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การประกวดส่ือสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ 
หวัข้อ “พลเมืองอาเซียนกับค่านิยมหลัก 12 ประการ” 

 

 
รูปแบบ 
การประกวดการออกแบบส่ือการเรียนรู้ตามหวัข้อท่ีก าหนดในรูปแบบตา่ง ๆ  อาทิ  หนงัสัน้ , CAI เกมส์ , 
animation, graphic, VDO, application เป็นต้น 
คุณลักษณะของส่ือสร้างสรรค์ 

1. “ส่ือสร้างสรรค์” ท่ีสง่เข้าประกวด เป็นส่ือท่ีสร้างขึน้มาจาก แนวคดิของผู้ เรียน เพ่ือใช้ในการเรียน การ
สอนในหวัข้อ “พลเมืองอาเซียนกบัคา่นิยมหลกั 12 ประการ” โดยจะเป็นส่ือประเภทใดประเภทหนึง่ หรือ
เป็นส่ือประสม หรือเป็นการบรูณาการขึน้เป็นหลกัสตูรก็ได้  

2. “ส่ือสร้างสรรค์” ภายใต้หวัข้อ “พลเมืองอาเซียนกบัคา่นิยมหลกั 12 ประการ” สามารถจดัท าขึน้ 
โดยไมจ่ ากดัรายวิชา ภาษา และจ านวนของคา่นิยมหลกั 

3. “ส่ือสร้างสรรค์” ต้องเป็นส่ือท่ีผู้สง่เข้าประกวดจดัท าขึน้ด้วยตนเอง และหากส่ือดงักลา่วมีกฎหมาย
คุ้มครอง ผู้สง่ส่ือเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบในการละเมิดลิขสิทธ์ินัน้ 

4. “ส่ือสร้างสรรค์” ท่ีสง่เข้าประกวดต้องมีเนือ้หาไมข่ดัตอ่ความมัน่คงของชาต ิคณุธรรม และจริยธรรม 
คุณสมบัตผู้ิมีสิทธ์ิส่งส่ือสร้างสรรค์เข้าประกวด 

1. นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย หรือ อาชีวศกึษาระดบั ปวช. โดยสมคัรเป็นทีม ทีมละ 4 คน 
(นกัเรียน 3 คน ครูท่ีปรึกษา 1 คน) 

2. สถานศกึษาสามารถสง่ทีมเข้าร่วมประกวดไมจ่ ากดัจ านวน 
3. ผู้สมคัรเข้าร่วมโครงการต้องมีสญัชาตไิทย  

การจัดการประกวด 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 

  ผู้สนใจสง่ส่ือสร้างสรรค์เข้าร่วมการประกวดตัง้แตบ่ดันีจ้นถึง วันที่ 22 ม.ค. (ภาคกลาง) 30 ม.ค. 

  (ภาคเหนือ) 2 ก.พ. (ภาคใต้) และ 11 ก.พ.  2558  (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 
รอบคัดเลือก 

คดัเลือกจากทีมท่ีสมคัรทัง้หมดจากทัว่ประเทศ (ตามพืน้ท่ีด าเนินการ) ให้เหลือภาคละ 15 ทีม 

รอบคัดเลือกประจ าภาค(ระดับภูมิภาค) 
คดัเลือกผู้แทนภาคจาก 15 ทีม ให้เหลือภาคละ 5 ทีม 
รอบชิงชนะเลิศ (ระดับประเทศ) 
คดัเลือกจาก 20 ทีม (ภาคละ 5 ทีม 4 ภมูิภาค) เพ่ือเฟ้นหาผู้ชนะเลิศ ล าดบัท่ี 1-3 และชมเชย 1-2 

วิธีการสมัคร การส่งผลงานและขัน้ตอนการประกวด 
1. กรุณาสง่แบบฟอร์มสมคัร พร้อมรายละเอียดท่ีเก่ียวข้อง ท่ีอีเมล  thaied2015.4@gmail.com   

