กิจกรรม งาน “มรย.วิชาการ 60”
ศูนย์บรรณสารสนเทศ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อกิจกรรม
The Reading Box
ลูกเต๋ารักการอ่านกับ
นิทาน 5 บรรทัด
วันที่ 15-16 สิงหาคม
2560 เวลา 10.0012.00 น.

รูปแบบการจัดกิจกรรม
สอนน้องๆ ประดิษฐ์นิทาน
ลูกเต๋าจากกระดาษ โดยให้
น้ อ งๆ วาดรู ป หรื อ เขี ย น
คาศัพท์ล งบนลู กเต๋าแต่ล ะ
ด้ า น โ ด ย จ ะ ใ ห้ เ ว ล า
ประดิษฐ์ 30 นาที หลังจาก
นั้ น จะมี การจั ด การแข่ งขั น
แต่งนิ ทานจากลู กเต๋า โดย
ให้ แข่ งเป็ น ที มๆ ละ 3 คน
ที ม ใดแต่ ง นิ ท านได้ ดี ที่ สุ ด
จะได้รับรางวัล

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
รับสมัครนักเรียน ระดับ
ประถมศึกษา (ป. 3-ป.6) และ
แข่งขันเป็นทีมๆ ละ 3 คน
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา
10.00-12.00 น. นักเรียน
ป.3-4 (โรงเรียนละไม่เกิน 5
ทีม)
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา
10.00-12.00 น. นักเรียน ป.
5-6 (โรงเรียนละไม่เกิน 5
ทีม)

หลักเกณฑ์/วิธีการ
1. กติกา
1.1 สานักวิทยบริการฯ เป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ และสอนประดิษฐ์
นิทานลูกเต๋า
1.2 ผู้เข้าแข่งขันใช้เวลาในการวาดรูปหรือเขียนคาศัพท์ลงบน
ลูกเต๋าทุกด้าน ไม่เกิน 30 นาที
1.3 ผู้เข้าแข่งขันส่งนิทานให้แก่สานักวิทยบริการฯ
1.4 ผู้เข้าแข่งขันรวมกลุ่มๆ ละ 3 คน และหยิบลูกเต๋าคนละ 1 ลูก
1.5 ผู้เข้าแข่งขันใช้เวลาในการแต่งนิทานจากลูกเต๋าที่หยิบได้ ไม่
เกิน 20 นาที
1.6 ผู้เข้าแข่งขันนาเสนอนิทานที่แต่งให้คณะกรรมการฟัง ไม่เกิน
3 นาที
2. เกณฑ์การตัดสิน
ตัดสินจากการเล่านิทานจากลูกเต๋าได้ดีที่สุด โดยพิจารณาจาก
1. ความถูกต้องของเนื้อหา
2. การลาดับเรื่องราว
3. ความคิดสร้างสรรค์/ความแปลกใหม่
4. การสรุปข้อคิด
3. เกณฑ์การประเมิน
5 คะแนน ดีมาก
4 คะแนน ดี

ชื่อกิจกรรม

Web OPAC
Challenge
วันที่ 17-18 สิงหาคม
2560 เวลา 10.0012.00 น.
Rally in the Library
ท้านักอ่านตะลุย
ห้องสมุด
วันที่ 15-16 สิงหาคม
2560 เวลา 13.3016.00 น.

รูปแบบการจัดกิจกรรม

สอนน้ อ งๆ สื บ ทรั พ ยากร
สารสนเทศในห้องสมุด หาก
น้ องคนไหนตอบคาถามได้
ถู ก ทุ ก ข้ อ จะมี สิ ท ธิ์ ป าเป้ า
เพื่อลุ้นรับรางวัล

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

รับสมัคร นักเรียน
ระดับประถมศึกษา (ป.3-ป.6)
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา
10.00-12.00 น. นักเรียน ป.
3-4 (โรงเรียนละไม่เกิน 5 คน)
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา
10.00-12.00 น. นักเรียน ป.
5-6 (โรงเรียนละไม่เกิน 5 คน)
รับสมัครนักเรียน/นักศึกษา วันที่ 15 สิงหาคม 2560
เป็นทีมมาร่วมกิจกรรมตาม ระดับ นักเรียนระดับ
ฐานของห้องสมุด ได้แก่
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4ฐานที่ 1 ล่าความรู้จาก
ม.6) (โรงเรียนละ 3 ทีม รับ
ฐานข้อมูลออนไลน์ /Eเพียง 15 ทีมเท่านั้น)
book
ฐานที่ 2 ตะลุยตู้หนังสือ
วันที่ 16 สิงหาคม 2560

