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การประกวดส่ือนวัตกรรมการบูรณาการค่านิยมหลัก 12 ประการ  
ในการจัดการเรียนการสอนอาเซียนศึกษา  

 

 
รูปแบบ: การจัดท า“ส่ือนวัตกรรมอาเซียนศึกษาเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ”   
คุณลักษณะของส่ือนวัตกรรม 
 1. “ส่ือนวตักรรม” ท่ีใช้ในการประกวด หมายถึง การจดัการเรียนการสอนเร่ืองอาเซียนศกึษา  
โดยใช้เทคนิค วิธีการ และส่ือเทคโนโลยี มาบรูณาการร่วมกบัคา่นิยมหลกัของไทย 12 ประการ 
 2. "ส่ือนวตักรรม" ท่ีสง่เข้าประกวดต้องไมมี่การคดัลอกจากผู้ อ่ืนและ ไม่เคยได้รับรางวัล 
จากการประกวด หรือ ไม่เคยได้รับเงนิสนับสนุนจากหน่วยงานใดๆ หากทราบในภายหลังจะถูกตัด
สิทธ์ิและเรียกรางวัลคืน 
 3. "ส่ือนวตักรรม" ท่ีสง่เข้าประกวด เป็นส่ือท่ีได้พฒันาขึน้เพ่ือใช้ในการจดัการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิผลสงูสดุ ซึง่ต้องบรูณาการคา่นิยมหลกัได้อยา่งน้อย 3 ประการ โดยก าหนดในจดุประสงค์การเรียนรู้
อยา่งชดัเจน 

4. "ส่ือนวตักรรม" ท่ีมีกฎหมายลิขสิทธ์ิคุ้มครอง ผู้สง่ส่ือเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบในการละเมิด      
ลิขสิทธ์ินัน้ 

5. "ส่ือนวตักรรม" ท่ีสง่เข้าประกวดต้องมีเนือ้หาท่ีไมข่ดัตอ่ความมัน่คงของชาต ิและคณุธรรม จริยธรรม 
คุณสมบัตผู้ิมีสิทธ์ิส่งส่ือนวัตกรรม 
 1. ครูผู้สอนทกุสงักดัในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานและอาชีวศกึษาโดยสง่เป็นทีมๆ ละไมเ่กิน 2 คน 

2. มีสญัชาตไิทย 
การจัดการประกวด 
 ประชาสัมพันธ์รับสมัคร 
  ผู้สนใจสง่ส่ือนวตักรรมเข้าร่วมประกวดตัง้แตบ่ดันีจ้นถึงวันที่ 22 ม.ค. (ภาคกลาง)  

