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เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดสื่อวีดิทศั น์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
“สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย ๔.๐”
ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ส ำนั ก งำนเลขำธิ ก ำรสภำกำรศึ ก ษำ ด ำเนิ น โครงกำรส่ ง เสริ ม กำรพั ฒ นำสื่ อ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ น ำ
มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติสู่ กำรปฏิบัติ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่ว มในกำรนำ
มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ พ.ศ. ๒๕๖๑ สู่กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำ โดยกำรจัดกิจกรรมประกวดสื่อวีดิทัศน์
นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของกำรศึกษำ (Desired Outcomes of
Education : DOE) ซึ่งเป็นคุณลั กษณะของคนไทย ๔.๐ ซึ่งจะต้องธำรงควำมเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวที โลก
นั่นคือเป็นคนดี มีคุณธรรม ยึดค่ำนิยมร่วมของสังคมเป็นฐำนในกำรพัฒนำตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะ
ขั้นต่ำ ๓ ด้ำน คือ ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง ทั้งนี้ สื่อวีดิทัศน์ดังกล่ ำว
จะเป็นตัวอย่ำงที่ดีในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเพื่อเสริมสร้ำงคุณลักษณะของคนไทย ๔.๐ สำหรับเผยแพร่
ให้ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ
ใช้ เ ป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ อ อนไลน์ และน ำสู่ กำรปฏิบั ติ ในสถำนศึ กษำ ครอบครัวและชุ มชนต่ อไป สอดคล้ อ งตำม
แผนกำรปฏิ รู ป ประเทศด้ ำ นกำรศึ ก ษำ ประเด็ น กำรปฏิ รู ป กำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนเพื่ อ ตอบสนอง
กับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
จึงขอประกำศเปิดรับสมัครให้บุคคลผู้สนใจ หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนส่งผลงำนสื่อวีดิทัศน์
นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ฯ ควำมยำวไม่เกิน ๕ นำที ในหัวข้อ “สื่อสร้ำงสรรค์ปั้นอนำคตคนไทย ๔.๐” สู่กำรเป็น
ผู้ เ รี ย นรู้ ผู้ ร่ ว มสร้ ำ งสรรค์ น วั ต กรรม และพลเมื องที่ เข้ มแข็ งตำมมำตรฐำนกำรศึ กษำของชำติ ชิ ง รำงวั ล
โล่ เ กี ย รติ ย ศของรั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร เกี ย รติ บั ต รและเงิ น รำงวั ล จ ำนวน ๑๒๖ รำงวั ล
โดยมีรำยละเอียดดังนี้
๑. คุณสมบัติผู้สมัคร
๑) ประเภทบุคคลทั่วไป/ทีม รับสมัครครู อำจำรย์ ผู้บริหำร นักเรียน นิสิต นักศึกษำ บุคคลทั่วไป
สมัครเข้ำร่วมโครงกำรประกวดประเภทบุคคลหรือทีม (ทีมละไม่เกิน ๔ คน) สมำชิกในทีมไม่จำเป็นต้องอยู่
สถำบันเดียวกัน และสำมำรถส่งผลงำนเข้ำร่วมประกวดไม่จำกัดจำนวน
๒) ประเภทหน่วยงาน/องค์กร รับสมัครโรงเรียน สถำนศึกษำ หน่ว ยงำน องค์กร บริษัท ฯลฯ
สำมำรถส่งผลงำนเข้ำประกวดไม่จำกัดจำนวน
ในแต่ ล ะประเภทแบ่ ง กลุ่ ม การแข่ ง ขั น เป็ น ๗ กลุ่ ม จ ำแนกตำมระดั บ และประเภทกำรศึ ก ษำ
ทั้งกำรศึกษำ ในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ได้แก่
๑) กลุ่มปฐมวัย
๒) กลุ่มประถมศึกษำ
๓) กลุ่มมัธยมศึกษำตอนต้น
๔) กลุ่มมัธยมศึกษำตอนปลำย
๕) กลุ่มอำชีวศึกษำ
๖) กลุ่มอุดมศึกษำ
๗) กลุ่มกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
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๒. แนวความคิดในการประกวด
เป็ นผลงำนภำยใต้ แ นวคิ ด “สื่ อ สร้ า งสรรค์ ปั้ น อนาคตคนไทย ๔.๐” สู่ ก ารเป็ น ผู้ เ รี ย นรู้ ผู้ ร่ ว ม
สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม และพลเมื อ งที่ เ ข้ ม แข็ ง ตามมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ โดยจั ดท ำในรู ปแบบ
คลิปวีดิทัศน์ ควำมยำว ไม่เกิน ๕ นำที โดยมีเนื้อหำสำระเกี่ยวกับนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนำ
ให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ ๓ ด้ำน ได้แก่
๑) ผู้เรียนรู้ เพื่อสร้ำงงำนและคุณภำพชีวิตที่ดี
๒) ผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม เพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
๓) พลเมืองที่เข้มแข็ง เพื่อสันติสุข
