
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสาร การจัดงานการประกวดแข่งขัน 
ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

และทักษะในศตวรรษที่ 21 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
  

ในปี 2558 ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) จะเข้ามามีบทบาทส าคัญในการด าเนินงานของทุก

ภาคส่วนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมทั้งด้านการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นความจ าเป็นในการสร้างความตระหนักรู้ และความ

เข้าใจเชิงลึก เพ่ือการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์ของบุคลากรในสังกัด จึงได้ด าเนินการโครงการ

พัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนให้กับโรงเรียน ตั้งแต่ปี 2552  

ในปี 2556 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้
ด าเนินโครงการประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เพ่ือเป็นเวทีให้นักเรียน ครู 
ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และส านักงานเขตพ้ืนที่ได้แสดงศักยภาพในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนแห่งอาเซียนและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
อย่างต่อเนื่อง 
 

       ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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หลักการและเหตุผล 
นับตั้งแต่สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Nations) 

ได้มีการประชุมสุดยอดอาเซียนเมื่อปี พ.ศ.2550 (ค.ศ.2007) ได้ตกลงให้เร่งรัดการจัดตั้งประชาคมอาเซียนให้แล้ว
เสร็จเร็วขึ้นอีก 5 ปี คือ ภายในปี พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) ซึ่งมีการลงนามรับรอง “ร่างกฎบัตรอาเซียน” (ASEAN 
Charter) เพ่ือใช้เป็นกติกาในการอยู่ร่วมกันที่เน้นความยึดมั่นในหลักการแห่งประชาธิปไตยหลักนิติธรรมและธรร
มาภิบาล การเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน ที่จะน าไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวของ
อาเซียนดังค าขวัญที่ว่า “One Vision, One Identity, One Community” ส่งผลให้เกิดความพยายามในการ
ขับเคลื่อน และเตรียมการเพ่ือก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ให้ทันตามก าหนดเวลาดังกล่าวในทุกมิติอย่างเป็น
รูปธรรมและจริงจังมากยิ่งขึ้น ได้มีการรับรองเอกสาร “วิสัยทัศน์อาเซียน 2020” (ASEAN Vision 2020) ในปี 
พ.ศ. 2540 (ค.ศ.1997) เพ่ือพัฒนาอาเซียนไปสู่ “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) ให้เป็นผลส าเร็จ
ภายในปี 2563 (ค.ศ. 2020) และเห็นชอบให้มีการร่าง “กฎบัตรอาเซียน” เพ่ือเป็น“ธรรมนูญ” การบริหาร
ปกครองกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10 ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นความจ าเป็นในการสร้างความตระหนักรู้ และความ
เข้าใจเชิงลึก เพ่ือการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์ของบุคลากรในสังกัด จึงได้ด าเนินการโครงการ
พัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนให้กับโรงเรียน ตั้งแต่ปี 2552 เช่น โครงการ Spirit of ASEAN 
โครงการ Education Hub เป็นต้น เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถให้กับนักเรียน ครู และ
บุคลากรศึกษาให้สามารถรับมือและเห็นคุณค่าการรวมตัวบนความหลากหลายของชาติพันธุ์ของประชาคมอาเซียน
ได้ ในขณะเดียวกัน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เล็งเห็นว่า การจัดการจัดการเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะเสริมสร้างคุณลักษณะนักเรียนแห่งอาเซียนและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ได้  ซึ่งการประกวดและแข่งขันจะเป็นเวทีที่ช่วยให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้แสดงศักยภาพของตนเอง ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
รวมทั้งการพัฒนาทักษะทางวิชาการในด้านอ่ืนๆ อีกด้วย ดังนั้น ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้จัด
โครงการประกวดและแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 
21ให้กับสถานศึกษา โดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นการประกวดและแข่งขันทางวิชาการที่เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน1  

 
 

                                                           
1 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธกิำร. กำรบรรยำยทำงวิชำกำรเพื่อสร้ำงควำมตระหนักเร่ือง กำรก้ำวสูประชำคมอำเซียน. 

การจัดงานการประกวดแข่งขัน 
ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

และทักษะในศตวรรษที่ 21  
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วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21  และคุณลักษณะเด็กไทยสู่ประชาคมอาเซียน2 
2) เพ่ือให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจากทุกสังกัดทั่วประเทศ

สามารถบูรณาการเก่ียวกับประชาคมอาเซียนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
 
แนวทางด าเนินงาน 

การประกวดแข่งขัน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ เปิดโอกาสให้นักเรียน ครู  ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ 
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ กระบวนการคิด และกระบวนการเรียนรู้ระหว่างกันและกัน และเป็นกิจกรรมนอก
ห้องเรียนที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จึงเปิดโอกาสให้นักเรียน ครู  ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์จากสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน
ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนอย่างทั่วถึง โดยก าหนดกรอบการด าเนินงานการประกวด
แข่งขัน ดังนี้  

 
1. ระดับของการประกวดแข่งขัน แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้  

1.1 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   

1.2 ระดับภูมิภาค จ านวน 4 ภูมิภาค ดังนี้ 
 ภาคกลาง  ณ  จังหวัดชลบุร ี
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ  จังหวัดขอนแก่น 
 ภาคใต้   ณ  จังหวัดตรัง 
 ภาคเหนือ  ณ  จังหวัดเชียงใหม่ 
1.3 ระดับประเทศ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นเจ้าภาพในการจัดการประกวด 

แข่งขัน 
2. ประเภทของการประกวดแข่งขัน แบ่งเป็น 3 รายการ 
   2.1 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ของนักเรียนเกี่ยวกับโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและ
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  
 2.2 การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate) ตามโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
  2.3 การประกวดนวัตกรรมเก่ียวกับโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 ให้กับสถานศึกษา ส าหรับครู ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์จากท่ัวประเทศ  
 

                                                           
2 ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
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3. ก าหนดเวลาและการจัดส่งผลงาน 
 

ระดับ จัดการประกวดแข่งขัน ส่งผลงานให้กับระดับต่อไป 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระดับภูมิภาค 

ภายในเดือนมิถุนายน 
ภายในเดือนสิงหาคม 

10 กรกฎาคม 2556 
10 กันยายน 2556 

 
การจัดส่งผลงาน 

1. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
1.1 จัดท าแบบรายงาน ตามแบบ A1 และ A3 สรุปรายชื่อผู้ชนะการประกวดแข่งขัน(เฉพาะล าดับที่ 1) 

ในแต่ละประเภท  
1.1.1 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ภาษาไทย 

  1.1.2 การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ 
  1.1.3 การประกวดนวัตกรรมประเภทต่างๆ 
ส่งไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นเจ้าภาพระดับภูมิภาค ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 
 ภาคเหนือ   จังหวัดเชียงใหม่ (สพป.เชียงใหม่ เขต 3) 
 ภาคกลางและตะวันออก  จังหวัดชลบุรี (สพป.ชลบุรี เขต 3) 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดขอนแก่น (สพป.ขอนแก่น เขต 1) 
 ภาคใต้    จังหวัดตรัง (สพป.ตรัง เขต 1) 
 1.2 จัดท าแบบรายงาน ตามแบบ A2 และ A4 ส่งไปยังส านักนวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 
 
2. ระดับภูมิภาค :  

2.1 จัดท าแบบรายงาน B1 – B4 โดยแบบ B1 และ B3 สรุปรายชื่อผู้ชนะการประกวดแข่งขัน (เฉพาะ
ล าดับที่ 1 และ 2) ในแต่ละประเภท  

2.1.1 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ภาษาไทย 
  2.1.2 การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ 
  2.1.3 การประกวดนวัตกรรมประเภทต่างๆ  
ส่งไปยังส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ภายในวันที่ 15 
กันยายน 2556  อนึ่ง การประกวดนวัตกรรมทุกประเภทที่ได้รับรางวัลระดับ Bronze ขึ้นไป ขอให้รวบรวมบทสรุป
ของผลงาน ใส่แผ่น CD-ROM โดยแยกโฟลเดอร์ตามระดับรางวัล 
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กิจกรรม      การแข่งขันการพูด “พาทีสร้างสรรค์”  เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
                 และทักษะในศตวรรษที่ 21 
วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในด้านการรู้จักอาเซียน   
การเห็นคุณค่าอัตลักษณ์และความหลากหลาย  การเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น  การส่งเสริม 
ความเสมอภาคและความยุติธรรม  และการท างานร่วมกันเพ่ืออนาคตที่ยั่งยืนและมั่นคง 

2. เพ่ือส่งเสริมทักษะด้านการพูดเป็นหมู่คณะเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและ
ทักษะในศตวรรษที่ 21  โดยเน้นเนื้อหา และการใช้ถ้อยค าภาษาเชิงสร้างสรรค์ 

นิยาม              การพูด“พาทีสร้างสรรค์” 
                      หมายถึง  การพูดเป็นคณะ  ที่เน้นเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์  โดยใช้ถ้อยค าที่ดีงาม  ไพเราะ 
                      สละสลวย  คมคาย  ชัดเจน  ถูกต้องและมีเหตุผล  สามารถโน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตาม 
                      กระตุ้นให้เกิดความม่ันใจ  หรือยินดีที่จะให้ความร่วมมือและให้ความรู้สึกที่มีความสุข 
                      ทั้งผู้พูดและผู้ฟัง 
รูปแบบการพูด   เป็นการพูดที่มีรูปแบบผสมผสานระหว่างการพูดสุนทรพจน์และการโต้วาที  แบ่งเป็น            
                     2  ทีม  ได้แก่  ทีมสร้างและทีมสรรค์  โดยแต่ละทีมมีสมาชิกรวม  3  คน  ประกอบด้วย  
                     หวัหน้าทีม และสมาชิกคนที่ 1, 2  ซึ่งมีขั้นตอนการพูดดังนี้ 

