
 

ค ำช้ีแจง 

กำรประกวด/แข่งขนักำรประกวด/แข่งขนัทักษะทำงวชิำกำรทักษะทำงวชิำกำร    

งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ คร้ังที่ 6655  ประจ ำปีกำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ  22555588  

กำรศึกษำพเิศษ (กำรศึกษำพเิศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)โรงเรียนเรียนร่วม)  

  
แนวทำงกำรด ำเนินกำร มดีังนี้  
  1.  กำรคัดเลอืกตัวแทนในระดับเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ 
      1.1  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (สพป.) ด ำเนินกำรคดัเลือกตวัแทนนักเรียนพิกำร
เรียนร่วม ระดบัประถมศึกษำ โรงเรียนทุกสังกดั และมธัยมศึกษำตอนตน้โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ
(สังกดั สพฐ.) โดยแบ่งตำมเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ 183 เขต 
      1.2  ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (สพม.) ด ำเนินกำรคดัเลือกตวัแทนนกัเรียนพิกำร
เรียนร่วม ในระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ (ยกเวน้โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ(สังกดั สพฐ.) และระดบั
มธัยมศึกษำตอนปลำย โรงเรียนทุกสังกดัรวมทั้งมธัยมศึกษำตอนปลำยโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 
สังกัด สพฐ.  โดยแบ่งตำมเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเดิม 183 เขต ทั้งน้ี ไม่จ  ำเป็นต้องส่งตวัแทน 
ใหค้รบตำมจ ำนวนโซนก็ได ้โรงเรียนแต่ละแห่งตอ้งสังกดัโซนเพียง 1 โซนเท่ำนั้น 
 2.  กำรด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน  ให้ สพป. และ สพม. ทุกแห่ง จดักำรแข่งขนัในระดบัเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ โดยประสำนงำนกบัศูนยก์ำรศึกษำพิเศษประจ ำจงัหวดันั้น ๆ เพื่อวำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกนั
ทั้งน้ี ให้สถำนศึกษำท่ีจะส่งนกัเรียนเขำ้แข่งขนั จดัส่งรำยช่ือนกัเรียนไปยงั สพป.และ สพม. ท่ีเป็นเจำ้ภำพ
จดักำรแข่งขนั 
 3.  กำรส่งรำยช่ือนักเรียนเพื่อเข้ำร่วมกำรแข่งขันในระดับภูมิภำค ให้ สพป. และ สพม. ทุกแห่ง  
เป็นผูด้  ำเนินกำรคดัเลือกตวัแทนของเขตพื้นท่ี ท่ีไดค้ะแนนระดบัเหรียญทองล ำดบัท่ี 1 (คะแนนร้อยละ 80 
ข้ึนไป) ทั้งประเภทเด่ียวและประเภททีม เพียงล ำดบัเดียวเท่ำนั้น 
 4.  โรงเรียนจดักำรเรียนร่วมท่ีจะส่งนักเรียนเขำ้ร่วมกำรแข่งขนั จะตอ้งเตรียมเอกสำร/หลกัฐำน 
ยืนยนัควำมพิกำรน ำมำแสดงต่อคณะกรรมกำรจดักำรแข่งขนัในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
และระดบัภูมิภำค ในวนัท่ีเขำ้แข่ง ดงัน้ี 

4.1  บุคคลทีม่ีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น ใหแ้นบเอกสำร ในขอ้ 1) หรือขอ้ 2) และขอ้ 3)  
1) ใบรับรองแพทยจ์ำกสถำนพยำบำลของรัฐหรือสมุดประจ ำตวัคนพิกำรหรือ 

บตัรประจ ำตวัคนพิกำร  
2) ผลกำรคดักรองตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ปี 2556 (ประกำศคณะกรรมกำร

พิจำรณำให้คนพิกำรไดรั้บสิทธิช่วยเหลือทำงกำรศึกษำ เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีกำร กำรรับรองบุคคลของ
สถำนศึกษำวำ่เป็นคนพิกำร ฉบบัปี พ.ศ.2556) 

3) แผนกำรจดักำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) ปีกำรศึกษำ 2558 
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4.2  บุคคลทีม่ีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยนิ ใหแ้นบเอกสำร ในขอ้ 1) หรือขอ้ 2) และขอ้ 3) 
1) ใบรับรองแพทยจ์ำกสถำนพยำบำลของรัฐหรือสมุดประจ ำตวัคนพิกำรหรือ 

บตัรประจ ำตวัคนพิกำร  
2) ผลกำรคดักรองตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ปี 2556 (ประกำศคณะกรรมกำร

พิจำรณำให้คนพิกำรไดรั้บสิทธิช่วยเหลือทำงกำรศึกษำ เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีกำร กำรรับรองบุคคลของ
สถำนศึกษำวำ่เป็นคนพิกำร ฉบบัปี พ.ศ.2556) 

3) แผนกำรจดักำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) ปีกำรศึกษำ 2558  
4.3  บุ คคลที่ มี ควำมบกพ ร่องทำงสติ ปัญญ ำ  ให้ แนบ เอกสำร ในข้อ  1) ห รือข้อ  2 )  

และขอ้ 3) 
1) ใบ รับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลของรัฐห รือสมุดประจ ำตัวคนพิกำรหรือ  

บตัรประจ ำตวัคนพิกำร  
2) ผลกำรคดักรองตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ปี 2556 (ประกำศคณะกรรมกำร

พิจำรณำให้คนพิกำรไดรั้บสิทธิช่วยเหลือทำงกำรศึกษำ เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีกำร กำรรับรองบุคคลของ
สถำนศึกษำวำ่เป็นคนพิกำร ฉบบัปี พ.ศ.2556) และผลกำรวดัระดบั IQ.จำกสถำนพยำบำลของรัฐ  ระดบั IQ 
ต ่ำกวำ่  70  

3) แผนกำรจดักำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) ปีกำรศึกษำ 2558  
4.4  บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย หรือกำรเคลื่อนไหวหรือสุขภำพ ให้แนบเอกสำร  

ในขอ้ 1) หรือขอ้ 2) และขอ้ 3) 
1) ใบรับรองแพทยจ์ำกสถำนพยำบำลของรัฐหรือสมุดประจ ำตวัคนพิกำรหรือบตัร

ประจ ำตวัคนพิกำร  
2) ผลกำรคดักรองตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ปี 2556 (ประกำศคณะกรรมกำร

พิจำรณำให้คนพิกำรไดรั้บสิทธิช่วยเหลือทำงกำรศึกษำ เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีกำร กำรรับรองบุคคลของ
สถำนศึกษำวำ่เป็นคนพิกำร ฉบบัปี พ.ศ.2556) 

3) แผนกำรจดักำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) ปีกำรศึกษำ 2558  
4.5  บุคคลทีม่ีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ใหแ้นบเอกสำร ในขอ้ 1) หรือขอ้ 2) และขอ้ 3 

1) ใบรับรองแพทยจ์ำกสถำนพยำบำลของรัฐหรือสมุดประจ ำตวัคนพิกำรหรือบตัร
ประจ ำตวัคนพิกำร  

2) ผลกำรคดักรองตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ปี 2556 (ประกำศคณะกรรมกำร
พิจำรณำให้คนพิกำรไดรั้บสิทธิช่วยเหลือทำงกำรศึกษำ เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีกำร กำรรับรองบุคคลของ
สถำนศึกษำวำ่เป็นคนพิกำร ฉบบัปี พ.ศ.2556) 

3) แผนกำรจดักำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) ปีกำรศึกษำ 2558 
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4.6  บุคคลออทสิติก ใหแ้นบเอกสำร ในขอ้ 1) หรือขอ้ 2) และขอ้ 3) 
1) ใบรับรองแพทยจ์ำกสถำนพยำบำลของรัฐหรือสมุดประจ ำตวัคนพิกำรหรือ 

บตัรประจ ำตวัคนพิกำร  
2) ผลกำรคดักรองตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ปี 2556 (ประกำศคณะกรรมกำร

พิจำรณำให้คนพิกำรไดรั้บสิทธิช่วยเหลือทำงกำรศึกษำ เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีกำร กำรรับรองบุคคลของ
สถำนศึกษำวำ่เป็นคนพิกำร ฉบบัปี พ.ศ.2556) 

3) แผนกำรจดักำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) ปีกำรศึกษำ 2558 
 5. ให้โรงเรียนตรวจสอบรำยกำรเอกสำรตำมแบบตรวจสอบรำยกำรเอกสำร/หลกัฐำน ของผูเ้ขำ้
แข่งขนัท่ีแนบทำ้ยเกณฑ์กำรประกวด/แข่งขนัน้ี โดยให้น ำฉบับส ำเนำที่รับรองส ำเนำพร้อมฉบับจริงมำแสดง
ในวนัแขง่ขนั ทั้งระดบัเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และระดบัภูมิภำค 
 6. รำยกำรแข่งขันท่ีมีกำรแข่งขันประเภททีมทุกรำยกำรจะต้องเป็นนักเรียนท่ีมำจำกโรงเรียน
เดียวกนัเท่ำนั้น 
 

...................................................... 
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สรุปจ ำนวนกจิกรรมกำรประกวด/แข่งขนัทักษะวชิำกำร  
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 65 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

กำรศึกษำพเิศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จ ำนวนกจิกรรมหลกั กจิกรรมย่อย 
1.กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 1 4 
2.กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม 1 3 
3.กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 8 18 
4.กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 3 36 

รวม 13 61 
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เกณฑ์กำรประกวด/แข่งขันกำรประกวด/แข่งขันทกัษะวชิำกำร ทกัษะวชิำกำร   

งำนศิลปหัตถกรรมงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน นักเรียน คร้ังที ่คร้ังที ่6655  ประจ ำปีกำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ  22555588      

กำรศึกษำพเิศษ (กำรศึกษำพเิศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)โรงเรียนเรียนร่วม)   
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ล ำดบัที ่ ช่ือกจิกรรม ระดบัช้ัน/คดัเลอืกโดย ประเภท ประเภทควำมพกิำร หมำยเหตุ 

1 กำรแข่งขนักำรจดัท ำ ป. 4-6 ม.1-3 ม.1-3 ม.4-6 ทีม บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 4 กิจกรรมยอ่ย 

 หนงัสือเล่มเลก็ สพป. สพป. สพม. สพม. (3 คน)   

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม 

ล ำดบัที ่ ช่ือกจิกรรม ระดบัช้ัน/คดัเลอืกโดย ประเภท ประเภทควำมพกิำร หมำยเหตุ 

2 กำรประกวดมำรยำท ป.1-6 - -  ทีม -บกพร่องทำงกำรไดย้นิ แข่งขนั 

 งำมอยำ่งไทย สพป.    (2 คน) -บกพร่องทำงสติปัญญำ แยกประเภท 

       -บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ควำมพิกำร 

        3  กิจกรรมยอ่ย 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 

ล ำดบัที ่ ช่ือกจิกรรม ระดบัช้ัน/คดัเลอืกโดย ประเภท ประเภทควำมพกิำร หมำยเหตุ 

3 กำรแข่งขนักำรท ำอำหำร ป.1-6 - -  ทีม -บกพร่องทำงสติปัญญำ  แข่งขนั 

  สพป.    (3 คน) -บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ แยกประเภท 

        ควำมพิกำร 

        2 กิจกรรมยอ่ย 

4 กำรแข่งขนักำร ป.1-6 - -  ทีม -บกพร่องทำงสติปัญญำ  แข่งขนั 

 ประดิษฐง์ำนใบตอง สพป.    (3 คน) -บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ แยกประเภท 

 ประเภทบำยศรี       ควำมพิกำร 

 ปำกชำม       2 กิจกรรมยอ่ย 

5 กำรแข่งขนั ป.1-6 - -  ทีม -บกพร่องทำงสติปัญญำ  แข่งขนั 

 กำรประดิษฐข์องใช ้ สพป.    (3 คน) -บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ แยกประเภท 

 จำกเศษวสัดุเหลือใช ้       ควำมพิกำร 

        2 กิจกรรมยอ่ย 
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ล ำดบัที ่ ช่ือกจิกรรม ระดบัช้ัน/คดัเลอืกโดย ประเภท ประเภทควำมพกิำร หมำยเหตุ 

6 กำรแข่งขนั ป.1-6 - -  ทีม -บกพร่องทำงสติปัญญำ  แข่งขนั 

 กำรประดิษฐข์องเล่น สพป.    (3 คน) -บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ แยกประเภท 

 จำกเศษวสัดุเหลือใช ้       ควำมพิกำร 

        2 กิจกรรมยอ่ย 

7 กำรแข่งขนักำรร้อยมำลยั ป.1-6 - -  ทีม -บกพร่องทำงสติปัญญำ  แข่งขนั 

 ดอกไมส้ด สพป.    (3 คน) -บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ แยกประเภท 

