แนวปฏิบัติของผูเขาประกวดรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBECA WARDS)
ระดับภาคใต ครั้งที่ 7 ปการศึกษา 2561
วันที่ 20 มกราคม 2561 ณ โรงแรมนิภาการเดน อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
1. กําหนดจัดประกวดในวันที่ 20 มกราคม 2561 ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป ทั้งนี้ ผูเขา
ประกวดระดั บ ภาคใต สามารถดู ร ายละเอี ย ด วั น เวลา สถานที่ และแผนผั ง ห อ งประกวดได ที่
http://awards60.obecawards.net/obec-south/
2. ให ผู เ ขา ประกวดทุ กคนนํ า เอกสาร ผลงานเฉพาะด า น หลั ก ฐานอื่ น ๆ ที่ใ ช ป ระกอบการประเมิ น
ไปจัดแสดงในหองตามตารางกําหนดเวลา (ดังรายละเอียดเอกสารแนบ 1)
3. ในการจั ด แสดงผลงาน กํ า หนดพื้ น ที่ ก ารจั ด แสดงตามขนาดโต ะ ที่ กํ า หนด กว า ง 81.5 ซม.
ยาว 180.5 ซม. สูง 75 ซม. (เฉพาะบนโตะเทานั้น)โดยใหผูเขาประกวดจัดหาอุปกรณตกแตงตางๆเชน ผาปูโตะ
ปลั๊กไฟ มาเอง และหามไมใหใชเครื่องเสียงทุกประเภท
๔. การนําเสนอขอมูลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใชเวลาในการนําเสนอไมเกิน ๒๐ นาที และตอบขอซักถามของ
กรรมการ ใชเวลาไมเกิน 5 นาที รวมใชเวลาทั้งหมดคนละไมเกิน ๒5 นาที กอนหมดเวลานําเสนอ ๕ นาทีจะมี
เจาหนาที่ยกปายบอกเพื่อใหเตรียมสรุปผลงาน และเมื่อเจาหนาที่ยกปาย “หมดเวลา” ใหหยุด นําเสนอทัน ที
เพื่อรอตอบขอซักถาม(การนําเสนอขอมูลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อนุญาตใหนําเสนอขอมูลได ๒ คน
ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผูที่ไดรับมอบหมาย)
๕. การนําเสนอขอมูลของผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม
ศึกษานิเทศก บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ครูผูสอน และลูกจางใหผูเขาประกวดนําเสนอ
ผลงานปากเปลา ตามตัวชี้วัดของหลักเกณฑการประเมินไมเกิน 10 นาที และตอบขอซักถามของกรรมการ
ใชเวลาไมเกิน 5 นาที รวมใชเวลาทั้งหมดคนละไมเกิน 15 นาที กอนหมดเวลานําเสนอ 3 นาที จะมีเจาหนาที่
ยกปายบอกเพื่อใหเตรียมสรุปผลงาน และเมื่อเจาหนาที่ยกปาย “หมดเวลา” ใหหยุดนําเสนอทันทีเพื่อรอตอบ
ขอซักถาม
๖. กําหนดจัดประกวดในภาคเชาตั้งแตเวลา 09.00 – 11.30 น. และภาคบายตั้งแตเวลา 13.๐0–
๑๖.๐๐ น. ไมอนุญาตใหผูอื่นอยูในหองประกวด นอกจากผูเขาประกวด เพื่อตองการใหผูนําเสนอและกรรมการ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางสะดวก (ผูนําเสนอจํานวน 1 คน คือ ผูเขาประกวด)
๗. ผูเขาประกวดตองประจําอยูในสถานที่จัดแสดงผลงานของตนเองเพื่อรอรับการประเมินจากกรรมการ
จนกวาจะเสร็จสิ้นตามเวลาที่กําหนดในภาคเชาและภาคบาย
๘. สําหรับผูเขาประกวดที่ไดรับเหรียญทองยอดเยี่ยม (คะแนนรอยละ 85 ขึ้นไป) ระดับภาคลําดับที่
1 – 3 จะไดเปนตัวแทนเขาประกวดในระดับชาติ ซึ่งกรรมการจะตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนตามรายละเอียด
ทีแ่ นบมาดวย
๙. ผูเขาประกวดที่ไมไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนภาคใต ใหขอรับผลงานคืน จํานวน 1 ชุด (3 เลม)
จากศูนยประสานงานการจัดการประกวด หลังประกาศผลการประกวด
1๐. ในการเดินทางขอใหผูเขาประกวดวางแผนการเดินทางใหทันเวลาตามที่กําหนด เนื่องจากการจราจร
อาจติดขัด
1๑. การตัดสินของกรรมการถือวาเปนเด็ดขาด และขอสงวนสิทธิ์ในคําตัดสินของคณะกรรมการ

เอกสารแนบ ๑

ตารางกําหนดเวลา การรายงานตัว จัดนิทรรศการ นําเสนอผลงานและจัดเก็บนิทรรศการ
ประกวดรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS)
ระดับภาคใต ครั้งที่ 7 ปการศึกษา 2560
วันที่ 20 มกราคม 2561 ณ โรงแรมนิภาการเดน อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
รอบการประกวด
รอบที่ ๑
รอบที่ ๒
รอบที่ ๓
รอบที่ ๔

รายงานตัว
๐๗.๓๐ – ๐๗.๕๐น.
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.
๑๒.๓๐ – ๑๒.๔๐ น.
๑๓.๓๐ – ๑๔.๑๐ น.

จัดนิทรรศการ
๐๗.๕๐ – ๐๘.๑๐ น.
๑๐.๑๐ – ๑๐.๓๐ น.
๑๒.๔๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๔.๑๐ – ๑๔.๓๐ น.

นําเสนอผลงาน
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

เก็บนิทรรศการ
๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๐ น.
๑๑.๓๐ – ๑๑.๔๐ น.
๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๐ น.
๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

