ตารางสรุปการประกวดผลงานทรงคุณค่า สพฐ.(obec awards) ประจาปี 2556
ระหว่างว ันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2556
ั
ณ โรงแรมชยคณาธานี
จ ังหว ัดพ ัทลุง
17 พ.ย.56

09.00 - 12.00 น.

13.30 - 16.30 น.

18.00 - 21.00 น.

ก่อนประถม(วิชาการ)

ก่อนประถม(บริหาร,นวัตกรรม)

-

ั้ 1
ชน
ห้องเพชรสุกานต์ 1
จุดที่ 1 (A)
ั้ 1
ชน

คณิต-ประถม(วิชาการ,บริหาร,นวัตกรรม)

ห้องเพชรสุกานต์ 2 คณิต-ม.ต ้น(วิชาการ,บริหาร)

คณิต-ม.ต ้น(นวัตกรรม)
คณิต-ม.ปลาย(วิชาการ,บริหาร,นวัตกรรม)

-

ภาษาไทย-ประถม(วิชาการ)

ภาษาไทย-ประถม(บริหาร,นวัตกรรม)

-

วิทย์-ประถม(วิชาการ,บริหาร,นวัตกรรม)

วิทย์-ม.ต ้น(วิชาการ,บริหาร,นวัตกรรม)

วิทย์-ม.ปลาย(วิชาการ,บริหาร,นวัตกรรม)

จุดที่ 5 (E)

สังคม-ประถม(วิชาการ,บริหาร,นวัตกรรม)

สังคม-ประถม(นวัตกรรม), สังคม-ม.ต ้น(วิชาการ,บริหาร)

สังคม-ม.ต ้น(บริหาร,นวัตกรรม), สังคม-ม.ปลาย(บริหาร)

จุดที่ 6 (F)

ศิลปะ-ประถม((วิชาการ,บริหาร)

ศิลปะ-ประถม((นวัตกรรม), ศิลปะ- ม.ต ้น(วิชาการ)

ศิลปะ -ม.ต ้น(บริหาร,นวัตกรรม), ศิลปะ -ม.ปลาย(บริหาร)

จุดที่ 7 (G)

สุขศึกษา-ประถม(วิชาการ,นวัตกรรม)

สุขศึกษา-ม.ต ้น(นวัตกรรม)

สุขศึกษา-ม.ต ้น(วิชาการ,บริหาร)

สุขศึกษา-ม.ปลาย(วิชาการ,บริหาร)

ภาษาต่างประเทศ-ประถม(วิชาการ,บริหาร)

ภาษาต่างประเทศ-ประถม(บริหาร,นวัตกรรม)

ภาษาต่างประเทศ-ม.ต ้น(วิชาการ,บริหาร,นวัตกรรม)

ภาษาต่างประเทศ-ม.ต ้น(วิชาการ)

ภาษาต่างประเทศ-ม.ปลาย(วิชาการ,บริหาร,นวัตกรรม)

การงาน-ประถม(นวัตกรรม)

การงาน-ม.ต ้น(นวัตกรรม)

การงาน-ม.ต ้น(วิชาการ,บริหาร)

การงาน-ม.ปลาย(วิชาการ,บริหาร,นวัตกรรม)

จุดที่ 2 (B)
จุดที่ 3 (C)
ั้ 2
ชน
ห้องทองอินทรา
จุดที่ 4 (D)

จุดที่ 8 (H)

จุดที่ 9 (I)

จุดที่ 10 (J)

การงาน-ประถม(วิชาการ,บริหาร)

บูรณาการ-ประถม(วิชาการ,บริหาร,นวัตกรรม)

กิจกรรมนั กเรียน-ประถม(บริหาร,นวัตกรรม)

บูรณาการ-ม.ต ้น(วิชาการ)

กิจกรรมนั กเรียน-ม.ต ้น(วิชาการ,บริหาร)

บูรณาการ-ม.ปลาย(นวัตกรรม)
กิจกรรมนั กเรียน-ประถม(วิชาการ)

กิจกรรมนั กเรียน- ม.ปลาย(วิชาการ,บริหาร,นวัตกรรม)

