
1 
 

  

โครงการ Good and Smart Kids Model Contest 2020 

สถาบัน 072 จินตคณิต ดร.เมี่ยง ขอเชิญชวนนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โครงการ Good 

and Smart Kids Model Contest 2020 ภายใต้แนวคิด เก่งและดีอย่างยั่งยืน  รางวัลมูลค่ารวม 10,000 

บาท พร้อมเกียรติบัตร  

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 

ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี เป็นนักเรียนท่ีก าลังเรียนในสถาบัน 072 จินตคณิต ดร.เมี่ยง ทุกสาขา 
 

 

วิธีการสมัครและกิจกรรม 
1. อัดคลิปวิดีโอแสดงความสามารถทางด้านจินตคณิตตามระดับท่ีเรียน โดยสวมเส้ือโปโลจินตคณิต 

ดร.เมี่ยง สีส้ม แนะน าตัวโดยระบุช่ือ สกุล ช่ือเล่น อายุ สาขาท่ีเรียน และระดับท่ีเรียน แล้วแสดงความสามารถ
ทางด้านจินตคณิต ความยาวรวมทั้งหมดไม่เกิน 3 นาที (กรณีใช้ลูกคิดประกอบ ให้ใช้ลูกคิดสีฟ้า-ส้ม ของ            
จินตคณิต ดร.เมี่ยง)    

 

2. ถ่ายภาพนิ่งเพื่อเป็นภาพประจ าตัว โดยสวมเส้ือโปโลจินตคณิต ดร.เมี่ยง สีส้ม พร้อมถือลูกคิด 10 
เม็ด หรือลูกคิด 4:1 แบบฟ้า -ส้ม  

 

ส่งข้อมูลการสมัคร ข้อ 1 และ 2 มาที่ E-mail: kidsmodel072@gmail.com ภายในวันที่ 22 มกราคม 
2563  

3. ท ากิจกรรมความดีต่อเนื่อง 20 วัน ต้ังแต่วันที่ 23 มกราคม 2563 – 11 กุมภาพันธ์ 2563 ให้ผู้ปกครอง
ถ่ายรูปกิจกรรม 5 รูป (1 รูป : 1 กิจกรรม)  ส่งมาที่ E-mail:  kidsmodel072@gmail.com 

  ทุกวัน ก่อนเวลา 09.00 น. ของวันถัดไป โดยระบุ ช่ือ-สกุลนักเรียน และวันที่ท ากิจกรรมมาใน  
E-mail ทุกคร้ัง  

กิจกรรมท าความดี  
3.1 สวดมนต์ก่อนนอนหรือกิจกรรมตามศาสนา 
3.2 ท าทาน เช่น ตักบาตร หยอดกระปุกท าบุญ เป็นต้น 

   3.3 กราบเท้าพ่อ/แม่ หรือผู้ปกครองก่อนนอน 
3.4. กตัญญู ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครองท างานบ้าน 
3.5 เขียนบันทึกจับดี พ่อ/แม/่ผู้ปกครอง ทุกวัน  (ท่านใดท่านหนึ่งต่อวัน) 
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การคัดเลือกนักเรียนในสาขาส่งได้ตามสัดส่วนยอดนักเรียน ดังนี ้

จ ำนวนนักเรียนในสำขำ จ ำนวนคนที่ส่งเข้ำร่วมกิจกรรมได้ไม่เกิน 

1-60 คน 2 คน 

60-100 คน 3 คน 

100 คนข้ึนไป 4 คน 
 

 
 

กติกาการประกวด 

1. คะแนนการกด Like&Share คลิปวีดีโอแสดงความสามารถด้านจินตคณิตตามระดับท่ีเรียน ภาพประจ าตัว  
และภาพกิจกรรมท าความดี โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกกิจกรรมละ 1 ภาพ จาก 20 วันท่ีส่งมา  (1 Like ได้ 
1 แต้ม  1 Share ได้ 2 แต้ม (รวม Like&Share จาก  1 คลิป 6 ภาพนิ่ง)  50 คะแนน 
 

 ส านักงานใหญ่อัพโหลดคลิปวีดีโอความสามารถด้านจินตคณิต ภาพประจ าตัว และภาพ
กิจกรรมท าความดี บน Facebook จินตคณิต ดร.เม่ียง  วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. 
ปิดรับการกด Like&Share วันที่ 21 กุมภาพันธ ์2563 ตัดยอดเวลา 18.00 น. (นับยอด 
Like&Share ท่ีหน้า Facebook จินตคณิต ดร.เมี่ยงเท่านั้น ส่วนกลางจะบันทึกคะแนนทุกวันเพื่อ
ป้องกันปัญหาทางระบบท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด) 

 

ตัวอย่างการค านวณคะแนน การกด Like และการกด Share คะแนนเต็ม 50 คะแนน  เช่น นับคะแนนผู้ท่ี
ได้คะแนนดิบสูงสุดได้เท่ากับ 137 แต้ม  จะได้คะแนนการกด Like&Share  50 คะแนน ล าดับรองลงไปจะน า
คะแนนดิบท่ีได้ไปเทียบบัญญัติไตรยางค์ เช่น  ได้คะแนนดิบ 100 แต้ม  =  (100/137) x 50 = 36 คะแนน 

 

2. คะแนนความสามารถด้านจินตคณิตตามระดับท่ีเรียน  50 คะแนน (คณะกรรมการกลางเป็นผู้ให้คะแนน) 
 

 

3. กิจกรรมท าความดีต่อเนื่อง 20 วัน  100 คะแนน (คณะกรรมการกลางเป็นผู้ให้คะแนน) 
  

4. คณะกรรมการกลางจะตัดสินคัดเลือกผู้ท่ีมีคะแนนสูงสุด 6 อันดับ ในเกณฑ์ข้อท่ี 1,2 และ 3 
 
 
 

ประกาศผลรางวัล  
วันท่ี : 25 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านทาง Facebook : จินตคณิต ดร.เม่ียง และไลน์กลุ่มผู้บริหารสาขา 
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รางวัลการประกวด  
 

รำงวัล ทุนกำรศึกษำ จ ำนวน 

ชนะเลิศ 3,000 บำท 1 รำงวัล 

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 2,000 บำท 2 รำงวัล 

รองชนะเลิศอันดับสอง 1,000 บำท 3 รำงวัล 

รำงวัลชมเชยเรียนฟรี 1 ครั้ง (ไม่สำมำรถ

เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ มอบโดยสำขำที่ส่งเข้ำ

ประกวด ได้ทุกคน) 

  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร 
 
ผู้ประสานงานโครงการ 
นางสาวอิสรีย์ วรปรีชานนท์ (ครูหงส์) โทรศัพท์ 06 2685 4659 
นางสาวสุวรรณี  ยังอภัย (ครูสร้อย) โทรศัพท์ 09 6645 0528 
 

หมายเหตุ 

 วันเวลาของก าหนดการ และขั้นตอนการด าเนินงาน อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความ
เหมาะสม 

 การด าเนินงาน และการตัดสินอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ และการตัดสินจาก
คณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด  

      

 

 

 

 


