
แนวปฏิบัติของผู้เข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 6 ปกีารศึกษา 2559 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม ทินิดี จงัหวัดระนอง 
 

1. การประกวดจัดในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ดังนี้ 
๑.๑ ให้ผู้เข้าประกวดระดับภาคใต้ ศึกษาวัน เวลา สถานที่ และแผนผังห้องประกวดได้ที่ 

http://awards59.obecawards.net/obec-south/ 
2. ให้ผู้เข้าประกวดทุกคนน าเอกสาร ผลงานเฉพาะด้าน หลักฐานอ่ืนๆ ที่ใช้ประกอบการประเมินไปจัด

แสดงในห้องตามแผนผังที่ก าหนด (ตามตารางแนบ ๑) 
 3. ในการจัดแสดงผลงาน ก าหนดพื้นที่การจัดแสดงตามขนาดโต๊ะที่ก าหนด กว้าง 45 ซม. ยาว 180 ซม. 
ไม่จ ากัดความสูง (เฉพาะบนโต๊ะเท่านั้น)  โดยให้ผู้เข้าประกวดจัดหาอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ เช่น ผ้าปูโต๊ะ ปลั๊กไฟ 
มาเอง โดยห้ามไมใ่ห้ใช้เครื่องเสียงทุกประเภท 
 ๔. การน าเสนอข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้เวลาในการน าเสนอไม่เกิน ๒๐ นาที และตอบข้อซักถามของ
กรรมการ ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที รวมใช้เวลาทั้งหมดคนละไม่เกิน ๒5 นาที โดยเมื่อเหลือเวลาน าเสนอ ๕ นาที จะ
มีเจ้าหน้าที่ยกป้ายบอกเพ่ือให้เตรียมสรุปผลงาน และเม่ือเจ้าหน้าที่ยกป้าย “หมดเวลา” ให้หยุดน าเสนอทันทีเพ่ือ
รอตอบข้อซักถาม (การน าเสนอข้อมูลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา อนุญาตให้น าเสนอข้อมูลได้ ๒ คน 
ประกอบด้วยผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้ที่ได้รับมอบหมาย) 
   ๕. การน าเสนอข้อมูลของผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มาตรา 38 ค.(2) ครูผู้สอน และลูกจ้าง ให้ผู้เข้าประกวดน าเสนอผลงาน
ปากเปล่า ตามตัวชี้วัดของหลักเกณฑ์การประเมินไม่เกิน 10 นาที และตอบข้อซักถามของกรรมการ ใช้เวลาไม่เกิน 
5 นาที รวมใช้เวลาทั้งหมดคนละไม่เกิน 15 นาที โดยเมื่อเหลือเวลาน าเสนอ 3 นาที จะมีเจ้าหน้าที่ยกป้ายบอก
เพ่ือให้เตรียมสรุปผลงาน และเม่ือเจ้าหน้าที่ยกป้าย “หมดเวลา” ให้หยุดน าเสนอทันทีเพ่ือรอตอบข้อซักถาม 
 ๖. ในภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.30 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.๐0 – ๑๖.๐๐ น. ไม่อนุญาต
ให้ผู้อ่ืนอยู่ในห้องประกวด นอกจากผู้เข้าประกวด เพ่ือต้องการให้ผู้น าเสนอและกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
สะดวก 
 ๗. ผู้เข้าประกวดต้องประจ าอยู่สถานที่จัดแสดงผลงานของตนเองเพ่ือรอรับการประเมินจากกรรมการ
จนกว่าจะเสร็จสิ้นตามเวลาที่ก าหนดในภาคเช้าและภาคบ่าย 
 ๘. ส าหรับผู้เข้าประกวดที่ได้รับเหรียญทองยอดเยี่ยม (คะแนนร้อยละ 85 ขึ้นไป) ระดับภาคล าดับที่ 1 – 
3 จะได้เป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับชาติ ซึ่งกรรมการจะตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นตามท่ีแนบมาด้วย  
 ๙. ผู้เข้าประกวดที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคใต้ ให้ขอรับผลงานคืน จ านวน 1 ชุด (3  เล่ม) 
จากศูนย์ประสานงานการจัดการประกวด หลังประกาศผลการประกวด 
 1๐. ในการเดินทางขอให้ผู้เข้าประกวดวางแผนการเดินทางให้ทันเวลาตามที่ก าหนด เนื่องจากการจราจร
อาจติดขัด 
 1๑. การตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นเด็ดขาด และขอสงวนสิทธิ์ในค าตัดสินของคณะกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางแนบ ๑ 

ตารางก าหนดเวลา การรายงานตัว จัดนิทรรศการ น าเสนอผลงานและจัดเก็บนิทรรศการ 
ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 

ระดับภาคใต้ ครั้งท่ี 6 ปีการศึกษา 2559 
วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม ทินิดี จังหวัดระนอง 

 
 

รอบการประกวด รายงานตัว จัดนิทรรศการ น าเสนอผลงาน เก็บนิทรรศการ 
รอบที่ ๑ ๐๗.๓๐ – ๐๗.๕๐ น. ๐๗.๕๐ – ๐๘.๑๐ น. ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๐ น. 
รอบที่ ๒ ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ๑๐.๑๐ – ๑๐.๓๐ น. ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ๑๑.๓๐ – ๑๑.๔๐ น. 
รอบที่ ๓ ๑๒.๓๐ – ๑๒.๔๐ น. ๑๒.๔๐ – ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๐ น. 
รอบที่ ๔ ๑๓.๓๐ – ๑๔.๑๐ น. ๑๔.๑๐ – ๑๔.๓๐ น. ๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 

 


