
 
 
 

 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เรื่อง  การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 

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

             ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หน่วยงำนหลักในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ส ำหรับเด็กและเยำวชนให้เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องตำมเจตนำรมณ์ของ
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ ได้จัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักพระรำช
ปณิธำนของล้นเกล้ำรัชกำลที่ 6 ที่ทรงริเริ่มกำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมสืบสำนถ่ำยทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง                       
“ที่มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือจะแนะน ำชักจูงให้เด็กชำยหญิงในสมัยนั้น  ได้เอำใจใส่ฝึกหัดศิลปหัตถกรรม ซึ่งเป็น      
ทำงเลี้ยงอำชีพต่ำงๆ เพ่ือจะกันกำรที่เด็กทั้งหลำยพำกันนิยมในกำรเป็นเสมียนหรือเข้ำท ำรำชกำรให้น้อยลง”  
และสำนต่อเจตนำรมณ์ของกำรจัดกำรศึกษำที่มุ่งหวังให้กำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมของนักเรียนเป็นเวที        
ให้นักเรียนแสดงออกถึงควำมรู้ควำมสำมำรถ ผลส ำเร็จของกำรจัดกำรศึกษำของครูผู้สอน กำรเผยแพร่ผลงำน 
ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำสู่สำยตำสำธำรณชน โดยกำรจัดงำนได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ และวิธีกำรจัดกำรแข่งขัน   
เพ่ือสอดรับกับนโยบำยและบริบทกำรจัดกำรศึกษำที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้ กำรจัดกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชำติ ครั้งที่ 70 ปีกำรศึกษำ 2565 โดยก ำหนดให้เป็นไปตำมหลักกำร ดังนี้  

1. ให้มีกำรจัดกำรแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ               
และระดับชำติ โดยจัดงำนระดับชำติใน 4 ภูมิภำค 

2. ผู้ที่ เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่เข้ำแข่งขันทุกกิจกรรม ใน 4 ภูมิภำค จะได้รับเกียรติบัตร          
เป็นระดับชำติ  

3. กรณีที่ต้องคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนำนำชำติ จะเชิญผู้ได้ รับรำงวัล
ระดับชำติเข้ำคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเฉพำะกิจกรรมที่ต้องคัดผู้แทนประเทศเป็นรำยกิจกรรมไป 

 4. กำรจัดกำรแข่ งขันระดับชำติ  ก ำหนดจัดงำน เดือนมกรำคม -กุมภำพันธ์  2566              
โดยมอบหมำยให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและจังหวัดที่มีควำมพร้อมเป็นเจ้ำภำพในกำรจัดกำรแข่งขัน  
ดังนี้  
      4.1 ภำคใต้  จังหวัดสตูล  ระหว่ำงวันที่ 18 - 20 มกรำคม 2566     
     4.2 ภำคกลำงและภำคตะวันออก  จังหวัดรำชบุรี  ระหว่ำงวันที่ 25 - 27 มกรำคม 2566   
      4.3 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ระหว่ำงวันที่ 29 - 31 มกรำคม 2566    
       4.4 ภำคเหนือ  จังหวัดน่ำน  ระหว่ำงวันที่ 3 - 5 กุมภำพันธ์ 2566    