อนึ่ ง ผู้ ส มั ค รแข่ งขั น โปรดศึ กษำข้ อมู ล และดำวน์ โ หลดเอกสำรองค์ ควำมรู้ “มำตรฐำนกำรศึ กษำของชำติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ในรูปแบบของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์” รวมทั้งเอกสำรวิชำกำรที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.onec.go.th
หมำยเหตุ: ๑ คลิป ๑ คุณลักษณะ
๓. หลักเกณฑ์การประกวดและเงื่อนไข
๑) เป็นผลงำนที่เนื้อหำสอดคล้องกับแนวคิดในกำรประกวด (ตำมข้อ ๒.) มีควำมทันสมัยเหมำะสม
กั บ กำรเรี ย นรู้ ใ นสถำนกำรณ์ ปั จ จุ บั น จั ดท าผลงานในรู ปแบบคลิ ปวี ดิ ทั ศน์ ความยาวไม่ เกิ น ๕ นาที
โดยสำมำรถผสมผสำนเทคนิคต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงผลงำนที่มีคุณค่ำ เช่น แบบ motion graphic stock motion หรือ
สื่อเคลื่อนไหวอื่น ๆ ที่สำมำรถเผยแพร่ในช่องทำงดิจิทัลต่ำง ๆ เช่น Website facebook Youtube เป็นต้น
๒) ผู้ส่งผลงำนต้องอธิบำยแนวคิดผลงำนโดยสังเขป และมีกำรใช้ภำษำที่เหมำะสม ควำมยำวไม่เกิน
๑ หน้ำกระดำษ A4
๓) ผู้สมัครสำมำรถส่งผลงำนเข้ำประกวดได้ไม่จำกัดจำนวนคลิป สำมำรถถ่ำยทำได้โดยไม่จำกัด
อุปกรณ์ อำทิ กล้องโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ำยรูป กล้องวีดิโอ ฯลฯ และสร้ำงผลงำนได้โดยไม่จำกัดเทคนิค
๔) เป็นผลงำนที่จัดทำขึ้นใหม่และไม่เคยได้รับรำงวัลใดมำก่อน ซึ่งท่ำนสำมำรถใช้คลังภำพ (stock)
สื่ออื่น ๆ ที่เป็นลิขสิทธิ์ของท่ำนมำประกอบได้ โดยสร้ำงด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Open Source) หรือ
ซอฟต์แวร์ อื่น ๆ ที่ถูกต้องตำมกฎหมำย โดยองค์ประกอบทั้งภำพและเสี ยงจะต้ องไม่ละเมิ ด กฎหมำยว่ ำด้ วย
ทรั พย์ สิ นทำงปั ญญำ พระรำชบั ญญั ติ ว่ ำด้ วยกำรกระท ำควำมผิ ดเกี่ ยวกั บคอมพิ วเตอร์ และกฎหมำยอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
ในกรณี ที่ ผ ลงำนของผู้ ส่ ง เข้ ำ ประกวดมี ก ำรละเมิ ด กฎหมำยไม่ ว่ ำ กรณี ใ ด ให้ ถื อ ว่ ำ เป็ น
ควำมรับผิดชอบของผู้ส่งผลงำน
๕) ผลงำนที่ส่งเข้ำประกวดจะต้องเป็นผลงำนที่ผลิตขึ้นด้วยตนเอง หรือในนำมของหน่วยงำนหรือ
องค์กร ห้ำมมิให้ส่งผลงำนของผู้อื่น
ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจพบ หรือทรำบในภำยหลังว่ำผู้ได้รับรำงวัล ไม่ปฏิบัติตำมกติกำ
เงื่อนไข ปกปิดข้อเท็จจริง หรือมีกำรแอบอ้ำง ลอกเลียนแบบผลงำนของผู้อื่น คณะกรรมกำรสำมำรถตัดสิทธิ์
ผู้ได้รับรำงวัลออกได้ทันที และผู้ได้รับรำงวัลไม่มีสิทธิ์เรียกค่ำเสียหำยไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และสำนักงำน
เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำสำมำรถฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย เรียกคืนรำงวั ลและดำเนินกำรทำงกฎหมำยกับ
ผู้ได้รับรำงวัลได้ทันที
๖) ผลงำนจะต้องไม่มีลักษณะลบหลู่ ดูหมิ่น หมิ่นประมำท ต่อสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
และต้องไม่ส ร้ ำงควำมแตกแยก ผลงำนจะต้องไม่ขัดต่อ กฎหมำย ควำมสงบเรียบร้อย หรือศีล ธรรมอัน ดี
ของประชำชนรวมถึงต้องไม่ทำให้ผู้อื่นได้รับควำมเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติคุณ ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง
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๗) ผู้สมัครส่งผลงำนเริ่มตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม จนถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนและส่งด้วยตนเอง (ตำมข้อ ๘. ) หำกผลงำนที่ส่งเกินกำหนดเวลำ จะไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลื อก
และตัดสิน โดยให้ถือเอำวันที่ลงตรำประทับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ ทั้งนี้ สำนักงำนฯ จะไม่รับผิดชอบในกำรสูญหำย
และเสียหำยที่เกิดจำกกำรนำส่ง
๘) ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สุด ผู้ส่งผลงำนเข้ำประกวดจะไม่สำมำรถอุทธรณ์ได้
๙) ผลงำนที่ส่งเข้ำประกวดให้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
๑๐) เงินรำงวัลที่ได้รับจะถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำย และหักค่ำธรรมเนียมกำรโอนผ่ำนทำงธนำคำร
๑๑) ผลงำนที่ได้รับรำงวัลจะได้รับกำรเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ www.onec.go.th และสื่อสังคมออนไลน์
ของสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
๑๒) สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดและเงื่อนไขต่ำง ๆ
ของกำรประกวดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