1) ประชุมทีมก่อนการพูด  หลังจากทราบหัวข้อเรื่องการพูด  ใช้เวลา  10 – 15 นาที 
2) หัวหน้าทีมสร้างและหัวหน้าทีมสรรค์  พูดเสนอในประเด็นหัวข้อที่ก าหนดโดยภาพรวม   

ใช้เวลาคนละ  4  นาที  โดยหัวหน้าทีมสร้างเป็นผู้พูดคนแรก และ ตามด้วยหัวหน้าทีมสรรค์ 
3) สมาชิกทีมสร้างคนที่ 1  พูดเป็นล าดับที่ 3  สมาชิกทีมสรรค์คนที่ 1  พูดเป็นล าดับ ที่ 4 ตาม

ด้วยสมาชิกทีมสร้างคนที่ 2  พูดเป็นล าดับที่ 5  และสมาชิกทีมสรรค์คนที่ 2  พูดเป็นล าดับที่ 
6  ใช้เวลาคนละ 3  นาที 

4) หัวหน้าทีมสรรค์พูดสรุปก่อน แล้วหัวหน้าทีมสร้างพูดสรุปเป็นคนสุดท้าย ใช้เวลาคนละ   
3  นาที 

รายการแข่งขัน   แบ่งเป็น  2  รอบ  ได้แก่ 
           รอบที่ 1   รอบคัดเลือก  เป็นการพูดตามหัวข้อที่ก าหนดให้ 
           รอบท่ี 2   รอบชิงชนะเลิศ  เป็นการพูดโดยฉับพลัน  ซึ่งคณะกรรมการจะแจ้งหัวข้อการพูดให้  ทราบ

ก่อนการแข่งขัน  15  นาที 
 
 
 

การแข่งขัน “พาทีสร้างสรรค”์ 
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การจัดการแข่งขัน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1. ประชาสัมพันธ์การแข่งขันการพูด “พาทีสร้างสรรค์”เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21  

2. จัดการแข่งขันการพูด “พาทีสร้างสรรค์” เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยแบ่งระดับการแข่งขัน ดังนี้ 

๒.๑ สพป. จัดการแข่งขัน ระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ในสังกัด (กรณีสพป.ที่มี ม.ปลาย สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกับสพม.ได้) 
๒.๒ สพม. จัดการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

3. จัดส่งรายชื่อผู้ชนะระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพป./สพม.) ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ที่เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันระดับภูมิภาค 

ระดับภูมิภาค 
1. พิจารณาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน 
2. จัดการแข่งขันการพูด “พาทีสร้างสรรค์”เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะใน

ศตวรรษที่ 21”  
3. จัดส่งรายชื่อผู้ชนะระดับภูมิภาค เฉพาะล าดับที่ 1 และ 2 ในแต่ละรายการ ให้กับส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กติกาการแข่งขัน 
 1.  รับสมัครผู้เข้าแข่งขัน แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาตอนปลายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมละ 3 คน (มีส ารองได้ 1 คน) จะเป็นหญิงหรือชายก็ได้ 
 2.  การจัดคู่การแข่งขัน 
  2.1 ถ้ามีทีมเข้าร่วมแข่งขันไม่เกิน 6 ทีม ให้จับสลากประกบคู่แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยในรอบ
ที่ 2 จับสลากเพ่ือหาทีมที่ผ่านไปรอการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ส่วนโรงเรียนที่เหลือให้แข่งขั นหาผู้ชนะเข้าไป 
ชิงชนะเลิศกับทีมที่จับสลากผ่านเข้าไปได้ 
  2.2 ถ้ามีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 7 ทีมขึ้นไป ให้แบ่งออกเป็น 2 สาย แล้วจับสลากประกบคู่
แข่งขัน หากเหลือเป็นจ านวนคี่ ให้จับสลากทีมที่จะผ่านเข้ารอบต่อไป ที่เหลือประกบคู่เพ่ือหาผู้ชนะ 
 3.  ผู้แข่งขันแต่งกายชุดนักเรียน  
 4.  ให้น าบัตรประจ าตัวนักเรียนหรือบัตรประจ าตัวประชาชนมาแสดงและมารายงานตัวตามเวลา  
ที่ก าหนด  หากช้าเกินกว่า  15  นาที  จะถูกตัดสิทธิ์  (เริ่มรายงานตัวก่อนการแข่งขัน  30  นาที) 
 5.  การแข่งขัน  หัวหน้าทีมเริ่มพูดคนละ 4 นาที  และสรุปจบได้คนละ 3 นาที  สมาชิกทีมพูดคนละ   
3  นาท ี
 6.  กรรมการกดกริ่ง  1  ครั้ง  (หรือไฟเหลือง)  เมื่อเหลือเวลา  1  นาที  กดกริ่ง  2  ครั้ง  (หรือไฟแดง)  
เมื่อหมดเวลาพูดและสามารถพูดต่อไปได้ไม่เกิน  30  วินาที  (พิธีกรจะบอกว่า......หมดเวลา........) 
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          7.  ผู้แข่งขันตอ้งปฏิบัติตามกติกาโดยเคร่งครัด 
 8.  ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นข้อยุติ 
 9.  ให้สถานศึกษาผู้ร่วมแข่งขัน  แจ้งความประสงค์และส่งใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันภายในเวลา 
ที่สพป./สพม.ก าหนด 
การก าหนดหัวข้อการพูด “พาทีสร้างสรรค์” 

ให้ก าหนดหัวข้อการพูดเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  และ/หรือการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
ที่ครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21   การเห็นคุณค่าของอัตลักษณ์และความ
หลากหลาย การเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น การส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม การท างานร่วมกันเพ่ือ
อนาคตที่ยั่งยืน เช่น 

1) คนไทยหัวใจอาเซียน 
2) ความเป็นไทยบนเส้นทางอาเซียน 
3) อนาคตไทยก้าวไกลในอาเซียน 
4) รวมพลังอาเซียนเพื่ออนาคตท่ียั่งยืน 
5) อะเมซิ่ง... อาเซียน 
6) มองอาเซียนอย่างพลเมืองอาเซียน 
7) พลเมืองอาเซียน พลเมืองโลก 
8) ทักษะในศตวรรษที่ 21 

องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
 ผู้ร่วมตัดสินในการแข่งขันแต่ละระดับ  ประกอบด้วยคณะกรรมการ  จ านวน  3  คน   
ซึ่งมีคุณสมบัติต่อไปนี้       
 1.  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่มีความรู้และทักษะในด้านการพูด (บุคคลทั่วไป)  และ/หรือความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียนและหรือทักษะในศตวรรษที่ 21 
 2.  ต้องไม่เป็นครูหรือผู้บริหารที่มีนักเรียนเข้าประกวดในระดับนั้น ๆ 
 3.  เป็นบุคลากรจากเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ 1 
เกณฑ์การให้คะแนนการพูด  “พาทีสร้างสรรค์” 
 1.  พูดได้ตรงประเด็นและมีความสัมพันธ์กันในเนื้อหาที่พูด 20 คะแนน 
 2.  มีศิลปะในการพูดโน้มน้าวจิตใจผู้ฟัง/มีไหวพริบในการพูด   20 คะแนน 
 3.  การเสนอข้อเท็จจริงโดยใช้ข้อมูลที่มีเหตุผลอ้างอิงได้  20 คะแนน 
 4.  การใช้ถ้อยค า  ส าเนียง  อักขระ  ควบกล้ าชัดเจน  15 คะแนน 
 5.  บุคลิกลักษณะ  ลีลา  ท่าทาง     10 คะแนน 
 6.  การสร้างบรรยากาศในการพูด     10 คะแนน   
 7.  การรักษาเวลา        5 คะแนน 
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      รวม             100 คะแนน 
หมายเหตุ  :   1. แนวทางการให้คะแนน  แบ่งเป็น  3  ระดับ  ดังนี้ 
              คะแนนเต็ม  20  คะแนน  ดีมาก (20 – 18 คะแนน) 
       ดี (17 – 15 คะแนน) 
       พอใช้ (14 – 12 คะแนน) 
                      คะแนนเต็ม  10  คะแนน  ดีมาก (10 – 9 คะแนน) 
       ดี      (8 – 7 คะแนน) 
       พอใช้ (6 – 5 คะแนน) 
                      คะแนนเต็ม  5  คะแนน  ดีมาก (5  คะแนน) 
       ดี (4  คะแนน) 
       พอใช้ (3  คะแนน) 
                2.  การประเมินในข้อ 4.  การให้ถ้อยค า ส าเนียง อักขระ ควบกล้ าชัดเจน  
                              คะแนนเต็ม 15 คะแนน            ผิดไม่เกิน ๕ ไม่หักคะแนน หลังจากนั้นผิด ๒ ที่  
                                                                       หัก  1  คะแนน 
เกณฑ์คะแนน 

  ๘๐ – ๑๐๐ คะแนน  (เหรียญทอง) 

  ๗๐ – ๗๙ คะแนน  (เหรียญเงิน) 

  ๖๐ – ๖๙ คะแนน  (เหรียญทองแดง) 

  ต่ ากว่า ๖๐ คะแนน (รางวัลชมเชย) 

 
รางวัลการแข่งขัน 
 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
  ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามเหรียญรางวัลที่ได้ (เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง) 
 ระดับภูมิภาค 
  ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรระดับภูมิภาคจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ตามเหรียญรางวัลที่ได้ (เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง) 
 ระดับประเทศ 
  1. รางวัลชนะเลิศในแต่ละรายการ จะได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรางวัลชมเชยในแต่ละ
รายการ จะได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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ใบสมัครการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ : เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา....................................เขต........... 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต....................... 

