
 
 

นโยบายการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 
 

โดย...คณะกรรมการทบทวนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 

                  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับโอนภารกิจในการเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรม 
จากกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ปี  2548  เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นการรวมหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ  
จึงเว้นช่วงการจัด และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนได้เริ่มฟ้ืนฟูอีกครั้งหนึ่งในปีการศึกษา 2550 (ครั้งที่ 57) ภายใต้
นโยบายหลักในการเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรมน าความรู้สร้างความตระหนักส านึกในคุณค่าของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของ
กระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสถาบันการศึกษา  โดยเน้นการน าเสนอ
ผลการจัดการศึกษาที่ประสบผลส าเร็จ Best-Practice ของสถานศึกษา ครู  รวมทั้งผลส าเร็จที่เกิดกับผู้เรียนที่
สอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (175 เขต) 
คัดเลือกผลงานดีเด่นมาน าเสนอในระดับภาค (4 ภูมิภาค) พัฒนาการของการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมีมา
อย่างต่อเนื่อง    ตามนโยบายและจุดเน้นของการจัดการศึกษา     ทั้งนี้การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทั้งระดับ
ภาคและระดับชาติในรอบ 2–3 ปีที่ผ่านมาภาพรวมของการจัดงานฯเป็นงานที่ใหญ่ เทอะทะ ใช้งบประมาณค่อนข้าง
สูงและต้องเจียดจ่ายงบประมาณของหน่วยอื่นมาใช้ในการจัดงาน  ประกอบกับภาพงานไม่สะท้อนเป้าหมายและพระ
ปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ในเรื่องศิลปหัตถกรรมนักเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึง
เห็นสมควรทบทวนรูปแบบการจัดงาน ปรับปรุงกิจกรรมและหลักเกณฑ์การจัดการแข่งขันเพ่ือให้การจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ตามกรอบการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

                    1. ให้ใช้ชื่องาน “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557” 
                    2. ให้ตัดการจัดนิทรรศการของเขตพ้ืนที่การศึกษา/โรงเรียน/ครู หรือถ้าจัดต้องเป็นผลงานนักเรียน
จริงๆ เนื่องจากเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า  
                    3. ให้แยกจัดกิจกรรม OBEC Awards  โดยไม่ควรจัดพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
                    4. ให้ตัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ และการสัมมนาทางวิชาการ ส าหรับการแข่งขันกิจกรรม
ท้องถิ่น เช่นโปงลาง ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าภาพ 
                    5.  ให้ปรับลดกิจกรรมที่มีจ านวนคน/ทีมเข้าร่วมแข่งขัน ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ระดับภาค 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ทีม   
                    6.  ให้ตัดลู่การแข่งขันโรงเรียนขยายโอกาส โดยให้จัดการแข่งขันสอดคล้องกับหลักการจัด
การศึกษาและการแบ่งช่วงชั้นตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ให้แบ่งการแข่งขันเป็น 3 ลู่ ได้แก่ 
       - ระดับก่อนประถมศึกษา – ระดับประถมศึกษา 
       - ระดับมัธยมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น 
       - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
                     7. ให้เพ่ิมกิจกรรม การวาดภาพ ของนักเรียนปฐมวัย เพ่ือส่งเสริมจินตนาการของนักเรียน 
                     8. ให้เพิ่มกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีสากลประเภทวงสตริงในระดับมัธยมศึกษา 
 

