
เกณฑก์ารประกวดภาพวาดระบายส ี
โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเลย 
 

 

๑. ระดับการประกวด   แบ่งกำรแข่งขันออกเป็น  ๕  ระดับ ได้แก่ 
๑.๑  ระดับประถมศึกษำ  (ป.๑ - ป.๓) 
๑.๒  ระดับประถมศึกษำ  (ป.๔ - ป.๖) 
๑.๓  ระดับมัธยมศึกษำ (ชั้น ม.๑ -ม. ๓ ) 

                     ๑.๔  ระดับมัธยมศึกษำ   (ชั้น ม.๔ - ม.๖  และ  ระดับ ปวช.) 
๑.๕  ระดับอุดมศึกษำ และระดับ ปวส.  
 

๒. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
                     เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำในจังหวัดเลย 
 
๓. ประเภท   กำรแข่งขัน  ประเภทบุคคล 
 

๔.รายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
๔.๑  วสัดุที่ใช้  กระดำษ ๑๐๐ ปอนด ์  

- ระดับชั้น ป.๑- ป.๓  และ ป.๔ - ป. ๖  ขนำด ๑๑” x ๑๕ ” 
- ระดับชั้น ม.๑- ม.๓  และ ม.๔- ม.๖  และ ปวช. ขนำด ๑๕” x ๒๒ ” 
- ระดับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ  ขนำด ๑๕” x ๒๒ ” 

๔.๒  หัวข้อกำรแข่งขัน 
- ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓ เนื้อหำเกี่ยวกับเรื่อง “…ครอบครัวเปี่ยมสุข….”  
- ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ เนื้อหำเกี่ยวกับเรื่อง “…พลเมืองดีที่ชำติต้องกำร...”  
- ระดับชั้น  ม.๑ - ม.๓ เนื้อหำเกี่ยวกับเรื่อง “…คนไทย คนคุณภำพ……”  
- ระดับชั้น  ม.๔ - ม.๖ , ปวช. เนื้อหำเก่ียวกับเรื่อง “…วิถีชวีิต กับจิตอำสำ…” 
-ระดับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ  เนื้อหำเกี่ยวกับเรื่อง  “…คุณธรรมน ำชีวิต…” 

๔.๓  สร้ำงสรรค์ผลงำนโดยใช้เทคนิคกำรวำดภำพระบำยสี  และเทคนิคกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนอย่ำงอิสระ 
๕. กติกาการวาดภาพ 
 ๕.๑  กรอกใบสมัคร ให้ชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน เพ่ือควำมสะดวกในกำรติดต่อกลับภำยหลัง (ชื่อ 
สกุล ชื่อสถำนศึกษำ ผู้ฝึกซ้อม เบอร์โทรติดต่อ)  พร้อมค ำบรรยำยแนวคิดของภำพวำดประมำณ ๕ – ๖ บรรทัด 
แนบมำด้วย  และค ำรับรองผลงำนของนักเรียน โดยผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ด้ำนหลังภำพ 

๕.๒ ภำพที่วำดในกำรประกวดจะต้องสื่อถึงโครงกำรน้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ 
๕.๓   ผลงำนที่วำดต้องเป็นผลงำนที่สร้ำงสรรค์จำกตัวผู้เข้ำประกวดเท่ำนั้น    มิใช่ผลงำนที่เคยมีอยู่แล้ว 

หำกพบว่ำเป็นผลงำนที่คัดลอก จะถูกตัดสิทธิ์ในกำรเข้ำประกวดทันที 
๕.๔   รูปแบบผลงำนที่เข้ำประกวดต้องเป็นผลงำนที่ไม่เคยประกวดหรือได้รับรำงวัลจำกที่ใดมำก่อน  

กรณีมีผลงำนชนะกำรประกวดมำก่อน แล้วเป็นที่ประจักษ์ในภำยหลังว่ำเป็นผลงำนที่ลอกเลียนมำจำกผู้อ่ืน ผู้เข้ำ
ประกวดต้องรับผิดชอบควำมเสียหำยที่เกิดข้ึนทั้งหมด 



           ๕.๕  ไม่ตอ้งเคลือบภำพและไม่ต้องใส่กรอบภำพ 
           ๕.๖  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรำงวัลหนึ่งรำงวัลใด กรณีท่ีเห็นว่ำไม่เหมำะสม 
           ๕.๗  ผู้เข้ำร่วมกำรประกวด    ส่งผลงานได้เพียงหนึ่งช้ิน ต่อ  ๑ คน 
           ๕.๘  ผลงำนทุกชิ้นที่ส่งเข้ำประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของจังหวัดเลยและศึกษำธิกำรจังหวัดเลย 
หมายเหตุ :   กำรตัดสินให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำร และถือเป็นข้อยุติ 
 

๖. เกณฑ์การให้คะแนน 
 ๖.๑  ความคิดสร้างสรรค์     ๒๐  คะแนน 
 ๖.๒  ความสอดคล้องของภาพตามเนื้อหาที่ก าหนด  ๒๐  คะแนน 
 ๖.๓  การจัดองค์ประกอบของภาพ    ๒๐  คะแนน 
 ๖.๔  การให้สีสัน      ๒๐  คะแนน 
 ๖.๕  ความประณีต  ความสวยงามและความสมบูรณ์ของภาพโดยรวม     ๒๐  คะแนน 
                      รวมคะแนนทั้งหมด                            ๑๐๐  คะแนน 
โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

 (๑)  ความคิดสร้างสรรค์ ( ๒๐คะแนน )  พิจารณาภาพ ดังนี้ 
  - ออกแบบภำพมีควำมแปลกใหม่ 
  - ผลงำนออกแบบสีของภำพ เด่น แปลก ไม่เลียนแบบผู้อ่ืน 