  5. ประเภทและลู่กำรแข่งขัน ก ำหนดดังนี้ 
     5.1 ระดับก่อนประถมศึกษำ – ระดับประถมศึกษำ ทุกสังกัด แข่งขันในลู่ประถมศึกษำ 
     5.2 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา แข่งขันในลู่โรงเรียน
ขยำยโอกำส 
     5.3 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น – ตอนปลำย ทุกสังกัด รวมโรงเรียนขยายโอกาสที่เปิด
ชั้นสูงสุดถึงช้ัน ม.6 แข่งขันในลู่โรงเรียนมัธยมศึกษำ 
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     6. โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ หมำยถึง โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดสอน ระดับก่อนประถมศึกษำ   
ระดับประถมศึกษำ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
   7. กำรคัดเลือกตัวแทนในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
       7.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ คัดเลือกตัวแทนนักเรียน ทั้งนักเรียนปกติ
และนักเรียนเรียนรวม โดยแบ่งกำรแข่งขันตำมเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 183 เขต 
           7.1.1 ระดับก่อนประถมศึกษำ และระดับประถมศึกษำ ทุกสังกัด 
             7.1.2 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.1 – ม.3) ของโรงเรียนขยำยโอกำส สังกัด       
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เปิดท ำกำรสอนชั้นสูงสุด    
ถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
   7.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ คัดเลือกตัวแทนนักเรียน ทั้งนักเรียนปกติ
และนักเรียนเรียนรวม โดยแบ่งกำรแข่งขันตำมเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 183 เขต  
         7.2.1 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ทุกสังกัด 
             7.2.2 โรงเรียนขยำยโอกำสที่เปิดท ำกำรเรียนกำรสอนสูงสุดถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

 หมายเหตุ โรงเรียนสังกัดอ่ืน และโรงเรียนขยำยโอกำสที่เปิดท ำกำรเรียนกำรสอนสูงสุดถึ ง 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 กิจกรรมของนักเรียน (ม.1 – ม.3) และกิจกรรมของนักเรียน (ม.4 – ม.6) แข่งขัน 
ในลู่มัธยมศึกษำ โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเป็นผู้ด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ทั้งนี้ เป็นไป  
ตำมประกำศหลักเกณฑ์ครั้งก่อน เพ่ือเปิดโอกำสให้นักเรียนโรงเรียนขยำยโอกำส (ม.1 – ม.3) ได้มีเวที
แสดงออกเฉพำะกลุ่ม 