 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
โรงเรียน..................................................................................................................... .......................................... 
อ าเภอ..............................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์........................  
โทรศัพท์..........................................................................โทรสาร..................................... .................................... 
 
ชื่อทีม : ............................................................................................จ านวนสมาชิก................(ไม่เกิน 3 คน) ดังนี้ 
๑.ชื่อ  ........................................................................นามสกุล.............................................................................. 

(วัน/เดือน/ปีเกิด)...................................................................................... อายุ................ .ปี ก าลังศึกษาชั้น........... 

๒.ชื่อ  ........................................................................นามสกุล............................. ................................................. 

(วัน/เดือน/ปีเกิด)...................................................................................... อายุ.................ปี ก าลังศึกษาชั้น........... 

๓.ชื่อ  ........................................................................นามสกุล............................. ................................................. 

(วัน/เดือน/ปีเกิด)...................................................................................... อายุ.................ปี ก าลังศึกษาชั้น...........  
อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. ………………………………………………………………………………โทรมือถือ…………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………โทรมือถือ…………………………………………………… 
 ขอรับรองว่า  ผู้สมัครเข้าแข่งขันทักษะวิชาการประเภทการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ให้ข้อมูล
ประกอบการสมัครที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 

ลงชื่อ....................................................ผู้รับรอง 
                                                    (...............................................................) 

                    ................./..................../.................. 
ส าหรับกรรมการ 
  ได้ตรวจใบสมัครและหลักฐานการสมัครถูกต้องแล้ว 

ลงชื่อ....................................................ผู้รับรอง 
                                                (...............................................................) 

                ................./..................../.................. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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หมายเหตุ   1.  ผู้รับรองนักเรียน  ให้ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการเป็นผู้รับรอง 
      2.  เขียนใบสมัคร  2  ชุด  เก็บไว้สถานศึกษา  1  ชุด  ส่งไปยังคณะกรรมการด าเนินงาน  1  ชุด 
      3.  ให้ผู้เข้าแข่งขันน าบัตรประจ าตัวนักเรียน  มาในการแข่งขันด้วย 
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กิจกรรม      การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate) ตามโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม 

      อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 

วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในด้านการรู้จักอาเซียน   

การเห็นคุณค่าอัตลักษณ์และความหลากหลาย  การเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น  การส่งเสริม 
ความเสมอภาคและความยุติธรรม  และการท างานร่วมกันเพ่ืออนาคตที่ยั่งยืนและมั่นคง 

2. เพ่ือส่งเสริมทักษะใช้ภาษาอังกฤษและด้านการพูดเป็นหมู่คณะเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  โดยเน้นเนื้อหา และการใช้ถ้อยค าภาษาเชิง
สร้างสรรค์ 

การจัดการแข่งขัน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

1. ประชาสัมพันธ์การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate) ตามโครงการเตรียมความพร้อมสู่ 

    ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 

2. จัดการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate) ตามโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม 
อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  โดยแบ่งประเภทการแข่งขัน ดังนี้ 

ประเภทท่ี ๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในโรงเรียนประถมศึกษา (โรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน  

 ประเภทท่ี ๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 ประเภทท่ี ๓ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  - มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในโรงเรียน สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่เรียนในโครงการ EP/MEP นักเรียนในห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ 

(Gifted) นักเรียนที่เคยไปศึกษาหรือพักอาศัยในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษนานเกิน ๔ เดือน และนักเรียนที่มีบิดา/

มารดา หรือผู้ปกครองเป็นชาวต่างประเทศ หรือนักเรียนในห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษอ่ืนๆ 

3. จัดส่งรายชื่อผู้ชนะระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพป./สพม.)ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีเป็น
เจ้าภาพในการแข่งขันระดับภูมิภาค 
ระดับภูมิภาค 

1.  พิจารณาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาท่ีจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน 

การแข่งขันโต้วาที (English Debate) 
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2.  จัดแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate) ตามโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม 

อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 

     3.  จัดส่งรายชื่อผู้ชนะระดับภูมิภาค เฉพาะล าดับที่ 1 และ 2 ในแต่ละรายการ ให้กับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

ระดับ สพป. (ประเภทท่ี ๑) 

 คัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่ ดังนี้ 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ขยายโอกาส)  ทีมละ ๓  คน  
 

ระดับ สพม. (ประเภทท่ี ๒) 

 คัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่ ดังนี้ 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓   ทีมละ ๓  คน  

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖   ทีมละ ๓  คน  
 

ระดับ สพม. (ประเภทท่ี ๓) 

 คัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่ ดังนี้ 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓   ทีมละ ๓  คน  

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖   ทีมละ ๓  คน  
 

การส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน  

- โรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้โรงเรียนละ ไม่เกิน ๒ ประเภท   ประเภทละ ๑ ทีม  

โดยไม่ซ้ าระดับชั้น 

- ทุกเขตพ้ืนที่ส่งรายชื่อทีมชนะเลิศอันดับที่ ๑ ของแต่ละประเภทเข้าแข่งขันระดับภูมิภาคต่อไป 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่ที่เป็นเจ้าภาพระดับภูมิภาคส่งรายชื่อทีมชนะเลิศอันดับที่ ๑-๒ ของแต่ละประเภท 

เข้าแข่งขันระดับประเทศต่อไป 

 

การก าหนดญัตติในการแข่งขัน 

 ญัตติการแข่งขันเป็นไปตามเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดย

คณะกรรมการประชุมก าหนดญัตติในการแข่งขันและแจ้งให้โรงเรียนทราบก่อนถึงวันแข่งขันจริงไม่น้อยกว่า  
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๒ สัปดาห์ ญัตติมีลักษณะที่ส าคัญดังนี้ 

๑. เป็นญัตติที่ก่อให้เกิดความคิดเห็นได้หลายทาง มีข้อความไม่ตายตัว 

๒. เป็นญัตติที่คนส่วนใหญ่สนใจ 

๓. เป็นญัตติที่ช่วยให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์ มีสาระและเกิดความคิดท่ีกว้างขวางขึ้น 

๔. เป็นญัตติที่ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกหรือลบหลู่สถาบันใด ๆ 

๕. ไม่ก ากวมและไม่ล าเอียง 

๖. เป็นประเด็นที่สะท้อนถึงเหตุการณ์ปัจจุบัน 

 

กติกาในการแข่งขัน 

1) นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนดไว้ในตารางการแข่งขัน 

หากผู้เข้าแข่งขันมาช้ากว่าเวลาในการเริ่มแข่งขัน เกินกว่า ๑๕ นาที ให้ถือว่าหมดสิทธิ์ในการเข้า

แข่งขัน ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่ในดุลพินิจของประธานกรรมการเป็นสิทธิ์ขาด หากมีเหตุอันสุดวิสัย 

2) การจัดการแข่งขันแบ่งเป็น ๒ สาย  คือ สาย ๑  และ  สาย ๒  โดยจับสลากแบ่งสาย  ผูช้นะแต่ละ
สายจะเป็นคู่ชิงชนะเลิศ 

3) การแข่งขัน  หัวหน้าทีมเริ่มพูดคนละ ๔ นาที  และสรุปจบได้คนละ ๓ นาที  ผู้สนับสนุนพูดคนละ ๓  
นาท ี

4) กรรมการกดกริ่ง ๑  ครั้ง  (หรือสัญญาณอ่ืน ๆ)  เมื่อเหลือเวลา  ๑  นาที  กดกริ่ง  ๒  ครั้ง  (หรือ

สัญญาณอ่ืน ๆ)  เมื่อหมดเวลาพูดและสามารถพูดต่อไปได้ไม่เกิน  ๓๐  วินาที  (พิธีกรจะบอกว่า

หมดเวลา) หากเกินเวลาที่ก าหนด ตัดคะแนนนาทีละ ๑ คะแนน  

5) ผู้แข่งขันต้องปฏิบัติตามกติกาโดยเคร่งครัด 

6) ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

7) สถานศึกษาผู้ร่วมแข่งขัน  แจ้งความประสงค์และส่งใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันภายในวันและเวลาที่

สพม./สพป.ก าหนด 

8) อนุญาตให้มีผู้ชมและขณะที่ชม สามารถปรบมือเพ่ือแสดงความชื่นชมได้อย่างเหมาะสม แต่ไม่

อนุญาตให้ถ่ายรูป ยกป้าย  ส่งเสียงเชียร์ หรือ สนทนาทางโทรศัพท์ในห้องแข่งขัน/ต้องปิดเสียง

โทรศัพท์ 

9) และไม่เดินเข้าออกระหว่างการแข่งขัน 

กรรมการตัดสิน 

 ผู้ร่วมตัดสินในการแข่งขันแต่ละระดับ  ประกอบด้วยคณะกรรมการ  จ านวน  3 หรือ 5 คน   

ซึ่งมีคุณสมบัติต่อไปนี้       
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1.  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ กติกา และ ระเบียบการโต้วาทีภาษาอังกฤษ 

(English Debate) 

2.  ต้องไม่เป็นครูหรือผู้บริหารที่มีนักเรียนเข้าประกวดในระดับนั้น ๆ 

3.  เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

และ ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน English Debate (๑๐๐ คะแนน ) 

 การให้คะแนนของคณะกรรมการจะพิจารณาจากความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ๓ ด้าน 

