ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
*********************
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หน่วยงำนหลักในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ส ำหรั บ เด็ ก และเยำวชนให้ เป็ น ผู้ ที่ ถึ งพร้ อมด้ ว ยคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ ส อดคล้ อ งตำมเจตนำรมณ์ ข อง
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ ได้จัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักพระรำช
ปณิ ธ ำนของล้ น เกล้ ำ รั ช กำลที่ 6 ที่ ท รงริเริ่ ม กำรจั ด งำนศิ ล ปหั ต ถกรรมสื บ สำนถ่ ำยทอดสู่ อ นุ ช นรุ่ น หลั ง
“ที่ มีจุ ด มุ่งหมำยเพื่ อจะแนะน ำชัก จู งให้ เด็ กชำยหญิ งในสมั ยนั้ น ได้ เอำใจใส่ ฝึ ก หั ด ศิ ล ปหั ตถกรรม ซึ่งเป็ น
ทำงเลี้ยงอำชีพต่ำงๆ เพื่อจะกันกำรที่เด็กทั้งหลำยพำกันนิยมในกำรเป็นเสมียนหรือเข้ำทำรำชกำรให้น้อยลง”
และสำนต่ อ เจตนำรมณ์ ข องกำรจั ด กำรศึ ก ษำที่ มุ่ งหวังให้ ก ำรจัด งำนศิ ล ปหั ต ถกรรมของนั ก เรีย นเป็ น เวที
ให้นักเรียนแสดงออกถึงควำมรู้ควำมสำมำรถ ผลสำเร็จของกำรจัดกำรศึกษำของครูผู้สอน กำรเผยแพร่ผลงำน
ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำสู่สำยตำสำธำรณชน โดยกำรจัดงำนได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ และวิธีกำรจั ดกำรแข่งขัน
เพื่อสอดรับกับนโยบำยและบริบทกำรจัดกำรศึกษำที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้ กำรจัดกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชำติ ครั้งที่ 70 ปีกำรศึกษำ 2565 โดยกำหนดให้เป็นไปตำมหลักกำร ดังนี้
1. ให้ มีกำรจัดกำรแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และระดับชำติ โดยจัดงำนระดับชำติใน 4 ภูมิภำค
2. ผู้ ที่ เป็ น ตั ว แทนเขตพื้ น ที่ เข้ ำ แข่ งขั น ทุ ก กิ จ กรรม ใน 4 ภู มิ ภ ำค จะได้ รั บ เกี ย รติ บั ต ร
เป็นระดับชำติ
3. กรณีที่ต้องคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนำนำชำติ จะเชิญผู้ได้ รับรำงวัล
ระดับชำติเข้ำคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเฉพำะกิจกรรมที่ต้องคัดผู้แทนประเทศเป็นรำยกิจกรรมไป
4. กำรจั ด กำรแข่ ง ขั น ระดั บ ชำติ ก ำหนดจั ด งำน เดื อ น มกรำคม-กุ ม ภำพั น ธ์ 2566
โดยมอบหมำยให้ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและจังหวัดที่มีควำมพร้อมเป็นเจ้ำภำพในกำรจัดกำรแข่งขัน
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 กำหนดดังนี้
5.1 ระดับก่อนประถมศึกษำ – ระดับประถมศึกษำ ทุกสังกัด แข่งขันในลู่ประถมศึกษำ
5.2 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา แข่งขันในลู่โรงเรียน
ขยำยโอกำส
5.3 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้ น – ตอนปลำย ทุกสังกัด รวมโรงเรียนขยายโอกาสที่เปิด
ชั้นสูงสุดถึงชั้น ม.6 แข่งขันในลู่โรงเรียนมัธยมศึกษำ
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-26. โรงเรีย นขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ หมำยถึง โรงเรียนสั งกัดส ำนั กงำนคณะกรรมกำร