        ควำมพิกำร 

        2 กิจกรรมยอ่ย 

8 กำรแข่งขนักำรวำดภำพ ไม่ก ำหนดระดบัชั้น ไม่ก ำหนดระดบัชั้น ทีม -บกพร่องทำงสติปัญญำ แข่งขนั 

 ดว้ยโปรแกรม  Paint สพป. สพม. (2 คน) -บกพร่องทำงร่ำงกำยฯ แยกประเภท 

       -บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ควำมพิกำร 

        6 กิจกรรมยอ่ย 

9 กำรแข่งขนั ป.1-6 - -  ทีม -บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 1 กิจกรรมยอ่ย 

 กำรจดัสวนถำดแบบช้ืน สพป.    (3 คน)   

10 กำรแข่งขนั ป.1-6 - -  ทีม -บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 1 กิจกรรมยอ่ย 

 กำรจดัสวนถำดแบบแหง้ สพป.    (3 คน)   
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

ล ำดบัที ่ ช่ือกจิกรรม ระดบัช้ัน/คดัเลอืกโดย ประเภท ประเภทควำมพกิำร หมำยเหตุ 

11 กำรแข่งขนั ป.1-6 ม.1-3 ม.1-3  เด่ียว -บกพร่องทำงกำรไดย้นิ แข่งขนั 

 กำรวำดภำพระบำยสี สพป. สพป. สพม.   -บกพร่องทำงสติปัญญำ แยกประเภท 

       -บกพร่องทำงร่ำงกำยฯ ควำมพิกำร 

       -บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 15 กิจกรรมยอ่ย 

       -ออทิสติก  

12 กำรประกวดกำรขบัร้อง ป.1-6 ม.1-3 ม.1-3 ม.4-6 เด่ียว -บกพร่องทำงกำรเห็น แข่งขนั 

 เพลงไทยลูกทุ่ง สพป. สพป. สพม. สพม.  -บกพร่องทำงสติปัญญำ แยกประเภท 

       -บกพร่องทำงร่ำงกำยฯ ควำมพิกำร 

       -บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 20 กิจกรรมยอ่ย 

 
 

     -ออทิสติก  

13 กำรแข่งขนักำรเตน้ ป.1-6    ทีม -บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 1 กิจกรรมยอ่ย 

 หำงเคร่ืองประกอบเพลง สพป.    (5-7 คน)   
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
 

1. กำรแข่งขนักำรจัดท ำหนังสือเล่มเลก็ 
1. คุณสมบัตผู้ิเข้ำแข่งขัน 

1.1  นกัเรียนระดบัชั้น ป. 4-6   ม. 1-3  และ ม. 4-6 
  1.2  นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

            1.3   มีเอกสำรยนืยนัควำมพิกำร 
2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 

2.1  แข่งขนัเป็นทีม ทีมละ  3  คน  จะเป็นชำยลว้นหรือหญิงลว้น หรือคละชำยหญิงก็ได ้ 
  2.2  แข่งขนัแยกระดบัชั้น 
  2.3  จ ำนวนผูเ้ขำ้แข่งขนั 
 2.3.1  นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ระดบัชั้น ป. 4-6  ทุกสงักดั  จ ำนวน   3  คน 
 2.3.2  นักเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ระดับชั้น ม. 1-3 โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ  
สงักดั สพฐ. จ ำนวน   3  คน  
 2.3.3  นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ระดบัชั้น ม. 1-3  ทุกสังกดั (ยกเวน้โรงเรียนขยำยโอกำส
ทำงกำรศึกษำ สงักดั สพฐ.) จ ำนวน   3  คน  
 2.3.4  นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ระดบัชั้น ม. 4-6  ทุกสงักดั จ ำนวน  3  คน  

3. วธีิด ำเนินกำรและรำยละเอยีดหลกัเกณฑ์กำรแข่งขัน 
  3.1  ส่งรำยช่ือผูเ้ขำ้แข่งขนัและครูผูฝึ้กสอน  
  3.2  ผูเ้ขำ้แข่งขนัตอ้งพร้อมในสถำนท่ีแข่งขนัก่อนกำรแข่งขนัไม่น้อยกวำ่  10  นำที และผูเ้ขำ้แข่งขนั
ตอ้งอยูใ่นสนำมแข่งขนัครบทีม ตั้งแต่เร่ิมกำรแข่งขนัจนถึงส้ินสุดเวลำกำรแข่งขนั 
  3.3  กรอบเร่ืองคณะกรรมกำรจะแจง้ใหท้รำบในวนัแข่งขนั 
  3.4  รูปแบบของหนงัสือเล่มเลก็ 
 3. 4.1  ใชก้ระดำษ  100  ปอนด ์ ขนำด  A4  พบัคร่ึง 
 3. 4.2  ใช้สีไม้เท่ำนั้น 
 3. 4.3  เน้ือหำไม่นอ้ยกวำ่   8  หนำ้ 
 3. 4.4  เป็นเร่ืองท่ีแต่งข้ึนเองหรือดดัแปลงมำจำกเร่ืองท่ีมีอยูเ่ดิมก็ได ้
 3. 4.5  ขนำดและรูปแบบของตวัอกัษรมีขนำดโตพอสมควรเหมำะแก่วยั 
 3. 4.6  มีภำพประกอบระบำยสีสวยงำม 
  3.5   ผลงำนทั้งหมดจะไม่ส่งคืน 
  3.6   ก ำหนดเวลำ  6   ชัว่โมง 
  3.7   อุปกรณ์ในกำรจดัท ำใหผู้เ้ขำ้แข่งขนัจดัเตรียมมำเอง 
  3.8   ป้ำยช่ือโรงเรียนเตรียมมำเอง 

4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน  (100  คะแนน) แบ่งเป็น   
      4.1  กำรวำงแผน  ท ำโครงร่ำงงำนเขียนไดเ้หมำะสมเป็นระบบ   10  คะแนน 
     4.2  ควำมสวยงำมของรูปเล่ม     15  คะแนน 
      4.3  เน้ือหำสำระ                     20  คะแนน 
      4.4  ขนำดตวัอกัษร      10  คะแนน 
                 4.5  ภำพประกอบสวยงำมและเหมำะสมกบัเร่ือง   15  คะแนน 
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     4.6  ภำษำถูกตอ้งเหมำะสมกบัระดบัของผูจ้ดัท ำ   20  คะแนน 
      4.7  ช่ือเร่ืองสมัพนัธ์กบัเน้ือเร่ือง    10  คะแนน 
5.  เกณฑ์กำรตดัสิน   

คณะกรรมกำรตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตำมเกณฑ ์ ดงัน้ี 
ร้อยละ 80-100       ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79       ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69       ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้  ่ำกวำ่ร้อยละ  60     ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมกำรจะเห็นเป็นอยำ่งอ่ืน 

                       กำรตดัสินของคณะกรรมกำรถือเป็นส้ินสุด 
6. คณะกรรมกำรกำรแข่งขัน  จ ำนวน  3  คน 

           6.1 คุณสมบัตขิองคณะกรรมกำร 
                        6.1.1  เป็นครูกำรศึกษำพิเศษ  หรือผูท่ี้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเก่ียวกบักำรศึกษำพิเศษ เป็นอยำ่งดี  

      จำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
                        6.1.2  เป็นศึกษำนิเทศกท่ี์รับผิดชอบกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ 
                       6.1.3 เป็นครูท่ีจดักำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
                 6.2 ข้อควรค ำนึง 
                     6.2.1  กรรมกำรตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถำนศึกษำของตนเขำ้แข่งขนั 
                      6.2.2  กรรมกำรท่ีมำจำกครูผูส้อนควรแต่งตั้งใหต้ดัสินในระดบัชั้นท่ีท ำกำรสอน 

                      6.2.3  กรรมกำรควรมำจำกส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษ และหน่วยงำนอ่ืน 
                                ท่ีเก่ียวขอ้ง 

          6.2.4 กรรมกำรควรให้ขอ้เสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนท่ีได้รับกำรคดัเลือกเป็นตวัแทนของ 
                                               เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ หรือของภูมิภำค ในส่วนท่ีนกัเรียนยงัไม่สำมำรถปฏิบติัไดเ้ตม็ท่ี            
                 6.3 สถำนที ่   พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม 

หมำยเหตุ 
  ในกรณีท่ีมีผูช้นะล ำดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ำกนั ใหพิ้จำรณำเกณฑก์ำรใหค้ะแนนขอ้ท่ี 4.3 ผูใ้ดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 4.3 
มำกกวำ่ถือเป็นผูช้นะ  แต่ถำ้คะแนนขอ้ท่ี 4.3 เท่ำกนัอีก ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลำก 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม 

2. กำรประกวดมำรยำทงำมอย่ำงไทย 

    1.คุณสมบัตผู้ิเข้ำแข่งขัน 
    1.1 นกัเรียนระดบัชั้น ป.1-6 

                     1.2 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรไดย้นิ  บกพร่องทำงสติปัญญำ  และบกพร่องทำงกำรเรียนรู้  
     1.3  มีเอกสำรยนืยนัควำมพิกำร 

 2.ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
      2.1   แข่งขนัเป็นทีม ทีมละ 2 คน (ประกอบดว้ยนกัเรียนชำย 1 คน และนกัเรียนหญิง 1 คน)   

    2.2   แข่งขนัแยกประเภทควำมพิกำร 
      2.3   จ ำนวนผูเ้ขำ้แขง่ขนั  ระดบัชั้น ป. 1-6 ทุกสงักดั 
   2.3.1 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรไดย้นิ   จ ำนวน  2  คน 

2.3.2 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ   จ ำนวน  2  คน 
   2.3.3 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้   จ ำนวน  2  คน 
 3.วธีิด ำเนินกำรและรำยละเอยีดหลกัเกณฑ์กำรแข่งขัน 
        3.1   ส่งรำยช่ือนกัเรียนผูเ้ขำ้แข่งขนัและช่ือครูผูฝึ้กสอน  

3.2   ผูเ้ขำ้แข่งขนัตอ้งพร้อมในสถำนท่ีแข่งขนัก่อนกำรแข่งขนัไม่น้อยกว่ำ  10  นำที และผูเ้ขำ้แข่งขนั
ตอ้งอยูใ่นสนำมแข่งขนัครบทีม ตั้งแต่เร่ิมกำรแข่งขนัจนถึงส้ินสุดเวลำกำรแข่งขนั 

       3.3   ประกวด 2 ประเภท คือ กำรกรำบแบบเบญจำงคประดิษฐ ์ และกำรไหวผู้ใ้หญ่ในท่ำยนืและนัง่ 
  3.4   แต่งกำยดว้ยชุดนกัเรียน 
  3.5   ใชเ้กณฑข์องกรมส่งเสริมวฒันธรรม 
                    3.6   ติดป้ำยช่ือ – สกลุ  โรงเรียน  จงัหวดัและสงักดั ของผูเ้ขำ้แข่งขนั  เขียนตวับรรจงชดัเจน   (น ำมำเอง) 
 4.เกณฑ์กำรให้คะแนน (100  คะแนน ) แบ่งเป็น 
   4.1  ควำมถูกตอ้งและสวยงำม   50 คะแนน 
   4.2  ควำมพร้อมเพรียง    25 คะแนน 
   4.3  บุคลิกภำพ     25 คะแนน 

5.  เกณฑ์กำรตดัสิน   
                    คณะกรรมกำรตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตำมเกณฑ ์ ดงัน้ี 

ร้อยละ 80-100       ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79       ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69       ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้  ่ำกวำ่ร้อยละ  60    ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมกำรจะเห็นเป็นอยำ่งอ่ืน 
กำรตดัสินของคณะกรรมกำรถือเป็นส้ินสุด 

6. คณะกรรมกำรกำรแข่งขัน  จ ำนวน  3  คน 
6.1 คุณสมบัตขิองคณะกรรมกำร 
       6.1.1 เป็นครูกำรศึกษำพิเศษ  หรือผูท่ี้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเก่ียวกบักำรศึกษำพิเศษ เป็นอยำ่งดี  
               จำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
       6.1.2  เป็นศึกษำนิเทศกท่ี์รับผิดชอบกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ 
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       6.1.3  เป็นครูท่ีจดักำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สงัคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม 

  6.2 ข้อควรค ำนึง 
       6.2.1 กรรมกำรตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถำนศึกษำของตนเขำ้แข่งขนั 
       6.2.2 กรรมกำรท่ีมำจำกครูผูส้อนควรแต่งตั้งใหต้ดัสินในระดบัชั้นท่ีท ำกำรสอน 
       6.2.3 กรรมกำรควรมำจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษ และหน่วยงำนอ่ืน 
               ท่ีเก่ียวขอ้ง 

