เกณฑ์การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
1. ระดับผู้เข้าประกวด
ครูผสู้ อนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. จานวนผู้เข้าประกวด
อปท. ส่งผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 1 ชิ้นงาน (ชิ้นงานละ 1 คน)
3. เวลาที่ใช้ในการประกวด
นาเสนอ และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการฯ ไม่เกิน 12 นาที / 1 สื่อ
4. วิธีการประกวด
4.1 สื่อนวัตกรรมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ 9 กลุ่ม ดังนี้
4.1.1 ปฐมวัย
4.1.2 ภาษาไทย
4.1.3 คณิตศาสตร์
4.1.4 การงานอาชีพ
4.1.5 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
4.1.6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.1.7 สุขศึกษาและพลศึกษา
4.1.8 วิทยาศาสตร์
4.1.9 ศิลปะ
4.2 ผู้เข้าประกวดต้องลงทะเบียนพร้อมทั้งจัดฉลากเพื่อจัดลาดับการแข่งขันก่อนเวลา 30 นาที
4.3 ให้ผู้เข้าประกวดส่งรายงานสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา จานวน 3 ชุด (พิมพ์ด้วยกระดาษ A 4) โดยส่งให้เทศบาล
นครเชียงรายภายในกาหนดการรับสมัคร (***ติดตามรายละเอียดการจัดส่งจากผู้จัดการประกวด)
4.4 ผู้เข้าประกวดจะต้องจับฉลากเพื่อจัดลาดับ ก่อนการประกวด 30 นาที
4.5 ผู้เข้าประกวดสามารถจัดเตรียมสื่อนวัตกรรมภายในห้อง ก่อนการประกวด 15 นาที
4.6 ผู้เข้าประกวดต้องนาเสนอสื่อนวัตกรรมต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการได้ซักถาม
4.7 ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลาที่กาหนด ให้
กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด)
5. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม 100 คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
1. รูปแบบการผลิตสื่อ
20
1.1 ออกแบบสื่ออย่างเป็นระบบ เนื้อหามีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนการเรียนรู้
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของนักเรียน
1.3 เป็นสื่อที่ไม่ลอกเลียนแบบผู้อื่นมาโดยตรง
1.4 เป็นสื่อที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน
2. คู่มือการผลิตและขั้นตอนการใช้สื่อ
20
2.1 มีเทคนิคและกระบวนการผลิตที่ชัดเจน
2.2 มีเนื้อหาสอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้
2.3 การนาเสนอสื่อเป็นไปตามลาดับขั้นตอนของหลักวิชาการ
2.4 ความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้น / ช่วงชั้น
2.5 มีคุณค่าและประโยชน์กับผู้สอน และผู้เรียน

-2เกณฑ์การให้คะแนน
3. สรุปรายงานผลการนาไปใช้
3.1 มีเอกสารรายงานผลการนาไปใช้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
3.2 มีเอกสารเผยแพร่เป็นรูปธรรมเป็นที่ยอมรับและตรวจสอบได้
3.3 มีเอกสารแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เกิดจาการใช้สื่อ
3.4 รายงานการใช้จัดทาเพื่อแสดงผล และยืนยันประโยชน์ของสื่อต่อการเรียนการสอน
*** มิใช่จัดทาเพื่อการประกวดสื่อเท่านั้น
4. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
4.1 มีความทันสมัยแปลกใหม่
4.2 มีความคงทน ประหยัด หาง่ายในท้องถิ่น
4.3 ใช้ประกอบการสอนได้ง่ายและสะดวก
4.4 การจัดแสดงเรียบง่าย และมีคุณค่า
5. การนาเสนอต่อคณะกรรมการ
5.1 ความเหมาะสมของเวลาในการนาเสนอ
5.2 มีเทคนิคในการนาเสนอที่เหมาะสมน่าสนใจ
5.3 มีความมั่นใจชัดเจนในการตอบคาถาม
5.4 บุคลิกภาพ ท่วงที วาจาของผู้รายงาน

คะแนน
20

20

20

หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
6. รางวัลการประกวด
- รางวัลเหรียญทอง
- รางวัลเหรียญเงิน
- รางวัลเหรียญทองแดง
- รางวัลชมเชย
- เข้าร่วมแข่งขัน

