
OBEC AWARDS 

ครั้งที่ 10
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563



ด้านวชิาการ 85 รางวลั

ด้านบริหารจดัการ 85 รางวลั

ด้านนวตักรรมฯ 206 รางวลั

ลูกจ้างยอดเยีย่ม 8 รางวลั



ด้านวชิาการ 85 รางวลั

ที่ รายการ จ านวนรางวลั
1 สพฐ. 2

2 สพท. 2

3 สถานศึกษา 9

4 ผอ.สพท. 2

5 รอง ผอ.สพท. 2

6 ผอ.กลุ่ม สพท. 2

7 ศึกษานิเทศก์ 2

8 บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค (2) 2

9 ผอ.สถานศึกษา 9

10 รอง ผอ.สถานศึกษา 7

11 ครูผู้สอน 46

รวมทั้งส้ิน 85



ด้านบริหารจดัการ 85 รางวลั

ที่ รายการ จ านวนรางวลั
1 สพฐ. 2

2 สพท. 2

3 สถานศึกษา 9

4 ผอ.สพท. 2

5 รอง ผอ.สพท. 2

6 ผอ.กลุ่ม สพท. 2

7 ศึกษานิเทศก์ 2

8 บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค (2) 2

9 ผอ.สถานศึกษา 9

10 รอง ผอ.สถานศึกษา 7

11 ครูผู้สอน 46

รวมทั้งส้ิน 85



ด้านนวตักรรมฯ 206 รางวลั
1. นวตักรรมและเทคโนโลยเีพ่ือการเรียนการสอน

ที่ รายการ จ านวนรางวลั
1 สพฐ. 2

2 สพท. 2

3 สถานศึกษา 9

4 ผอ.สพท. 2

5 รอง ผอ.สพท. 2

6 ผอ.กลุ่ม สพท. 2

7 ศึกษานิเทศก์ 2

8 บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค (2) 2

9 ผอ.สถานศึกษา 9

10 รอง ผอ.สถานศึกษา 7

11 ครูผู้สอน 66

รวมทั้งส้ิน 105



ด้านนวตักรรมฯ 206 รางวลั

2. ส่งเสริมการใช้นวตักรรม PLC

ที่ รายการ จ านวนรางวลั
1 สพท. 2

2 ศึกษานิเทศก์ รวมศึกษานิเทศก์ต้นแบบ 4

3 สถานศึกษา 4

4 ผอ.สถานศึกษา 7

5 รอง ผอ.สถานศึกษา 4

6 ครูผู้สอน 7

รวมทั้งส้ิน 28



ด้านนวตักรรมฯ 206 รางวลั

3. การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทยีม (DLTV)

ที่ รายการ จ านวนรางวลั
1 สถานศึกษา 6

2 ผอ.สถานศึกษา 6

3 รอง ผอ.สถานศึกษา 4

4 ครูผู้สอน 7

รวมทั้งส้ิน 23



ด้านนวตักรรมฯ 206 รางวลั

4. ผู้ปฏิบัตงิานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่ รายการ จ านวนรางวลั
1 สพท. 2

2 ผอ.สพท. 2

3 รอง ผอ.สพท. 2

4 ผอ.กลุ่ม / หน่วย สพท. 2

5 ศึกษานิเทศก์ 2

6 บุคลากรทางการศึกษา 2

7 สถานศึกษา 4

8 ผอ.สถานศึกษา 4

9 รอง ผอ.สถานศึกษา 2

10 ครูผู้สอน 5

รวมทั้งส้ิน 27



ด้านนวตักรรมฯ 206 รางวลั

5. การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ
ที่ รายการ จ านวนรางวลั
1 สถานศึกษา 6

2 ผอ.สถานศึกษา 6

3 รอง ผอ.สถานศึกษา 4

4 ครูผู้สอน 7

รวมทั้งส้ิน 23



ลูกจ้างยอดเยีย่ม 8 รางวลั

ที่ รายการ จ านวนรางวลั
1 สพฐ. 1

2 สพท. 2

3 สถานศึกษา 5

รวมทั้งส้ิน 8



แก้ไขกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
แยกเป็น

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์
กลุ่มวชิาเทคโนโลยี



ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัประถมศกึษา กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร ์ดา้นวชิาการ

ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร ์ดา้นวชิาการ

ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร ์ดา้นวชิาการ

ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัประถมศกึษา กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร ์ดา้นบรหิารจดัการ

ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร ์ดา้นบรหิารจดัการ

ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร ์ดา้นบรหิารจดัการ

ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัประถมศกึษา กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร ์
ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน
ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร ์
ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน

ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร ์
ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน

การประกวดรางวลัทรงคณุคา่ สพฐ. (OBEC AWARDS) ครัง้ที ่10

043

055

067

125

137

149

207

219

231

ครผููส้อนยอดเยีย่ม Active Teacher ระดบัประถมศกึษา กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร ์
ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน

ครผููส้อนยอดเยีย่ม Active Teacher ระดบัมธัยมศกึษา กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร ์
ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน

256

265



ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัประถมศกึษา กลุ่มวชิาเทคโนโลย ีดา้นวชิาการ

ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ กลุ่มวชิาเทคโนโลย ีดา้นวชิาการ

ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย กลุม่วชิาเทคโนโลย ีดา้นวชิาการ

ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัประถมศกึษา กลุ่มวชิาเทคโนโลย ีดา้นบรหิารจดัการ

ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ กลุ่มวชิาเทคโนโลย ีดา้นบรหิารจดัการ

ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย กลุ่มวชิาเทคโนโลย ีดา้นบรหิารจดัการ

ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัประถมศกึษา กลุ่มวชิาเทคโนโลย ี
ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน
ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ กลุ่มวชิาเทคโนโลย ี
ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน

ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย กลุ่มวชิาเทคโนโลย ี
ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน

การประกวดรางวลัทรงคณุคา่ สพฐ. (OBEC AWARDS) ครัง้ที ่10

374

375

376

377

378

379

380
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382

ครผููส้อนยอดเยีย่ม Active Teacher ระดบัประถมศกึษา กลุ่มวชิาเทคโนโลย ี
ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน

ครผููส้อนยอดเยีย่ม Active Teacher ระดบัมธัยมศกึษา กลุ่มวชิาเทคโนโลย ี
ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน

383

384



ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัประถมศกึษา กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี ดา้นวชิาการ

ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี ดา้นวชิาการ

ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี ดา้นวชิาการ

ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัประถมศกึษา กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี ดา้นบรหิารจดัการ

ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี ดา้นบรหิารจดัการ

ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี ดา้นบรหิารจดัการ

ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัประถมศกึษา กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี 
ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน
ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี 
ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน

ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี 
ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน

การประกวดรางวลัทรงคณุคา่ สพฐ. (OBEC AWARDS) ครัง้ที ่10

048

060

072

130

142

154

212

224

236

ครผููส้อนยอดเยีย่ม Active Teacher ระดบัประถมศกึษา กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี 
ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน

ครผููส้อนยอดเยีย่ม Active Teacher ระดบัมธัยมศกึษา กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการ
สอน

262

271



คุณสมบัตเิบ้ืองต้นผู้เข้าประกวด

คลกิที่ Linkแก้ไขปี 61

แก้ไขเพิ่มเติมเกณฑ์การประกวดรางวัลทรงคุ.pdf


ผู้มคุีณสมบตัิ
สามารถส่งประกวดได้ไม่เกิน 2 รายการ

เช่น ประเภทบุคคล และหน่วยงาน 
ให ้สพท.เป็นผู้น าส่งผลงาน 

ณ สถานทีจ่ัดประกวด
รับรางวัลชนะเลิศในระดบัชาติ

ได้เพยีงรายการเดยีว
การตรวจสอบคุณสมบัต ิสพท.และผอ.สพท.ระดับภาคตรวจและรับรองคุณสมบัติ
การตรวจสอบคุณสมบัต ิรอง ผอ.สพท., ศน., ผอ.กลุ่ม/หน่วย, บุคลากรทางการศึกษา, ผอ., รอง ผอ.ร.ร., ครู,     