/9. ให้ตัด 
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                     9. ให้ตัดกิจกรรมของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.) 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรม
เครื่องบินบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ 2) กิจกรรมแข่งขันอากาศยานบังคับวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์   
ระดับชั้น ม.4-6  เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่อุปกรณ์การแข่งขันมีราคาค่อนข้างสูง นักเรียนหรือผู้ปกครองต้องลงทุน
ซื้ออุปกรณ์เครื่องบินบังคับด้วยวิทยุตั้งแต่ข้ันตอนการฝึกซ้อม มีผู้สนใจเฉพาะกลุ่ม   กรรมการตัดสินต้องมีความรู้ 
ความสามารถเฉพาะด้าน ไม่ปรากฏตัวชี้วัดในมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และมีข้อจ ากัดในเรื่อง
สถานที่ในการจัดการแข่งขัน 
                     10.  ให้ตัดกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพ (เทคโนโลยี) 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมการ
แข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ  2) กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม (ระดับชั้น ม.4 – ม.6) เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการ
ท าสนามแข่งขันค่อนข้างสูง และการแข่งขันบางสนามไม่สามารถควบคุมครูผู้สอนที่มีความพยายามช่วยเหลือ
นักเรียนในขณะแข่งขันโดยใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ หรือสนับสนุนซอฟแวร์ผ่านสัญญาณโทรศัพท์แบบไร้สาย   
                     11. ให้ตัดกิจกรรมในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ 
(Cross words  A math  ค าคม ซูโดกุ)  ออกจากการแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภาค โดยให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา จัดส่งโรงเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันทุกทีมไปแข่งขันในระดับชาติ 2) กิจกรรมการประกวดมาร์ชชิ่ง
ความดีเพ่ือสร้างความดีพ้ืนฐานสากล 5 ประการ เนื่องจากจ านวนผู้เข้าแข่งขันมีจ านวนมาก (80 - 100 คน) ในระดับภาค
มีทีมที่ส่งเข้าแข่งขันจ านวนน้อย  
                      12. ให้ตัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 3 กิจกรรม 1) กิจกรรมการแข่งขัน
แอโรบิก  เนื่องจากมีการจัดการแข่งขันโดยภาคเอกชนอยู่แล้ว 2) กิจกรรมโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา 
เนื่องจากการท าโครงงานเน้นทักษะความสามารถด้านกระบวนทางวิทยาศาสตร์  3) กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา เนื่องจากเป็นการส่งเสริมทักษะด้านความรู้ความจ ามากกว่าการน าไปใช้จริงในชีวิตประจ าวัน 
                      13. ให้ปรับแก้หลักเกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันท าอาหาร (ขนมช่อม่วง แกงมัสมั่น 
กระทงทอง) โดยก าหนดให้เป็นประเภทอาหารเช่นอาหารประจ าภาคหรือก าหนดชื่ออาหารเป็นกลางๆ ไม่ก าหนด
เป็นชนิดหรือชื่อของอาหารซึ่งอาจไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมการกินในแต่ละภูมิภาค  
                      14. ให้ปรับเกณฑ์การแข่งขันในกิจกรรมที่มีการลงทุนในเรื่องการแต่งตัว ฉากประกอบการแสดง   
ที่เกินความจ าเป็นโดยต้องค านึงถึงความประหยัด ขอให้พิจารณาตัดสินที่ทักษะความสามารถของผู้เรียน ส าหรับ
กิจกรรมที่ใช้เวลาในการแข่งขันมาก เช่น ละครประวัติศาสตร์  ละครคุณธรรม วงดนตรีลูกทุ่ง ให้ปรับเวลาในการ
จัดการแข่งขันให้ลดลงตามความเหมาะสม   
                      15. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  คัดเลือกตัวแทนทั้งนักเรียนปกติและนักเรียน
เรียนร่วม ในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด โดยแบ่งตามเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
๑๘๓ เขต  
                      16. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  คัดเลือกตัวแทนทั้งนักเรียนปกติและนักเรียน   
เรียนร่วม ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสังกัด โดยแบ่งโซนตามเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ๑๘3 เขต ทั้งนี้ไม่จ าเป็นต้องส่งตัวแทนให้ครบตามจ านวนโซนก็ได้  โรงเรียนแต่ละแห่งต้องสังกัดโซน  
เพียง 1 โซนเท่านั้น 
 

