
 
 

ด่วนทีสุ่ด 
ที่ ศธ 04331/2594              สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

                ถนนเทวาภิบาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
      จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 

                                                                   31  สิงหาคม  2564 

เรื่อง ประกาศผลการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพ่ือรับรางวัล 
 ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รายการกิจกรรมระดับมัธยมศึกษา) 
 ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา ๒๕63 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศผลการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพ่ือรับรางวัล 
               ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหนือ (รายการกิจกรรมระดับ 
             มัธยมศึกษา) ครั้งที่ 10  ประจำปีการศึกษา ๒๕63         จำนวน  1  ฉบับ 
           2. รายละเอียดข้อมูลการส่งผลงานและคลิปวิดีโอ          จำนวน  1  ฉบับ 

        ตามที่ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพดำเนินการ
ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC    AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รายการกิจกรรมระดับ
มัธยมศึกษา) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา ๒๕63 น้ัน 

       บัดน้ี การดำเนินการคัดเลือกหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับ
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รายการกิจกรรมระดับมัธยมศึกษา)  
ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา ๒๕63 ในระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2564 เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการ
ประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 

AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รายการกิจกรรมระดับมัธยมศึกษา) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 
 ๒๕63 รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 และขอความร่วมมือท่านแจ้งตัวแทนผู้ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(รายการกิจกรรมระดับมัธยมศึกษา) ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดระดับชาติดำเนินการ ดังน้ี 
      1. จัดส่งผลงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าประกวดระดับชาติเป็นรูปแบบไฟล์ PDF  
      2. จัดทำคลิปวิดีโอ (Video clip) นำเสนองานในหัวข้อ/ด้านที่กำหนดของแต่ละรายการความยาว 
ไม่เกิน 7 นาที ในทุกรายการประกวด ยกเว้นประเภทสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา นำเสนอความยาวไม่เกิน 20 นาที พร้อมทั้งพิมพ์รายละเอียดข้อมูลช่ือสกุล รหัสรายการประกวด 
Line ID และเบอร์โทรศัพท์ นำส่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ผ่านช่องทาง google forms 
ลิงค์ https://zhort.link/ejj หรือสแกน QR Code เพ่ือเป็นการลงทะเบียนเตรียมความพร้อมสำหรับการซักถามจาก
คณะกรรมการระดับชาติ รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 ภายในวันที่ 7 กันยายน 2564 หากพ้นกำหนดดังกล่าว 
จะถือว่าไม่ประสงค์จะนำเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โทร. 0-4351-5369 ต่อ 116 



                                            
 

 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
เรื่อง  ประกาศผลการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์  

เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(รายการกิจกรรมระดับมัธยมศึกษา) ครั้งที ่10 ประจ าปีการศึกษา ๒๕63 

-----------------------------------------   

  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  เป็นเจ้าภาพด าเนินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC    AWARDS) ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (รายการกิจกรรมระดับมัธยมศึกษา) ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา ๒๕63 เพ่ือเป็นการสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นการกระตุ้นให้บุคลากรทุกต าแหน่ง ทุกสายงาน และองค์กรไปสู่เป้าหมายที่
จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น นั้น 

  บัดนี้ คณะกรรมการได้ด าเนินการคัดเลือก โดยวิธีการประเมินจากเอกสารรายงานสรุปผล       
การปฏิบัติงาน เพ่ือให้ได้หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. (OBEC  AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รายการกิจกรรมระดับมัธยมศึกษา) เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอประกาศผลการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. (OBEC  AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รายการกิจกรรมระดับมัธยมศึกษา) ครั้งที่ 10 ประจ าปี
การศึกษา ๒๕63 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที ่ http://awards63.obecawards.net/obec-esansm/  

  อนึ่ง ในการประกาศนี้ได้ด าเนินการตามเอกสารที่เสนอพิจารณาและตามการรับรองของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  หากภายหลังตรวจสอบพบว่ารายใดขาดคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นขาด
คุณสมบัติที่จะได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รายการกิจกรรม
ระดับมัธยมศึกษา) ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา ๒๕63 และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ ทั้งนี้ให้ผลการตัดสินการ
ประกวดของคณะกรรมการตัดสินการประกวด มีผลเป็นอันสิ้นสุด 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                ประกาศ ณ วันที่  31 สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

 

 
นายอดุลย์ศักดิ์  บุญเอนก 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

 

 
 

http://awards63.obecawards.net/obec-esansm/


      สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
 

ช่องทางการจัดส่งผลงานผู้เข้าประกวด 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

QR Code ส่งผลงาน Obec awards 

 

1. รายละเอียดการส่งผลงานเอกสารรูปแบบไฟล์ PDF  

การต้ังช่ือไฟล์เอกสารผลงาน PDF ให้ใช้รหัสรายการประกวดตามด้วยช่ือ – สกุล_obec-esansm เช่น 

001054นายรักชาติ ย่ิงชีพ_0bec-esansm 

2. รายละเอียดข้อมูลการส่งคลิปวิดีโอ 

การต้ังช่ือไฟล์คลิปวิดีโอ ให้ใช้รหัสรายการประกวด 6 หลัก ตามด้วยช่ือ – สกุล_obec-esansm เช่น 

002147นางสาวสะอาด สดใส_0bec-esansm 

3. รายละเอียดการกรอกข้อมูลส่งผลงาน 

1. ช่ือ - ช่ือสกุล 

2. รหัสรายการประกวด 6 หลัก เช่น รายการครูผู้สอนยอดเย่ียม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน รหัสคือ 003347 

3. ลำดับที่ตามผลการประกวด 

4. Line ID ที่เป็นปัจจุบันสามารถติดต่อได้ทันที 

5. เบอร์โทรศัพท์ที่เป็นปัจจุบัน สามารถติดต่อได้ทันที 

 

 หมายเหตุ : ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกหัวข้อเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลและนำส่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 
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