ที่ ศธ 04104/5498

สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
ถนนคีรีรัถยา อําเภอเมืองเพชรบุรี 76000
13 ธันวาคม 2556

เรื่อง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ปการศึกษา 2556
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาทุกเขต ภาคกลางและภาคตะวันออก
อางถึง ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
ปการศึกษา 2556 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556
สิ่งทีส่ งมาดวย หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ที่ ศธ 04188/685 ลงวันที่ 12
ธันวาคม 2556
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดมอบหมายใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 เขต 2 และสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เปนเจาภาพจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ปการศึกษา 2556 กําหนดจัดงาน
ระหวางวันที่ 24-26 ธันวาคม 2556 นั้น
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 ขอชี้แจงเพื่อเปนแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. การคัดเลือกนักเรียนทีเ่ ปนตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครัง้ ที่ 63 ปการศึกษา 2556 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ไดกําหนดคุณสมบัติสถานศึกษา นักเรียนและ
วิธีการแขงขันและคัดเลือกตัวแทนระดับตาง ๆ ดังนี้
ขอ 1 สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดที่ตงั้ อยูใน
พื้นที่นั้น ๆ
ขอ 2 นักเรียน หมายถึง นักเรียนในสถานศึกษา ตามขอ 1
ขอ 3 โรงเรียนขยายโอกาส หมายถึง โรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขอ 4 วิธีการคัดเลือกตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4.1 สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา คัดเลือกตัวแทนทั้งนักเรียนปกติและ
นักเรียนเรียนรวม โดยแบงตามเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา 183 ประกอบดวย
4.1.1 ระดับกอนประถมศึกษา ทุกสังกัด
4.1.2 ระดับมัธยมศึกษาทุกสังกัด (รวมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห)
4.1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

4.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา คัดเลือกตัวแทนทั้งนักเรียนปกติและ
นักเรียนเรียนรวม โดยแบงโซนตามเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต ประกอบดวย
4.2.1 ระดับมัธยมศึกษาทุกสังกัด รวมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห (ยกเวน
โรงเรียนขยายโอกาส)
จากการตรวจสอบขอมูลของคณะกรรมการ ปรากฏวา มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ในสังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบางเขตพื้นที่ ซึง่ ไมถูกตอง
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน จึงขอใหสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ทุกเขต ตรวจสอบขอมูลคุณสมบัติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่เปนตัวแทนวา เปนไปตามหลักเกณฑ
ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดหรือไม หากไมถูกตอง ขอใหรีบดําเนินการเปลี่ยนแปลง
ตัวแทนที่เขาแขงขันโดยทําหนังสือแจงรายชื่อโรงเรียน รายชื่อนักเรียน และรายชื่อครูผูฝก สอนที่เปลี่ยนแปลง
สงใหสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2556 หากไม
เปลี่ยนแปลงขอมูล นักเรียนจะไมมีสิทธิเ์ ขาแขงขัน
2. จํานวนผูเขาแขงขันแตละทีม
จํานวนผูเขาแขงขันในแตละทีม ใหเปนไปตามหลักเกณฑทกี่ ําหนด เชน
1. กรณีระบุจํานวนผูเขาแขงขันชัดเจน เชน ทีม 2 คน ทีม 3 คน หรือ 40 คน ตองสงผูเขา
แขงขันครบตามจํานวน
2. กรณีระบุจํานวนผูเขาแขงขันเปนขั้นต่ํา ขั้นสูง เชน ทีม 7-10 คน ตองสงผูเ ขาแขงขัน
ไมต่ํากวา 7 คน ไมเกิน 10 คน เปนตน
3. กรณีระบุผเู ขาแขงขันเฉพาะขั้นสูง เชน ไมเกิน 30 คน จะสงเทาไหรก็ได แตไมเกิน
30 คน เปนตน
หากสงผูเ ขาแขงขันไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์การแขงขัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายกนก ปนตบแตง)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
โทร/โทรสาร 0 3242 7027
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