(๒)  ความสอดคล้องของภาพตามเนื้อหาสาระที่ก าหนด  (๒๐ คะแนน )  พิจารณาเนื้อหาสาระ  ดังนี้ 
  - เนื้อหำสำระของภำพ มีควำมสอดคล้องกับชื่อเรื่อง  

(๓) การจัดองค์ประกอบของภาพ ( ๒๐ คะแนน )  พิจารณารูปแบบตามหลักการของศิลปะ ดังนี้ 
  - เอกภำพ  (Unit)   คือกำรจัดกลุ่มเนื้อหำเรื่องรำว ไม่กระจัดกระจำย 
  - สมดุล (Balance) คือกำรจัดวำงลักษณะของภำพให้เกิดควำมพอดีหรือสมดุลกัน 
  - ควำมกลมกลืน และควำมขัดแย้ง เกี่ยวกับสี รูปร่ำง รูปทรง เส้น 
  - จุดเด่นและกำรเน้นของภำพ 
  - รูปร่ำง ( Shape) และรูปทรง (Form) ประกอบด้วย ควำมกว้ำง ควำมยำว และควำมหนำมี
ลักษณะเป็น ๓ มิติ 

(๔)  การให้สีสัน ( ๒๐คะแนน  )  พิจารณาการระบายสีของภาพ ดังนี้                  
  -  สีของภำพแสดงแสงเงำที่กลมกลืนและเด่นชัด 
  - เทคนิคกำรระบำยสีของภำพระยะใกล้หรือระยะไกล และกำรใช้สีตัดเส้นภำพ 

(๕)  ความประณีต ความสวยงามและความสมบูรณ์ของภาพ ( ๒๐ คะแนน )  พิจารณาผลงาน ดังนี้ 
  - ภำพวำดมีควำมสัมพันธ์กับเนื้อหำสำระที่ก ำหนด มีควำมครบถ้วน 
  - จัดภำพน่ำสนใจ มีจุดสนใจที่เด่นชัด 
  - จัดองค์ประกอบทำงศิลปะได้เหมำะสม กลมกลืน 
  - มีควำมประณีต สะอำด เรียบร้อย 
 
 
 
 
 



๗. รางวัล 
  ๗.๑  รางวลัทุนการศึกษา 

          ผลงานที่ได้คะแนนสูงสุด ในอันดับที่ ๑,๒,๓  แต่ละระดับการศึกษา จะได้รับรางวัลทุนการศึกษา
ดังนี้ 

     รางวัลที่  ๑  ทุนการศึกษา    จ านวน  ๒,๐๐๐  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
     รางวัลที่  ๒  ทุนการศึกษา    จ านวน  ๑,๐๐๐  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
     รางวัลที่  ๓  ทุนการศึกษา    จ านวน  ๑,๐๐๐  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 

 ๗.๒  เกียรติบัตร 
     เกียรติบัตรระดับทอง ได้คะแนน ๘๐          คะแนนขึ้นไป   
     เกียรติบัตรระดับเงิน  ได้คะแนน ๗๐ – ๗๙  คะแนน 
     เกียรติบัตรระดับทองแดง ได้คะแนน ๖๐ – ๖๙  คะแนน 
     เกียรติบัตรการเข้าร่วม ได้คะแนนต่ ากว่า ๖๐     คะแนน  

หมายเหตุ  
๑.  รางวัลทุนการศึกษาและเกียรติบัตร มอบให้กับผลงานในระดับจังหวัด 

    ๒.   ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
๘. วิธีการด าเนินการ 

๘.๑ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
 ด ำเนินกำรประกวด  แข่งขัน  คัดเลือก  ให้แล้วเสร็จ  และส่งผลงำนให้  ศึกษำธิกำรจังหวัดเลย  

ระดับละ  ๓  ชิ้นงำน   ภำยในวันที่  ๕  กันยำยน  ๒๕๖๑ 
 

๘.๒   ระดับจังหวัด 
                  ด ำเนินกำรประกวด  แข่งขัน  คัดเลือก  และประกำศผล  ภำยในวันที่  ๑๔  กันยำยน  ๒๕๖๑ 
 

 
 

 

  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  โทร 093 473 9862,  Email: niratchara07@gmail.com 
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เกณฑก์ารประกวดหนังสัน้ 
โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
 

๑. ระดับการประกวด   แบ่งกำรแข่งขันออกเป็น  ๓   ระดับ ได้แก่ 
๑.๑  ระดับประถมศึกษำ (ป.๔-ป.๖) 
๑.๒  ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-ม.๓)  
๑.๓  ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-ม.๖) และ ระดับ ปวช.  

  
๒. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
            เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำในจังหวัดเลย 
 
๓.  ประเภทการแข่งขัน   ประเภททีมๆ ละ  ๕  คน  และครู/อาจารย์ที่ปรึกษา ๑ คน 
 

๔. หลักเกณฑ์การแข่งขัน 
๔.๑   ให้ผู้ส่งผลงำน เสนอเนื้อหำส่งเข้ำประกวดตำมชื่อเรื่อง “พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวง

รัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ” โดยให้โรงเรียน/สถานศึกษา ส่งไดร้ะดับละ  ๑  ผลงาน 
๔.๒  ต้องเป็นหนังสั้นที่สร้ำงสรรค์ ก่อให้เกิดกระแสการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวง

รัชกาลที่ ๑๐  สู่กำรปฏิบัติ 
๔.๓  เนื้อหำหนังสั้น มีควำมยำวไม่เกิน ๕ นำที (รวมไตเติ้ลของโครงกำรตอนเริ่มต้นผลงำนและเครดิตปิด

ท้ำย) และผู้เข้ำประกวดต้องอธิบำยถึงแนวคิดในกำรจัดท ำเนื้อเรื่อง หนังสั้น ว่ำมีแรงบันดำลใจ/แรงจูงใจอย่ำงไร 
โดยไม่จ ำกัดวิธีกำรน ำเสนอและเทคนิควิธีกำรถ่ำยท ำ  และมีกำรน ำเสนอเบื้องหลังกำรถ่ำยท ำเป็นเวลำ ๒ นำที              
รวมทั้งหมด  ๗  นำท ี

