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ระเบียบการให้รางวัล 
สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 

สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
(กุมภาพันธ์ 2562) 

 

 
ข้อท่ี 1   วัตถุประสงค์ 
 1.1  เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนท่ีมีสื่อ
  และนวัตกรรมการศึกษาสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และปฏิบัติจน
  เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน 
 1.2  เพ่ือส่งเสริมขวัญและกําลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีปฏิบัติงาน มีผลงานสื่อ
  และนวัตกรรมการศึกษาดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 
 1.3  เพ่ือยกย่อง เชิดชูเกียรติคุณ ให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีสร้างประโยชน์ใน
  ด้านการศึกษาให้กับโรงเรียน และโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 
        1.4  เพ่ือให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 
 1.5  เพ่ือใช้สื่อและนวัตกรรมการศึกษาท่ีได้รับรางวัล ให้เป็นประโยชน์ในการเผยแพร่ต่อไป 
 
ข้อท่ี 2   รางวัล  
         2.1 สื่อและนวัตกรรมการศึกษา จะได้รับการประกาศเกียรติคุณ และรางวัลในแต่ละ      
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 
 2.1.1  รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม คะแนนสูงสุดในกลุ่มเหรียญทอง ได้รับเกียรติบัตร
  เหรียญทองยอดเยี่ยม เงินจํานวน 10,000 บาท จํานวน 1 รางวัล 
 2.1.2   รางวัลเหรียญทอง ได้คะแนน 85 คะแนน ข้ึนไป ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง เงิน
  จํานวน 5000 บาท จํานวนรางวัลตามผลการประเมิน 
 2.1.3  รางวัลเหรียญเงิน ได้คะแนน 80-84 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน        
  เงินจํานวน 3,000 บาท จํานวนรางวัลตามผลการประเมิน 
 2.1.4   รางวัลเหรียญทองแดง ได้คะแนน 70-79 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรเหรียญ 
  ทองแดง เงินจํานวน 2,000 บาท จํานวนรางวัลตามผลการประเมิน 
 2.1.5  เกียรติบัตรเข้าร่วม  ได้คะแนน 60-69 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม จํานวนเกียติบัตร
  ตามผลการประเมิน 
 
ข้อท่ี 3  จํานวนรางวัล ประกอบด้วย ส่ือนวัตกรรมทางการศึกษาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ 9 กลุ่ม 

ดังนี้ 
     3.1    ปฐมวัย เหรียญทองยอดเยี่ยม 1 รางวัล และอ่ืนๆ ตามผลการประเมิน 
     3.2    ภาษาไทย เหรียญทองยอดเยี่ยม 1 รางวัล และอ่ืนๆ ตามผลการประเมิน 
     3.3    คณิตศาสตร์ เหรียญทองยอดเยี่ยม 1 รางวัล และอ่ืนๆ ตามผลการประเมิน 
     3.4    การงานอาชีพ เหรียญทองยอดเยี่ยม 1 รางวัล และอ่ืนๆ ตามผลการประเมิน 
     3.5     ภาษาต่างประเทศ เหรียญทองยอดเยี่ยม 1 รางวัล และอ่ืนๆ ตามผลการประเมิน 
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 3.6  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เหรียญทองยอดเยี่ยม 1 รางวัล และอ่ืนๆ ตามผล
  การประเมิน  
     3.7    สุขศึกษาและพละศึกษา เหรียญทองยอดเยี่ยม 1 รางวัล และอ่ืนๆ ตามผลการ 
  ประเมิน       
     3.8    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหรียญทองยอดเยี่ยม 1 รางวัล และอ่ืนๆ ตามผลการ

ประเมิน 
 3.9    ศิลปะ เหรียญทองยอดเยี่ยม 1 รางวัล และอ่ืนๆ ตามผลการประเมิน 
 
ข้อท่ี 4  ข้ันตอนการพิจารณาคัดเลือกส่ือและนวัตกรรมการศึกษา ของสมาพันธ์สมาคมฯ 

4.1 ข้ันตอนการพิจารณาคัดเลือกของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 
4.1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ และดําเนินการคัดเลือกผลงานสื่อและนวัตกรรม

การศึกษาภายในโรงเรียนตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
4.1.2 ผลงานท่ีได้รับการคัดเลือก ให้ผู้เป็นเจ้าของผลงานดําเนินการจัดทํารายงานตาม

แบบรายงานขอรับรางวัลผลงานสื่อและนวัตกรรมการศึกษาตามรูปแบบท่ี
สมาพันธ์สมาคมฯ กําหนด ท้ังตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2 

4.1.3 จัดส่งรายงาน และสื่อและนวัตกรรมการศึกษาให้คณะกรรมการประเมินสื่อและ
 นวัตกรรมการศึกษา ของสมาพันธ์สมาคมฯ 

4.2 ข้ันตอนการพิจารณาคัดเลือกของสมาพันธ์สมาคมฯ 
4.2.1 คณะกรรมการคัดเลือกสื่อและนวัตกรรมการศึกษา ของสมาพันธ์สมาคมฯ  

  พิจารณาเอกสารและสื่อนวัตกรรมการศึกษาของผู้สมัคร 
4.2.2 คณะกรรมการ ร่วมกับภราดาท่ีได้รับการแต่งต้ังจากนายกสมาพันธ์ฯ สัมภาษณ์

  ผู้สมัครท่ีสื่อนวัตกรรมการศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เข้ารอบ  ณ  สถานท่ี 
  กําหนด 

4.2.3 ประกาศผลการประเมินสื่อและนวัตกรรมการศึกษา 
4.2.4 มอบเกียรติบัตร และรางวัลให้กับครู บุคลากรทางการศึกษาท่ีสื่อนวัตกรรม

  การศึกษาได้รับรางวัล ตามวันและสถานท่ี ท่ีกําหนด 
 
ข้อท่ี 5  คณะกรรมการประเมินส่ือและนวัตกรรมการศึกษาของสมาพันธ์สมาคมฯ 
         5.1  นายกสมาพันธ์สมาคมฯ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ประธาน 
         5.2  ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา จํานวน 4 ท่าน กรรมการ 
         5.3  บุคลากรในเครือมูลนิธิฯ จํานวน 1 คน เลขานุการ/ผู้ประสานงาน 
 

       หน้าท่ี 
 

       1)  ประเมินสื่อนวัตกรรมการศึกษารอบท่ี 1 จากการพิจารณาสื่อนวัตกรรมการศึกษา และ
เอกสารต่างๆ  ของผู้สมัคร โดยคณะกรรมการท่ีสมาพันธ์ฯ แต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจํานวน 4 
ท่าน คัดเลือกสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาจากผลการประเมินท่ีคะแนนไม่ตํ่ากว่า 70 คะแนนจาก 100 
คะแนนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้ 
         1.  ปฐมวัย จํานวน ตามผลการประเมินตามเกณฑ์ 
     2.  ภาษาไทย จํานวน ตามผลการประเมินตามเกณฑ์ 
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     3.  คณิตศาสตร์ จํานวน ตามผลการประเมินตามเกณฑ์ 
     4.   การงานอาชีพ จํานวน ตามผลการประเมินตามเกณฑ์ 
     5.  ภาษาต่างประเทศ จํานวน ตามผลการประเมินตามเกณฑ์
 6. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน ตามผลการประเมินตามเกณฑ์    
 7.   สุขศึกษาและพละศึกษา         จํานวน ตามผลการประเมินตามเกณฑ์    
 8.   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน ตามผลการประเมินตามเกณฑ์ 
 9.   ศิลปะ จํานวน ตามผลการประเมินตามเกณฑ์ 
       2) การประเมินรอบท่ี 1  