   8. วิธีกำรคัดเลือกตัวแทนในระดับชำติ 
      8.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ทุกเขตในจังหวัดที่เป็นเจ้ำภำพระดับชำติ ใน 4 ภูมิภำค ร่วมมือกันเป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันคัดเลือกตัวแทน
นักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ทั้งนักเรียนปกติ และนักเรียนเรียนรวมในทุกระดับชั้น 
   8.2 ส ำนั กบริหำรงำนกำรศึกษำพิ เศษ โดยมอบให้ โรงเรียนเฉพำะควำมพิกำรหรือ           
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัด ในจังหวัดที่เป็นเจ้ำภำพระดับชำติ จัดกำรแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเฉพำะ
ควำมพิกำรทุกประเภท คู่ขนำนกับกำรคัดเลือกนักเรียนปกติ และนักเรียนพิกำรเรียนรวม  
  9. กำรเปลี่ยนตัวผู้เข้ำแข่งขัน 
     9.1 กำรเปลี่ยนตัวผู้เข้ำแข่งขันในแต่ละกิจกรรม เมื่อได้รับกำรคัดเลือกเป็นตัวแทนของ 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำเข้ำแข่งขันในระดับชำติ ต้องมีหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้ำแข่งขัน โดยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
ลงนำมอนุญำต พร้อมทั้งส ำเนำหนังสือดังกล่ำวยื่นต่อคณะกรรมกำรเจ้ำหน้ำที่ ณ จุดลงทะเบียนกำรแข่งขัน  
(วันรำยงำนตัว) ทั้งนี้ เจ้ำหน้ำที่รับรำยงำนตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐำน 
     9.2 กำรแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้เข้ำแข่งขัน 1 คน ไม่สำมำรถเปลี่ยนตัวผู้เข้ำแข่งขันได้ 
     9.3 กำรแข่งขันประเภททีม สำมำรถเปลี่ยนตัวได้ ดังนี้ 
            1) ทีม 2 – 3 คน      เปลี่ยนตัวได้ 1 คน 
            2) ทีม 4 – 6 คน      เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน 
            3) ทีม 7 – 10 คน    เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน 
            4) ทีม 11 – 20 คน  เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน 
            5) ทีม 20 คน ขึ้นไป  เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน 
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    9.4 กำรเพ่ิมผู้เข้ำแข่งขัน กรณีได้เป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และมีผู้เข้ำ
แข่งขันไม่ครบตำมจ ำนวนสูงสุดที่ก ำหนดในเกณฑ์กำรแข่งขัน โรงเรียนสำมำรถเพ่ิมนักเรียนได้ แต่ต้องไม่เกิน
จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขันตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
      9.5 กำรเปลี่ยนตัวครูผู้สอนในแต่ละกิจกรรม ต้องมีหนังสือยินยอมให้เปลี่ยนจำกครูผู้สอน
คนเดิม และผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนลงนำมอนุญำต พร้อมทั้งส ำเนำหนังสือดังกล่ำว ยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่               
ณ จุดลงทะเบียนแข่งขัน (วันรำยงำนตัว) ทั้งนี้ เจ้ำหน้ำที่รับรำยงำนตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐำน 
   9.6 กรณีที่ (ทีม/คน) ผู้ได้รับกำรประกำศให้เป็นตัวแทนระดับใดไปเข้ำแข่งขันในระดับ 
ที่สูงขึ้น แต่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมกำรแข่งขันด้วยเหตุอันใดก็ตำม ให้ผู้บริหำรโรงเรียนส่งเรื่องขอสละสิทธิ์กำรเป็น
ตัวแทนไปยังประธำนคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน และให้ประธำนกรรมกำรจัดกำรแข่งขันแต่ละระดับ
พิจำรณำเลื่อน (ทีม/คน) ที่อยู่ระดับถัดไป เป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันต่อไป 
   9.7 ก ำหนดจ ำนวนครูผู้สอนตำมประเภทกำรแข่งขันแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
             - ประเภทเดี่ยว (บุคคล)       ให้มีครูผู้สอน 1 คน 
             - ประเภททีม 2 – 5 คน      ให้มีครูผู้สอน 2 คน 
             - ประเภททีม 6 – 10 คน    ให้มีครูผู้สอน 3 คน 
             - ประเภททีม 11 – 15 คน  ให้มีครูผู้สอน 4 คน 
             - ประเภททีม 16 – 20 คน  ให้มีครูผู้สอน 5 คน 
             - ประเภททีม 21 – 25 คน  ให้มีครูผู้สอน 6 คน 
             - ประเภททีม 26 – 30 คน  ให้มีครูผู้สอน 7 คน 
             - ประเภททีม 31 – 40 คน  ให้มีครูผู้สอน 8 คน 
   9.8 กำรส่งทีมเข้ำแข่งขันในแต่ละกิจกรรมใน 1 ช่วงชั้น/ประเภทควำมพิกำรให้ส่งได้  
1 โรงเรียนต่อ 1 ทีม/คน ต่อ 1 กิจกรรม เท่ำนั้น 
  10. ให้ผู้เกี่ยวข้องในกำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนทุนคนต้องตระหนักหรือค ำนึงถึง   
เรื่องควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนนเป็นส ำคัญ โดยต้องก ำหนดมำตรกำรเรื่องควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง
ของผู้เข้ำแข่งขัน โดยเฉพำะกำรจ้ำงเหมำรถ กำรใช้รถโรงเรียน รถยนต์ส่วนตัวของครูหรือผู้ปกครองต้อง         
มีควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง ส ำหรับจังหวัดที่เป็นเจ้ำภำพต้องบริหำรจัดกำรเรื่องกำรจรำจร ที่พัก อำหำร  
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ โดยดูแลผู้เข้ำแข่งขันเสมือนญำติพี่น้อง และลูกหลำนของตนเอง 
  11. กำรแบ่งภูมิภำคกำรแข่งขัน แบ่งตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ       
ขั้นพ้ืนฐำน เรื่อง กำรก ำหนดพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำเขตตรวจรำชกำร สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน ลงวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2563 และวันที่ 28 ตุลำคม 2564  ดังนี้ 
   11.1 ภำคกลำงและภำคตะวันออก ได้แก่ เขตตรวจรำชกำรที่ 1, 2, 3, 4, 8 และ 9  
   11.2 ภำคเหนือ ได้แก่ เขตตรวจรำชกำรที่ 15, 16, 17 และ 18 
   11.3 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก่ เขตตรวจรำชกำรที่ 10, 11, 12, 13 และ 14 
   11.4 ภำคใต้ ได้แก่ เขตตรวจรำชกำรที่ 5, 6 และ 7  
  12. กิจกรรมและหลักเกณฑ์กำรแข่งขันในงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งที่ 70      
ปีกำรศึกษำ 2565 แนบท้ำยประกำศ  

