
โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านลิขสทิธิ์และทรัพย์สินทางปญัญา 
IP Awareness : THINK BIG 

Quiz Contest 2016 

“ตระหนักรู้ ตระหนักคิด สรา้งจิตสํานึก ไม่ละเมิดลิขสทิธ์ิ” 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.กําหนดการแข่งขัน  

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 

ลานโถง ช้ัน 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

2. คุณสมบัติผูเ้ข้าแข่งขัน 

นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ สมคัรเข้าแข่งขันเป็นทีมๆละ 2 คน 

 

3. รูปแบบของกิจกรรม 

การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ด้านลิขสิทธ์ิและทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือให้นิสิตนักศึกษาได้มีเวทีใน
การแสดงออกซึ่งความรู้ และเข้าร่วมทํากิจกรรมกับเพ่ือนต่างสถาบัน สามารถนําความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้
ในทางปฏิบัติได้ เสริมสร้างความสามัคคี และการทํางานร่วมกันเป็นทีม โดยนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน 
จะได้รับลิงค์ดาวน์โหลดชุดความรู้ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือนํามาใช้ในการแขง่ขันตอบปัญหาในแต่ละ
ครั้ง 

 

4. การรับสมัคร 

4.1 ทมีทีส่นใจเข้าร่วมการแขง่ขัน สามารถดําเนินการเพ่ือสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโดยลงทะเบียน
สมัครทางออนไลน์ ที่ http://goo.gl/forms/7cmW22lsWY7SN6DB3  

ติดตามรายละเอียดได้ทาง https://www.facebook.com/CopyrightThailand.DIP 

 



4.2 ทีมงานตรวจสอบข้อมูลและรับสมัคร 

4.3 ทมีงานส่ง email ยืนยันการรับสมัคร พร้อม Link ดาวน์โหลดชุดความรู้สําหรับใช้ในการแข่งขนั
ตอบคําถาม 

 

5. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

5.1 ทมีผู้เข้าแข่งขันประกอบด้วยทีมนักศึกษาจํานวน 2 คนต้องรายงานตัวต่อกรรมการ พร้อมบัตร
ประจําตัวนักศึกษาภายในเวลาที่กําหนด  หากเข้าสนามแข่งขันภายหลังเวลาที่กําหนดจะหมดสิทธ์ิเขา้แข่งขัน  
( รายงานตัวก่อน 9.30 น. ) 

5.2 ผู้เข้าแข่งขนัทุกคนแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของตน 

5.3 ในขณะทําการแข่งขัน ห้ามผู้เข้าแข่งขันยืมอุปกรณ์จากผู้อ่ืน นอกเหนือจากอุปกรณ์ที่คณะ
ผู้จัดการแข่งขนัจัดเตรยีมไว้ให้ 

5.4 ห้ามนําโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร หรืออุปกรณ์ใดๆ เข้าไปในห้องแข่งขัน 

6. กําหนดการแข่งขัน 

09.30 - 10.00 น. ลงทะเบียนรายงานตัวเข้าแข่งขัน และรับป้ายช่ือ  

10.00 - 12.00 น. การแข่งขนัรอบคัดเลือก และรอบรองชนะเลิศ 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

(บริการอาหารและน้ําด่ืมแก่อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เข้าร่วมการแข่งขันทกุท่าน) 

13.00 - 13.30 น. ทมีทีผ่่านเข้ารอบ รายงานตัวเพ่ือเข้าแข่งขันรอบบ่าย 

13.30 - 14.30 น. การแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ 

14.30 - 15.00 น. พิธีมอบรางวัลการแข่งขัน  

15.00 - 16.00 น. THINK BIG Mini Concert  

 

7. รูปแบบการแข่งขัน ในแต่ละรอบของการแข่งขันแบ่งรูปแบบการตอบคําถาม ดังน้ี 

** ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับเคร่ืองตอบคําถามทีมละ 1 เครื่อง ** 



7.1 รอบคัดเลอืก ( ดําเนินการคัดเลือกให้เหลือจํานวน 10 ทมี ) 

ผู้ดําเนินรายการเป็นผู้อ่านคําถาม และมกีารแสดงคําตอบบนหน้าจอกลางเป็นแบบปรนัย ( มีคําตอบ
ให้เลือก ผู้เข้าแข่งขันเลือกขอ้ที่ถูก ) แต่ละทีมจะมีอุปกรณ์กดเลือกคําตอบ (Program My Choice) ทีมละ 1 
เครื่อง และใหท้ีมกดเลือกข้อคําตอบที่ถูกต้องที่สุดภายในเวลาที่กําหนด 

เมื่อทุกทีมเลือกแล้ว ผู้ดําเนินรายการให้กรรมการเฉลยคําตอบ รอบคัดเลือกทําการตอบคําถาม
ทั้งหมด 20 ขอ้   

