หลักเกณฑ์การประกวดนิทรรศการและการแสดงผลงานผู้บริหาร ครู นักเรียน ของสหวิทยาเขต
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
--------------------๑. กรอบการประกวด
๑) ประกวดนิทรรศการในนามสหวิทยาเขต สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๑๒ (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยทุกโรงเรียนต้องมีส่วนร่วมในการแสดงผลงาน
๒) คณะกรรมการฯ จะจัดสรรพื้นที่ในการจัดนิทรรศการไว้ให้แต่ละ สหวิทยาเขตภายในเต็นท์หลัง
ใหญ่ โดยเรียงตามลาดับที่จากน้อยไปมาก
๓) กรอบเนื้อหาสาระที่นาแสดงสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และคาขวัญการจัด
งานฯ เช่น กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น โดยมุ่งเน้นนิทรรศการมีชีวิต
๔) คณะกรรมการฯ จัดเตรียมพื้นที่ภายในเต็นท์ใหญ่ให้แต่ละสหวิทยาเขต มีความกว้าง ๔.๐๐
เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร โต๊ะพื้นสีขาว ขนาด กว้าง ๖๐ ซ.ม. ยาว ๑๒๐ ซ.ม.ไว้ให้ ๔ ตัว ระบบไฟฟ้าส่อง
สว่าง ๒ จุด และปลั๊กไฟสาหรับต่อพ่วง ๑ จุด (วัสดุอุปกรณ์นอกเหนือจากที่กล่าวนี้ให้จัดเตรียมมาเอง)
๕) แต่ละสหวิทยาเขตเริ่มจัดตกแต่งสถานที่ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น.
เป็นต้นไป
๖) การนาเสนอนิทรรศการจะต้องจัดแสดงครบทั้ง ๓ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ในแต่ละวัน
๗) ประกาศผลการประกวดฯ ใน วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น.
๘) สหวิทยาเขตที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัล ดังนี้ (โดยจัดพิธีมอบรางวัลให้ในคราวประชุมผู้บริหาร)
(๑) รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ได้รับเกียรติบัตรพร้อมโล่เกียรติยศ
(๒) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เหรียญทอง ได้รับเกียรติบัตรพร้อมโล่เกียรติยศ
(๓) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เหรียญทอง ได้รับเกียรติบัตรพร้อมโล่เกียรติยศ
๒. รายการประเมินและสัดส่วนคะแนน
พิจารณาจาก ๗ รายการ ดังนี้ (รวม ๑๐๐ คะแนน)
๑) นิทรรศการมีบริบทครบถ้วน สมบูรณ์ สอดคล้องกับคาขวัญการจัดงานมหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๖ (๑๐ คะแนน)
๒) นิทรรศการมีความคิดสร้างสรรค์ มีความหลากหลาย บริบทครบถ้วน สมบูรณ์ ตามกรอบ
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด (๓๐ คะแนน)
๓) การมีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการของทุกโรงเรียนในสหวิทยาเขต (๑๐ คะแนน)

