
ค ำช้ีแจงแนวทำงกำรปฏิบัติของผู้เข้ำประกวด รำงวลัทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชำติ  คร้ังที ่4   
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 

วนัท่ี  19-21  กุมภาพนัธ์ 2558   ณ  โรงแรมแมก็ซ์  ถ. พระรามเกา้  กรุงเทพมหานคร 
 

1. กำรจัดโต๊ะกำรประกวด  
 1.1 ผู้เข้ำประกวดในภำคเช้ำ    ผูเ้ขา้ประกวดภาคเชา้ ด าเนินการจดัโตะ๊การประกวด ตามชั้น  ตามห้องและหมายเลขโตะ๊
ประกวด  ตามตารางการประกวดและแผนผงัการจดัห้องการประกวด  โดยผูเ้ขา้ประกวดในภาคเชา้ ให้เขา้จดัโตะ๊ประกวดในช่วง        
เวลา  18.00 น.– 20.00 น.  ก่อนวนัประกวด 
 1.2 ผู้เข้ำประกวดในภำคบ่ำย    ผูเ้ขา้ประกวดภาคบ่าย ด าเนินการจดัโตะ๊การประกวด ตามชั้น ตามหอ้งและหมายเลขโตะ๊
ประกวด ตามตารางการประกวดและแผนผงัการจดัห้องการประกวด โดยผูเ้ขา้ประกวดในภาคบ่าย ใหเ้ขา้จดัโตะ๊ประกวดในช่วง 
เวลา  12.00 – 13.00 น.  
 1.3  ขนำดโต๊ะ  1.3.1  รายการ ครู/ศน/ผอ/รอง.ผอ   โตะ๊มีขนาด   กวา้ง 0.45  เมตร  ยาว  1.80  เมตร  สูง  0.75  เมตร 

                         1.3.2  ผอ.เขต/สพป./สพม.ยอดเยีย่ม/สนท.โตะ๊มีขนาด กวา้ง 0.90  เมตร  ยาว  1.80  เมตร  สูง  0.75  เมตร 
* ความสูงจากพื้นถึงเพดานห้องประกวด ประมาณ   3   เมตร  
* โครงสร้างตอ้งมัน่คงแขง็แรง สามารถใชลิ้ฟตใ์นการขนส่งได ้ประกอบไดง่้าย (ไม่มีคะแนนในการตกแต่งสวยงาม) 
 
2. กำรลงทะเบียนรำยงำนตัวผู้ประกวด 
 2.1 ผู้เข้ำประกวดในภำคเช้ำ   :   ผูเ้ขา้ประกวดภาคเชา้  ลงทะเบียน   ก่อนเวลา 07.00 น.  
 2.2 ผู้เข้ำประกวดในภำคบ่ำย  :  ผูเ้ขา้ประกวดภาคบ่าย ลงทะเบียน   เวลา 09.00 น. – 10.00 น.  
 
3. กำรก ำหนดช่วงเวลำขนย้ำยอุปกรณ์กำรประกวด 

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สะดวกรวดเร็ว ในการใชลิ้ฟตข้ึ์น-ลง  จึงก าหนดช่วงเวลาใหผู้เ้ขา้ประกวด ขนยา้ย
อุปกรณ์การประกวดแข่งขนั ดงัน้ี   
 3.1 ผู้เข้ำประกวดในภำคเช้ำ  :  ขนยา้ยอุปกรณ์ไปจดัตามชั้นและโตะ๊ท่ีก าหนด ไดใ้นเวลา 18.00 น. – 20.00 น. (ตอนเยน็
ก่อนวนัประกวด)ในแต่ละวนั  และเก็บอุปกรณ์ไดห้ลงัจากการประกวด ตั้งแต่  เวลา  10.00 น. 
 3.2 ผู้เข้ำประกวดในภำคบ่ำย :  ขนยา้ยอุปกรณ์ข้ึนไปเตรียม ตามชั้นไดใ้นเวลา 09.00 น. – 12.00 น.   และจดัโตะ๊           
การประกวดไดใ้นเวลา 12.00 น. – 13.00 น. (โปรดเตรียมการใหท้นัในเวลา 1 ชัว่โมง) เก็บอุปกรณ์ไดห้ลงัจากการประกวด   
ตั้งแต่ เวลา 15.00 น. – 17.00 น. 
 