  ทั้งนี้   เพ่ือให้กำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งที่ 70 ปีกำรศึกษำ 2565 
สอดคล้องกับนโยบำยส ำคัญของกระทรวงศึกษำธิกำร จึงรวบรวมกิจกรรมกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชำกำร  
ในกำรแข่งขัน  ดังนี้  

 
/กลุ่มสำระ... 
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กลุ่มสาระ/จ านวนกิจกรรมหลัก กิจกรรม 

1. ภำษำไทย 
 จ ำนวน 7 กิจกรรมหลัก 
  

(1) คัดลำยมือสื่อภำษำไทย (2) วรรณกรรมพิจำรณ์  (3) พินิจวรรณคดี        
(4) เรียงร้อยถ้อยควำม (5) ท่องอำขยำนท ำนองเสนำะ (6) กวีเยำวชน        
คนรุ่นใหม่ (7) ต่อค ำศัพท์ภำษำไทย (ค ำคมเดิม) 

2. คณิตศำสตร์ 
 จ ำนวน 8 กิจกรรมหลัก 
 

(1) กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ (2) โครงงำนคณิตศำสตร์ประเภท
สร้ำงทฤษฎีหรือค ำอธิบำยทำงคณิตศำสตร์ (3) โครงงำนคณิตศำสตร์ประเภท
บูรณำกำรควำมรู้ในคณิตศำสตร์ไปประยุกต์ใช้ (4) สร้ำงสรรค์ผลงำนคณิตศำสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSP (5) คิดเลขเร็ว (6) ต่อสมกำรคณิตศำสตร์ (เอแม็ท)      
(7) ซูโดกุ (8) เทคนิคกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 

3. วิทยำศำสตร์ 
 จ ำนวน 5 กิจกรรมหลัก 
  

(1) อัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ (2) โครงงำนวิทยำศำสตร์ประเภททดลอง    
(3) โครงงำนวิทยำศำสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (4) กำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ 
(Science Show) (5) ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ทำงวิทยำศำสตร์ 

4. สังคมศึกษำ ศำสนำ และ 
    วัฒนธรรม  
    จ ำนวน 8 กิจกรรมหลัก 

(1) เพลงคุณธรรม (2) โครงงำนคุณธรรม (3) กำรประกวดภำพยนตร์สั้น 
(4) ละครคุณธรรม (5) ละครประวัติศำสตร์ (6) เล่ำนิทำนคุณธรรม 
(7) มำรยำทไทย (8) สวดมนต์แปล 

5. ภำษำต่ำงประเทศ 
    (จีน อังกฤษ เกำหลี ญี่ปุ่น  
    เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน  
    รสัเซีย เมียนมำ เขมร  
    มลำยู เวียดนำม)  
    จ ำนวน 25 กิจกรรมหลัก 
    