         6.2.4 กรรมกำรควรให้ขอ้เสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนท่ีได้รับกำรคดัเลือกเป็นตวัแทนของ 
                                               เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ หรือของภูมิภำค ในส่วนท่ีนกัเรียนยงัไม่สำมำรถปฏิบติัไดเ้ตม็ท่ี            

6.3 สถำนที ่    พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม 
หมำยเหตุ 

  ในกรณีท่ีมีผูช้นะล ำดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ำกนั ใหพิ้จำรณำเกณฑก์ำรใหค้ะแนนขอ้ท่ี 4.1 ผูใ้ดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 4.1 
มำกกวำ่ถือเป็นผูช้นะ  แต่ถำ้คะแนนขอ้ท่ี 4.1 เท่ำกนัอีก ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลำก 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี
 

3.  กำรแข่งขนักำรท ำอำหำร 

1. คุณสมบัตผู้ิเข้ำแข่งขัน 
1.1 นกัเรียนระดบัชั้น ป.1-6 

  1.2 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ และบกพร่องทำงกำรเรียนรู้  
  1.3 มีเอกสำรยนืยนัควำมพิกำร 

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
2.1  แข่งขนัเป็นทีม ทีมละ 3 คน  จะเป็นชำยลว้นหรือหญิงลว้น หรือคละชำยหญิงก็ได ้ 

    2.2  แข่งขนัแยกประเภทควำมพิกำร 
   2.3  จ ำนวนผูเ้ขำ้แข่งขนั  ระดบัชั้น ป.1-6  ทุกสงักดั 
   2.3.1 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ   จ ำนวน  3  คน 

2.3.2 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ จ ำนวน  3  คน 
3.  วธีิด ำเนินกำรและรำยละเอยีดหลกัเกณฑ์กำรแข่งขัน 

  3.1 ส่งรำยช่ือนกัเรียนผูเ้ขำ้แข่งขนัและช่ือครูผูฝึ้กสอน  
  3.2 ผูเ้ขำ้แข่งขนัตอ้งพร้อมในสถำนท่ีแข่งขนัก่อนกำรแข่งขนัไม่นอ้ยกวำ่  10  นำที และผูเ้ขำ้แข่งขนัตอ้ง
อยูใ่นสนำมแข่งขนัครบทีม ตั้งแต่เร่ิมกำรแข่งขนัจนถึงส้ินสุดเวลำกำรแข่งขนั 
  3.3 จดัท ำอำหำรคำว (อำหำรจำนเดียว) และอำหำรหวำน อยำ่งละ  1  ชนิด 

3.4 ส่ิงท่ีเตรียมมำล่วงหนำ้ได ้เช่น เคร่ืองปรุง ถำดใส่อำหำร อุปกรณ์ในกำรประกอบอำหำร 
  3.5 ในกำรท ำอำหำรคำวและอำหำรหวำนใหป้ฏิบติัในเวลำทุกขั้นตอน  
  3.6 ส่งเอกสำรให้กรรมกำร  3  ชุด  ในวนัแข่งขนั  ซ่ึงมีขอ้มูลประกอบดว้ย  แนวควำมคิด   ควำมเป็นมำของ
อำหำร   พร้อมทั้ งเคร่ืองปรุง  วิธีกำรท ำ  เคล็ดลับควำมอร่อย  จ ำนวนผูรั้บประทำน พร้อมรำคำทุนและรำคำจ ำหน่ำย 
ประโยชน์ท่ีนกัเรียนและผูเ้ก่ียวขอ้งไดรั้บพร้อมภำพประกอบ  เพ่ือพิจำรณำเผยแพร่ 
  3.7 จดัอุปกรณ์หรือเสริมคุณค่ำอำหำรไดต้ำมควำมเหมำะสม 
  3.8 เตรียมผลงำนจดัโชว ์1 ชุด  และส ำหรับกรรมกำร 1 ชุด  

3.9 จดัท ำป้ำยรำคำจ ำหน่ำยใหช้ดัเจน 
3.10 เวลำท่ีใชใ้นกำรแข่งขนั  3 ชัว่โมง 

  3.11  ติดป้ำยช่ือ – สกุล  โรงเรียน  จังหวดั และสังกัด ของผู ้เข้ำแข่งขัน  เขียนตัวบรรจงชัดเจน และจัด
แสดงผลงำนในท่ีท่ีเตรียมไว ้(น ำมำเอง) 

4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน  (100  คะแนน)  แบ่งเป็น 
  4.1  กำรเตรียมอุปกรณ์     10   คะแนน 

4.2  ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค ์    10   คะแนน 
4.3  ลกัษณะอำหำรและกำรตกแต่งน่ำรับประทำน        10   คะแนน 

  4.4  รสชำติของอำหำร     20   คะแนน 
  4.5  ถูกหลกัโภชนำกำรและอนำมยั    20   คะแนน 

4.6  ควำมเหมำะสมของภำชนะใส่อำหำร จ ำนวนผูรั้บประทำน 
      พร้อมรำยกำรรำคำทุนและรำคำจ ำหน่ำย   10   คะแนน 

  4.7  งำนเสร็จทนัเวลำท่ีก ำหนด    10   คะแนน 
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  4.8  ควำมสะอำดบริเวณปฏิบติังำน    5   คะแนน 
  4.9  ควำมประหยดั       5   คะแนน 

5.  เกณฑ์กำรตดัสิน   
คณะกรรมกำรตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตำมเกณฑ ์ ดงัน้ี 

ร้อยละ 80-100    ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79    ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69    ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้  ่ำกวำ่ร้อยละ  60  ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมกำรจะเห็นเป็นอยำ่งอ่ืน 
กำรตดัสินของคณะกรรมกำรถือเป็นส้ินสุด 

6. คณะกรรมกำรกำรแข่งขัน   จ ำนวน  3  คน 
                6.1 คุณสมบัตขิองคณะกรรมกำร 

       6.1.1 เป็นครูกำรศึกษำพิเศษ  หรือผูท่ี้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเก่ียวกบักำรศึกษำพิเศษ เป็นอยำ่งดี  
               จำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
       6.1.2 เป็นศึกษำนิเทศกท่ี์รับผิดชอบกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ 
       6.1.3 เป็นครูท่ีจดักำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี 
               กลุ่มวชิำคหกรรม 

               6.2 ข้อควรค ำนึง 
      6.2.1 กรรมกำรตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถำนศึกษำของตนเขำ้แข่งขนั 
      6.2.2 กรรมกำรท่ีมำจำกครูผูส้อนควรแต่งตั้งใหต้ดัสินในระดบัชั้นท่ีท ำกำรสอน 
      6.2.3 กรรมกำรควรมำจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษ และหน่วยงำนอ่ืน 
               ท่ีเก่ียวขอ้ง 

      6.2.4 กรรมกำรควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนท่ีได้รับกำรคดัเลือกเป็นตัวแทนของ 
                                             เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ หรือของภูมิภำค ในส่วนท่ีนกัเรียนยงัไม่สำมำรถปฏิบติัไดเ้ตม็ท่ี            
              6.3 สถำนที ่     หอ้งประชุมหรืออำคำรเอนกประสงค ์ 

หมำยเหตุ 
  ในกรณีท่ีมีผูช้นะล ำดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ำกนั ใหพิ้จำรณำเกณฑก์ำรใหค้ะแนนขอ้ท่ี 4.5 ผูใ้ดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 4.5 
มำกกวำ่ถือเป็นผูช้นะ  แต่ถำ้คะแนนขอ้ท่ี 4.5 เท่ำกนัอีก ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลำก 
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4. กำรแข่งขนักำรประดิษฐ์งำนใบตอง ประเภทบำยศรีปำกชำม 

 1.  คุณสมบัตผู้ิเข้ำแข่งขัน 
1.1 นกัเรียนระดบัชั้น ป.1-6 

              1.2 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ  และบกพร่องทำงกำรเรียนรู้  
         1.3  มีเอกสำรยนืยนัควำมพิกำร 

2.   ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
2.1   แข่งขนัเป็นทีม ทีมละ 3 คน  จะเป็นชำยลว้นหรือหญิงลว้น หรือคละชำยหญิงก็ได ้ 
2.2   แข่งขนัแยกประเภทควำมพิกำร  

   2.3  จ ำนวนผูเ้ขำ้แข่งขนั  ระดบัชั้น ป.1-6 ทุกสงักดั 
   2.3.1 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ   จ ำนวน  3  คน 
   2.3.2 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ จ ำนวน  3  คน 

3.  วธีิด ำเนินกำรและรำยละเอยีดหลกัเกณฑ์กำรแข่งขัน 
3.1  ส่งรำยช่ือผูเ้ขำ้แข่งขนัและครูผูฝึ้กสอน  
3.2 ผูเ้ขำ้แข่งขนัตอ้งพร้อมในสถำนท่ีแข่งขนัก่อนกำรแข่งขนัไม่นอ้ยกวำ่  10  นำที และผูเ้ขำ้แข่งขนัตอ้ง

อยูใ่นสนำมแข่งขนัครบทีม ตั้งแต่เร่ิมกำรแข่งขนัจนถึงส้ินสุดเวลำกำรแข่งขนั 
  3.3  ผู ้เข้ำแข่ งขันต้องจัด เต รียมวัส ดุ   อุปกรณ์   ส ำห รับกำรประดิษฐ์พ ำนบำยศ รีป ำกชำม                         
จ ำนวน  1  ชุด  มำใหพ้ร้อม 
  3.4  ไม่อนุญำตให้ตัดหรือประกอบตกแต่งอุปกรณ์ ท่ีใช้ในกำรประดิษฐ์มำก่อนกำรแข่งขัน  
(หำกกรรมกำรตดัสินตรวจพบจะถูกตดัสิทธ์ิออกจำกกำรแข่งขันทนัท)ี 
  3.5  ไม่ใชโ้ฟมและพลำสติกเป็นองคป์ระกอบ 
  3.6  แสดงกำรคิดรำคำทุน  รำคำจ ำหน่ำยไวท่ี้โตะ๊แข่งขนั 
  3.7  เวลำท่ีใชใ้นกำรแข่งขนั  3  ชัว่โมง 
  3.8  ติดป้ำยช่ือ – สกุล  โรงเรียน  จังหวดัและสังกัด ของผูเ้ข้ำแข่งขนั  เขียนตวับรรจงชัดเจน  และ 
จดัแสดงผลงำนในท่ีท่ีเตรียมไว ้(น ำมำเอง) 

4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน  (100  คะแนน) แบ่งเป็น  
  4.1  เตรียมวสัดุ  อุปกรณ์  เหมำะสมกบักำรใชง้ำน   10   คะแนน 
  4.2  มีกระบวนกำรท ำงำนเป็นทีม     10   คะแนน 
  4.3  ปฏิบติังำนถูกตอ้งตำมขั้นตอน      5   คะแนน 

4.4  มีกำรท ำควำมสะอำดใบตองอยำ่งถูกวธีิฉีกใบตองเหมำะสมกบังำน  5   คะแนน 
  4.5  ผลงำนถูกตอ้งตำมประเภทท่ีก ำหนด       5   คะแนน 
  4.6  รูปทรงและขนำดเหมำะสม        5   คะแนน 
  4.7  ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค ์     15    คะแนน 
  4.8  ควำมประณีตสวยงำม      15   คะแนน 
  4.9  ผลงำนสมบูรณ์จดัตกแต่งเคร่ืองบูชำครบถว้น   10   คะแนน 
  4.10  แสดงกำรคิดรำคำทุน  รำคำจ ำหน่ำยไวท่ี้โตะ๊แข่งขนั     10   คะแนน 

4.11  กำรจดัเก็บ  ท ำควำมสะอำดอุปกรณ์และสถำนท่ี      5   คะแนน 
4.12  ท ำงำนเสร็จภำยในเวลำท่ีก ำหนด      5   คะแนน 
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5.  เกณฑ์กำรตดัสิน   

คณะกรรมกำรตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตำมเกณฑ ์ ดงัน้ี 
ร้อยละ 80-100 ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้  ่ำกวำ่ร้อยละ  60 ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมกำรจะเห็นเป็นอยำ่งอ่ืน 
กำรตดัสินของคณะกรรมกำรถือเป็นส้ินสุด 

6. คณะกรรมกำรกำรแข่งขัน  จ ำนวน  3  คน 
  6.1 คุณสมบัตขิองคณะกรรมกำร 

6.1.1 เป็นครูกำรศึกษำพิเศษ  หรือผูท่ี้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเก่ียวกบักำรศึกษำพิเศษ เป็นอยำ่งดี  
           จำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
6.1.2 เป็นศึกษำนิเทศกท่ี์รับผิดชอบกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ 
6.1.3 เป็นครูท่ีจดักำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี       