กำรศึก ษำขั้น พื้ น ฐำน และโรงเรี ย นสั งกั ดองค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ที่ เปิ ด สอน ระดับ ก่ อนประถมศึก ษำ
ระดับประถมศึกษำ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
7. กำรคัดเลือกตัวแทนในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
7.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ คัดเลือกตัวแทนนักเรียน ทั้งนักเรียนปกติ
และนักเรียนเรียนรวม โดยแบ่งกำรแข่งขันตำมเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 183 เขต
7.1.1 ระดับก่อนประถมศึกษำ และระดับประถมศึกษำ ทุกสังกัด
7.1.2 ระดับ มัธ ยมศึก ษำตอนต้น (ม.1 – ม.3) ของโรงเรีย นขยำยโอกำส สั งกั ด
สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เปิดทำกำรสอนชั้นสูงสุ ด
ถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
7.2 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ คัดเลือกตัวแทนนักเรียน ทั้งนักเรียนปกติ
และนักเรียนเรียนรวม โดยแบ่งกำรแข่งขันตำมเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 183 เขต
7.2.1 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ทุกสังกัด
7.2.2 โรงเรียนขยำยโอกำสที่เปิดทำกำรเรียนกำรสอนสูงสุดถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
หมายเหตุ โรงเรี ย นสั งกั ดอื่ น และโรงเรีย นขยำยโอกำสที่ เปิ ด ท ำกำรเรียนกำรสอนสู งสุ ด ถึ ง
ชั้น มัธ ยมศึกษำปี ที่ 6 กิจ กรรมของนั กเรียน (ม.1 – ม.3) และกิจกรรมของนักเรียน (ม.4 – ม.6) แข่งขัน
ในลู่มัธยมศึกษำ โดยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเป็นผู้ดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน ทั้งนี้ เป็ นไป
ตำมประกำศหลั ก เกณฑ์ ค รั้ งก่ อ น เพื่ อ เปิ ด โอกำสให้ นั ก เรียนโรงเรี ย นขยำยโอกำส (ม.1 – ม.3) ได้ มี เวที
แสดงออกเฉพำะกลุ่ม
8. วิธีกำรคัดเลือกตัวแทนในระดับชำติ
8.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ทุกเขตในจั งหวัดที่เป็ นเจ้ ำภำพระดับชำติ ใน 4 ภูมิภำค ร่วมมือกันเป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันคัดเลื อกตัวแทน
นักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ทั้งนักเรียนปกติ และนักเรียนเรียนรวมในทุกระดับชั้น
8.2 ส ำนั ก บริ ห ำรงำนกำรศึ ก ษำพิ เศษ โดยมอบให้ โรงเรี ย นเฉพำะควำมพิ ก ำรหรื อ
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจำจังหวัด ในจังหวัดที่เป็นเจ้ำภำพระดับชำติ จัดกำรแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเฉพำะ
ควำมพิกำรทุกประเภท คู่ขนำนกับกำรคัดเลือกนักเรียนปกติ และนักเรียนพิกำรเรียนรวม
9. กำรเปลี่ยนตัวผู้เข้ำแข่งขัน
9.1 กำรเปลี่ยนตัวผู้เข้ำแข่งขันในแต่ละกิจกรรม เมื่อได้รับกำรคัดเลือกเป็นตัวแทนของ
