
 

 

 

 

 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เรื่อง   การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  

 

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

  ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  อนุมัติในหลักการให้จัดงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน เป็นประจ าทุกปี  เพื่อให้ครูนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ  ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ 
เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย  และเป็นการ
เปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   
รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพ่ือการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร  และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด  ทั้งนี้ในปีการศึกษา ๒๕๕๕  นับเป็นครั้งที่ ๖๒ 
และครบรอบ ๑๐๐ ปี (นับตั้งแต่เริ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๕) ในชื่องาน “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์
แบบอย่างด้วยปัญญา” Supremacy with Grace and Wisdom โดยก าหนดจัดกิจกรรมทั้งในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ ดังนี้ 
  ระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มเครือข่าย และ สพท.  เดือนกันยายน – พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
                  ระดับภาค  
           ภาคเหนือ                        จังหวัด เชียงใหม่  วันที่ ๒๑ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
                               ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      จังหวัด ชัยภูมิ   วันที่ ๗ - ๙  ธันวาคม ๒๕๕๕ 
                               ภาคกลางและภาคตะวันออก  จังหวัด ระยอง  วันที่ ๑๐ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
            ภาคใต้                            จังหวัด ภูเก็ต    วันที่ ๑๙ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
                   ระดับชาติ  เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ณ  อิมแพค  เมืองทองธานี   
  เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์และมีหลักเกณฑ์ท่ีตรงกันจึงได้ก าหนดคุณสมบัติ
สถานศึกษา นักเรียน และวิธีการแข่งขันและคัดเลือกตัวแทนระดับต่างๆ ดังนี้ 
  ๑. สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสังกัดที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ นั้นๆ 
  ๒. นักเรียน หมายถึง นักเรียนในสถานศึกษาตามข้อ ๑ 
  ๓. โรงเรียนขยายโอกาส  หมายถึง โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกสังกัด  ไม่นับรวม
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
                     ๔.  วธิีการคัดเลือกตัวแทนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
       ๔.๑  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  คัดเลือกตัวแทน  ในระดับก่อน
ประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาทุกสังกัด (รวมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ทั้งนกัเรียนปกติและนักเรียนเรียนร่วม โดยแบ่งตามเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ๑๘๓ เขต 
 

/๔.๒  ส านักงานเขต.... 
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       ๔.๒  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  คัดเลือกตัวแทน ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นทุกสังกัด รวมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ (ยกเว้นโรงเรียนขยายโอกาส )  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุก
สังกัด   (รวมโรงเรียนขยายโอกาสและศึกษาสงเคราะห์)     ทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนร่วม  โดยแบ่งตาม
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ๑๘๒ เขต  และเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร ๒ เขต (ยกเว้น
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร) 
 

ตาราง   แสดงรายละเอียดการจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนร่วม  
           ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ าแนกตามระดับชั้น 
 

ระดับชั้น เจ้าภาพในการ         
จัดการแข่งขัน 

โรงเรียนที่เข้าร่วม พ้ืนที่ด าเนินการ 

 สพป. สพม.   
๑. ก่อนประถมศึกษา  - ทุกสังกัด ๑๘๓ เขต 
๒. ประถมศึกษา ป.๑ – ป.๖  - ทุกสังกัด (รวม ศส.) ๑๘๓ เขต 
๓. มัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑-ม.๓ - - - - 
  ๓.๑ โรงเรียนขยายโอกาส   ทุกสังกัด (ไม่รวม สช.) ๑๘๓ เขต 
  ๓.๒ โรงเรียนทั่วไป -  ทุกสังกัด (รวม ศส.) 

(ยกเว้นโรงเรียนขยายโอกาส) 
๑๘๒ เขต+สพม.กทม. ๒ เขต 

๔.มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-ม.๖ -  ทุกสังกัด (รวมโรงเรียน
ขยายโอกาส และ ศส.) 

