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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) 
 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  

1.1 ไม่ก ำหนดระดับชั้น   
1.2 บกพร่องทำงกำรได้ยิน  

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน     
   2.1 แข่งขันประเภททีม ( 3 คน)     
   2.2 จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
                ไม่ก ำหนดระดับชั้น  บกพร่องทำงกำรได้ยิน   จ ำนวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
   3. วิธีด าเนินการ  

3.1 ส่งรำยชื่อนักเรียนผู้เข้ำแข่งขัน พร้อมรำยชื่อครูผู้ฝึกสอน 2 คน ล่วงหน้ำก่อนวันแข่งขัน   
อย่ำงน้อย  10 วัน  

3.2 ให้ทีมท่ีเข้ำแข่งขันส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขัน และชื่อครูผู้ฝึกสอน (รำยชื่อต้องตรงกับข้อ 1)  
ต่อกรรมกำรตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มกำรแข่งขัน จ ำนวน 2 ชุด 

3.3  โครงงำนที่ส่งเข้ำประกวดต้องเป็นโครงงำนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
วิทยำศำสตร์ที่ใช้กำรประดิษฐ์  สิ่งประดิษฐ์ต่ำงๆ  หรือกำรพัฒนำสิ่งต่ำงๆ  ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
  3.4  ส่งรำยงำนล่วงหน้ำก่อนกำรแข่งขัน  โครงงำนละ 5  ชุด 

3.5  น ำผังโครงงำนมำแสดงตำมเกณฑ์มำตรฐำน   
3.6  น ำเสนอโครงงำนต่อคณะกรรมกำรและตอบข้อซักถำม  ใช้เวลำประมำณ 10 นำที 
3.7  กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด 

   4. เกณฑ์การให้คะแนน    คะแนนรวม   100  คะแนน   
4.1  กำรก ำหนดปัญหำและกำรตั้งสมมติฐำน  10  คะแนน 
4.2 ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงประกอบกำรท ำโครงงำน  10  คะแนน 
4.3  กำรออกแบบกำรทดลอง/กำรประดิษฐ์   10  คะแนน 
4.4  อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในกำรทดลอง  10  คะแนน 
4.5  กำรด ำเนินกำรทดลอง    10  คะแนน 
4.6  กำรบันทึกข้อมูล     10  คะแนน 
4.7  กำรจัดกระท ำข้อมูล     10  คะแนน 
4.8  กำรแปลควำมหมำยข้อมูลและสรุปผล   10  คะแนน 
4.9  ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์    10  คะแนน 
4.10  กำรแสดงผลงำนและกำรน ำเสนอ   10  คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
  คณะกรรมกำรตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตำมเกณฑ์  ดังนี้ 

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
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  ได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมกำรมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืน 

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด และมีการแข่งขันเฉพาะระดับภาคเท่านั้น 
  หมายเหตุ ในกรณีที่มีทีมสมัครเข้าแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์การตัดสิน ตามระเบียบข้อ 5  

6. คณะกรรมการการแข่งขัน  จ านวน 3-5 คน (ต้องมีข้อ 6.1.5) 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมการ ประกอบด้วย  
   6.1.1  ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ในโรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร   
   6.1.2  ผู้ทรงคุณวุฒิจำกหน่วยงำนที่มีควำมรู้และควำมช ำนำญในกิจกรรมกำรแข่งขัน 

   6.1.3 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะทำงเหมำะสมกับ  
กิจกรรม 
   6.1.4 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีควำมช ำนำญเฉพำะทำงจำกหน่วยงำนหรือสถำน  
ประกอบกำร 
   6.1.5 ครูล่ำมภำษำมือจำกสมำคมหรือสถำบันผลิตล่ำมภำษำมือ หรือครูล่ำมภำษำมือ 
ที่ข้ึนทะเบียน 

  6.2 ข้อควรค านึง   
   -  กรรมกำรต้องไม่ตัดสินในกรณีสถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน 
  -  กรรมกำรควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล ำดับที่ 1-3 

 6.3 สถานที่ในการแข่งขัน   
  สถำนที่กำรแข่งขันมีควำมเหมำะสม ผู้ชมสำมำรถชมกำรแข่งขันได้ 
 
2. การแข่งขันการสร้าง Web Page 
  1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
   1.1 ชั้น  ม.1-6         
   1.2 บกพร่องทำงกำรเห็น และบกพร่องทำงร่ำงกำย 
 2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน        
   2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว  
  2.2 จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 

2.2.1 ชั้น ม.1-6  บกพร่องทำงกำรเห็น   จ ำนวนโรงเรียนละ 1 คน 
2.2.2 ชั้น ม.1-6  บกพร่องทำงร่ำงกำย   จ ำนวนโรงเรียนละ 1 คน 

2.3  ผู้เข้ำแข่งขันต้องเป็นคนตำบอดสนิทเท่ำนั้น กรณีสำยตำเลือนรำงต้องปิดตำ 
3. วิธีด าเนินการ  
  3.1 ส่งรำยชื่อนักเรียนผู้เข้ำแข่งขัน พร้อมรำยชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้ำก่อนแข่งขันอย่ำงน้อย 
10 วัน 
  3.2 ส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขัน และชื่อครูผู้ฝึกสอน ( รำยชื่อต้องตรงกับข้อ 1 ) ต่อกรรมกำรตัดสิน
กิจกรรมก่อนเริ่มแข่งขัน จ ำนวน 3 ชุด 
  3.3 ผู้เข้ำแข่งขันใช้เทคนิคได้ตำมควำมถนัด โดยเครื่องที่เตรียมไว้ให้จะมีซอฟต์แวร์ติดตั้งไว้ดังนี้ 
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   - Window XP 
   - Editplus 3.0 
   - Adobe Dreamweaver CS3 หรือ Macromedia Dreamweaver 8 
             - Adobe Flash   CS3 หรือ Macromedia   Flash  8 
   - Adobe Photoshop CS 
             - Drupal 
   -Jaws for Windows 12.0   และ PPA ตำทิพย์ 
   -ZoomText 9.1 
   -หำกผู้เข้ำแข่งขันต้องกำรใช้เทคนิคที่นอกเหนือจำกนี้ให้เตรียมแผ่นโปรแกรมมำ
ติดตั้งเองในวันแข่งขัน 
  3.4 สื่อ-อุปกรณ ์ใช้คอมพิวเตอร์จัดเตรียมไว้ให้ 
  3.5 เวลำที่ใช้ในกำรแข่งขัน   3   ชั่วโมง 
4. เกณฑ์การให้คะแนน         คะแนนรวม    100 คะแนน    โดยแบ่งเป็น 
  4.1 ควำมน่ำสนใจและควำมสวยงำม  20 คะแนน 
  4.2 กำรจัดโครงสร้ำงและกำรใช้งำน  20 คะแนน 
  4.3 ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์   30 คะแนน 
  4.4 เทคนิคและเทคโนโลยีที่ใช้             30 คะแนน 
5. เกณฑ์การตัดสิน 
 คณะกรรมกำรตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตำมเกณฑ์  ดังนี้ 

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมกำรมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืน 

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด และมีการแข่งขันเฉพาะระดับภาคเท่านั้น 
  หมายเหตุ ในกรณีที่มีทีมสมัครเข้าแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์การตัดสิน ตามระเบียบข้อ 5 

6. คณะกรรมการตัดสิน จ ำนวน 3 คน 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมการ ประกอบด้วย          
   6.1.1  ครูที่มีควำมช ำนำญด้ำนเทคโนโลยีจำกโรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร  จ ำนวน 1 คน 
   6.1.2  ครูที่มีควำมช ำนำญด้ำนเทคโนโลยีจำกศูนย์กำรศึกษำพิเศษ     จ ำนวน 1 คน 

6.1.3  ผู้ที่มีควำมช ำนำญด้ำนเทคโนโลยีจำกหน่วยงำนอื่นๆ          จ ำนวน  1 คน 
6.2 ข้อควรค านึง 
               - กรรมกำรต้องไม่ตัดสินในกรณีสถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน 
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3. การแข่งขันการจัดสร้าง Home  Page 
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  

1.1 ชั้น ม.1-6   
1.2 บกพร่องทำงกำรได้ยิน และบกพร่องทำงร่ำงกำย 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน     
             2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว    
   2.2 แข่งขันแยกประเภทควำมพิกำร 

2.3 จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
2.3.1 ชั้น ม.1-6  บกพร่องทำงกำรได้ยิน จ ำนวนโรงเรียนละ 1 คน 

    2.3.2 ชั้น ม.1-6 บกพร่องทำงร่ำงกำย จ ำนวนโรงเรียนละ 1 คน       
3. วิธีการด าเนินการ 

3.1  ส่งรำยชื่อนักเรียนผู้เข้ำแข่งขัน พร้อมรำยชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้ำก่อนวันแข่งขันอย่ำง
น้อย  10 วัน 
      3.2 ให้แต่ละโรงเรียนที่เข้ำแข่งขันส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขัน และชื่อครูผู้ฝึกสอน (รำยชื่อต้องตรงกับ 

  ข้อ 3.1)  ต่อกรรมกำรตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มกำรแข่งขัน จ ำนวน 2 ชุด 
      3.3  ผู้เข้ำแข่งขันใช้เทคนิคใดก็ได้ตำมควำมถนัด โดยเครื่องที่เตรียมไว้ให้จะมีซอฟต์แวร์ติดตั้ง 

  ไว้ให้ดังนี้  
- Windows XP  
- EditPlus 3.0 
- Adobe Dreamweaver CS3  หรือ  Macromedia Dreamweaver 8 
- Adobe Flash CS3 หรือ Macromedia Flash 8 
- Adobe Photoshop CS 
- หรือใช้โปรแกรมท่ีเวอร์ชั่นสูงกว่ำได้ 
- หำกผู้เข้ำแข่งขันต้องกำรใช้เทคนิคท่ีนอกเหนือจำกนี้ให้เตรียมแผ่นโปรแกรมมำ    
  ติดตั้งเองในวันแข่งขัน 

            3.4  รูปแบบกำรแข่งขัน  ผู้เข้ำแข่งขันใช้รูปภำพและเนื้อหำที่คณะกรรมกำรเตรียมตำมหัวข้อที่ 
  ก ำหนดโดยแจกให้ในวันแข่งขันเท่ำนั้น   
      3.5  สื่อ-อุปกรณ ์ ใช้คอมพิวเตอร์ที่ผู้จัดเตรียมไว้ให้  
      3.6  เวลำที่ใช้ในกำรแข่งขัน 3 ชั่วโมง 
  4.  เกณฑ์การให้คะแนน   (จ ำนวน  100  คะแนน) 
      4.1 ควำมน่ำสนใจและควำมสวยงำม  20 คะแนน 
      4.2 กำรจัดโครงสร้ำงและกำรใช้งำน  20 คะแนน 
      4.3 ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์   30 คะแนน 
               4.4 เทคนิคและเทคโนโลยีที่ใช้    30 คะแนน 
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          5. เกณฑ์การตัดสิน 
 คณะกรรมกำรตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตำมเกณฑ์  ดังนี้ 

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมกำรมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืน 

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด และมีการแข่งขันเฉพาะระดับภาคเท่านั้น 
  หมายเหตุ ในกรณีที่มีทีมสมัครเข้าแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์การตัดสิน ตามระเบียบข้อ 5 
          6 คณะกรรมการการแข่งขัน  ช่วงชั้นละ  3  คน  