๔.๔ หำกมีบทพูดต้องมีกำรบรรยำยใต้ภำพ  ด้วยภำษำไทย หรือมีภำษำอังกฤษด้วยก็ได้ 
๔.๕ เนื้อหำในหนังสั้นต้องไม่มีกำรพำดพิงเรื่องกำรเมือง/ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งใด ๆ และต้องไม่หลบหลู่

ต่อสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยค ำท่ีเป็นกำรดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดควำม
แตกแยกในสังคม  ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด  

๔.๖  ไม่เป็นผลงำนที่ท ำซ้ ำ  ดัดแปลง และไม่เคยน ำไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนใด 
๔.๗  คณะกรรมกำรจัดงำนฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรตัดสิทธิ์ผู้เข้ำร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจง

เหตุผลใด ๆ หำกตรวจสอบพบว่ำไม่ปฏิบัติตำม กฎ กติกำ หรือมีกำรลอกเลียนแบบ/ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนโดยผู้
ส่งเข้ำประกวดต้องรับผิดชอบลิขสิทธ์ของข้อมูล เช่น เนื้อหำ บทควำม รูปภำพ 

๔.๘  ผลงำนที่ได้รับคัดเลือก ถือเป็นลิขสิทธิ์ของจังหวัดเลย 
๔.๙  จังหวัดเลย  ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียด และเงื่อนไขต่ำงๆของกำรประกวด โดย

ไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
๔.๑๐  ผลงำนที่ส่งเข้ำประกวด จัดท ำแผ่น  DVD ๑ แผ่น พร้อมแก่นเรื่อง/เรื่องย่อควำมยำวไม่เกิน ๑ 

หน้ำกระดำษ  A ๔  
๔.๑๑  ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรให้ถือเป็นสิ้นสุด 
๔.๑๒  ผลงำนที่ส่งเข้ำประกวดให้  up load  ไว้ในระบบ Online  ของ  Google  drive  และมอบ  

Link google drive  ให้คณะกรรมกำรในวันส่งผลงำน 



 
 

๕. เกณฑ์การให้คะแนน 
๑. แก่นเรื่อง (Theme)  ความสมบูรณ์สอดคล้องกับเนื้อหาตามกรอบเรื่อง ๒๐ คะแนน 
๒. เทคนิคของภาพยนตร์ เช่น การจัดภาพ มุมกล้อง การตัดต่อ  ๒๐ คะแนน 
๓. ความสมบูรณ์และการท าหน้าที่ของภาพยนตร์ (Film Fuctions)  ๑๕ คะแนน 
๔. คุณภาพการผลิต (ภาพและเสียง)  มีความสัมพันธ์กัน   ๑๕ คะแนน 

 ๕. บทภาพยนตร์        ๑๕ คะแนน 
๖. เบื้องหลังการถ่ายท า (จัดท าเป็น VDO)     ๑๕ คะแนน 

๖. รางวัล 
 ๖.๑   รางวลัทุนการศึกษา 

          ผลงานที่ได้คะแนนสูงสุด อันดับที่ ๑,๒,๓ แต่ละระดับการศึกษา  จะได้รับรางวัลทุนการศึกษาดังนี้ 
     รางวัลที่  ๑  ทุนการศึกษา    จ านวน   ๒,๕๐๐  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
     รางวัลที่  ๒  ทุนการศึกษา    จ านวน   ๒,๐๐๐  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
     รางวัลที่  ๓  ทุนการศึกษา    จ านวน    ๑,๕๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

 ๖.๒  เกียรติบัตร 
     เกียรติบัตรระดับทอง ได้คะแนน  ๘๐    คะแนนขึ้นไป   
     เกียรติบัตรระดับเงิน  ได้คะแนน  ๗๐ - ๗๙  คะแนน 
     เกียรติบัตรระดับทองแดง ได้คะแนน  ๖๐ – ๖๙   คะแนน 
     เกียรติบัตรการเข้าร่วม ได้คะแนนต่ ากว่า   ๖๐    คะแนน  

หมายเหตุ  
         ๑.  รางวัลทุนการศึกษาและเกียรติบัตร มอบให้กับผลงานในระดับจังหวัด 

             ๒.   ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
๗. วิธีการด าเนินการ 

๗.๑ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
 ด ำเนินกำรประกวด  แข่งขัน  คัดเลือก  ให้แล้วเสร็จ  และส่งผลงำนให้  ศึกษำธิกำรจังหวัดเลย  

ระดับละ  ๒  ผลงำน  ภำยในวันที่  ๕  กันยำยน  ๒๕๖๑ 
 

๗.๒   ระดับจังหวัด 
                  ด ำเนินกำรประกวด  แข่งขัน  คัดเลือก  และประกำศผล  ภำยในวันที่  ๑๔  กันยำยน  ๒๕๖๑ 
 
   

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  โทร 093 473 9862,  Email: niratchara07@gmail.com 
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เกณฑก์ารประกวดการจัดท าหนังสือเล่มเลก็ 
โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเลย 
 

 
๑. ระดับการประกวด   แบ่งกำรแข่งขันออกเป็น  ๓   ระดับ ได้แก่ 

๑.๑ ระดับประถมศึกษำ (ชั้น ป.๔ - ป.๖) 
๑.๒  ระดับมัธยมศึกษำศึกษำตอนต้น(ชั้น ม.๑  -ม.๓)  

           ๑.๓ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔ – ม.๖) และ ระดับ ปวช.         
            