เขตพื้นที่กำรศึกษำเข้ำแข่งขันในระดับชำติ ต้องมีหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้ำแข่งขัน โดยผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ลงนำมอนุญำต พร้อมทั้งสำเนำหนังสือดังกล่ำวยื่นต่อคณะกรรมกำรเจ้ำหน้ำที่ 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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-39.4 กำรเพิ่ มผู้ เข้ำแข่งขัน กรณี ได้ เป็ นตั ว แทนระดั บ เขตพื้ นที่ ก ำรศึก ษำ และมี ผู้ เข้ ำ
แข่งขันไม่ครบตำมจำนวนสูงสุดที่กำหนดในเกณฑ์กำรแข่งขัน โรงเรียนสำมำรถเพิ่มนักเรียนได้ แต่ต้องไม่เกิน
จำนวนผู้เข้ำแข่งขันตำมเกณฑ์ที่กำหนด
9.5 กำรเปลี่ยนตัวครูผู้สอนในแต่ละกิจกรรม ต้องมีหนังสือยินยอมให้เปลี่ยนจำกครูผู้สอน
คนเดิ ม และผู้ อ ำนวยกำรโรงเรี ย นลงนำมอนุ ญ ำต พร้ อ มทั้ ง ส ำเนำหนั ง สื อ ดั ง กล่ ำ ว ยื่ น ต่ อ เจ้ ำ หน้ ำ ที่
ณ จุดลงทะเบียนแข่งขัน (วันรำยงำนตัว) ทั้งนี้ เจ้ำหน้ำที่รับรำยงำนตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐำน
9.6 กรณีที่ (ทีม/คน) ผู้ได้รับกำรประกำศให้เป็นตัวแทนระดับใดไปเข้ำแข่งขันในระดับ
ที่สูงขึ้น แต่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมกำรแข่งขันด้วยเหตุอันใดก็ตำม ให้ผู้บริหำรโรงเรียนส่งเรื่องขอสละสิทธิ์กำรเป็น
ตัว แทนไปยั งประธำนคณะกรรมกำรจั ด กำรแข่งขัน และให้ ป ระธำนกรรมกำรจัด กำรแข่งขัน แต่ ล ะระดั บ
พิจำรณำเลื่อน (ทีม/คน) ที่อยู่ระดับถัดไป เป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันต่อไป
9.7 กำหนดจำนวนครูผู้สอนตำมประเภทกำรแข่งขันแต่ละกิจกรรม 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. ให้ ผู้ เกี่ยวข้องในกำรจัดงำนศิล ปหั ตถกรรมนักเรียนทุนคนต้องตระหนั กหรือ คำนึงถึง
เรื่องควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนนเป็นสำคัญ โดยต้องกำหนดมำตรกำรเรื่องควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง
ของผู้ เข้ำแข่งขัน โดยเฉพำะกำรจ้ ำงเหมำรถ กำรใช้ รถโรงเรียน รถยนต์ส่ ว นตัวของครูห รือ ผู้ ปกครองต้อง
มีควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง สำหรับจังหวัดที่เป็นเจ้ำภำพต้องบริหำรจัดกำรเรื่องกำรจรำจร ที่พัก อำหำร
สิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ โดยดูแลผู้เข้ำแข่งขันเสมือนญำติพี่น้อง และลูกหลำนของตนเอง
11. กำรแบ่ งภู มิ ภ ำคกำรแข่ งขั น แบ่ งตำมประกำศส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำ
ขั้นพื้นฐำน เรื่อง กำรกำหนดพื้นที่กำรศึกษำ ประจำเขตตรวจรำชกำร สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 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. กิจกรรมและหลั กเกณฑ์ กำรแข่งขันในงำนศิลปหั ตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งที่ 70
ปีกำรศึกษำ 2565 แนบท้ำยประกำศ
ทั้ งนี้ เพื่ อให้ กำรจั ดงำนศิ ลปหั ตถกรรมนั กเรี ยน ระดั บ ชำติ ครั้ งที่ 70 ปี กำรศึ กษำ 2565
สอดคล้องกับนโยบำยสำคัญของกระทรวงศึกษำธิกำร จึงรวบรวมกิจกรรมกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมและวิชำกำร
ในกำรแข่งขัน ดังนี้
/กลุ่มสำระ...