6.1คุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
   6.1.1  ครูที่มีควำมช ำนำญด้ำนเทคโนโลยีจำกโรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร  จ ำนวน 1 คน 
   6.1.2  ครูที่มีควำมช ำนำญด้ำนเทคโนโลยีจำกศูนย์กำรศึกษำพิเศษ     จ ำนวน 1 คน 
   6.1.3  ผู้ที่มีควำมช ำนำญด้ำนเทคโนโลยีจำกหน่วยงำนอื่นๆ          จ ำนวน  1 คน 
  6.2 ข้อควรค านึง   
       -  กรรมกำรต้องไม่ตัดสินในกรณีสถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน 
        -  กรรมกำรควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล ำดับที่ 1-3 
             6.3 สถานที่ท าการแข่งขัน 
        ห้องคอมพิวเตอร์หรือสถำนที่ที่มีควำมเหมำะสม 
 
4. การแข่งขันการน าเสนอด้วยโปรแกรม  Power  Point 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
1.1 ชั้น ม. 1-6  
1.2 บกพร่องทำงกำรได้ยิน และบกพร่องทำงร่ำงกำย 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน     
              2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว  

2.2 จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
2.2.1 ชั้น ม.1-6 บกพร่องทำงกำรได้ยิน    จ ำนวนโรงเรียนละ 1 คน 
2.2.2 ชั้น ม.1-6 บกพร่องทำงร่ำงกำย   จ ำนวนโรงเรียนละ 1 คน       

3. วิธีการด าเนินการ 
     3.1 ส่งรำยชื่อนักเรียนผู้เข้ำแข่งขัน พร้อมรำยชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้ำก่อนวันแข่งขัน 
อย่ำงน้อย  10 วัน 
      3.2 ให้ส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขัน  และชื่อครูผู้ฝึกสอน ( รำยชื่อต้องตรงกับข้อ 3.1 )  ต่อกรรมกำร 
ตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มกำรแข่งขัน จ ำนวน 2 ชุด 

                3.3  กำรแข่งขันให้ใช้โปรแกรม  Microsoft  Power  Point  XP/2010 ขึ้นไป 
3.4  รูปแบบกำรแข่งขัน  ผู้เข้ำแข่งขันใช้รูปภำพและเนื้อหำที่คณะกรรมกำรเตรียมตำมหัวข้อที่

ก ำหนดเท่ำนั้นโดยน ำเสนอผ่ำน Power  Point  ระหว่ำง 6 – 8  สไลด์ 
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3.5 หัวข้อกำรแข่งขัน  เรื่อง “จังหวัดของฉัน หรือ โรงเรียนของฉัน”  
  3.6 สื่อ ใช้คอมพิวเตอร์ที่ผู้จัดเตรียมไว้ให้ 
  3.7 เวลำที่ใช้ในกำรแข่งขัน  90  นำที 
  4.  เกณฑ์การให้คะแนน   (จ ำนวน  100  คะแนน) 
        4.1  ควำมน่ำสนใจของเนื้อหำ   20  คะแนน 
        4.2  กำรวำงเนื้อหำ    10  คะแนน 
        4.3  กำรเปลี่ยน  Slide    10  คะแนน 
        4.4  กำรตั้งเวลำกำรเปลี่ยน  Slide   10  คะแนน 
       4.5  กำรแทรกภำพเคลื่อนไหว   10 คะแนน 
       4.6  ควำมสวยงำม/สีสันของฉำก   10  คะแนน 
        4.7  กำรมีภำพประกอบที่มีควำมเหมำะสม  10  คะแนน 

4.8 ใช้เทคนิคกำรเปลี่ยนตัวหนังสือและภำพ 10  คะแนน 
  4.9 ควำมถูกต้องสมบูรณ์    10  คะแนน 
    5. เกณฑ์การตัดสิน 

 คณะกรรมกำรตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตำมเกณฑ์  ดังนี้ 
   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมกำรมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืน 

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด และมีการแข่งขันเฉพาะระดับภาคเท่านั้น 
  หมายเหตุ ในกรณีที่มีทีมสมัครเข้าแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์การตัดสิน ตามระเบียบข้อ 5 

    6. คณะกรรมการการแข่งขัน  ช่วงชั้นละ  3  คน  
     6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
   6.1.1  ครูที่มีควำมช ำนำญด้ำนเทคโนโลยีจำกโรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร  จ ำนวน 1 คน 
   6.1.2  ครูที่มีควำมช ำนำญด้ำนเทคโนโลยีจำกศูนย์กำรศึกษำพิเศษ     จ ำนวน 1 คน 
   6.1.3  ผู้ที่มีควำมช ำนำญด้ำนเทคโนโลยีจำกหน่วยงำนอื่นๆ          จ ำนวน  1 คน 
  6.2 ข้อควรค านึง   
       -  กรรมกำรต้องไม่ตัดสินในกรณีสถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน 
        -  กรรมกำรควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล ำดับที่ 1-3 
        6.3 สถานที่ท าการแข่งขัน 

        ห้องคอมพิวเตอร์หรือสถำนที่ที่มีควำมเหมำะสม 
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5. การแข่งขัน โปรแกรม Paint 
  1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  

1.1 ชั้น ป. 1-6  บกพร่องทำงกำรได้ยิน และบกพร่องทำงร่ำงกำย 
1.2 ชั้น ม.1-3 และ ม.4-6  บกพร่องทำงสติปัญญำ   

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน     
              2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว 

2.2 แข่งขันแยกประเภทควำมพิกำรและแยกระดับชั้น 
2.3 จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 

2.3.1 ชั้น ป.1-6  บกพร่องทำงกำรได้ยิน จ ำนวนโรงเรียนละ 1 คน  
2.3.2 ชั้น ป.1-6  บกพร่องทำงร่ำงกำย จ ำนวนโรงเรียนละ 1 คน 
2.3.3 ชั้น ม.1-3  บกพร่องทำงสติปัญญำ จ ำนวนโรงเรียนละ 1 คน       
2.3.4 ชั้น ม.4-6  บกพร่องทำงสติปัญญำ จ ำนวนโรงเรียนละ 1 คน       

  3. วิธีการด าเนินการ 
      3.1 ส่งรำยชื่อนักเรียนผู้เข้ำแข่งขัน พร้อมรำยชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ต่อ 1 ระดับชั้นล่วงหน้ำก่อน 
วันแข่งขันอย่ำงน้อย  10 วัน 

       3.2 ให้ส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขันและชื่อครูผู้ฝึกสอน (รำยชื่อต้องตรงกับข้อ1) ต่อกรรมกำรตัดสิน      
กิจกรรมก่อนเริ่มกำรแข่งขัน จ ำนวน 2 ชุด  

       3.3 นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยินและบกพร่องทำงสติปัญญำ หัวข้อที่ก ำหนด ผลไม้ หรือ   
   ดอกไม้  
          3.4  ไม่ให้น ำภำพวำด (Clip  art)  ที่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์มำใช้ประกอบผลงำน 
       3.5  สื่อ ใช้คอมพิวเตอร์ที่ผู้จัดเตรียมไว้ให้ 
       3.6  เวลำในกำรแข่งขัน  60  นำท ี
  4.  เกณฑ์การให้คะแนน   (จ ำนวน  100  คะแนน) 
       4.1   ควำมสวยงำม     30  คะแนน 
       4.2   กำรจัดองค์ประกอบของภำพ    20  คะแนน 
       4.3   ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์    20  คะแนน 
      4.4   ควำมส ำเร็จของผลงำน    10  คะแนน 
       4.5   สื่อควำมหมำยได้ชัดเจนสอดคล้องกับหัวเรื่อง 20  คะแนน 

     5. เกณฑ์การตัดสิน 
 คณะกรรมกำรตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตำมเกณฑ์  ดังนี้ 

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมกำรมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืน 

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด และมีการแข่งขันเฉพาะระดับภาคเท่านั้น 
  หมายเหตุ ในกรณีที่มีทีมสมัครเข้าแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์การตัดสิน ตามระเบียบข้อ 5 
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6. คณะกรรมการการแข่งขัน  แยกประเภทควำมพิกำรและระดับชั้น  รำยกำรละ  3  คน  
     6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
   6.1.1  ครูที่มีควำมช ำนำญด้ำนเทคโนโลยีจำกโรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร  จ ำนวน 1 คน 
   6.1.2  ครูที่มีควำมช ำนำญด้ำนเทคโนโลยีจำกศูนย์กำรศึกษำพิเศษ     จ ำนวน 1 คน 
   6.1.3  ผู้ที่มีควำมช ำนำญด้ำนเทคโนโลยีจำกหน่วยงำนอื่นๆ          จ ำนวน  1 คน 
  6.2 ข้อควรค านึง   
       -  กรรมกำรต้องไม่ตัดสินในกรณีสถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน 
        -  กรรมกำรควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล ำดับที่ 1-3 
        6.3 สถานที่ท าการแข่งขัน 

        ห้องคอมพิวเตอร์หรือสถำนที่ที่มีควำมเหมำะสม 
 
6. การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ 
 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
  1.1 ชั้น ม.1-6  บกพร่องทำงร่ำงกำย  

  1.2 ชั้น ป.1-6  ม.1-3  และ ม.4-6  บกพร่องทำงสติปัญญำ  
1.3 ชั้น ม.1-3  และ ม.4-6  บกพร่องทำงกำรเห็น 
1.4 ไม่ก ำหนดระดับชั้น  บกพร่องทำงกำรได้ยิน  

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
  2.1 แข่งขันประเภทเป็นทีม ทีมละ 3 คน 

2.2 แข่งขันแยกประเภทควำมพิกำรและแยกระดับชั้น  
2.3 จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน  

2.3.1 ชั้น ม.1-6  บกพร่องทำงร่ำงกำย    จ ำนวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
   2.3.2 ชั้น ป.1-6  บกพร่องทำงสติปัญญำ จ ำนวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

2.3.3 ชั้น ม.1-3  บกพร่องทำงสติปัญญำ จ ำนวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
2.3.4 ชั้น ม.4-6  บกพร่องทำงสติปัญญำ จ ำนวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
2.3.5 ชั้น ม.1-3  บกพร่องทำงกำรเห็น จ ำนวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
2.3.6 ชั้น ม.4-6  บกพร่องทำงกำรเห็น จ ำนวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
2.3.7 ไม่ก ำหนดระดับชั้น บกพร่องทำงกำรได้ยิน จ ำนวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

3. วิธีด าเนินการแข่งขัน 
 3.1 ส่งรำยชื่อนักเรียนผู้เข้ำแข่งขัน ตั้งชื่อทีม พร้อมรำยชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้ำก่อนวัน
แข่งขันอย่ำงน้อย 10 วัน 
 3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขันและชื่อครูผู้ฝึกสอน ( รำยชื่อต้องตรงกับ
ข้อ 1 ) ต่อกรรมกำรตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มกำรแข่งขันพร้อมรำยชื่อ จ ำนวน 2 ชุด 
   3.3 กำรเตรียมวัสดุ/อุปกรณ ์
  3.3.1 วัสดุที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้ผู้แข่งขันจัดเตรียมมำให้พร้อม 
  3.3.2 ไม่อนุญำตให้ผู้เข้ำแข่งขัน เจำะ ตัด ตกแต่งวัสดุที่จะน ำมำใช้ประดิษฐ์ก่อนกำรแข่งขัน 
  3.3.3 ประดิษฐ์ของใช้จำกเศษวัสดุเหลือใช้ไม่จ ำกัดชนิด รูปแบบอิสระ 
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            3.3.4 ประดิษฐ์งำนเป็นของใช้ 
  3.3.5 ให้แสดงรำคำทุนและรำคำจ ำหน่ำยไว้ที่โต๊ะแข่งขัน 
  3.3.6 ให้ส่งใบงำนแสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติ 
   3.4 ติดป้ำยชื่อ-สกุล โรงเรียน อ ำเภอ  ของผู้เข้ำแข่งขัน  เขียนตัวบรรจงชัดเจนและจัดแสดงผล
งำนในที่ท่ีเตรียมไว้ 
                3.5 เวลำที่ใช้ในกำรแข่งขัน    3      ชัว่โมง 
4. เกณฑ์การให้คะแนน  100 คะแนน 