โดยมีรายละเอียดของการให้คะแนนในแต่ละด้าน ดังนี้ 

 ๑. ด้านสาระส าคัญและญัตติ (Matter & Motion)  ๖๕ คะแนน ประกอบด้วย 

   เนื้อหามีความถูกต้องตามญัตติที่ก าหนด      ๑๕ คะแนน 

   - ชัดเจน ตรงประเด็น   

   - ครอบคลุมกับญัตติ  

   เนื้อหามีความเชื่อมโยง สนับสนุนต่อกัน     ๑๕  คะแนน 

   - มีการใช้ค าเชื่อมประโยค/การเชื่อมโยงไปยังบุคคลในทีมหรือคนอ่ืนๆ 

  ภาษาท่ีใช้ ออกเสียงถูกต้อง ชัดเจนตามหลักไวยากรณ์    ๑๕  คะแนน 

   - การเลือกใช้ภาษา ใช้ประโยคสั้น ๆ เข้าใจง่าย 

   - ไม่พูดซ้ า ๆ ไม่ใช้รูปแบบการพูดแบบเดิม 

   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เกี่ยวกับญัตติท่ีพูด        ๒๐  คะแนน 

   - เนื้อหามีข้อโต้แย้งเชิงบวก 

   - มีประโยชน์ต่อผู้ฟังและผู้พูด 

   - มีการน าเสนอเนื้อหาที่แปลกใหม่ 

 ๒. วิธีการ (Method) ๒๕ คะแนน 

   การเสนอข้อเท็จจริงมีเหตุผลอ้างอิงได้เหมาะสม    ๒๐ คะแนน 

   - มีการยกตัวอย่างประกอบการน าเสนอท่ีน่าเชื่อถือ 

   - ข้อเท็จจริงถูกต้อง เหมาะสม    

  พูดได้ตามเวลาที่ก าหนด         ๕ คะแนน 

 ๓. ลักษณะท่าทาง (Manner) ๑๐ คะแนน ประกอบด้วย 

   บุคลิกภาพ ท่าทางและรูปแบบการใช้น้ าเสียง    ๑๐ คะแนน 
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   - มีความเชื่อม่ันในการน าเสนอ การใช้สายตา  

   - พูดเสียงดัง ฟังชัด มีเสียงสูงต่ า 

   - น้ าเสียงที่ใช้มีความหลากหลาย มีความเหมาะสม 

 เกณฑ์คะแนน 

  ๘๐ – ๑๐๐ คะแนน (เหรียญทอง) 

  ๗๐ – ๗๙ คะแนน  (เหรียญเงิน) 

  ๖๐ – ๖๙ คะแนน  (เหรียญทองแดง) 

  ต่ ากว่า ๖๐ คะแนน (รางวัลชมเชย) 

รางวัลการแข่งขัน 
 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
  ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามเหรียญรางวัลที่ได้ (เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง) 
 ระดับภูมิภาค 
  ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรระดับภูมิภาคจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ตามเหรียญรางวัลที่ได้ (เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง) 
 
 ระดับประเทศ 
  1. รางวัลชนะเลิศในแต่ละรายการ จะได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรางวัลชมเชยในแต่ละ
รายการ จะได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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ใบสมัครการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate) 

ตามโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 

โรงเรียน...................................................สังกัด  สพป./สพม ................................. จังหวัด................................... 

๑.ชื่อ  ........................................................................นามสกุล............................. ................................................. 

(วัน/เดือน/ปีเกิด)...................................................................................... อายุ.................ปี ก าลังศึกษาชั้น...........  

๒.ชื่อ  ........................................................................นามสกุล............................. ................................................. 

(วัน/เดือน/ปีเกิด)...................................................................................... อายุ................ .ปี ก าลังศึกษาชั้น........... 

๓.ชื่อ  ............................................................ ............นามสกุล.............................................................................. 

(วัน/เดือน/ปีเกิด)...................................................................................... อายุ................ .ปี ก าลังศึกษาชั้น........... 

ครผูู้ฝึกสอน ๑............................................................................................................................ ........................... 

       ๒..................................................................................... ................................................................ 

มีความประสงค์จะสมัครเข้าแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ 

   ระดับ   มัธยมศึกษาตอนต้น   มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ประเภท  ประเภทที่ ๑    ประเภทที่ ๒     ประเภทที่ ๓  

ขอรับรองว่าข้อมูลประกอบการสมัครนี้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 

ลงชื่อ....................................................ผู้รับรอง 
                                                    (...............................................................) 

                    ................./..................../.................. 
ส าหรับกรรมการ 
  ได้ตรวจใบสมัครและหลักฐานการสมัครถูกต้องแล้ว 

ลงชื่อ....................................................ผู้รับรอง 
                                                (...............................................................) 

http://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=eBtiizx-kE-3oM&tbnid=QffUmaAdbtBaoM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.sesa37.go.th/&ei=BAI3UY_ALInQrQfT6ICQDw&psig=AFQjCNGvuHAktbc5u3IHjLWlEGRTnBwisg&ust=1362645892822518
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                ................./..................../.................. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
หมายเหตุ   1.  ผู้รับรองนักเรียน  ให้ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการเป็นผู้รับรอง 
      2.  เขียนใบสมัคร  2  ชุด  เก็บไว้สถานศึกษา  1  ชุด  ส่งไปยังคณะกรรมการด าเนินงาน  1  ชุด 
      3.  ให้ผู้เข้าแข่งขันน าบัตรประจ าตัวนักเรียน  มาในการแข่งขันด้วย  
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กิจกรรมการประกวด “นวัตกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21”  
 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ สร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 

2.  เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและการขับเคลื่อนงานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง 
3. เพ่ือเผยแพร่นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ ที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทาง

วิชาการและเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
4.  เพ่ือยกย่องบุคลากรที่มีผลงานได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล 

 
แนวทางการประกวดนวัตกรรม   
1. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าประกวด 

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าประกวด ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ประเภทผู้ส่งผลงาน แบ่งออกเป็น  2 กลุ่ม ดังนี้   
กลุ่มที่ 1 โรงเรียนที่อยู่ในโครงการ SPIRIT OF ASEAN : (SISTER SCHOOL, BUFFER SCHOOL, 

ASEAN  FOCUS) และ โรงเรียนในโครงการ EDUCATION HUB แบ่งออกเป็น  
- โรงเรียนประถมศึกษา และขยายโอกาส 
- โรงเรียนมัธยมศึกษา  

กลุ่มที่ 2 โรงเรียนทั่วไป แบ่งออกเป็น  
- โรงเรียนประถมศึกษา และขยายโอกาส 
- โรงเรียนมัธยมศึกษา  
 

ประเภทศึกษานิเทศก์  แบ่งออกเป็น  2 กลุ่ม ดังนี้   
  กลุ่มท่ี 1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 

กลุ่มท่ี 2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 
 
2. คุณลักษณะของนวัตกรรม     

2.1 เป็นผลงานนวัตกรรมเก่ียวกับการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ เพ่ือการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นรายบุคคล 

การประกวด “นวัตกรรมการเตรียมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซียน 
และทักษะในศตวรรษที่ 21” 
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2.2 เป็นผลงานปีการศึกษา 2553 – 2555 
3. แนวทางการด าเนินงานประกวดนวัตกรรม 

3.1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการดังนี้ 
3.1.1 ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรม 
3.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน ชุดละ 3-5 คน 
3.1.3 จัดการประกวดนวัตกรรม 
3.1.4 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 
3.1.5 จัดส่งรายชื่อผู้ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรม รายการละ 1 คน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่

ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบจัดการประกวดในระดับภูมิภาค  
3.2  ระดับภูมิภาค 

3.2.1 ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรม 
3.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน ชุดละ 3-5 คน 
3.2.3 จัดการประกวดนวัตกรรม 
3.2.4 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 
3.2.5 จัดส่งรายชื่อผู้ชนะการประกวดนวัตกรรม ที่ได้คะแนนสูงสุดใน 3 ล าดับแรกของการประกวดใน

ประเภทนั้น พร้อมส่งเอกสารพร้อมไฟล์ข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ให้กับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

3.3  ระดับประเทศ 
3.3.1 ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรม 
3.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน ชุดละ 3-5 คน 
3.3.3 จัดการประกวดนวัตกรรม 
3.3.4 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 
3.3.5 ประกาศผลการประกวดแข่งขัน 

4. การส่งผลงาน 
1. ส่งบทสรุปของผลงาน จ านวน 4 หน้า หากเกินเกณฑ์ที่ก าหนดจะไม่รับพิจารณาผลงานนั้นโดยมี

ขนาดกระดาษ A4 โดยเว้นระยะหัวกระดาษและด้านซ้าย 1.5 นิ้ว ระยะท้ายกระดาษและด้านขวา  
1 นิ้ว ตัวอักษร 16 point แบบตัวอักษร TH SarabunPSK โดยจัดส่งจ านวนเอกสารในแต่ละระดับ 
ดังนี้ 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน 3 ชุด 
ระดับภูมิภาค  จ านวน 3 ชุด 
ระดับประเทศ  ให้จัดส่งเอกสารและไฟล์ข้อมูลสรุปตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  

2. เตรียมผลงานนวัตกรรม จ านวน 1 ชุดและรายงานการใช้นวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ จ านวน 3 ชุด เพื่อ
มอบให้คณะกรรมการในวันน าเสนอผลงาน 
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เกณฑ์คุณภาพ 

รางวัลระดับ Platinum  คะแนนตั้งแต่ 85 คะแนนขึ้นไป    

รางวัลระดับ Gold  คะแนนตั้งแต่ 75 – 84 คะแนน       

รางวัลระดับ Silver  คะแนนตั้งแต่ 65 – 74 คะแนน  

รางวัลระดับ Bronze คะแนนตั้งแต่ 64 คะแนนลงมา 

3. การน าเสนอผลงาน มี 2 รูปแบบ  
3.1 การน าเสนอผลงาน 10 นาที และตอบข้อซักถาม 5 นาที รวมแล้วไม่เกิน 15 นาที โดยน าเสนอ

ด้วยคอมพิวเตอร์ ส าหรับการน าเสนอระดับประเทศให้น าเสนอบนเวที 
3.2 การน าเสนอนิทรรศการ ให้น าเสนอเป็นไวนิล จ านวน 1 แผ่น ขนาด 0.70 ม.x 1.2 ม.พร้อม