2.1 บุคลากรท่ีผลงานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาได้คะแนนระหว่าง 60 - 69 ได้รับ
เกียรติบัตรเข้าร่วม คะแนนระหว่าง 70 – 79 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดงและเงินจํานวน 
2,000 บาท คะนนระหว่าง 80 – 84 คะแนน ได้รับได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงินและเงินจํานวน 3,000 
บาท โดยไม่ต้องนําเสนอผลงานและการสัมภาษณ์  

2.2 บุคลากรท่ีผลงานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาได้คะแนนต้ังแต่ 85 คะแนนข้ึนไป 
ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองและเงินจํานวน 5,000 บาท และผ่านเข้ารอบ 2 เพ่ือพิจารณารับรางวัลท่ี
สูงข้ึนคือรางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม ประเภทละ 1 รางวัล โดยรับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม
และเงินจํานวน 10,000 บาท  
 3) การประเมินรอบ 2  
  3.1 จากการนําเสนอผลงานและการสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการท่ีสมาพันธ์ ฯ แต่งต้ัง
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 4 ท่าน ท่ีนายกสมาพันธ์ฯ แต่งต้ัง สัมภาษณ์  ณ  สถานท่ีกําหนด 
  3.2 การคัดเลือกสื่อและนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือให้รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม ให้นํา
คะแนนจากการประเมินรอบท่ี 1 ท่ีได้ ปรับเป็น 80 คะแนน และคะแนนจากการนําเสนอผลงานและ
การสัมภาษณ์อีก 20 คะแนน รวมกันเป็นคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับ
รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม 
  3.3 ผู้ท่ีไม่ได้มานําเสนอผลงานและสัมภาษณ์ตามวันท่ีกําหนดถือว่าได้สละสิทธ์การรับ
รางวัลทุกรางวัล 
  4) ประกาศผลการให้รางวัล ให้ประกาศตามจํานวนท่ีได้รับ   
 
ข้อท่ี 6  คณะกรรมการคัดเลือกส่ือและนวัตกรรมการศึกษาของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ประจํา
โรงเรียน 
 ให้นายกสมาคมผู้ปกครองและครูของแต่ละโรงเรียนทําหนังสือขอความร่วมมือกับ
ผู้ อํานวยการโรงเรียนในการแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกสื่อและนวัตกรรมการศึกษา และ
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานสื่อและนวัตกรรมการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเข้า
ร่วมการขอรับรางวัลจากสมาพันธ์ฯ โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ ประกอบด้วย 
         6.1  ผู้อํานวยการ ประธาน 
         6.2  คณะภราดา กรรมการ 
         6.3  คณะกรรมการท่ีปรึกษาผู้อํานวยการ  กรรมการ 
         6.4  ตัวแทนคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ                กรรมการ 
         6.5 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ กรรมการ/เลขานุการ 
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 ท้ังนี้โรงเรียนอาจแต่งต้ัง คณะกรรมการได้ตามความเหมาะสม แต่ให้คํานึงถึงบุคคล
ดังกล่าวข้างต้น เป็นสําคัญ 
 