ตารางการประกวดผลงานทรงคุณค่า สพฐ.(obec awards) ประจาปี 2556
ระหว่างว ันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2556
ั
ณ โรงแรมชยคณาธานี
จ ังหว ัดพ ัทลุง
18 พ.ย.56
09.00 - 12.00 น.
13.30 - 16.30 น.
18.00 - 21.00 น.
ั้ 1
ชน
ผอ.กลุม
่ /หน่วย (ด ้านวิชาการ,บริหาร,นวัตกรรม) ศึกษานิเทศก์ - ประถม(บริหาร,นวัตกรรม)
ห้องเพชรสุกานต์ 1 ศึกษานิเทศก์ - ประถม(วิชาการ,บริหาร)
ศึกษานิเทศก์ - มัธยม(วิชาการ,บริหาร,นวัตกรรม)
บุคลากรทางการศึกษาอืน
่ 38 ค(2) (วิชาการ,บริหาร)
จุดที่ 1 (A)
ั้ 1
ชน
ภาษาไทย-ม.ปลาย(วิชาการ,บริหาร,นวัตกรรม)
ห้องเพชรสุกานต์ 2 ภาษาไทย-ม.ต ้น(วิชาการ,บริหาร,นวัตกรรม)
จุดที่ 2 (B)
สถานศึกษา-ประถม ขนาดเล็ก(วิชาการ,บริหาร) สถานศึกษา-ขยายโอกาส(บริหาร)
ลูกจ ้างในสถานศึกษา -ประถมศึกษา
จุดที่ 3 (C)
สถานศึกษา-ประถม ขนาดกลาง(บริหาร,นวัตกรรม) สถานศึกษา-มัธยม ขนาดกลาง(วิชาการ,บริหาร)
ลูกจ ้างในสถานศึกษา -ขยายโอกาสทางการศึกษา
สถานศึกษา-ประถม ขนาดใหญ่(บริหาร)
สถานศึกษา-มัธยม ขนาดใหญ่(วิชาการ,บริหาร,นวัตกรรม) ลูกจ ้างในสถานศึกษา -มัธยมศึกษา
สถานศึกษา-ขยายโอกาส(วิชาการ)
้
ั
ชน 2
กิจกรรมแนะแนว-ประถม(วิชาการ,นวัตกรรม)
กิจกรรมเพือ
่ สังคม-ประถม(วิชาการ,บริหาร)
ห้องทองอินทรา กิจกรรมแนะแนว-ม.ต ้น(วิชาการ,นวัตกรรม)
กิจกรรมเพือ
่ สังคม-ม.ต ้น(วิชาการ,บริหาร,นวัตกรรม)
จุดที่ 4 (D)
กิจกรรมแนะแนว-ม.ปลาย(วิชาการ,บริหาร,นวัตกรรม) กิจกรรมเพือ
่ สังคม-ม.ปลาย(วิชาการ,บริหาร,นวัตกรรม)
รอง ผอ.สถานศึกษา-ประถม (นวัตกรรม)
รอง ผอ.สถานศึกษา-ขยายโอกาส (วิชาการ,บริหาร,นวัตกรรม) รอง ผอ.สถานศึกษา-มัธยมขนาดใหญ่
จัดที่ 5 ( E)
รอง ผอ.สถานศึกษา-ประถม (วิชาการ,บริหาร) รอง ผอ.สถานศึกษา-มัธยมขนาดเล็ก(วิชาการ,บริหาร)
(วิชาการ,บริหาร,นวัตกรรม)
รอง ผอ.สถานศึกษา-มัธยมขนาดกลาง(วิชาการ,บริหาร,นวัตกรรม)

จุดที่ 6 (F)
จุดที่ 7 (G)
จุดที่ 8 (H)
จุดที่ 9 (I)
ั้ 4
ชน
ั
ห้องชยมงคล
จุดที่ 10 (J)

ผอ.สถานศึกษา-ประถมขนาดเล็ก(วิชาการ,บริหาร) ผอ.สถานศึกษา-ประถมขนาดเล็ก(บริหาร)

ผอ.สถานศึกษา-ประถมขนาดเล็ก(นวัตกรรม)

ผอ.สถานศึกษา-ประถมขนาดกลาง(วิชาการ,บริหาร) ผอ.สถานศึกษา-ประถมขนาดกลาง(นวัตกรรม)

ผอ.สถานศึกษา-ประถมขนาดใหญ่(วิชาการ,บริหาร) ผอ.สถานศึกษา-ประถมขนาดใหญ่(บริหาร,นวัตกรรม)

ผอ.สถานศึกษา-ขยายโอกาส(วิชาการ,บริหาร) ผอ.สถานศึกษา-ขยายโอกาส(บริหาร)
ผอ.สถานศึกษา-ขยายโอกาส(นวัตกรรม)
ผอ.สพป. (บริหาร)
ผอ.สถานศึกษา - มัธยมขนาดเล็ก(นวัตกรรม)
รอง ผอ.สพป.(วิชาการ,บริหาร)
ผอ.สถานศึกษา - มัธยมขนาดกลาง(วิชาการ,บริหาร,นวัตกรรม)
ผอ.สถานศึกษา - มัธยมขนาดเล็ก(วิชาการ,บริหาร) ผอ.สถานศึกษา - มัธยมขนาดใหญ่(วิชาการ,บริหาร,นวัตกรรม)