-4กลุ่มสาระ/จานวนกิจกรรมหลัก
1. ภำษำไทย
จำนวน 7 กิจกรรมหลัก
2. คณิตศำสตร์
จำนวน 8 กิจกรรมหลัก

3. วิทยำศำสตร์
จำนวน 5 กิจกรรมหลัก
4. สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม
จำนวน 8 กิจกรรมหลัก
5. ภำษำต่ำงประเทศ
(จีน อังกฤษ เกำหลี ญี่ปุ่น
เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน
รัสเซีย เมียนมำ เขมร
มลำยู เวียดนำม)
จำนวน 25 กิจกรรมหลัก

6. คอมพิวเตอร์
จำนวน 13 กิจกรรมหลัก

กิจกรรม
(1) คั ด ลำยมื อ สื่ อ ภำษำไทย (2) วรรณกรรมพิ จ ำรณ์ (3) พิ นิ จ วรรณคดี
(4) เรี ย งร้ อ ยถ้ อ ยควำม (5) ท่ อ งอำขยำนท ำนองเสนำะ (6) กวี เยำวชน
คนรุ่นใหม่ (7) ต่อคำศัพท์ภำษำไทย (คำคมเดิม)
(1) กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ (2) โครงงำนคณิตศำสตร์ประเภท
สร้ำงทฤษฎีหรือคำอธิบำยทำงคณิตศำสตร์ (3) โครงงำนคณิตศำสตร์ประเภท
บูรณำกำรควำมรู้ในคณิตศำสตร์ไปประยุกต์ใช้ (4) สร้ำงสรรค์ผลงำนคณิตศำสตร์
โดยใช้ โปรแกรม GSP (5) คิ ด เลขเร็ ว (6) ต่ อ สมกำรคณิ ต ศำสตร์ (เอแม็ ท )
(7) ซูโดกุ (8) เทคนิคกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
(1) อัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ (2) โครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภททดลอง
(3) โครงงำนวิทยำศำสตร์ประเภทสิ่ งประดิ ษฐ์ (4) กำรแสดงทำงวิ ทยำศำสตร์
(Science Show) (5) ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ทำงวิทยำศำสตร์
(1) เพลงคุณธรรม (2) โครงงำนคุณธรรม (3) กำรประกวดภำพยนตร์สั้น
(4) ละครคุณธรรม (5) ละครประวัติศำสตร์ (6) เล่ำนิทำนคุณธรรม
(7) มำรยำทไทย (8) สวดมนต์แปล
(1) กำรแข่ ง ขั น พู ด -ภำษำจี น (2) กำรแข่ งขั น เล่ ำเรื่ อ งจำกภำพ-ภำษำจี น
(3) กำรแข่งขันพูดภำษำอังกฤษ (Impromptu Speech) (4) กำรแข่งขันกำร
เล่ำนิทำน (Story Telling) (5) กิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้ นภำษำอังกฤษ
ประกอบภำพ (6) กำรแข่งขันพูดเพื่ออำชีพ -ภำษำญี่ปุ่น (7) กำรแข่งขันละคร
สั้น -ภำษำญี่ ปุ่น (8) กำรแข่งขันพูดเพื่ออำชีพ -ภำษำเกำหลี (9) กำรแข่งขัน
ละครสั้ น -ภำษำเกำหลี (10) กำรแข่ ง ขั น พู ด เพื่ อ อำชี พ -ภำษำฝรั่ ง เศส
(11) กำรแข่งขั น ละครสั้ น -ภำษำฝรั่งเศส (12) กำรแข่ งขั น พู ด เพื่ อ อำชี พ ภำษำเยอรมัน (13) กำรแข่งขันละครสั้น -ภำษำเยอรมัน (14) กำรแข่งขันพูด
เพื่ อ อ ำชี พ -ภ ำษ ำส เป น (1 5 ) ก ำรแ ข่ งขั น ล ะ ค รสั้ น -ภ ำษ ำส เป น
(16) กำรแข่ งขั น พู ด เพื่ อ อำชี พ -ภำษำรัส เซี ย (17) กำรแข่ งขั น ละครสั้ น ภำษำรัสเซีย (18) กำรแข่งขันพูดเพื่ออำชีพ-ภำษำเมียนมำ (19) กำรแข่งขัน
ละครสั้ น -ภำษำเมี ย นมำ (20) กำรแข่ ง ขั น พู ด เพื่ อ อำชี พ -ภำษำเวี ย ดนำม
(21) กำรแข่งขันละครสั้น -ภำษำเวียดนำม (22) กำรแข่งขันพูดเพื่ออำชีพ ภำษำเขมร (23) กำรแข่งขันละครสั้น -ภำษำเขมร (24) กำรแข่งขันพูดเพื่อ
อำชีพ-ภำษำมลำยู (25) กำรแข่งขันละครสั้น-ภำษำมลำยู
(1) กำรสร้ำงกำร์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กรำฟิก (2) กำรสร้ำงกำร์ตูน
เรื่ อ งสั้ น (Comic Strip) (3) กำรสร้ ำ งกำร์ ตู น แอนิ เมชั น (2D Animation)
(4) กำรออกแบบสิ่ งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ (5) กำรสร้ำง
เกมส์ ส ร้ ำ งสรรค์ จ ำกคอมพิ ว เตอร์ (6) Motion Infographic (7) กำรใช้
โปรแกรมนำเสนอ (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...

-5กลุ่มสาระ/จานวนกิจกรรมหลัก
7. หุ่นยนต์
จำนวน 4 กิจกรรมหลัก
8. นักบินน้อย สพฐ.
จำนวน 6 กิจกรรมหลัก
9. ปฐมวัย
จำนวน 2 กิจกรรมหลัก
10. สุขศึกษำและพลศึกษำ
จำนวน 2 กิจกรรมหลัก
11. ศิลปะ สำระทัศนศิลป์
จำนวน 7 กิจกรรมหลัก
12. ศิลปะ สำระดนตรี
จำนวน 10 กิจกรรมหลัก
13. ศิลปะ สำระนำฏศิลป์
จำนวน 6 กิจกรรมหลัก
14. กำรงำนอำชีพ
จำนวน 9 กิจกรรมหลัก
15. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
จำนวน 4 กิจกรรมหลัก
16. กลุ่มกำรศึกษำพิเศษ
(โรงเรียนรวม)
จำนวน 4 กิจกรรมหลัก
17. กลุ่มกำรศึกษำพิเศษ
(โรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร)
จำนวน 9 กิจกรรมหลัก