       หน้าท่ี 
 

         1)   คัดเลือก/ส่ง สื่อและนวัตกรรมการศึกษาของครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
ตามเกณฑ์/คุณสมบัติท่ีกําหนด ในแต่ละประเภทตามจํานวนรางวัลในข้อ 3 (แต่ละโรงเรียนส่ง
ประเภทละไม่เกิน 2  ผลงาน เท่านั้น) 
        2)   ประสานผู้ได้รับการคัดเลือกผลงานให้จัดทํารายงานผลงานและแบบรายงานผลงานของ
ผู้สมัคร 
        3)   จัดส่งสื่อนวัตกรรมการศึกษา/เอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ ให้ประธานดําเนินการสรรหาสื่อและ
นวัตกรรมการศึกษา  ตามประกาศในแต่ละปี  ดังนี้ 
 3.1   แบบรายงานผลงานเพ่ือขอรับรางวัล สื่อและนวัตกรรมการศึกษา 
 3.2   สื่อนวัตกรรมการศึกษา และเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 3.3   ผลงานประกอบท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนางานท่ีเสนอขอรับการประเมินฯ (ถ้ามี) 
         4)   ประสานการจัดทํา การนําเสนอผลงานโดยใช้วีดีทัศน์ (เวลาประมาณ 10-15 นาที) 
ประกอบการสัมภาษณ์ ณ สถานท่ีกําหนด  (กรณีได้รับการพิจารณาเข้ารอบ 2) ซ่ึงวีดีทัศน์นี้จะนํามาใช้
ในการเผยแพร่ผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับรางวัลให้กับโรงเรียนอ่ืนๆ ในเครือ
มูลนิธิฯ ต่อไปตามวัตถุประสงค์ของการให้รางวัล 
         5)  ประสานการจัดทําการนําเสนอผลงาน (เวลาประมาณ 3-4 นาที) กรณีได้รับรางวัลสื่อและ
นวัตกรรมการศึกษาของสมาพันธ์ฯ เพ่ือนําเสนอในพิธีมอบรางวัล 
 
ข้อท่ี 7   คุณลักษณะเบ้ืองต้นของครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ส่งส่ือและนวัตกรรม 
       7.1   เป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีและได้รับการบรรจุเป็นบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ        
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
       7.2   มีระยะเวลาการปฏิบัติหน้าท่ีต่อเนื่องในคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยไม่น้อย
กว่า 1 ปี 
 7.3   สื่อและนวัตกรรมการศึกษา เป็นผลงานของผู้สมัคร โดยได้ใช้ในการเรียนการสอนและ
มีประสิทธิภาพ 
 7.4 ครู หมายถึง  ผู้สอนต้ังแต่ 12 คาบ ข้ึนไป 

บุคลากรทางการศึกษา  หมายถึง ผู้สนับสนุนการศึกษา ซ่ึงเป็นผู้ทําหน้าท่ีให้บริการ หรือ
ปฏิบัติงานเก่ียวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหาร
การศึกษา และปฏิบัติงานอ่ืน ในหน่วยงานการศึกษา 

 

 
ข้อท่ี 8  ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับรางวัลสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาระดับเหรียญทอง
และเหรียญทองยอดเยี่ยมในแต่ละปีการศึกษา ให้เตรียมเนื้อหาการบรรยายการนําเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติงานสู่คุณภาพ ตามนวัตกรรมหรือแนวทางของตนเอง โดยฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ จะจัดช่วงเวลา
การนําเสนอตามโอกาสท่ีเหมาะสมในแต่ละปีการศึกษา และสมาพันธ์ฯ ให้ค่าตอบแทนตามความ
เหมาะสม 
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ข้อท่ี 9 รางวัลสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ให้มีการให้รางวัลในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดย
ให้จัดสลับกับการประกวดผู้ร่วมบริหาร ครู  ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นฯ 
 

 
       ประกาศ ณ วันท่ี ....... เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
 
 
                                               ลงชื่อ          
                            (นายสนั่น  อังอุบลกุล) 

                         นายกสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนในเครือ 
                           มูลนธิคิณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
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แบบขอรับรางวัล สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา  
สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครโูรงเรียนในเครือมลูนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  

ปีการศึกษา ……… 
กลุ่มสาระการเรียนรู้........................................................ 

 
คําชี้แจง : ขอให้ผู้สมัครจัดทําแบบรายงานตามหัวข้อของแบบรายงานท้ังใน ตอนท่ี 1  และตอนท่ี 2 
 
ตอนท่ี 1    ประวัติบุคลากร 
1. โรงเรียนท่ีสังกัด...................................................................................................................................................... 
2. ช่ือ – นามสกุล.......................................................................................................................................................  
3.  เกิดวันท่ี........................ เดือน.......................................... พ.ศ. ............................. อายุ ................................. ปี 
4.  ปฏิบัติหน้าท่ีในโรงเรียนครั้งแรก วันท่ี ........................... เดือน........................................พ.ศ. ............................ 
     ได้รับการบรรจุเมื่อวันท่ี ................................. เดือน................................................ พ.ศ. .................................. 
      รวมระยะเวลาในการปฏิบัตหิน้าท่ีติดต่อกันในโรงเรียน................................................ ปี 
5.  ตําแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน...................................................................................................................................... 
     สอนวิชา ............................................................................. ระดบัช้ัน..................................................................        
 