(กลุ่มวชิำคหกรรม) 
                6.2 ข้อควรค ำนึง 

      6.2.1 กรรมกำรตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถำนศึกษำของตนเขำ้แข่งขนั 
      6.2.2 กรรมกำรท่ีมำจำกครูผูส้อนควรแต่งตั้งใหต้ดัสินในระดบัชั้นท่ีท ำกำรสอน 
      6.2.3 กรรมกำรควรมำจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษ และหน่วยงำนอ่ืน 
               ท่ีเก่ียวขอ้ง 

       6.2.4 กรรมกำรควรให้ขอ้เสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนท่ีได้รับกำรคดัเลือกเป็นตวัแทนของ 
                                               เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ หรือของภูมิภำค ในส่วนท่ีนกัเรียนยงัไม่สำมำรถปฏิบติัไดเ้ตม็ท่ี            
                 6.3 สถำนที ่ หอ้งประชุมหรืออำคำรเอนกประสงค ์ 

หมำยเหตุ 
  ในกรณีท่ีมีผูช้นะล ำดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ำกนั ใหพิ้จำรณำเกณฑก์ำรใหค้ะแนนขอ้ท่ี 4.7 ผูใ้ดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 4.7 
มำกกวำ่ถือเป็นผูช้นะ  แต่ถำ้คะแนนขอ้ท่ี 4.7 เท่ำกนัอีก ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลำก 
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5.  กำรแข่งขนักำรประดิษฐ์ของใช้จำกเศษวสัดุเหลอืใช้ 

1.  คุณสมบัตผู้ิเข้ำแข่งขัน 
1.1 นกัเรียนระดบัชั้น ป.1-6 

              1.2 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ  และบกพร่องทำงกำรเรียนรู้   
  1.3  มีเอกสำรยนืยนัควำมพิกำร 

2.   ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
2.1   แข่งขนัเป็นทีม ทีมละ 3 คน จะเป็นชำยลว้นหรือหญิงลว้น หรือคละชำยหญิงก็ได ้ 
2.2   แข่งขนัแยกประเภทควำมพิกำร 

   2.3   จ ำนวนผูเ้ขำ้แข่งขนั   ระดบัชั้น ป.1-6 ทุกสงักดั 
   2.3.1 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ   จ ำนวน  3  คน 

2.3.2 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ จ ำนวน  3  คน 
3.   วธีิด ำเนินกำรและรำยละเอยีดหลกัเกณฑ์กำรแข่งขัน 

3.1  ส่งรำยช่ือผูเ้ขำ้แข่งขนัและครูผูฝึ้กสอน  
3.2  ผูเ้ขำ้แข่งขนัตอ้งพร้อมในสถำนท่ีแข่งขนัก่อนกำรแข่งขนัไม่น้อยกวำ่  10  นำที และผูเ้ขำ้แข่งขนั

ตอ้งอยูใ่นสนำมแข่งขนัครบทีม ตั้งแต่เร่ิมกำรแข่งขนัจนถึงส้ินสุดเวลำกำรแข่งขนั 
     3.3  กำรเตรียมวสัดุ / อุปกรณ์ 
   3.3.1  วสัดุท่ีใชใ้นกำรปฏิบติังำนใหผู้แ้ข่งขนัจดัเตรียมมำใหพ้ร้อม 
   3.3.2  ไม่อนุญำตใหผู้เ้ขำ้แขง่ขนั  เจำะ  ตดั  ตกแต่งวสัดุท่ีจะน ำมำใชป้ระดิษฐก่์อน 
กำรแข่งขนั  (หำกกรรมกำรตดัสินตรวจพบจะถูกตดัสิทธ์ิออกจำกกำรแข่งขนัทนัท)ี 

  3.4   ประดิษฐข์องใชจ้ำกวสัดุเหลือใชไ้ม่จ ำกดัชนิด  รูปแบบอิสระ 
  3.5   ประดิษฐง์ำนเป็นของใช ้ท่ีสำมำรถน ำไปใชไ้ดจ้ริง 
         3.6   เวลำท่ีใชใ้นกำรแข่งขนั  3  ชัว่โมง 
  3.7   ใหแ้สดงรำคำทุนและรำคำจ ำหน่ำยไวท่ี้โตะ๊แข่งขนั 
  3.8   ส่งใบงำนแสดงขั้นตอนกำรปฏิบติั 
  3.9   ติดป้ำยช่ือ – สกลุ  โรงเรียน จงัหวดัและสงักดั ของผูเ้ขำ้แข่งขนั  เขียนตวับรรจงชดัเจน  และ 
จดัแสดงผลงำนในท่ีท่ีเตรียมไว ้(น ำมำเอง) 

4.   เกณฑ์กำรให้คะแนน  (100  คะแนน) แบ่งเป็น 
  4.1   กำรเตรียมงำน        20  คะแนน 
   4.1.1  กำรเตรียมวสัดุอุปกรณ์    10   คะแนน 

4.1.2  กำรวำงแผนกำรท ำงำนล่วงหนำ้   
  4.1.2.1  มีใบงำนแสดงขั้นตอนกำรปฏิบติั             5   คะแนน 
  4.1.2.2  กำรคิดตน้ทุน – ก ำไร  รำคำจ ำหน่ำย    5   คะแนน 
4.2   กระบวนกำรท ำงำน        40  คะแนน 

    4.2.1  กำรร่วมมือในกำรท ำงำน  10   คะแนน 
4.2.2  ปฏิบติัตำมขั้นตอนท่ีวำงแผนไดถู้กตอ้ง 10   คะแนน 
4.2.3  ควำมประหยดัและคุม้ค่ำ  10   คะแนน 
4.2.4  ควำมสะอำดบริเวณท่ีปฏิบติังำน    5   คะแนน 
4.2.5  กำรใชแ้ละกำรเก็บอุปกรณ์    5   คะแนน 
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4.3   ผลงำน        40  คะแนน 

   4.3.1  ควำมประณีต   คงทน   สวยงำม   10   คะแนน 
4.3.2  ควำมคิดสร้ำงสรรค ์    15   คะแนน 
4.3.3  ประโยชน์กำรใชง้ำน    10   คะแนน 
4.3.4  ผลงำนถูกตอ้งตำมขั้นตอนในใบงำน      5   คะแนน 

5.  เกณฑ์กำรตดัสิน   
คณะกรรมกำรตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตำมเกณฑ ์ ดงัน้ี 

ร้อยละ 80-100    ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79    ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69    ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้  ่ำกวำ่ร้อยละ  60 ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมกำรจะเห็นเป็นอยำ่งอ่ืน 
กำรตดัสินของคณะกรรมกำรถือเป็นส้ินสุด 

6. คณะกรรมกำรกำรแข่งขัน  จ ำนวน  3  คน 
6.1 คุณสมบัตขิองคณะกรรมกำร 

6.1.1 เป็นครูกำรศึกษำพิเศษ  หรือผูท่ี้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเก่ียวกบักำรศึกษำพิเศษ เป็นอยำ่งดี  
        จำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
6.1.2 เป็นศึกษำนิเทศกท่ี์รับผิดชอบกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ 
6.1.3 เป็นครูท่ีจดักำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี                
         กลุ่มวชิำกำรงำนอำชีพ 

                 6.2 ข้อควรค ำนึง 
       6.2.1 กรรมกำรตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถำนศึกษำของตนเขำ้แข่งขนั 
       6.2.2 กรรมกำรท่ีมำจำกครูผูส้อนควรแต่งตั้งใหต้ดัสินในระดบัชั้นท่ีท ำกำรสอน 
       6.2.3 กรรมกำรควรมำจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษ และหน่วยงำนอ่ืน 
               ท่ีเก่ียวขอ้ง 

      6.2.4 กรรมกำรควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนท่ีได้รับกำรคดัเลือกเป็นตัวแทนของ 
                                             เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ หรือของภูมิภำค ในส่วนท่ีนกัเรียนยงัไม่สำมำรถปฏิบติัไดเ้ตม็ท่ี            
               6.3 สถำนที ่   หอ้งท่ีไม่มีเสียงรบกวนจำกภำยนอก  

หมำยเหตุ 
  ในกรณีท่ีมีผูช้นะล ำดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ำกนั ใหพิ้จำรณำเกณฑก์ำรใหค้ะแนนขอ้ท่ี 4.2 ผูใ้ดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 4.2 
มำกกวำ่ถือเป็นผูช้นะ  แต่ถำ้คะแนนขอ้ท่ี 4.2 เท่ำกนัอีก ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลำก 
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6. กำรแข่งขนักำรประดิษฐ์ของเล่นจำกเศษวสัดุเหลอืใช้ 

1.  คุณสมบัตผู้ิเข้ำแข่งขัน 
1.1 นกัเรียนระดบัชั้น ป.1-6 

              1.2 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ  และบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 
  1.3  มีเอกสำรยนืยนัควำมพิกำร 

2.   ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
2.1   แข่งขนัเป็นทีม ทีมละ 3 คน  จะเป็นชำยลว้นหรือหญิงลว้น หรือคละชำยหญิงก็ได ้ 
2.2   แข่งขนัแยกประเภทควำมพิกำร  

   2.3   จ ำนวนผูเ้ขำ้แข่งขนั   ระดบัชั้น ป.1-6 ทุกสงักดั 
   2.3.1 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ จ ำนวน  3  คน 

2.3.2 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ จ ำนวน  3  คน 
3.   วธีิด ำเนินกำรและรำยละเอยีดหลกัเกณฑ์กำรแข่งขัน 

      3.1  ส่งรำยช่ือผูเ้ขำ้แข่งขนัและครูผูฝึ้กสอน 
  3.2 ผูเ้ขำ้แข่งขนัตอ้งพร้อมในสถำนท่ีแข่งขนัก่อนกำรแข่งขนัไม่นอ้ยกวำ่  10  นำที และผูเ้ขำ้แข่งขนัตอ้ง

อยูใ่นสนำมแข่งขนัครบทีม ตั้งแต่เร่ิมกำรแข่งขนัจนถึงส้ินสุดเวลำกำรแข่งขนั  
     3.3   กำรเตรียมวสัดุ / อุปกรณ์ 

   3.3.1   ผูแ้ข่งขนัตอ้งเตรียมจดัหำวสัดุเหลือใช ้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่ำงๆ  และน ำมำเองทั้งหมด 
   3.3.2   ประดิษฐข์องเล่นจำกวสัดุเหลือใชเ้หลือใชไ้ม่จ ำกดัชนิด รูปแบบอิสระ 
   3.3.3   ไม่อนุญำตใหผู้เ้ขำ้แข่งขนั  เจำะ  ตดั  ตกแต่งวสัดุท่ีจะน ำมำใชป้ระดิษฐก่์อนกำร
แข่งขนั  (หำกกรรมกำรตดัสินตรวจพบจะถูกตดัสิทธ์ิออกจำกกำรแข่งขันทนัท)ี 

3.4    ใหป้ระดิษฐโ์ดยเนน้กำรประหยดั  ไม่ตกแต่งดว้ยวสัดุรำคำแพง 
  3.5    ใหแ้สดงรำคำทุนและรำคำจ ำหน่ำยไวท่ี้โตะ๊แข่งขนั 
   3.6    เวลำท่ีใชใ้นกำรแข่งขนั  3   ชัว่โมง 
  3.7    ส่งใบงำนแสดงขั้นตอนกำรปฏิบติั 
  3.8     ติดป้ำยช่ือ – สกุล  โรงเรียน จงัหวดัและสังกดั ของผูเ้ขำ้แข่งขนั  เขียนตวับรรจงชดัเจน  และจดั
แสดงผลงำนในท่ีท่ีเตรียมไว ้(น ำมำเอง) 

 4.   เกณฑ์กำรให้คะแนน (100 คะแนน) แบ่งเป็น 
  4.1   กำรเตรียมงำน        20  คะแนน  
   4.1.1  กำรเตรียมวสัดุอุปกรณ์    10  คะแนน 

4.1.2  กำรวำงแผนกำรท ำงำนล่วงหนำ้    
  4.1.2.1  มีใบงำนแสดงขั้นตอนกำรปฏิบติั    5  คะแนน 
  4.1.2.2  กำรคิดตน้ทุน – ก ำไร  รำคำจ ำหน่ำย     5  คะแนน 

  4.2   กระบวนกำรท ำงำน        40  คะแนน 
   4.2.1  กำรร่วมมือในกำรท ำงำน   10   คะแนน 

4.2.2  ปฏิบติัตำมขั้นตอนท่ีวำงแผนไดถู้กตอ้ง  10   คะแนน 
4.2.3  ควำมประหยดัและคุม้ค่ำ   10   คะแนน 
4.2.4  ควำมสะอำดบริเวณท่ีปฏิบติังำน       5   คะแนน 
4.2.5  กำรใชแ้ละกำรเก็บอุปกรณ์     5   คะแนน 
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4.3   ผลงำน        40  คะแนน 

