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ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
เรื่อง  การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

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

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นประจ าต่อเนื่องทุกปี  เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะ ฝีมือตนเอง
ให้มีความเป็นเลิศ และรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัดอันจะเป็นรากฐานส าคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต 
เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ซึ่งนับเป็นผลส าเร็จของการจัดการศึกษาและเผยแพร่
ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน โดยการจัดงานฯ ได้เปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการแข่งขันเพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายและบริบทการจัดการศึกษาท่ีเปลี่ยนไปทุกปี ส าหรับการจัดงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน   
ครั้งที่ 6๗ ปีการศึกษา 25๖๐ ไดร้วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนและกิจกรรมวิชาการไว้ในการ
แข่งขันเพ่ือให้สอดคล้องตามนโยบายส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนั้น เพ่ือการด าเนินงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ สอดคล้องกับการด าเนินงานของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดกรอบการด าเนินงานดังนี้ 

1. การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้จัดในระดับกลุ่มเครือข่าย
อ าเภอ (ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา) ระดับโรงเรียน (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) และระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา โดยให้มีผู้ชนะเลิศแต่ละกิจกรรมกลุ่ม/โรงเรียน ละ ๑ คน/๑ ทีม  เข้าแข่งขันในระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
          2. ให้แบง่ระดับการแข่งขันเป็น ดังนี้ 

๒.๑ ระดับก่อนประถมศึกษา – ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด แข่งขันในลู่ประถมศึกษา 
๒.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา แข่งขันในลู่โรงเรียนขยายโอกาส 
2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย ทุกสังกัด รวมถึงโรงเรียนขยายโอกาสที่เปิดชั้นสูงสุด

ถึง ชั้น ม.6 แข่งขันในลู่โรงเรียนมัธยมศึกษา 
 ๓. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา หมายถึง โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เปิดสอนสูงสุดถึงชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3 
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หมายเหตุ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสังกัดอ่ืน และโรงเรียนขยายโอกาสที่เปิดสอนสูงสุดถึง ม.6 กิจกรรมแข่งขัน
ของนักเรียนชั้น ม.1 – ม.3 และ ม.4 – ม.6 แข่งขันในลู่มัธยมศึกษา โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเป็นผู้ด าเนินการจัดการแข่งขัน  
 
 
          4. ก าหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖7 ปีการศึกษา ๒๕60 

-ระดับกลุ่มเครือข่ายอ าเภอ  มิถุนายน –  สิงหาคม  ๒๕60 
-ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  7 – 8 กันยายน 2560  ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน  

 และโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง  
               -ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดก าแพงเพชร ระหว่างวันที่ 13 – 15  ธันวาคม ๒๕๕9  
               - ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์  2560 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต 
 ๕. กิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขันกวดแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่ 
     กิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  67 ปีการศึกษา  2560    
ให้ยึดตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
67 ปีการศึกษา 2560 ลงวนัที่ 9 สิงหาคม  2560 บนเว็บไซต์ sillapa.net  ส าหรับหมวดหมู่สาระ
ภาษาต่างประเทศ ให้ยึดตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ฉบับลงวันที่  
......... สิงหาคม 2560 

6. การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน 
               6.๑ การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันในแต่ละกิจกรรมเม่ือได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของ 
กลุ่มเครือข่าย/โรงเรียน ต้องมีมีหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน  โดยผู้อ านวยการโรงเรียนลงนามอนุญาต 
พร้อมทั้งส าเนาหนังสือดังกล่าวยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน (วันรายงานตัว) 
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
      6.๒ การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้แข่งขัน ๑ คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้  
      6.๓ การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ ดังนี้ 
   ๑) ทีม ๒ – ๓ คน  เปลี่ยนตัวได้ ๑ คน 
   ๒) ทีม ๔ – ๖ คน  เปลี่ยนตัวได้ ๒ คน 
   ๓) ทีม ๗ – ๑๐ คน  เปลี่ยนตัวได้ ๓ คน 
   ๔) ทีม ๑๑ – ๒๐ คน  เปลี่ยนตัวได้ ๔ คน 
   ๕) ทีม ๒๐ คนข้ึนไป  เปลี่ยนตัวได้ ๕ คน 
      6.๔ การเพ่ิมผู้เข้าแข่งขัน กรณีได้เป็นตัวแทนระดับกลุ่มเครือข่ายอ าเภอ/โรงเรียนขยายโอกาส และ
มีผู้เข้าแข่งขันไม่ครบตามจ านวนสูงสุดที่ก าหนดในเกณฑ์การแข่งขัน โรงเรียนสามารถเพ่ิมนักเรียนได้ ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด และแต่ต้องไม่เกินจ านวนผู้เข้าแข่งขันตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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             6.5. การเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน ในแต่ละกิจกรรมเปลี่ยนตัวได้แต่ต้องมีหนังสือยินยอมจากครูผู้
ฝึกสอนคนเดิม และผู้อ านวยการโรงเรียนลงนามอนุญาต  พร้อมทั้งส าเนาหนังสือดังกล่าวยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ  
จุดลงทะเบียนการแข่งขัน (วันรายงานตัว) ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน    
 