(1) กำรแข่งขันพูด-ภำษำจีน (2) กำรแข่งขันเล่ำเรื่องจำกภำพ -ภำษำจีน 
(3) กำรแข่งขันพูดภำษำอังกฤษ (Impromptu Speech) (4) กำรแข่งขันกำร
เล่ำนิทำน (Story Telling) (5) กิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภำษำอังกฤษ 
ประกอบภำพ (6) กำรแข่งขันพูดเพ่ืออำชีพ-ภำษำญี่ปุ่น (7) กำรแข่งขันละคร
สั้น-ภำษำญี่ปุ่น (8) กำรแข่งขันพูดเพ่ืออำชีพ-ภำษำเกำหลี (9) กำรแข่งขัน
ละครสั้น -ภำษำเกำหลี  (10) กำรแข่งขันพูดเพ่ืออำชีพ -ภำษำฝรั่ งเศส   
(11) กำรแข่งขันละครสั้น-ภำษำฝรั่งเศส (12) กำรแข่งขันพูดเพ่ืออำชีพ-
ภำษำเยอรมัน (13) กำรแข่งขันละครสั้น-ภำษำเยอรมัน  (14) กำรแข่งขันพูด
เพ่ื อ อ ำชี พ -ภ ำษ ำส เป น  (1 5 ) ก ำ รแ ข่ งขั น ล ะค รสั้ น -ภ ำษ ำส เป น                    
(16) กำรแข่งขันพูดเพ่ืออำชีพ-ภำษำรัสเซีย  (17) กำรแข่งขันละครสั้น -   
ภำษำรัสเซีย (18) กำรแข่งขันพูดเพ่ืออำชีพ-ภำษำเมียนมำ (19) กำรแข่งขัน
ละครสั้น-ภำษำเมียนมำ (20) กำรแข่งขันพูดเพ่ืออำชีพ-ภำษำเวียดนำม   
(21) กำรแข่งขันละครสั้น-ภำษำเวียดนำม (22) กำรแข่งขันพูดเพ่ืออำชีพ-
ภำษำเขมร  (23) กำรแข่งขันละครสั้น-ภำษำเขมร (24) กำรแข่งขันพูดเพ่ือ
อำชีพ-ภำษำมลำยู (25) กำรแข่งขันละครสั้น-ภำษำมลำยู 

6. คอมพิวเตอร์ 
    จ ำนวน 13 กิจกรรมหลัก 

(1) กำรสร้ำงกำร์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กรำฟิก (2) กำรสร้ำงกำร์ตูน
เรื่องสั้น (Comic Strip) (3) กำรสร้ำงกำร์ตูนแอนิเมชัน (2D Animation)   
(4) กำรออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (5) กำรสร้ำง
เกมส์สร้ำงสรรค์จำกคอมพิวเตอร์  (6) Motion Infographic (7) กำรใช้
โปรแกรมน ำเสนอ (Presentation) (8) กำรสร้ำง Webpage ประเภท Text 
Editor (9) กำรสร้ำง Webpage ประเภท Web Editor (10) กำรแข่งขันกำร
สร้ำง Web Applications (11) กำรเขียนโปรแกรมด้วยภำษำคอมพิวเตอร์    
(12) โครงงำนคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ (13) กำรตัดต่อภำพยนตร์ 

/กลุ่มสำระ... 
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กลุ่มสาระ/จ านวนกิจกรรมหลัก กิจกรรม 

7. หุ่นยนต ์
    จ ำนวน 4 กิจกรรมหลัก 

(1) หุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐำน  
(2) หุ่นยนต์ระดับกลำง 
(3) หุ่นยนต์ระดับสูง        
(4) หุ่นยนต์ผสม 

8. นักบินน้อย สพฐ. 
    จ ำนวน 6 กิจกรรมหลัก 

(1) เครื่องร่อนแบบเดินตำม Walk along Glider (2) เครื่องร่อน ประเภทร่อนนำน
ยิงยำง (3) เครื่องร่อน ประเภทร่อนนำน ปล่อยด้วยมือ (4) เครื่องบินพลังยำง       
ประเภทบินนำนสำมมิ ติ  (3D) (5) เครื่องบิ นพลั งยำง ประเภทบิ นนำน     
ปล่อยมืออิสระ (6) กำรแข่งขันอำกำศยำนบังคับด้วยวิทยุประเภทพิชิตเป้ำหมำย 