   4.3.1  ควำมประณีต   คงทน   สวยงำม   10  คะแนน 
4.3.2  ควำมคิดสร้ำงสรรค ์    15  คะแนน 
4.3.3  ประโยชน์กำรใชง้ำน    10  คะแนน 
4.3.4  ผลงำนถูกตอ้งตำมขั้นตอนในใบงำน      5  คะแนน 

5.  เกณฑ์กำรตดัสิน   
คณะกรรมกำรตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตำมเกณฑ ์ ดงัน้ี 

ร้อยละ 80-100    ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79    ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69    ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้  ่ำกวำ่ร้อยละ  60 ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมกำรจะเห็นเป็นอยำ่งอ่ืน 
กำรตดัสินของคณะกรรมกำรถือเป็นส้ินสุด 

6. คณะกรรมกำรกำรแข่งขัน  จ ำนวน  3  คน 
6.1 คุณสมบัตขิองคณะกรรมกำร 

6.1.1 เป็นครูกำรศึกษำพิเศษ  หรือผูท่ี้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเก่ียวกบักำรศึกษำพิเศษ เป็นอยำ่งดี  
        จำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
6.1.2 เป็นศึกษำนิเทศกท่ี์รับผิดชอบกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ 
6.1.3 เป็นครูท่ีจดักำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี              
         (กลุ่มวชิำกำรงำนอำชีพ) 

              6.2 ข้อควรค ำนึง 
       6.2.1 กรรมกำรตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถำนศึกษำของตนเขำ้แข่งขนั 
      6.2.2 กรรมกำรท่ีมำจำกครูผูส้อนควรแต่งตั้งใหต้ดัสินในระดบัชั้นท่ีท ำกำรสอน 
       6.2.3 กรรมกำรควรมำจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษ และหน่วยงำนอ่ืน 
               ท่ีเก่ียวขอ้ง 

       6.2.4 กรรมกำรควรให้ขอ้เสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนท่ีได้รับกำรคดัเลือกเป็นตวัแทนของ 
                                             เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ หรือของภูมิภำค ในส่วนท่ีนกัเรียนยงัไม่สำมำรถปฏิบติัไดเ้ตม็ท่ี            
               6.3 สถำนที ่   พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม 

หมำยเหตุ 
  ในกรณีท่ีมีผูช้นะล ำดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ำกนั ใหพิ้จำรณำเกณฑก์ำรใหค้ะแนนขอ้ท่ี 4.2 ผูใ้ดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 4.2 
มำกกวำ่ถือเป็นผูช้นะ  แต่ถำ้คะแนนขอ้ท่ี 4.2 เท่ำกนัอีก ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลำก 
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7.  กำรแข่งขนักำรร้อยมำลยัดอกไม้สด 

1.  คุณสมบัตผู้ิเข้ำแข่งขัน 
 1.1 นกัเรียนระดบัชั้น ป.1-6 

  1.2 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ  และบกพร่องทำงกำรเรียนรู้  
   1.3  มีเอกสำรยนืยนัควำมบกพร่อง 

2.   ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
2.1   แข่งขนัเป็นทีม ทีมละ 3 คน  จะเป็นชำยลว้นหรือหญิงลว้น หรือคละชำยหญิงก็ได ้
2.2   แข่งขนัแยกประเภทควำมพิกำร  

   2.3   จ ำนวนผูเ้ขำ้แข่งขนั   ระดบัชั้น ป.1-6 ทุกสงักดั 
2.3.1 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ   จ ำนวน  3  คน 
2.3.2 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ จ ำนวน  3  คน 

3.  วธีิด ำเนินกำรและรำยละเอยีดหลกัเกณฑ์กำรแข่งขัน 
  3.1  ส่งรำยช่ือนกัเรียนท่ีเขำ้แข่งขนัและช่ือครูฝึกสอน 
  3.2 ผูเ้ขำ้แข่งขนัตอ้งพร้อมในสถำนท่ีแข่งขนัก่อนกำรแข่งขนัไม่นอ้ยกวำ่  10  นำที และผูเ้ขำ้แข่งขนัตอ้ง
อยูใ่นสนำมแข่งขนัครบทีม ตั้งแต่เร่ิมกำรแข่งขนัจนถึงส้ินสุดเวลำกำรแข่งขนั  
  3.3  ผูเ้ขำ้แข่งขนัตอ้งจดัเตรียมวสัดุ  อุปกรณ์ส ำหรับกำรร้อยมำลยัดอกไมส้ดมำเอง  เตรียมให ้พร้อมก่อน 
กำรแข่งขนั 

3.3.1  ร้อยมำลยัดอกไมส้ดเป็นมำลยัขอ้มือมีเสน้ผำ่นศูนยก์ลำงไม่นอ้ยกวำ่  6  น้ิว  วดัจำกขอบ 
ดำ้นนอก 
   3.3.2  ใชม้ำลยัซีกรัดตวัขอ้ต่อมำลยักบัอุบะ 
   3.3.3  ตวัมำลยัและส่วนประกอบของตวัมำลยัตอ้งท ำดว้ยดอกไมส้ดและวสัดุธรรมชำติเท่ำนั้น 

3.4   แต่งกำยดว้ยชุดนกัเรียน 
  3.5  ใชด้อกไมส้ดตำมควำมเหมำะสม  ไม่จ ำกดัรูปแบบในกำรท ำ 

3.6  วสัดุทุกชนิดให้น ำมำจดั  ตกแต่งในวนัแข่งขนั  ใชว้สัดุธรรมชำติ  ไม่อนุญำตให้ตดัตกแต่ง   กลีบ
หรือส่วนประกอบอ่ืน ๆ มำก่อนกำรแข่งขนั  ยกเวน้ดอกรักหรือดอกพดุ 
  3.7  ไม่ใชโ้ฟม  พลำสติก  เสน้ลวดเป็นองคป์ระกอบ 
  3.8  แสดงกำรคิดรำคำทุน  รำคำจ ำหน่ำยไวท่ี้โตะ๊แข่งขนั 
  3.9  น ำผลงำนท่ีส ำเร็จบรรจุลงในถุงพลำสติก  ติดป้ำยช่ือ – สกลุ  โรงเรียน  จงัหวดัและสังกดั ของผูเ้ขำ้
แข่งขนั  เขียนตวับรรจงชดัเจน  แลว้น ำไปจดัแสดงผลงำนในท่ีท่ีจดัเตรียมไว ้(น ำมำเอง) 

3.10  เวลำท่ีใชใ้นกำรแข่งขนั  3  ชัว่โมง 
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4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน (100  คะแนน)  แบ่งเป็น 

  4.1  กำรเตรียมวสัดุอุปกรณ์        10  คะแนน 
   4.1.1  กำรเตรียมอุปกรณ์ท่ีใชเ้หมำะสมกบังำน        5  คะแนน 
   4.1.2  จดัวำงวสัดุอุปกรณ์เป็นระเบียบ         5  คะแนน 
  4.2  ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค ์      15  คะแนน 
   4.2.1  กำรใชว้สัดุสร้ำงควำมสวยงำมของมำลยั        5  คะแนน 
   4.2.2  ลวดลำยของมำลยัมีระดบัของควำมยำก        5  คะแนน 
   4.2.3  มีควำมสำมำรถประกอบตวัมำลยัไดผ้ลงำนท่ีดี  5  คะแนน 
  4.3  ควำมส ำเร็จของผลงำน        20  คะแนน 
   4.3.1  ผลงำนเสร็จทนัเวลำ          10  คะแนน 
   4.3.2  ผลงำนถูกตอ้งตำมเกณฑท่ี์ก ำหนด        10  คะแนน 
  4.4  ควำมประหยดั        10  คะแนน 
   4.4.1  ประมำณกำรใชว้สัดุเพียงพอเหมำะสมกบังำน     5   คะแนน 
   4.4.2  กำรใชว้สัดุทดแทนเหมำะสมกบังำน                   5   คะแนน 
  4.5  ควำมประณีตสวยงำม        25  คะแนน 
   4.5.1  ผลงำนมีควำมประณีต  ขนำดเหมำะสม         10   คะแนน 
   4.5.2  ผลงำนสวยงำมคงทน           10   คะแนน 
   4.5.3  วธีิกำรน ำเสนอผลงำน             5   คะแนน 
  4.6  ควำมสะอำดเรียบร้อยในกำรปฏิบติังำน              10  คะแนน 
   4.6.1  บริเวณท่ีปฏิบติังำนไม่สกปรกเลอะเทอะ           5   คะแนน 
   4.6.2  เตรียมถุงด ำใส่ขยะของตนเอง            5   คะแนน 
  4.7  กำรคิดรำยกำรวสัดุอุปกรณ์รำคำทุนและกำรจ ำหน่ำย     10  คะแนน 
   4.7.1  มีรำยกำรวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นงำนมำลยัของตน      5  คะแนน 
   4.7.2  กำรคิดรำคำทุนและจ ำหน่ำยเหมำะสมกบัผลงำน   5  คะแนน 

5.  เกณฑ์กำรตดัสิน   
คณะกรรมกำรตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตำมเกณฑ ์ ดงัน้ี 

ร้อยละ 80-100       ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79       ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69       ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้  ่ำกวำ่ร้อยละ  60     ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมกำรจะเห็นเป็นอยำ่งอ่ืน 
กำรตดัสินของคณะกรรมกำรถือเป็นส้ินสุด 

6. คณะกรรมกำรกำรแข่งขัน จ ำนวน  3  คน 
6.1 คุณสมบัตขิองคณะกรรมกำร 

6.1.1  เป็นครูกำรศึกษำพิเศษ  หรือผูท่ี้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเก่ียวกบักำรศึกษำพิเศษ เป็นอยำ่งดี  
         จำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
6.1.2 เป็นศึกษำนิเทศกท่ี์รับผิดชอบกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ 
6.1.3 เป็นครูท่ีจดักำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี              
           (กลุ่มวชิำคหกรรม) 
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                6.2 ข้อควรค ำนึง 

       6.2.1 กรรมกำรตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถำนศึกษำของตนเขำ้แข่งขนั 
       6.2.2 กรรมกำรท่ีมำจำกครูผูส้อนควรแต่งตั้งใหต้ดัสินในระดบัชั้นท่ีท ำกำรสอน 
       6.2.3 กรรมกำรควรมำจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษ และหน่วยงำนอ่ืน 
               ท่ีเก่ียวขอ้ง 

       6.2.4 กรรมกำรควรให้ขอ้เสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนท่ีได้รับกำรคดัเลือกเป็นตวัแทนของ 
                                              เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ หรือของภูมิภำค ในส่วนท่ีนกัเรียนยงัไม่สำมำรถปฏิบติัไดเ้ตม็ท่ี            
                6.3 สถำนที ่ พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม 
 

หมำยเหตุ 
  ในกรณีท่ีมีผูช้นะล ำดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ำกนั ใหพิ้จำรณำเกณฑก์ำรใหค้ะแนนขอ้ท่ี 4.5 ผูใ้ดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 4.5 
มำกกวำ่ถือเป็นผูช้นะ  แต่ถำ้คะแนนขอ้ท่ี 4.5 เท่ำกนัอีก ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลำก 
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8. กำรแข่งขนักำรวำดภำพด้วยโปรแกรม Paint 

 1. คุณสมบัตผู้ิเข้ำแข่งขัน 
  1.1  ไม่ก ำหนดระดบัชั้น 

                1.2  นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ  บกพร่องทำงร่ำงกำยฯ และบกพร่องทำงกำรเรียนรู้  
          1.3  มีเอกสำรยนืยนัควำมบกพร่อง 

 2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
  2.1   แข่งขนัทีม ทีมละ 2 คน จะเป็นชำยลว้นหรือหญิงลว้น หรือคละชำยหญิงก็ได ้
  2.2   แข่งขนัแยกประเภทควำมพิกำร 
  2.3   จ ำนวนผูเ้ขำ้แข่งขนั  ระดบัชั้นประถมศึกษำทุกสงักดัและมธัยมศึกษำตอนตน้โรงเรียนขยำยโอกำส
ทำงกำรศึกษำ สงักดั สพฐ. 
   2.3.1 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ   จ ำนวน  2  คน 
   2.3.2 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย ฯ   จ ำนวน  2  คน 
   2.3.3 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้   จ ำนวน  2  คน 
    2.4   จ ำนวนผูเ้ขำ้แข่งขนั   ระดบัชั้นมธัยมศึกษำตอนตน้ทุกสังกดั (ยกเวน้มธัยมศึกษำตอนตน้โรงเรียน
ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ สงักดั สพฐ.) และมธัยมศึกษำตอนปลำยทุกสงักดั 

2.4.1 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ   จ ำนวน  2  คน 
   2.4.2 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย ฯ   จ ำนวน  2  คน 
   2.4.3 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้   จ ำนวน  2  คน 
 3. วธีิด ำเนินกำรและรำยละเอยีดหลกัเกณฑ์กำรแข่งขัน 