 
             6.6 กรณีท่ี (ทีม/คน) ผู้ที่ได้รับประกาศให้เป็นตัวแทนระดับใดไปเข้าร่วมแข่งขันในระดับ 
สูงขึ้น แต่ (ทีม/คน) ไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันด้วยเหตุอันใดก็ตาม  ให้ผู้บริหารโรงเรียนส่งเรื่องขอ 
สละสิทธิ์การเป็นตัวแทนไปยังประธานจัดการแข่งขัน เพ่ือให้ประธานการแข่งขันแต่ละระดับพิจารณาเลื่อน  
(ทีม/คน) ที่อยู่ในล าดับถัดไปเป็นตัวแทนแข่งขันต่อไป (ส าหรับระดับเขตพ้ืนที่ให้ยื่นเรื่องภายใน 15 วันหลังวัน
ประกาศผลการแข่งขัน) 
    6.7 ก าหนดจ านวนครูผู้สอนตามประเภทการแข่งขันแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
  6.7.1 ประเภทเดี่ยว(บุคคล)  ให้มีครูผู้สอน 1   คน 
  6.7.2 ประเภททีม 2 – 5 คน  ให้มีครูผู้สอน 2 คน 
  6.7.3 ประเภททีม 6 – 10 คน  ให้มีครูผู้สอน 3 คน 
  6.7.4 ประเภททีม 11 – 15 คน  ให้มีครูผู้สอน 4 คน 
  6.7.5 ประเภททีม 16 – 20 คน  ให้มีครูผู้สอน 5 คน 
  6.7.6 ประเภททีม 21 – 25 คน  ให้มีครูผู้สอน 6 คน 
  6.7.7 ประเภททีม 26 – 30 คน  ให้มีครูผู้สอน 7 คน 
  6.7.5 ประเภททีม 31 – 40 คน  ให้มีครูผู้สอน 8 คน 
 6.8 การส่งทีมเข้าแข่งขันในแต่ละกิจกรรมใน 1 ช่วงชั้น/ประเภทความพิการให้ส่งได้ 1 โรงเรียนต่อ 1 
ทีม/คน ต่อ 1 กิจกรรมเท่านั้น 

7. ให้ผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทุกระดับ ทุกคน ต้องตระหนัก/ค านึงถึง 
เรื่องความความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นส าคัญ  โดยต้องก าหนดมาตรการเรื่องความปลอดภัยในการ
เดินทางของผู้เข้าแข่งขัน  โดยเฉพาะเรื่อง การจ้างเหมารถ การใช้รถโรงเรียน รถส่วนตัวของครู/ผู้ปกครอง ต้องมี
ความมั่นใจในประสิทธิภาพของรถที่ใช้ในการเดินทางและสุขภาพของผู้ขับขี่  
          8. การได้รับเกียรติบัตรของนักเรียนและครูผู้สอนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค 

8.๑ นักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปและสูงสุด ๓ ล าดับแรก ให้พิมพ์ข้อความ ดังนี้ 
- คะแนนสูงสุด 
 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  ชนะเลิศ  กิจกรรม..... 
- คะแนนรองลงมาคนที่ ๒ 
 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ กิจกรรม.... 
- คะแนนรองลงมาคนที่ ๓ 
 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ กิจกรรม.... 
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- คะแนนรองลงมาคนที่ ๔ เป็นต้นไป 
 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรม.... 
นักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ ๗๐ – ๗๙  รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  กิจกรรม....................... 
นักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ ๖๐ – ๖๙  รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรม............... 
นักเรียนที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ รางวัลผลการงานผ่านการแข่งขัน  กิจกรรม......................... 