4.1 กำรเตรียมงำน                                               20    คะแนน                              
  4.1.1 กำรเตรียมวัสดุอุปกรณ์                                     10  คะแนน 

4.1.2 กำรวำงแผนกำรท ำงำนล่วงหน้ำ                           10  คะแนน                                      
  - มีใบงำนแสดงกำรปฏิบัติ                                 5   คะแนน   

- กำรคิดต้นทุน-ก ำไร รำคำจ ำหน่ำย                     5   คะแนน 
 

4.2 กระบวนกำรท ำงำน                                       40     คะแนน                  
4.2.1 กำรร่วมมือในกำรท ำงำน            10  คะแนน 
4.2.2 ปฏิบัติตำมข้ันตอนที่วำงแผนได้ถูกต้อง          10  คะแนน                
4.2.3 ควำมประหยัดและคุ้มค่ำ                      10 คะแนน                 
4.2.4 ควำมสะอำดบริเวณท่ีปฏิบัติงำน             5  คะแนน                 
4.2.5 กำรใช้และกำรเก็บอุปกรณ์              5  คะแนน 

4.3 ผลงำน             40   คะแนน                  
4.3.1 ควำมประณีต คงทน สวยงำม             10 คะแนน                  
4.3.2 ควำมคิดสร้ำงสรรค์                       15 คะแนน                               
4.3.3ประโยชน์กำรใช้งำน                       10 คะแนน                 
4.3.4 ผลงำนถูกต้องตำมขั้นตอนในใบงำน                       5   คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
 คณะกรรมกำรตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตำมเกณฑ์  ดังนี้ 

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมกำรมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืน 

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด และมีการแข่งขันเฉพาะระดับภาคเท่านั้น 
  หมายเหตุ ในกรณีที่มีทีมสมัครเข้าแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์การตัดสิน ตามระเบียบข้อ 5 
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6. คณะกรรมการตัดสิน   แยกประเภทควำมพิกำร และแยกระดับชั้น รำยกำรละ 3 คน 
     6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 

   6.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ ครูภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเฉพำะทำงเหมำะสม 
 กับกิจกรรม 
   6.1.2 ครูกำรศึกษำพิเศษท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถเฉพำะทำงเหมำะสมกับกิจกรรม 

   6.1.3 ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรงำนอำชีพฯ ทีม่ีควำมรู้ ควำมสำมำรถเฉพำะทำงเหมำะสมกับ 

 กิจกรรม 
  6.2 ข้อควรค านึง   
       -  กรรมกำรต้องไม่ตัดสินในกรณีสถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน 
         -  กรรมกำรควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล ำดับที่ 1-3 

 
7. การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ 
  1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  

1.1 ชั้น ม.4-6  
1.2 บกพร่องทำงกำรได้ยิน 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน     
               2.1 แข่งขันประเภททีม  ทีมละ 3 คน   

2.2  จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน    
ชั้น ม.4-6  บกพร่องทำงกำรได้ยิน  จ ำนวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

3. วิธีการด าเนินการ 
  3.1 ส่งรำยชื่อนักเรียนผู้เข้ำแข่งขัน ตั้งชื่อทีม พร้อมรำยชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ต่อ 1 ช่วงชั้น                  
ล่วงหน้ำก่อนวันแข่งขันอย่ำงน้อย  10 วัน 

3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้ำแข่งขันส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขันและชื่อครูผู้ฝึกสอน  
(รำยชื่อต้องตรงกับข้อ1)  ต่อกรรมกำรตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มกำรแข่งขัน จ ำนวน 2 ชุด 

3.3 กำรเตรียมวัสดุ / อุปกรณ์   
3.3.1 เตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ในกำรออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ตำมหัวข้อที่ก ำหนดใน

กำรแข่งขัน 
   3.3.2 ให้ใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่เตรียมมำเอง 
   3.3.3 ไม่อนุญำตให้ผู้เข้ำแข่งขัน เจำะ ตัด ตกแต่งวัสดุที่จะน ำมำใช้ประดิษฐ์ก่อนกำรแข่งขัน 

3.4  ติดป้ำยชื่อ – สกุล  โรงเรียน  สังกัด  ของผู้เข้ำแข่งขัน  เขียนตัวบรรจงชัดเจน  และจัดแสดงผลงำนในที่ 
ที่เตรียมไว้ 

                   3.5  เวลำที่ใช้ในกำรแข่งขัน  3   ชั่วโมง 
  4.  เกณฑ์การให้คะแนน   (จ ำนวน  100  คะแนน) 

4.1 กำรเตรียมงำน       20   คะแนน 
   4.1.1  กำรเตรียมวัสดุอุปกรณ์   10    คะแนน 

4.1.2  กำรวำงแผนกำรท ำงำนล่วงหน้ำ  10    คะแนน 
           -  มีใบงำนแสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติ               5    คะแนน 
             -  กำรคิดต้นทุน – ก ำไร  รำคำจ ำหน่ำย         5  คะแนน 
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4.2 กระบวนกำรท ำงำน       40   คะแนน 
   4.2.1  กำรร่วมมือในกำรท ำงำน   10    คะแนน 

4.2.2  ปฏิบัติตำมข้ันตอนที่วำงแผนได้ถูกต้อง 10    คะแนน 
4.2.3  ควำมประหยัดและคุ้มค่ำ   10    คะแนน 
4.2.4  ควำมสะอำดบริเวณท่ีปฏิบัติงำน    5    คะแนน 
4.2.5  กำรใช้และกำรเก็บอุปกรณ์     5    คะแนน 

4.3  ผลงำน      40   คะแนน 
   4.3.1  ควำมประณีต   คงทน   สวยงำม  10    คะแนน  

4.3.2  ควำมคิดสร้ำงสรรค์เหมำะสมกับผลิตภัณฑ์ 15    คะแนน 
4.3.3  ประโยชน์กำรใช้งำน   10    คะแนน 
4.3.4  ผลงำนถูกต้องตำมข้ันตอนในใบงำน      5    คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
คณะกรรมกำรตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตำมเกณฑ์  ดังนี้  

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมกำรมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืน 

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด และมีการแข่งขันเฉพาะระดับภาคเท่านั้น 
  หมายเหตุ ในกรณีที่มีทีมสมัครเข้าแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์การตัดสิน ตามระเบียบข้อ 5 

6. คณะกรรมการการแข่งขัน  จ ำนวน  3  คน  
     6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ  ประกอบด้วย 
   6.1.1  ครูที่มีควำมช ำนำญกลุ่มสำระกำรงำนอำชีพฯ โรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร   
   6.1.2  ครูที่มีควำมช ำนำญเฉพำะทำงจำกหน่วยงำนหรือสถำนประกอบกำร 
  6.2 ข้อควรค านึง   
      -  กรรมกำรต้องไม่ตัดสินในกรณีสถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน 
        -  กรรมกำรควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล ำดับที่ 1-3 
        6.3 สถานที่ท าการแข่งขัน 

      เวทีที่สำมำรถให้ผู้ชมเข้ำชมได้ 
 
8. การแข่งขันท าส้มต า 
 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  

1.1 ชั้น ม1-6  
1.2 บกพร่องทำงกำรได้ยิน บกพร่องทำงร่ำงกำย บกพร่องทำงสติปัญญำและบกพร่องทำงกำรเห็น  

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน     
      2.1 แข่งขันประเภททีม ทีมละ 3 คน 
 2.2 แข่งขันแยกประเภทควำมพิกำร       

2.3 จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน   
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2.3.1 ชั้น ม.1-6 บกพร่องทำงกำรได้ยิน จ ำนวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
2.3.2 ชั้น ม.1-6 บกพร่องทำงร่ำงกำย จ ำนวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
2.3.3 ชั้น ม.1-6 บกพร่องทำงสติปัญญำ จ ำนวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
2.3.4 ชั้น ม.1-6 บกพร่องทำงกำรเห็น จ ำนวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

3. วิธีการด าเนินการ  
      3.1 ส่งรำยชื่อนักเรียนผู้เข้ำแข่งขัน  ตั้งชื่อทีม พร้อมรำยชื่อครูผู้ฝึกสอน 2  คน ล่วงหน้ำก่อนวัน  
แข่งขันอย่ำงน้อย 10 วัน 
      3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้ำแข่งขันส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขัน และชื่อครูผู้ฝึกสอน (รำยชื่อต้องตรงกับ               
ข้อ1)  ต่อกรรมกำรตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มกำรแข่งขัน จ ำนวน 3 ชุด 

       3.3  จัดท ำส้มต ำ    
                3.4  ให้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องปรุงในกำรปฏิบัติงำนมำให้พร้อมก่อนกำรแข่งขัน 
       3.5  ปฏิบัติในเวลำทุกข้ันตอน 

       3.6  ไม่อนุญำตให้ ปอก สับมะละกอ หรือจัดตกแต่งใด ๆ มำก่อนที่จะเริ่มท ำกำรแข่งขัน 
       3.7  เตรียมผลงำนจัดโชว์ 1 ชุด  และส ำหรับกรรมกำร 1 ชุด 
        3.8   ติดป้ำยชื่อ – สกุล  โรงเรยีน  สังกัด ของผู้เข้ำแข่งขัน  เขียนตัวบรรจงชัดเจน และจัด 

แสดงผลงำนในที่ท่ีเตรียมไว้ 
        3.9 ใช้เวลำในกำรปฏิบัติงำน  3 ชั่วโมง  
  4.  เกณฑ์การให้คะแนน   (จ ำนวน  100  คะแนน) 

     4.1  กำรเตรียมวัสดุอุปกรณ์ได้ถูกต้องเหมำะสม    10 คะแนน 
     4.2  ปฏิบัติงำนได้ถูกต้องตำมขั้นตอน    10 คะแนน 
     4.3  ควำมร่วมมือในกำรท ำงำนในหมู่คณะ    10 คะแนน 
     4.4  รสชำติอำหำร      20 คะแนน  
     4.5  กำรจัดอำหำร       
  -  ควำมเหมำะสม     5 คะแนน 
  -  ควำมสวยงำม      5 คะแนน 
  -  ควำมคิดสร้ำงสรรค์     10 คะแนน 
     4.6  กำรจัดเก็บท ำควำมสะอำด     10 คะแนน 
     4.7  ควำมประหยัด      10 คะแนน 

               4.8  กำรแต่งกำยผู้เข้ำแข่งขัน         5  คะแนน 
               4.9  เสร็จทันเวลำที่ก ำหนด         5  คะแนน 

     5. เกณฑ์การตัดสิน 
คณะกรรมกำรตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตำมเกณฑ์  ดังนี้  

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมกำรมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืน  

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด และมีการแข่งขันเฉพาะระดับภาคเท่านั้น 
  หมายเหตุ ในกรณีที่มีทีมสมัครเข้าแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์การตัดสิน ตามระเบียบข้อ 5 
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     6. คณะกรรมการการแข่งขัน  แยกประเภทควำมพิกำร  รำยกำรละ  3  คน  
    6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 

    6.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ ครูภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเฉพำะทำงเหมำะสม 
 กับกิจกรรม 
   6.1.2 ครูกำรศึกษำพิเศษท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถเฉพำะทำงเหมำะสมกับกิจกรรม 

   6.1.3 ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรงำนอำชีพฯ ทีม่ีควำมรู้ ควำมสำมำรถเฉพำะทำงเหมำะสมกับ 