๒. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
            เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำในจังหวัดเลย 
 
๓. ประเภทกำรแข่งขัน  ประเภททีมๆ ละ  ๓ คน และครู/อำจำรย์ที่ปรึกษำ ๑  คน 
 

๔. หลักเกณฑ์การแข่งขัน 
           ๔.๑   ลักษณะของกำรจัดท ำหนังสือเล่มเล็กเป็นหนังสือบันเทิงคดี  มีภำพประกอบ  มีแก่นของเรื่อง 
(Theme) หรือหัวข้อเรื่องที่ใช้แข่งขัน  สอดคล้องด้ำนใดด้ำนหนึ่ง ของพระบรมรำโชบำย  ๔  ด้ำน  คือ                 
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง   มีพื้นฐำนชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม  มีงำนท ำ – มีอำชีพ  และ เป็นพลเมืองดี 
 ๔.๒   รูปแบบของหนังสือเล่มเล็ก 

๔.๒.๑   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ -๖ และ ปวช.  
๑)  ชนิดกระดำษเนื้อใน  และปกของหนังสือ ใช้กระดำษวำดเขียน  ๑๐๐  ปอนด ์

ปกหนังสือท ำเป็นปกอ่อนหรือปกแข็งก็ได้ และเตรียมตัดกระดำษให้เรียบร้อยพร้อมเข้ำแข่งขัน 
๒)  รูปเล่มของหนังสือขนำด  A๔  พับครึ่ง  หรือ ๑๔.๘ x ๒๑  เซนติเมตร  ลักษณะ

แนวตั้ง  มีองค์ประกอบเรียงล ำดับดังนี้ 
      -  ส่วนหน้ำของหนังสือ  ประกอบด้วย  ปกหน้ำ (บอกชื่อหนังสือ และคณะผู้จัดท ำ)   
หน้ำปกใน (บอกชื่อหนังสือ, คณะผู้จัดท ำและที่ปรึกษำ) และหน้ำค ำน ำ (บอกถึงวัตถุประสงค์และแรงบันดำลใจ
ที่มำของเรื่องหรือกำรน ำเสนอเนื้อหำ  และค ำขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดท ำหนังสือ)  

  -  ส่วนเนื้อหำของหนังสือ  ประกอบด้วย  เนื้อเรื่องและภำพประกอบ  พร้อมทั้ง
ก ำหนดเลขหน้ำให้ชัดเจน 

  -  ส่วนท้ำยของหนังสือ  ประกอบด้วย  หน้ำคณะผู้จัดท ำ (บอกชื่อหนังสือ  ชื่อผู้จัดท ำ
ชื่อโรงเรียน  อ ำเภอ  จังหวัด  และชื่อหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ  และค ำรับรองผู้บริหำรสถำนศึกษำ) และปกหลัง
ของหนังสือ 

๓)   ควำมหนำของเนื้อเรื่องและภำพประกอบ  จ ำนวน ๘ หน้ำ 
๔)  เนื้อเรื่องของหนังสือ  ต้องเป็นเรื่องท่ีแต่งข้ึนเอง  มีควำมเหมำะสมกับวัย  ระดับชั้น

และมีแนวคิดเชิงสร้ำงสรรค์  เขียนในรูปแบบร้อยแก้ว  และหรือร้อยกรองค ำคล้องจองกลอนเปล่ำ 
           ๕)   ขนำด/รูปแบบ/สีของตัวอักษรมีควำมเหมำะสม  ส ำหรับเด็กระดับชั้น

ประถมศึกษำปีที่ ๔ – ๖  



                     ๖)   ภำพประกอบมีควำมสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง  ขยำยรำยละเอียดให้เข้ำใจเนื้อเรื่องที่น ำเสนอ
และเสริมให้หนังสือมีควำมสวยงำมและน่ำอ่ำน  ไม่อนุญำตให้จัดท ำเป็นภำพสำมมิติ (Pop Up)  

๗) ชนิดของสีที่ใช้ในกำรวำดภำพประกอบ  ใช้สีไม ้ ถ้ำต้องกำรเน้นภำพประกอบใช้ปำกกำ       
ตัดเส้นได้ 

๘)  เขียนกรอบแสดงเรื่องรำวของหนังสือ (Story Board) บอกขั้นตอนกำรจัดวำงเนื้อเรื่อง
ภำพประกอบและรูปเล่มของหนังสือตั้งแต่ปกหน้ำจนถึงปกหลังไว้ในแต่ละกรอบอย่ำงชัดเจน 

๙)  ท ำรูปเล่มให้มีควำมสวยงำมตลอดท้ังเล่ม  สำมำรถเข้ำเล่มแบบเย็บอก (มุงหลังคำ) หรือสัน
หนังสือทำกำว  หรือเทปเยื่อกำวสองหน้ำ  ห้ำมใช้สเปรย์แล็กเกอร์, แล็กเกอร์เคลือบเงำหนังสือแต่อนุญำตให้ใช้
สติ๊กเกอร์ใสได้ 
 
           ๔.๒.๒   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  

๑) ชนิดกระดำษเนื้อในและปกของหนังสือใช้กระดำษวำดเขียน ๑๐๐ ปอนด ์ ปกหนังสือท ำเป็น
ปกอ่อนหรือปกแข็งก็ได้  และเตรียมตัดกระดำษให้เรียบร้อยพร้อมเข้ำแข่งขัน 

๒) รูปเล่มของหนังสือขนำด A๔ พับครึ่ง  หรือ ๑๔.๘ x ๒๑ เซนติเมตร  ลักษณะแนวตั้ง         
มีองค์ประกอบเรียงล ำดับ  ดังนี้ 

 -     ส่วนหน้ำของหนังสือประกอบ  ด้วยปกหน้ำ (บอกชื่อหนังสือและคณะผู้จัดท ำ) 
หน้ำปกใน (บอกชื่อหนังสือ  คณะผู้จัดท ำ และท่ีปรึกษำ) และหน้ำค ำน ำ (บอกถึงวัตถุประสงค์และแรงบันดำลใจ
ที่มำของเรื่องหรือกำรน ำเสนอเนื้อหำและค ำขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดท ำหนังสือ)  

