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การแขงขันดาว-เดือน Carit 
 

 รางวัลการแขงขัน 

 รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง (จํานวน 2 คน)   คนละ  5,000 บาท 

    รางวัลอันดับสอง (จํานวน 2 คน)    คนละ    3,500 บาท 

รางวัลอันดับสาม (จํานวน 2 คน)    คนละ    2,500 บาท 
 

 คุณสมบัติผูเขาแขงขัน  

1. ผูเขาแขงขันตองเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ ไมจํากัดชั้นป  

2. มีบุคลิกภาพดี ความประพฤติดี มีความม่ันใจในตัวเองและกลาแสดงออก  
 

 กติกาการรับสมัคร  

ผูเขาประกวดขอรับและสงใบสมัคร พรอมแนบรูปถายหนาตรงขนาดไมนอยกวา 4x6 นิ้ว จํานวน 1 ภาพ 

ดวยตนเองท่ี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ช้ัน 4 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแตวันนี้ ถึงวันท่ี 15 มกราคม 2558 ไมจํากัด

จํานวนผูสมัคร สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี โทร. 0-2287-9600 ตอ 7042 
 

 กติกาการแขงขัน 

1. ผูเขาประกวดตองมารายงานตัวในวันท่ี 21 มกราคม 2558 บริเวณโตะลงทะเบียนชั้น 1 อาคารเฉลิม

พระเกียรติ 80 พรรษา เวลา 8.00-8.30 น. เทานั้น หากผูเขาประกวดไมมารายงานตัวตามวันและเวลาท่ีกําหนด

ถือวาสละสิทธิ์ 

2. ผูเขาประกวดตองแตงกายใหเรียบรอยในชุดนักศึกษาเทานั้น 

3. หมายเลขของผูเขาประกวดท่ีใชในวันแขงขันจะเรียงตามลําดับของการสงใบสมัคร 

4. วิธีการประกวดจะแบงออกเปน 2 รอบ ไดแก 

 รอบท่ี 1 ผูเขาประกวดแนะนําตัวเอง และนําเสนอหนังสือท่ีนาสนใจจากหองสมุดจํานวน 1 เลม (จับ

เวลา 3-5 นาที สําหรับการนําเสนอหนังสือ)  

 รอบท่ี 2 ผูเขาประกวดตอบคําถามจากคณะกรรมการคนละ 1 คําถาม  
 

 เกณฑการตัดสิน   

1. คะแนนรวม 50 คะแนน แบงเปน   

 รอบท่ี 1  การแนะนําตัวและบุคลิกภาพ    10 คะแนน   

    การนําเสนอหนังสือ     10 คะแนน  

 รอบท่ี 2  ปฏิภาณไหวพริบในการตอบคําถาม   15 คะแนน  

    ความม่ันใจ ความตั้งใจและภาพรวมของผูเขาประกวด 15 คะแนน  

2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 



 

การแขงขันแฟนพันธแทหองสมดุ & Application Alist Opac 

 รางวัลการแขงขัน 

 รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง  3,000 บาท 

    รางวัลอันดับสอง    2,500 บาท 

รางวัลอันดับสาม   1,500 บาท 

 

 คุณสมบัติผูเขาแขงขัน 

1. ผูเขาแขงขันตองเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ ไมจํากัดชั้นป 

2. สมัครเขาแขงขันเปนประเภทเดี่ยว จํานวนจํากัด 20 คนเทานั้น 
 

 กติกาการรับสมัคร 

1. ผูเขาแขงขันขอรับและสงใบสมัครดวยตนเอง ท่ี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ช้ัน 4 ในวันและเวลาราชการ 

ตั้งแตวันนี้ ถึงวันท่ี 12 มกราคม  2558 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี โทร. 0-2287-9600 ตอ 7042  

2. ผูเขาแขงขันทุกคนตองทําแบบทดสอบ Carit แฟนพันธุแท เพ่ือคัดเลือกผูผานเขารอบ 5 คน

สุดทายในวันท่ีสงใบสมัครทันที มิฉะนั้นจะถือวาใบสมัครเปนโมฆะ (ประกาศผลผูผานเขารอบ 5 คนสุดทาย ภายใน