๔. เกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ ดำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดสื่อนวัตกรรม
กำรจัดกำรเรียนรู้ฯ เพื่อพิจำรณำคัดเลือกผลงำนที่ชนะกำรประกวด จำแนกตำมประเภทและกลุ่มกำรแข่งขัน
รวม ๑๒๖ รำงวัล โดยมีเกณฑ์กำรพิจำรณำ ดังนี้
๑) ประเด็นกำรนำเสนอสอดคล้องกับหลักเกณฑ์แนวทำงกำรประกวด ๓๐ คะแนน
๒) เทคนิคกำรนำเสนอผลงำน กำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจด้วยภำพ เสียงและกำรกำกับศิลป์ ๔๐ คะแนน
๓) นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตำมสภำพจริง ๓๐ คะแนน
ทั้งนี้ ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สุด ผู้ส่งผลงำนเข้ำประกวดจะไม่สำมำรถอุทธรณ์ได้
๕. รางวัลสาหรับการประกวด
คณะกรรมกำรจะคัดเลือกผลงำนประเภทบุคคลทั่วไป/ทีม จำนวน ๖๓ รำงวัล ประเภทหน่วยงำน/องค์กร
จ ำนวน ๖๓ รำงวั ล รวม ๑๒๖ รำงวั ล โดยจ ำแนกตำมกลุ่ ม กำรแข่ ง ขั น ๗ กลุ่ ม ได้ แ ก่ ๑) กลุ่ มปฐมวั ย
๒) กลุ่ มประถมศึ กษำ ๓) กลุ่ มมั ธยมศึ กษำตอนต้ น ๔) กลุ่ มมั ธยมศึ กษำตอนปลำย ๕) กลุ่ มอำชี วศึ กษำ
๖) กลุ่มอุดมศึกษำ และ ๗) กลุ่มกำรศึกษำตำมอัธยำศัย โดยผู้ชนะกำรประกวดสำหรับรำงวัลชนะเลิศ รำงวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๑ และ ๒ จะได้รับโล่เกียรติยศของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร เกียรติบัตรและ
เงินรำงวัล ส่วนผู้ที่ได้รับรำงวัลชมเชยจะได้รับเกียรติบัตร สรุปดังนี้
๕.๑ ประเภทบุคคลทั่วไป/ทีม จานวน ๖๓ รางวัล
๑) รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร เกียรติบัตร และ
เงินรำงวัล ๑๕,๐๐๐ บำท จำแนก ๗ กลุ่ม ๆ ละ ๑ รำงวัล รวม ๗ รำงวัล
๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับ โล่เกียรติยศของรัฐ มนตรีว่ำ กำรกระทรวงศึก ษำธิกำร
เกียรติบัตร และเงินรำงวัล ๑๐,๐๐๐ บำท จำแนก ๗ กลุ่ม ๆ ละ ๑ รำงวัล รวม ๗ รำงวัล
๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับโล่เ กีย รติยศของรัฐ มนตรีว่ำ กำรกระทรวงศึก ษำธิกำร
เกียรติบัตร และเงินรำงวัล ๕,๐๐๐ บำท จำแนก ๗ กลุ่ม ๆ ละ ๑ รำงวัล รวม ๗ รำงวัล
๔) รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร จำแนก ๗ กลุ่ม ๆ ละ ๖ รำงวัล รวม ๔๒ รำงวัล
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๕.๒ ประเภทหน่วยงาน/องค์กร จานวน ๖๓ รางวัล
๑) รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร เกียรติบัตร และ
เงินรำงวัล ๑๕,๐๐๐ บำท จำแนก ๗ กลุ่ม ๆ ละ ๑ รำงวัล รวม ๗ รำงวัล
๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับโล่ เ กีย รติยศของรัฐ มนตรีว่ำ กำรกระทรวงศึก ษำธิกำร
เกียรติบัตร และเงินรำงวัล ๑๐,๐๐๐ บำท จำแนก ๗ กลุ่ม ๆ ละ ๑ รำงวัล รวม ๗ รำงวัล
๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับโล่เกีย รติย ศของรัฐ มนตรีว่ำ กำรกระทรวงศึก ษำธิกำร
เกียรติบัตร และเงินรำงวัล ๕,๐๐๐ บำท จำแนก ๗ กลุ่ม ๆ ละ ๑ รำงวัล รวม ๗ รำงวัล
๔) รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร จำแนก ๗ กลุ่ม ๆ ละ ๖ รำงวัล รวม ๔๒ รำงวัล
๖. ดาวน์โหลดใบสมัคร รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- เว็บไซต์สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ www.onec.go.th
- scan QR Code
๗. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
๑) ติดต่อที่ ส ำนั กงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึ กษำ ส ำนักมำตรฐำนกำรศึกษำและพัฒ นำกำรเรี ย นรู้
กลุ่มมำตรฐำนกำรศึกษำ (อำคำร ๒ ชั้น ๕) เลขที่ ๙๙/๒๐ ถ.สุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ หมำยเลข
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๘ ๗๑๒๓ ต่อ ๒๕๒๖ (ปิยะมำศ) ๒๕๒๙ (สุวรรณำ) ๒๕๔๓ (นูรียำ) โทรสำร ๐ ๒๒๔๓ ๑๑๒๙
ในวันและเวลำรำชกำร
๒) E-mail : oecmedia2020@gmail.com
๘. การสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม จนถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
๑) ผู้สมัครประเภทบุคคลทั่วไป/ทีม และประเภทหน่วยงำน/องค์กร สำมำรถจัดส่งใบสมัคร ๑ ชุด
พร้อมผลงำนคลิปวีดิทัศน์ในรูปของแผ่น CD / DVD /Thumb drive จำนวน ๒ ชุด (สำรองข้อมูล) โดยจัดส่ง
ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน ภำยในวันที่ ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลำรำชกำร โดยถือวันที่ประทับตรำ
ของไปรษณีย์เป็นสำคัญ
ส่ง

คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดสื่อนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ฯ
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
สำนักมำตรฐำนกำรศึกษำและพัฒนำกำรเรียนรู้
เลขที่ ๙๙/๒๐ ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
(โทร. ๐ ๒๖๖๘ ๗๑๒๓ ต่อ ๒๕๒๖, ๒๕๒๙, ๒๕๔๓ )
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๒) ส่ ง ด้ ว ยตนเองที่ ส ำนั ก งำนเลขำธิ ก ำรสภำกำรศึ ก ษำ ส ำนั ก มำตรฐำนกำรศึ ก ษำและพั ฒ นำ
กำรเรียนรู้ กลุ่มมำตรฐำนกำรศึกษำ (อำคำร ๒ ชั้น ๕) เลขที่ ๙๙/๒๐ ถ.สุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
ภำยในวันที่ ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลำรำชกำร
๙. ปฏิทินงานประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
กิจกรรม

กาหนดระยะเวลา
วันที่ ๕ กรกฎำคม – ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๔
วันที่ ๑๔ กรกฎำคม ๒๕๖๔

๑.เปิดรับสมัครผลงำน
๒.กำรจัดประชุมเสวนำวิชำกำรและงำนแถลงข่ำว
ประชำสัมพันธ์งำนประกวดสื่อ
๓.คัดเลือกผลงำน
วันที่ ๑๔ สิงหำคม - ๓ กันยำยน ๒๕๖๔
๔.ประกำศผลผู้ชนะกำรประกวด
วันที่ ๑๐ กันยำยน ๒๕๖๔ (เว็บไซต์ สกศ.)
๕.งำนพิธีมอบรำงวัล
วันที่ ๒๐ กันยำยน ๒๕๖๔
๖.เผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ดีเด่นบนเว็บไซต์และสื่อสังคม
วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔
ออนไลน์ ของ สกศ. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
๑๐. ใบสมัคร รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กาหนด
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ใบสมัคร
โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
เรื่อง “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0 ”
๑. ประเภทการสมัคร
 1. บุคคลทั่วไป/ทีม
 ๒. หน่วยงาน/องค์กร
โปรดระบุความประสงค์ในการสมัครเข้าแข่งขันในกลุ่มใด
 ๑. ปฐมวัย
 ๒.ประถมศึกษำ
 ๓. มัธยมศึกษำตอนต้น
 ๔. มัธยมศึกษำตอนปลำย
 ๕. อำชีวศึกษำ
 ๖. อุดมศึกษำ
 ๗. กำรศึกษำตำมอัธยำศัย
๒. ข้อมูลผู้สมัคร
 ๒.๑ ประเภทบุคคลทั่วไป/ ทีม
รั บ สมัครครู ผู้ บ ริ ห าร นั กเรียน นักศึกษา บุคคลทั่ว ไป สมัครเข้าร่ว มโครงการประกวด
ประเภทบุคคลทั่วไปหรือทีม (ทีมละไม่เกิน ๔ คน) สมาชิกในทีมไม่จาเป็นต้องอยู่สถาบันเดียวกัน และ
สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดไม่จากัดจานวน ดังนี้
บุคคลทั่วไป
ชื่อ-สกุล
อายุ
ปี เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
โทรศัพท์
โทรสาร