               -  ส่วนเนื้อหำของหนังสือ  ประกอบด้วยเนื้อ  เรื่องและภำพประกอบ  พร้อมทั้งก ำหนด         
เลขหน้ำให้ชัดเจน 

-  ส่วนท้ำยของหนังสือ  ประกอบด้วย  หน้ำคณะผู้จัดท ำ (บอกชื่อหนังสือชื่อผู้จัดท ำชื่อ
โรงเรียน  อ ำเภอ  จังหวัด, ชือ่หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และค ำรับรองผู้บริหำรสถำนศึกษำ) และปกหลัง             
ของหนังสือ   

๓) ควำมหนำของเนื้อเรื่องและภำพประกอบ  จ ำนวน  ๑๒ หน้ำ 
           ๔) เนื้อเรื่องของหนังสือ  ต้องเป็นเรื่องที่แต่งข้ึนเองมีควำมเหมำะสมกับวัยระดับชั้น ม.๑ – ๓ 

และมีแนวคิดเชิงสร้ำงสรรค์  เขียนในรูปแบบร้อยแก้วและหรือร้อยกรองค ำคล้องจองกลอนเปล่ำ 
                     ๕) ขนำด/รูปแบบ/สีของตัวอักษรมีควำมเหมำะสมส ำหรับเด็กระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๓  
                     ๖) ภำพประกอบมีควำมสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง  ขยำยรำยละเอียดให้เข้ำใจเนื้อเรื่องที่น ำเสนอ
และเสริมให้หนังสือมีควำมสวยงำมและน่ำอ่ำน  ไม่อนุญำตให้จัดท ำเป็นภำพสำมมิติ (Pop Up)  
                     ๗) ชนิดของสีที่ใช้ในกำรวำดภำพประกอบ  ใช้สีไม้ระบำยน้ ำหรือสีแสตมป์  ถ้ำต้องกำรเน้น
ภำพประกอบใช้ปำกกำตัดเส้นได้ 



๘) เขียนกรอบแสดงเรื่องรำวของหนังสือ (Story Board) บอกขั้นตอนกำรจัดวำงเนื้อเรื่อง
ภำพประกอบและรูปเล่มของหนังสือตั้งแต่ปกหน้ำจนถึงปกหลังไว้ในแต่ละกรอบอย่ำงชัดเจน 
ผู้  ๙) ท ำรูปเล่มให้มีควำมสวยงำมตลอดท้ังเล่ม  สำมำรถเข้ำเล่มแบบเย็บอก (มุงหลังคำ) หรือสัน
หนังสือทำกำว  หรือเทปเยื่อกำวสองหน้ำ  ห้ำมใช้สเปรย์แล็กเกอร์, แล็กเกอร์เคลือบเงำหนังสือ  แต่อนุญำตให้ใช้
สติ๊กเกอร์ใสได้ 

๔.๒.๓   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ และ ปวช. 
๑) ชนิดกระดำษเนื้อในและปกของหนังสือ  ใช้กระดำษวำดเขียน ๑๐๐ ปอนด ์ ปกหนังสือท ำ

เป็นปกอ่อนหรือปกแข็งก็ได้  และเตรียมตัดกระดำษให้เรียบร้อยพร้อมเข้ำแข่งขัน 
๒) รูปเล่มของหนังสือขนำด A๔ พับ  ครึ่งหรือ ๑๔.๘ x ๒๑ เซนติเมตร  ลักษณะแนวตั้ง  มี

องค์ประกอบเรียงล ำดับ  ดังนี้ 
                              -  ส่วนหน้ำของหนังสือ  ประกอบด้วย  ปกหน้ำ (บอกชื่อหนังสือและคณะผู้จัดท ำ) หน้ำปกใน 
(บอกชื่อหนังสือและคณะผู้จัดท ำ) และหน้ำค ำน ำ (บอกถึงวัตถุประสงค์และแรงบันดำลใจที่มำของเรื่องหรือกำร
น ำเสนอเนื้อหำและค ำขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดท ำหนังสือ)  
                                          -   ส่วนเนื้อหำของหนังสือประกอบด้วย  เนื้อเรื่องและภำพประกอบ  พร้อมทั้งก ำหนดเลขหน้ำให้
ชัดเจน 
                    -  ส่วนท้ำยของหนังสือ  ประกอบด้วย  หน้ำคณะผู้จัดท ำ (บอกชื่อหนังสือชื่อผู้จัดท ำชื่อโรงเรียน
อ ำเภอ  จังหวัด  และชื่อเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ) และปกหลังของหนังสือ 
                 ๓) ควำมหนำของเนื้อเรื่องและภำพประกอบ  จ ำนวน  ๑๖  หน้ำ 
                 ๔) เนื้อเรื่องของหนังสือต้องเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเอง  มีควำมเหมำะสมกับวัยระดับชั้น ม.4- ม.6  และ
มีแนวคิดเชิงสร้ำงสรรค์  เขียนในรูปแบบร้อยแก้วและหรือร้อยกรองค ำคล้องจองกลอนเปล่ำ 
                ๕) ขนำด/รูปแบบ/สีของตัวอักษรมีควำมเหมำะส ำหรับเด็กระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ – ๖  
                ๖) ภำพประกอบมีควำมสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง  ขยำยรำยละเอียดให้เข้ำใจเนื้อเรื่องที่น ำเสนอและ
เสริมให้หนังสือมีควำมสวยงำมและน่ำอ่ำน  ไม่อนุญำตให้จัดท ำเป็นภำพสำมมิติ (Pop Up)  
               ๗) ชนิดของสีที่ใช้ในกำรวำดภำพประกอบ  ใช้สีไม้ระบำยน้ ำ  สีน้ ำหรือสีแสตมป์  ถ้ำต้องกำรเน้น
ภำพประกอบใช้ปำกกำตัดเส้นได้ 
               ๘) เขียนกรอบแสดงเรื่องรำวของหนังสือ (Story Board) บอกขั้นตอนกำรจัดวำงเนื้อเรื่อง
ภำพประกอบและรูปเล่มของหนังสือตั้งแต่ปกหน้ำจนถึงปกหลังไว้ในแต่ละกรอบอย่ำงชัดเจน 
              ๙) ท ำรูปเล่มให้มีควำมสวยงำมตลอดทั้งเล่ม  สำมำรถเข้ำเล่มแบบเย็บอก (มุงหลังคำ) หรือสันหนังสือ
ทำกำวหรือเทปเยื่อกำวสองหน้ำ  ห้ำมใช้สเปรย์แล็กเกอร์, แล็กเกอร์เคลือบเงำหนังสือ  แต่อนุญำตให้ใช้สติ๊กเกอร์
ใสได้ 



