษา ไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถและทกัษะทางดา้นต่างๆในการ
รงัสรรคผ์ลงานดว้ยรปูแบบสือ่หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์(e-Book)  

ง. เพือ่การสรา้งคลงัแหง่ความรูใ้นรปูดจิติอลคอนเทนตส์าํหรบัการเรยีนการสอนใหเ้กดิขึน้ในประเทศ
ไทยอยา่งเป็นรปูธรรมและมบีรรทดัฐาน 

 

3. คณุสมบติัของผูส่้งผลงานเข้าประกวด 

ก. เป็นอาจารยแ์ละนกัศกึษาในระดบัอุดมศกึษา 

ข. ผูส้ง่ผลงานเขา้ประกวด ตอ้งสง่ในนามของทมี โดยแต่ละทมีมสีมาชกิ 3 คน เป็นอยา่งน้อย แต่
สงูสดุไมเ่กนิ 6 คน ประกอบดว้ยอาจารยท์ีป่รกึษา 1 คนและนกัศกึษา 2 - 5 คน 

 
4. กติกา 

ก. ผูเ้ขา้ประกวดสามารถเลอืกเน้ือหาใน 5 หวัขอ้ตามดา้นล่างน้ี และจดัทาํเป็นผลงานสง่ประกวด
เพยีง 1 หวัขอ้ 

 ศลิปวฒันธรรมเอกลกัษณ์ของประเทศไทย 
 คนไทยสขุภาพใจและกายด ี
 เกษตรกรรมของประเทศไทยสูค่รวัโลก 
 การทอ่งเทีย่วเชงินิเวศน์ของประเทศไทย 
 จรยิธรรมอนัดขีองคนไทย 

ข. ผลงานทีส่ง่ประกวดตอ้งเป็นผลงานตน้ฉบบัโดยไมล่ะเมดิลขิสทิธิแ์ละทรพัยส์นิทางปญัญางานผูอ้ื่น 
อนัไดแ้ก่ เน้ือหา ภาพ เสยีง คลปิวดิโีอ ซอฟตแ์วร ์และ/หรอื อื่นใด ทีใ่ชใ้นการจดัทาํหนงัสอื
อเิลก็ทรอนิกสท์ีส่ง่ประกวด 

ค. สามารถใชง้านบน Windows, iOS หรอื Android  

ง. ผลงานทีส่ง่ประกวดตอ้งมจีาํนวนหน้าไมน้่อยกวา่ 25 หน้า ขนาด A 4 

จ. แต่ละทมีสามารถสง่ประกวดไดเ้พยีง 1 ชิน้งานเทา่นัน้ 

ฉ. ผลงานทีส่ง่ประกวดถอืเป็นกรรมสทิธิข์องสมาคมสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนแหง่ประเทศไทย และ
สาํนกังานสง่เสรมิอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) การตดัสนิของคณะกรรรม
การพจิารณาและตดัสนิโครงการการประกวดหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์(e-Book) ถอืเป็นเดด็ขาด 

 
 
 
 
 



5. ขัน้ตอนการส่งประกวด 
ก. เปิดรบัสมคัร ตัง้แต่วนัที ่16 มกราคม – 30 มถุินายน พ.ศ. 2556 โดยดาวน์โหลดแบบฟอรม์ใบ

สมคัรจากเวบ็ไซต ์www.thailrt.org หรอื www.sipa.or.th และสง่ใบสมคัรทางอเีมลม์าที ่
phantamit.k@bu.ac.th และสาํเนามาที ่monchai.sr.sipa.or.th 

ข. สง่ผลงานไดต้ัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 วธิกีารสง่ผลงาน ใหบ้นัทกึผลงาน
ลงแผน่ CD และสง่ผลงานทางไปรษณยีเ์ทา่นัน้โดยวงเลบ็มมุซองวา่ (สง่ผลงาน e-Book) ถงึ  
 ผูอ้าํนวยการศนูยเ์ทคโนโลยกีารศกึษา 
         มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

ถนนพระราม 4 คลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 
อน่ึง คณะกรรรมการพจิารณาและตดัสนิโครงการการประกวดหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์                
(e-Book) จะยดึวนัทีข่องไปรษณยีเ์ป็นสาํคญั 

ค. คณะกรรรมการพจิารณาและตดัสนิโครงการการประกวดหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์                (e-
Book) จะประชุมเพือ่พจิารณาผลงานทีส่ง่เขา้ประกวดระหวา่งวนัที ่1 – 31 สงิหาคม พ.ศ. 2556 

