ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
เรื่อง กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
********************************
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีมติให้ทบทวนรูปแบบการจัดงานปรับปรุง
กิจกรรมและหลักเกณฑ์การจัดการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กาหนด
ให้จัดกิจกรรมในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภาค โดยให้มีผู้ชนะเลิศแต่ละกิจกรรมภาคละ ๑ คน/๑ ทีม
รวมเป็นผู้ชนะเลิศแต่ละกิจกรรม ๔ คน/๔ ทีม และในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา
๒๕๕๘ ให้คงไว้เฉพาะกิจกรรมการแข่งขันด้านศิลปะและหัตถกรรมรวมทั้งกิจกรรมที่เป็นหนทางสร้างอาชีพ
เพือ่ ให้เป็นไปตามพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ “ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะแนะนาชักจูงให้เด็กชายหญิง
ในสมัยนั้นได้เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปหัตถกรรม ซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่างๆ เพื่อจะกันการที่เด็กทั้งหลายพากัน
นิยมในการเป็นเสมียนหรือเข้าทาราชการให้น้อยลง”
เพื่อให้การดาเนินกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุ รี เขต ๒ จึ ง จั ด ท ารายละเอีย ดกิ จกรรมและหลั กเกณฑ์ การประกวดแข่ ง ขั น ศิล ปหั ต ถกรรมนัก เรี ย น
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินงาน ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับ
สหวิทยศึกษา และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

/สรุปกิจกรรมการประกวดแข่งขัน...

๒

สรุปกิจกรรมการประกวดแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ที่

การจัดการศึกษา/กลุ่มสาระการเรียนรู้

๑
๒

การจัดการศึกษาปฐมวัย
การจัดการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
๒.๑ กลุ่มวิทยาศาสตร์
- นักบินน้อย สพฐ.
๒.๒ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๒.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
- สาระทัศนศิลป์
- สาระดนตรี
- สาระนาฏศิลป์
๒.๔ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
๒.๔.๑ การงานอาชีพ
๒.๔.๒ เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
- หุ่นยนต์
๒.๕ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวม (เฉพาะนักเรียนปกติ)
การจัดการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
รวมทั้งสิ้น (นักเรียนปกติ+นักเรียนพิเศษ)

๓

จานวน
กิจกรรมหลัก
๒

จานวน
รายการ
๒

๕
๒

๕
๕

๗
๙
๗

๑๕
๔๙
๑๒

๙
๙
๒
๒
๕๔
๑๓
๖๗

๑๘
๑๒
๔
๕
๑๒๗
๔๑
๑๖๘

๓

๑. การจัดการศึกษาปฐมวัย
ชื่อกิจกรรม

ระดับชั้น

ประเภท

๑. การปั้นดินน้ามัน

ปฐมวัย

ทีม ๓ คน

๒. การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

ปฐมวัย

ทีม ๓ คน

รวม ๒ กิจกรรม

หมายเหตุ

๒ รายการ

๒. การจัดการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
๒.๑ กลุ่มวิทยาศาสตร์
- นักบินน้อย สพฐ.
เขตพื้นที/่ ระดับชั้น

ชื่อกิจกรรม

ประเภท

หมายเหตุ

๒ คน

ครู ๑ คน

ป.๑-ป.๓ ป.๔-ป.๖ ม.๑-ม.๓
๑. การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ



๒. การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล





๒ คน

ครู ๑ คน

๓. การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน





๒ คน

ครู ๑ คน

๒ คน

ครู ๑ คน

๒ คน

ครู ๑ คน

๔. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน
(โดยการติดล้อบิน ขึ้นจากพื้น)
๕. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล
(โดยการปล่อยด้วยมือ)









๑
รวม ๕ กิจกรรม

๒
๕ รายการ

๒
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๒.๒ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชื่อกิจกรรม

