
 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เรื่อง   การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ระบบ Online) 
ประจ าปี ๒๕๕๗ 

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

 ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน มีนโยบำยส่งเสริมกำรผลิต พัฒนำ และใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำที่มีคุณภำพเพ่ือใช้ประกอบกำรเรียนรู้  ดังนั้นจึงได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริมกำรผลิตและ
พัฒนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ (ระบบ Online) ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครูผู้สอน อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
มีกำรผลิตและพัฒนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ (ระบบ Online) ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑  ซึ่งสำมำรถน ำไปใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมี
คุณภำพและหลำกหลำย และเป็นกำรกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในกำรพัฒนำสื่อเทคโนโลยี  ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  จึงได้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรส่งเสริมกำรผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
(ระบบ Online)  ดังนี้ 
 ๑. ประเภทของสื่ออิเล็กทรอนิกส์  คือ  เกมการศึกษาประกอบการเรียนการสอน  ตำมกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ ๘ กลุ่มสำระ ได้แก่  
  -  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   
  -  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์   
  -  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
  -  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม  
  -  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ   
  -  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
  -  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
  -  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) 
โดยมีเนื้อหำสำระสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑  ระดับประถมศึกษา 
(ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖)  
 ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน 
  ๒.๑ ครูผู้สอนที่ปฏิบัติกำรสอนในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ        
ขั้นพ้ืนฐำน  
  ๒.๒  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   
 

๒/๓. คุณลักษณะของผลงำน... 
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 ๓. คุณลักษณะของผลงาน 
  ๓.๑ ผลงำนที่ผลิตต้องก ำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเกมกำรศึกษำฯ ที่มีเนื้อหำสอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑  พร้อมทั้งระบุกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ๘ กลุ่มสำระ
และระดับชั้น กำรเสนอเนื้อหำและเสียงบรรยำยเป็นภำษำไทย เป็นหลัก  ยกเว้นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ    
  ๓.๒ ผลงำนที่ผลิตจะต้องเป็นสื่อที่สำมำรถเรียกดูข้อมูลได้บนเครือข่ำย ระบบ Internet  
ไฟล์ที่  Complied จะต้องเป็นไฟล์  .swf  มีขนำด Movie 1,000 px. X 600 px. ซึ่งสร้ำงและพัฒนำด้วย
โปรแกรมดังต่อไปนี้ Flash Professional 8, Flash Professional CS4, SWiSH max, SWiSH max 2, Namo 
Free Motion 2008, Captivate 2, Captivate 4  หรือโปรแกรมอ่ืนๆ ที่ผู้ผลิตผลงำนมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำม
กฎหมำย   
  ๓.๓ ผลงำนที่ผลิตต้องบันทึกสื่อลงในแผ่นซีดีรอม ซึ่งสำมำรถน ำไปขึ้นบนเครือข่ำย 
(Online) และส ำเนำลงแผ่นซีดีรอม (Offline) ซึ่งสำมำรถใช้งำนในระบบอัตโนมัติ (Auto run) ได ้
  ๓.๔ ผลงำนที่ผลิตต้องมีเนื้อหำอย่ำงน้อยหนึ่งเรื่อง ซึ่งมีลักษณะเป็นเกมกำรศึกษำ เพ่ือใช้
ประกอบกำรเรียนกำรสอน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 - ให้ควำมรู้ และควำมสนุกสนำนเพลิดเพลิน  
 - มีกำรออกแบบโดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมของผู้เรียนทั้งในด้ำนกำรเรียนรู้  และ
ทักษะกำรใช้เทคโนโลยี 
 - มีกำรตั้งเป้ำหมำยในกำรเล่นให้ผู้เรียน   
 - มีกติกำกำรเล่นของเกมกำรศึกษำ   
 - มีควำมท้ำทำยให้ผู้เรียนไปสู่เป้ำหมำย  
 - มีกำรสะสมรำงวัล และมีระดับควำมยำกง่ำยของเกม หรือด่ำน/ฐำนกำรเล่นเกม 
(level) ไม่น้อยกว่ำ ๓ ระดับ   
  ๓.๕ ผลงำนที่ผลิต ต้องมีค ำแนะน ำกำรใช้เกมกำรศึกษำ (help) 
  ๓.๖ ผลงำนที่ผลิตต้องเป็นสื่อที่คิดค้นและจัดท ำขึ้นเอง มิได้ท ำซ้ ำคัดลอกเลียนแบบผู้อ่ืน  
รวมถึง รูปภำพ ภำพเคลื่อนไหว ข้อควำม เสียง วีดิทัศน์ เนื้อหำ และส่วนอ่ืนๆ หำกมีกำรละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ว่ำด้วย
ประกำรใดๆ ผู้ส่งผลงำนต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว 
       ๓.๗ ผลงำนที่ผลิตจะต้องไม่เป็นผลงำนและลิขสิทธิ์ของหน่วยงำนใดๆ มำก่อน 
       ๓.๘ ผลงำนที่ผลิตต้องมีเนื้อหำที่ไมข่ัดต่อควำมมั่นคงของชำติ และคุณธรรม จริยธรรม 

