
 

 

 
 

ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
เรื่อง เชิญชวนร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) เพลง และคำขวัญ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จังหวัดตาก 
.......................................... 

 ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้จังหวัดตาก  
เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ซึ่งประกอบด้วย
การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียนในภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถและศักยภาพที่เป็นเลิศทางวิชาการ กีฬา ศิลปะ ดนตรี และ                 
การแสดงสิ่งประดิษฐ์ ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนผู้สนใจ 
ตลอดจนหน่วยงานทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้อง กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

เพ่ือให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์แบบ จึงจัดให้มีการประกวดตราสัญลักษณ์ 
(Logo) เพลง และคำขวัญในงาน “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
จังหวัดตาก”เพ่ือใช้ตราสัญลักษณ์ เพลง และคำขวัญสำหรับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข่าวสาร จัดทำของที่ระลึก  
และกิจกรรมตา่งๆของงาน และให้บุคคลภายนอกได้รับทราบต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

๑.หลักเกณฑ์ในการประกวด 
             ๑.๑ หลักเกณฑ์ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ดังนี้ 

๑. ผู ้ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ นักเรียน นิสิตนักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหนา้ที่ หรือบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดต้นสังกัด โดยส่งผลงาน คนละ ๑ ผลงาน 

๒. ผลงานจะประกอบด้วย ความเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของจังหวัดตาก เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ 
ของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จังหวัดตาก พร้อมอธิบาย
ความคิดการใช้สัญลักษณ์ รูปแบบ การใช้สี แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ แนวคิดการออกแบบขององค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของตราสัญลักษณ์ในแบบกรอกใบสมัคร และรูปแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องมีความทันสมัย สวยงาม 
ชัดเจน 

๓. รูปแบบตราสัญลักษณ์ท่ีส่งเขา้ประกวดจะต้องประกอบด้วยข้อความ “งานศิลปหัตถกรรม    
นักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ ครั้งท่ี ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จังหวัดตาก” 

๔. ห้ามลอกเลียนแบบ ดัดแปลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานราชการอื่น และ 
ตราสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลและไม่เคยเผยแพร่หรือปรากฏในสื่ออื ่นใดมาก่อน          
หากตรวจสอบพบว่าผลงานดังกล่าวลอกเลียนแบบ ดัดแปลง ละเมิดลิขสิทธิ ์ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน              
ราชการอื่น หรือเคยได้รับรางวัลอื่นมาก่อน หากได้รับรางวัลจะถือว่าเป็นโมฆะ และจะถูกเรียกคืนเงินรางวัล         
โล่รางวัล และเกียรติบัตรที่ได้รับ ข้อขัดแย้งใด ๆ ที่เกิดข้ึนให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเขา้ประกวด 

๕. รูปแบบตราสัญลักษณ์ ผลิตหรือออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมใดก็ได้ โดยพิมพ์ 
ตราสัญลักษณ์ ลงในกระดาษ A๔ ต่อ ๑ ผลงาน และนำเสนอรูปแบบลงไฟล์ (PSD) ของ Adobe Photoshop, 
(AI) ของ Adobe illustrator, JPG และ PNG ตามขนาดงานจริง พร้อมระบุ code สี โหมด CMYK บันทึกใส่ 
แฟลชไดร์ฟ USB Flash drive แล้วแนบมาพร้อมนี้ 

             /6. ผลงาน…… 



 

๖. ผลงานที่ชนะเลิศเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑  
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาตาก และ                  
กลุ่มการศึกษาพิเศษ จังหวัดตาก  

๑.๒ หลักเกณฑ์ในการประกวดเพลงในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ 
ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จังหวัดตาก ดังนี้ 

๑. เพลงจะต้องแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของจังหวัดตาก 
๒. เพลงจะต้องสะท้อนถึงวัตถุประสงค์ของ “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ                       

ภาคเหนือ ครั ้งที ่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จังหวัดตาก” ปลูกจิตสำนึก เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และ                   
ภูมิปัญญาไทย 

๓. ทำนองเพลงเป็นจังหวะกลางหรือเร็ว หรือผสมผสาน หรือมาร์ช ความยาวเพลงไม่เกิน ๕ นาที 
๔. บันทึกเสียงร้องและดนตรี ด้วยระบบ Master ซ่ึงสามารถเปิด           

ใช้งานได้ หรือดัดแปลงข้อมูลเพลงได้ 
๕. ห้ามลอกเลียนแบบ ดัดแปลงเพลงอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และผลงานที่ส่ง                  

เข้าประกวด จะต้องไม่เคยได้รับรางวัลและไม่เคยเผยแพร่หรือปรากฏในสื่ออื่นใดมาก่อน หากตรวจสอบพบว่า          
ผลงานดังกล่าว ลอกเลียนแบบ ดัดแปลงละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นหรือเคยได้รับรางวัลอื่นมาก่อน หากได้รับรางวัล 
จะถือว่า เป็นโมฆะ และจะถูกเรียกคืนเงินรางวัล โล่รางวัลและเกียรติบัตรที่ได้รับ ข้อขัดแย้งใด ๆ ที่เกิดขึ้น             
ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเขา้ประกวด 

๖. ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ตาก เขต ๑ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 
และ กลุ่มการศึกษาพิเศษ จังหวัดตาก โดยสามารถเปิดใช้งานได้ หรือดัดแปลงข้อมูลเพลงได้ 