เขตพื้นที/่ ระดับชั้น
ป.๑-ป.๓ ป.๔-ป.๖ ม.๑-ม.๓

๑. ภาพยนตร์สั้น



๒. มารยาทไทย





๑

๑

รวม ๒ กิจกรรม

๑
๕ รายการ

ประเภท



ทีม ๕ คน



ทีม ๒ คน

หมายเหตุ

๒

๒.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สาระทัศนศิลป์
ชื่อกิจกรรม

เขตพื้นที/่ ระดับชั้น
ป.๑-ป.๓ ป.๔-ป.๖ ม.๑-ม.๓

ประเภท

๑. การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์”







เดี่ยว

๒. การแข่งขันวาดภาพระบายสี







เดี่ยว

๓. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี

-

-



เดี่ยว

๔. การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์

-

-



เดี่ยว

๕. การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด







ทีม ๒ คน

๖. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น

-

-



เดี่ยว

๗. การแข่งขันประติมากรรม


๔


๔


๗

ทีม ๓ คน

รวม ๗ กิจกรรม

๑๕ รายการ

หมายเหตุ
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๒.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ต่อ)
สาระดนตรี
ชื่อกิจกรรม
๘. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง
๘.๑ เดี่ยวระนาดเอก
๘.๒ เดี่ยวระนาดทุ้ม
๘.๓ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่
๘.๔ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก
๘.๕ เดี่ยวซอด้วง
๘.๖ เดี่ยวซออู้
๘.๗. เดี่ยวจะเข้
๘.๘ เดี่ยวขิม ๗ หย่อง
๘.๙ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ
๘.๑๐ ขับร้องเพลงไทย
๙. การแข่งขันวงดนตรีไทย
๙.๑ เครื่องสายวงเล็ก
๙.๒ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเดี่ยว
๙.๓ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่
๙.๔ วงอังกะลุง
๑๐. การแข่งขันวงดนตรีสตริง
๑๑. การแข่งขันวงตนตรีลูกทุ่ง
๑๑.๑ ประเภททีม ก
๑๑.๒ ประเภททีม ข
๑๒. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
๑๒.๑ ชาย
๑๒.๒ หญิง
๑๓. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
๑๓.๑ ชาย
๑๓.๒ หญิง

เขตพื้นที/่ ระดับชั้น
ป.๑-ป.๓ ป.๔-ป.๖ ม.๑-ม.๓


































-





ประเภท

เดี่ยว

ทีม ๘-๙ คน
ทีม ๑๕ คน
ทีม ๑๒ คน
ประถม ทีมไม่เกิน ๒๐ คน
มัธยม ทีมไม่เกิน ๒๑ คน
*เพิ่มกิจกรรม
ทีมละไม่เกิน ๔๐ คน







เดี่ยว







เดี่ยว
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๒.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ต่อ) *ดนตรี*
ชื่อกิจกรรม

เขตพื้นที/่ ระดับชั้น
ป.๑-ป.๓ ป.๔-ป.๖ ม.๑-ม.๓

๑๔. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
๑๔.๑ ชาย
๑๔.๒ หญิง
๑๕. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
๑๕.๑ ชาย
๑๕.๒ หญิง
๑๖. การประกวดขับขานประสานเสียง
รวม










๒๓




๒๔

ประเภท
เดีย่ ว
เดีย่ ว
ทีม ๒๕ - ๔๐ คน

๒
๔๙ รายการ

สาระดนตรี รวม ๙ กิจกรรม

สาระนาฏศิลป์
ชื่อกิจกรรม
๑๗. การแข่งขันราวงมาตรฐาน
๑๘. การแข่งขันระบามาตรฐาน
๑๙. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
๒๐. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
๒๑. การแข่งขันการแสดงตลก
๒๒. การแข่งขันมายากล
๒๓. กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (เพิ่มเติม)
การประกวดกลองยาว

เขตพื้นที/่ ระดับชั้น
ป.๑-ป.๓ ป.๔-ป.๖ ม.๑-ม.๓













๔

รวม

๕

๑
๒
๑๒ รายการ

สาระนาฏศิลป์ รวม ๗ กิจกรรม

รายการประกวดแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รวมทั้งสิ้น ๒๓ กิจกรรม

