คำชี้แจงแนวทำงกำรปฏิบัติของผู้เข้ ำประกวด รำงวัลทรงคุณค่ ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชำติ ครั้งที่ 4
ประจำปี กำรศึกษำ 2557
วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมแม็กซ์ ถ. พระรามเก้า กรุ งเทพมหานคร
1. กำรจัดโต๊ ะกำรประกวด
1.1 ผู้เข้ ำประกวดในภำคเช้ ำ ผูเ้ ข้าประกวดภาคเช้า ดาเนิ นการจัดโต๊ะการประกวด ตามชั้น ตามห้องและหมายเลขโต๊ะ
ประกวด ตามตารางการประกวดและแผนผังการจัดห้องการประกวด โดยผูเ้ ข้าประกวดในภาคเช้า ให้เข้าจัดโต๊ะประกวดในช่วง
เวลา 18.00 น.– 20.00 น. ก่อนวันประกวด
1.2 ผู้เข้ ำประกวดในภำคบ่ ำย ผูเ้ ข้าประกวดภาคบ่าย ดาเนินการจัดโต๊ะการประกวด ตามชั้น ตามห้องและหมายเลขโต๊ะ
ประกวด ตามตารางการประกวดและแผนผังการจัดห้องการประกวด โดยผูเ้ ข้าประกวดในภาคบ่าย ให้เข้าจัดโต๊ะประกวดในช่วง
เวลา 12.00 – 13.00 น.
1.3 ขนำดโต๊ ะ 1.3.1 รายการ ครู /ศน/ผอ/รอง.ผอ โต๊ะมีขนาด กว้าง 0.45 เมตร ยาว 1.80 เมตร สู ง 0.75 เมตร
1.3.2 ผอ.เขต/สพป./สพม.ยอดเยีย่ ม/สนท.โต๊ะมีขนาด กว้าง 0.90 เมตร ยาว 1.80 เมตร สู ง 0.75 เมตร
* ความสู งจากพื้นถึงเพดานห้องประกวด ประมาณ 3 เมตร
* โครงสร้างต้องมัน่ คงแข็งแรง สามารถใช้ลิฟต์ในการขนส่ งได้ ประกอบได้ง่าย (ไม่มีคะแนนในการตกแต่งสวยงาม)
2. กำรลงทะเบียนรำยงำนตัวผู้ประกวด
2.1 ผู้เข้ ำประกวดในภำคเช้ ำ : ผูเ้ ข้าประกวดภาคเช้า ลงทะเบียน ก่อนเวลา 07.00 น.
2.2 ผู้เข้ ำประกวดในภำคบ่ ำย : ผูเ้ ข้าประกวดภาคบ่าย ลงทะเบียน เวลา 09.00 น. – 10.00 น.
3. กำรกำหนดช่ วงเวลำขนย้ ำยอุปกรณ์ กำรประกวด
เพื่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย สะดวกรวดเร็ ว ในการใช้ลิฟต์ข้ ึน-ลง จึงกาหนดช่วงเวลาให้ผเู ้ ข้าประกวด ขนย้าย
อุปกรณ์การประกวดแข่งขัน ดังนี้
3.1 ผู้เข้ ำประกวดในภำคเช้ ำ : ขนย้ายอุปกรณ์ไปจัดตามชั้นและโต๊ะที่กาหนด ได้ในเวลา 18.00 น. – 20.00 น. (ตอนเย็น
ก่อนวันประกวด)ในแต่ละวัน และเก็บอุปกรณ์ได้หลังจากการประกวด ตั้งแต่ เวลา 10.00 น.
3.2 ผู้เข้ ำประกวดในภำคบ่ ำย : ขนย้ายอุปกรณ์ข้ ึนไปเตรี ยม ตามชั้นได้ในเวลา 09.00 น. – 12.00 น. และจัดโต๊ะ
การประกวดได้ในเวลา 12.00 น. – 13.00 น. (โปรดเตรี ยมการให้ทนั ในเวลา 1 ชัว่ โมง) เก็บอุปกรณ์ได้หลังจากการประกวด
ตั้งแต่ เวลา 15.00 น. – 17.00 น.

