ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
-------------------------------สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับเด็กและ
เยาวชนให้เป็นผู้พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ได้ จั ด งานศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย นมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยยึ ด มั่ น ในหลั ก พระราชปณิ ธ านของล้ น เกล้ า รั ช กาลที่ 6
ทรงริเริ่มการจัดงานศิลปหัตถกรรมสืบสานถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง “ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะแนะนําชักจูงให้เด็กชาย
หญิงในสมัยนั้น ได้เอาใจใส่ ฝึกหัดศิลปหัตถกรรมซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่างๆเพื่อจะกันการที่เด็กทั้งหลายพากันนิยม
ในการเป็ น เสมี ย น หรื อ เข้ า ทํ า ราชการให้ น้ อ ยลง” และสานต่ อ เจตนารมณ์ ข องการจั ด การศึ ก ษาที่ มุ่ ง หวั ง ให้
การจัดงานศิลปหัตถกรรมของนักเรียนเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ผลสําเร็จชอง การ
จั ด การศึ ก ษาของครู ผู้ ส อน การเผยแพร่ ผ ลงานด้ า นการจั ด การศึ ก ษาสู่ ส ายตาสาธารณชน โดยการจั ด งาน
ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันเพื่อสอดคล้องกับนโยบายและบริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้
การจั ดงานศิลปหั ตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ การศึ กษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สํ านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้กําหนดกรอบการดําเนินงานหลักการและวิธีการจัดการแข่งขัน ดังนี้
1. การจัดการแข่งขันในระดับกลุ่มโรงเรียนเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา กําหนดจัดงานเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2562 มอบหมายให้กลุ่มโรงเรียนเป็นผู้ดําเนินการจัดการแข่งขัน
2. การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2562
เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดสุโขทัย
3. การจัดการแข่งขันระดับชาติ กําหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 21 –23 ธันวาคม 2562โดยจังหวัดสุโขทัย
เป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน
4. ประเภทและลู่การแข่งขันกําหนดดังนี้
4.1 ระดับก่อนประถมศึกษา-ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด แข่งขันในลู่ประถมศึกษา
4.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา แข่งขันในลู่โรงเรียนขยายโอกาส
4.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย ทุกสังกัด รวมโรงเรียนขยายโอกาสที่เปิดชั้นสูงสุดถึงชั้น
ม.6 แข่งขันในลู่โรงเรียนมัธยมศึกษา
5. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา หมายถึง โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา- ระดับประถมศึกษาถึง
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
6. กลุ่มโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีดังนี้
1. กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร
2. กลุ่มโรงเรียนเมืองตาก
3. กลุ่มโรงเรียนทุ่งวังน้ําแดง
4. กลุ่มโรงเรียนอาทิตย์อุทัย
5. กลุ่มโรงเรียนพระบรมธาตุบ้านตาก
6. กลุ่มโรงเรียนเจ้าพ่อเขาแก้ว
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7. กลุ่มโรงเรียนสายน้ําวัง
8. กลุ่มโรงเรียนวังเจ้า
9. กลุ่มโรงเรียนเอกชน
10. กลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองตาก
7. สถานที่ใช้แข่งขัน
7.1 โรงเรียนอนุบาลตาก เป็นสนามแข่งขันของกลุ่มสาระ/กิจกรรม
- ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
- ค่ายพักแรม
- เรียนรวม (ทุกสาระ)
- คอมพิวเตอร์
- สุขศึกษา พลศึกษา
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาต่างประเทศ
- ภาษาไทย
- หุ่นยนต์
- คณิตศาสตร์
- นักบินน้อย สพฐ.
7.2 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เป็นสนามแข่งขันของกลุ่มสาระ/กิจกรรม
- ปฐมวัย
- ศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป์
- การงานอาชีพ
- สังคมศึกษา
7.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เป็นสนามแข่งขันของกลุ่มสาระ/กิจกรรม
- ยุวบรรณารักษ์
- สังคมศึกษา
7.4 อบจ.ตาก เป็นสนามแข่งขันของกลุ่มสาระ/กิจกรรม
- สุขศึกษา/พลศึกษา
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หมายเหตุ สถานที่แข่งขันทุกสาระทุกกิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
8. การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
8.1 การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันในแต่ละกิจกรรมเมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของกลุ่มโรงเรียน
เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต้องมีหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน โดยผู้อํานวยการโรงเรียนลงนามอนุญาต
พร้อมทั้งสําเนาหนังสือดังกล่าวยื่นต่อคณะกรรมการตัดสิน ณ สถานที่แข่งขัน (วันรายงานตัว)ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่รับ
รายงานตังต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน
8.2 การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้เข้าแข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้
8.3 การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ดังนี้
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
8.4 การเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน กรณีได้เป็นตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน และมีผู้เข้าแข่งขันไม่ครบตามจํานวน
สูงสุดที่กําหนดในเกณฑ์การแข่งขัน โรงเรียนสามารถเพิ่มนักเรียนได้ แต่ต้องไม่เกินจํานวนผู้เข้าแข่งขันตามเกณฑ์ที่
กําหนด
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8.5 การเปลี่ยนตัวครูผู้สอนในแต่ละกิจกรรม ต้องมีหนังสือยินยอมให้เปลี่ยนจากครูผู้สอนคนเดิมและ
ผู้อํานวยการโรงเรียนลงนามอนุญาต พร้อมทั้งสําเนาหนังสือดังกล่าว ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนแข่งขัน
(วันรายงานตัว) ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน
8.6 กรณีที่ (ทีม/คน) ผู้ได้รับการประกาศให้เป็นตัวแทนระดับใดไปเข้าแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น แต่ไม่
สามารถเข้าร่วมการแข่งขันด้วยเหตุอันใดก็ตาม ให้ผู้บริหารโรงเรียนส่งเรื่องขอสละสิทธิ์การเป็นตัวแทนไปยังประธาน
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และให้ประธานกรรมการจัดการแข่งขันแต่ละระดับพิจารณาเลื่อน (ทีม/คน) ที่อยู่ใน
ระดับถัดไป เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันต่อไป
8.7 กําหนดจํานวนครูผู้สอนตามประเภทการแข่งขันแต่ละกิจกรรม 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
8.8 การส่งทีมเข้าแข่งขันในแต่ละกิจกรรมใน 1 ช่วงชั้น /ประเภทความพิการให้ส่งได้ 1 โรงเรียน
ต่อ 1 ทีม/คน ต่อ 1 กิจกรรม เท่านั้น
9. ให้ผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทุกคนต้องตระหนักและคํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนนเป็นสําคัญ โดยต้องกําหนดมาตรการเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางของผู้เข้าแข่งขันโดยเฉพาะ
การจ้างเหมารถ การใช้รถโรงเรียน รถยนต์ส่วนตัวของครูหรือผู้ปกครอง ต้องมีความปลอดภัยในการเดินทาง
10. กิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขันในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ตามประกาศแนบท้ายประกาศ
11. จํานวนกิจกรรมที่ใช้ในการแข่งขัน
กลุ่มสาระ/จํานวน
1. ภาษาไทย
จํานวน 7 กิจกรรมหลัก

