
 

ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
เรื่อง  การจัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน  คัดเลือกผลงาน/ผลการด าเนินงาน ของนักเรียน  นักศึกษา                       

คร/ูอาจารย์ และสถานศึกษา  โครงการน้อมน าพระบรมราโชบาย  ด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐               
สู่การปฏิบัติ 

******************************** 

   ด้วย จังหวัดเลย  ได้ด าเนินโครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐  
สู่การปฏิบัติ  โดยมุ่งหวังสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน  ๔  ด้าน ได้แก่  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  มีพ้ืนฐาน
ชีวิตที่มั่นคง –มีคุณธรรม  มีงานท า – มีอาชีพ  และได้ก าหนดให้มีการประกวดแข่งขันและคัดเลือกผลงาน  
การน าพระบรมราโชบายรัชกาลที่  ๑๐  สู่การปฏิบัติ   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
   ๑.  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา   
                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ หน่วยงานทางการศึกษา   จัดประกวดแข่งขันและคัดเลือก
ผลงานนักเรียน  นักศึกษา  ครู/อาจารย์  และสถานศึกษา  ดังนี้ 

                   ๑.๑  ผลงาน/ผลการด าเนินงาน  นักเรียน  นักศึกษา   
         ๑)  การประกวดภาพวาดระบายสี  ประเภทบุคคล  แบ่งการแข่งขันออกเป็น  ๕  
ระดับ (ระดับไม่เกิน  ๓  ผลงาน)   ได้แก่ 
       ๑.๑)  ระดับประถมศึกษา  ๒  ระดับ  ได้แก่ 
                                      - ระดับ ป.๑ – ป.๓   
                                      - ระดับ ป.๔ – ป.๖ 
       ๑.๒)  ระดับมัธยมศึกษา  ๒  ระดับ  ได้แก่   
                                      -  ระดับ ม.๑ – ม.๓   
                                      -  ระดับ ม.๔ –ม.๖ และ ระดับ ปวช. 
         ๑.๓)  ระดับอุดมศึกษา และ ระดับ ปวส. 

        ๒)  การประกวดหนังสั้น ประเภททีมๆละ ๕  คน  แบ่งการแข่งขันออกเป็น  ๓   ระดับ 
(ระดับไม่เกิน  ๒  ผลงาน)  ได้แก่ 

       ๒.๑)  ระดับประถมศึกษา (ป.๔ – ป.๖) 
       ๒.๒)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓) 
       ๒.๓)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ม๖) และ ระดับ ปวช. 
        

                                   /๓)  การประกวดหนังสือ...... 
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       ๓)  การประกวดหนังสือเล่มเล็ก  ประเภททีมๆละ ๓  คน แบ่งการแข่งขันออกเป็น                   
๓  ระดับ (ระดับไม่เกิน  ๓  ผลงาน)   ได้แก่ 
                            ๓.๑)  ระดับประถมศึกษา (ป.๔ – ป.๖) 
       ๓.๒)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓) 
       ๓.๓)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ม.๖)  และระดับ ปวช. 
                      ๔)  การประกวด  ผลการด าเนินงานและวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของนักเรียน/
นักศึกษา   ประเภทบุคคล  แบ่งการแข่งขันออกเป็น  ๓  ระดับ (ระดับไม่เกิน  ๑  ผลงาน)    ได้แก่ 
                             ๔.๑)  ระดับประถมศึกษา (ป.๔ – ป.๖) 
                          ๔.๒)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ม.๖)  
                          ๔.๓)  ระดับอาชีวศึกษา   

            ๑.๒  ผลงาน/ผลการด าเนินงานครู/อาจารย์ (ประเภทบุคคล) 
       ๑)  การประกวด สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา  ประเภทบุคคล(ระดับไม่เกิน  ๑  ผลงาน)  
แบ่งการแข่งขันออกเป็น  ๓  ระดับ  ได้แก่ 
       ๑.๑)  ครูผู้สอน  ระดับประถมศึกษา  
       ๑.๒)  ครูผู้สอน  ระดับมัธยมศึกษา 
       ๑.๓)  ครู/อาจารย์ที่สอน  ระดับอาชีวศึกษา 

               ๒)  การประกวด  ผลการด าเนินงานและวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของ ครู/
อาจารย ์ ประเภทบุคคล (ระดับไม่เกิน ๑  ผลงาน)  แบ่งการแข่งขันออกเป็น  ๓  ระดับ  ได้แก่ 
                             ๔.๑)  ครูผู้สอน  ระดับประถมศึกษา  
                          ๔.๒)  ครูผู้สอน  ระดับชั้นมัธยมศึกษา   
                          ๔.๓)  ครู/อาจารย์ที่สอน  ระดับอาชีวศึกษา   

            ๑.๓  การประกวด  ผลการด าเนินงานและวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ                            
ของ สถานศึกษา   (ระดับไม่เกิน ๑  ผลงาน)   แบ่งการแข่งขันออกเป็น  ๓  ระดับ  ได้แก่ 
                             ๔.๑)  สถานศึกษา  ระดับประถมศึกษา  
                          ๔.๒)  สถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษา   
                          ๔.๓)  สถานศึกษา  ระดับอาชีวศึกษา   

 

                                  /ทั้งนี้  ขอความมือ............
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   ทั้งนี้  ขอความร่วมมือให้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา  ด าเนินการ
ประกวดแข่งขัน  คัดเลือก และส่งผลการประกวด  คัดเลือก  ไปยัง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  ภายใน
วันที่   ๕  กันยายน  ๒๕๖๑ 

   ๒.  ระดับจังหวัด   
    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย  จะด าเนินการประกวด แข่งขัน  คัดเลือก  ผลงาน/ผลการ
ด าเนินงาน  ระดับจังหวัด    ดังนี้ 
                 ๑)  กิจกรรมวาดภาพระบายสี  กิจกรรมประกวดหนังสั้น และ กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก                  
กรรมการจะพิจารณาตัดสินผลงาน และประกาศผล  ภายในวันที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๑     

             ๒)  กิจกรรม สื่อ นวัตกรรม ครู/อาจารย์    และกิจกรรมผลการด าเนินงานและวิธีปฏิบัติหรือ
แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของนักเรียน  ครู/อาจารย์  และสถานศึกษา    ให้ตัวแทนหน่วยงานทางการศึกษา
จัดนิทรรศการ และน าเสนอผลงาน   ในงานจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ภายในเดือนกันยายน   ๒๕๖๑  
ส าหรับ  วัน  เวลา และสถานที่  จะประสานให้ทราบอีกครั้งต่อไป 

    ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์การประกวด  แข่งขัน และคัดเลือก  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

                        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

           ประกาศ  ณ  วันที่   26   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 