วันท่ี 14 มกราคม 2558 โดยสํานักวิทยบริการฯจะแจงผลทางโทรศัพทเฉพาะผูท่ีผานเขารอบเทานั้น)  
 

 กติกาการแขงขัน (รอบ 5 คนสุดทาย)  

1. ผูเขาแขงขัน 5 คนสุดทายตองมารายงานตัวในวันท่ี 20 มกราคม 2558 บริเวณโตะลงทะเบียนชั้น 1 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เวลา 13.30-14.00 น. หากผูเขาแขงขันไมมารายงานตัวตามวันและเวลาท่ี

กําหนดถือวาสละสิทธิ์ 

2. การแขงขันจะแบงเปน 3 รอบ คือ   

2.1 รอบ 3 วินาที   

ในรอบนี้จะมีคําถามท้ังหมด 10 ขอ คําถามแตละขอจะเก่ียวของกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี  

สารสนเทศ แตละขอผูเขาแขงขันจะมีเวลาตอบ 3 วินาทีและมีสิทธิ์ตอบไดเพียงครั้งเดียวโดยยึดคําตอบแรกท่ีตอบ  

ออกมาเปนหลัก โดยไมสามารถขามหรือบอกผานสําหรับขอนั้นๆได ผูเขาแขงขันทานใดตอบผิดตกรอบทันที ในรอบ  

นี้จะคัดเลือกผูผานเขารอบ 4 คน   

2.2  รอบ Application ALIST OPAC   

ในรอบนี้จะแขงขันเปนคูโดยวิธีจับฉลาก ผูเขาแขงขันตองคนหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีกําหนดใหจาก   

Application ALIST OPAC และนําขอมูลท่ีไดมาตอบคําถามใหถูกตองและครบถวนท่ีสุด คูใดไดคะแนนมากท่ีสุด 

เปนผูชนะ ในกรณีท่ีคะแนนเสมอกันผูเขาแขงขันคูใดสงคําตอบกอนถือเปนผูชนะ  

2.3 รอบชิงชนะเลิศ  

ในรอบนี้จะเหลือผูเขาแขงขันเพียง 2 คน แขงขันตอบคําถามเก่ียวกับสํานักวิทยบริการฯ เพียง 1 ขอ  

ผู เขาแขงขันทานใดตอบคําถามไดถูกตองและสมบูรณครบถวนท่ีสุดถือเปนผูชนะ (การตัดสินของคณะกรรมการถือ 

เปนท่ีสิ้นสุด)  



 

การแขงขันตอบปญหาชิงรางวัล 

 รางวัลการแขงขัน 

 รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง  3,000 บาท 

    รางวัลอันดับสอง    2,500 บาท 

 รางวัลอันดับสาม   1,500 บาท 

 คุณสมบัติผูเขาแขงขัน  

1. ผูเขาแขงขันตองเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ ไมจํากัดชั้นป  

2. สมัครเขาแขงขันเปนประเภทเดี่ยว จํานวนจํากัด 30 คนเทานั้น 

 

 กติกาการรับสมัคร 

 ผูเขาแขงขันขอรับและสงใบสมัครดวยตนเองท่ี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ช้ัน 4 ในวันและเวลา

ราชการ ตั้งแตวันนี้ ถึงวันท่ี 15 มกราคม 2558 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี โทร. 0-2287-9600 ตอ 

7042 

 

 กติกาการแขงขัน 

1. ผูเขาแขงขันทุกคนตองมารายงานตัวในวันท่ี 20 มกราคม 2558 บริเวณโตะลงทะเบียนชั้น 1 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เวลา 12.00-12.30 น. เทานั้น หากผูเขาแขงขันไมมารายงานตัวตามวัน

และเวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิ์ 

2. ผูเขาแขงขันตอบคําถามความรูท่ัวไปและความรูรอบตัว 

3. ผูเขาแขงขันทุกคนตอบคําถามทีละขอ ผูใดตอบผิดตกรอบทันที แขงขันไปจนกวาจะไดผูชนะ 

4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 

 

 

 

 