๓.๙ ผลงำนที่ผลิตต้องมีกำรอ้ำงอิงแหล่งที่มำของข้อมูล 
 ๔. ข้อก าหนดในการส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก  
       ๔.๑ ผู้ส่งผลงำนเข้ำรับกำรคัดเลือกต้องกรอกข้อมูลในใบสมัคร ตำมแบบฟอร์มที่แนบท้ำย
ประกำศฉบับนี้ ให้ครบถ้วน 
 

๓/๔.๒ ผู้ส่งผลงำนต้องบันทึก... 
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 ๔.๒ ผู้ส่งผลงำนต้องบันทึกและส่งผลงำน พร้อมไฟล์ (.doc) และเอกสำรคู่มือค ำแนะน ำ  
กำรใช้เกมกำรศึกษำฯ ในแผ่นซีดีรอม จ ำนวน ๓ ชุด 
 ๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผลงาน  

เกณฑ์พิจำรณำมี  ๔  ด้ำน  ดังนี้ 
         (๑) เนื้อหาในเกมการศึกษา  พิจำรณำในด้ำนควำมถูกต้อง ชัดเจน มีควำมสัมพันธ์ต่อเนื่อง 
และครอบคลุมตำมจุดประสงค์ของเกม 
        (๒) การออกแบบเกมการศึกษา พิจำรณำตำมคุณลักษณะข้อ ๓.๔  โดยค ำนึงถึงระดับของ
ผู้เรียน กำรออกแบบเป็นระบบ ดึงดูดควำมสนใจ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีปฏิสัมพันธ์อย่ำงเหมำะสม  ส่งเสริมให้
ผู้เรียนรู้จักคิดวิเครำะห์  
          (๓) การออกแบบหน้าจอ  พิจำรณำกำรจัดวำงองค์ประกอบได้สัดส่วน สวยงำม ง่ำยต่อกำร
ใช้งำน มีควำมคงเส้นคงวำ (Consistency)  กำรเลือกใช้สีมีควำมเหมำะสมและกลมกลืน กำรออกแบบหน้ำจอมี 
ควำมสอดคล้องกับเนื้อหำ ปุ่ม สัญรูป  ข้อควำมหรือแถบข้อควำม รูปแบบตัวอักษรในกำรน ำเสนอมีควำม
เหมำะสมกับผู้เรียน รูปภำพ ชัดเจน เหมำะสม และถูกต้อง สื่อสำรกับผู้ใช้ได้อย่ำงเหมำะสม 
        (๔) เทคนิค  พิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรใช้งำนบนเครือข่ำย Internet  มีกำรเชื่อมโยง 
(link) ไปยังจุดต่ำงๆ กำรแสดงผลตัวอักษร ภำพ และเสียงที่ใช้ประกอบได้ถูกต้อง รวดเร็ว  มีค ำแนะน ำกำรใช้เกม
กำรศึกษำ (help) ชัดเจน    
 ๖. การส่งผลงาน 

