คำชี้แจงกำรจัดส่งเอกสำรรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำน และรำยละเอียดที่เกี่ยวข้อง
กำรประกวดรำงวัลหน่วยงำนและผู้มีงำนดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
เพื่อรับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS)
ระดับภำคใต้ ครั้งที่ 10 ประจำปีกำรศึกษำ 2563
ศูนย์จัดกำรแข่งขัน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล
.................................................................
1. ผู้ ที่ เ ป็ น ตั ว แทนระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา จั ด ส่ ง เอกสารรายงานและเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ส่ง ถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ในระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น.
หากพ้นกาหนดขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาและมิให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมหรือแก้ไขใด ๆ ทั้ง สิ้น (เจ้าหน้าที่
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวบรวมนาส่งที่ศูนย์จัดการแข่งขันฯ ด้วยตนเองเท่านั้น งดรับเอกสารทางไปรษณีย์)
2. เอกสารที่ต้องนาส่งประกอบด้วย
ระดับภำค บรรจุซอง ดังนี้
ซองที่ 1 ผลการปฏิบัติงาน (ไม่เกิน 100 หน้า รวมภาคผนวก) จานวน 4 เล่ม
ซองที่ 2 แบบประเมินเขียนชื่อผู้รับการประเมินฯ (แบบเปล่า) จานวน 4 ชุด
ซองที่ 3 แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นที่เขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว และลงนามครบถ้วน
จานวน 4 ชุด
แบบรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติไม่เกิน 100 หน้ำ ให้ดำเนินกำรดังนี้

เมื่อรายงานเสร็จสิ้นหน้าสุดท้ายก่อน
ภาคผนวก ให้ผรู ้ ายงานลงนามพร้อม
ผูบ้ งั คับบัญชารับรองทุกเล่มดังนี้

การรับรองสาเนาถูกต้องเอกสาร
ในรายงาน เช่น สาเนาเกียรติบตั ร
ภาพถ่าย ให้รับรองสาเนาทุกหน้า หรื อ
ใช้แบบคารับรองเอกสารนี้แทนการ
รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้าโดยใส่ไว้
ในหน้าแรกของเอกสารก่อนหน้าคานา

-23. การประกวดเสร็จสิ้นแล้ว ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาค ศูนย์จัดการแข่งขันฯ
จะนาส่งระดับชาติ จานวน 3 เล่ม (ใช้เอกสารชุดเดียวกับระดับภาค) และประสานผู้ส่งผลงานที่เป็นตัวแทน
ระดับภาค ส่งคลิปวีดีโอ (ไม่เกิน 7 นาที) เพื่อนาเสนอในระดับชาติต่อไป
4. ผู้มี คุ ณ สมบัติ ส ามารถส่ ง ประกวดได้ ไ ม่ เ กิน 2 รายการ เช่ น ประเภทบุค คล และหน่ ว ยงาน
รับรำงวัลชนะเลิศในระดับชำติ ได้เพียงรำยกำรเดียว
5. แก้ไขคุณสมบัติเบื้องต้น คู่มือการประเมิน เล่ม 2 หน้า 33, 94 และ 187-188 เกี่ยวกับผลการ
ทดสอบ NT และ O-NET ยกเลิกการใช้คุณสมบัตินี้
6. ลูกจ้างประจา/ พนักงานราชการ/ ครูอัตราจ้าง มีสิทธิ์ประกวดได้ทั้งที่จ้างด้วยงบประมาณจาก
สพฐ. และงบอื่นๆ มีอายุง านเกิน 2 ปี (นับถึง 15 มีนาคม 2564) ครูผู้ช่ วยที่เคยเป็นครู อัตราจ้า งมาก่อ น
ใช้สัญญาจ้างเทียบโอนประสบการณ์ได้
7. โปรดติ ด ตามค าชี้ แ จงอื่ น ๆ ได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ ร างวั ล ทรงคุ ณ ค่ า สพฐ. OBEC AWARDS ประจ าปี
การศึกษา 2563 http://awards63.obecawards.net/obec-south/
ศูนย์จดั การแข่งขัน OBEC AWARDS ปี 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
884 ถนนยนตรการกาธร ตาบลคลองขุด อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
โทรศัพท์ 074-722319, โทรสาร 074-721224
ผู้ประสำนงำน
1. นางสุมน ไชยเสนีย์
2. นางพันทิพา บุญชัก
3. นางสุนีย์ อาดา
3. นางสาวนูเรีย ซิเดะ

รอง ผอ.สพป.สตูล
นักทรัพยากรบุคคลฯ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
พนักงานราชการ

โทร. 081-0849688
โทร. 093-6615884
โทร. 099-3966989
โทร. 084-0943048

กำรกำหนดรหัสกิจกรรมในหน้ำซองเอกสำรและหน้ำปกเอกสำร
รำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำน (ไม่เกิน 100 หน้ำ รวมภำคผนวกทั้ง 4 เล่ม)
............................................................................................................................................................................
รหัส 3 ตัวแรก หมายถึง ด้านการประกวด ได้แก่
001 หมายถึง ด้านวิชาการ
002 หมายถึง ด้านบริหารจัดการ
003 หมายถึง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน
004 หมายถึง ด้านลูกจ้างยอดเยี่ยม
รหัส 3 ตัวหลัง หมายถึง ประเภทการประกวด เช่น
003 หมายถึง กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม
008 หมายถึง กิจกรรมสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา
131 หมายถึง กิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี
นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ

ตัวอย่ำง
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หมายถึง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม

หมายถึง
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา
กลุ่มสาระเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ

ตัวอย่ำงหน้ำซอง
(ซองที่................)
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รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
เพื่อรับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ปีกำรศึกษำ 2563

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ
ด้ำนบริหำรจัดกำร

นำง.................................................................
ตำแหน่ง.......................................................... รร. ...............................................
สพป./สพม. .................................................. โทรศัพท์ ......................................
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ตัวอย่ำงหน้ำซอง
(ซองที่................)
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แบบประเมิน (แบบเปล่ำ)
เพื่อรับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ปีกำรศึกษำ 2563

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ
ด้ำนบริหำรจัดกำร

นำง.................................................................
ตำแหน่ง.......................................................... รร. ...............................................
สพป./สพม. .................................................. โทรศัพท์ ......................................
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ตัวอย่ำงหน้ำซอง
(ซองที่................)
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แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น
เพื่อรับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ปีกำรศึกษำ 2563

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ
ด้ำนบริหำรจัดกำร

นำง.................................................................
ตำแหน่ง.......................................................... รร. ...............................................
สพป./สพม. .................................................. โทรศัพท์ ......................................
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ตัวอย่ำงหน้ำปกรำยงำน
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รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
เพื่อรับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ปีกำรศึกษำ 2563
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ
ด้ำนบริหำรจัดกำร

ของ

นาง.................................................................
ตาแหน่ง................................................ รร. ...............................................
สพป./สพม. ..................................................…………..
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หมำยเหตุ - รำยละเอียดกำรเขียนหน้ำปกเป็นเพียงตัวอย่ำง
- สิ่งสำคัญมุมปกขวำมือ ด้ำน ให้ใส่รหัสให้ถูกต้อง