  30 ม.ค. (ภาคเหนือ) 2 ก.พ. (ภาคใต้) และ 11 ก.พ.  2558  (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 
 รอบคัดเลือก 
 คดัเลือกจากทีมท่ีสมคัรทัง้หมดจากทัว่ประเทศ (ตามพืน้ท่ีด าเนินการ) ให้เหลือภาคละ 12 ทีม 
 รอบคัดเลือกประจ าภาค  (ระดับภูมิภาค) 
 คดัเลือกผู้แทนภาคจาก 12 ทีม ให้เหลือภาคละ 3 ทีม 
 รอบชิงชนะเลิศ  (ระดับประเทศ) 
 คดัเลือกจาก 12 ทีม (ภาคละ  3 ทีม 4 ภมูิภาค) เพ่ือเฟ้นหาผู้ชนะเลิศ ล าดบัท่ี 1-3 และชมเชย 1-2 
วิธีการสมัคร การส่งผลงานและขัน้ตอนการประกวด 
  1. กรุณาสง่แบบฟอร์มสมคัร พร้อมรายละเอียดท่ีเก่ียวข้อง ท่ีอีเมล  thaied2015.6@gmail.com                
ภายในวันที่ 22 ม.ค. (ภาคกลาง) 30 ม.ค. (ภาคเหนือ ) 2 ก.พ. (ภาคใต้ ) และ 11 ก.พ.  2558                                          
(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 
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 2. การคดัเลือกรอบแรก (ผู้แทนภาค) โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจาก โครงร่าง (proposal)                
ของการประกวดส่ือ พร้อมชิน้งาน หรือภาพประกอบ ภาพเคล่ือนไหวของส่ือนวัตกรรม                    
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) และจะมีการแจ้งผลการพิจารณาไปยงัหนว่ยงาน/สถานศกึษาต้นสงักดัของเจ้าของ
ผลงานส่ือนวตักรรมท่ีได้รับการคดัเลือกด้วย  
 3. ผู้ผา่นการพิจารณาใน รอบคดัเลือก  เพ่ือเข้าประกวดในระดบัภมูิภาค จะต้องเตรียมเข้าแขง่ขนั              
ในรอบประจ าภาคตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนด โดยจดัเตรียมส่ือนวตักรรมและข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้ 
 3.1 น าผลงาน "ส่ือนวตักรรม" มาจดันิทรรศการ โดยคณะกรรมการจะเข้าชมและพิจารณาผลงาน
ในบริเวณบธูนิทรรศการ 
 3.2 น าเสนอเทคนิค  วิธีการ และส่ือเทคโนโลยี ทีมละไมเ่กิน15 นาที  บนเวทีการประกวด 
โดยคณะกรรมการจะเข้ารับฟังและสอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิ ทีมละ 5 นาที 
 4. ผู้ได้รับคดัเลือกเป็น ผู้แทนภาค จะต้องเตรียมเข้าแขง่ขนัในรอบชิงชนะเลิศ ในวนัท่ี 1 9 หรือ 20 
กมุภาพนัธ์ 2558 ท่ีกรุงเทพมหานครโดยจดัเตรียมส่ือนวตักรรมและข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง รายละเอียดดงัแนบ 
 4.1  น าผลงาน "ส่ือนวตักรรม" มาจดันิทรรศการ โดยคณะกรรมการจะเข้าชมและพิจารณาผลงาน
ในบริเวณบธูนิทรรศการ 
 4.2  น าเสนอเทคนิควิธีการและส่ือเทคโนโลยี ทีมละไมเ่กิน 15 นาที  บนเวทีการประกวด 
 โดยคณะกรรมการจะเข้ารับฟังและสอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิ ทีมละ 5 นาที 
เงื่อนไขการส่งส่ือเข้าประกวด 
 1. ผู้สมคัรสามารถสง่ส่ือนวตักรรมเข้าประกวดได้ทีมละ 1 ผลงาน  
 2. ผู้สง่ส่ือนวตักรรมจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบด้านลิขสิทธ์ิของข้อมลูทกุชนิดในผลงาน และต้องอ้างอิง
แหลง่ท่ีมาของข้อมลูทัง้หมดได้ชดัเจน ตรวจสอบได้ หากเกิดการละเมิดลิขสิทธ์ิ กระทรวงศกึษาธิการสงวนสิทธ์ิ
ท่ีจะยกเลิกการให้รางวลัส าหรับผลงานท่ีเช่ือวา่เป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ ในกรณีท่ีปรากฏหลกัฐาน ภายหลงัวา่
ผลงานท่ีได้รับรางวลัดงักลา่วเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือเป็นการคดัลอกผลงานผู้ อ่ืนมาจะเรียกคืนรางวลัทัง้หมด 
 3. ผู้สง่ส่ือนวตักรรมต้องยินยอมให้ผู้ อ่ืนน าผลงานของตนไปใช้เพ่ือการศกึษาและค้นคว้าได้  
โดยต้องอ้างอิงแหลง่ท่ีมา 
 4. กระทรวงศกึษาธิการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นผลงานท่ีสง่เข้าประกวด และสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ทางการศกึษาหรือเผยแพร่ผลงานสูส่าธารณชนได้ทกุรูปแบบ โดยปราศจากข้อผกูมดัใดๆ แตส่ิทธ์ิ
ยงัคงเป็นของเจ้าของผลงานท่ีผลิตขึน้ โดยกระทรวงศกึษาธิการไมมี่สว่นรับผิดชอบตอ่เนือ้หาสาระและผลงาน
ดงักลา่ว 
 5. การลงนามในใบสมคัรถือวา่ผู้สง่ผลงานได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขการเข้าร่วมประกวดแล้ว  
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 6. กระทรวงศกึษาธิการรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยใน การจดักิจกรรมการประกวด เทา่นัน้ คา่ใช้จา่ยอ่ืนใด       
ท่ีเกิดขึน้จากการจดัท าผลงาน หรือการเตรียมผลงานเพ่ือน าเสนอผลงาน หรือคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้ 
ขอให้เป็นภาระหน้าท่ีของผู้สมคัร หรือเบกิจา่ยจากต้นสงักดัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องหรือบคุคลผู้ให้การสนบัสนนุ 
(ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขของหนว่ยงานผู้สมคัร) ทัง้นี ้การจดัประกวดนีไ้มไ่ด้เรียกเก็บคา่ใช้จา่ยจากผู้สมคัรแตอ่ยา่งใด 
 7. ก าหนดการและเง่ือนไขการสง่ส่ือเข้าประกวดสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามดลุพินิจของ
คณะกรรมการและความเหมาะสม 
 8. ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นเดด็ขาดจะอทุธรณ์มิได้  
เกณฑ์การพจิารณา 
 1. รอบคัดเลือก  
 12 ทีมของแตล่ะภาคท่ีผา่นการพิจารณาด้วยคะแนนไมต่ ่ากวา่ 60%  
 2. รอบประจ าภาคและรอบชิงชนะเลิศ  
 พิจารณาใน  3 ด้าน ดงันี ้  
 2.1 เน้ือหา 
 พิจารณาจากความถกูต้อง ชดัเจน มีความสมัพนัธ์ตอ่เน่ือง และครอบคลมุตาม  
 วตัถปุระสงค์ 
 2.2 กระบวนการ 
 พิจารณาเทคนิค วิธีการ และส่ือเทคโนโลยีในการน าเสนอ  
 2.3  ความคิดสร้างสรรค์ 
  พิจารณาการน าคา่นิยมหลกั 12 ประการ ในการบรูณาการเป็นส่ือนวตักรรมส าหรับ 
  ใช้ในการจดัการเรียนการสอนอาเซียนศกึษา  
คณะกรรมการตัดสิน 
 1. ผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หา ด้านความคดิสร้างสรรค์ และด้านการประยกุต์ใช้ส่ือ 
 2. ผู้ทรงคณุวฒุิในแวดวงการศกึษาและการพฒันาส่ือการเรียนการสอน  
รางวัลการประกวดส่ือนวัตกรรม 
  รางวลัชนะเลิศ    ศกึษาดงูานด้านวิชาการและวฒันธรรมในตา่งประเทศ 
  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 เงินรางวลัจ านวน 10,000 บาท 
  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 เงินรางวลัจ านวน  8,000 บาท 
  รางวลัชมเชยอนัดบัท่ี 1  เงินรางวลัจ านวน  5,000 บาท 
  รางวลัชมเชยอนัดบัท่ี 2  เงินรางวลัจ านวน  4,000 บาท 
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