กิจกรรม
(1) การแข่งขันคัดลายมือ (2) วรรณกรรมพิจารณ์ (3)พินิจวรรณคดี (4)เรียงร้อยถ้อย
ความ (5) ท่องอาขยานทํานองเสนาะ (6) กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
(7)
ต่อคําศัพท์ภาษาไทย (คําคมเดิม)

2. คณิตศาสตร์
จํานวน 8 กิจกรรมหลัก

(1) อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (2) โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือ
คําอธิบายทางคณิตศาสตร์ (3)โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ (4) สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GPS
(5) คิดเลขเร็ว (6)ต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแมท)(7)ซูโดกุ
(8) เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

กลุ่มสาระ/จํานวน
3. วิทยาศาสตร์
จํานวน 5 กิจกรรมหลัก
4. นักบินน้อยสพฐ.
จํานวน 6 กิจกรรมหลัก
5. สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม
จํานวน 8 กิจกรรมหลัก
6. สุขศึกษาพลศึกษา
จํานวน 2 กิจกรรมหลัก
7. ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
จํานวน 7 กิจกรรม

กิจกรรม
(1) อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์(2) โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง
(3) โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (4) การแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show)(5) ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
(1) เครื่องร่อนแบบเดินตาม (2) เครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง (3) เครื่องร่อน
ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ (4) เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D)
(5) เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ (6) อากาศยานบังคับด้วยวิทยุ
ประเภทพิชิตเป้าหมาย
(1) เพลงคุณธรรม (2) โครงงานคุณธรรม (3) ภาพยนตร์สั้น (4) ละครคุณธรรม
(5) ละครประวัติศาสตร์ (6) เล่านิทานคุณธรรม (7) มารยาทไทย (8) สวดมนต์แปล

