
 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผลการด าเนินงานและวิธี หรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 ของนักเรียน นักศึกษา 

ตามโครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 
 

1.ระดับการประกวด 
ก ำหนดกำรคัดเลือกเป็น  3 ระดับ ได้แก่ 

1) ระดับประถมศึกษำ 
2) ระดบัมัธยมศึกษำ 
3) ระดับอำชีวศึกษำ  

   

2. รายละเอียดหลักเกณฑ์การคัดเลือก 
2.1 ส่งรำยชื่อ นักเรียน นักศึกษำ  เพ่ือคัดเลือกผลงำน  1 ชิ้นงำน ต่อ 1  คน 

     2.2 นักเรียน นักศึกษำเขียนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและวิธีหรือแนวทำงปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
ที่สอดคล้องกับ กำรน้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำในหลวงรัชกำรที่ 10 สู่กำรปฏิบัติ จนเป็นวิถีชีวิต   
จ ำนวน ไม่เกิน 20 หน้ำกระดำษ เอ 4 โดยส่งผลงำนให้คณะกรรมกำร  5 ชุด ในวันที่ประกวด  
 

3.เกณฑ์การให้คะแนน   ( คะแนนเต็ม  100  คะแนน ) ดังนี้ 
1)  รูปเล่มรำยงำน       90     คะแนน  
2)  กำรน ำเสนอผลงำนต่อคณะกรรมกำร    10   คะแนน 
 

4. รางวัล ประกอบด้วย  
1)  ทุนกำรศึกษำ  

รำงวัลที่ 1  ทุนกำรศึกษำ     3,000  บำท  พร้อมเกียรติบัตร      
รำงวัลที่ 2  ทุนกำรศึกษำ    2,000  บำท  พร้อมเกียรติบัตร    
รำงวัลที่ 3  ทุนกำรศึกษำ    1,000  บำท  พร้อมเกียรติบัตร    

2)  เกียรติบัตร 
เกียรติบัตรระดับทอง    ได้คะแนน  80   ขึ้นไป 
เกียรติบัตรระดับเงิน     ได้คะแนน  70-79   คะแนน 
เกียรติบัตรระดับทองแดง   ได้คะแนน  60-69   คะแนน 
เกียรติบัตรกำรเข้ำร่วม   ได้คะแนนต่ ำกว่ำ  60   คะแนน 

 
    หมำยเหตุ       ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือว่ำสิ้นสุด 
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5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ  ด ำเนินกำรคัดเลือกผลกำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จ
และส่งรำยชื่อนักเรียน นักศึกษำ ที่ได้รับกำรคัดเลือก พร้อมผลงำน 1 เล่ม ให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเลย  ภำยใน วันที่ 
5 กันยำยน 2561 

5.2 ระดับจังหวัด  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเลย ด ำเนินกำรคัดเลือกผลกำรด ำเนินงำนให้แล้ว 
เสร็จ ภำยใน  ปลำยเดือนกันยำยน  2561  ส ำหรับวัน เวลำ และสถำนที่  จะประสำนให้ทรำบอีกครั้งต่อไป 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการด าเนินงานและวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ  

ส่วนหน้า   
1. ชื่อ สื่อ นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ..................................................................................................................... ...... 
2.  สื่อ นวัตกรรม กำรศึกษำมุ่งสร้ำงพ้ืนฐำนให้แก่ผู้เรียนด้ำน   (สำมำรถเลือกได้มำกกว่ำ 1 ด้ำน) 
  ด้ำนที่ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง  ด้ำนที่ 2 มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม 
  ด้ำนที่ 3 มีงำนท ำ – มีอำชีพ    ด้ำนที่ 4 เป็นพลเมืองดี 
3.  ระดับผลงำน สื่อ นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ  
  ระดับประถมศึกษำ   ระดับมัธยมศึกษำ   ระดับอำชีวศึกษำ/อุดมศึกษำ 
4.  ชื่อ-สกุล นักเรียน นักศึกษำ ผู้รำยงำน............................................................................................... ........... 
 ที่อยู่......................................................................... ............................................................................ 
 ............................................................................................... โทรศัพท์..................... .......................... 
 โทรสำร.............................................. E-mail address …………………………………………………………….............. 
 

ส่วนประกอบการรายงาน 
ชื่อเรื่อง 
ส่วนที่ 1  บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
 (สภำพปัญหำ  สำเหตุของปัญหำ และ แนวทำงที่จะน ำมำแก้ปัญหำ) 

1.2 วัตถุประสงค์  
1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
1.4 ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะ 
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ    
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ส่วนที่ 2  กำรพัฒนำนวัตกรรม 
  2.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.2 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (ตั้งแต่เริ่มด ำเนินกำร จนกระทั่งได้นวัตกรรม ระบุขั้นตอนและรำยละเอียด
วิธีกำรด ำเนินงำนในแต่ละขั้นตอน) 

   2.2.1 กำรสร้ำง/ผลิต สื่อ นวัตกรรม 
   2.2.2 กำรทดลองใช้ สื่อ นวัตกรรม 
   2.2.3 ผลกำรทดลองใช้ สื่อ นวัตกรรม 
  2.3 แนวทำงในกำรน ำสื่อ นวัตกรรมไปใช้ 

ส่วนที่ 3 สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
อ้ำงอิง  บรรณำนุกรม / ภำคผนวก    

 กำรรับรองรำยงำน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนลงนำมรับรอง 
 

 1.เกณฑ์กำรให้คะแนนรูปเล่ม  (90 คะแนน) 
 
ที ่ รายการ คะแนน 
1 รูปเล่มรายงาน (90) 
  1.1 กำรระบุปัญหำที่เชื่อมโยงกับสถำนกำรณ์จริง 10 
  1.2 กำรศึกษำแนวคิด ที่สอดคล้อง 20 
  1.3 ก ำหนดรูปแบบ/แนวทำงในกำรปฏิบัติ 20 
  1.4 กำรน ำรูปแบบแนวทำงไปปฏิบัติจริง 30 
  1.5 สรุปและสะท้อนผล 10 
    

 
2. เกณฑ์กำรให้คะแนน กำรน ำเสนอผลงำนต่อคณะกรรมกำร (10 คะแนน) 

ที ่ รายการ คะแนน 
1 ควำมเหมำะสมของเวลำในกำรน ำเสนอ (ไม่เกิน 10 นำที) 2 
2 มีเทคนิคในกำรน ำเสนอที่เหมำะสมน่ำสนใจ 2 
3 มีควำมม่ันใจ ชัดเจนในกำรตอบค ำถำม 2 
4 บุคลิกภำพ ท่วงที วำจำของผู้รำยงำน 2 
5 กำรจัดแสดงเรียบง่ำย และมีคุณค่ำ 2 
 