        3.1  ส่งรำยช่ือผูเ้ขำ้แข่งขนัพร้อมครูผูฝึ้กสอน 
   3.2  ผูเ้ขำ้แข่งขนัตอ้งพร้อมในสถำนท่ีแข่งขนัก่อนกำรแข่งขนัไม่น้อยกว่ำ  10  นำที และผูเ้ขำ้แข่งขนั

ตอ้งอยูใ่นสนำมแข่งขนัครบทีม ตั้งแต่เร่ิมกำรแข่งขนัจนถึงส้ินสุดเวลำกำรแข่งขนั 
      3.3 โปรแกรมวำดภำพท่ีใชใ้นกำรแข่งขนั (ใชโ้ปรแกรม Paint) 
      3.4  คอมพิวเตอร์ท่ีใชแ้ข่งขนั รองรับระบบปฏิบติักำร Windows 2007 ไม่มีกำรเช่ือมโยงระบบ เครือข่ำย 
โดยเด็ดขำด 
     3.5  หัวขอ้เร่ืองท่ีใช้ในกำรแข่งขนัให้คณะกรรมกำรตดัสิน ก ำหนด 6 เร่ือง แลว้ให้ตวัแทนนักเรียน 
จบัฉลำกในวนัแข่งขนั เพียง 1 เร่ือง  
             3.6 เวลำท่ีใชใ้นกำรแข่งขนั  3   ชัว่โมง 
      3.7 ติดป้ำยช่ือ – สกุล  โรงเรียน  จังหวดัและสังกัด ของผูเ้ข้ำแข่งขัน  เขียนตัวบรรจงชัดเจน  และ 
จดัแสดงผลงำนในท่ีท่ีเตรียมไว ้(น ำมำเอง) 
 4.เกณฑ์กำรให้คะแนน (100 คะแนน)  แบ่งเป็น 
   4.1   ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค ์    20 คะแนน 
  4.2   ควำมสวยงำม      20 คะแนน 
  4.3   กระบวนกำรท ำงำนเป็นทีม    20 คะแนน 
  4.4   ควำมถูกตอ้งและควำมสมบูรณ์ของเน้ือหำ   20 คะแนน 
  4.5   กำรจดัองคป์ระกอบของงำน    20 คะแนน 
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5.  เกณฑ์กำรตดัสิน   

คณะกรรมกำรตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตำมเกณฑ ์ ดงัน้ี 
ร้อยละ 80-100      ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79      ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69      ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้  ่ำกวำ่ร้อยละ  60    ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมกำรจะเห็นเป็นอยำ่งอ่ืน 
กำรตดัสินของคณะกรรมกำรถือเป็นส้ินสุด 

 6. คณะกรรมกำรกำรแข่งขัน จ ำนวน 3 คน 
6.1 คุณสมบัตขิองคณะกรรมกำร 

6.1.1   เป็นครูกำรศึกษำพิเศษ  หรือผูท่ี้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเก่ียวกบักำรศึกษำพิเศษ เป็นอยำ่งดี  
           จำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
6.1.2 เป็นศึกษำนิเทศกท่ี์รับผิดชอบกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ 
6.1.3 เป็นครูท่ีจดักำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี 
          (วชิำคอมพิวเตอร์) 

                6.2 ข้อควรค ำนึง 
6.2.1 กรรมกำรตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถำนศึกษำของตนเขำ้แข่งขนั 
6.2.2 กรรมกำรท่ีมำจำกครูผูส้อนควรแต่งตั้งใหต้ดัสินในระดบัชั้นท่ีท ำกำรสอน 
6.2.3 กรรมกำรควรมำจำกส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษ และหน่วยงำนอ่ืน 

 ท่ีเก่ียวขอ้ง 
         6.2.4 กรรมกำรควรให้ขอ้เสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนท่ีได้รับกำรคดัเลือกเป็นตวัแทนของ 
                                       เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ หรือของภูมิภำค ในส่วนท่ีนกัเรียนยงัไม่สำมำรถปฏิบติัไดเ้ตม็ท่ี            

               6.3 สถำนที ่  หอ้งท่ีไม่มีเสียงรบกวนจำกภำยนอก (หอ้งคอมพิวเตอร์) 
หมำยเหตุ 

  ในกรณีท่ีมีผูช้นะล ำดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ำกนั ใหพิ้จำรณำเกณฑก์ำรใหค้ะแนนขอ้ท่ี 4.3 ผูใ้ดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 4.3 
มำกกวำ่ถือเป็นผูช้นะ  แต่ถำ้คะแนนขอ้ท่ี 4.3 เท่ำกนัอีก ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลำก 
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9. กำรแข่งขนักำรจัดสวนถำดแบบช้ืน  

1.  คุณสมบัตผู้ิเข้ำแข่งขัน 
1.1 นกัเรียนระดบัชั้น ป.1-6  

  1.2  นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้  
  1.3  มีเอกสำรยนืยนัควำมบกพร่อง 

2.   ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
       2.1   แข่งขนัเป็นทีม ทีมละ 3 คน  จะเป็นชำยลว้นหรือหญิงลว้น หรือคละชำยหญิงก็ได ้
  2.2   นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ระดบัชั้น ป.1-6 ทุกสงักดั จ ำนวน  3  คน 

3.  วธีิด ำเนินกำรและรำยละเอยีดหลกัเกณฑ์กำรแข่งขัน 
  3.1  ส่งรำยช่ือผูเ้ขำ้แข่งขนัและครูผูฝึ้กสอน  
                 3.2  ผูเ้ขำ้แข่งขนัตอ้งพร้อมในสถำนท่ีแข่งขนัก่อนกำรแข่งขนัไม่น้อยกวำ่  10  นำที และผูเ้ขำ้แข่งขนั
ตอ้งอยูใ่นสนำมแข่งขนัครบทีม ตั้งแต่เร่ิมกำรแข่งขนัจนถึงส้ินสุดเวลำกำรแข่งขนั 
  3.3  ผูเ้ขำ้แข่งขนัตอ้งเตรียมวสัดุอุปกรณ์กำรแข่งขนัมำเอง  ไดแ้ก่ 
   3.3.1  อุปกรณ์กำรเขียนแบบ  1  ชุด 
   3.3.2  พนัธ์ุไมว้สัดุประกอบ 
   3.3.3  ภำชนะท่ีใชจ้ดั 
   3.3.4  ภำชนะฉีดน ้ ำ 
  3.4  ให้ผูเ้ขำ้แข่งขนัเขียนแบบกำรจดัสวนให้เสร็จก่อนลงมือจดั  โดยคณะกรรมกำรจดัเตรียมกระดำษ
เขียนแบบไวใ้หทุ้กทีม 
  3.5  ลกัษณะของภำชนะท่ีใชเ้ป็นจำนรองกระถำงทรงกลมชนิดเคลือบหรือไม่เคลือบก็ได ้ ขนำดเส้น
ผำ่นศูนยก์ลำง  11 – 15  น้ิว 

    3.6 พนัธ์ุไมแ้ละวสัดุประกอบ 
             3.6.1  เป็นพนัธ์ุไมท่ี้ใชจ้ดัสวนถำดแบบช้ืน  ไม่ต ่ำกวำ่  3  ชนิด 
            3.6.2  วสัดุประกอบ  เช่น  หิน  กรวด  ไม ้ หรืออ่ืน ๆ ให้ค  ำนึงถึงควำมหลำกหลำยไม่จ ำกดั
ควำมคิดสร้ำงสรรค ์ (ยอ้มสีได)้ 
             3.6.3  วสัดุปลูก  มีควำมเหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตของพนัธ์ุไม ้

     3.7  อุปกรณ์ท่ีคณะกรรมกำรจดัให ้
             3.7.1  โตะ๊  เกำ้อ้ี  ทีมละ  1  ชุด 
             3.7.2  กระดำษเขียนแบบกำรจดัสวน 
      3.8  ติดป้ำยช่ือ – สกลุ  โรงเรียน  จงัหวดัและสงักดั ของผูเ้ขำ้แข่งขนั  เขียนตวับรรจงชดัเจน   (น ำมำเอง) 
   3.9  เวลำในกำรแข่งขนั  2  ชัว่โมง  (รวมเวลำท่ีใชเ้ขียนแบบ)   ห้ำมเขียนแบบมำล่วงหน้ำ 

4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน  (100  คะแนน) แบ่งเป็น   
  4.1  กำรเตรียมงำน        20  คะแนน 
   4.1.1  กำรเขียนแบบ   10  คะแนน 
   4.1.2  กำรเลือกใชพ้นัธ์ุไม ้ วสัดุ  10  คะแนน 
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  4.2  กระบวนกำรท ำงำน        30  คะแนน 
   4.2.1  ขั้นตอนในกำรปฏิบติังำน  10  คะแนน 
   4.2.2  ควำมร่วมมือในกำรท ำงำน  10  คะแนน 
   4.2.3  ท ำงำนทนัตำมก ำหนดเวลำ  10  คะแนน 
  4.3  ผลงำน         50  คะแนน 
   4.3.1  ควำมประณีต     10  คะแนน 
   4.3.2  ควำมสมดุล    10  คะแนน 
   4.3.3  ควำมกลมกลืนและสวยงำม  15  คะแนน 
   4.3.4  ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค ์  15  คะแนน 

5.  เกณฑ์กำรตดัสิน   
คณะกรรมกำรตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตำมเกณฑ ์ ดงัน้ี 

ร้อยละ 80-100        ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79       ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69       ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้  ่ำกวำ่ร้อยละ  60 ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมกำรจะเห็นเป็นอยำ่งอ่ืน 

                            กำรตดัสินของคณะกรรมกำรถือเป็นส้ินสุด 
6.  คณะกรรมกำรกำรแข่งขัน  จ ำนวน  3  คน 

6.1 คุณสมบัตขิองคณะกรรมกำร 
6.1.1 เป็นครูกำรศึกษำพิเศษ  หรือผูท่ี้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเก่ียวกบักำรศึกษำพิเศษ เป็นอยำ่งดี  
        จำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
6.1.2 เป็นศึกษำนิเทศกท่ี์รับผิดชอบกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ 
6.1.3 เป็นครูท่ีจดักำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี 

(กลุ่มกำรงำนอำชีพ) 
6.2 ข้อควรค ำนึง 
       6.2.1 กรรมกำรตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถำนศึกษำของตนเขำ้แข่งขนั 
       6.2.2 กรรมกำรท่ีมำจำกครูผูส้อนควรแต่งตั้งใหต้ดัสินในระดบัชั้นท่ีท ำกำรสอน 
       6.2.3 กรรมกำรควรมำจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษ และหน่วยงำนอ่ืน 
               ท่ีเก่ียวขอ้ง 

       6.2.4 กรรมกำรควรให้ขอ้เสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนท่ีได้รับกำรคดัเลือกเป็นตวัแทนของ 
                                              เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ หรือของภูมิภำค ในส่วนท่ีนกัเรียนยงัไม่สำมำรถปฏิบติัไดเ้ตม็ท่ี            
                        6.3 สถำนที ่    หอ้งท่ีไม่มีเสียงรบกวนจำกภำยนอก หรือ สถำนท่ีท่ีเหมำะสม 

หมำยเหตุ 
  ในกรณีท่ีมีผูช้นะล ำดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ำกนั ใหพิ้จำรณำเกณฑก์ำรใหค้ะแนนขอ้ท่ี 4.3 ผูใ้ดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 4.3 
มำกกวำ่ถือเป็นผูช้นะ  แต่ถำ้คะแนนขอ้ท่ี 4.3 เท่ำกนัอีก ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลำก 
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10. กำรแข่งขนักำรจัดสวนถำดแบบแห้ง  
 

1.  คุณสมบัตผู้ิเข้ำแข่งขัน 
1.1 นกัเรียนระดบัชั้น ป.1-6 

  1.2  นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้  
  1.3  มีเอกสำรยนืยนัควำมบกพร่อง 

2.   ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
2.1   แข่งขนัเป็นทีม ทีมละ 3 คน  จะเป็นชำยลว้นหรือหญิงลว้น หรือคละชำยหญิงก็ได ้

  2.2   จ ำนวนผูเ้ขำ้แข่งขนั   ระดบัชั้น ป.1-6 ทุกสงักดั 
   2.2.1 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้   จ ำนวน  3  คน 

