
 
ที ่ศธ ๐๔๒๕๘/ ว๕๗๕๐               ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 
        ถนนวันลูกเสือ ต ำบลหนองครก อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ
                 จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ 

      ๒๑  ธันวำคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง  กำรประกวดแต่งเพลง ในหัวข้อ “เด็กศรีสะเกษ-ยโสธร เก่งขึ้นด้วยนวัตกรรม” 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด   

สิ่งที่ส่งมำด้วย  กติกำและเกณฑก์ำรประกวดแต่งเพลง “เด็กศรีสะเกษ-ยโสธร เก่งขึ้นด้วยนวัตกรรม” จ ำนวน ๑ ฉบับ 

 ตำมท่ี ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๘ โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๘ ได้ประกำศจุดเน้นเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ “ส ำนักงำนและโรงเรียน
มำตรฐำน เด็กขยันเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ ๒๑ ครูสอนดี ห้องเรียนมีคุณภำพ  ผู้บริหำรมีคุณธรรม เป็นผู้น ำทำง
วิชำกำร ทุกภำคส่วนสนับสนุนสู่พ้ืนที่นวัตกรรม” มีเป้ำหมำยให้ “เด็กศรีสะเกษ-ยโสธร เก่งขึ้นด้วยนวัตกรรม” 
ส่งผลให้นักเรียนมีควำมรู้ มีทักษะ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๘  โดยขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม คือ ๑ โรงเรียน ๑ ผู้บริหำร ๑ ครู ๑ ปี 
๑ นวัตกรรม  

 ในกำรนี้ เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมตระหนัก และสร้ำงกำรสื่อสำรไปยังผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๘ จึงขอเชิญชวน 
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ หรือนักเรียน โรงเรียนในสังกัด ส่งผลงำนเข้ำร่วมกำรประกวดแต่งเพลง          
ในหัวข้อ “เด็กศรีสะเกษ-ยโสธร เก่งขึ้นด้วยนวัตกรรม” โดยเปิดรับสมัครผลงำน ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เดือน ธันวำคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และหมดเขตส่งผลงำนวันที่ ๒๙ เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รำยละเอียดกติกำ และเกณฑ์กำร
ประกวดดังสิ่งที่ส่งมำด้วย    

 จงึเรียนมำเพื่อทรำบ และด ำเนินกำร 
  

ขอแสดงควำมนับถือ 
 

                                    
                                       (นายชูชาติ แก้วนอก) 
                                        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๘ 

 
 
 
กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
โทร. ๐๘ ๘๕๙๐ ๐๘๖๕ โทรสำร ๐ ๔๕๖๑ ๓๓๗๙ 
นำงวิมลวรรณ เปี่ยมจำด ๐๘ ๕๑๐๒ ๓๑๐๙  



กติกาและเกณฑ์การประกวดแต่งเพลง “เด็กศรีสะเกษ-ยโสธร เก่งข้ึนด้วยนวัตกรรม” 
คุณสมบัติ  

๑. เป็นผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ หรือนักเรียน โรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

๒. สำมำรถส่งผลงำน เป็นประเภทเดี่ยว หรือประเภททีม  โดยก ำหนดให้มีสมำชิกในทีมไม่เกิน ๓ คน 
๓. เนื้อหำของเพลง ต้องสื่อควำมหมำยถึง  
    ๓.๑ จุดเน้นในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

ได้แก่ ส านักงานและโรงเรียนมาตรฐาน เด็กขยันเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ ๒๑ ครูสอนดี ห้องเรียนมีคุณภาพ  
ผู้บริหารมีคุณธรรม เป็นผู้น าทางวิชาการ ทุกภาคส่วนสนับสนุนสู่พื้นที่นวัตกรรม 

    ๓.๒ เป้ำหมำยในกำรพัฒนำ  “เด็กศรีสะเกษ-ยโสธร เก่งข้ึนด้วยนวัตกรรม” ได้แก่ นวัตกรรม 
ของผู้บริหำร และนวัตกรรมของครู ซึ่งส่งผลต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ที่ท ำให้นักเรียนมีควำมรู้ มีทักษะ          
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ             
เขต ๒๘  โดยมีแนวด ำเนินกำรคือ ๑ โรงเรียน ๑ ผู้บริหาร ๑ ครู ๑ ปี ๑ นวัตกรรม  

๔. ไม่จ ำกัดแนวเพลง/สไตล์ และรูปแบบ 
๕. มีควำมยำวของเพลง อย่ำงน้อย ๓ นำที และไม่เกิน ๕ นำท ี
๖. ต้องเป็นบทเพลงที่แต่งขึ้นใหม่ โดยไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมำก่อน และไม่ได้ลอกเลียนแบบมำจำก

ผลงำนของผู้อ่ืน หำกคณะกรรมกำรพบว่ำท ำผิดกติกำให้ถือว่ำเป็นโมฆะ และจะตัดสิทธิ์ออกจำกกำรประกวด
โดยไม่แจ้งล่วงหน้ำ 

๗. ในกรณีที่ตรวจสอบพบกำรกระท ำควำมผิดใด ๆ ที่เข้ำข่ำยละเมิดลิขสิทธิ์ หรือผิดวัตถุประสงค์       
ของกิจกรรม ทำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๘ ไม่มีส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
ผู้ส่งผลงำนเข้ำร่วมกำรประกวด ต้องเป็นผู้รับผิดชอบมูลค่ำควำมเสียหำยจำกกำรกระท ำอันผิดกฎหมำยทั้งหมด 

๘. ผลกำรตัดสินของกรรมกำร ถือเป็นสิ้นสุด 
๙. ผลงำนที่ส่งประกวด ถือเป็นสิทธิ์ของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 
๑๐. เปิดรับสมัครผลงำน ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เดือน ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และหมดเขตส่งผลงำนวันที่ ๒๙ 

เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑๑. ส่งผลงำนไฟล์เพลงในรูปแบบแผ่น CD มำท่ี ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๘  
  

เกณฑ์กำรตัดสิน 
๑. เนื้อหำสอดคล้องกับหัวข้อที่ก ำหนด 
๒. กำรใช้ภำษำ และท ำนอง 
๓.  ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

รำงวัล    
๑. รำงวัลชนะเลิศ ได้รับโล่ พร้อมเงินรำงวัล ๓,๐๐๐ บำท 

๒. รำงวัลรองชนะเลิศทุกอันดับ ได้รับเกียรติบัตรรำงวัล 
 