9. ปฐมวัย 
    จ ำนวน 2 กิจกรรมหลัก 

(1) กำรปั้นดินน้ ำมัน   
(2) กำรสร้ำงภำพด้วยกำรฉีก ตัด ปะ กระดำษ 

10. สุขศึกษำและพลศึกษำ 
      จ ำนวน 2 กิจกรรมหลัก 

(1) กำรออกก ำลังกำยประกอบเพลง 
(2) ตอบปัญหำสุขศึกษำและพลศึกษำ 

11. ศิลปะ สำระทัศนศิลป์ 
      จ ำนวน 7 กิจกรรมหลัก 

(1) จิตรกรรมเทคนิคผสม (Mix Media) (2) วำดภำพระบำยสี  
(3) เขียนภำพไทยประเพณี (4) เขียนภำพไทยสีเอกรงค์  
(5) สร้ำงสรรค์ภำพด้วยกำรปะติด (6) วำดภำพลำยเส้น (7) ประติมำกรรม 

12. ศิลปะ สำระดนตรี 
      จ ำนวน 10 กิจกรรมหลัก 

(1) เดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง (2) วงดนตรีไทย (3) วงดนตรีสตริงคอมโบ 
(4) วงดนตรีลูกทุ่ง (5) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (6) ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง 
(7) ขับร้องเพลงสำกล (8) ขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ (9) ประกวดดนตรี
ประเภทเครื่องลม (Wind Ensembles) (10) ขับขำนประสำนเสียง 

13. ศิลปะ สำระนำฏศิลป์ 
      จ ำนวน 6 กิจกรรมหลัก 

(1) ร ำวงมำตรฐำน (2) ระบ ำมำตรฐำน (3) นำฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
(4) นำฏศิลป์ไทยสร้ำงสรรค์ (5) กำรแสดงตลก (6) กำรแสดงมำยำกล 

14. กำรงำนอำชีพ 
      จ ำนวน 9 กิจกรรมหลัก 

(1 ) ประดิษฐ์ของใช้ จำกวัสดุ ธรรมชำติ ในท้ องถิ่ น  (2 ) จั กสำนไม้ ไผ่                        
(3) ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (4) โครงงำนอำชีพ (5) จัดสวนถำด  
(6) แปรรูปอำหำร (7) ท ำอำหำรน้ ำพริก ผักสด เครื่องเคียง  
(8) ท ำอำหำรคำวหวำนเพื่อสุขภำพ (9) แกะสลักผักและผลไม้  

15. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
      จ ำนวน 4 กิจกรรมหลัก 

(1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์  
(2) กิจรรมสภำนักเรียน (3) กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษำ (YC)   
(4) ส่งเสริมรักกำรอ่ำน 

16. กลุ่มกำรศึกษำพิเศษ  
      (โรงเรียนรวม)  
      จ ำนวน 4 กิจกรรมหลัก 

(1) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย (2) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ 
ศำสนำและวัฒนธรรม (3) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  
(4) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

17. กลุ่มกำรศึกษำพิเศษ     
      (โรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร) 
      จ ำนวน 9 กิจกรรมหลัก 
 

(1) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย (2) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์      
(3) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ (4) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ 
ศำสนำ และวัฒนธรรม (5) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ และพลศึกษำ       
(6) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (7) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี (8) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (9) กลุ่มปฐมวัย 

 

/กลุ่มสำระ... 
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กลุ่มสาระ/จ านวนกิจกรรมหลัก กิจกรรม 

18. กลุ่มกำรศึกษำพิเศษ         
      (ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ) 
      จ ำนวน 3 กิจกรรมหลัก 

(1) กลุ่มศิลปหัตถกรรม  
(2) กลุ่มวิชำกำร  
(3) กลุ่มเทคโนโลยี 

 

รวมทั้งสิ้น 132 กิจกรรมหลัก (แบ่งตามช่วงช้ัน) 
 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                   

                 ประกำศ ณ วันที่          พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565 
      
 
 
 
 
 
 