ภายในวันที่ 22 ม.ค. (ภาคกลาง) 30 ม.ค. (ภาคเหนือ ) 2 ก.พ. (ภาคใต้ ) และ 11 ก.พ.  2558  
(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 

mailto:thaied2015.4@gmail.com


2 | P a g e   โครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน  

 
2. การคดัเลือกรอบแรก (ผู้แทนภาค) โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากโครงร่าง ( proposal)  

ของการประกวดส่ือ พร้อมชิน้งาน หรือภาพประกอบ ภาพเคล่ือนไหวของส่ือสร้างสรรค์ 
และจะประกาศรายช่ือผู้ผา่นการคดัเลือกรอบประจ าภาคทาง www.moe.go.th, 
www.bic.moe.go.th และ www.247friend.net ในวันที่ 23 ม.ค. (ภาคกลาง) 2 ก.พ. (ภาคเหนือ ) 
3 ก.พ. (ภาคใต้) และ 12 ก.พ.  2558  (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)  โดยจะมีการแจ้งผลการพิจารณา
ไปยงัหนว่ยงาน/สถานศกึษาต้นสงักดัของเจ้าของผลงานส่ือสร้างสรรคท่ี์ได้รับการคดัเลือกด้วย  

3. ผู้ผา่นการพิจารณาใน รอบคดัเลือก  เพ่ือเข้าประกวดในระดบัภมูิภาค จะต้องเตรียมเข้าร่วมการ
ประชมุเชิงปฏิบตักิาร ( workshop) และแขง่ขนัในรอบประจ าภาคตามวนั เวลา และสถานท่ี         
ท่ีก าหนดโดยจดัเตรียมส่ือสร้างสรรค์และข้อมลูท่ีเก่ียวข้องดงันี ้

3.1 ชิน้งานท่ีสง่เข้าประกวดพร้อมอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง 
3.2 น าเสนอผลงานตอ่คณะกรรมการในระหวา่ง  workshop และบนเวทีการประกวด 
3.3 ปรับปรุงผลงานตามค าแนะน าของคณะกรรมการ 

4. ผู้ได้รับการคดัเลือกเป็นผู้แทนภาคจะต้องเตรียมเข้าแขง่ขนัในรอบชิงชนะเลิศ ในวนัท่ี 19 หรือ  
20 กมุภาพนัธ์ 2558 ณ กรุงเทพมหานคร โดยจดัเตรียมส่ือสร้างสรรค์และข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

4.1 ผลงาน “ส่ือสร้างสรรค์” ท่ีได้รับการพฒันาเสร็จสมบรูณ์ 
4.2 น าเสนอผลงาน เทคนิควิธีการ ทีมละไมเ่กิน 10 นาที บนเวทีการประกวด  
 โดยคณะกรรมการจะพิจารณาให้คะแนนพร้อมซกัถามทีมละ 5 นาที  

เงื่อนไขการส่งส่ือเข้าประกวด 
1. ผู้สมคัรสามารถสง่ส่ือสร้างสรรค์เข้าประกวดได้ทีมละ 1 ผลงาน  
2. สถานศกึษาสามารถสง่ผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ไมจ่ ากดัจ านวน 
3. ผู้สง่ส่ือสร้างสรรค์จะต้องรับผิดชอบด้านลิขสิทธ์ิของข้อมลูทกุชนิดในผลงาน และต้องอ้างอิง

แหลง่ท่ีมาของข้อมลูทัง้หมดได้ชดัเจน ตรวจสอบได้ หากเกิดการละเมิดลิขสิทธ์ิ 
กระทรวงศกึษาธิการสงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิกการให้รางวลัส าหรับผลงานท่ีเช่ือวา่เป็นการละเมิด
ลิขสิทธ์ิ ในกรณีท่ีปรากฏหลกัฐานภายหลงัวา่ผลงานท่ีได้รับรางวลัดงักลา่วเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ
หรือเป็นการคดัลอกผลงานผู้ อ่ืนมาจะเรียกคืนรางวลัทัง้หมด 

4. ผู้สง่ส่ือสร้างสรรค์ต้องยินยอมให้ผู้ อ่ืนน าผลงานของตนไปใช้เพ่ือการศกึษาและค้นคว้าได้  
โดยต้องอ้างอิงแหลง่ท่ีมา 

5. กระทรวงศกึษาธิการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นผลงานท่ีสง่เข้าประกวด และสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ทางการศกึษาหรือเผยแพร่ผลงานสูส่าธารณชนได้ทกุรูปแบบ โดยปราศจากข้อผกูมดั
ใดๆ แตส่ิทธ์ิยงัคงเป็นของเจ้าของผลงานท่ีผลิตขึน้ โดยกระทรวงศกึษาธิการไมมี่สว่นรับผิดชอบ
ตอ่เนือ้หาสาระและผลงานดงักลา่ว 

6. การลงนามในใบสมคัรถือวา่ผู้สง่ผลงานได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขการเข้าร่วมประกวดแล้ว 
 

http://www.moe.go.th/
http://www.bic.moe.go.th/
http://www.247friend.net/
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7. กระทรวงศกึษาธิการรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยใน การจดักิจกรรมการประกวด เทา่นัน้ คา่ใช้จา่ยอ่ืนใด 

ท่ีเกิดขึน้จากการจดัท าผลงาน หรือการเตรียมผลงานเพ่ือน าเสนอผลงาน หรือคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ  
ท่ีเกิดขึน้ขอให้เป็นภาระหน้าท่ีของผู้สมคัร หรือเบกิจา่ยจากต้นสงักดัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องหรือ
บคุคลผู้ให้การสนบัสนนุขึน้อยูก่บัเง่ือนไขของหนว่ยงาน ทัง้นี ้การจดัประกวดนีไ้มไ่ด้เรียกเก็บ
คา่ใช้จา่ยจากผู้สมคัรแตอ่ยา่งใด 

8. ก าหนดการและเง่ือนไขการสง่ส่ือเข้าประกวดสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามดลุพินิจของ
คณะกรรมการและความเหมาะสม 

9. ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นเดด็ขาดจะอทุธรณ์มิได้ 
เกณฑ์การพจิารณา 
 1.รอบคัดเลือก 
 15 ทีมของแตล่ะภาคท่ีผา่นการพิจารณาด้วยคะแนนไมต่ ่ากวา่ 60%  
 2. รอบประจ าภาคและรอบชิงชนะเลิศ  
 พิจารณาใน 4 ด้าน ดงันี ้
 2.1 ความถูกต้องของเน้ือหา  
 พิจารณาจากความถกูต้อง ชดัเจน และสมบรูณ์ของเนือ้หา  
 2. 2  ความสมบูรณ์ของกระบวนการ  
  พิจารณาวิธีคดิ ความสมัพนัธ์ตอ่เน่ืองของเนือ้หา และความครอบคลมุตามวตัถปุระสงค์ 
 2. 3 การน าไปใช้ได้จริง 

 พิจารณาการเลือกประเภทของส่ือท่ีเลือกใช้ในการจดัการเรียนการสอนตามหวัข้อ 
การน าไปใช้ได้จริง และความสามารถในการท าซ า้  

 2.4 ความคิดสร้างสรรค์และความสวยงาม  
พิจารณาความคดิสร้างสรรค์ของการน าส่ือมาใช้ในการเรียน หวัข้อ “พลเมืองอาเซียนกบั
คา่นิยมหลกั 12 ประการ” 

วิทยากร Workshop และคณะกรรมการตัดสิน 
1. ผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หา ด้านความคดิสร้างสรรค์ และด้านการประยกุต์ใช้ส่ือ 

 2 .ผู้ทรงคณุวฒุิในแวดวงการศกึษาและการพฒันาส่ือการเรียนการสอน 
รางวัลการประกวดส่ือสร้างสรรค์ 
  รางวลัชนะเลิศ    ศกึษาดงูานด้านวิชาการและวฒันธรรมในตา่งประเทศ 
  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 เงินรางวลัจ านวน 20,000 บาท 
  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 เงินรางวลัจ านวน 16,000 บาท 
  รางวลัชมเชยอนัดบัท่ี 1  เงินรางวลัจ านวน 10,000 บาท 
  รางวลัชมเชยอนัดบัท่ี 2  เงินรางวลัจ านวน  8,000 บาท 
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