๑๘๒ เขต+สพม.กทม. ๒ เขต 

 

  *ตัวแทนนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดล าดับที่ ๑ ในแต่ละกิจกรรม จะเป็นตัวแทนเข้าคัดเลือกในระดับภาคต่อไป 
 

                     ๕.  วธิีการคัดเลือกตัวแทนในระดับภาค  
        ๕.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ทุกเขตในจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพระดับภาค ได้แก่  ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดชัยภูมิ ภาคกลางและภาคตะวันออก  จังหวัดระยอง  และภาคใต ้จังหวัดภูเก็ต  ร่วมมือกนัจัดการแข่งขัน
คัดเลือกตัวแทนนักเรียนที่เป็นตวัแทนระดับเขตพืน้ที่การศึกษาทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนร่วม ในทุกระดับชั้น  
       ๕.๒ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  โดยมอบให้โรงเรียนเฉพาะความพิการ  หรือศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด ในจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพระดับภาค จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเฉพาะ
ความพิการทุกประเภท คู่ขนานกับการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนร่วม 
    *ตัวแทนนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด ล าดับที๑่ - ๓ ในแต่ละกิจกรรม จะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติต่อไป 
   ๖. การจัดการแข่งขันและคัดเลือกในระดับชาติ   ให้จัดลักษณะเดียวกับข้อ  ๔ โดยคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันระดับชาติที่ได้รับการมอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นผู้รับผิดชอบ 
                    ๗. หลักเกณฑ์การแข่งขันและคัดเลือกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (แนบท้ายประกาศ) 

๘. การเปลี่ยนตัว..... 
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  ๘. การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน  
      ๘.๑ การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันในแต่ละกิจกรรมเมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของ
เขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าแข่งขันระดับภาค และเป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติ  ต้องมีหนังสือขอ
เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน และผู้อ านวยการโรงเรียนลงนามอนุญาต  พร้อมทั้งส าเนาหนังสือดังกล่าวยื่นต่อเจ้าหน้าที่  
ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน (วันรายงานตัว) ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
                                     ๘.๑.๑ การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้แข่งขัน ๑ คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้า
แข่งได้ กรณทีี่เป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ระดับภาค   ผู้นั้นมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถเข้าแข่งขัน ให้
โรงเรียนด าเนินการแจ้งสละสิทธิ์ ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ระดับภาค ที่โรงเรียนสังกัด จากนั้นส านักงาน
เขตพ้ืนที่ต้นสังกัด/ระดับภาค พิจารณาผู้เข้าแข่งขันล าดับที่ถัดไปส่งเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน    
                                     ๘.๑.๒  การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ ดังนี้ 
                                             ๑)  ทีม ๒ - ๓ คน   เปลีย่นตัวได้ ๑ คน 
                                              ๒) ทีม ๔ - ๖ คน   เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน ๒ คน 
                                              ๓) ทีม ๗ - ๑๐ คน  เปลีย่นตัวได้ไม่เกิน ๓ คน 
                                              ๔) ทีม ๑๑ - ๒๐ คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน ๔ คน 
                                              ๕) ทีม ๒๐ ขึ้นไป  เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน ๕ คน 
                        ๘.๒.  การเพ่ิมผู้เข้าแข่งขัน กรณีการแข่งขันระดับภาค ส่งผู้เข้าแข่งขันไม่ครบตามจ านวน
สูงสุดที่ก าหนดในเกณฑ์การแข่งขัน โรงเรยีนสามารถเพ่ิมนักเรยีนได้ แต่ต้องไม่เกินจ านวนผู้เขา้แข่งขันตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
   ๙. การเปลี่ยนตัวครูผู้สอน ในแต่ละกิจกรรมเปลี่ยนตัวได้แต่ต้องมีหนังสือยินยอมจากครูผู้สอนคน
เดิม และผู้อ านวยการโรงเรียนลงนามอนุญาต  พร้อมทั้งส าเนาหนังสือดังกล่าวยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน
การแข่งขัน (วันรายงานตัว) ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
   ๑๐. การได้รับเกียรติบัตรของนักเรียนและครูผู้สอน ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค ระดับชาติ 
          ๑๐.๑  นักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปและสูงสุด ๓ ล าดับแรก ให้พิมพ์ข้อความ ดังนี้  
                                    - คะแนนสูงสุด              
                                               รางวลัเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม...... 
                                    - คะแนนรองลงมาคนที่ ๒    
                                              รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่  ๑ กิจกรรม.. 
                                   - คะแนนรองลงมาคนที่ ๓    
                                              รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ กิจกรรม..  
                                    - คะแนนรองลงมาคนที่ ๔ เป็นต้นไป  
                                               รางวลัเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรม... 
                                   - คะแนนร้อยละ ๗๐ - ๗๙    รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรม... 
                 - คะแนนร้อยละ ๖๐ - ๖๙    รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม.. 
                                   - คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐   รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน กิจกรรม..... 
      

/๑๐.๒  ก าหนด... 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 