     ผู้สนใจสำมำรถส่งใบสมัคร ผลงำนเกมกำรศึกษำประกอบกำรเรียนกำรสอน และคู่มือ
ค ำแนะน ำกำรใช้เกมกำรศึกษำฯ ระดับประถมศึกษำ (ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๖)  อย่ำงละ ๓ ชุด ได้ที่ กลุ่มผลิต
สื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ส านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชด าเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โดยมีก าหนดระยะเวลา
การส่งผลงานภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
 ๗. การตัดสิน 
              ๗.๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจะแต่งตั้งคณะกรรมกำรตัดสินผลกำร
คัดเลือกผลงำนเกมกำรศึกษำฯ  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ  ทั้งด้ำนเนื้อหำ ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอน และ
ด้ำนเทคนิค ท ำหน้ำที่พิจำรณำคัดเลือกและตัดสินผลงำนทีส่่งเข้ำรับกำรคัดเลือก   
       ๗.๒ กำรตัดสินของคณะกรรมกำร ตำมข้อ ๗.๑ ถือเป็นเด็ดขำดจะอุทธรณ์มิได้ 
       ๗.๓ ผู้ส่งผลงำนเข้ำรับกำรคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบ หำกเกิดกำรละเมิดลิขสิทธิ์ และ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกกำรให้รำงวัลส ำหรับผลงำนที่เชื่อว่ำเป็นกำร
ละเมิดลิขสิทธิ์  ในกรณีท่ีปรำกฏหลักฐำนภำยหลังว่ำผลงำนที่ได้รับรำงวัลดังกล่ำว เป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์หรือเป็น
กำรคัดลอกผลงำนผู้อื่นมำจะเรียกคืนรำงวัลทั้งหมด  

 
๔/๗.๔ ผลงำนที่ผ่ำนกำรคัดเลือก... 
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       ๗.๔ ผลงำนที่ผ่ำนกำรคัดเลือก ลิขสิทธิ์ เป็นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ           
ขั้นพ้ืนฐำน เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่ำงอ่ืนเป็นลำยลักษณ์อักษร 
             ๗.๕ แผ่นซีดีรอมผลงำนที่ส่งเข้ำรับกำรคัดเลือกได้รับรำงวัล หรือไม่ได้รับรำงวัล  ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งคืน 
       ๗.๖ ผลงำนที่ ได้รับรำงวัลหรือไม่ได้รับรำงวัล  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ               
ขั้นพ้ืนฐำนสำมำรถเผยแพร่เพื่อประโยชน์ทำงกำรศึกษำได้ตำมสมควร 
       ๗.๗ ผลงำนที่คณะกรรมกำร ตัดสินผลให้ได้รับรำงวัลต้องส่ง Source code ให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพ่ือ Complied ผลงำนเกมกำรศึกษำฯ ได้อย่ำงถูกต้อง ตำมกฎหมำยลิขสิทธิ์
ต่อไป 
  ๘. การให้รางวัล 
      ผลงำนเกมกำรศึกษำฯ ที่ผ่ำนกำรตัดสินจำกคณะกรรมกำร ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดให้ได้รับ
รำงวัลจะต้องได้รับกำรพัฒนำให้สมบูรณ์ มีคุณภำพ ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร โดยได้รับเกียรติบัตรและ
เงินรำงวัล ดังนี้ 
   - ระดับ ทอง  จ ำนวน  ๔๐,๐๐๐  บำท    
   - ระดับ เงิน  จ ำนวน   ๓๐,๐๐๐  บำท    
   - ระดับ ทองแดง  จ ำนวน   ๒๐,๐๐๐  บำท    
   - ระดับ ชมเชย  จ ำนวน  ๑๐,๐๐๐  บำท     
  ๙. การประกาศผลการตัดสิน 
      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน จะประกำศผลกำรตัดสินผลงำน สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทเกมกำรศึกษำประกอบกำรเรียนกำรสอน ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกทำงเว็บไซต์ของ สพฐ. และ
จะแจ้งให้เจ้ำของผลงำนทรำบโดยตรง 
         ๑๐. การรับรางวัล 
      เจ้ำของผลงำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทเกมกำรศึกษำประกอบกำรเรียนกำรสอน ที่ได้รับ
กำรตัดสินผลให้ได้รับรำงวัลจำกคณะกรรมกำรฯ จะได้รับรำงวัลตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด  
 

ประกำศ ณ วันที่   ๓๑  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

        
(นายอภิชาติ  จีระวุฒิ) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 