นวัตกรรมและรายงาน โดยมีผู้ประจ าพื้นที่จัดนิทรรศการได้จ านวน 1 คน โดยทางผู้รับผิดชอบมี
การจัดเตรียมโต๊ะขนาด 0.60 ม.x 1 ม. ต่อ 1 ผลงาน 

5. รางวัลการประกวดนวัตกรรม 
 3.1  ระดับรางวัล 
          การให้รางวัล แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 

1. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับภูมิภาค ประกอบด้วย 
รางวัลระดับ Platinum  ได้รับเกียรติบัตร 
รางวัลระดับ Gold ได้รับเกียรติบัตร 
รางวัลระดับ Silver ได้รับเกียรติบัตร 
รางวัลระดับ Bronze ได้รับเกียรติบัตร 

2. ระดับประเทศ 
รางวัลระดับ Platinum   ได้รับเกียรติบัตร  
รางวัลระดับ Gold  ได้รับเกียรติบัตร 
รางวัลระดับ Silver  ได้รับเกียรติบัตร 
รางวัลระดับ Bronze   ได้รับเกียรติบัตร 
หมายเหตุ ผู้ที่ได้คะแนนระดับ Platinum สูงสุดใน 3 ล าดับแรก ให้ได้รับโล่พร้อม เกียรติบัตร 

    3.2  ประเภทรางวัล  
 การให้รางวัล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

- นวัตกรรมประเภทครู 
- นวัตกรรมประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 
- นวัตกรรมประเภทศึกษานิเทศก์ 
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6. เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑ์การพิจารณา  
เกณฑ์การพิจารณา นวัตกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มีรายการพิจารณา จ านวน 7 รายการ มี
คะแนนรวม 100 คะแนน โดยมีรายการพิจารณา ดังนี้ 

รายการที่  1  ความส าคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น าเสนอ  9 คะแนน 
รายการที่  2  จุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน  6 คะแนน 
รายการที่  3  กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการด าเนินงาน  30  คะแนน 
รายการที่  4  ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ   30  คะแนน                              
รายการที่  5  บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)   9  คะแนน 
รายการที่  6  การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ   6  คะแนน    
รายการที่  7  การน าเสนอผลงาน  10  คะแนน     
โดยมีการก าหนดค่าน้ าหนักคะแนน และระดับคุณภาพในแต่ละรายการ ดังนี้  
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รายการพิจารณา 
น้ าหนัก
คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

1.  ความส าคัญของผลงาน หรือนวัตกรรมที่น าเสนอ ( 9 คะแนน ) 
1.1 ความเป็นมา 
     และสภาพปัญหา 

2 ระดับ 3 
 

ระบุสภาพปัญหาความต้องการหรือเหตุผลความจ าเป็นของสิ่ง 
ที่จะพัฒนาได้ชัดเจน มีการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา  
และมีหลักฐานอ้างอิง  

ระดับ 2 ระบุสภาพปัญหาความต้องการหรือเหตุผลความจ าเป็นของสิ่ง 
ที่จะพัฒนาได้ชัดเจนและมีการจัดล าดับความส าคัญ 

ระดับ 1 ระบุสภาพปัญหาความต้องการหรือเหตุผลความจ าเป็นของสิ่ง 
ที่จะพัฒนาได้ชัดเจน 

1.2 แนวทางการ  
     แก้ปัญหา     
     และพัฒนา 

1 ระดับ 3 
 

เสนอแนวทางแก้ปัญหาหรือการพัฒนาโดยใช้หลักการในการ 
ออกแบบผลงานที่สัมพันธ์กับปัญหาหรือสิ่งที่จะพัฒนา  
และสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  
สถานศึกษา และชุมชน 

ระดับ 2 เสนอแนวทางแก้ปัญหาหรือการพัฒนาโดยใช้หลักการในการ 
ออกแบบผลงานที่สัมพันธ์กับปัญหาหรือสิ่งที่จะพัฒนา  
และสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและสถานศึกษา 

ระดับ 1 เสนอแนวทางแก้ปัญหาหรือการพัฒนาโดยใชห้ลักการในการ 
ออกแบบผลงานที่สัมพันธ์กับปัญหาหรือสิ่งที่จะพัฒนา  
และสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

2.  จุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน ( 6  คะแนน ) 
-  การก าหนด 
   จุดประสงค์ 
   และเป้าหมาย      

2 ระดับ 3 
 

ก าหนดจุดประสงค์ และเป้าหมายของการด าเนินงาน ได้ 
ชัดเจนเป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สอดคล้องกับ 
สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา และชุมชน และ
ส่งผลในภาพกว้าง 

ระดับ 2 ก าหนดจุดประสงค์ และเป้าหมายของการด าเนินงาน ได้ 
ชัดเจนเป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาและชุมชน 
 

ระดับ 1 ก าหนดจุดประสงค์ และเป้าหมายของการด าเนินงาน 
 ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา 

 



46 

 

 

 

รายการพิจารณา 
น้ าหนัก
คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

3.  กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการด าเนินงาน ( 30 คะแนน ) 
3.1 การออกแบบ
ผลงาน/ 
     นวัตกรรม 

4 ระดับ 3 
 

ออกแบบผลงาน/นวัตกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์และ
เป้าหมาย โดยมีแนวคิดส าคัญรองรับอย่างสมเหตุสมผล สามารถ
อ้างอิงได้น ามาเป็นพ้ืนฐานในการออกแบบกิจกรรมได้ ทุก
กิจกรรมมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมีความคิดสร้างสรรค์
  

ระดับ 2 ออกแบบผลงาน/นวัตกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์และ
เป้าหมาย โดยมีแนวคิดส าคัญรองรับอย่างสมเหตุสมผล น ามา
เป็นพื้นฐาน 
ในการออกแบบกิจกรรมได้ และทุกกิจกรรมมีความเชื่อมโยง
สอดคล้องกัน  

ระดับ 1 ออกแบบผลงาน/นวัตกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์และ
เป้าหมาย โดยมีแนวคิดส าคัญรองรับอย่างสมเหตุสมผล และ
น ามาเป็นพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรมได้  

3.2 การด าเนินงาน 
     ตามกิจกรรม 

3 ระดับ 3 
 

ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบไว้ทุกขั้นตอน มีกิจกรรมการ
ปฏิบัติปรากฏชัดเจน มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมี
หลักฐานการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

ระดับ 2 ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบไว้ทุกขั้นตอน มีกิจกรรมการ
ปฏิบัติปรากฏชัดเจน และมีการปรับปรุงและพัฒนา 

ระดับ 1 ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบไว้ไม่ครบทุกข้ันตอน 
3.3 ประสิทธิภาพของ 
     การด าเนินงาน 
 

3 ระดับ 3 
 

กิจกรรมสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง มีวิธีการหรือองค์ความรู้ใหม่  
ที่ส่งผลต่อเป้าหมาย และมีการประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
เหมาะสม คุ้มค่า สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนหรือหน่วยงาน
  

ระดับ 2 กิจกรรมสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ส่งผลต่อเป้าหมาย และมี
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม คุ้มค่า สอดคล้องกับ
บริบท 
ของโรงเรียนหรือหน่วยงาน 

ระดับ 1 กิจกรรมสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และมีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนหรือหน่วยงาน 
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รายการพิจารณา 
น้ าหนัก
คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

4. ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ  ( 30 คะแนน ) 
4.1 ผลที่เกิด 
     ตามจุดประสงค์ 

4 ระดับ 3 
 

ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบ ครอบคลุม และเป็นไปตาม
จุดประสงค์ทุกจุดประสงค์ โดยมีหลักฐานหรือข้อมูลประกอบ  

ระดับ 2 ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบ ครอบคลุม และเป็นไปตาม
จุดประสงค์บางจุดประสงค์ โดยมีหลักฐาน หรือข้อมูลประกอบ 

ระดับ 1 ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบ ครอบคลุม และเป็นไปตาม
จุดประสงค์บางจุดประสงค์ โดยไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลประกอบ 

4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน 4 ระดับ 3 
 

แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน หรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตรง
ตามเป้าหมายอย่างครบถ้วน โดยมีข้อมูลทุกส่วนแสดงให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน 

ระดับ 2 แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ 
ตรงเป้าหมายอย่างครบถ้วน โดยมีข้อมูลบางส่วนแสดงให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน  

ระดับ 1 แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ 
ตรงตามจุดประสงค์ และเป้าหมายบางส่วน โดยมีข้อมูล 
ที่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลง 
 

4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ 2 ระดับ 3 
 

ผลงาน/นวัตกรรมก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันทั้ง
โรงเรียนและชุมชน ส่งผลต่อในการส่งเสริมสนับสนุนเชื่อมโยง 
ยอมรับและเคารพในอัตลักษณ์และความหลากหลายของแต่ละ
ชาติในอาเซียน 

ระดับ 2 ผลงาน/นวัตกรรมก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน
เฉพาะกลุ่ม ส่งผลต่อในการส่งเสริมสนับสนุนเชื่อมโยง ยอมรับ
และเคารพในอัตลักษณ์และความหลากหลายของแต่ละชาติใน
อาเซียน 

ระดับ 1 ผลงาน/นวัตกรรมก่อให้เกิดประสบการณ์ 
การเรียนรู้ร่วมกันเฉพาะบุคคล ส่งผลต่อในการส่งเสริมสนับสนุน
เชื่อมโยง ยอมรับและเคารพในอัตลักษณ์และความหลากหลาย
ของแต่ละชาติในอาเซียน 
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รายการพิจารณา 
น้ าหนัก
คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

5.  บทเรียนที่ได้รับ ( Lesson Learned )  ( 9 คะแนน ) 
-  การระบุข้อมูล 
   ที่ได้รับจากการผลิต 
   และการน าผลงาน 
   ไปใช้ 