/17. ให้ผู้ที่.. 
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     17. ให้ผู้ที่เป็นตัวแทนของเขตพ้ืนที่การศึกษาในทุกกิจกรรม จะต้องได้คะแนนระดับเหรียญทอง
ล าดับที่ 1 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป)  และผู้ที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค  จะต้องได้คะแนนระดับเหรียญ
ทองล าดับที่ 1 ถึง ที่ 3  (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป ) 
                    18.  ให้ผู้เกีย่วข้องในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทุกคนต้องตระหนัก/ค านึงถึงเรื่องความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นส าคัญ โดยต้องก าหนดมาตรการเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางของผู้เข้าแข่งขัน 
โดยเฉพาะเรื่อง การจ้างเหมารถ การใช้รถโรงเรียน รถส่วนตังของครู/ผู้ปกครอง ต้องมีความม่ันใจเกินร้อย ส าหรับ
จังหวัดที่เป็นเจ้าภาพ ต้องบริหารจัดการเรื่องการจาราจร ที่พัก  อาหาร  สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ โดยให้ดูแล  
ผู้เข้าแข่งขันเสมือนเป็นญาติพ่ีน้องและลูกหลานของตนเอง 
 

 

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

  ส านักพัฒนากิจกรรมนักเรียน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โทร 0 2281 2858 โทรสาร 0 2282 2808  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        สรุปกิจกรรมการประกวดแข่งขัน  ครั้งที่ 64 (หลังปรับลดกิจกรรม) 
 

 
 

ที ่ การจัดการศึกษา/กลุ่มสาระการเรียนรู ้ กิจกรรม
หลัก 

ตัด
ออก 

 

คงไว้  
รายการ 
ช่วงชั้น 

ตัด
ออก  

 

คงไว้ 

 ๑. การจัดการศึกษาปฐมวัย 
(ขอเพิ่มการแข่งขันวาดภาพ 1 รายการ) 

3 
 

1 
ขอเพิ่ม 

4 3 
 

1 
ขอเพิ่ม 

4 
 

๒. การจัดการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา       

 ๒.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 6 - 6 22 5 17 

 ๒.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๔ - 4 22 5 17 

  ๒.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 5 - 5 20 5 15 

         - นักบินน้อย สพฐ. ๗ 2 5 9 4 5 

 ๒.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๘ - 8 32 8 24 

 ๒.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ 3 - 10 10 - 

 ๒.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ       

        -สาระทัศนศิลป์ ๗ - 7 ๒๘ 7 21 

        -สาระดนตรี 
(ขอเพ่ิม การแข่งขันวงสตริง 1 รายการ) 

8 1 
ขอเพิ่ม 

9 ๘๙ 1 
ขอเพิ่ม 

90 

       - สาระนาฎศิลป์ ๖ - 6 ๒๒ 6 16 

 ๒.๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี       

       ๒.๗.๑ การงานอาชีพ ๙ - 9 36 9 27 

       ๒.๗.๒ เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)          ๑2 - 12 26 7 19 

               - หุ่นยนต์ ๔ 2 2 13 7 6 

 ๒.๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 9 - 9 29 7 22 

 ๒.๙ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6 2 4 34 20 14 

                       รวม (เฉพาะนักเรียนปกติ) 97 9 88 395 100 295 

                        เพิ่ม 2 90  เพิ่ม 2 297 
๓  การจัดการศึกษาพิเศษ       
  ๓.๑ โรงเรียนเรียนร่วม 19 3 16 219 159 60 

  ๓.๒ โรงเรียนพิการเฉพาะทาง 56 3 53 199   69 130 

                   รวม (เฉพาะนักเรียนการศึกษาพิเศษ) 75 6 69 418 228 190 

           

         รวม (นักเรียนปกติ + นักเรียนพิเศษ) 
 

172 
 

13 
 

165 
 

813 
 

326 
 

487                                                                                                                                                 

                                                                                           ตัดกิจกรรมที่มีทีมเข้าแข่งขัน 
                                                                                             น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ทีม             

ตัดกจิกรรม        
ลู่ขยายโอกาส ตัดกจิกรรมตามกลุ่มสาระฯ 