๔

๘
๒๔
๔
๗๖ รายการ

๓๖

ประเภท
ทีม ๘-๑๐ คน
ทีม ๖-๑๒ คน
ทีมไม่เกิน ๑๒ คน
ทีมไม่เกิน ๑๖ คน
ทีม ๓- ๕ คน
ทีม ๒ คน
ทีม ไม่เกิน ๒๗ คน
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๒.๔

กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
๒.๔.๑ การงานอาชีพ
ชื่อกิจกรรม

๑. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ
ในท้องถิ่น
๒. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่
๓. การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
๓.๑ พานพุ่มสักการะ
๓.๒ กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ
๔. การแข่งขันโครงงานอาชีพ
๕. การแข่งขันจัดสวนถาด
๕.๑ การจัดสวนถาดแบบแห้ง
๕.๒ การจัดสวนถาดแบบชื้น
๖. การแข่งขันแปรรูปอาหาร
๗. การแข่งขันทาอาหาร น้าพริก ผัดสด เครื่องเคียง
๘. การแข่งขันทาอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)
และอาหารหวาน (ขนมไทย)
๙. การแข่งขันแกะสลักผลไม้
รวม ๙ กิจกรรม

เขตพื้นที/่ ระดับชั้น
ป.๑-ป.๓ ป.๔-ป.๖ ม.๑-ม.๓

ประเภท

หมายเหตุ





ทีม ๓ คน

เวลา ๓ ชั่วโมง





ทีม ๓ คน

เวลา ๓ ชั่วโมง









ทีมไม่เกิน ๖ คน เวลา ๓ ชั่วโมง
ทีมไม่เกิน ๖ คน เวลา ๓ ชั่วโมง
ทีม ๓ คน








ทีม ๓ คน
ทีม ๓ คน
ทีม ๓ คน
ทีม ๓ คน

เวลา ๒ ชั่วโมง
เวลา ๒ ชั่วโมง
เวลา ๒ ชั่วโมง
เวลา ๓ ชั่วโมง





ทีม ๓ คน

เวลา ๓ ชั่วโมง


๙
๑๘ รายการ


๙

ทีม ๓ คน

เวลา ๓ ชั่วโมง
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๒.๔ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
๒.๔.๒ คอมพิวเตอร์
ชื่อกิจกรรม
๑. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก
๒. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น
(2 D Animation)
๓. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
๔. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์
๕. การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-book)
๖. การแข่งขันใช้โปรแกรมนาเสนอ (Presentation)
๗. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS
๘. การแข่งขันการสร้าง Webpage
ประเภท Web Editor
๙. การแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟแวร์
รวม ๙ กิจกรรม

เขตพื้นที/่ ระดับชั้น
ป.๑-ป.๓ ป.๔-ป.๖ ม.๑-ม.๓

ประเภท

หมายเหตุ

ทีม ๒ คน

เวลา ๒ ชั่วโมง



ทีม ๒ คน

เวลา ๕ ชั่วโมง



ทีม ๒ คน

เวลา ๓ ชั่วโมง





ทีม ๒ คน

เวลา ๕ ชั่วโมง





ทีม ๒ คน

เวลา ๓ ชั่วโมง



ทีม ๒ คน
ทีม ๒ คน

เวลา ๓ ชั่วโมง
เวลา ๓ ชั่วโมง



ทีม ๒ คน

เวลา ๓ ชั่วโมง



ทีม ๒ คน






๑

๔
๑๒ รายการ

๗

๒.๔.๒ คอมพิวเตอร์ (หุ่นยนต์)
ชื่อกิจกรรม
๑. การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
๒. การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
๒.๑ เทคโนโลยีด้านการเกษตร (ประถมศึกษา)
๒.๒ เทคโนโลยีด้านการบริการ (มัธยมศึกษา)
รวม ๒ กิจกรรม