ลูกจ้าง สพท.เป็นผู้ตรวจและรับรองคุณสมบัติ



แก้ไขคุณสมบัตเิบ้ืองต้น
คู่มือการประเมนิ เล่ม 2
หน้า 33, 94, และ 187-188

เกีย่วกบัผลการทดสอบ NT และ O-NET

ยกเลกิการใช้คุณสมบัตนีิ้



ผู้มคุีณสมบตัิ
ตวัแทนผู้ประกวดจากระดบัภาค 
ต้องได้คะแนน ร้อยละ 85 ขึน้ไป
ส่งไปประกวดระดบัชาต ิ3 ล าดับแรก 

หากระดบัภาคมีผู้เข้าประกวดไม่ถงึ 3 ล าดับ 
ใหม้ีสิทธิเ์ข้าประกวดในระดบัชาตทิกุล าดับ

รับรางวัลชนะเลิศในระดบัชาติ
ได้เพยีงรายการเดียว



เล่มรายงาน ไม่เกนิ 100 หน้ารวมภาคผนวก
ปกรายงานไม่ต้องระบุระดบัภาค/ชาติ

ส่รหัสการประกวดให้ถูกต้อง
ผู้บังคบับัญชารับรองส าเนาเอกสารว่าเป็นจริง
ระดบัภาค 4 เล่ม/ชุด (ส่งต่อระดับชาติ 3 เล่ม) 

ไม่มีการน าเสนอส่งเฉพาะเอกสารเท่าน้ัน 
ระดบัชาติ 3 เล่ม/ชุด (ใช้เอกสารชุดเดียวกบัระดับภาค)
และมกีารน าเสนอในรูปแบบคลปิวดีโิอ (ไม่เกนิ 7 นาท)ี



ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริง

ลงชือ่                                          ผู้รายงาน
(                                             )

ต ำแหน่ง 
วนัท่ี......../............................/.............

การตรวจสอบและรับรองของส่วนราชการต้นสังกัด
ไดต้รวจสอบแลว้รบัรองวำ่ขอ้มลูถกูตอ้ง และเป็นควำมจรงิ

ลงชือ่                                   ผู้รับรอง
(                                         )

......................................................................................................
............../......................../..............

ผู้บังคับบัญชา

กำรรับรองเล่มรำยงำนของผู้บังคับบัญชำท้ำยค ำขอ
หมำยเหตุ

รอง ผอ.ร.ร./ครู    
/ลูกจ้าง: 
ผู้บงัคับบญัชา คอื 
ผอ.ร.ร.
ผอ.ร.ร. 
ผู้บงัคับบญัชา คอื 
ผอ.สพท. 
ผอ.สพท. รับรอง
ตนเอง
รอง ผอ.สพท./
ศน./ผอ.กลุ่ม/หน่วย/
ลูกจ้าง 
ผู้บงัคับบญัชา คอื 
ผอ.สพท.  



ค ำรับรองเอกสำร

ข้าพเจ้า ............................................ต าแหน่ง ............................................................. 
ขอรับรองว่า ส าเนาเอกสารทุกฉบับตามเอกสารประกอบการประเมิน ตามแบบรายงานสรุปผล
การปฏิบัติงานของตนเอง (Self Report) ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด ด้าน.............................
ระดับ...........................ประเภท .....................................รหัส............................ประจ าปีการศึกษา 
2563 เสนอเพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 เป็นข้อมูลประกอบ
การพิจารณาของคณะกรรมการ ผู้รายงานได้ส าเนาเอกสารจากต้นฉบับจริงทุกประการ

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) .............................................
(  ผู้เสนอขอรางวัล )

ต าแหน่ง.............................................
วันที่.......เดือน......................พ.ศ. ..........