เมื่อครบ 20 ขอ้ ทีมทีม่ีคะแนนสูงสุด 10 อันดับ จะได้เข้าไปแข่งขันในรอบตัดสิน ( กรณีคะแนน
เท่ากัน ให้ตัดสนิด้วยคําถามสํารอง ) 

 

7.2 รอบตัดสิน แบ่งคําถามออกเป็นสองส่วน 

ส่วนที่ 1 ( คัดหาคู่ชิงชนะเลิศ ) 

ผู้ดําเนินรายการเป็นผู้อ่านคําถาม และมกีารแสดงคําตอบบนหน้าจอกลางเป็นแบบปรนัย ( มี
คําตอบให้เลือก ผู้เข้าแข่งขันเลือกข้อที่ถูก )  แต่ละทีมจะมีอุปกรณ์กดเลอืกคําตอบ (Program My 
Choice) ทีมละ 1 อัน และให้ทีมกดเลือกขอ้คําตอบที่ถูกต้องที่สุดภายในเวลาที่กําหนด 

เมื่อทุกทีมเลือกแล้ว ผู้ดําเนินรายการให้กรรมการเฉลยคําตอบ รอบตัดสินส่วนที่ 1 ทําการ
ตอบคําถามทั้งหมด 20 ข้อ 

เมื่อครบ 20 ขอ้ ทีมทีม่ีคะแนนสูงสุด 2 อันดับ ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ( กรณีคะแนนเท่ากัน 
ให้ตัดสินด้วยคําถามสํารอง ) 

 

** คนดู สามารถ ร่วมตอบคาํถามได้ ผ่านอุปกรณ์ My Choice ที่ทีมงานแจกให ้ใครสามารถทํา
คะแนนได้ตามกําหนด จะได้รับของที่ระลึกจากทางผู้จัดงาน ** 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2 คําถามคู่ชิงชนะเลิศ  ( 2 ทีมสุดท้าย ดวลคําถาม 10 คําถาม ) 

ผู้ดําเนินรายการ ให้สญัญาณแต่ละทีม ทํากิจกรรมตามคําสั่งเพ่ือให้ได้สิทธ์ิตอบก่อน จากนั้น ผู้ดําเนิน
รายการเป็นผู้อ่านคําถาม เมื่ออ่านจบจึงให้สัญญาณเริ่มจบัเวลา ทั้งน้ีจะมีคําถามขึ้นทีห่น้าจอกลางให้ด้วย โดย
ผู้เข้าแข่งขันมีเวลาอ่าน ทําการคํานวณ ปรึกษากันระหว่างทีม และตอบภายในเวลาที่กําหนด ( คําตอบอาจมี
ทั้งแบบให้ตอบตามความคิดเห็น และ เลือกคําตอบที่มีให้ ) หากตอบถูกทีมจะได้รับคะแนน หากตอบผิด จะ
ไม่ได้รับคะแนน และทมีคู่แขง่ จะได้รับสิทธ์ิในการตอบคําถามเป็นลําดับถัดไป 

** รูปแบบการแข่งขัน คู่ชิงชนะเลิศ กรรมการอาจกําหนดรูปแบบอ่ืน หรอืตัดสินด้วยวิธีอ่ืน ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของกรรมการ ณ วันแข่งขัน ** 

 

8. เกณฑ์การพิจารณาในการตัดสนิผลการแข่งขนั 

8.1 การแข่งขนัรอบคัดเลือก พิจารณาเรียงลําดับคะแนนโดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก จะได้
เป็นตัวแทนเข้าสู่การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ 

8.2 การแข่งขนัรอบรองชนะเลิศ พิจารณาเรียงลําดับคะแนนโดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 2 อันดับแรก เข้า
สู่การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ หรือ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการ 

 

9. รางวัลการแข่งขัน 

ทีมชนะเลศิ : ถ้วยรางวัลจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา 10,000 บาท  

รางวัลที่ 2 : โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษาจํานวน 7,000 บาท 

รางวัลที่ 3 : โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษาจํานวน 5,000 บาท 

รางวัลชมเชย 2 รางวัล : โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา 2,000 บาท 

รางวัลสมนาคณุ 5 รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศกึษา 1,000 บาท 

  

10. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 

 



11. ฝ่ายประสานงานโครงการ 

บริษัท เบรฟฮาร์ท มาร์เก็ตต้ิง คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด 

- กฤติยาภรณ์ ภิญโญยาง 

Tel 0841836693 

- ศยาม สังฆรมย์ 

 Tel 0802447575 

- เศกสัณฑ์ิ คงสวัสด์ิ 

Tel 0818492757 

 

 

 


