ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖3 ปีการศึกษา ๒๕๕6
*********************
ตามที่ สํ านักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐานอนุ มัติ ในหลักการให้จัดงานศิ ลปหั ตถกรรม
นักเรียน เป็นประจําต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระ
และสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้ งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด
โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ นั้น
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 มีกําหนดจัดงาน ดังนี้
ระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน/เครือข่าย/สหวิทยาเขต กรกฎาคม – กันยายน 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กันยายน – พฤศจิกายน 2556
ระดับภาค
ภาคใต้ จังหวัดพัทลุง วันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2556
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 11-13 ธันวาคม 2556
ภาคเหนือ จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2556
ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 24- 26 ธันวาคม 2556
ระดับชาติ เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
เพื่อให้การดําเนินกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์และมีหลักเกณฑ์ที่ตรงกันจึงได้กําหนดคุณสมบัติ
สถานศึกษา นักเรียน และวิธีการแข่งขันและคัดเลือกตัวแทนระดับต่างๆ ดังนี้
๑. สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ นั้นๆ
๒. นักเรียน หมายถึง นักเรียนในสถานศึกษาตามข้อ ๑
๓. โรงเรียนขยายโอกาส หมายถึง โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. วิธีการคัดเลือกตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๔.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา คัดเลือกตัวแทนทั้งนักเรียนปกติและนักเรียน
เรียนร่วม โดยแบ่งตามเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ๑๘๓ เขต ประกอบด้วย

4.1.1 ระดับก่อนประถมศึกษา ทุกสังกัด
4.1.2 ระดับประถมศึกษาทุกสังกัด (รวมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์)
4.1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
/๔.๒ สํานักงานเขต....

-๒-

๔.๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา คัดเลือกตัวแทนทั้งนักเรียนปกติและ
นักเรียนเรียนร่วม โดยแบ่งโซนตามเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ๑๘3 เขต ประกอบด้วย
4.2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุกสังกัดรวมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ (ยกเว้น

โรงเรียนขยายโอกาส )
4.2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกสังกัด (รวมโรงเรียนขยายโอกาสและ
ศึกษาสงเคราะห์)
4.2.3 โรงเรียนแต่ละแห่งต้องสังกัดกลุ่มโรงเรียน กลุ่มเครือข่าย โซน หรือกลุ่ม
โรงเรียนที่เรียกชื่ออย่างอื่นเพียง 1 แห่ง เท่านั้น
ตาราง แสดงรายละเอียดการจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนร่วม
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา จําแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น
๑. ก่อนประถมศึกษา
๒. ประถมศึกษา ป.๑ – ป.๖
๓. มัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑-ม.๓
๓.๑ โรงเรียนขยายโอกาส
๓.๒ โรงเรียนทั่วไป
๔.มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-ม.๖

เจ้าภาพในการ
จัดการแข่งขัน
สพป. สพม.



-




โรงเรียนที่เข้าร่วม

พื้นที่ดําเนินการ

ทุกสังกัด
ทุกสังกัด

๑๘๓ เขต
๑๘๓ เขต

สังกัด สพฐ.และ อปท.
ทุกสังกัด (ยกเว้นโรงเรียน

๑๘๓ เขต
๑๘3 เขต

ขยายโอกาสสังกัด สพฐ. อปท.)

ทุกสังกัด

๑๘3 เขต

*ตัวแทนนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดลําดับที่ ๑ ในแต่ละกิจกรรม จะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไป
๕. วิธีการคัดเลือกตัวแทนในระดับภาค
๕.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ทุกเขตในจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพระดับภาค ได้แก่ ภาคใต้ จังหวัดพัทลุง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครพนม
และจังหวัดมุกดาหาร ภาคเหนือ จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดเพชรบุรี ร่วมมือกันเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนร่วม
ในทุกระดับชั้น

๕.๒ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยมอบให้โรงเรียนเฉพาะความพิการ หรือศูนย์
การศึกษาพิเศษประจําจังหวัด ในจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพระดับภาค จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเฉพาะ
ความพิการทุกประเภท คู่ขนานกับการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนร่วม
5.3 เจ้าภาพระดับภาค (ข้อ 5.1 และ 5.2) ไม่ต้องจัดการแข่งขันในกิจกรรมที่มีตัวแทนของ
เขตพื้นที่การศึกษาหรือโรงเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันรวมแล้วน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ทีม/คนทั้งนี้ให้ส่งทีม/คนดังกล่าว
ไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติต่อไป
*ตัวแทนนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด ลําดับที่๑ - ๓ ในแต่ละกิจกรรม จะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติต่อไป
/6. การสมัคร....