(1) การออกกําลังกายประกอบเพลง
(2) ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
(1) ศิลป์สร้างสรรค์ (2) วาดภาพระบายสี (3) เขียนภาพไทยประเพณี
(4) เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ (5) สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
(6) วาดภาพลายเส้น (7) ประติมากรรม
8. ศิลปะ สาระดนตรี
(1) เดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง (2) วงดนตรีไทย (3) วงดนตรีสตริง
จํานวน 10 กิจกรรม
(4) วงดนตรีลูกทุ่ง (5) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (6) ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
(7) ขับร้องเพลงสากล (8) ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (9) ประกวดดนตรีประเภทวง
เครื่องลม (Wind Ensemble) (10) ขับขานประสานเสียง
9. ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
(1) รําวงมาตรฐาน (2) ระบํามาตรฐาน (3) นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
จํานวน 6 กิจกรรม
(4) นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (5) การแสดงตลก (6) มายากล
10. ภาษาต่างประเทศ
(1) พูดภาษาอังกฤษ (2) การเล่านิทาน (3) ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
จํานวน 20 กิจกรรมหลัก (4) ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) (5) พูดภาษาจีน (6) พูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น (7) พูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเกาหลี (8) พูดเพื่ออาชีพ-ภาษาฝรั่งเศส
(9) พูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเยอรมัน (10) เล่าเรื่องจากภาพ-ภาษาจีน
(11) เล่าเรื่องจากภาพ-ภาษาญี่ปุ่น (12) เล่าเรื่องจากภาพ-ภาษาเกาหลี
(13) เล่าเรื่องจากภาพ-ภาษาฝรั่งเศส (14) ละครสั้น-ภาษาจีน (15) ละครสั้น –
ภาษาญี่ปุ่น (16) ละครสั้น-ภาษาเกาหลี (17) ละครสั้น-ภาษาฝรั่งเศส
(18) เขียนเรียงความ–ภาษาจีน (19) เขียน–ภาษาญี่ปุ่น (20) เขียน–ภาษาเกาหลี
11. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (1) กิจกรรมลูกเสือ (2) กิจกรรมสภานักเรียน (3) กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
จํานวน 4 กิจกรรมหลัก (4) ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
12. คอมพิวเตอร์
(1) การสร้างสรรค์การ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (2) การสร้างการ์ตูน
จํานวน 13 กิจกรรมหลัก เรื่องสั้น (Comic Strip) (3) การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)
(4) การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (5) การสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (6) Motion Infographic (7) การใช้โปรแกรมนําเสนอ
(Presentation) (8) การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor
(9) การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (10) การสร้าง Web Applications
(11) การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ (12) โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟแวร์ (13) การตัดต่อภาพยนตร์

-5–
กลุ่มสาระ/จํานวน
13. หุ่นยนต์
จํานวน 4 กิจกรรมหลัก

กิจกรรม
(1) หุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน (2) หุ่นยนต์ระดับกลาง (3) หุ่นยนต์ระดับสูง
(4) หุ่นยนต์ผสม

14. การงานอาชีพ
จํานวน 9 กิจกรรมหลัก

(1) ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (2) จักสานไม้ไผ่
(3) ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (4) โครงงานอาชีพ (5) จัดสวนถาด
(6) แปรรูปอาหาร (7) ทําอาหาร น้ําพริก ผักสด เครื่องเคียง
(8) ทําอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ (9) แกะสลักผักผลไม้

15. ปฐมวัย
จํานวน 2 กิจกรรมหลัก
16. กลุ่มการศึกษาพิเศษ
(โรงเรียนเรียนรวม)
จํานวน 4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

(1) การปั้นดินน้ํามัน (2) การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
(1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (2) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม (3) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(4) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รวมทั้งสิ้น 115 กิจกรรมหลัก (แบ่งตามช่วงชั้น)

12. คณะกรรมการดําเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 1 ปีการศึกษา 2562 ได้ให้สิทธิในการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินทุกรายการ/กิจกรรม ในทุกกลุ่มสาระ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
13. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินทุกรายการ ทุกกิจกรรม ถือเป็นอันสิ้นสุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562

(นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล)
ผูอ้ ํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

