รายละเอียดการประชุม
คณะกรรมการตัดสิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
วันที่ .๖.. สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ผ่านทางระบบ meet.google.com/kkr-onmf-dvf รหัสการประชุม kkr-onmf-dvf
หรือสามารถรับชมผ่าน You tube ทางลิงค์ https://youtu.be/vt-jneIHxlo
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้จัดทาโครงการ แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความ สามารถ ทางวิชาการของครู
และนักเรียน ในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ในช่วงวิกฤตสถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ และเพื่อสร้างเวทีการแสดงความสามารถของนักเรียน ให้ปรากฏแก่สาธารณชนได้เห็นเป็น
เชิงประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้ โดยได้กาหนดกิจกรรมให้เป็นการแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด เพื่อ
ไม่ให้กระทบต่อมาตรการระวังป้องกันของ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (ศบค.) และได้กาหนดให้มีการแข่งขันใน ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษา
จานวน ๑๐๐ กิจกรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน ๑๔ กิจกรรม โดยจะดาเนินงานตามปฏิทิน
ดังนี้
๑.๑ ดาเนินการแข่งขันในระดับกลุ่มคุณภาพ เพื่อหาตัวแทน เริ่มวันที่ ๑ - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
๑.๒. ดาเนินการแข่งขันในระดับเขต ฯ และลงข้อมูลในระบบ เริ่มวันที่ ๑๑–๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
๑.๓. ดาเนินการตัดสินและสรุปผลการแข่งขันทุกกิจกรรม ภายในวันที่ ๑๔-๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามที่กาหนด จึงขอให้กลุ่มคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาและ
บุคลากรที่เกี่ยวช้องได้ดาเนินการรายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้
รายละเอียด และรูปแบบการจัดกิจกรรม
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
http://gg.gg/l5rki
รายละเอียดในเว็ปไซต์
http://supervisor.loei1.go.th/sinlapa-2019 หรือ
https://sillapa.loei1.go.th/
๒. เชิญร่วม VOTE การแสดงผลงานของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รหัส ตามนี้
- VOTE นักเรียน
http://gg.gg/l5roi
- VOTE ครูและบุคลากร
http://gg.gg/l5rq8

๒
๓. การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ไม่ได้คัดเลือกเอาผลแพ้ชนะ หรือคัดเลือกตัวแทนใด ๆ แต่ถ้ากิจกรรมใดผ่านเกณฑ์ ที่
กาหนดไว้ ก็จะได้รับเหรียญรางวัล ดังนี้
คะแนนรวม 100 คะแนน
80 – 100 คะแนน = เหรียญทอง
60 – 79 คะแนน = เหรียญเงิน
50 – 59 คะแนน = เหรียญทองแดง
คณะกรรมการจะตัดสินจาก ยอดผู้เข้าชม ยอดโหวต และกรรมการตัดสินถือว่าสิ้นสุด
๔. สิ่งที่คาดหวัง
จากกิจกรรมทั้งหมด ๑๐๐ กิจกรรม หากทุกกลุ่มคุณภาพส่งผลงานครบทุกกิจกรรม เลยเขต ๑ ก็จะมี
ผลงานนักเรียน ปรากฏแก่สายตาสาธารณชน ใน You tube จานวน ๑,๓๐๐ ผลงาน และของครู จานวน
๑๘๒ ผลงาน ซึ่งทางสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จะจัดทาเว็บไซต์เป็นคลังเก็บ
รวบรวมผลงานเหล่านี้ไว้ เพื่อเผยแพร่เป็นเชิงประจักษ์ ต่อไป..................................................................

...............................................................................................................................................
๕. ขอความร่วมมือช่วยประชาสัมพันธ์
- ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม ต่าง ๆ
- ช่วยกดไลน์ กดแชร์ หรือร่วมโหวต ผลงานของครูและนักเรียน
- นาป้ายประชาสัมพันธ์ ไปติดตั้ง หรือแชร์ ในระบบต่อ ๆ กัน ให้มาห ๆ

ป้ายประชาสัมพันธ์

๓

๖. กาหนดการพิธีเปิดและรูปแบบ คณะกรรมการจัดงานกาลังหาวัน เวลา ที่เหมาะสมอยู่ ส่วนรูปแบบจะเป็น
ในลักษณะออนไลน์ ซึ่งจะแจ้งอีกครั้ง...................................................................................................................
๗. แจ้ง ประกาศ / คาสั่ง แต่งตั้งกรรมการ ตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา
๒๕๖๓...ในระดับเขตพื้นที่ มีทั้ง ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางหารศึกษา
- รวมทั้งสิ้น จานวน ๒๘๗ คน
- การตัดสินกิจกรรม จะเริ่มดาเนินการไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่ทางผู้แข่งขันลงในระบบแล้ว (๑๑ – ๑๒ สิงหาคม
๒๕๖๓ ) ผ่านทางลิงค์ที่ส่งให้ จนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ (ยกเว้น การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
กรรมการจะต้องนัดวัน เวลา สถานที่ เพื่อส่งแบบทดสอบ ผ่านทางระบบต่าง เช่น E Mail , Line , หรือ เว็บไซต์
งานศิลปหัตถกรรม ฯ ฯลฯ............................................................................................................................. .........
................................................................................................................................................................................
๘. เกณฑ์ และ วิธีการตัดสิน....ครู / นักเรียน........
- ใช้เกณฑ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี ๒๕๖๒ เป็นหลัก
- การจัดการแข่งขันแบบออนไลน์ ครั้งนี้เป็นครั้งแรก และเป็นเรื่องใหม่ ที่จัดทาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
พัฒนาทักษะความรู้ความ สามารถ ทางวิชาการของครูและนักเรียน ในช่วงวิกฤตสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า ๒๐๑๙ และเพื่อสร้างเวทีการแสดงความสามารถของนักเรียน ให้ปรากฏแก่สาธารณชนได้เห็นเป็น
เชิงประจักษ์ ดังนั้น จึงไม่ได้สร้างกฎเกณฑ์ อะไรมากนัก ให้เป็นไปตามความถนัด และความสามารถ

ของนักเรียน อีกทั้งเพิ่งจะเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปี กศ.๒๕๖๓ ได้เพียง ๑ เดือน เท่านั้น กิจกรรมต่าง ๆ
จึงควรเป็นไปในลักษณะเปิดกว้าง หากพบปัญหาใด ก็จะนาไปพิจารณาดาเนินการครั้งต่อไปหาก
สถานการณ์ยังวิกฤตอยู่........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
๙. การจัดส่งผลงานของครู และนักเรียน สามารถส่งผ่านทางเว็ปไซต์ ที่กาหนด

- http://supervisor.loei1.go.th/sinlapa-2019
- https://sillapa.loei1.go.th/
โดยทีมงานจะทาการรวบรวมผลงานที่ส่งเข้ามา เตรียมไว้ให้กรรมการตัดสินทางเว็บนี้

๔
๑๐. แบบรายงานผลการแข่งขัน ครู / นักเรียน ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓..และจะประกาศ ภายใน

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓................................................................................................................