ได้คะแนน 80 คะแนน ขึ้นไป
ได้คะแนน 70-79 คะแนน
ได้คะแนน 60-69 คะแนน
ได้คะแนน 50-59 คะแนน
ได้คะแนนต่ากว่า 50 คะแนน

ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง
ได้รับเกียรติบัตร ระดับชมเชย
ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมแข่งขัน
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(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
1. ระดับผู้เข้าประกวด
ครูผู้ดูแลเด็ก หรือผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. จานวนผู้เข้าประกวด
ไม่จากัดจานวนชิ้นงาน
3. เวลาที่ใช้ในการประกวด
นาเสนอ และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการฯ ไม่เกิน 12 นาที / 1 สื่อ
4. วิธีการประกวด
4.1 ให้ผู้เข้าประกวดส่งรายงานสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา จานวน 3 ชุด (พิมพ์ด้วยกระดาษ A 4) โดยส่งให้
คณะกรรมการก่อนการประกวดแข่งขัน ภายในวันเวลาที่ผู้จัดการประกวดกาหนด (ติดตามรายละเอียด
การจัดส่งจากผู้จัดการประกวด)
4.2 ผู้เข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนพร้อมทั้งจับฉลากเพื่อจัดลาดับการแข่งขัน ก่อนการประกวด 30 นาที
4.3 ผู้เข้าประกวดสามารถจัดเตรียมสื่อนวัตกรรมภายในห้อง ก่อนการประกวด 15 นาที
4.4 ผู้เข้าประกวดต้องนาเสนอสื่อนวัตกรรมต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการได้ซักถาม
4.5 ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน 30 นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลาที่กาหนด
ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด)
5. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม 100 คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
1. รูปแบบการผลิตสื่อ
20
1.1 ออกแบบสื่ออย่างเป็นระบบ เนื้อหามีความสัมพันธ์สอดคล้องกับการส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กเล็ก
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเล็ก
1.3 เป็นสื่อที่ไม่ลอกเลียนแบบผู้อื่นมาโดยตรง
1.4 เป็นสื่อที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กเล็ก
2. คู่มือการผลิตและขั้นตอนการใช้สื่อ
2.1 มีเทคนิคและกระบวนการผลิตที่ชัดเจน
2.2 มีเนื้อหาสอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2.3 การนาเสนอสื่อเป็นไปตามลาดับขั้นตอนของหลักวิชาการ
2.4 ความยากง่ายเหมาะสมกับเด็กเล็ก
2.5 มีคุณค่าและประโยชน์กับผู้สอน และเด็กเล็ก

20
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3. สรุปรายงานผลการนาไปใช้
3.1 มีเอกสารรายงานผลการนาไปใช้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
3.2 มีเอกสารเผยแพร่เป็นรูปธรรมเป็นที่ยอมรับและตรวจสอบได้
3.3 มีเอกสารแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เกิดจาการใช้สื่อ
3.4 รายงานการใช้จัดทาเพื่อแสดงผล และยืนยันประโยชน์ของสื่อต่อการเรียน
การสอน
*** มิใช่จัดทาเพื่อการประกวดสื่อเท่านั้น
4. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
4.1 มีความทันสมัยแปลกใหม่
4.2 มีความคงทน ประหยัด หาง่ายในท้องถิ่น
4.3 ใช้ประกอบการสอนได้ง่ายและสะดวก
4.4 การจัดแสดงเรียบง่าย และมีคุณค่า
5. การนาเสนอต่อคณะกรรมการ
5.1 ความเหมาะสมของเวลาในการนาเสนอ
5.2 มีเทคนิคในการนาเสนอที่เหมาะสมน่าสนใจ
5.3 มีความมั่นใจชัดเจนในการตอบคาถาม
5.4 บุคลิกภาพ ท่วงที วาจาของผู้รายงาน

คะแนน
20

20

20

หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
6. รางวัลการประกวด
- รางวัลเหรียญทอง
- รางวัลเหรียญเงิน
- รางวัลเหรียญทองแดง
- รางวัลชมเชย
- เข้าร่วมแข่งขัน

ได้คะแนน 80 คะแนน ขึ้นไป
ได้คะแนน 70-79 คะแนน
ได้คะแนน 60-69 คะแนน
ได้คะแนน 50-59 คะแนน
ได้คะแนนต่ากว่า 50 คะแนน

ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง
ได้รับเกียรติบัตร ระดับชมเชย
ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมแข่งขัน
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