โทรศัพท์ (มือถือ)
E-mail :

ชื่อทีม
(๑) หัวหน้าทีม ชื่อ-สกุล
อายุ
ปี เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
โทรศัพท์
โทรสาร

โทรศัพท์ (มือถือ)
E-mail :

.

.

.
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(๒) ชื่อ-สกุล
อายุ
ปี เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
โทรศัพท์
โทรสาร

โทรศัพท์ (มือถือ)
E-mail :

.

(๓) ชื่อ-สกุล
อายุ
ปี เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
โทรศัพท์
โทรสาร

โทรศัพท์ (มือถือ)
E-mail :

.

(๔) ชื่อ-สกุล
อายุ
ปี เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
โทรศัพท์
โทรสาร

โทรศัพท์ (มือถือ)
E-mail :

.

 ๒.๒ ประเภทหน่วยงาน/องค์กร รับสมัครโรงเรียน สถานศึกษา หน่วยงาน องค์กร บริษัท ฯลฯ
สามารถส่งผลงานเข้าประกวดไม่จากัดจานวน
ชื่อโรงเรียน สถานศึกษา หน่วยงาน/องค์กร
เลขที่
ตรอก/ ซอย
ถนน
แขวง/ตาบล
เขต/อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
ผู้ประสานงาน ชื่อ -สกุล
โทรศัพท์ (มือถือ)
E-mail :
๓. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด
๓.๑ ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด
๓.๒ โปรดระบุความประสงค์ในการสมัครเข้าแข่งขันในกลุ่มเนื้อหาสาระของสื่อ ซึ่งมีวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ (Desired Outcomes of
Education : DOE) ข้อใด
 ๑. ผู้เรียนรู้ เพื่อสร้ำงงำนและคุณภำพชีวิตที่ดี
 ๒. ผู้รว่ มสร้ำงสรรค์นวัตกรรม เพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 ๓. พลเมืองที่เข้มแข็ง เพื่อสันติสุข
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๓.๓ สรุปแนวคิดหลัก เค้าโครงเรือ่ งโดยย่อ และรูปแบบการนาเสนอ (ไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A4)
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๔. เงื่อนไขและข้อตกลง
ผู้ส่งผลงานต้องถือปฏิบัติตามแนวทาง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ และผลงานทีส่ ่งเข้าประกวด
ให้เป็นลิขสิทธิ์ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สาหรับนาไปใช้ดาเนินการใด ๆ ได้ตามความเหมาะสม
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเข้ำใจและจะปฏิบัติตำมแนวทาง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการประกวด
ดังกล่าวข้างต้นทุกประการ
ลงชื่อ

ผู้สมัคร
(

)

ลงชื่อ

ผู้สมัคร
(

)

ลงชื่อ

ผู้สมัคร
(

)

ลงชื่อ

ผู้สมัคร
(

วันที่

)
/

/

หมายเหตุ ใบสมัครต้องใช้การพิมพ์เท่านั้น และโปรดตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ให้ถูกต้อง