      ๕.  เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน)  
  ๕.๑  เนื้อหำสำระ     ๒๐   คะแนน 

๕.๒  ภำพประกอบ/กำรน ำเสนอ    ๒๐   คะแนน 
๕.๓  ควำมคิดสร้ำงสรรค์     ๒๐   คะแนน 
๕.๔  กำรใช้ส ำนวนภำษำ     ๑๕  คะแนน 
๕.๕  กำรเขียนกรอบแสดงเรื่องรำวของหนังสือ (Story Board)  ๕  คะแนน 
๕.๖  กำรท ำรูปเล่ม     ๑๐   คะแนน 
๕.๗  กำรตั้งชื่อเรื่อง     ๕   คะแนน 
๕.๘  ขนำด/รูปแบบ/สีของตัวอักษร/ตัวสะกด/กำรวำงวรรณยุกต์ ๕   คะแนน 

     ๖. รางวัล 
 ๖.๑   รางวลัทุนการศึกษา 

          ผลงานที่ได้คะแนนสูงสุด อันดับที่ ๑,๒,๓  แต่ละระดับการศึกษา  จะได้รับรางวัลทุนการศึกษาดังนี้ 
     รางวัลที่  ๑  ทุนการศึกษา    จ านวน       ๒,๕๐๐     บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
     รางวัลที่  ๒  ทุนการศึกษา    จ านวน      ๒,๐๐๐      บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
     รางวัลที่  ๓  ทุนการศึกษา    จ านวน      ๑,๕๐๐      บาท   พร้อมเกียรติบัตร 

 ๖.๒  การมอบเกียรติบัตร 
     เกียรติบัตรระดับทอง ได้คะแนน       ๘๐             คะแนนขึ้นไป   
     เกียรติบัตรระดับเงิน  ได้คะแนน       ๗๐ - ๗๙      คะแนน 
     เกียรติบัตรระดับทองแดง ได้คะแนน       ๖๐ – ๖๙     คะแนน 
     เกียรติบัตรการเข้าร่วม ได้คะแนนต่ ากว่า       ๖๐             คะแนน  

หมายเหตุ  
         ๑.  รางวัลทุนการศึกษาและเกียรติบัตร มอบให้กับผลงานในระดับจังหวัด 

             ๒.   ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

๗.  แนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสิน 
๗.๑  คณะกรรมกำรควรให้คะแนนเป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
๗.๒  คณะกรรมกำรควรประชุมปรึกษำหำรือก่อนกำรตัดสิน  เพ่ือให้เข้ำใจเกณฑ์กำรตัดสินให้เป็นไป         

ด้วยควำมเรียบร้อย 
๗.๓  กำรให้คะแนนกรรมกำรควรพิจำรณำดังนี้ 

                 - เนื้อหำสำระ  พิจำรณำตำมแก่นของเรื่อง (Theme) หรือหัวข้อเรื่องที่ใช้แข่งขัน  ซ่ึงคณะกรรมกำร
แจ้งให้ทรำบในวันแข่งขัน  ควำมคิดรวบยอดเหมำะสมกับระดับชั้น  และกลวิธีกำรด ำเนินเรื่องน่ำสนใจสอดคล้อง
กันอย่ำงมีระบบและมีควำมเหมำะสมกลมกลืนเป็นอย่ำงดี 
                - ภำพประกอบ  พิจำรณำควำมเหมำะสมสื่อควำมหมำยได้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง  มีควำมสวยงำมใน
กำรสร้ำงสรรค์ของตัวละครฉำก  ส่งเสริมควำมเข้ำใจและจินตนำกำร 
                 - ควำมคิดสร้ำงสรรค์  พิจำรณำเนื้อเรื่องภำพประกอบ รูปเล่ม  ปก  กำรจัดวำงตัวอักษร  กำรจัด
หน้ำ  และส่วนประกอบอื่นๆ  ที่มีแนวคิดสร้ำงสรรค์ได้เหมำะสมกับระดับชั้น 
                 - กำรใช้ส ำนวนภำษำ  พิจำรณำกำรใช้ส ำนวนโวหำรถ้อยค ำที่น ำมำใช้ถูกต้องตำมหลักภำษำไทย              
วิธีเรียบเรียงเหมำะสมกับระดับชั้น 



                    - กำรเขียนกรอบแสดงเรื่องรำวของหนังสือ (Story Board) พิจำรณำกำรน ำเสนอกำรจัดวำง
องค์ประกอบของหนังสือแต่ละกรอบ  ตั้งแต่หน้ำปกจนถึงหน้ำสุดท้ำยได้อย่ำงถูกต้องและชัดเจน  สอดคล้องกับ
ผลงำนทีจ่ัดท ำขึ้น 
                   - กำรท ำรูปเล่ม  พิจำรณำคุณค่ำควำมงำมเชิงศิลปะ  ควำมประณีตแข็งแรงทนทำน  และสะอำด
เรียบร้อย 
                  - กำรตั้งชื่อเรื่อง  พิจำรณำควำมสัมพันธ์กับแก่นของเรื่อง  วลี  หรือข้อควำมท่ีได้ควำมหมำยใน
ตัวเอง  มีควำมน่ำสนใจและน่ำติดตำมอ่ำน 
                  - ขนำด/รูปแบบ/สีของตัวอักษร/ตัวสะกด/กำรวำงวรรณยุกต์  พิจำรณำขนำดตัวอักษรที่ใช้ของปก
หนังสือ  เนื้อเรื่อง  มีขนำดเหมำะสมกับระดับชั้น  รูปแบบและสีของตัวอักษรชัดเจน  อ่ำนง่ำย  และเขียนถูกต้อง
ตำมหลักภำษำไทย 
๘. วิธีการด าเนินการ 