๒

๔) นิทรรศการมีเนื้อหาสาระมีความแปลกใหม่ ทันสมัย เกิดประโยชน์ เป็นแบบอย่างและนาไป
ประยุกต์ใช้ได้ (๒๐ คะแนน)
๕) การนาเสนอนิทรรศการมีความต่อเนื่อง น่าสนใจ ครบตามระยะเวลาที่กาหนด (๑๐ คะแนน)
๖) นิทรรศการแสดงให้เห็นถึงผลสาเร็จของการดาเนินงานของโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ รองชนะเลิศอันดับ ๒ ครบทุกรายการ (๑๐
คะแนน)
๗) การจัดนิทรรศการมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานหลากหลายวิธีและน่าสนใจ มี
ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการจานวนมาก มีแบบบันทึกการเข้าชมนิทรรศการของผู้ร่วมงาน (๑๐ คะแนน)
๓. รางวัลที่ได้รับ
๑) เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง คะแนนการประเมิน ๘๕ – ๑๐๐ คะแนน
๒) เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน
คะแนนการประเมิน ๗๕ – ๘๔ คะแนน
๓) เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง คะแนนการประเมิน ๖๕ – ๗๔ คะแนน
๔) เกียรติบัตรรางวัลชมเชย
คะแนนการประเมิน ๕๐ – ๖๔ คะแนน
หมายเหตุ ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการในแต่ละสหวิทยาเขต จะได้รับเกียรติบัตรรางวัล
ตามที่สหวิทยาเขตนั้นๆ ได้รับ
๔. ผังการจัดนิทรรศการ
คณะกรรมการฯ กาหนดพื้นที่ให้แต่ละสหวิทยาเขตมีความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร
ความสูงด้านหน้า ด้านข้าง ไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร และด้านหลังไม่จากัดความสูง ป้ายสหวิทยาเขตให้จัด
ตกแต่งไว้ด้านหลัง โดยจัดรวมกันภายในเต็นท์ใหญ่หลังคาโค้ง ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๙๐ เมตร
(ส่วนกลางเต็นท์ตามแนวยาวจะเว้นเป็นทางเท้ากว้าง ๔.๐๐ เมตร สาหรับการเดินชมนิทรรศการ) เรียง
ตามลาดับที่ของสหวิทยาเขต ดังนี้
๑. สหวิทยาเขนเบญจม
๒. สหวิทยาเขตกัลยาณี
๓. สหวิทยาเขตพระพรหม-เฉลิมพระเกียรติ
๔. สหวิทยาเขตทุ่งสง
๕. สหวิทยาเขตสตรีทุ่งสง
๖. สหวิทยาเขตร่อนพิบูลย์-จุฬาภรณ์
๗. สหวิทยาเขตต้นน้าตาปี
๘. สหวิทยาเขตทุ่งใหญ่
๙. สหวิทยาเขตหัวไทร-ปากพนัง
๑๐. สหวิทยาเขตสตรีปากพนัง-เชียรใหญ่
๑๑. สหวิทยาเขตชะอวด
๑๒. สหวิทยาเขตสิชล-ขนอม
๑๓. สหวิทยาเขตท่าศาลา-นบพิตา
หมายเหตุ ด้านหน้าสุด (ขวามือ) ของเต็นท์นิทรรศการฯ จะจัดซุ้มไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สาหรับผู้เข้าชมนิทรรศการฯ ได้ลงนามถวายอาลัย

๓

๕. เกณฑ์การให้คะแนนการประเมิน ทัง้ ๗ รายการ มีดังนี้
รายการที่ ๑ นิทรรศการมีบริบทครบถ้วน สมบูรณ์ สอดคล้องกับคาขวัญการจัดงานมหกรรม
วิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๖ (๑๐ คะแนน)
ประเมินให้คะแนนตามเกณฑ์ดังนี้
๑) สนองนโยบาย ๔ เรื่องขึ้นไป และสอดคล้องกับคาขวัญการจัดงาน
๑๐ คะแนน
๒) สนองนโยบาย ๓ เรื่อง และสอดคล้องกับคาขวัญการจัดงาน
๘-๙ คะแนน
๓) สนองนโยบาย ๒ เรื่อง และสอดคล้องกับคาขวัญการจัดงาน
๖-๗ คะแนน
๔) สนองนโยบาย ๑ เรื่อง หรือสอดคล้องกับคาขวัญการจัดงาน
๕ คะแนน
รายการที่ ๒ นิทรรศการมีความคิดสร้างสรรค์ที่บ่งชี้ความเป็นนวัตกรรม มีความหลากหลาย
บริบทครบถ้วน สมบูรณ์ ตามกรอบนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด (๓๐ คะแนน)
ประเมินให้คะแนนตามเกณฑ์ดังนี้
๑) รูปแบบน่าสนใจ แปลกใหม่ หลากหลาย ครบถ้วน สมบูรณ์ สนองนโยบาย ๒๖ -๓๐ คะแนน
๒) รูปแบบน่าสนใจ หลากหลาย ครบถ้วน สมบูรณ์ สนองนโยบาย
๒๑ -๒๕ คะแนน
๓) รูปแบบธรรมดา หลากหลาย ครบถ้วน สมบูรณ์
๑๖ -๒๐ คะแนน
๔) รูปแบบธรรมดา ครบถ้วน สมบูรณ์
๑๕ คะแนน
รายการที่ ๓ การมีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการของทุกโรงเรียนในสหวิทยาเขต (๑๐ คะแนน)
ประเมินให้คะแนนตามเกณฑ์ดังนี้
๑) มีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการครบทุกโรงเรียน
๑๐ คะแนน
๒) มีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการตั้งแต่ ๓ โรงเรียนขึ้นไป
๘ - ๙ คะแนน
๓) มีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการเพียง ๒ โรงเรียน
๖ - ๗ คะแนน
๔) จัดนิทรรศการเพียงโรงเรียนเดียว
๕ คะแนน
รายการที่ ๔ นิทรรศการมีเนื้อหาสาระมีความแปลกใหม่ ทันสมัย เกิดประโยชน์ เป็นแบบอย่าง
และนาไปประยุกต์ใช้ได้ (๒๐ คะแนน)
ประเมินให้คะแนนตามเกณฑ์ดังนี้
๑) แปลกใหม่ ทันสมัย เกิดประโยชน์ เป็นแบบอย่างและนาไปประยุกต์ใช้ได้ ๑๙ - ๒๐ คะแนน
๒) แปลกใหม่ ทันสมัย เกิดประโยชน์ และเป็นแบบอย่างได้
๑๖ – ๑๘ คะแนน
๓) แปลกใหม่ หรือ ทันสมัย เกิดประโยชน์ และเป็นแบบอย่างได้
๑๓ – ๑๕ คะแนน
๔) เกิดประโยชน์ หรือเป็นแบบอย่างได้อย่างใดอย่างหนึ่ง
๑๐ – ๑๒ คะแนน