3.  วธีิด ำเนินกำรและรำยละเอยีดหลกัเกณฑ์กำรแข่งขัน 
  3.1  ส่งรำยช่ือผูเ้ขำ้แข่งขนัและครูผูฝึ้กสอน  
  3.2  ผูเ้ขำ้แข่งขนัตอ้งพร้อมในสถำนท่ีแข่งขนัก่อนกำรแข่งขนัไม่น้อยกว่ำ  10  นำที และผูเ้ขำ้แข่งขนั
ตอ้งอยูใ่นสนำมแข่งขนัครบทีม ตั้งแต่เร่ิมกำรแข่งขนัจนถึงส้ินสุดเวลำกำรแข่งขนั 
  3.3  ผูเ้ขำ้แข่งขนัตอ้งเตรียมวสัดุอุปกรณ์ 
   3.3.1  อุปกรณ์กำรเขียนแบบ  1  ชุด 
   3.3.2  พนัธ์ุไม ้ วสัดุประกอบ 
   3.3.3  ภำชนะท่ีใช ้
   3.3.4  ภำชนะฉีดน ้ ำ 
  3.4  ใหผู้เ้ขำ้แข่งขนัเขียนแบบกำรจดัสวนใหเ้สร็จก่อนลงมือจดั  โดยกรรมกำรจะจดัเตรียมกระดำษเขียน
แบบไวใ้หทุ้กทีม 
  3.5  ลกัษณะของภำชนะใหเ้ป็นจำนรองกระถำงเป็นดินเผำทรงกลม  ขนำดเสน้ผำ่นศูนยก์ลำง  11 – 15  น้ิว 
  3.6  พนัธ์ุไมแ้ละวสัดุประกอบ 
   3.6.1  พนัธ์ุไมเ้ป็นพนัธ์ุไมท่ี้จดัสวนถำดแหง้ไม่ต ่ำกวำ่  3  ชนิด 
   3.6.2  วสัดุประกอบ  เช่น  หิน  กรวด  ไม ้ หรืออ่ืน ๆ ให้ค  ำนึงถึงควำมหลำกหลำย ไม่จ ำกดั
ควำมคิดสร้ำงสรรค ์
   3.6.3  วสัดุปลูกมีควำมเหมำะสมกบักำรเจริญเติบโตของพนัธ์ุไม ้

  3.7  อุปกรณ์ท่ีคณะกรรมกำรจดัให ้
              3.7.1  โตะ๊  เกำ้อ้ี  ทีมละ  1  ชุด 
              3.7.2  กระดำษเขียนแบบกำรจดัสวน 

3.8  ติดป้ำยช่ือ – สกลุ  โรงเรียน  จงัหวดัและสงักดั  ของผูเ้ขำ้แข่งขนั  เขียนตวับรรจงชดัเจน   (น ำมำเอง) 
3.9  ใชเ้วลำในกำรแข่งขนั  2  ชัว่โมง  (รวมเวลำท่ีใชเ้ขียนแบบ) ห้ำมเขียนแบบมำล่วงหน้ำ 
 

4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน  (100  คะแนน ) แบ่งเป็น 
  4.1  กำรเตรียมงำน        20  คะแนน 
   4.1.1  กำรเขียนแบบ   10  คะแนน 
   4.1.2  กำรเลือกใชพ้นัธ์ุไม ้ วสัดุ  10  คะแนน 
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  4.2  กระบวนกำรท ำงำน        30  คะแนน 
   4.2.1  ขั้นตอนในกำรปฏิบติังำน  10  คะแนน 
   4.2.2  ควำมร่วมมือในกำรท ำงำน  10  คะแนน 
   4.2.3  ท ำงำนทนัตำมก ำหนดเวลำ  10  คะแนน 
  4.3  ผลงำน         50  คะแนน 
   4.3.1  ควำมประณีต   10  คะแนน 
   4.3.2  ควำมสมดุล    10  คะแนน 
   4.3.3  ควำมกลมกลืนและสวยงำม  15  คะแนน 
   4.3.4  ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค ์  15  คะแนน 

5.  เกณฑ์กำรตดัสิน   
คณะกรรมกำรตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตำมเกณฑ ์ ดงัน้ี 

ร้อยละ 80-100       ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79       ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69       ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้  ่ำกวำ่ร้อยละ  60    ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมกำรจะเห็นเป็นอยำ่งอ่ืน 

                            กำรตดัสินของคณะกรรมกำรถือเป็นส้ินสุด 
6. คณะกรรมกำรกำรแข่งขัน  จ ำนวน  3  คน 

                6.1 คุณสมบัตขิองคณะกรรมกำร 
6.1.1 เป็นครูกำรศึกษำพิเศษ  หรือผูท่ี้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเก่ียวกบักำรศึกษำพิเศษ เป็นอยำ่งดี  
        จำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
6.1.2 เป็นศึกษำนิเทศกท่ี์รับผิดชอบกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ 
6.1.3 เป็นครูท่ีจดักำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนกำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี 

(กลุ่มกำรงำนอำชีพ) 
                6.2 ข้อควรค ำนึง 

       6.2.1 กรรมกำรตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถำนศึกษำของตนเขำ้แข่งขนั 
       6.2.2 กรรมกำรท่ีมำจำกครูผูส้อนควรแต่งตั้งใหต้ดัสินในระดบัชั้นท่ีท ำกำรสอน 
       6.2.3 กรรมกำรควรมำจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษ และหน่วยงำนอ่ืน 
               ท่ีเก่ียวขอ้ง 

       6.2.4 กรรมกำรควรให้ขอ้เสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนท่ีได้รับกำรคดัเลือกเป็นตวัแทนของ 
                                             เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ หรือของภูมิภำค ในส่วนท่ีนกัเรียนยงัไม่สำมำรถปฏิบติัไดเ้ตม็ท่ี            
                6.3 สถำนที ่      หอ้งท่ีไม่มีเสียงรบกวนจำกภำยนอก หรือ สถำนท่ีท่ีเหมำะสม  

หมำยเหตุ 
  ในกรณีท่ีมีผูช้นะล ำดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ำกนั ใหพิ้จำรณำเกณฑก์ำรใหค้ะแนนขอ้ท่ี 4.3 ผูใ้ดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 4.3 
มำกกวำ่ถือเป็นผูช้นะ  แต่ถำ้คะแนนขอ้ท่ี 4.3 เท่ำกนัอีก ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลำก 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
 

11. กำรแข่งขนักำรวำดภำพระบำยสี 

 1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 
    1.1   นกัเรียนระดบัชั้น ป. 1-6  และ ม.1-3 

  1.2   นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรไดย้นิ บกพร่องทำงสติปัญญำ บกพร่องทำงร่ำงกำยฯ 
                        บกพร่องทำงกำรเรียนรู้  และออทิสติก 

  1.3   มีเอกสำรยนืยนัควำมบกพร่อง 

 2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
  2.1   แข่งขนัเด่ียว  
  2.2   แข่งขนัแยกประเภทควำมพิกำร 

  2.3   จ ำนวนผูเ้ขำ้แข่งขนั 
   2.3.1  ระดบัชั้น ป. 1-6  ทุกสงักดั 

        2.3.1.1 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรไดย้นิ   จ ำนวน     1     คน  
        2.3.1.2 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ  จ ำนวน     1     คน  
        2.3.1.3 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยฯ    จ ำนวน     1     คน  
        2.3.1.4 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้   จ ำนวน     1     คน  
        2.3.1.5 นกัเรียนออทิสติก   จ ำนวน     1     คน  

   2.3.2  ระดบัชั้น ม. 1-3 โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ สงักดั สพฐ.   
        2.3.2.1 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรไดย้นิ   จ ำนวน     1     คน  
        2.3.2.2 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ  จ ำนวน     1     คน  
        2.3.2.3 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยฯ    จ ำนวน     1     คน  
        2.3.2.4 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้   จ ำนวน     1     คน  
        2.3.2.5 นกัเรียนออทิสติก   จ ำนวน     1     คน  

   2.3.3  ระดบัชั้น ม. 1-3  ทุกสงักดั ยกเวน้โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ สงักดั สพฐ. 
           2.3.3.1 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรไดย้นิ   จ ำนวน     1     คน  

        2.3.3.2 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ  จ ำนวน     1     คน  
        2.3.3.3 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยฯ    จ ำนวน     1     คน  
        2.3.3.4 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้   จ ำนวน     1     คน  
        2.3.3.5 นกัเรียนออทิสติก   จ ำนวน     1     คน  

3. วธีิด ำเนินกำรและรำยละเอยีดหลกัเกณฑ์กำรแข่งขัน 
  3.1   ส่งรำยช่ือนกัเรียนผูเ้ขำ้แข่งขนัและช่ือครูผูฝึ้กสอน  
  3.2   กำรแข่งขนันกัเรียนสำมำรถวำดภำพระบำยสี  ไดต้ำมจินตนำกำร  โดยใชสี้ ดงัน้ี 
  - ชั้น ป.1 -6  ใชสี้ไม ้เท่ำนั้น   
  - ชั้น ม.1 -3   ใชสี้ชอลก์ เท่ำนั้น 
  3.3 ขนำดกระดำษท่ีใชใ้นกำรแขง่ขนั 
  - ชั้น ป.1 -6    กระดำษ 100 ปอนด ์ ขนำด 11 x 15  
  - ชั้น ม.1 -3    กระดำษ 100 ปอนด ์ ขนำด 15 x 22 
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  3.4 ผูเ้ขำ้แข่งขนัตอ้งเตรียมวสัดุอุปกรณ์มำเอง 
  3.5 เวลำท่ีใชใ้นกำรแข่งขนั  3 ชัว่โมง 

     3.6 ติดป้ำยช่ือ – สกลุ  โรงเรียน จงัหวดัและสงักดั ของผูเ้ขำ้แข่งขนั  เขียนตวับรรจงชดัเจน แลว้น ำไปจดั
แสดงผลงำนในท่ีท่ีจดัเตรียมไว ้(น ำมำเอง) 

 
 4. เกณฑ์กำรให้คะแนน  ( 100  คะแนน ) แบ่งเป็น 
  4.1  ควำมคิดสร้ำงสรรค ์    30 คะแนน 
  4.2  กำรจดัภำพ/องคป์ระกอบ   20 คะแนน 
  4.3  เร่ืองรำว/ส่ือควำมหมำย    20 คะแนน 
  4.4  ควำมประณีต สวยงำม    20 คะแนน 
  4.5  เสร็จทนัเวลำ     10 คะแนน 

5.  เกณฑ์กำรตดัสิน   
คณะกรรมกำรตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตำมเกณฑ ์ ดงัน้ี 

ร้อยละ 80-100     ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79     ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69     ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้  ่ำกวำ่ร้อยละ  60  ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมกำรจะเห็นเป็นอยำ่งอ่ืน 
กำรตดัสินของคณะกรรมกำรถือเป็นส้ินสุด 

6. คณะกรรมกำรกำรแข่งขัน  จ ำนวน  3  คน 
                6.1 คุณสมบัตขิองคณะกรรมกำร 

6.1.1  เป็นครูกำรศึกษำพิเศษ  หรือผูท่ี้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเก่ียวกบักำรศึกษำพิเศษ เป็นอยำ่งดี  
        จำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
6.1.2 เป็นศึกษำนิเทศกท่ี์รับผิดชอบกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ 
6.1.3 เป็นครูท่ีจดักำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

                 6.2 ข้อควรค ำนึง 
      6.2.1 กรรมกำรตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถำนศึกษำของตนเขำ้แข่งขนั 
     6.2.2 กรรมกำรท่ีมำจำกครูผูส้อนควรแต่งตั้งใหต้ดัสินในระดบัชั้นท่ีท ำกำรสอน 
      6.2.3 กรรมกำรควรมำจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษ และหน่วยงำนอ่ืน 
               ท่ีเก่ียวขอ้ง 

      6.2.4 กรรมกำรควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนท่ีได้รับกำรคดัเลือกเป็นตัวแทนของ 
                                            เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ หรือของภูมิภำค ในส่วนท่ีนกัเรียนยงัไม่สำมำรถปฏิบติัไดเ้ตม็ท่ี            
               6.3 สถำนที ่ พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม 

หมำยเหตุ 
  ในกรณีท่ีมีผู ้ชนะล ำดับสูงสุดได้คะแนนเท่ำกัน ให้พิจำรณำเกณฑ์กำรให้คะแนนข้อท่ี 4.1 ผูใ้ดได้คะแนน 
ขอ้ท่ี 4.1 มำกกวำ่ถือเป็นผูช้นะ  แต่ถำ้คะแนนขอ้ท่ี 4.1 เท่ำกนัอีก ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลำก 
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12.  กำรประกวดกำรขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

 1. คุณสมบัตผู้ิเข้ำแข่งขัน 
    1.1 นกัเรียนระดบัชั้น ป.1-6   ม.1-3  และ ม.4-6 

  1.2 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น บกพร่องทำงสติปัญญำ บกพร่องทำงร่ำงกำยฯ  
       บกพร่องทำงกำรเรียนรู้  และออทิสติก 

  1.3  มีเอกสำรยนืยนัควำมบกพร่อง 
 2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
  2.1  แข่งขนัเด่ียว  

