
หลักเกณฑการสงประกวดคลิป VDO ส่ือสรางสรรค สพม.12 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในการจัดทําคลิปวิดีโอและส่ือประชาสัมพันธงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

---------------------- 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในการ

จัดทําคลิปวิดีโอและสื่อประชาสัมพันธงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 ประจําป

งบประมาณ 2563 ข้ึน เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนไดแสดงความรูความสามารถ ในการสรางสรรคและผลิต

ขาวดิจิทัลท่ีมีคุณภาพ บนการพัฒนาท่ีไมหยุดนิ่งดานเทคโนโลยี เนื้อหา รวมถึงรูปแบบการนําเสนอผานชองทางสื่อ

ดิจิทัล  ขาวสั้นหรือสารคดีเชิงขาวท่ีนําเสนอในรูปแบบคลิปวีดีโอออนไลน ดวยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร มาเปนเครื่องมือและประยุกตใชใหเกิดประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะนําไปสูการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาตามความเหมาะสม โดยมีเปาหมายสูงสุดคือการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนไดอยาง

ตอเนื่องและยั่งยืน  ตลอดจนการประชาสัมพันธและเผยแพรในเว็บไซตสื่อสรางสรรค ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ตอไป 

จึงขอเชิญครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 12  สงผลงานเขารวมประกวด โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. คุณสมบัติผูสงผลงานเขาประกวด  

    1.1. เปนครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 12 

 1.2  ผูสงผลงานเขาประกวด แบงเปน 2 ระดับ 

  -  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

     1.3 โดยสงผลงานในนามโรงเรียน ไมเกินระดับละ 3 ทีม  ใน 1 ทีม ประกอบดวยครูท่ีปรึกษา  

จํานวน 1 คน  และนักเรียน จํานวนไมเกิน  7 คน แตละคนสามารถเปนสมาชิกของอีกทีมได   

2. ดานเนื้อหาท่ีนําเสนอ 

 จะตองมีเนื้อหาหรือเรื่องราวท่ีเก่ียวของกับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (ภาคใต) ครั้งท่ี 69  

ปการศึกษา 2562  โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไปประยุกตใชในการนําเสนอผลงานไดอยาง

นาสนใจ  การนําเสนออาจเปนภาพรวมของงาน หรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งก็ได  และสามารถนําเนื้อหา ภาพ 

หรือ VDO จากการถายทอดสดของแตละสนามแขงขันมาตัดตอ นําเสนอได   

 การดําเนินงานหรือการเก็บภาพใดๆ จะตองไมสงผลกระทบหรือรบกวนการแขงขัน 
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3. ลักษณะของช้ินงาน 

       3.1 นําเสนอผลงาน ในรูปแบบสื่อ คลิป VDO 

 3.2 รูปแบบ Full HD ความละเอียดในระดับ 1080 Pixel  

 3.3 ความยาวระหวาง 1 – 3 นาที 

 3.4 ใหบันทึกในรูปแบบไฟล .mp4  และอัพโหลดผาน YouTube ของทีมท่ีสงผลงาน  

                พรอมติดแฮชแท็ก  #สื่อสรางสรรค สพม.12 

 4. เง่ือนไขการประกวด 

  4.1 ผูสงผลงานเขาประกวด เปนผูรับผิดชอบตอขอมูลท่ีนําเสนอ ไดแก เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ฯลฯ 

  4.2 สื่อท่ีใชในการผลิตผลงาน ตองไมละเมิดกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา  

  4.3 ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเปนท่ีสิ้นสุด จะอุทธรณไมได 

  4.4 ผลงานท่ีสงเขาประกวดทุกผลงานถือเปนลิขสิทธิ์ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

 5. วิธีการสมัครและสงผลงาน 

  5.1 ผูสนใจสามารถดาวนโหลดใบสมัครไดท่ี เว็บไซต สพม.12  (www.sea12.go.th)   หรือทาง 

Facebook Page สื่อสรางสรรค สพม.12 (www.facebook.com/mediasea12 ) 

  5.2 สงใบสมัครตามแบบฟอรมผานลิงค http://gg.gg/mediasea12  ภายในวันท่ี 27 ธันวาคม 2562 

  5.3 สงผลงานเปนคลิป VDO อยูในรูปแบบไฟล .mp4  และลิงค YouTube ผลงาน พรอมแบบฟอรม

นําสงผลงาน ถึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ภายในวันท่ี 22 มกราคม 2563 เวลา 16.30 น.  

ผานชองทางออนไลน ท่ี http://gg.gg/mediasea12Up     

 6.  การตัดสินและเกณฑการตัดสิน   

  คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน ตามประเด็นรายละเอียด ดังนี้ 

              6.1  ความสมบูรณสอดคลองของเนื้อหา     40 คะแนน 

  6.2  เทคนิคการนําเสนอ                 20 คะแนน 

  6.3  แนวคิด ความคิดสรางสรรค สื่อสารเขาใจ และนาติดตาม  20 คะแนน 

  6.4  สคริป (script) การนําเสนอ      20 คะแนน 

 7.  รางวัลการประกวด  

  7.1 จากการตัดสินของคณะกรรมการ แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  และ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

   - คะแนนสูงสุด ลําดับท่ี 1  รางวัลชนะเลิศ   ไดรับเงินรางวัล   3,000 บาท และเกียรติบัตร 

   - คะแนนสูงสุด ลําดับท่ี 2  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ไดรับเงินรางวัล  2,000 บาท  และเกียรติบัตร 

   - คะแนนสูงสุด ลําดบัท่ี 3  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ไดรับเงินรางวลั  1,000 บาท  และ เกียรติบัตร 

   - คะแนนตั้งแต ลําดับท่ี 4  เปนตนไป  รางวัลชมเชย  ไดรับเกียรติบัตร 
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  7.2 จากการตัดสินของผูชม  โดยแบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  และมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 

   -  คะแนนสูงสุดจากการ กด Like & View  ผลงานท่ีสงเขาประกวด  รางวัล Popular Vote 

ไดรับเงินรางวัล  3,000 บาท   และเกียรติบัตร 

        (โดยผลการกด Like & View  จะคิดคะแนนเปน100%   จากการกด  1 Like = 2 คะแนน  /  

1 View = 1 คะแนน  ผานทาง YouTube ผลงานเทานั้น และปดโหวตวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2563 เวลา 10.00 น.) 

 8.  การประกาศผล 

   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จะประกาศผลการตัดสิน ภายในวันท่ี 20 

กุมภาพันธ 2563  ทางเว็บไซตสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   (www.sea12.go.th)  และทาง 

Facebook Page สื่อสรางสรรค สพม.12 (www.facebook.com/mediasea12 ) 
---------------------------------------- 
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