3 ระดับ 3 
 

มีข้อสรุปที่เป็นหลักการ สอดคล้องกับผลงานที่น าเสนอ  
มีการแสดงข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแนวทางการพัฒนา
เพ่ิมเติมให้ประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น 

ระดับ 2 มีข้อสรุปที่เป็นหลักการ สอดคล้องกับผลงานที่น าเสนอ  
มีการแสดงข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ  

ระดับ 1 มีข้อสรุปที่เป็นหลักการ ไม่สอดคล้องกับผลงานที่น าเสนอ  
6.  การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ  ( 6 คะแนน ) 
6.1 การเผยแพร่ 
      

1 ระดับ 3 
 

มีร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่ มีการน าไปใช้ 
ทั้งในและนอกโรงเรียน/หน่วยงาน  

ระดับ 2 มีร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่ มีการน าไปใช้ภายในโรงเรียน/
หน่วยงาน 

ระดับ 1 มีร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่ มีการน าไปใช้เฉพาะกลุ่ม 
6.2 การได้รับการ 
     ยอมรับ/  
     รางวัลที่ได้รับ 

1 ระดับ 3 ผลงานได้รับการยอมรับในระดับประเทศ หรือระดับภาค 
ระดับ 2 ผลงานได้รับการยอมรับในระดับจังหวัด  

หรือระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระดับ 1 ผลงานได้รับการยอมรับในระดับอ าเภอ กลุ่มโรงเรียน หรือระดับ

โรงเรียน 
7. การน าเสนอผลงาน  ( 10 คะแนน )   
-การน าเสนอผลงาน 2 ระดับ 5 

 
มีการน าเสนอเป็นขั้นตอน ชัดเจน ครอบคลุมทุกประเด็น และตอบ
ค าถามได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีเอกสาร/หลักฐานประกอบการ
น าเสนอท่ีสอดคล้องสัมพันธ์กัน 

ระดับ 4 มีการน าเสนอเป็นขั้นตอน ชัดเจน ครอบคลุมบางประเด็น และ
ตอบค าถามได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการน าเสนอที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน 

ระดับ 3 มีการน าเสนอเป็นขั้นตอน ตอบค าถามได้ถูกต้องบางค าถาม มี
เอกสาร/หลักฐานประกอบการน าเสนอท่ีสอดคล้องสัมพันธ์กัน 

  ระดับ 2 มีการน าเสนอแต่ไม่เป็นขั้นตอน ตอบค าถามได้ถูกต้องบางค าถาม 
มีเอกสาร/หลักฐานประกอบการน าเสนอแต่ไม่สมบูรณ์ 

  ระดับ 1 มีการน าเสนอแต่ไม่เป็นขั้นตอน ตอบค าถามไม่ถูกต้อง มีเอกสาร/
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หลักฐานประกอบการน าเสนอแต่ไม่สมบูรณ์ 

 
การน าเสนอ “นวัตกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21” 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 
ชื่อผลงาน ............................................................................................................................. ......................... 
ชื่อผู้เสนอผลงาน ................................................................ต าแหน่ง ................................................................. 
โรงเรียน/หน่วยงาน.................................................... 
สังกัด   สพป……………………………………………       สพม. เขต..............  จังหวัด.................................... 
โทรศัพท์.................................................................... โทรสาร............................................................................  
โทรศัพท์มือถือ..................................................... e-mail…………………………………………………………………………. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ความส าคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น าเสนอ 
- ระบุเหตุผล ความจ าเป็น ปัญหาหรือความต้องการแนวคิด หลักการส าคัญในการออกแบบ ผลงานหรือนวัตกรรม
ที่น าเสนอ 
2. จุดประสงค์และเป้าหมาย ของนวัตกรรม 
- ระบุจุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการจ าเป็น 
3. กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 
- วิธีการในการพัฒนาโดยมีขั้นตอนต่อเนื่องสัมพันธ์กัน และสอดคล้องกับจุดประสงค์และเป้าหมาย การน าไปใช้ 
และการรายงาน 
4. ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 
- ระบุผลส าเร็จของการด าเนินงานที่เกิดจากการน าไปใช้ คุณค่าของนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน  และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากนวัตกรรม  
5. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) 
- ระบุข้อสรุป ข้อสังเกต /ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวัง ที่เป็นแนวทางในการน าผลงานไปใช้/พัฒนาต่อ หรือ
ด าเนินการให้ประสบความส าเร็จมากยิ่งข้ึนต่อไป 
6. การเผยแพร่ 
- ระบุข้อมูลที่ท าให้เห็นร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่นวัตกรรม  
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=eBtiizx-kE-3oM&tbnid=QffUmaAdbtBaoM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.sesa37.go.th/&ei=BAI3UY_ALInQrQfT6ICQDw&psig=AFQjCNGvuHAktbc5u3IHjLWlEGRTnBwisg&ust=1362645892822518
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หมายเหตุ ขนาดกระดาษ A4 โดยเว้นระยะหัวกระดาษและด้านซ้าย 1.5 นิ้ว ระยะท้ายกระดาษและด้านขวา  
1 นิ้ว ตัวอักษร 16 point แบบตัวอักษร TH SarabunPSK 
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ภาคผนวก 
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แบบรายงานการประกวดแข่งขัน 
 
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์และโต้วาที  
รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

1. แบบรายงานรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบเพ่ือไปแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ และการแข่งขันโต้วาที
ภาษาอังกฤษรอบสอง ระดับภูมิภาค (ส่งเจ้าภาพ) แบบ A1 

2. แบบรายงานสรุปจ านวนโรงเรียนและจ านวนนักเรียนที่สมัครแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ และการแข่งขัน
โต้วาทีภาษาอังกฤษ รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (ส่ง สนก.)  แบบ A2 
รอบสอง ระดับภูมิภาค 

1. แบบรายงานรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบเพ่ือไปแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ และการแข่งขันโต้วาที
ภาษาอังกฤษรอบสาม ระดับประเทศ  (ส่ง สนก.) แบบ B1 

2. แบบรายงานสรุปจ านวนเขตพ้ืนที่ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ และการแข่งขัน
โต้วาทีภาษาอังกฤษ รอบสอง ระดับภูมิภาค  (ส่ง สนก.) แบบ B2 
 
การประกวดนวัตกรรม  
รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

1. แบบรายงานรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบเพ่ือไปประกวดนวัตกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 รอบสอง ระดับภูมิภาค (ส่งเจ้าภาพ) แบบ A3  

2. แบบรายงานสรุปจ านวนผู้ส่งประกวดนวัตกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  (ส่ง สนก.) แบบ A4 
รอบสอง ระดับภูมิภาค 

1. แบบรายงานรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบเพ่ือไปประกวดนวัตกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 รอบสาม ระดับประเทศ (ส่ง สนก.) แบบ B3 

2. แบบรายงานสรุปจ านวนผู้ส่งประกวดนวัตกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 (รอบสอง ระดับภูมิภาค) (ส่ง สนก.) แบบ B4 
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แบบรายงานการประกวดแข่งขัน รอบแรก 

ส าหรับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต 
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แบบรายงานรายช่ือนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบเพื่อไปแข่งขันพาทีสร้างสรรค์  
และการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษรอบสอง ระดับภูมิภาค 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................................เขต..................... 
 
 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์  ระดับชั้น    ประถมปลาย  มัธยมต้น  มัธยมปลาย 
 การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ  

ประเภทที่ 1 ระดับชั้นมัธยมต้น 
ประเภทที่ 2  ระดับชั้น  มัธยมต้น  มัธยมปลาย   

 ประเภทที่ 3  ระดับชั้น  มัธยมต้น  มัธยมปลาย 
 
โรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ คือ โรงเรียน   อ าเภอ     จังหวัด              
อาจารย์ผู้ควบคุม   1.      เบอร์โทร   
    2.      เบอร์โทร   
ชื่อทีม        

ที ่ รายช่ือนักเรียน ชั้นเรียน 
วัน เดือน ปีเกิด 

อายุ 
วัน เดือน พ.ศ. 

       
       
       
       
       
       
 

 
 ลงชื่อ 

(............................................) 
ต าแหน่ง.................................. 
โทรศัพท์มือถือ...................................... 
วันที่................เดือน...........................พ.ศ.2556 

หมายเหตุ  : ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีเป็นเจ้าภาพระดับภูมิภาค    ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556

แบบ A1 

แบบ A2 
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แบบรายงานสรุปจ านวนโรงเรียนและจ านวนนักเรียนที่สมัครแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ และการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................................เขต..................... 

 
ตอนที่ 1 
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์  
1. จ านวนโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับประถมปลาย จ านวน.............โรงเรียน รวมนักเรียนทั้งสิ้น............คน  
2. จ านวนโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับมัธยมต้น จ านวน.............โรงเรยีน รวมนักเรียนทั้งสิ้น............คน 
3. จ านวนโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับมัธยมปลาย จ านวน.............โรงเรียน รวมนักเรียนทั้งสิ้น............คน 
 
การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ 
ประเภทที่ 1  
1. จ านวนโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับมัธยมต้น จ านวน.............โรงเรยีน รวมนักเรียนทั้งสิ้น............คน 
ประเภทที่ 2  
1. จ านวนโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับมัธยมต้น จ านวน.............โรงเรยีน รวมนักเรียนทั้งสิ้น............คน 
2. จ านวนโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับมัธยมปลาย จ านวน.............โรงเรียน รวมนักเรียนทั้งสิ้น............คน 
ประเภทที่ 3 
1. จ านวนโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับมัธยมต้น จ านวน.............โรงเรยีน รวมนักเรียนทั้งสิ้น............คน 
2. จ านวนโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับมัธยมปลาย จ านวน.............โรงเรียน รวมนักเรียนทั้งสิ้น............คน 
 
 
 
 

แบบ A2 
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ที ่ โรงเรียน 

พาทีสร้างสรรค์ โต้วาทีภาษาอังกฤษ 

รวมทั้งหมด ประถม
ปลาย 

ม.ต้น 
 

ม.ปลาย 
 

รวม
นักเรียน 

สพป. สพม. 