 กิจกรรม 
  6.2 ข้อควรค านึง   
       -  กรรมกำรต้องไม่ตัดสินในกรณีสถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน 
        -  กรรมกำรควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล ำดับที่ 1-3 
        6.3 สถานที่ท าการแข่งขัน 

      สถำนที่ที่สำมำรถให้ผู้ชมเข้ำชมได้ 
 
9. การแข่งขันการแกะสลักผัก + ผลไม้ 
 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  

1.1 ชั้น ม.1-6  
1.2 บกพร่องทำงกำรได้ยิน บกพร่องทำงร่ำงกำย และบกพร่องทำงสติปัญญำ 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน     
      2.1 แข่งขันประเภททีม ทีมละ 3 คน 
 2.2 แข่งขันแยกประเภทควำมพิกำร          

2.3 จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
2.3.1 ชั้น ม.1-6  บกพร่องทำงกำรได้ยิน จ ำนวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
2.3.2 ชั้น ม.1-6  บกพร่องทำงร่ำงกำย จ ำนวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
2.3.3 ชั้น ม.1-6  บกพร่องทำงสติปัญญำ จ ำนวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

3. วิธีการด าเนินการ 
      3.1 ส่งรำยชื่อนักเรียนผู้เข้ำแข่งขัน  ตั้งชื่อทีม พร้อมรำยชื่อครูผู้ฝึกสอน 2 คน ล่วงหน้ำก่อนวัน  
แข่งขันอย่ำงน้อย  10 วัน  
     3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้ำแข่งขันส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขัน และชื่อครูผู้ฝึกสอน (รำยชื่อต้องตรงกับรำยชื่อใน
ข้อ 3.1)               

       3.3  ให้ผู้เข้ำแข่งขันแกะสลักผัก / ผลไม้ แล้วน ำผลงำนที่ส ำเร็จจัดเป็นรูปทรงต่ำง ๆ  
       3.4  ให้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำนมำให้พร้อมก่อนกำรแข่งขัน 
       3.5  ไม่อนุญำตให้ ตัด เกลำ ตกแต่งรูปทรงใด ๆ มำก่อนที่จะท ำกำรแข่งขัน 

      3.6  เครื่องมือที่ใช้ในกำรแกะสลักต้องไม่เป็นเครื่องมือที่ใช้แกะส ำเร็จรูป เช่น มีดที่ใช้หั่นแล้ว 
ออกมำเป็นลวดลำยต่ำง ๆ โดยที่ไม่ได้แกะสลักด้วยตนเอง 

                3.7  วัตถุดิบที่ใช้ในกำรแกะสลักคือ  ผักและผลไม้กรรมกำรกลำงจะเป็นผู้จัดเตรียมให้ 
                3.8  เวลำที่ใช้ในกำรแข่งขัน  3  ชั่วโมง  
       3.9 ใช้ผลไม้ ได้แก่ แตงโม ฟักทอง แครอท หัวไชเท้ำ มะละกอ 
                3.10 เส้นผ่ำศูนย์กลำงของภำชนะ ไม่เกิน 50 เซนติเมตร 
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  4.  เกณฑ์การให้คะแนน   (จ ำนวน  100  คะแนน) 
      4.1 กำรเตรียมวัสดุและเครื่องมือถูกต้องตำมที่ก ำหนด   5   คะแนน 
      4.2 ปฏิบัติถูกต้องตำมขั้นตอน    15   คะแนน 
      4.3 รูปทรงเหมำะสม     15   คะแนน 
      4.4 ควำมประณีต เรียบร้อย สวยงำม   20   คะแนน 
      4.5 ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์    15  คะแนน 
      4.6 ควำมประหยัด     10  คะแนน 
      4.7 กำรจัดเก็บท ำควำมสะอำด    10  คะแนน 
      4.8 เสร็จทันเวลำ      10  คะแนน 
     5. เกณฑ์การตัดสิน 

คณะกรรมกำรตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตำมเกณฑ์  ดังนี้  
   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมกำรมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืน  

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด และมีการแข่งขันเฉพาะระดับภาคเท่านั้น 
  หมายเหตุ ในกรณีที่มีทีมสมัครเข้าแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์การตัดสิน ตามระเบียบข้อ 5 
     6. คณะกรรมการการแข่งขัน  แยกประเภทควำมพิกำร   รำยกำรละ  3  คน  

     6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
   6.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ ครูภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเฉพำะทำงเหมำะสม 
 กับกิจกรรม 
   6.1.2 ครูกำรศึกษำพิเศษท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถเฉพำะทำงเหมำะสมกับกิจกรรม 

   6.1.3 ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรงำนอำชีพฯ ทีม่ีควำมรู้ ควำมสำมำรถเฉพำะทำงเหมำะสมกับ 

 กิจกรรม 
  6.2 ข้อควรค านึง   
       -  กรรมกำรต้องไม่ตัดสินในกรณีสถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน 
        -  กรรมกำรควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล ำดับที่ 1-3 
        6.3 สถานที่ท าการแข่งขัน 

      สถำนที่ที่สำมำรถให้ผู้ชมเข้ำชมได้ 
 
10. การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย 
 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  

1.1 ชั้น ม.1-6 บกพร่องทำงกำรได้ยิน และบกพร่องทำงร่ำงกำย  
1.2 ชั้น ม.1-3 และ ม.4-6 บกพร่องทำงสติปัญญำ 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน     
      2.1 แข่งขันประเภททีม ทีมละ 3 คน 
 2.2 แข่งขันแยกประเภทควำมพิกำรและแยกระดับชั้น           

2.3 จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน   
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2.3.1 ชั้น ม.1-3  บกพร่องทำงสติปัญญำ จ ำนวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
2.3.2 ชั้น ม.4-6 บกพร่องทำงสติปัญญำ จ ำนวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
2.3.3 ชั้น ม.1-6 บกพร่องทำงกำรได้ยิน จ ำนวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
2.3.4 ชั้น ม.1-6 บกพร่องทำงร่ำงกำย จ ำนวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

3. วิธีการด าเนินการ  
      3.1 ส่งรำยชื่อนักเรียนผู้เข้ำแข่งขัน  ตั้งชื่อทีม พร้อมรำยชื่อครูผู้ฝึกสอน 2  คน ล่วงหน้ำก่อนวัน  
แข่งขันอย่ำงน้อย 10 วัน  

        3.2 ให้ส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขัน  และชื่อครูผู้ฝึกสอน (รำยชื่อต้องตรงกับข้อ 1) ต่อกรรมกำร 
ตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มกำรแข่งขัน จ ำนวน 2 ชุด 

                3.3 ผู้เข้ำแข่งขันต้องจัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์ส ำหรับกำรร้อยมำลัยดอกไม้สดมำเอง เตรียมให้  
พร้อมก่อนกำรแข่งขัน  

3.3.1 ร้อยมำลัยดอกไม้สดเป็นมำลัยสองชำย ควำมยำวระหว่ำง 14-15 นิ้ว ไม่รวมโบว์   
(โบว์สำมำรถเตรียมล่วงหน้ำได้) 

3.2.2  ตัวมำลัยและส่วนประกอบของตัวมำลัยต้องท ำด้วยดอกไม้สดและวัสดุธรรมชำติเท่ำนั้น  
      3.4  ใช้ดอกไม้สดตำมควำมเหมำะสม  ไม่จ ำกัดรูปแบบในกำรท ำ 
        3.5  วัสดุทุกชนิดให้น ำมำจัด  ตกแต่งในวันแข่งขัน  ใช้วัสดุธรรมชำติ ไม่อนุญำตให้ตัดตกแต่งกลีบ 

หรือส่วนประกอบอื่น ๆ มำก่อนกำรแข่งขัน  ยกเว้นดอกรักหรือดอกพุด 
       3.6  ไม่ใช้โฟม  พลำสติก  เส้นลวดเป็นองค์ประกอบ 
       3.7  น ำผลงำนที่ส ำเร็จบรรจุลงในถุงพลำสติก  ติดป้ำยชื่อ – สกุล  โรงเรียน สังกัด  

ของผู้เข้ำแข่งขัน  เขียนตัวบรรจงชัดเจน  แล้วน ำไปจัดแสดงผลงำนในที่ท่ีจัดเตรียมไว้ 
                 3.8  ใช้เวลำปฏิบัติงำนภำยใน  3  ชั่วโมง 
  4.  เกณฑ์การให้คะแนน   (จ ำนวน  100  คะแนน) 

     4.1 ควำมพร้อมในกำรจัดเตรียมวัสดุ เครื่องมือ  10   คะแนน 
     4.2 ปฏิบัติงำนได้ถูกต้องตำมข้ันตอน   10   คะแนน 
     4.3 ควำมประหยัด     10   คะแนน 
     4.4 สีสัน รูปทรงสวยงำม    10   คะแนน 
     4.5 ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์    20  คะแนน 
     4.6 ผลงำนประณีต สวยงำม เรียบร้อย   20   คะแนน 
     4.7 กำรท ำควำมสะอำดสถำนที่    10   คะแนน 
     4.8 เสร็จทันเวลำ     10   คะแนน 
     5. เกณฑ์การตัดสิน 

คณะกรรมกำรตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตำมเกณฑ์  ดังนี้  
   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมกำรมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืน  

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด และมีการแข่งขันเฉพาะระดับภาคเท่านั้น 
  หมายเหตุ ในกรณีที่มีทีมสมัครเข้าแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์การตัดสิน ตามระเบียบข้อ 5 
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      6. คณะกรรมการการแข่งขัน  แยกประเภทควำมพิกำรและแยกระดับชั้น  รำยกำรละ  3  คน  

     6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
   6.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ ครูภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเฉพำะทำงเหมำะสม 
 กับกิจกรรม 
   6.1.2 ครูกำรศึกษำพิเศษท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถเฉพำะทำงเหมำะสมกับกิจกรรม 

   6.1.3 ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรงำนอำชีพฯ ทีม่ีควำมรู้ ควำมสำมำรถเฉพำะทำงเหมำะสมกับ 

 กิจกรรม 
  6.2 ข้อควรค านึง   
       -  กรรมกำรต้องไม่ตัดสินในกรณีสถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน 
        -  กรรมกำรควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล ำดับที่ 1-3 
       6.3 สถานที่ท าการแข่งขัน 

      สถำนที่ที่สำมำรถให้ผู้ชมเข้ำชมได้ 
 
11. การแข่งขันการจัดดอกไม้สด 
 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  

1.1 ชั้น ม.1-3 และ ม.4-6 บกพร่องทำงสติปัญญำ 
1.2 ไม่ก ำหนดระดับชั้น บกพร่องทำงกำรได้ยิน และบกพร่องทำงร่ำงกำย 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน     
      2.1 แข่งขันประเภททีม ทีมละ 2 คน 
 2.2 แข่งขันแยกประเภทควำมพิกำร            

2.3 จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน     
2.3.1 ชั้น ม.1-3  บกพร่องทำงสติปัญญำ จ ำนวนโรงเรียนละ 1 ทีม  
2.3.2 ชั้น ม.4-6  บกพร่องทำงสติปัญญำ จ ำนวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
2.3.3 ไม่ก ำหนดระดับชั้น  บกพร่องทำงกำรได้ยิน   จ ำนวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
2.3.4 ไม่ก ำหนดระดับชั้น  บกพร่องทำงร่ำงกำย     จ ำนวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

3. วิธีการด าเนินการ  
      3.1 ส่งรำยชื่อนักเรียนผู้เข้ำแข่งขัน  ตั้งชื่อทีม พร้อมรำยชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้ำก่อนวัน  
แข่งขันอย่ำงน้อย 10 วัน 