๔

รายการที่ ๕ การนาเสนอนิทรรศการมีความต่อเนื่อง น่าสนใจ ครบตามระยะเวลาที่กาหนด
(๑๐ คะแนน)
ประเมินให้คะแนนตามเกณฑ์ดังนี้
๑) กิจกรรมการนาเสนอต่อเนื่อง ครบตามเวลาที่กาหนด และมีผู้สนใจจานวนมาก ๑๐ คะแนน
๒) กิจกรรมนาเสนอตามเวลาที่กาหนด และมีผู้สนใจปานกลาง
๘ – ๙ คะแนน
๓) กิจกรรมนาเสนอบางเวลา และมีผู้สนใจน้อย
๖ - ๗ คะแนน
๔) กิจกรรมนาเสนอบางเวลา และมีผู้สนใจน้อยมาก
๕ คะแนน
รายการที่ ๖ นิทรรศการแสดงให้เห็นถึงผลสาเร็จของการดาเนินงานของโรงเรียน ผู้บริหาร ครู
นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ รองชนะเลิศอันดับ ๒
ครบทุกรายการ (๑๐ คะแนน)
ประเมินให้คะแนนตามเกณฑ์ดังนี้
๑) ผลสาเร็จของการดาเนินงานของโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับรางวัลแสดงให้เห็นครบทุกรายการ
๑๐ คะแนน
๒) ผลสาเร็จของการดาเนินงานของโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับรางวัลแสดงให้เห็นบ้างบางรายการ
๘ – ๙ คะแนน
๓) ผลสาเร็จของการดาเนินงานของโรงเรียน ผู้บริหาร ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับรางวัลแสดงให้เห็นอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว
๖ - ๗ คะแนน
๔) ผลสาเร็จของการดาเนินงานของโรงเรียน ผู้บริหาร ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับรางวัลไม่แสดงให้เห็น
๕ คะแนน
รายการที่ ๗ การจัดนิทรรศการมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานหลากหลายวิธีและ
น่าสนใจ มีผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการจานวนมาก มีแบบบันทึกการเข้าชมนิทรรศการของผู้ร่วมงาน
(๑๐ คะแนน)
ประเมินให้คะแนนตามเกณฑ์ดังนี้
๑) มีรูปแบบที่หลากหลาย น่าสนใจ มีการบันทึกชัดเจน และมีผู้เข้าชมมาก
๑๐ คะแนน
๒) มีรูปแบบที่หลากหลาย น่าสนใจ มีการบันทึกชัดเจน และมีผู้เข้าชมปานกลาง ๘ – ๙ คะแนน
๓) มีรูปแบบน่าสนใจ มีการบันทึก และมีผู้เข้าชมน้อย
๖ - ๗ คะแนน
๔) มีรูปแบบที่น่าสนใจ และไม่มีการบันทึก
๕ คะแนน

---๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙---