ประเภทที่ 1 
(ม.ต้น) 

ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 

ม.ต้น ม.ปลาย รวม ม.ต้น ม.ปลาย รวม 

              

              

              

              

              

              

รวมทั้งหมด             

 
ตอนที่ 2 (รายงานภาพรวมของการจัดการประกวดแข่งขันทั้ง 3 รายการ)  
1. การเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน 
 1.1 การประชาสัมพันธ์การแข่งขัน                      
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 1.2 การติดต่อสื่อสารและประสานงานกับโรงเรียน             
                    
 1.3 การจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน                
                    
 1.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน               
                    
2. สภาพการด าเนินการจัดการแข่งขัน และการปฏิบัติงานของ สพป./สพม. ในวันแข่งขัน          
                    
3. งบประมาณที่ได้รับและการบริหารงบประมาณ 
 งบประมาณท่ี สพป./สพม. ได้รับ จ านวน             บาท 
 การบริหารงบประมาณส าหรับการแข่งขัน ค่าวัสดุ    ค่าตอบแทน    
      ค่าใช้สอย   อ่ืนๆ(ระบุ)    
4. ปัญหาและอุปสรรคการจัดการแข่งขัน                
                    
5. การแก้ปัญหา                   
                    
6. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการด าเนินงานครั้งต่อไป               
                    

ลงชื่อ 
(............................................) 
ต าแหน่ง.................................. 
โทรศัพท์มือถือ...................................... 
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วันที่................เดือน...........................พ.ศ.2556 
 
หมายเหตุ  ส่ง สนก. สพฐ.  ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ทาง E-mail : obecaseancontest@gmail.com 
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แบบรายงานรายช่ือผู้ที่ผ่านเข้ารอบเพื่อไปประกวดนวัตกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 รอบสอง ระดับภูมิภาค 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................................เขต..................... 

 
เฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดแต่ละประเภทเท่านั้น 

ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อผู้เสนอผลงาน ต าแหน่ง 
สังกัด/

โรงเรียน 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 ศึกษานิเทศก์ 

โทรศัพท์ E-mail 

คร ู ผู้บริหาร คร ู ผู้บริหาร กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 

             
             
             
             
             
 

 
 ลงชื่อ 
(............................................) 
ต าแหน่ง.................................. 
โทรศัพท์มือถือ...................................... 
วันที่................เดือน...........................พ.ศ.2556 

 
หมายเหตุ  : ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีเป็นเจ้าภาพระดับภูมิภาค    ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556  
 

แบบ A3 
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แบบรายงานสรุปจ านวนผู้ส่งประกวดนวัตกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................................เขต..................... 

 
การประกวดนวัตกรรม กลุ่มที่ 1 โรงเรียนที่อยู่ในโครงการ SPIRIT OF ASEAN : (SISTER SCHOOL, BUFFER SCHOOL, ASEAN  FOCUS) และ โรงเรียนในโครงการ 
EDUCATION HUB 

สังกัด สพป. 
1. จ านวนครูที่ส่งผลงานเพื่อประกวดนวัตกรรม  จ านวน.............โรงเรียน รวมทั้งสิ้น............คน 
2. จ านวนผู้บริหารที่ส่งผลงานเพื่อประกวดนวัตกรรม จ านวน.............โรงเรียน รวมทั้งสิ้น............คน 
 สังกัด สพม.  
1. จ านวนครูที่ส่งผลงานเพื่อประกวดนวัตกรรม  จ านวน.............โรงเรียน รวมทั้งสิ้น............คน 
2. จ านวนผู้บริหารที่ส่งผลงานเพื่อประกวดนวัตกรรม จ านวน.............โรงเรียน รวมทั้งสิน้............คน 

การประกวดนวัตกรรม กลุ่มที่ 2 โรงเรียนทั่วไป 
สังกัด สพป. 

1. จ านวนครูที่ส่งผลงานเพื่อประกวดนวัตกรรม  จ านวน.............โรงเรียน รวมทั้งสิ้น............คน 
2. จ านวนผู้บริหารที่ส่งผลงานเพื่อประกวดนวัตกรรม จ านวน.............โรงเรียน รวมทั้งสิน้............คน 
 สังกัด สพม.  
1. จ านวนครูที่ส่งผลงานเพื่อประกวดนวัตกรรม  จ านวน.............โรงเรียน รวมทั้งสิ้น............คน 
2. จ านวนผู้บริหารที่ส่งผลงานเพื่อประกวดนวัตกรรม จ านวน.............โรงเรียน รวมทั้งสิน้............คน 

การประกวดนวัตกรรม ศึกษานิเทศก์  

แบบ A4 
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กลุ่มท่ี 1 (สพป.) จ านวนศึกษานิเทศก์ที่ส่งผลงานเพื่อประกวดนวัตกรรม  รวมทั้งสิ้น............คน 
กลุ่มท่ี 2 (สพม.) จ านวนศึกษานิเทศก์ที่ส่งผลงานเพ่ือประกวดนวัตกรรม  รวมทั้งสิ้น............คน 
 
 

 
 

 
ลงชื่อ 

(............................................) 
ต าแหน่ง.................................. 
โทรศัพท์มือถือ...................................... 

ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อผู้เสนอผลงาน ต าแหน่ง 
สังกัด/

โรงเรียน 
ประเภทท่ี 1 ประเภทท่ี 2 ศึกษานิเทศก์ 

โทรศัพท์ 

คร ู ผูบ้ริหาร คร ู ผู้บริหาร กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 
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วันที่................เดือน...........................พ.ศ.2556 
 
หมายเหตุ  ส่ง สนก. สพฐ.  ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ทาง E-mail : obecaseancontest@gmail.com 
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แบบรายงานการประกวดแข่งขัน รอบสอง 

ส าหรับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นเจ้าภาพระดับภูมิภาค 
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แบบรายงานรายช่ือนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบเพื่อไปแข่งขันพาทีสร้างสรรค์  
และการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษรอบสาม ระดับประเทศ 

 
ภูมิภาค   ภาคเหนือ  ภาคกลางและตะวันออก  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคใต้ 

 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์   
สพป. ระดับชั้น    ประถมปลาย   มัธยมต้น  
สพม. ระดับชั้น    มัธยมต้น     มัธยมปลาย 

 การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ  
ประเภทที่ 1 ระดับชั้นมัธยมต้น 
ประเภทที่ 2  ระดับชั้น  มัธยมต้น  มัธยมปลาย   

 ประเภทที่ 3  ระดับชั้น  มัธยมต้น  มัธยมปลาย 

โรงเรียนที่ชนะเลิศล าดับที่ 1 คือ โรงเรียน   อ าเภอ     จังหวัด              
อาจารย์ผู้ควบคุม   1.      เบอร์โทร   
    2.      เบอร์โทร   
ชื่อทีม        

ที ่ รายช่ือนักเรียน ชั้นเรียน 
วัน เดือน ปีเกิด 

อายุ 
วัน เดือน พ.ศ. 

       
       
       
 
โรงเรียนที่ชนะเลิศล าดับที่ 2 คือ โรงเรียน   อ าเภอ     จังหวัด              
อาจารย์ผู้ควบคุม   1.      เบอร์โทร   
    2.      เบอร์โทร   
ชื่อทีม        

ที ่ รายช่ือนักเรียน ชั้นเรียน 
วัน เดือน ปีเกิด 

อายุ 
วัน เดือน พ.ศ. 

       
       
       

 ลงชื่อ 

แบบ B1 
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(............................................) 
ต าแหน่ง............................................. โทรศัพท์มือถือ......................................  
วันที่................เดือน...........................พ.ศ.2556 

หมายเหตุ  : ส่ง สนก. สพฐ.    ภายในวันที่ 15 กันยายน 2556  ทาง E-mail : 
obecaseancontest@gmail.com 

 

แบบ B2 
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แบบรายงานสรุปจ านวนเขตพื้นที่ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ และการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (รอบสอง ระดับภูมิภาค) 
ภูมิภาค   ภาคเหนือ  ภาคกลางและตะวันออก  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคใต้ 

 
 
ตอนที่ 1 
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์  
 สังกัด สพป. 
1. จ านวนเขตพ้ืนที่ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับประถมปลาย จ านวน.............เขตพ้ืนที่ 
2. จ านวนเขตพ้ืนที่ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับมัธยมต้น จ านวน.............เขตพ้ืนที่ 
 สังกดั สพม. 
1. จ านวนเขตพ้ืนที่ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับมัธยมต้น จ านวน.............เขตพ้ืนที่ 
2. จ านวนเขตพ้ืนที่ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับมัธยมปลาย จ านวน.............เขตพ้ืนที่ 
 
การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ 
ประเภทที่ 1 (สพป.) 
1. จ านวนเขตพ้ืนที่ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับมัธยมต้น จ านวน.............เขตพ้ืนที่ 
ประเภทที่ 2 (สพม.) 
1. จ านวนเขตพ้ืนที่ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับมัธยมต้น จ านวน.............เขตพ้ืนที่ 
2. จ านวนเขตพ้ืนที่ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับมัธยมปลาย จ านวน.............เขตพ้ืนที่ 
ประเภทที่ 3 
1. จ านวนเขตพ้ืนที่ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับมัธยมต้น จ านวน.............เขตพ้ืนที่ 
2. จ านวนเขตพ้ืนที่ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับมัธยมปลาย จ านวน.............เขตพ้ืนที่ 

แบบ B2 
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ประเภท ประเภท/ระดับชั้น โรงเรียน สังกัด 

พาทีสร้างสรรค์ 

สพป. 
ประถมปลาย  

1.  
2.  
…  

สพป. 
ม.ต้น 

1.  
2.  
…  

สพม. 
ม.ต้น 

1.  
2.  
…  

สพม. 
ม.ปลาย 

1.  