        3.2 ให้ส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขัน  และชื่อครูผู้ฝึกสอน (รำยชื่อต้องตรงกับข้อ 1) ต่อกรรมกำร 
ตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มกำรแข่งขัน จ ำนวน 2 ชุด 
      3.3 ให้ผู้เข้ำแข่งขันจัดดอกไม้สด (ทรงสูง)  แล้วน ำผลงำนที่ส ำเร็จน ำเสนอผลงำนต่อกรรมกำร 
ตัดสิน 

                3.4 สื่อ-อุปกรณ์ 
-  วัสดุที่ใช้ในกำรแข่งขันอ่ืนๆ ดอกไม้ ให้ผู้แข่งขันจัดหำเอง แจกันให้ใช้ขนำดควำมสูง 

ไม่เกิน 50 เซนติเมตร 
-  ดอกไม้ ใบไม้และวัสดุ ใช้ตำมควำมเหมำะสม  
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                3.5 ให้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำนมำให้พร้อมก่อนกำรแข่งขัน 
                3.6 ไม่อนุญำตให้  ตกแต่งอุปกรณ์เสริมมำก่อนที่จะท ำกำรแข่งขัน  
                3.7 เวลำที่ใช้ในกำรแข่งขัน 3 ชั่วโมง 
  4.  เกณฑ์การให้คะแนน   (จ ำนวน  100  คะแนน) 

       4.1 ควำมพร้อมในกำรจัดเตรียมวัสดุ เครื่องมือ  10   คะแนน 
       4.2 ปฏิบัติงำนได้ถูกต้องตำมขั้นตอน   10   คะแนน 
       4.3 ควำมประหยัด     10   คะแนน 
       4.4 สีสัน รูปทรง สัดส่วน สวยงำม    20   คะแนน 
       4.5 ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์    10   คะแนน 
       4.6 ผลงำนประณีต สวยงำม เรียบร้อย   20   คะแนน 
       4.7 กำรท ำควำมสะอำดสถำนที่    10   คะแนน 
       4.8 เสร็จทันเวลำ      10   คะแนน 

          5. เกณฑ์การตัดสิน 
คณะกรรมกำรตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตำมเกณฑ์  ดังนี้  

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมกำรมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืน  

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด และมีการแข่งขันเฉพาะระดับภาคเท่านั้น 
  หมายเหตุ ในกรณีที่มีทีมสมัครเข้าแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์การตัดสิน ตามระเบียบข้อ 5 
     6. คณะกรรมการการแข่งขัน  แยกประเภทควำมพิกำร รำยกำรละ  3  คน  

     6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
   6.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ ครูภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเฉพำะทำงเหมำะสม 
 กับกิจกรรม 
   6.1.2 ครูกำรศึกษำพิเศษท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถเฉพำะทำงเหมำะสมกับกิจกรรม 

   6.1.3 ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรงำนอำชีพฯ ทีม่ีควำมรู้ ควำมสำมำรถเฉพำะทำงเหมำะสมกับ 

 กิจกรรม 
  6.2ข้อควรค านึง   
       -  กรรมกำรต้องไม่ตัดสินในกรณีสถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน 
       -  กรรมกำรควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล ำดับที่ 1-3 
        6.3 สถานที่ท าการแข่งขัน 

      สถำนที่ที่สำมำรถให้ผู้ชมเข้ำชมได้ 
 
12.  การจัดสวนถาดแบบแห้ง 
 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  

1.1 ไม่ก ำหนดระดับชั้น  
1.2 บกพร่องทำงกำรได้ยิน และบกพร่องทำงสติปัญญำ 
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2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน     
     2.1 แข่งขันประเภททีม 3 คน  

2.2 จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน  
2.2.1 ไม่ก ำหนดระดับชั้น  บกพร่องทำงกำรได้ยิน   จ ำนวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
2.2.2 ไม่ก ำหนดระดับชั้น  บกพร่องทำงสติปัญญำ   จ ำนวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

3. วิธีการด าเนินการ  
     3.1 ส่งรำยชื่อนักเรียนผู้เข้ำแข่งขัน พร้อมรำยชื่อครูผู้ฝึกสอน 2 คน ล่วงหน้ำก่อนวันแข่งขัน   
อย่ำงน้อย 10 วัน  
     3.2 ให้ส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขัน  และชื่อครูผู้ฝึกสอน (รำยชื่อต้องตรงกับข้อ 1 ) ต่อกรรมกำร 
ตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มกำรแข่งขัน จ ำนวน 2 ชุด 

      3.3  ผู้เข้ำแข่งขันต้องพร้อมในสถำนที่แข่งขันก่อนกำรแข่งขันไม่น้อยกว่ำ  10  นำที 
      3.4  ผู้เข้ำแข่งขันต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
   1)  อุปกรณ์กำรเขียนแบบ  1  ชุด 
   2)  พันธุ์ไม้  วัสดุประกอบ 
   3)  ภำชนะท่ีใช้ 
   4)  อุปกรณ์ฉีดน้ ำ 

3.5 ให้ผู้เข้ำแข่งขันเขียนแบบกำรจัดสวนให้เสร็จก่อนลงมือจัด  โดยกรรมกำรจะจัดเตรียม                                    
กระดำษเขียนแบบไว้ให้ทุกทีม 

3.6 ลักษณะของภำชนะให้เปน็จำนรองกระถำงหรือถำดทรงกลมชนิดเคลือบหรือไม่เคลือบก็ได้    ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง  11 – 15  นิ้ว 

     3.7 พันธุ์ไม้และวัสดุประกอบ 
           1)  พันธุ์ไม้เป็นพันธุ์ไม้ที่จัดสวนถำดแห้งไม่ต่ ำกว่ำ  3  ชนิด 

           2) วัสดุประกอบ  เช่น  หิน  กรวด  ไม้  หรืออ่ืน ๆ ให้ค ำนึงถึงควำมหลำกหลำย                                               
ไม่จ ำกัดควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

            3)  วัสดุปลูกมีควำมเหมำะสมกับกำรเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ 
      3.8 ใช้เวลำในกำรแข่งขัน  2  ชั่วโมง (รวมเวลำที่ใช้เขียนแบบ) 

     3.9 อุปกรณ์ที่จัดให้   ได้แก่  โต๊ะ  เก้ำอ้ี  ทีมละ  1  ชุด  กระดำษเขียนแบบกำรจัดสวน 
4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน   

      4.1  กำรเตรียมงำน  (20  คะแนน) 
   1)  กำรเขียนแบบ     10  คะแนน 
   2)  กำรเลือกใช้พันธุ์ไม้  วัสดุ    10  คะแนน 
      4.2  กระบวนกำรท ำงำน  (30  คะแนน) 
   1)  ขั้นตอนและควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน  10  คะแนน 
   2)  ควำมสะอำดเรียบร้อยในกำรปฏิบัติงำน   10  คะแนน 
   3)  ท ำงำนทันตำมก ำหนดเวลำ    10  คะแนน 
       4.3  ผลงำน  (50  คะแนน) 
   1)  ควำมประณีต      10  คะแนน 
   2)  ควำมสมดุล      10  คะแนน 
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   3)  ควำมกลมกลืนและสวยงำม    15  คะแนน 
   4)  ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์    15  คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
คณะกรรมกำรตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตำมเกณฑ์  ดังนี้  

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมกำรมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืน  

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด และมีการแข่งขันเฉพาะระดับภาคเท่านั้น 
  หมายเหตุ ในกรณีที่มีทีมสมัครเข้าแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์การตัดสิน ตามระเบียบข้อ 5 
 

6. คณะกรรมการการแข่งขัน    
      6.1 คุณสมบัติของกรรมการ ประกอบด้วย 

6.1.1 กรรมกำรควบคุมกำรแข่งขันจ ำนวนตำมควำมเหมำะสม 
  6.1.2 กรรมกำรตัดสินกิจกรรมละ 5 – 7  ประกอบด้วย 
    1) ผู้ทรงคุณวุฒิ ครูภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเฉพำะทำงเหมำะสม 
  กับกิจกรรม 
    2) ครกูำรศึกษำพิเศษที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเฉพำะทำงเหมำะสมกับกิจกรรม 

    3) ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรงำนอำชีพฯ ทีม่ีควำมรู้ ควำมสำมำรถเฉพำะทำง
เหมำะสม 

  กับกิจกรรม 
 6.2 ข้อควรค านึง   
   -  กรรมกำรต้องไม่ตัดสินในกรณีสถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน 
  -  กรรมกำรควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล ำดับที่ 1-3 

 6.3 สถานที่ในการแข่งขัน   
  ลำนกิจกรรม / อำคำรเอนกประสงค์ หรือสถำนที่อ่ืนๆ ตำมควำมเหมำะสม 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
 
13. การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ) 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  
1.1 ชั้นปฐมวัย ป.1-6 และ ม.1-6   
1.2 บกพร่องทำงกำรได้ยิน 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน     
                  2.1 แข่งขันประเภททีม 7 คน  

2.2 จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
   - บกพร่องทำงกำรได้ยิน จ ำนวนโรงเรียนละ 1 ทีม  
3. วิธีการด าเนินการ 

       3.1 ส่งรำยชื่อนักเรียนผู้เข้ำแข่งขัน ตั้งชื่อทีม พร้อมรำยชื่อครูผู้ฝึกสอน 3 คน ล่วงหน้ำก่อนวัน 
แข่งขันอย่ำงน้อย 10 วัน 

3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้ำแข่งขันส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขัน และชื่อครูผู้ฝึกสอน (รำยชื่อต้องตรงกับข้อ1) ต่อ
กรรมกำรตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มกำรแข่งขัน จ ำนวน 2 ชุด 

       3.3  เลือกเพลงอิสระ  
       3.4  ทีมผู้เข้ำแข่งขันส่งแผ่นซีดีเพลง พร้อมรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขันในวันรำยงำนตัว  
                3.5  แต่งกำยเหมำะสมกับเพลง   
       3.6  เวลำที่ใช้ในกำรแข่งขัน 5 - 8  นำที  
  4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน   
       4.1  กริยำท่ำทำงและกำรเคลื่อนไหว   20  คะแนน 
       4.2  ควำมถูกต้องเหมำะสมของกำรใช้ท่ำมือ  20  คะแนน 
       4.3  อำรมณ์ควำมรู้สึกเชื่อมโยงกับบทเพลง   20  คะแนน  
          4.4  ควำมพร้อมเพรียง      10  คะแนน  
          4.5  ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์     10  คะแนน  
          4.6  กำรแต่งกำย      10  คะแนน  
          4.7  ควำมมั่นใจในกำรแสดงออก    10  คะแนน    

5. เกณฑ์การตัดสิน 
คณะกรรมกำรตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตำมเกณฑ์  ดังนี้ 

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
   ได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมกำรมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืน 
  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด และมีการแข่งขันเฉพาะระดับภาคเท่านั้น 
  หมายเหตุ ในกรณีที่มีทีมสมัครเข้าแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์การตัดสิน ตามระเบียบข้อ 5 
 6. คณะกรรมการการแข่งขัน  จ ำนวน  5  คน  
  6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ  ประกอบด้วย 
   6.1.1  สมำคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย   จ ำนวน  1 คน 
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   6.1.2  สมำคมล่ำมภำษำมือแห่งประเทศไทย จ ำนวน  2 คน 
   6.1.3  ผู้เชี่ยวชำญด้ำนนำฏศิลป์และกำรแสดง   จ ำนวน  2 คน 
  6.2 ข้อควรค านึง   

   -  กรรมกำรต้องไม่ตัดสินในกรณีสถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน 
    -  กรรมกำรควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล ำดับที่ 1-3 
 6.3 สถานที่ท าการแข่งขัน 

     เวทีที่สำมำรถให้ผู้ชมเข้ำชมได้ 
 
14. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย             

1.ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน                       
1.1 ชั้น ป.1-6  ม.1-3  และ ม.4-6     