ชื่อผลงานท่ีส่งเข้าประกวด........................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................... 
โปรดระบุช่ือและจํานวน เอกสาร/สื่อ/อุปกรณ์ท่ีส่งเข้าประกวด (ส่งมาพร้อมกับใบสมัคร) 

1) …………………………………………………………………………………………………จํานวน………………………................... 
2) …………………………………………………………………………………………………จํานวน………………………................... 
3) …………………………………………………………………………………………………จํานวน………………………................... 
4) …………………………………………………………………………………………………จํานวน………………………................... 
5) …………………………………………………………………………………………………จํานวน………………………................... 
 

             ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและหลักฐานท่ีได้แนบมาท้ังหมดมีความถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 
(ลงช่ือ)........................................................หัวหน้ากลุ่มสาระ/ปฐมวัย         (ลงช่ือ)..............................................................ผู้สมัคร 
        (.......................................................)                                   (................................................................) 
 
(ลงช่ือ)........................................................หัวหน้าฝ่ายวิชาการ             (ลงช่ือ)..........................................................ผู้อํานวยการ 
        (........................................................)                                           (...........................................................)      

รูปถ่าย 
ขนาด 
1 น้ิว 
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ตอนท่ี 2  แบบรายงานผลงานส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษา 
ประเภทของส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษาประเภท 
 ���� ส่ิงพิมพ์ ���� เทคโนโลยี 
 ���� ส่ือประสม(Multimedia) ���� ส่ิงประดิษฐ์ วัสดุ อุปกรณ์ 
ชื่อเจ้าของผลงาน............................................................................................................................................. 
กลุ่มสาระ........................................................................................................................................................ 
รายวิชา........................................................................................................................................................... 
ระดับชั้น.......................................................................................................................................................... 
(รายงานความยาว 1-3 หน้ากระดาษ) 
รายละเอียดประกอบด้วย 

1. การออกแบบสื่อกับระบบการเรียนการสอน 
2. การผลิตและข้ันตอนการใช้สื่อ 
3. วัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการผลิต 
4. การประเมินผลการใช้ 
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เกณฑ์การประเมินส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษา 
โรงเรียนเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

        การประเมินกําหนดการประเมิน 2 ด้าน ดังนี้ 
       1.  ด้านคุณลักษณะเบ้ืองต้นของผู้สมัคร 

รายการประเมิน ผลการประเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.1 ได้รับการบรรจุเป็นบุคลากรโรงเรียนในเครือมลูนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่ง 
       ประเทศไทย 
1.2  มีระยะเวลาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีตอ่เน่ืองในโรงเรียนเครือมลูนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 
       แห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
1.3  สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาเป็นผลงานของผู้สมัคร โดยได้ใช้ในการ

เรียนการสอนและมีประสิทธิภาพ 

 
.................. 

 
.................. 

 
…………….. 

 
................. 

 
................ 

 
……………. 