2.  

...  

โต้วาทีภาษาอังกฤษ 

ประเภท 1 (สพป.) 
ม.ต้น 

1.  
2.  
...  

ประเภท 2 (สพม.) 
ม.ต้น 

1.  
2.  
...  

ประเภท 2 (สพม.) 1.  
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ม.ปลาย 2.  
...  

ประเภท 3 (สพม.) 
ม.ต้น 

1.  
2.  
...  

ประเภท 3 (สพม.) 
ม.ปลาย 

1.  
2.  

ตอนที่ 2 (รายงานภาพรวมของการจัดการประกวดแข่งขันทั้ง 3 รายการ) 
1. การเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน  
 1.1 การประชาสัมพันธ์การแข่งขัน                      
                    
                    
 1.2 การติดต่อสื่อสารและประสานงานกับโรงเรียนหรือเขตพ้ืนที่ในภูมิภาค          
                   
                    
 1.3 การจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน                
                    
                    
 1.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน               
                    
                    
2. สภาพการด าเนินการจัดการแข่งขัน และการปฏิบัติงานของ สพป./สพม. ในวันแข่งขัน          



70 

 

 

                    
                    
3. งบประมาณที่ได้รับและการบริหารงบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับ จ านวน    บาท 
 การบริหารงบประมาณส าหรับการแข่งขัน ค่าวัสดุ    ค่าตอบแทน    
      ค่าใช้สอย   อ่ืนๆ(ระบุ)    
4. ปัญหาและอุปสรรคการจัดการแข่งขัน                
                    
                    
5. การแก้ปัญหา                   
                    
                    
6. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการด าเนินงานครั้งต่อไป               
                    
                    

ลงชื่อ 
(............................................) 
ต าแหน่ง.................................. 
โทรศัพท์มือถือ...................................... 

วันที่................เดือน...........................พ.ศ.2556 
หมายเหตุ  ส่ง สนก. สพฐ.  ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ทาง E-mail : obecaseancontest@gmail.com 
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แบบรายงานรายช่ือผู้ที่ผ่านเข้ารอบเพื่อไปประกวดนวัตกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 รอบสาม ระดับประเทศ 
ภูมิภาค   ภาคเหนือ  ภาคกลางและตะวันออก  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคใต้ 

 
เรียงตามผู้ได้รับคะแนนสูงสุด อันดับที่ 1 และ 2 ของรางวัล Platinum ในแต่ละประเภท  

ลงชื่อ 
                (............................................) 

ต าแหน่ง..................................................... 
โทรศัพท์มือถือ.................................................. 
วันที่................เดือน...........................พ.ศ.2556 

หมายเหตุ  : ส่ง สนก. สพฐ.  ภายในวันที่ 15 กันยายน 2556 ทาง E-mail : obecaseancontest@gmail.com 

 

ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อผู้เสนอผลงาน ต าแหน่ง 
สังกัด/

โรงเรียน 
ประเภทท่ี 1 ประเภทท่ี 2 ศึกษานิเทศก์ 

โทรศัพท์ 

คร ู ผู้บริหาร คร ู ผู้บริหาร กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 

            
            
            
            
            
            

แบบ B3 
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แบบรายงานสรุปจ านวนผู้ส่งประกวดนวัตกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 (รอบสอง ระดับภูมิภาค) 
ภูมิภาค   ภาคเหนือ  ภาคกลางและตะวันออก  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคใต้ 

 
การประกวดนวัตกรรม กลุ่มที่ 1 โรงเรียนที่อยู่ในโครงการ SPIRIT OF ASEAN : (SISTER SCHOOL, BUFFER SCHOOL, ASEAN  FOCUS) และ โรงเรียนในโครงการ 
EDUCATION HUB 

สังกัด สพป. 
1. จ านวนครูที่ส่งผลงานเพื่อประกวดนวัตกรรม  จ านวนเขตพ้ืนที่.....................เขต  จ านวน.............โรงเรียน   รวมทั้งสิ้น............คน 
2. จ านวนผู้บริหารที่ส่งผลงานเพื่อประกวดนวัตกรรม จ านวนเขตพ้ืนที่.....................เขต  จ านวน.............โรงเรียน   รวมทั้งสิ้น............คน 
 สังกัด สพม.  
1. จ านวนครูที่ส่งผลงานเพื่อประกวดนวัตกรรม  จ านวนเขตพ้ืนที่.....................เขต  จ านวน.............โรงเรียน   รวมทั้งสิ้น............คน 
2. จ านวนผู้บริหารที่ส่งผลงานเพื่อประกวดนวัตกรรม จ านวนเขตพ้ืนที่.....................เขต  จ านวน.............โรงเรียน   รวมทั้งสิ้น............คน 

การประกวดนวัตกรรม กลุ่มที่ 2 โรงเรียนทั่วไป 
สังกัด สพป. 

1. จ านวนครูที่ส่งผลงานเพื่อประกวดนวัตกรรม  จ านวนเขตพ้ืนที่.....................เขต  จ านวน.............โรงเรียน   รวมทั้งสิ้น............คน 
2. จ านวนผู้บริหารที่ส่งผลงานเพื่อประกวดนวัตกรรม จ านวนเขตพ้ืนที่.....................เขต  จ านวน.............โรงเรียน   รวมทั้งสิ้น............คน 
 สังกัด สพม.  
1. จ านวนครูที่ส่งผลงานเพื่อประกวดนวัตกรรม  จ านวนเขตพ้ืนที่.....................เขต  จ านวน.............โรงเรียน   รวมทั้งสิ้น............คน 
2. จ านวนผู้บริหารที่ส่งผลงานเพื่อประกวดนวัตกรรม จ านวนเขตพ้ืนที่.....................เขต  จ านวน.............โรงเรียน   รวมทั้งสิ้น............คน 

การประกวดนวัตกรรม ศึกษานิเทศก์  
กลุ่มท่ี 1 (สพป.) จ านวนศึกษานิเทศก์ที่ส่งผลงานเพ่ือประกวดนวัตกรรม  จ านวนเขตพ้ืนที่.....................เขต  รวมทั้งสิ้น............คน 

แบบ B4 
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กลุ่มท่ี 2 (สพม.) จ านวนศึกษานิเทศก์ที่ส่งผลงานเพ่ือประกวดนวัตกรรม  จ านวนเขตพ้ืนที่.....................เขต  รวมทั้งสิ้น............คน 
 
 

ล า
ดับ
ที ่

ระดับรางวัล 
Platinum, Gold, 
Silver, Bronze 

ชื่อผลงาน ชื่อผู้เสนอผลงาน ต าแหน่ง 
สังกัด/

โรงเรียน 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 ศึกษานิเทศก์ 

โทรศัพท์ 

คร ู ผู้บริหาร คร ู ผู้บริหาร กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 

             
             
             
             
             
             

 
ลงชื่อ 

(............................................) 
ต าแหน่ง.................................. 
โทรศัพท์มือถือ...................................... 

วันที่................เดือน...........................พ.ศ.2556 
 

หมายเหตุ : ส่ง สนก. สพฐ.  พร้อมผลงานที่ได้รับรางวัลระดับ Bronze ขึ้นไป โดยบันทึกใส่แผ่น CD-ROM แยกตามโฟลเดอร์ระดับรางวัล ภายในวันที่ 15 กันยายน 2556   
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ที่ปรึกษา 

1. นางเบญจลักษณ์  น้ าฟ้า รองเลขาธิการ กพฐ. 
2. นางพจมาน  พงษ์ไพบูลย์ ผู้อ านวยการส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  

รักษาการที่ปรึกษาด้านศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส 
คณะท างาน 

1 นางสาวสิริมา  หมอนไหม นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  
ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 

2 นางสาวอุษณีย์  วัฒนพันธ์         นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

3 นายประกาศิต  จ าปาทอง    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
ช่วยราชการส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 

4 นายสุรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
สถาบันภาษาอังกฤษ 

5 นางกมลาศน์  ศรประสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสองพ่ีน้อง 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 

6 นายชวินทร์ณวัฒน์ สิทธิพุทธิวงศ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 

7 นางบุรีรัตน์  สุขวโรทัย  ครู โรงเรียนนครสวรรค์   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

8 นายสมเดียว เกตุอินทร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 3  

9 นายชีวิน  จินดาโชติ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

10 นางรัตนา  ฉายะเจริญ  ครู  โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

11 นายอมร  แก้วศรียงค์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

12 นางเพ็ชรรัตน์  ฮีมินกูล นักวิชาการอิสระ 
13 นางกมลวรรณ  สุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

คณะผู้จัดท า 
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14 นายชาญยุทธ  มั่งคั่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 

15 นางพิมพรรณ  มงคลอินทร์ นักวิชาการอิสระ 
16 นางปาริชาติ  เข่งแก้ว ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
17 นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
18 นางพัชนี  แดนเสนา ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
19 นายมงคล จันทร์งาม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 
20 นายศักดิ์  แวววิริยะ นักวิชาการอิสระ 
21 นายกิตติ กสิณธารา นักวิชาการอิสระ 
22 นางสาวธัญนันท์  แก้วเกิด นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  

ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
23 นางสาวฐานิตา  นพฤทธิ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ  

ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
24 นางสาววิไลลักษณ์  ภู่ภักดี ข้าราชการบ านาญ 
25 นางมัลลวีร์  รอชโฟล นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
26 นางสาวนลินี  จีนกูล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
27 นางอรพิณ  ไกรดิษฐ์ พนักงานพิมพ์ 

ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

 