4. กำรนำเสนอผลงำน
4.1 ไม่อนุญาต ให้ใช้ ไมโครโฟน/เครื่ องเสี ยง (ยกเว้นจาก Notebook) ในการนาเสนอผลงานต่อคณะกรรมการประเมิน
4.2 ไม่อนุญาต ให้มีผชู ้ ่วยในทุกกรณี ให้ผเู้ ข้าประกวดต้องนาเสนอผลงานด้วยตนเอง ต่อคณะกรรมการประเมิน
4.3 เวลาที่ใช้ในการนาเสนอ 10 นาที (มีคะแนนในการนาเสนอผลงาน) ซักถาม 5 นาที รวม 15 นาที
* เฉพาะรายการ - ผอ.เขต/สพป./สพม.ยอดเยี่ยม
เวลา 20 นาที ซักถาม 10 นาที รวม 30 นาที
- สานักงานเขต สพป.สพม.ยอดเยีย่ ม
- รอง ผอ.เขต/สพป./สพม.ยอดเยีย่ ม เวลา 15 นาที ซักถาม 5 นาที รวม 20 นาที
4.4 เอกสาร หลักฐาน ที่นามาเสนอ ควรคัดกรอง และสะท้อนถึงเกณฑ์ในการประเมินตามตัวชี้วดั
5. กำรส่ งรำยงำนสรุ ปผลกำรปฏิบัติงำนฯ 50 หน้ ำ (รวมภำคผนวก) จำนวน 2 เล่ม
5.1 ผูท้ ี่เป็ นตัวแทนในระดับภาค เพื่อเข้าร่ วมประกวดในระดับชาติ จัดส่ งเอกสารรายงานสรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน
ควำมยำวไม่ เกิน 50 หน้ ำ (รวมภำคผนวก) จำนวน 2 ชุ ด ให้เจ้าภาพจัดการประกวดระดับภาค (ขอให้ท่านประสานกับเจ้าภาพ
ระดับภาคโดยตรง) เพื่อการจัดส่ งตามกาหนดและความสะดวก ให้ใส่ รหัสกิจกรรม ตามรู ปแบบที่กาหนดให้ถูกต้อง
* เฉพำะรำยกำร ด้านการศึกษาพิเศษ ศึกษาสงเคราะห์ และครู ผสู้ อนยอดเยี่ยมการศึกษาพิเศษเรี ยนร่ วม
ให้ส่งผลงานมาที่

โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระรำชู ปถัมภ์
เลขที่ 137 ถ. พระรำม 5 แขวน ถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300

5.2 เจ้าภาพจัดการประกวดระดับภาค จะนามาส่ งถึงคณะทางาน สพฐ. ใน วันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2558
6. กำรตอบรับเข้ ำร่ วมงำน และจองโรงแรมทีพ่ กั
6.1 ผูเ้ ข้าประกวด ส่ งใบตอบรับเข้าร่ วมงาน ภายใน 30 มกราคม 2558 ทาง E-mail : THAN_UP@hotmail.co.th
6.2 ผูเ้ ข้าประกวดที่ประสงค์จะพักที่โรงแรมที่ประกวด ให้ระบุในแบบตอบรับเข้าร่ วม หรื อจองโดยตรงที่โรงแรม
ในนานโครงการฯ ชื่อ คุณอัจฉรา จานงค์วงศ์ (จอย) โทร 091-831-9414 และ 086-886-4113
(โรงแรมจะให้สิทธิ ท่านที่ประสานการจองก่อนตามลาดับและชาระค่าใช้จ่ายในวันเข้าพักเท่านั้น)

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

8. รำยละเอียด ตำรำงกำรประกวด แผนผังกำรจัดโต๊ ะประกวด
ท่านสามารถ ติดตามรายละเอียดข้อมูล ตารางการประกวด แผนผังการจัดโต๊ะประกวด และกาหนดการอื่นๆ
ได้ที่

http://awards57.obecawards.net/

และสอบถามข้อมูลต่างๆได้ที่

facebook ค้นหาเพื่อน

ประชำสั มพันธ์ รำงวัลทรงคุณค่ ำ (https://www.facebook.com/profile.php?id=100007378561322)