๑.๓ หลักเกณฑ์ในการประกวดคำขวัญ ดังนี้ 
๑. ผู ้ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ นักเรียน นิสิตนักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา                

เจ้าหนา้ที่ หรือบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดต้นสังกัด โดยส่งผลงาน คนละ ๑ ผลงาน 
๒. เจ้าของผลงานต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่เคยได้รับรางวัลและ          

ไม่เคย เผยแพร่หรือปรากฏในสื่ออื่นใดมาก่อน หากตรวจสอบพบว่าผลงานดังกล่าวลอกเลียนแบบ ละเมิดลิขสิทธิ์ 
ของผู้อื่นหรือเคยได้รับรางวัลอื่นมาก่อน หากได้รับรางวัล จะถือว่าเป็นโมฆะ และจะถูกเรียกคืนเงินรางวัล โล่รางวัล
และเกียรติบัตรที่ได้รับ ข้อขัดแย้งใด ๆ ที่เกิดข้ึนให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเขา้ประกวด 

๓. คำขวัญ ต้องมีจำนวนไม่เกิน ๒๕ พยางค ์
๔. คำขวัญที่ส่งประกวดต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือบรรจง ลงกระดาษ A๔ ระบุชื่อ – ชื่อสกุล 

ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 
๕. คำขวัญจะต้องสะท้อนถึงวัตถุประสงค์ของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ 

ครั ้งที ่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จังหวัดตาก ปลูกจิตสำนึกเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา                    
ภาคเหนือ 

๖. ต ้องใช ้ภาษาไทยให้ถ ูกต ้องเหมาะสมตามหลักภาษาไทย การใช ้ถ ้อยคำสละสลวย                         
สัมผัสคล้องจอง ไพเราะ เนื้อหาสาระแสดงข้อเท็จจริงได้ชัดเจน และมีความคิดสร้างสรรค์ 

 
 

 
           /2. หลักเกณฑ์... 



 

๒. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน 
๑. ผลงานตรวจตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดและตัดสิน 
๒. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และแนวคิดในการนำเสนอของผลงาน 
๓. การสื่อความหมายของผลงาน และความครบถ้วนขององค์ประกอบ 
๔. ความสวยงาม ความนา่สนใจ และความเหมาะสมของการนำไปใช้งาน 
๕. คณะกรรมการจัดการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) เพลง และคำขวัญ ขอสงวนสิทธิ์การปรับปรุง

แก้ไข เพิ่มเติม และผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับชาติ ภาคเหนือ ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จังหวัดตาก 

๖. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดส่งผลงาน 
ประกวดคืนทุกกรณ ี

๓. การส่งผลงานทั้ง ๓ ผลงาน 
๑. ส่งใบสมัครพร้อมผลงานเขา้ประกวด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖  
๒. ส่งใบสมัครและผลงานด้วยตนเองที ่สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1                       

ในวันเวลาราชการ  
3. กรณสี่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS ผลงานต้องถึงสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก               

เขต 1 ในวันที่ 20 เมษายน 2566 โดยส่งไปที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  (กลุ่มอำนวยการ)                
บริเวณศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 6๓๐๐๐ โดยวงเล็บมุมซองว่า “ส่งผลงานประกวดตรา
สัญลักษณ์ (Logo) หรือเพลง หรือคำขวัญ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ ครั ้งที ่ ๗๑                        
ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จังหวัดตาก” และผลงานให้กรอกชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ หน่วยงานต้นสังกัด ด้านล่าง
ของผลงานทุกชิ้น 

4. ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิตนักศึกษา หรือสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรอง        
สำเนาถูกต้อง 

๔. การประกาศผลการประกวด 
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จะประกาศผลการตัดสิน ภายในวันที่                     

๓0 เมษายน ๒๕๖๖ สามารถดูเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
http://www.takesa1.go.th/website/                        

๕. รางวัลในการประกวด 
1. ตราสัญลักษณ์  รางวัลชนะเลิศ เงินสด 10,000 บาท  พร้อมโล่รางวัล 
๒. เพลง   รางวัลชนะเลิศ เงินสด 10,000 บาท  พร้อมโล่รางวัล 
๓. คำขวัญ  รางวัลชนะเลิศ เงินสด 3,000 บาท  พร้อมโล่รางวัล 
๔. ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน 

 ๖. การมอบรางวัล 
  ผู้ชนะเลิศการประกวดทั้งประเภทตราสัญลักษณ์ (Logo) เพลง และคำขวัญ จะได้รับโล่รางวัลพร้อม

เงินรางวัล จากประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
จังหวัดตาก ส่วนรางวัลอื่น ให้ขอรับได้ที่คณะอนุกรรมการด้านหน้าเวที (หลังพิธีเปิดงาน หรือขอรับได้ที่ สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1) 
 

           /7. การตดิต่อ... 
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 ๗. การติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
     ศูนย์ประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ ครั ้งที ่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖              
จังหวัดตาก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 บริเวณศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก 6๓๐๐๐  
  ๑) นางฬุริยา บุตรนุช   ผอ.กลุ่มอำนวยการ   091-0240256 
  ๒) นางสาวรัชเกล้า อำพลพันธ์  นักจัดการงานทั่วไป  087-1999387 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จึงขอประกาศเชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลทั่วไป ส่งผลงานแต่ละประเภท เข้าร่วมประกวดตามกำหนด
ระยะเวลาข้างต้น ต่อไป 

 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

   ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
 
 
 

( นายวินัย เมฆหมอก ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 