การน าเสนอในระดับชาติ
10 นาที

ผู้ประกวดน าเสนอ
คลปิวดีโิอ 
7 นาที

กรรมการ
ถาม/ตอบ 3 นาที





ข้อสังเกต
การลงทะเบยีนผิดช่องทางไม่ตรงระดับการประกวด 

เช่น ลงทะเบยีนประเภทระดับภาค แต่ไปลงในระดับชาติ
สพท.ควรตรวจสอบโดยละเอยีดก่อนลงทะเบยีน

การลงทะเบยีนล่าช้ากว่าก าหนด
การลงทะเบยีนผิดประเภท

ลูกจ้ำงประจ ำ / พนักงำนรำชกำร / ครูอัตรำจ้ำง 
มีสิทธิ์ประกวดได้ทั้งที่จ้ำงด้วยงบประมำณจำก สพฐ. และงบอื่นๆ

มีอำยุงำนเกิน 2 ปี (นับถึง 15 มีนำคม 2564) 

ครูผู้ช่วยที่เคยเป็นครูอัตรำจ้ำงมำก่อนใช้สัญญำจ้ำงเทียบโอนประสบกำรณ์ได้



ข้อสังเกต

ส าหรับโรงเรียนขยายโอกาสทีจ่ะส่งประกวด
เฉพาะผู้บริหาร และสถานศกึษา ใหส่้งในกลุ่ม
รายการโรงเรียนขยายโอกาสเทา่น้ัน (3 ด้าน) 
ส าหรับครูผู้สอนส่งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และระดับ (ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศกึษา
ตอนตน้ และมัธยมศึกษาตอนปลาย)



แนวด าเนินการ
จัดประกวด
ระดับภาค

1.จัดท ำปฏิทินจัดกำรประกวดระดับเขตและภำค
ก ำหนดวันลงทะเบียนและจัดส่งผลงำนถึงระดับภำค 

2.ประชุมคณะท ำงำนเขตเจ้ำภำพ มอบบทบำทและหน้ำที่ 
ในกำรเป็นเจ้ำภำพ คือ ด้ำนกำรจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร ก ำหนดคุณสมบัติและสรรหำคณะกรรมกำร 
คณะกรรมกำรไม่ควรเป็นผู้ส่งผลงำนเข้ำประกวดในครัง้
นั้น) กำรประกำศรับสมัครคณะกรรมกำรควรระบคุุณสมบัติ
ให้ชัดเจน ด้ำนกำรรับส่งผลงำน ด้ำนกำรจัดเตรียมแบบ
ประเมินส ำหรับกรรมกำร ด้ำนสถำนที่จัดประกวด  
และด้ำนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

4.ผลกำรประกวดควรประกำศหลังวันประกวดอย่ำงน้อย 1 วัน

3.ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและคณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวด เน้นโปร่งใสและยุติธรรม
ตำมหลักธรรมำภิบำล

เบอร์โทรผู้ประสำนงำน สพฐ
1.ดร.สังคม จันทร์วิเศษ 0945539242  
2.คุณอัฉราพรรณ อ่ินทา 0841756280



ปฏิทินกำรประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ.(OBEC AWARDS) 
ครั้งที่ 10 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

ระดับภาค เจ้าภาพ/สถานที่ ระดับชาติ

ตะวันออกเฉียงเหนือ
25-27 เม.ย. 64

สพป.ร้อยเอด็ เขต 1(สังกัดประถม)
สพม.ร้อยเอด็ (สังกัดมัธยม)

ภำคส่งเอกสำร
25 พ.ค. 64

ประเมนิ
26-29 พ.ค. 64

กลางและตะวันออก
28-30 เม.ย. 64

สพป.ราชบุรี เขต 1
(สังกัดประถมและมัธยม)

เหนือ
27-28 เม.ย. 64

สพป. นาน เขต 1
(สังกัดประถมและมัธยม)

ใต้ 
26-28 เม.ย. 64

สพป. สตูล
(สังกัดประถมและมัธยม)

หมายเหตุ : ส่งเล่มรายงาน ไม่เกนิ 100 หน้ารวมภาคผนวก
ระดับภาคส่ง 4 เล่ม/ชุด (ส่งต่อระดับชาต ิ3เล่ม/ชุด) ไม่มกีารน าเสนอส่งเฉพาะเอกสารเทา่น้ัน    
ระดับชาตส่ิง 3 เล่ม/ชุด มกีารจัดนิทรรศการแสดงผลงานและน าเสนอ 7 นาท ีซักถาม 3 นาที