เขตพื้นที/่ ระดับชั้น
ป.๑-ป.๓ ป.๔-ป.๖ ม.๑-ม.๓



๒
๔ รายการ


๒

ประเภท

หมายเหตุ

ทีม
ทีม ๓ คน
ทีม ๓ คน

ครู ๑-๒ คน
ครู ๑-๒ คน
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๒.๕ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชื่อกิจกรรม

เขตพื้นที/่ ระดับชั้น
ป.๑-ป.๓ ป.๔-ป.๖ ม.๑-ม.๓

๑. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
๑.๑ การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
๑.๒ การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน และ
สะกดรอย
๑.๓ การจัดการค่ายพักแรม
๒. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
- การประกวดหนังสือเล่มเล็ก



๑

หมายเหตุ

ทีม ๖ คน


รวม ๒ กิจกรรม

ประเภท

ทีม ๖ คน


ทีม ๘ คน





ทีม ๓ คน

๒
๕ รายการ

๒

๓. การจัดการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
ชื่อกิจกรรม

เขตพื้นที่/ระดับชั้น
ป.๑-ป.๓ ป.๔-ป.๖ ม.๑-ม.๓

ประเภท

ประเภทความพิการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๑. การแข่งขันจัดทาหนังสือเล่มเล็ก
ทีม ๓ คน บกพร่องทางการเรียนรู้


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
-บกพร่องทางการได้ยิน
๒. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย
ทีม ๒ คน -บกพร่องทางสติปัญญา

-บกพร่องทางการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
-บกพร่องทางสติปัญญา
๓. การแข่งขันทาอาหาร
ทีม ๓ คน

-บกพร่องทางการเรียนรู้
๔. การแข่งขันประดิษฐ์ใบตอง
-บกพร่องทางสติปัญญา
ทีม ๓ คน

ประเภทบายศรีปากชาม
-บกพร่องทางการเรียนรู้
๕. การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้
-บกพร่องทางสติปัญญา
ทีม ๓ คน

จากเศษวัสดุเหลือใช้
-บกพร่องทางการเรียนรู้
๖. การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่น
-บกพร่องทางสติปัญญา
ทีม ๓ คน

จากเศษวัสดุเหลือใช้
-บกพร่องทางการเรียนรู้
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เขตพื้นที่/ระดับชั้น

ชื่อกิจกรรม

ป.๑-ป.๓ ป.๔-ป.๖ ม.๑-ม.๓

ประเภท

ประเภทความพิการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ต่อ)


๗. การแข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สด
๘. การแข่งขันการวาดภาพ
ด้วยโปรแกรมPaint

ทีม ๓ คน


ไม่กาหนดระดับชั้น

ทีม ๓ คน




๙. การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น
๑๐. การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง

ทีม ๓ คน
ทีม ๓ คน

-บกพร่องทางสติปัญญา
-บกพร่องทางการเรียนรู้
-บกพร่องทางสติปัญญา
-บกพร่องทางร่างกายฯ
-บกพร่องทางการเรียนรู้
-บกพร่องทางการเรียนรู้
-บกพร่องทางการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

๑๑. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี





เดี่ยว

๑๒. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง





เดี่ยว

๑๓. การแข่งขันการเต้นหางเครื่อง
ประกอบเพลง


-

ทีม ๕-๗ คน บกพร่องทางการเรียนรู้

๑

๓

๑๑

รวม ๑๓ กิจกรรม

-บกพร่องทางการได้ยิน
-บกพร่องทางสติปัญญา
-บกพร่องทางร่างกายฯ
-บกพร่องทางการเรียนรู้
-ออทิสติก
-บกพร่องทางการได้ยิน
-บกพร่องทางสติปัญญา
-บกพร่องทางร่างกายฯ
-บกพร่องทางการเรียนรู้
-ออทิสติก

๑
๑๖ รายการหลัก

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

รวม ๔๑ รายการย่อย