กิจกรรม
(1) หุ่นยนต์ระดับพื้นฐำน
(2) หุ่นยนต์ระดับกลำง
(3) หุ่นยนต์ระดับสูง
(4) หุ่นยนต์ผสม
(1) เครื่องร่อนแบบเดินตำม Walk along Glider (2) เครื่องร่อน ประเภทร่อนนำน
ยิ งยำง (3) เครื่องร่อน ประเภทร่อนนำน ปล่ อยด้ วยมื อ (4) เครื่องบิ นพลั งยำง
ประเภทบิ น นำนสำมมิ ติ (3D) (5) เครื่ อ งบิ น พลั ง ยำง ประเภทบิ น นำน
ปล่อยมืออิสระ (6) กำรแข่งขันอำกำศยำนบังคับด้วยวิทยุประเภทพิชิตเป้ำหมำย
(1) กำรปั้นดินน้ำมัน
(2) กำรสร้ำงภำพด้วยกำรฉีก ตัด ปะ กระดำษ
(1) กำรออกกำลังกำยประกอบเพลง
(2) ตอบปัญหำสุขศึกษำและพลศึกษำ
(1) จิตรกรรมเทคนิคผสม (Mix Media) (2) วำดภำพระบำยสี
(3) เขียนภำพไทยประเพณี (4) เขียนภำพไทยสีเอกรงค์
(5) สร้ำงสรรค์ภำพด้วยกำรปะติด (6) วำดภำพลำยเส้น (7) ประติมำกรรม
(1) เดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง (2) วงดนตรีไทย (3) วงดนตรีสตริงคอมโบ
(4) วงดนตรีลูกทุ่ง (5) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (6) ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
(7) ขับ ร้องเพลงสำกล (8) ขับ ร้องเพลงพระรำชนิพ นธ์ (9) ประกวดดนตรี
ประเภทเครื่องลม (Wind Ensembles) (10) ขับขำนประสำนเสียง
(1) รำวงมำตรฐำน (2) ระบำมำตรฐำน (3) นำฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
(4) นำฏศิลป์ไทยสร้ำงสรรค์ (5) กำรแสดงตลก (6) กำรแสดงมำยำกล
(1) ประดิ ษ ฐ์ ข องใช้ จ ำกวั ส ดุ ธ รรมชำติ ในท้ อ งถิ่ น (2) จั ก สำนไม้ ไ ผ่
(3) ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (4) โครงงำนอำชีพ (5) จัดสวนถำด
(6) แปรรูปอำหำร (7) ทำอำหำรน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง
(8) ทำอำหำรคำวหวำนเพื่อสุขภำพ (9) แกะสลักผักและผลไม้
(1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บำเพ็ญประโยชน์
(2) กิจรรมสภำนักเรียน (3) กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษำ (YC)
(4) ส่งเสริมรักกำรอ่ำน
(1) กลุ่ ม สำระกำรเรีย นรู้ ภ ำษำไทย (2) กลุ่ ม สำระกำรเรี ย นรู้สั งคมศึ ก ษำ
ศำสนำและวัฒนธรรม (3) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
(4) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
(1) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย (2) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
(3) กลุ่ มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ (4) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ
ศำสนำ และวั ฒ นธรรม (5) กลุ่ ม สำระกำรเรีย นรู้ สุ ข ศึ ก ษำ และพลศึ ก ษำ
(6) กลุ่ มสำระกำรเรียนรู้ศิล ปะ (7) กลุ่ มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี (8) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (9) กลุ่มปฐมวัย
/กลุ่มสำระ...

-6กลุ่มสาระ/จานวนกิจกรรมหลัก
18. กลุ่มกำรศึกษำพิเศษ
(ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ)
จำนวน 3 กิจกรรมหลัก

กิจกรรม

(1) กลุ่มศิลปหัตถกรรม
(2) กลุ่มวิชำกำร
(3) กลุ่มเทคโนโลยี
รวมทั้งสิ้น 132 กิจกรรมหลัก (แบ่งตามช่วงชั้น)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกำศ ณ วันที่

พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565