  1.2 บกพร่องทำงกำรได้ยิน บกพร่องทำงสติปัญญำ และบกพร่องทำงกำรเห็น            
 2.ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
  2.1 แข่งขันประเภททีม   ทีมละ 2 คน   (ชำย/หญิง) 

2.2 แข่งขันแยกประเภทควำมพิกำร และแยกระดับชั้น 
2.3 จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 

2.3.1 ชั้น  ป.1-6         
2.3.1.1 บกพร่องทำงกำรได้ยิน จ ำนวนโรงเรียนละ  1  ทีม 
2.3.1.2 บกพร่องทำงสติปัญญำ จ ำนวนโรงเรียนละ  1  ทีม 
2.3.1.3 บกพร่องทำงกำรเห็น จ ำนวนโรงเรียนละ  1  ทีม 

2.3.2 ชั้น  ม.1-3         
2.3.2.1 บกพร่องทำงกำรได้ยิน จ ำนวนโรงเรียนละ  1  ทีม 
2.3.2.2 บกพร่องทำงสติปัญญำ จ ำนวนโรงเรียนละ  1  ทีม 
2.3.2.3 บกพร่องทำงกำรเห็น จ ำนวนโรงเรียนละ  1  ทีม 

2.3.3 ชั้น  ม.4-6         
2.3.3.1 บกพร่องทำงกำรได้ยิน จ ำนวนโรงเรียนละ  1  ทีม 
2.3.3.2 บกพร่องทำงสติปัญญำ จ ำนวนโรงเรียนละ  1  ทีม 
2.3.3.3 บกพร่องทำงกำรเห็น จ ำนวนโรงเรียนละ  1  ทีม 

3. วิธีด าเนินการ 
   3.1 ส่งรำยชื่อนักเรียนผู้เข้ำแข่งขัน  ตั้งชื่อทีม พร้อมรำยชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้ำก่อนวัน 
แข่งขันอย่ำงน้อย 10 วัน 
  3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้ำแข่งขันส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขัน และชื่อครูผู้ฝึกสอน(รำยชื่อต้องตรงกับข้อ 1)   
ต่อกรรมกำรตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มกำรแข่งขันพร้อมรำยชื่อ   จ ำนวน 3 ชุด 
  3.3 หัวข้อในกำรแข่งขัน 
   3.3.1 กำรเดินผ่ำนผู้ใหญ่ ขณะผู้ใหญ่ยืน / ขณะผู้ใหญ่นั่ง 
   3.3.2 กำรไหว้ 2 ระดับ กำรไหว้ผู้ใหญ่ / กำรไหว้พระ 
   3.3.3 กำรรับ-ส่งของให้ผู้ใหญ่ (ขณะผู้ใหญ่นั่งเก้ำอ้ี,นั่งพ้ืน / ขณะผู้ใหญ่ยืน 
   3.3.4 กำรนั่งต่อหน้ำผู้ใหญ่ กำรนั่งกรำบ กำรลุกยืน ขณะผู้ใหญ่นั่งพ้ืน 
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   3.3.5 กำรกรำบศพ (ศพเด็ก,ศพผู้ใหญ่,ศพพระ) 
   3.3.6 กำรกรำบแบบเบญจำงคประดิษฐ์ 

       3.4  ผู้เข้ำแข่งขันจับฉลำกล ำดับที่ของกำรแข่งขัน 
       3.5  กรรมกำรจับฉลำกเลือกท่ำตำมที่ก ำหนดให้ผู้เข้ำประกวด ระดับชั้น ป.1-6  จ ำนวน 2 ท่ำ  

ชั้น ม.1-3  จ ำนวน 4 ท่ำ  ระดับชั้น ม.1-6  และระดับชั้น ม.4-6 จ ำนวน 5 ท่ำ  โดยผู้เข้ำแข่งขันแต่ละระดับ
จะแสดงท่ำตำมท่ี กรรมกำรจับฉลำกได้เหมือนกันทุกโรง 

       3.6 วิธีกำรประกวด ผู้เข้ำประกวดต้องเข้ำประกวดพร้อมกันทั้งชำยหญิง 
  3.7 กำรแต่งกำยผู้เข้ำแข่งขัน แต่งกำยชุดนักเรียน 

4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน   
                4.1  ควำมถูกต้อง     30  คะแนน    
                4.2  ควำมสวยงำม         30  คะแนน   
                4.3  กำรแต่งกำยและบุคลิกภำพ    20  คะแนน   
                4.4  ควำมพร้อมเพรียง     20  คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
  คณะกรรมกำรตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตำมเกณฑ์  ดังนี้ 

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมกำรมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืน 

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด และมีการแข่งขันเฉพาะระดับภาคเท่านั้น 
  หมายเหตุ ในกรณีที่มีทีมสมัครเข้าแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์การตัดสิน ตามระเบียบข้อ 5 

6. คณะกรรมการการแข่งขัน  จ ำนวน 3-5 คน 
      6.1 คุณสมบัติของกรรมการ ประกอบด้วย  
  6.1.1  ผู้ทรงคุณวุฒิ ครูภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะทำงเหมำะสมกับ 
 กิจกรรม 

   6.1.2 ครูกำรศึกษำพิเศษที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะทำงเหมำะสมกับ กิจกรรม 
  6.1.3 ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม 

 6.2 ข้อควรค านึง   
   -  กรรมกำรต้องไม่ตัดสินในกรณีสถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน 
  -  กรรมกำรควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล ำดับที่ 1-3 

 6.3 สถานที่ในการแข่งขัน   
  ควรเป็นห้องท่ีมีโต๊ะหมู่บูชำ พระบรมฉำยำลักษณ์ และพระบรมรูป พร้อมทั้งอุปกรณ์ใน 
กำรประกวดในกำรจัดกำรแข่งขัน 
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15. การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม 
 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  

1.1 ไม่ก ำหนดระดับชั้น   
1.2 บกพร่องทำงกำรได้ยิน และบกพร่องทำงสติปัญญำ 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน     
               2.1 แข่งขันประเภททีมไม่เกิน 15 คน  
   2.2 แข่งขันแยกประเภทควำมพิกำร  

2.3 จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
    2.3.1 บกพร่องทำงกำรได้ยิน   จ ำนวนโรงเรียนละ 1 ทีม  
 2.3.2 บกพร่องทำงสติปัญญำ จ ำนวนโรงเรียนละ 1 ทีม       

   3.วิธีด าเนินการ 
  3.1 ส่งรำยชื่อนักเรียนผู้เข้ำแข่งขัน  ตั้งชื่อทีม พร้อมรำยชื่อครูผู้ฝึกสอน 4 คน ล่วงหน้ำก่อนวัน  
แข่งขันอย่ำงน้อย  10 วัน 
  3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้ำแข่งขันส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขัน  และชื่อครูผู้ฝึกสอน(รำยชื่อต้องตรงกับ          

  ข้อ3.1)   ต่อกรรมกำรตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มกำรแข่งขัน จ ำนวน 3 ชุด 
  3.3 ให้ทีมท่ีเข้ำแข่งเตรียมอุปกรณ์กำรแสดงมำเองและสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง 
  3.4  เวลำที่ใช้ในกำรแข่งขันไม่เกิน 15  นำท,ี เวลำในกำรจัดฉำกไม่เกิน 7 นำที 
  3.5  ให้มีดนตรีและเพลงประกอบกำรแสดงโดยผู้แสดงเตรียมมำเอง 
  3.6  ใช้เสียงจริงในกำรแสดงสด 
  3.7  เนื้อหำสำระกำรแข่งขัน (เลือกแสดง  1 เรื่อง) 

  3.7.1  ควำมกตัญญูกตเวที 
  3.7.2  ควำมซื่อสัตย์สุจริต 
  3.7.3  ควำมจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
  3.7.4  ควำมสำมัคคี  
 3.8 ส่งเรื่องย่อบทละครให้กรรมกำร จ ำนวน 3 ชุด ก่อนกำรแข่งขัน 

  4. เกณฑ์การให้คะแนน    คะแนนรวม   100  คะแนน   
  4.1  กำรแต่งกำย       10 คะแนน 
  4.2  ควำมพร้อมของตัวละคร     10 คะแนน 
  4.3  ลักษณะท่ำทำงกำรแสดงสอดคล้องและเหมำะสมกับเนื้อเรื่อง 10 คะแนน 
  4.4  อุปกรณ์ประกอบกำรแสดง     10 คะแนน 
  4.5  ควำมมั่นใจในกำรแสดง     10 คะแนน 
  4.6  ระยะเวลำในกำรแสดง     10 คะแนน 
  4.7  กำรใช้ภำษำท่ีถูกต้องชัดเจน     10 คะแนน 
  4.8  ควำมต่อเนื่องของกำรแสดง     10 คะแนน 
  4.9  ข้อคิด/คติสอนใจ/ค ำพังเพย     20 คะแนน 
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5. เกณฑ์การตัดสิน   
  คณะกรรมกำรตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตำมเกณฑ์  ดังนี้ 

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมกำรมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืน 

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด และมีการแข่งขันเฉพาะระดับภาคเท่านั้น 
  หมายเหตุ ในกรณีที่มีทีมสมัครเข้าแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์การตัดสิน ตามระเบียบข้อ 5 
 6. คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3-5  คน (ต้องมีข้อ 6.1.4 และ 6.1.5) 
   6.1 คุณสมบัติของกรรมการ ประกอบด้วย  
   6.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ ครูภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะทำงเหมำะสมกับ 
 กิจกรรม 

    6.1.2 ครูกำรศึกษำพิเศษที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะทำงเหมำะสมกับ กิจกรรม 
   6.1.3 ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม   
   6.1.4 ครูล่ำมภำษำมือจำกสมำคมหรือสถำบันผลิตล่ำมภำษำมือ หรือครูล่ำมภำษำมือ 
 ที่ข้ึนทะเบียน 
   6.1.5 ครูหูหนวกจำกหน่วยงำน สถำบัน สมำคม 
 6.2 ข้อควรค านึง   
   -  กรรมกำรต้องไม่ตัดสินในกรณีสถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน 
  -  กรรมกำรควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล ำดับที่ 1-3 

 
16. การแข่งขันเต้นแอโรบิค 
 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  

1.1 ไม่ก ำหนดช่วงชั้น  
1.2 บกพร่องทำงกำรได้ยิน บกพร่องทำงสติปัญญำ และบกพร่องทำงกำรเห็น 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน     
               2.1 แข่งขันประเภทประเภททีม ทีมละ 8 คน 
   2.2 แข่งขันแยกประเภทควำมพิกำร 

2.3 จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
2.3.1 ไม่ก ำหนดระดับชั้น  บกพร่องทำงกำรได้ยิน  จ ำนวนโรงเรียนละ 1 ทีม      

 2.3.2 ไม่ก ำหนดระดับชั้น  บกพร่องทำงสติปัญญำ  จ ำนวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
 2.3.3 ไม่ก ำหนดระดับชั้น  บกพร่องทำงกำรเห็น  จ ำนวนโรงเรียนละ 1 ทีม       

   3. วิธีด าเนินการ  
 3.1 ส่งรำยชื่อนักเรียนผู้เข้ำแข่งขัน ตั้งชื่อทีม พร้อมรำยชื่อครูผู้ฝึกสอน 3 คน ล่วงหน้ำก่อนวัน

แข่งขันอย่ำงน้อย  10 วัน 
  3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้ำแข่งขันส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขัน  และชื่อครูผู้ฝึกสอน(รำยชื่อต้องตรงกับ ข้อ1)    