หลักเกณฑ์/วิธีการ
พอใช้
ควรปรับปรุง
ไม่ผ่าน

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
4. รางวัล
ของที่ระลึกจากการเข้าร่วมกิจกรรม
รางวัลชนะเลิศ 300 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 200 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 100 บาท
1.กติกา
1.1 สานักวิทยบริการสอนน้องๆ สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด
1.2 ผู้เข้าร่วมแข่งขันตอบคาถาม หากตอบถูกทุกข้อ จะมีสิทธิ์ปาเป้าเพื่อ
ลุ้นรับรางวัล
2. เกณฑ์การตัดสิน
ความถูกต้องของการตอบคาถามในแต่ละข้อ
3. รางวัล
ของที่ระลึกจากการเข้าร่วมกิจกรรม
1. กติกา
1.1 รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทุกระดับชั้น ทีมละ 2 คน มาร่วมกิจกรรม
ตามฐานของห้องสมุด ได้แก่
ฐานที่ 1 ล่าความรู้จากฐานข้อมูลออนไลน์ /E-book
ฐานที่ 2 ตะลุยตู้หนังสือ
ฐานที่ 3 Go inter Go to American...Corner

ชื่อกิจกรรม

รูปแบบการจัดกิจกรรม
ฐานที่ 3 Go inter Go to
American...Corner
ฐานที่ 4 Web OPAC ก็
ทะเล้น
ฐานที่ 5 ไหดรรชนี
ฐานที่ 6 The Money
Drop หอประวัติ มรย.
แต่ละทีมจะต้องสะสม
คะแนนจากการร่วม
กิจกรรมแต่ละฐาน ทีมใดมี
คะแนนมาที่สุด จะได้รับ
รางวัล

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ระดับ นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา ทุกระดับชั้น
(รับเพียง 15 ทีมเท่านั้น)

YRU Library Clip
Contest ประกวดคลิป
วิดีโอประชาสัมพันธ์
ห้องสมุด

รับคลิปวิดีโอแนะนา
ห้องสมุด “ศูนย์บรรณ
สารสนเทศ” โดยผู้เข้า
ประกวดต้องเป็นนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา ในแต่ละคลิปผลงาน
จะต้องปรากฏสถานที่หรือ
บริการต่างๆ ภายในศูนย์
บรรณสารสนเทศ

นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา

วันที่ 17 สิงหาคม
2560 เวลา 14.0016.00 น.

หลักเกณฑ์/วิธีการ
ฐานที่ 4 Web OPAC ก็ทะเล้น
ฐานที่ 5 ไหดรรชนี
ฐานที่ 6 The Money Drop หอประวัติ มรย.
1.2 แต่ละทีมจะต้องสะสมเงิน (ปลอม) จากการร่วมกิจกรรมแต่ละ
ฐาน โดยการเข้ากิจกรรมแต่ละฐาน จะมีการมอบเงิน (ปลอม) ให้แก่ทีม
ที่ทาคะแนนในฐานได้มากที่สุด 3 ทีม
2. เกณฑ์การตัดสิน
สะสมเงิน (ปลอม) จากการร่วมกิจกรรมแต่ละฐาน
ทีมใดมีเงิน (ปลอม) มากที่สุด จะได้รับ
3. รางวัล
ของที่ระลึกจากการเข้าร่วมกิจกรรม
รางวัลชนะเลิศ 1,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 800 บาท
และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 500 บาท
1. เกณฑ์การตัดสิน
1. ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
2. เนื้อหา 20 คะแนน
3. เทคนิคการเล่าเรื่อง 20 คะแนน
4. การใช้ภาษาและดนตรี 20 คะแนน
5. คุณภาพในการผลิต 20 คะแนน
2. รางวัล
รางวัลชนะเลิศ 1,500 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 1,200 บาท

ชื่อกิจกรรม

รูปแบบการจัดกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

หลักเกณฑ์/วิธีการ
และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 800 บาท