ง. คณะกรรรมการพจิารณาและตดัสนิโครงการการประกวดหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์          (e-Book) 
จะประกาศผลอยา่งเป็นทางการในวนัที ่23 กนัยายน พ.ศ. 2556 ณ สาํนกังานใหญ่ สาํนกังาน
สง่เสรมิอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) และแจง้ผลพรอ้มรายละเอยีดกบั
ขัน้ตอนการรบัรางวลัทางเวบ็ไซต ์www.thailrt.org และ www.sipa.or.th ในวนัถดัไป 

 
6. หลกัเกณฑก์ารตดัสิน  

มหีลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี (คะแนนเตม็ 100 คะแนน) 
ก. ความสมบรูณ์และความถูกตอ้งของเน้ือหา     20 คะแนน  
ข. การออกแบบนําเสนอ        20 คะแนน  
ค. ความเหมาะสมของขอ้ความ ตวัอกัษร รปูภาพประกอบ    20 คะแนน  
ง. ความสวยงามของการออกแบบรปูเล่ม      20 คะแนน  
จ. การใชเ้ทคนิคพเิศษสือ่ประสมเพือ่สรา้งสรรคง์านไดอ้ยา่งเหมาะสม  20 คะแนน  

 
7. องคป์ระกอบคณะทาํงานเพ่ือการพิจารณาและตดัสินโครงการการประกวดหนังสือ

อิเลก็ทรอนิกส ์(e-Book) ประกอบไปดว้ย 

ก. คณะทีป่รกึษา 
 ผศ. สมจติต ์ลขิติถาวร   ประธานคณะทีป่รกึษา 
 คุณไตรรตัน์ ฉตัรแกว้   รองประธานคณะทีป่รกึษา 
 อาจารยช์ุตมิา ชวสนิธุ ์   ทีป่รกึษา 

ข. คณะกรรมการพจิารณาและตดัสนิ 
 รศ. ดร. วเิชยีร เปรมชยัสวสัดิ ์  ประธานคณะกรรมการ 



 ผูแ้ทนซปิาทา่นที ่1   รองประธานคณะกรรมการ 
 อาจารยพ์นัธมติร คุณศรรีกัษ์สกุล กรรมการ 
 อาจารยนิ์พนธ ์ลิม่บุญสบืสาย  กรรมการ 
 ดร. ภาณุชาต ิบุณยเกยีรต ิ  กรรมการ 
 อาจารยช์ฎลิ เกษมสนัต ์  กรรมการ 
 คุณมนตช์ยั ศรเีจรญิศกัดิ ์  กรรมการ  
 ผูแ้ทนซปิาทา่นที ่2   กรรมการ 
 อาจารยณ์ฐักร เฉยศริ ิ   กรรมการและเลขานุการ  
 

8. รางวลั 

ก. ทมีชนะเลศิอนัดบัที ่1  เงนิรางวลั 50,000 บาท  พรอ้มใบประกาศเกยีรตคิุณ จากสมาคม
สถาบนัอุดมศกึษาเอกชนแหง่ประเทศไทย และ สาํนกังานสง่เสรมิอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์หง่ชาต ิ
(องคก์ารมหาชน) 

ข. ทมีชนะเลศิอนัดบัที ่2 เงนิรางวลั 30,000 บาท  พรอ้มใบประกาศเกยีรตคิุณ จากสมาคม
สถาบนัอุดมศกึษาเอกชนแหง่ประเทศไทย และ สาํนกังานสง่เสรมิอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์หง่ชาต ิ
(องคก์ารมหาชน) 

ค. ทมีชนะเลศิอนัดบัที ่3  เงนิรางวลั 20,000 บาท  พรอ้มใบประกาศเกยีรตคิุณ จากสมาคม
สถาบนัอุดมศกึษาเอกชนแหง่ประเทศไทย และ สาํนกังานสง่เสรมิอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์หง่ชาต ิ
(องคก์ารมหาชน) 

ง. รางวลัชมเชย 2 รางวลั รางวลัละ 5,000 บาท พรอ้มใบประกาศเกยีรตคิุณ จากสมาคม
สถาบนัอุดมศกึษาเอกชนแหง่ประเทศไทย และ สาํนกังานสง่เสรมิอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์หง่ชาต ิ
(องคก์ารมหาชน) 
 
 
 