๘.๑ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
 ด ำเนินกำรประกวด  แข่งขัน  คัดเลือก  ให้แล้วเสร็จ  และส่งผลงำนให้  ศึกษำธิกำรจังหวัดเลย  

ระดับละ  ๑  ผลงำน  ภำยในวันที่  ๕  กันยำยน  ๒๕๖๑ 
 

๘.๒   ระดับจังหวัด 
                  ด ำเนินกำรประกวด  แข่งขัน  คัดเลือก  และประกำศผล  ภำยในวันที่  ๑๔  กันยำยน  ๒๕๖๑ 
 

 
         ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :    โทร 093 473 9862,  Email: 

niratchara07@gmail.com 
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เกณฑ์การประกวด  สือ่  นวัตกรรมทางการศึกษา 
โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
 

 

๑. ระดับการประกวด   แบ่งการแข่งขันออกเป็น  ๓  ระดับ ได้แก่ 
๑.๑  ครูผู้สอน  ระดับประถมศึกษา   
๑.๒  ครูผู้สอน  ระดับมัธยมศึกษา   
๑.๓  ครู/อาจารย์ที่สอน  ระดับ อาชีวศึกษา  

๒. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
       เป็นครูผู้สอนในสถานศึกษา ในจังหวัดเลย 
๓. ประเภทการแข่งขัน    ประเภทบุคคล 
 

๔.รายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
๔.๑   ส่งเอกสาร  สื่อ นวัตกรรม  และเอกสารรายงาน จ านวน   ๓  ชุด  ภายในวันที่  ๕    

กันยายน  ๒๕๖๑ 
             ๔.๒  รูปแบบการรายงานผลการพัฒนา  สื่อ นวัตกรรม  รายงานตามแบบที่ก าหนด 
             ๔.๓  หัวข้อการแข่งขัน  ให้ตรงประเด็นพระบรมราโชบาย  ๔  ด้าน 
             ๔.๔  เนื้อหาแข่งขัน  ให้เลือกเนื้อหาด้านใดด้านหนึ่งหรือมากกว่า  ๑  ด้าน  ของพระบรมราโชบาย                    
ในการน าเสนอเกี่ยวกับการศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน  ได้แก่ 

 ด้านที่ ๑  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง    
       ๑)  ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
                                  ๒)  ยึดมั่นในศาสนา 
                                  ๓)  มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
                                  ๔)  มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

 ด้านที่ ๒  มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม     
    ๑)  รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว- ดี 
    ๒)  ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ  สิ่งที่ดีงาม                          

   ๓)  ปฏิเสธสิ่งที่ผิด  สิ่งที่ชัว่ 
    ๔)  ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

        ด้านที่  ๓  มีงานท า – มีอาชีพ 
                                 ๑)  การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว  หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้
เด็กและเยาชนรักงาน  สู้งาน  ท าจนงานส าเร็จ 
                                 ๒)  การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน
ท างานเป็น และมีงานท าในที่สุด 
                                 ๓)  ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ  มีงานท า  จนสามารถเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัว 

    ด้านที่  ๔  เป็นพลเมืองดี 
                                 ๑)  การเป็นพลเมืองดี  เป็นหน้าที่ของทุกคน 
     ๒)  ครอบครัว –  สถานศึกษา  และสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาส



ท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี 
                        ๓)  การเป็นพลเมืองดี  คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า  เช่น งาน
อาสาสมัคร  งานบ าเพ็ญประโยชน์  งานสาธารณกุศล  ให้ท าด้วยความมีน้ าใจ  และความเอ้ืออาทร 

      
๕. กติกาการประกวด  สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา 
 ๕.๑   กรอกใบสมัคร ให้ชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน เพ่ือความสะดวกในการติดต่อกลับภายหลัง  
        ๕.๒   การประกวดจะต้องสื่อถึงโครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
        ๕.๓   ผลงานที่พบว่าเป็นผลงานที่คัดลอก จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดทันที 
        ๕.๔   รูปแบบผลงานที่เข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยประกวดหรือได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน  
กรณีมีผลงานชนะการประกวดมาก่อน แล้วเป็นที่ประจักษ์ในภายหลังว่าเป็นผลงานที่ลอกเลียนมาจากผู้อ่ืน ผู้เข้า
ประกวดต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดข้ึนทั้งหมด 
         ๕.๖  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด  ทั้งนี้  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด กรณี
ที่เห็นว่าไม่เหมาะสม 
          ๕.๗  ผู้เข้าร่วมการประกวด  ส่งผลงานได้เพียงหนึ่งผลงานต่อ  ๑ คน    ผลงานและเอกสารรายงาน             
ให้ผู้บริหารสถานศึกษา หรือหัวหน้าหน่วยงานการจัดการศึกษา  รับรองผลงานด้วย 
           ๕.๘  ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของจังหวัดเลย 
หมายเหตุ :   การตัดสินให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ และถือเป็นข้อยุติ 
 
 