     ต่อกรรมกำรตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มกำรแข่งขัน จ ำนวน 3 ชุด 
  3.3   ใช้เวลำในกำรแข่งขัน 7-10 นำที 
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  3.4   จับสลำกล ำดับที่กำรแสดงก่อน-หลัง พร้อมกับรำยงำนตัวเข้ำแข่งขัน 
  3.5   ผู้เข้ำแข่งขันแต่งกำยสำกลนิยม ควำมเหมำะสมกับชุดกำรแสดง  
  4. เกณฑ์การให้คะแนน    คะแนนรวม   100  คะแนน   
  4.1  กำรแต่งกำย      20 คะแนน 
    4.1.1  เน้นกำรประหยัดและประยุกต์   10 คะแนน 
    4.1.2  มีควำมสวยงำมเหมำะสมกับชุดกำรแสดง  10 คะแนน 
   4.2 ท่ำกำยบริหำร     60 คะแนน   
     (ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน) 
    4.2.1 ควำมเข้มแข็งของท่ำทำง    10 คะแนน  
    4.2.2 ควำมต่อเนื่องของกำรเปลี่ยนท่ำ   10 คะแนน 
    4.2.3 ควำมสวยงำมของท่ำทำง    10 คะแนน 
    4.2.4 ควำมพร้อมเพรียง     10 คะแนน 
    4.2.5 เพลงที่ใช้ประกอบเหมำะสม      5 คะแนน 
    4.2.6 กำรลงจังหวะ     10 คะแนน 
    4.2.7 ควำมสนุกสนำน      5 คะแนน 

 (ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา)  
4.2.1 ควำมเข้มแข็งของท่ำทำง    10  คะแนน  
4.2.2 ควำมต่อเนื่องของกำรเปลี่ยนท่ำ     5  คะแนน  
4.2.3 ควำมสวยงำมของท่ำทำง    10  คะแนน  
4.2.4 ควำมพร้อมเพรียง     10  คะแนน  
4.2.5 เพลงที่ใช้ประกอบเหมำะสม     5  คะแนน  
4.2.6 กำรลงจังหวะ     10  คะแนน  
4.2.7 ควำมสนุกสนำน       5  คะแนน  

   4.2.8 ควำมยำกง่ำยของท่ำ     5  คะแนน 
  4.3  ควำมเหมำะสมของระยะเวลำและขั้นตอน  20 คะแนน 
    4.3.1 กำรอบอุ่นร่ำงกำย       5 คะแนน 
    4.3.2 กำรออกก ำลังกำย     10 คะแนน 
    4.3.3 กำรผ่อนคลำย       5 คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
  คณะกรรมกำรตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตำมเกณฑ์  ดังนี้ 

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมกำรมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืน 

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด และมีการแข่งขันเฉพาะระดับภาคเท่านั้น 
  หมายเหตุ ในกรณีที่มีทีมสมัครเข้าแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์การตัดสิน ตามระเบียบข้อ 5 
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6. คณะกรรมการการแข่งขัน  จ านวน 3-5 คน 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมการ 
     6.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ ครูภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะทำงเหมำะสมกับ 
 กิจกรรม 

    6.1.2 ครูกำรศึกษำพิเศษที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะทำงเหมำะสมกับ กิจกรรม 
   6.1.3  ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ  

 6.2 ข้อควรค านึง   
   -  กรรมกำรต้องไม่ตัดสินในกรณีสถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน 
  -  กรรมกำรควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล ำดับที่ 1-3 

 6.3 สถานที่ในการแข่งขัน   
  เวทีกำรแข่งขันมีควำมเหมำะสม  ปลอดภัย  ผู้ชมสำมำรถชมกำรแข่งขันได้ 
 
17. การแข่งขันการเต้นแอโรบิครถเข็น 
 1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน     

  1.1 ไม่ก ำหนดระดับชั้น 
 1.2 บกพร่องทำงร่ำงกำย 

 2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน       
  2.1  แข่งขันเป็นทีม ๆ ละ 8 คน จะเป็นชำยหรือหญิงหรือผสมก็ได้  

2.2  จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
 ไม่ก ำหนดระดับชั้น  บกพร่องทำงร่ำงกำย   จ ำนวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

3.  วิธีด าเนินการ 
  3.1   ส่งรำยชื่อนักเรียนผู้เข้ำแข่งขันจะเป็นชำยหรือหญิงหรือผสมก็ได้ พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอน 

ทีมละ 3 คน 
3.2    ให้แต่ละทีมท่ีเข้ำแข่งขันส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขันและชื่อครูผู้ฝึกสอน (รำยชื่อต้องตรงกับข้อ 1) 

ต่อกรรมกำรตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มกำรแข่งขันพร้อมรำยชื่อ จ ำนวน 2 ชุด 
  3.3    ให้แต่ละทีมเตรียมอุปกรณ์และเพลงมำเอง 
  3.4    ใช้เวลำในกำรแข่งขัน 8 – 10  นำท ี
  3.5    จับสลำกล ำดับที่กำรแสดงก่อน-หลัง พร้อมกับรำยงำนตัวเข้ำแข่งขัน 
  3.6    ผู้เข้ำแข่งขันแต่งกำยสำกลนิยม ควำมเหมำะสมกับชุดกำรแสดง   
          4.  เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนรวม   100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
  4.1  กำรแต่งกำย     20 คะแนน 
  4.2  ท่ำกำยบริหำร    60 คะแนน 
   4.2.1  ควำมเข้มแข็งของท่ำทำง  10 คะแนน  
   4.2.2  ควำมต่อเนื่องของกำรเปลี่ยนท่ำ 10 คะแนน 
   4.2.3  ควำมสวยงำมของท่ำทำง  10 คะแนน 
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   4.2.4  ควำมพร้อมเพรียง   10 คะแนน 
   4.2.5  เพลงที่ใช้ประกอบเหมำะสม 5 คะแนน 
   4.2.6  กำรลงจังหวะ   10 คะแนน 
   4.2.7  ควำมสนุกสนำน     5 คะแนน 
  4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ    20 คะแนน 
   4.3.1  ส่งเสริมกำรคล่องตัว  ควำมอ่อนตัว  ควำมกระฉับกระเฉ่ง   5    คะแนน 
   4.3.2  ท่ำทำงกำรเคลื่อนไหวไม่ก่อให้เกิดอันตรำยหรือบำดเจ็บ      5   คะแนน 
   4.3.3  เป็นกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อ        5   คะแนน 
   4.3.4  สำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้               5   คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน   
คณะกรรมกำรตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตำมเกณฑ์  ดังนี้ 

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมกำรมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืน 

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด และมีการแข่งขันเฉพาะระดับภาคเท่านั้น 
  หมายเหตุ ในกรณีที่มีทีมสมัครเข้าแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์การตัดสิน ตามระเบียบข้อ 5 

6. คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 
 6.1 คุณสมบัติของกรรมการ ประกอบด้วย  
  6.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ ครูภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะทำงเหมำะสมกับ 
          กิจกรรม 

  6.1.2 ครูกำรศึกษำพิเศษที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะทำงเหมำะสมกับ กิจกรรม 
  6.1.3 ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
          6.2 ข้อควรค านึง   

   -  กรรมกำรต้องไม่ตัดสินในกรณีสถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน 
  -  กรรมกำรควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล ำดับที่ 1-3 
 

18. การแข่งขันเต้นหางเคร่ือง 
  1.ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน 
   1.1 ไม่ก ำหนดระดับชั้น       

  1.2 บกพร่องทำงกำรได้ยิน บกพร่องทำงสติปัญญำ และบกพร่องทำงกำรเห็น 
2.ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   2.1  แข่งขันประเภททีม ทีมละ 8 คน  ( จะเป็นชำยหรือหญิงหรือผสมก็ได้) 

2.2  แข่งขันแยกประเภทควำมพิกำร    
2.3  จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน  

2.3.1 บกพร่องทำงกำรได้ยิน จ ำนวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
2.3.2 บกพร่องทำงสติปัญญำ จ ำนวนโรงเรียนละ 1 ทีม  
2.3.3 บกพร่องทำงกำรเห็น จ ำนวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
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3.วิธีการด าเนินการ   
3.1 ส่งรำยชื่อนักเรียนผู้เข้ำแข่งขัน  ตั้งชื่อทีม  พร้อมรำยชื่อครูฝึกสอน 3 คน  ล่วงหน้ำก่อนวัน

แข่งขันอย่ำงน้อย 10 วัน 
   3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้ำแข่งขันส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขัน และชื่อครูผู้ฝึกสอน (รำยชื่อต้องตรงกับข้อ 1 ) 
ต่อกรรมกำรตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มกำรแข่งขันพร้อมรำยชื่อ จ ำนวน 3 ชุด  
  3.3ให้แต่ละทีมเตรียมอุปกรณ์และเพลงมำเอง 
  3.4ใช้เวลำในกำรแข่งขัน  6-10  นำที 
4.เกณฑ์การให้คะแนน        คะแนนรวม  100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 

   4.1 กำรแต่งกำย                                                          10    คะแนน 
   4.2 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงท่ำ                                            20    คะแนน 
   4.3 ควำมสวยงำมของท่ำ                                                 20    คะแนน 
   4.4 ควำมพร้อมเพรียง                                                    20    คะแนน 
   4.5 ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์                                             20    คะแนน 
   4.6 แสดงครบตำมเวลำที่ก ำหนด                                       10    คะแนน 
  5.เกณฑ์การตัดสิน 
   คณะกรรมกำรตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตำมเกณฑ์  ดังนี้ 
   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมกำรมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืน 

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด และมีการแข่งขันเฉพาะระดับภาคเท่านั้น 
  หมายเหตุ ในกรณีที่มีทีมสมัครเข้าแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์การตัดสิน ตามระเบียบข้อ 5 

6.  คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมการ ประกอบด้วย  
  6.1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ ครูภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะทำงเหมำะสมกับ 
 กิจกรรม 

  6.1.2 ครูกำรศึกษำพิเศษที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะทำงเหมำะสมกับ กิจกรรม 
  6.1.3 ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
 6.2 ข้อควรค านึง   

   -  กรรมกำรต้องไม่ตัดสินในกรณีสถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน 
  -  กรรมกำรควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล ำดับที่ 1-3 

6.3 สถานที่ในการแข่งขัน   
  เวทีกำรแข่งขันมีควำมเหมำะสม  ปลอดภัย  ผู้ชมสำมำรถชมกำรแข่งขันได้   
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19. การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง 
             1.คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
                            1.1 ชั้น ป.1-6  และ ม.1-6 
                            1.2 บกพร่องทำงกำรเห็น 
             2.ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
                            2.1 แข่งขันประเภทเป็นทีมๆละ  3  คนเป็นเพศชำยหรือเพศหญิงหรือผสมก็ได้ 
                            2.2  จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน  
   2.2.1 ชั้น ป.1-6  บกพร่องทำงกำรเห็น  จ ำนวนโรงเรียนละ 1 ทีม  
   2.2.2 ชั้น ม.1-6  บกพร่องทำงกำรเห็น   จ ำนวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

3.วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ส่งรำยชื่อนักเรียนผู้เข้ำแข่งขัน  ตั้งชื่อทีม  พร้อมรำยชื่อครูผู้ฝึกสอน  1  คน ล่วงหน้ำก่อน

แข่งขันอย่ำงน้อย  10  วัน 
3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้ำแข่งขันส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขัน  และชื่อครูผู้ฝึกสอน ( รำยชื่อต้องตรงกับ  ข้อ 1 