 

        2.  ด้านผลงานตามเกณฑ์ท่ีกําหนด (100 คะแนน) 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได้ 
หมายเหตุ 

1. การออกแบบส่ือกับระบบการเรียนการสอน(Instructional 
design)  

(30)   

1.1 กําหนดวัตถุประสงค์และระดับผู้เรียนชัดเจน  3   

1.2 การออกแบบเป็นระบบนําเสนอถูกต้องตามลําดับข้ันของประเภท
สื่อนั้น ๆ  

3   

1.3 มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ  3   

1.4 การออกแบบสนองตอบความแตกต่างระหว่างบุคคล  3   

1.5 ให้โอกาสผู้เรียนได้แสดงออกและเกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  3   

1.6 มีกิจกรรมการฝึกปฏิบัติหรือแบบฝึกหัดและการประเมินท่ี
ครอบคลุมจุดประสงค์  

3   

1.7 สามารถบูรณาการใช้กับการเรียนการสอนได้หลากหลาย 3   

1.8 ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์  3   

1.9 เอกสารคู่มือการใช้สื่อเหมาะสมชัดเจน 3   

1.10 ระยะเวลาในการใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม 3   

การออกแบบหน้าจอ(Screen Design) * เพ่ิมเฉพาะส่ือ ICT/ส่ือ
ประสม 

   

1.11 การจัดวางองค์ประกอบได้สัดส่วน สวยงาม ง่ายต่อการใช้ 3   

1.12 รูปแบตัวอักษรมีขนาด สี ชัดเจน อ่านง่ายและเหมาะสมกับ
ผู้เรียน 

3   

1.13 การเลือกใช้สีมีความเหมาะสมและกลมกลืน 3   

1.14 การสื่อความหมายสอดคล้องกับแนวของเนื้อหา(Theme) 3   

1.15 ปุ่ม (Button) สัญรูป (Icon) ข้อความหรือแถบข้อความหรือ 3   
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได้ 
หมายเหตุ 

รูปภาพชัดเจนเหมาะสมถูกต้อง สื่อสารกับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 
ปรับเป็น 30 คะแนน โดย 
รวมคะแนน 1.1 - 1.15  = ………..* 0.667 

   

2. การผลิตและข้ันตอนการใช้ส่ือ  (20)   

2.1 มีเทคนิคและกระบวนการผลิตท่ีชัดเจน  4   

2.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้  4   

2.3 การใช้สื่อเป็นไปตามลําดับข้ันตอนของหลักวิชาการ  4   

2.4 ความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้น / ช่วงชั้น  4   

2.5 มีคุณค่าและประโยชน์กับผู้สอน และผู้เรียน  4   

3. วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต  (20)   

3.1 มีความทันสมัยแปลกใหม่  5   

3.2 มีความคงทน  5   

3.3 ใช้ประกอบการสอนได้ง่ายและสะดวก  5   

3.4  เหมาะสมกับเนื้อหาท่ีใช้ 5   

4. การประเมินผลการใช้  (30)   

4.1 มีการทดลองใช้  ปรับปรุง  พัฒนา 6   

4.2 มีการหาประสิทธิภาพของสื่อ 6   

4.3 มีการประเมินและมีเอกสารรายงานผลการนําไปใช้ท่ีถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 

6   

4.4 มีเอกสารเผยแพร่เป็นรูปธรรมเป็นท่ียอมรับและตรวจสอบได้ 6   

4.5 มีเอกสารแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเกิดจากการ
ใช้สื่อ 

6   

รวมท้ังหมด 100   
ปรับเป็น 80 คะแนน (คะแนนท่ีได้ * 0.8) 80   

การนําเสนอต่อคณะกรรมการ 

เกณฑ์การประเมนิ 
คะแนน

เตม็ 

คะแนน

ที�ได้ 
หมายเหตุ 

1. ความเหมาะสมของเวลาในการนําเสนอ 4   
2. มีเทคนิคในการนําเสนอท่ีเหมาะสมน่าสนใจ 4   
3. มีความม่ันใจชัดเจนในการตอบคําถาม 4   
4. บุคลิกภาพ ท่วงที วาจาของผู้รายงาน 4   
5. ผลงานนําเสนอมีประสิทธิภาพตรงกับการเขียนรายงาน 4   

รวม 20   
คะแนนท่ีได้จากรอบท่ี 1 80   

รวมคะแนนท้ังส้ิน 100   
 