๖. เกณฑ์การให้คะแนน 
    ๖.๑   สื่อ  นวัตกรรม    ๖๐  คะแนน   
                   ๑)  กระบวนการพัฒนา  สื่อ  นวัตกรรม    ๓๐  คะแนน 
                   ๒)  คุณค่าและประโยชน์ของ สื่อ นวัตกรรม       ๓๐  คะแนน                 
   ๖.๒  การรายงานผลการพัฒนา  สื่อ นวัตกรรม     ๓๐  คะแนน 
   ๖.๓  การน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ          ๑๐  คะแนน 
            รวมคะแนนทั้งหมด   ๑๐๐  คะแนน 
๗. รายละเอียดการให้คะแนน 
 ๗.๑  สื่อ  นวัตกรรม  (๖๐  คะแนน) 
        ๑)  กระบวนการพัฒนา  สื่อ  นวัตกรรม      ๓๐  คะแนน 
                       - วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ    ๕  คะแนน 
    - มีการสังเคราะห์ทฤษฏีมาประยุกต์ใช้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ 
                           ๕  คะแนน 
                       -  มีการออกแบบพัฒนา  ทฤษฏีครอบคลุม  กระบวนการพัฒนา และมีความเป็นไปได้   
                            ๕  คะแนน 
                       - พัฒนานวัตกรรมครบทุกข้ันตอนและมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   ๕  คะแนน 
                       -  ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผน  ด าเนินการ  ประเมิน และสรุปผล   ๕  คะแนน 
                       -  นวัตกรรมมีการเผยแพร่  และสร้างเครือข่าย   ๕  คะแนน 
 
 
 



          ๒)  คุณค่าและประโยชน์ของ ส่ือ นวัตกรรม       ๓๐   คะแนน  
                    -  แก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ตรงตามเป้าหมาย  ๕  คะแนน 
                    -  ประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้เหมาะสมคุ้มค่าและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ๕  คะแนน   
                   -  ก่อให้เกิดประสบการณ์และการเรียนรู้ร่วมกันทั้งโรงเรียน   ๕  คะแนน 
                   -  กระตุ้นให้ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมจนสามารถสร้าง 
                     นวัตกรรมใหม่ได้     ๕  คะแนน 
                  -  ได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน  ๕  คะแนน 
                  -  มีข้ันตอนการน าไปใช้ไม่ซับซ้อน  สามารถน าไปใช้ได้ดี  ๕  คะแนน              
 ๗.๒  การรายงานผลการพัฒนา  สื่อ นวัตกรรม  ๓๐  คะแนน 
                  ๑)  เอกสารการรายงานผลการพัฒนา  สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา  ถูกต้องตามหลักวิชาการ   
                       ๑๐  คะแนน 
                  ๒)  การเผยแพร่เป็นรูปธรรม  เป็นที่ยอมรับ  และตรวจสอบได้    ๑๐  คะแนน 
                  ๓)  เอกสารแสดงผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ที่เกิดจากการใช้สื่อ  นวัตกรรม  ๑๐  คะแนน 
          ๗.๓  การน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ          ๑๐  คะแนน 
                 ๑)  ความเหมาะสมของเวลาในการน าเสนอ (ไม่เกิน  ๑๐  นาที)      ๒   คะแนน 
                 ๒)  มีเทคนิคในการน าเสนอที่เหมาะสมน่าสนใจ                         ๒     คะแนน 
                 ๓)  มีความม่ันใจ  ชัดเจนในการตอบค าถาม                             ๒     คะแนน 
                 ๔)  บุคลิกภาพ  ท่วงที  วาจาของผู้รายงาน                              ๒     คะแนน 
๘. รางวัล 
 ๘.๑   รางวลัา 
              ผลงานที่ได้คะแนนสูงสุด ในแต่ละระดับการศึกษา (๓ ผลงาน)ได้รับรางวัลที่ ๑, ๒ และ ๓ ตามล าดับ   
จะได้รับรางวัลทุนการศึกษาดังนี้ 
                 รางวลัที่  ๑    เงินรางวัล       จ านวน  ๒,๐๐๐  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
                 รางวลัที่  ๒    เงินรางวัล       จ านวน  ๑,๕๐๐  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
                 รางวลัที่  ๓    เงินรางวัล       จ านวน  ๑,๐๐๐  บาท    พร้อมเกียรติบัตร 
 ๘.๒  เกียรติบัตร 
                  เกียรติบัตรระดับทอง ได้คะแนน ๘๐    คะแนนขึ้นไป   
                  เกียรติบัตรระดับเงิน ได้คะแนน ๗๐ – ๗๙   คะแนน 
                  เกียรติบัตรระดับทองแดง ได้คะแนน ๖๐ – ๖๙   คะแนน 
                  เกียรติบัตรการเข้าร่วม ได้คะแนนต่ ากว่า       ๖๐ คะแนน  
หมายเหตุ  

๑.  รางวัลทุนการศึกษาและเกียรติบัตร มอบให้กับผลงานในระดับจังหวัด 
     ๒.   ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด 
๙. วิธีการด าเนินการ 

๙.๑ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
 ด ำเนินกำรประกวด  แข่งขัน  คัดเลือก  ให้แล้วเสร็จ  และส่งผลงำนให้  ศึกษำธิกำรจังหวัดเลย  

ระดับละ  ๑  ชิ้นงำน   ภำยในวันที่  ๕  กันยำยน  ๒๕๖๑ 
9.๒   ระดับจังหวัด 

                  ด ำเนินกำรประกวด  แข่งขัน  คัดเลือก  และประกำศผล  ภำยใน  กันยำยน  ๒๕๖๑ 



 
๙.3   หน่วยงานที่การจัดการศึกษาในจังหวัดเลยทุกหน่วย  ด าเนินการคัดเลือกผลงาน ๓ ระดับๆละ ๑ 

ผลงาน  ให้แล้วเสร็จและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดระดับจังหวัดภายในวันที่ ...๕...  กันยายน  ๒๕๖๑                         
ณ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย   
 

  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  โทร 093 473 9862,  Email: niratchara07@gmail.com 
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