ขอบเขตการนาเสนองานรอบชิงชนะเลิศ
โครงการ Read Thailand: อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่านปีที่ 2
"60 พรรษา 60 นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน" สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
วันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 08.00 – 19.30 น.
ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
โรงเรียนต้องเตรียมการนาเสนอวัตถุประสงค์ แนวคิดการใช้นวัตกรรม ขั้นตอนใช้นวัตกรรม/การจัดกิจกรรม และผล
ของการใช้นวัตกรรม รวมถึงการต่อยอดนวัตกรรม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถเข้าใจแนวคิด ตลอดจนการดาเนินงานต่างๆ
ได้อย่างครบถ้วน
การนาเสนอนวัตกรรม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
1. การนาเสนอนวัตกรรมต่อคณะกรรมการ 3 ท่านในห้อง ตามลาดับการนาเสนอ (เอกสารแนบ)
2. การนาเสนอนิทรรศการที่นามาจัดแสดง
ข้อมูลการนาเสนอนวัตกรรม
1. วัตถุประสงค์ แนวคิด เป้าหมายและการดาเนินงาน ตลอดจนรูปแบบขั้นตอนใช้นวัตกรรม / การจัดกิจกรรม
2. จุดเด่น ความแปลกใหม่ ความสร้างสรรค์ รวมถึงการประยุกต์ใช้นวัตกรรม และการต่อยอดนวัตกรรม
3. อะไรคือตัวบ่งชี้ว่านวัตกรรม / กิจกรรมนี้ประสบความสาเร็จได้อย่างชัดเจน
4. อื่นๆ
ทั้งนี้ ไม่จากัดรูปแบบและวิธีการนาเสนอ แต่ควรกระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย ต้องไม่เกิน 10 นาทีต่อการนาเสนอ 1 โรงเรียน
ข้อแนะนา
สิ่งที่สามารถนามาประกอบ (หากมี) เพื่อให้การนาเสนองานมีความสมบูรณ์และน่าสนใจยิ่งขึ้น ได้แก่
1. ภาพถ่าย โปสเตอร์ หรือวีดิทัศน์ ที่แสดงการใช้นวัตกรรม หรือกิจกรรมส่งเสริมการอ่านต่างๆ
2. สื่อที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมต่างๆ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการจะสื่อสารให้คณะกรรมการเข้าใจการดาเนินการใช้
นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างชัดเจน
3. หากต้องการนาเสนอเป็น PowerPoint รบกวนส่งไฟล์ให้กับทีมงานภายในวันที่ 19 เมษายน 2559
ข้อกาหนดสาหรับผู้นาเสนอ
โรงเรียนแต่ละแห่ง มีผู้นาเสนองานได้ไม่เกิน 2 ท่าน โดยต้องเป็นครูผู้รับผิดชอบการใช้นวัตกรรม
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโรงเรียนจะให้ท่านใดนาเสนองาน ผู้ช่วยนาเสนอ หรือเสริมข้อซักถามจากคณะกรรมการ

ลาดับการนาเสนอนวัตกรรม (ระดับประถมศึกษา)
เวลา
08.30 – 08.45น.
08.50–09.05น.
09.10 –09.25น.
09.30 - 09.45น.
09.50–10.05น.
10.10 – 10.25น.
10.30 – 10.45น.
10.50 – 11.05น.
11.10 – 11.25น.
11.30–11.45น.
11.50–12.05 น.
13.00 - 13.15น.
13.20 – 13.35น.
13.40 – 13.55น.
14.00 – 14.15น.

โรงเรียน
บ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)
บ้านท่าทอง(อุดมวิทยาคาร)
บ้านเวียงหวาย
วัดทะเลปัง
วัดหนองกาน้า
ชุมชนบ้านบ่อประดู่
บ้านคลองเจริญ
บ้านดอยคา
วัดคลองยอ
วัดทุ่งแย้
จตุรัสวิทยานุกูล
เทศบาลบ้านบางเหนียว
วัดเทพชุมนุม
ศรีทักษิณ
อนุสรณ์ศุภมาศ

จังหวัด
สระบุรี
สุโขทัย
เชียงราย
นครศรีธรรมราช
ชลบุรี
สงขลา
สระแก้ว
ลาพูน
สงขลา
นครศรีธรรมราช
ชัยภูมิ
ภูเก็ต
สงขลา
นราธิวาส
สมุทรสาคร

หมายเหตุ
ลาดับการนาเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ขนาด
ประถมศึกษาขนาดเล็ก
ประถมศึกษาขนาดเล็ก
ประถมศึกษาขนาดเล็ก
ประถมศึกษาขนาดเล็ก
ประถมศึกษาขนาดเล็ก
ประถมศึกษาขนาดกลาง
ประถมศึกษาขนาดกลาง
ประถมศึกษาขนาดกลาง
ประถมศึกษาขนาดกลาง
ประถมศึกษาขนาดกลาง
ประถมศึกษาขนาดใหญ่
ประถมศึกษาขนาดใหญ่
ประถมศึกษาขนาดใหญ่
ประถมศึกษาขนาดใหญ่
ประถมศึกษาขนาดใหญ่

ลาดับการนาเสนอนวัตกรรม (ระดับมัธยมศึกษา)
เวลา
08.30 – 08.45น.
08.50–09.05น.
09.10 –09.25น.
09.30 - 09.45น.
09.50–10.05น.
10.10 – 10.25น.
10.30 – 10.45น.
10.50 – 11.05น.
11.10 – 11.25น.
11.30–11.45น.
11.50–12.05 น.
13.00 - 13.15น.
13.20 – 13.35น.
13.40 – 13.55น.
14.00 – 14.15น.

โรงเรียน
จะโหนงพิทยาคม
บรรหารแจ่มใสวิทยา 6
เมืองจันทร์วิทยาคม
ราชประชานุเคราะห์ 40
วังม่วงพิทยาคม
ขุนยวมวิทยา
ท้ายหาด
พญาเม็งราย
มัธยมวาริชภูมิ
สหราษฎร์รังสฤษดิ์
จักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน
ท่ามะกาวิทยาคม
บุญวัฒนา
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
ฤทธิยะวรรณาลัย

หมายเหตุ
ลาดับการนาเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

จังหวัด
สงขลา
สุพรรณบุรี
ศรีสะเกษ
ปัตตานี
หนองคาย
แม่ฮ่องสอน
สมุทรสงคราม
เชียงราย
สกลนคร
นครพนม
ลาพูน
กาญจนบุรี
นครราชสีมา
ฉะเชิงเทรา
กรุงเทพมหานคร

ขนาด
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก
มัธยมศึกษาขนาดกลาง
มัธยมศึกษาขนาดกลาง
มัธยมศึกษาขนาดกลาง
มัธยมศึกษาขนาดกลาง
มัธยมศึกษาขนาดกลาง
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่