-36. การสมัครเข้าแข่งขันในระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มเครือข่าย หรือกลุ่มโรงเรียนที่เรียกชื่ออย่างอื่น
รวมทั้งการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคและระดับชาติ ทุกกิจกรรมของนักเรียนปกติ นักเรียนเรียนร่วม
และนักเรียนพิการ ใน 1 ช่วงชั้นและ 1 ชนิดกิจกรรมให้ส่งเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 (ทีม/คน) เท่านั้น
7. การจัดการแข่งขันและคัดเลือกในระดับชาติ ให้จัดลักษณะเดียวกับข้อ ๔ โดยคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันระดับชาติที่ได้รับการมอบหมายจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้รับผิดชอบ
8. หลักเกณฑ์การแข่งขันและคัดเลือกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (แนบท้ายประกาศ)
9. การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
9.1 การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันในแต่ละกิจกรรมเมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของ
เขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันระดับภาค และเป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันในระดับชาติ ต้องมีหนังสือขอ
เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน โดยผู้อํานวยการโรงเรียนลงนามอนุญาต พร้อมทั้งสําเนาหนังสือดังกล่าวยื่นต่อเจ้าหน้าที่
ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน (วันรายงานตัว) ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน
9.2 การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้แข่งขัน ๑ คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งได้
9.3 การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
๑) ทีม ๒ - ๓ คน เปลี่ยนตัวได้ ๑ คน
๒) ทีม ๔ - ๖ คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน ๒ คน
๓) ทีม ๗ - ๑๐ คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน ๓ คน
๔) ทีม ๑๑ - ๒๐ คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน ๔ คน
๕) ทีม ๒๐ ขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน ๕ คน
9.4 การเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน กรณีการแข่งขันระดับภาค ส่งผู้เข้าแข่งขันไม่ครบตามจํานวน
สูงสุดที่กําหนดในเกณฑ์การแข่งขัน โรงเรียนสามารถเพิ่มนักเรียนได้ แต่ต้องไม่เกินจํานวนผู้เข้าแข่งขันตามเกณฑ์ ที่
กําหนด
9.5 กรณีที่ (ทีม/คน) ผู้ได้รับการประกาศให้เป็นตัวแทนระดับใดไปเข้าแข่งขันในระดับ
สูงขึ้น แต่ (ทีม/คน) ไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันด้วยเหตุอันใดก็ตาม ให้ผู้บริหารโรงเรียนส่งเรื่องขอสละสิทธิ์การเป็น
ตัวแทนไปยังประธานจัดการแข่งขันและให้ประธานจัดการแข่งขันแต่ละระดับพิจารณาเลื่อน (ทีม/คน) ที่อยู่ในลําดับ
ถัดไปเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันต่อไป
10. การเปลี่ยนตัวครูผู้สอน ในแต่ละกิจกรรมเปลี่ยนตัวได้แต่ต้องมีหนังสือยินยอมจากครูผู้สอน
คนเดิม และผู้อํานวยการโรงเรียนลงนามอนุญาต พร้อมทั้งสําเนาหนังสือดังกล่าวยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน
การแข่งขัน (วันรายงานตัว) ทัง้ นี้เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน
11. การได้รับเกียรติบัตรของนักเรียนและครูผู้สอน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค ระดับชาติ
๑1.๑ นักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปและสูงสุด ๓ ลําดับแรก ให้พิมพ์ข้อความ ดังนี้
- คะแนนสูงสุด
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม......
/คะแนนรองลงมาคนที่ ๒ ...