 
 
 
 



 
4.   กำรน ำเสนอผลงำน 
 4.1  ไม่อนุญาต ใหใ้ช ้ไมโครโฟน/เคร่ืองเสียง (ยกเวน้จาก Notebook) ในการน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการประเมิน 
 4.2  ไม่อนุญาต ใหมี้ผูช่้วยในทุกกรณี  ใหผู้เ้ขา้ประกวดตอ้งน าเสนอผลงานดว้ยตนเอง ต่อคณะกรรมการประเมิน 
 4.3   เวลาท่ีใชใ้นการน าเสนอ   10   นาที  (มีคะแนนในการน าเสนอผลงาน)  ซกัถาม  5  นาที  รวม  15  นาที 

       * เฉพาะรายการ    -  ผอ.เขต/สพป./สพม.ยอดเยี่ยม    เวลา  20  นาที  ซกัถาม  10  นาที  รวม  30  นาที 
-  ส านกังานเขต สพป.สพม.ยอดเยีย่ม   

   -  รอง ผอ.เขต/สพป./สพม.ยอดเยีย่ม   เวลา  15  นาที ซกัถาม  5  นาที  รวม  20  นาที 
 4.4   เอกสาร หลกัฐาน ท่ีน ามาเสนอ ควรคดักรอง และสะทอ้นถึงเกณฑใ์นการประเมินตามตวัช้ีวดั 
 
5.  กำรส่งรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำนฯ  50  หน้ำ (รวมภำคผนวก) จ ำนวน  2  เล่ม 

5.1  ผูท่ี้เป็นตวัแทนในระดบัภาค เพื่อเขา้ร่วมประกวดในระดบัชาติ จดัส่งเอกสารรายงานสรุปผลการปฏิบติังาน        
ควำมยำวไม่เกนิ 50 หน้ำ (รวมภำคผนวก) จ ำนวน  2  ชุด ใหเ้จา้ภาพจดัการประกวดระดบัภาค (ขอใหท้่านประสานกบัเจา้ภาพ
ระดบัภาคโดยตรง) เพื่อการจดัส่งตามก าหนดและความสะดวก ใหใ้ส่รหสักิจกรรม ตามรูปแบบท่ีก าหนดใหถู้กตอ้ง 

* เฉพำะรำยกำร  ดา้นการศึกษาพิเศษ  ศึกษาสงเคราะห์  และครูผูส้อนยอดเยี่ยมการศึกษาพิเศษเรียนร่วม   

ใหส่้งผลงานมาท่ี            โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระรำชูปถัมภ์    
เลขที ่ 137  ถ.  พระรำม  5  แขวน ถนนนครไชยศรี    
เขตดุสิต  กรุงเทพมหำนคร  10300 

5.2  เจา้ภาพจดัการประกวดระดบัภาค จะน ามาส่งถึงคณะท างาน สพฐ. ใน วนัที ่16 กุมภำพนัธ์ 2558  

 
6.  กำรตอบรับเข้ำร่วมงำน และจองโรงแรมทีพ่กั 
 6.1  ผูเ้ขา้ประกวด ส่งใบตอบรับเขา้ร่วมงาน  ภายใน  30  มกราคม  2558  ทาง E-mail : THAN_UP@hotmail.co.th 
 6.2  ผูเ้ขา้ประกวดท่ีประสงคจ์ะพกัท่ีโรงแรมท่ีประกวด ใหร้ะบุในแบบตอบรับเขา้ร่วม  หรือจองโดยตรงท่ีโรงแรม 
                    ในนานโครงการฯ ช่ือ คุณอจัฉรา  จ  านงคว์งศ ์(จอย)  โทร   091-831-9414  และ  086-886-4113 
                     (โรงแรมจะให้สิทธิท่านท่ีประสานการจองก่อนตามล าดบัและช าระค่าใชจ่้ายในวนัเขา้พกัเท่านั้น) 
 
 
 
 
 
 
 



 
7.  แผนผงักำรเดินทำงไปยังโรงแรมแม็กซ์  ถนนพระรำมเก้ำ  กทม.   โทรศัพท์  0-2248-0011 
 

 
 
 
8.  รำยละเอยีด ตำรำงกำรประกวด  แผนผงักำรจัดโต๊ะประกวด 
     ท่านสามารถ ติดตามรายละเอียดขอ้มูล ตารางการประกวด แผนผงัการจดัโตะ๊ประกวด และก าหนดการอ่ืนๆ  

    ไดท่ี้    http://awards57.obecawards.net/   และสอบถามขอ้มูลต่างๆไดท่ี้  facebook  คน้หาเพื่อน    
    ประชำสัมพนัธ์ รำงวลัทรงคุณค่ำ   (https://www.facebook.com/profile.php?id=100007378561322) 