  2.2  แข่งขนัแยกตำมประเภทควำมพิกำร 
  2.3  จ ำนวนผูเ้ขำ้แข่งขนั  ระดบัชั้น ป.1-6 ทุกสงักดั 
   2.3.1 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น  จ ำนวน   1   คน 

2.3.2 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ   จ ำนวน   1   คน 
   2.3.3 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยฯ   จ ำนวน   1   คน 

2.3.4 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้   จ ำนวน   1   คน 
   2.3.5 นกัเรียนออทิสติก      จ ำนวน   1   คน 

2.4  จ ำนวนผูเ้ขำ้แข่งขนั    ระดบัชั้น ม.1-3  โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ สงักดั สพฐ. 
   2.4.1 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น  จ ำนวน   1   คน 

2.4.2 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ   จ ำนวน   1   คน 
   2.4.3 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยฯ   จ ำนวน   1   คน 

2.4.4 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้   จ ำนวน   1   คน 
   2.4.5 นกัเรียนออทิสติก      จ ำนวน   1   คน 

2.5  จ ำนวนผูเ้ขำ้แข่งขนั    ระดบัชั้น ม.1-3 ทุกสงักดั ยกเวน้โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ  
สงักดั สพฐ. 
   2.5.1 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น  จ ำนวน   1   คน 

2.5.2 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ   จ ำนวน   1   คน 
   2.5.3 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยฯ   จ ำนวน   1   คน 

2.5.4 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้   จ ำนวน   1   คน 
   2.5.5 นกัเรียนออทิสติก      จ ำนวน   1   คน 

 2.6  จ ำนวนผูเ้ขำ้แขง่ขนั    ระดบัชั้น ม.4-6 ทุกสงักดั  
   2.6.1 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น  จ ำนวน   1   คน 

2.6.2 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ   จ ำนวน   1   คน 
   2.6.3 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยฯ   จ ำนวน   1   คน 

2.6.4 นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้   จ ำนวน   1   คน 
   2.6.5 นกัเรียนออทิสติก      จ ำนวน   1   คน 
 3. วธีิด ำเนินกำรและรำยละเอยีดหลกัเกณฑ์กำรแข่งขัน 

3.1  ส่งรำยช่ือนกัเรียนผูเ้ขำ้แข่งขนัและช่ือครูผูฝึ้กสอน  
3.2  เพลงไทยลูกทุ่ง ท่ีผูเ้ขำ้ประกวดเลือกเองตำมควำมถนดั คนละ 1 เพลง 



 31 
3.3  ผูเ้ขำ้ประกวด ตอ้งน ำเทป หรือ ซีดี เสียงดนตรี ส ำหรับประกอบกำรประกวดขบัร้องมำเองในวนั

ประกวดแข่งขนั 
3.4  ผูเ้ขำ้แข่งขนัแต่งกำยดว้ยชุดนกัเรียนเท่ำนั้น 

 4. เกณฑ์กำรให้คะแนน (100  คะแนน ) แบ่งเป็น 
4.1 กำรร้องเพลง        90  คะแนน 

4.1.1  เทคนิคกำรใชเ้สียง (พลงัเสียง น ้ ำเสียง)     40  คะแนน 
4.1.2  จงัหวะ  ท ำนอง                                       20  คะแนน 
4.1.3  อกัขระ  เน้ือร้อง                             15  คะแนน 
4.1.4  ลีลำ  ท่ำทำง  อำรมณ์                        15  คะแนน 

4.2 ภำพรวม       10   คะแนน 
                          4.2.1  บุคลิกภำพ                               10  คะแนน 

5.  เกณฑ์กำรตดัสิน   
คณะกรรมกำรตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตำมเกณฑ ์ ดงัน้ี 

ร้อยละ 80-100     ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79     ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69     ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้  ่ำกวำ่ร้อยละ  60   ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมกำรจะเห็นเป็นอยำ่งอ่ืน 

กำรตดัสินของคณะกรรมกำรถือเป็นส้ินสุด 
6. คณะกรรมกำรกำรแข่งขัน  จ ำนวน  3  คน 
 6.1 คุณสมบัตขิองคณะกรรมกำร 

6.1.1   เป็นครูกำรศึกษำพิเศษ  หรือผูท่ี้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเก่ียวกบักำรศึกษำพิเศษ เป็นอยำ่งดี  
          จำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
6.1.2 เป็นศึกษำนิเทศกท่ี์รับผิดชอบงำนกำรศึกษำพิเศษ 
6.1.3 เป็นครูท่ีจดักำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (วชิำดนตรี) 

               6.2 ข้อควรค ำนึง 
       6.2.1 กรรมกำรตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถำนศึกษำของตนเขำ้แข่งขนั 
       6.2.2 กรรมกำรท่ีมำจำกครูผูส้อนควรแต่งตั้งใหต้ดัสินในระดบัชั้นท่ีท ำกำรสอน 
       6.2.3 กรรมกำรควรมำจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษ และหน่วยงำนอ่ืน 
               ท่ีเก่ียวขอ้ง 

        6.2.4 กรรมกำรควรให้ขอ้เสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนท่ีได้รับกำรคดัเลือกเป็นตวัแทนของ 
                                              เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ หรือของภูมิภำค ในส่วนท่ีนกัเรียนยงัไม่สำมำรถปฏิบติัไดเ้ตม็ท่ี            

6.3 สถำนที ่   เป็นหอ้งโล่งหรือเวที ท่ีไม่มีเสียงรบกวนจำกภำยนอก 
 

หมำยเหตุ 
  ในกรณีท่ีมีผูช้นะล ำดับสูงสุดได้คะแนนเท่ำกัน ให้พิจำรณำเกณฑ์กำรให้คะแนนขอ้ท่ี 4.1.1 ผูใ้ดได้คะแนน 
ขอ้ท่ี 4.1.1 มำกกวำ่ถือเป็นผูช้นะ  แต่ถำ้คะแนนขอ้ท่ี 4.1.1 เท่ำกนัอีก ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลำก 
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13. กำรแข่งขนักำรเต้นหำงเคร่ืองประกอบเพลง  

 1.  คุณสมบัตผู้ิเข้ำแข่งขัน 
   1.1   นกัเรียนระดบัชั้น ป.1-6  

                1.2   นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้  
          1.3   มีเอกสำรยนืยนัควำมบกพร่อง 

 2.  ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
                  2.1   แข่งขนัเป็นทีม ทีมละ 5-7 คน จะเป็นชำยลว้นหรือหญิงลว้น หรือคละชำยหญิงก็ได ้
  2.2   นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ระดบัชั้น ป.1-6 ทุกสงักดั   
 3.  วธีิด ำเนินกำรและรำยละเอยีดหลกัเกณฑ์กำรแข่งขัน 
  3.1   ส่งรำยช่ือนกัเรียนผูเ้ขำ้แข่งขนัและช่ือครูผูฝึ้กสอน  
  3.2 ผูเ้ขำ้แข่งขนัตอ้งพร้อมในสถำนท่ีแข่งขนัก่อนกำรแข่งขนัไม่นอ้ยกวำ่  10  นำที และผูเ้ขำ้แข่งขนัตอ้ง
อยูใ่นสนำมแข่งขนัครบทีม ตั้งแต่เร่ิมกำรแข่งขนัจนถึงส้ินสุดเวลำกำรแข่งขนั 
  3.3   ให้แต่ละทีมเตรียมเพลงมำเอง ไม่อนุญำตให้ใช้ฉำกทุกชนิดในกำรแข่งขัน (ฉำก หมำยถึง วัสดุหรือ
ส่ิงก่อสร้ำงทีป่ระกอบขึน้เป็นฉำก) 
  3.4    เวลำท่ีใชใ้นกำรแข่งขนัไม่เกิน 7 นำที หำกใชเ้วลำเกิน ตดันำทีละ 1 คะแนน (หกัจำกคะแนนรวม) 
 4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนนรวม   100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
  4.1 กำรแต่งกำย      20 คะแนน 
  4.2 ควำมสวยงำม ลีลำ     25 คะแนน 
  4.3 ควำมพร้อมเพรียง     30 คะแนน 
  4.4 ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค ์     25 คะแนน 

5.  เกณฑ์กำรตดัสิน   
คณะกรรมกำรตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตำมเกณฑ ์ ดงัน้ี 

ร้อยละ 80-100      ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79      ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69      ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้  ่ำกวำ่ร้อยละ  60    ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมกำรจะเห็นเป็นอยำ่งอ่ืน 

                            กำรตดัสินของคณะกรรมกำรถือเป็นส้ินสุด 
6. คณะกรรมกำรกำรแข่งขัน จ ำนวน  3  คน 

6.1 คุณสมบัตขิองคณะกรรมกำร 
6.1.1 เป็นครูกำรศึกษำพิเศษ  หรือผูท่ี้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเก่ียวกบักำรศึกษำพิเศษ เป็นอยำ่งดี  
        จำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

      6.1.2 เป็นศึกษำนิเทศกท่ี์รับผิดชอบงำนกำรศึกษำพิเศษ 
      6.1.3 เป็นครูท่ีจดักำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (วชิำดนตรีหรือนำฏศิลป์) 

 6.2 ข้อควรค ำนึง 
       6.2.1 กรรมกำรตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถำนศึกษำของตนเขำ้แข่งขนั 
      6.2.2 กรรมกำรท่ีมำจำกครูผูส้อนควรแต่งตั้งใหต้ดัสินในระดบัชั้นท่ีท ำกำรสอน 
       6.2.3 กรรมกำรควรมำจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษ และหน่วยงำนอ่ืน 
               ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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       6.2.4 กรรมกำรควรให้ขอ้เสนอแนะเติมเต็มให้กบันักเรียนท่ีไดรั้บกำรคดัเลือกเป็นตวัแทนของ 
                                              เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ หรือของภูมิภำค ในส่วนท่ีนกัเรียนยงัไม่สำมำรถปฏิบติัไดเ้ตม็ท่ี            
              6.3 สถำนที ่     หอ้งประชุมหรือหอ้งอ่ืน ๆ ตำมควำมเหมำะสม  

หมำยเหตุ 
  ในกรณีท่ีมีผูช้นะล ำดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ำกนั ใหพิ้จำรณำเกณฑก์ำรใหค้ะแนนขอ้ท่ี 4.3 ผูใ้ดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 4.3 
มำกกวำ่ถือเป็นผูช้นะ  แต่ถำ้คะแนนขอ้ท่ี 4.3 เท่ำกนัอีก ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลำก 
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แบบตรวจสอบเอกสำร/หลกัฐำน กำรประกวด/แข่งขนัทกัษะทำงวชิำกำร 
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่65  ปีกำรศึกษำ 2558 กำรศึกษำพเิศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) 

 
วนัที.่............เดือน.........................พ.ศ.................ระดับ   เขตพืน้ที ่  ภูมิภำค     
สถำนทีแ่ข่งขัน....................................................................จังหวดั............................ 

ช่ือ-สกุล....................................................................................................ช้ัน.......................... 
โรงเรียน .......................................................................สังกดั................................................................. 
กจิกรรมทีแ่ข่งขัน ............................................................  ประเภท  เด่ียว  ทีมจ ำนวน........คน 
ประเภทควำมพกิำร  

 บกพร่องทำงกำรเห็น    บกพร่องทำงกำรไดย้นิ   บกพร่องทำงสติปัญญำ 
 บกพร่องทำงร่ำงกำยฯ  บกพร่องทำงกำรเรียนรู้   ออทิสติก 
 

ต้องแนบส ำเนำเอกสำร/หลกัฐำน ให้แนบตำมทีก่ ำหนดในแต่ละประเภทควำมพกิำร ดังนี้ 
 ใบรับรองแพทยจ์ำกสถำนพยำบำลของรัฐ หรือ 
       สมุดประจ ำตวัคนพิกำร หรือบตัรประจ ำตวัคนพิกำร 
 ผลกำรคดักรองตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ปี 2556  (ประกำศคณะกรรมกำรพิจำรณำ 

ให้คนพิกำรได้รับสิทธิช่วยเหลือทำงกำรศึกษำ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีกำร กำรรับรองบุคคลของ
สถำนศึกษำวำ่เป็นคนพิกำร ฉบบัปี พ.ศ.2556)  

 ผลกำรวดัระดบั IQ สถำนพยำบำลของรัฐท่ีมีระดบั IQ ต  ่ำกวำ่  70 
 แผนกำรจดักำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) ปีกำรศึกษำ 2558 
 เอกสำรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  ระบุ.................................................................................      
                         

ลงช่ือ...........................................................ครูผูค้วบคุม 
                                                 (............................................................) 
                                                วนัท่ี............../......................./.................... 

                ลงช่ือ...........................................................กรรมกำรผูต้รวจสอบ 
                                                 (..............................................................) 
                                                วนัท่ี............/......................../.................... 
 


