ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
เรื่อง เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดคาขวัญและตราสัญลักษณ์ (Logo) งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ภาคใต้) ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
จังหวัดนครศรีธรรมราช
-----------------------------------------ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4 สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12, และศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพจัดงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ภาคใต้) ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562 จั งหวัด นครศรี ธ รรมราช ซึ่งประกอบด้ว ยการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิช าการ
และการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียนในภาคใต้ จานวน 14 จังหวัด 36 เขตพื้นที่การศึกษา ในเดือนมกราคม
พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธ รรมราช เขต 2 จึงจัดให้ มีการประกวด
คาขวัญและตราสัญลักษณ์ (Logo) ขึ้นโดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. การประกวดคาขวัญ
1.1 คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน เข้าประกวด
นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.2 วิธีดาเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน
1.2.1 ส่งใบสมัครพร้อมผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2562
1.2.2 ให้แต่งคาขวัญงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียนปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยพิมพ์หรือเขียนด้วย
ตัวบรรจง ในกระดาษ A4
1.3 เกณฑ์การตัดสิน
1.3.1 มีเนื้อหาแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาทางด้านการศึกษา
15 คะแนน
1.3.2 การศึกษาสู่มาตรฐานสากล
10 คะแนน
1.3.3 มีความยาวตามความเหมาะสม
5 คะแนน
1.3.4 มีเนื้อหาทีแ่ สดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของภาคใต้
10 คะแนน
1.3.4 มีความไพเราะและสัมผัสคล้องจอง
10 คะแนน
รวม
50 คะแนน
1.4 การส่งผลงานส่งได้หนึ่งคนต่อ 1 คาขวัญ
1.5 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ไม่เคยเผยแพร่ที่หนึ่งที่ใดมาก่อน
หากตรวจสอบพบว่า ผลงานดังกล่าวลอกหรือเลียนแบบมาจากผู้อื่น คณะกรรมการจะเรียกคืนเงินรางวัล
โล่รางวัล และเกียรติบัตรที่ได้รับ
1.6 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้
/1.7 รางวัล...

2
1.7 รางวัล
ชนะเลิศ
เงินสด 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
1.8 คณะกรรมการตัดสินการประกวดเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการใช้ภาษาและวรรณกรรมและ
ไม่เป็นผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
2. การประกวดตราสัญลักษณ์
2.1 คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช
2.2 วิธีดาเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน
2.2.1 ส่งใบสมัครพร้อมผลงานเข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2562
2.2.2 ให้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เป็นภาพที่ผลิตและออกแบบ
ด้วยคอมพิวเตอร์โดยให้ใช้โปรแกรมใดออกแบบก็ได้ ไม่จากัดเทคนิค ออกแบบในแนวตั้ง ขนาด 14 x 20 นิ้ว
พร้อมอธิบายความคิดการใช้สัญลักษณ์ การใช้สีและการใช้รูปแบบตัวอักษร พร้อมพิมพ์สี ในกระดาษ A4
จานวน 1 ชุด ส่งให้คณะกรรมการพร้อมบันทึกแผ่น CD โดยไฟล์ที่บันทึกต้องแก้ไขได้
2.3 เกณฑ์การตัดสิน
2.3.1 มีสัญลักษณ์พระบรมธาตุเจดีย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
15 คะแนน
และภาพที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีชื่องานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ
(ภาคใต้) ปีการศึกษา 2562
2.3.2 สื่อแนวคิดในการพัฒนาการศึกษา
10 คะแนน
2.3.3 สื่อถึงความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
10 คะแนน
และเทคโนโลยีของนักเรียนในภาคใต้
2.3.4 มีความสวยงาม มีความสมบูรณ์ และมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เน้นโทนสีม่วง เหลือง เป็นส่วนประกอบหลัก
15 คะแนน
รวม
50 คะแนน
2.4 การส่งผลงานส่งได้หนึ่งคนต่อ 1 ผลงาน
2.5 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นความคิดสร้างสรรค์ของตนเองไม่เคยเผยแพร่ที่หนึ่งที่ใดมาก่อน
หากตรวจสอบพบว่า ผลงานดังกล่าวลอกหรือเลียนแบบมาจากผู้อื่น คณะกรรมการจะเรียกคืนเงินรางวัล
โล่รางวัล และเกียรติบัตรที่ได้รับ
2.6 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้
2.7 รางวัล
ชนะเลิศ
เงินสด 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
/3. วิธีการ...

3
3. วิธีการสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด
3.1 ส่งใบสมัครและผลงานด้วยตนเองที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 2 ในวั น เวลาราชการ หรื อ ส่ ง ทางไปรษณีย์ ล งทะเบีย น EMS ไปที่ ส านัก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เลขที่ 101 ตาบลปากแพรก อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
80110 โดยวงเล็บมุมซองว่า ส่งผลงานประกวดคาขวัญ หรือส่งผลงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
(logo) งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ภาคใต้)
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จั งหวัด นครศรีธรรมราช และผลงานให้กรอกชื่อ นามสกุล เบอร์โ ทรศัพท์
หน่วยงานต้นสังกัด ด้านล่างของผลงานทุกชิ้น
3.2 ให้แนบสาเนาบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา หรือสาเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรอง
สาเนาถูกต้อง
3.3 คณะกรรมการจัดการประกวดคาขวัญและโลโก้ ขอสงวนสิทธิ์การปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมและ
ผลงานที่ส่ งเข้ าประกวดเป็ น สมบั ติ ของคณะกรรมการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิล ปหั ตถกรรม
วิ ช าการและเทคโนโลยี ข องนั ก เรี ย น ระดั บ ชาติ (ภาคใต้ ) ครั้ ง ที่ 69 ปี ก ารศึ ก ษา 2562 จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช
4. การประกาศผลการประกวด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จะประกาศผลการตัดสิน ภายใน
วัน ที่ 2 เมษายน 2562 สามารถดู เ พิ่ม เติม ได้ จากเว็บ ไซต์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึก ษาประถมศึ ก ษา
นครศรีธรรมราช เขต 1- 4, สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และศูนย์การศึกษาพิเศษ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
www.nst1.go.th
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
www.nst2.go.th
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
www.nst3.go.th
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
www.pnst4.go.th
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
www.sea12.go.th
ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนครศรีธรรมราช
www.nakhonsispectial.ac.th
5. การรับรางวัล
ผู้ชนะเลิศการประกวดทั้งประเภทคาขวัญ และตราสัญลักษณ์ จะได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล
จากประธานในพิ ธีเ ปิ ด มหกรรมความสามารถทางศิ ล ปหั ต ถกรรม วิ ช าการและเทคโนโลยีข องนัก เรี ย น
ระดับชาติ (ภาคใต้) ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัด นครศรีธรรมราช ส่วนรางวัลอื่น ให้ขอรับได้ที่
คณะอนุกรรมการด้านหน้าเวทีหรือขอรั บได้ที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 2 หลังพิธีเปิดงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จึงขอประกาศเชิญชวนนักเรียน
นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ในจั งหวัดนครศรีธ รรมราช ส่ งผลงานแต่ล ะประเภทเข้าร่ว มประกวด
ตามกาหนดระยะเวลาข้างต้นต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