9. การตัดสินผลการแข่งขัน 
การตัดสินของคณะกรรมการแต่ละกิจกรรม เมื่อประกาศผลแล้วถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 

 10. การพิมพ์เกียรติบัตร 
 การพิมพ์เกียรติบัตรครูผู้สอนให้เพ่ิมข้อความครูผู้สอนนักเรียน และต่อท้ายด้วยรางวัล 

ที่นักเรียนได้รับ  เช่น ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตร์/ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน กิจกรรมวาดภาพระบายสี 
 11. จ านวนกิจกรรมที่ใช้ในการแข่งขัน 

กลุ่มสาระ/จ านวน กิจกรรม 
1.ปฐมวัย/2กิจกรรม 1.การปั้นดินน้ ามัน , 2.การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ 
2.ภาษาไทย/ 7 กิจกรรมหลัก 
(18 รายการ) 

1.การแข่งขันคัดลายมือ , 2.การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ,         
3. การแข่งขนเรียงร้อยถ้อยความ , 4.การแข่งขันการท่องอาขยานท านอง
เสนาะ, 5.การแข่งขันปริศนาสร้างสรรรค์วรรณคดีไทย, 6.การแข่งขันกวี
เยาวชนคนรุ่นใหม่ , 7.การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย(ค าคม) 

3. คณิตศาสตร์ / 7 กิจกรรม
หลัก (16 รายการ) 

1.การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ , 2.การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฏีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ,              
3.การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้ ,4.การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม 
GSP , 5.การแข่งขันคิดเลขเร็ว , 6.การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท)  
7.การแข่งขันซูโดกุ 

4.วิทยาศาสตร์  
   4.1 วิทยาศาสตร์ 
         จ านวน 5 กิจกรรมหลัก 
            (10 รายการ) 
 
   4.2 นักบินน้อย 
          จ านวน 5 กิจกรรม/
รายการ 

1.อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 2.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท
ทดลอง 3.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์             
4.การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) 5.การประกวด
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
 
1.การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม 2.การแข่งขันเครื่องร่อนแบบร่อนไกล
3.การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน 4.การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนาน 5.การแข่งขันเครื่องบินพลังยาย ประเภทสามมิติ  

5.สังคมศึกษาฯ /8 กิจกรรม 
  (18 รายการ) 

1.การประกวดเพลงคุณธรรม 2.การประกวดโครงงานคุณธรรม 3.การ
ประกวดภาพยนตร์สั้น 4.การประกวดละครคุณธรรม 5.การประกวดละคร
ประวัติศาสตร์ 6.การประกวดเล่านิทานคุณธรรม 7.การประกวดมารยาทไทย 
8.การประกวดสวดมนต์แปล 
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6.ภาษาต่างประเทศ /4 
กิจกรรม(13 รายการ) 

1.การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ( Skit) 2. การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพ
ภาษาจีน 3.การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาญี่ปุ่น 4.การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) 
 
 
 

กลุ่มสาระ/จ านวน กิจกรรม 
 หมายเหตุ ส าหรับรายการแข่งขัน 1.พูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech)     

2.การแข่งขันเล่านิทาน(Story Teling ) 3.การแข่งขัน( Multi Skills 
Competition) กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดการ
แข่งขันเรียบร้อยแล้ว 

7.สุขศึกษาและพลศึกษา /  
4 กิจกรรมหลัก(รอเกณฑ์) 

1.การแข่งขันแอโรบิก 2.การแข่งขันคีตะมวยไทย 3.การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน
ด้านกีฬา 4.การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 

8.การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
/ 26 กิจกรรมหลัก 

8.1 การงานอาชีพ  13 กิจกรรม ( 18 รายการ ) 
8.2 คอมพิวเตอร์    9 กิจกรรม  (12 รายการ) 
8.3 หุ่นยนต์          4 กิจกรรม  (8 รายการ) 

9.ศิลปะ /40 กิจกรรมหลัก 9.1 ทัศนศิลป์         7  กิจกรรม (15 รายการ) 
9.2 ดนตรี             27 กิจกรรม (51 รายการ) 
9.3 นาฎศิลป์          6  กิจกรรม (10 รายการ) 

10.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน /   
5 กิจกรรมหลัก (10 รายการ) 

1.ลูกเสือ  2. สภานักเรียน 3.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 4. ประกวดยุวบรรณ
รักษ์ส่งเสริมการอา่น 5. เพื่อที่ปรึกษา ( YC ) 

11.กิจกรรมนักเรียนเรียนรวม  
4 กลุ่มสาระฯ /59 กิจกรรม
ย่อย 

1.ภาษาไทย 2. สังคมฯ 3.การงานอาชีพ 4.ศิลปะ 

รวม 11 หมวดหมู่กลุ่มสาระ 225 รายการ  59 รายการย่อยประเภทพิการ (แบ่งตามช่วงชั้น) 
 

 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ประกาศ ณ วันที่       สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕60 
 
 

(นายเดช  ศิรินาม) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

     
   

 
 