) ชื่อเพลง  เนื้อหำเพลงต่อกรรมกำรตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มแข่งขัน  จ ำนวน  3  ชุด 
            3.3 ให้แต่ละทีมเตรียมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์มำเอง 
            3.4 เป็นวงดนตรี  Acoustic มีผู้ขับร้อง  เครื่องดนตรีที่ใช้ในกำรประกวดคือ เป็นเครื่อง
ดนตรีที่มีแหล่งก ำเนิดเสียงจำกธรรมชำติ (Acoustic  Sound ) ตัวอย่ำง กลุ่มเครื่องดีด-สี  เช่น  กีต้ำร์โปร่ง, 
บันโจ , แมนโดลิน , อคูสติกเบส ,ไวโอลิน , ไวโอล่ำ , เชลโล่ , ซอ , จะเข้ , ฯลฯ หรือ 

  กลุ่มเครื่องตี –เป่ำ เช่น  กลองชุด , เครื่องกระทบจังหวะ , เครื่องลมไม้ , เครื่องลมทองเหลือง , ขิม , 
ระนำด , ขลุ่ย ฯลฯ 

3.5 ห้ำมใช้  Effect  ชนิดต่ำงๆแทนเครื่องดนตรี  เพรำะกรรมกำรจะถือว่ำไม่ใช่เครื่องดนตรี  และ
จะตัดสิทธิ์ผู้เข้ำแข่งขัน 
           3.6 ใช้เวลำในกำรแข่งขันไม่เกิน  6  นำที 
            3.7 พิจำรณำเทคนิคกำรบรรเลงและกำรขับร้องเพลง 
                        -จังหวะ  และท ำนอง 
                       -กำรออกเสียงอักขระที่ถูกต้องชัดเจน 
                        -น้ ำเสียง  ควำมไพเรำะของเสียง 

                    -ควำมสอดคล้องของกำรบรรเลงและกำรขับร้องประกอบกับกำรถ่ำยทอด 
อำรมณ์เพลง    ต่อผู้ฟัง 

                       -ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรแสดงออกบนเวที 
                       - กำรแต่งกำยสุภำพเรียบร้อยเหมำะสมสอดคล้องกับเพลงที่บรรเลงและขับร้อง 
4. เกณฑ์การให้คะแนน   คะแนนรวม  100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 

4.1 จังหวะ  และท ำนอง                                                    20        คะแนน 
4.2 กำรออกเสียงอักขระที่ถูกต้องชัดเจน                          20        คะแนน 
4.3 น้ ำเสียง  ควำมไพเรำะของเสียง                                   20         คะแนน 
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4.4 ควำมสอดคล้องของกำรบรรเลงและกำรขับร้องประกอบกับกำรถ่ำยทอดอำรมณ์เพลงต่อผู้ฟัง                                                                                           
20        คะแนน 

4.5 ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรแสดงออกบนเวที             10        คะแนน 
4.6 กำรแต่งกำยสุภำพเรียบร้อยเหมำะสมสอดคล้องกับเพลงที่บรรเลงและขับร้อง 

     10      คะแนน 
5.เกณฑ์การตัดสิน 

คณะกรรมกำรตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตำมเกณฑ์  ดังนี้  
   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมกำรมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืน  

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด และมีการแข่งขันเฉพาะระดับภาคเท่านั้น 
  หมายเหตุ ในกรณีที่มีทีมสมัครเข้าแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์การตัดสิน ตามระเบียบข้อ 5 
               6.คณะกรรมการตัดสิน    จ ำนวน  3  คน 
                            6.1 คณุสมบัติของกรรมการ ประกอบด้วย 
             6.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนดนตรี  ขับร้อง 
                              6.1.2  ครูกำรศึกษำพิเศษในโรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร 
                              6.1.3  ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) 
   6.2ข้อควรค านึง   

       -  กรรมกำรต้องไม่ตัดสินในกรณีสถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน 
       -  กรรมกำรควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล ำดับที่ 1-3 
        6.3 สถานที่ท าการแข่งขัน 

      สถำนที่ที่สำมำรถให้ผู้ชมเข้ำชมได้ 
 
20. การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ 
 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  

1.1 ชั้น ป.1-6   ม.1-6   
1.2 บกพร่องทำงกำรได้ยิน 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว 
2.2 จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน  

   2.2.1 ชั้น ป.1-6  บกพร่องทำงกำรได้ยิน  จ ำนวนโรงเรียนละ 1 คน 
   2.2.2 ชั้น ม.1-6  บกพร่องทำงกำรได้ยิน  จ ำนวนโรงเรียนละ 1 คน 

   3. วิธีด าเนินการ  
 3.1 ส่งรำยชื่อนักเรียนผู้เข้ำแข่งขัน  พร้อมรำยชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้ำก่อนวันแข่งขัน 
อย่ำงน้อย  10 วัน 
  3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้ำแข่งขันส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขัน  และชื่อครูผู้ฝึกสอน(รำยชื่อต้องตรงกับ          
ข้อ3.1)  ต่อกรรมกำรตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มกำรแข่งขัน จ ำนวน 3 ชุด 
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3.3  หัวข้อกำรแข่งขัน ให้กรรมกำรเป็นผู้ก ำหนดในวันแข่งขันโดย กรรมกำรแต่คนเขียนหัวข้อ 
คนละ 2 หัวข้อแล้วตัวแทนนักเรียนเป็นคนจับสลำกเลือก 1 หัวข้อในวันแข่งขัน  

3.4  ให้คณะกรรมกำรตัดสินเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรแข่งขัน 
   - ระดับชั้น ป.1-6 กระดำษ 100 ปอนด์ ขนำด 11x15 นิ้ว 
   - ระดับชั้น ม.1-6 กระดำษ 100 ปอนด์ ขนำด 15x22 นิ้ว 
  3.5  ให้ผู้เข้ำแข่งขันเตรียมสีที่จะใช้แข่งขันและอุปกรณ์ในกำรแข่งขันมำเอง 

- ระดับชั้น ป. 1-6 ใช้เทคนิคสีชอล์ค  
                - ระดับชั้น ม. 1-6 ใช้เทคนิคสีน้ ำ  
  3.6  เวลำที่ใช้ในกำรแข่งขัน  3  ชั่วโมง  
  4. เกณฑ์การให้คะแนน    คะแนนรวม   100  คะแนน   
  4.1  ควำมคิดสร้ำงสรรค์      30 คะแนน 
  4.2  กำรจัดภำพ/องค์ประกอบ     20 คะแนน 
  4.3  เรื่องรำว/สื่อควำมหมำย     20 คะแนน 
  4.4  ควำมประณีต สวยงำม     20 คะแนน 
  4.5  เสร็จทันเวลำ      10  คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
คณะกรรมกำรตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตำมเกณฑ์  ดังนี้  

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมกำรมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืน  

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด และมีการแข่งขันเฉพาะระดับภาคเท่านั้น 
  หมายเหตุ ในกรณีที่มีทีมสมัครเข้าแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์การตัดสิน ตามระเบียบข้อ 5 
 

6. คณะกรรมการการแข่งขัน  แยกระดับชั้น รำยกำรละจ ำนวน 3-5 คน 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมการ ประกอบด้วย 
   6.1.1  ครูที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญด้ำนศิลปะในโรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร   
   6.1.2  ผู้ทรงคุณวุฒิจำกหน่วยงำนที่มีควำมรู้และควำมช ำนำญในกิจกรรมกำรแข่งขัน 
    -  บุคลำกรในท้องถิ่นที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะทำงเหมำะสมกับกิจกรรม 

   -  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะทำงเหมำะสม 
 กับกิจกรรม 

  -  บุคลำกรในสังกัดอ่ืน ๆ เช่น อำชีวศึกษำ/ วิทยำลัย /มหำวิทยำลัย/  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

 6.2 ข้อควรค านึง   
   -  กรรมกำรต้องไม่ตัดสินในกรณีสถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน 
  -  กรรมกำรควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล ำดับที่ 1-3 
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 6.3 สถานที่ในการแข่งขัน   
  สถำนที่กำรแข่งขันมีควำมเหมำะสม ผู้ชมสำมำรถชมกำรแข่งขันได้ 
 
21. การแข่งขันวาดภาพ (สีชอล์ค) 
 1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน   

1.1 ชั้น  ป.4-6   ม.1-6 บกพร่องทำงกำรได้ยิน 
1.2 ชั้น  ป.4-6   ม.1-3 และ ม.4-6  บกพร่องทำงร่ำงกำย 
1.3 ไม่ก ำหนดระดับชั้น บกพร่องทำงสติปัญญำ 

       2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน      
   2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว 

2.2 แข่งขันแยกระดับชั้น 
2.3 จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน  

   2.3.1 ชั้น  ป.4-6 บกพร่องทำงกำรได้ยิน  จ ำนวนโรงเรียนละ 1 คน 
   2.3.2 ชั้น  ม.1-6 บกพร่องทำงกำรได้ยิน  จ ำนวนโรงเรียนละ 1 คน 
   2.3.3 ชั้น  ป.4-6 บกพร่องทำงร่ำงกำย    จ ำนวนโรงเรียนละ 1 คน 
   2.3.4 ชั้น  ม.1-3 บกพร่องทำงร่ำงกำย    จ ำนวนโรงเรียนละ 1 คน 
   2.3.5 ชั้น  ม.4-6 บกพร่องทำงร่ำงกำย    จ ำนวนโรงเรียนละ 1 คน 
   2.3.6 ไม่ก ำหนดระดับชั้น บกพร่องทำงสติปัญญำ จ ำนวนโรงเรียนละ 1 คน 
       3.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

3.1 ส่งรำยชื่อนักเรียนผู้เข้ำแข่งขัน  ตั้งชื่อทีม พร้อมรำยชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้ำก่อนวัน
แข่งขันอย่ำงน้อย  10 วัน 

3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้ำแข่งขันส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขัน  และชื่อครูผู้ฝึกสอน(รำยชื่อต้องตรงกับ ข้อ1)   
ต่อกรรมกำรตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มกำรแข่งขันพร้อมรำยชื่อ  จ ำนวน 3 ชุด 

  3.3 ให้คณะกรรมกำรตัดสินเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรแข่งขัน 
- ระดับชั้น ป.4-6 กระดำษ 100 ปอนด์ ขนำด 11x15 นิ้ว 

   - ระดับชั้น ม.1-3 กระดำษ 100 ปอนด์ ขนำด 11x15 นิ้ว 
   - ระดับชั้น ม.4-6 กระดำษ 100 ปอนด์ ขนำด 15x22 นิ้ว 
  3.4 ให้ผู้เข้ำแข่งขันเตรียมสีที่จะใช้แข่งขันและอุปกรณ์ในกำรแข่งขันมำเอง 
  3.5  หัวข้อในกำรวำดภำพ  
   - ระดับชั้น ป.4-ป. 6 เรื่อง “ประเทศไทยที่รัก” 
   - ระดับชั้น ม.1-ม.3 เรื่อง “ประชำธิปไตยของฉัน” 
   - ระดับชั้น ม.4-ม.6 เรื่อง “ชว่ยกันลดภำวะโลกร้อน” 
  3.7  เวลำที่ใช้ในกำรแข่งขัน  3  ชั่วโมง  
 4.  เกณฑ์การให้คะแนน   คะแนนรวม   100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
  4.1  ควำมคิดสร้ำงสรรค์   30 คะแนน 
  4.2  กำรจัดภำพ/องค์ประกอบ  20 คะแนน 
  4.3  เรื่องรำว/สื่อควำมหมำย  20 คะแนน 
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  4.4  ควำมประณีต สวยงำม  20 คะแนน 
  4.5  เสร็จทันเวลำ   10  คะแนน 
 

5.เกณฑ์การตัดสิน   
คณะกรรมกำรตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตำมเกณฑ์  ดังนี้  

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมกำรมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืน  

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด และมีการแข่งขันเฉพาะระดับภาคเท่านั้น 
  หมายเหตุ ในกรณีที่มีทีมสมัครเข้าแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์การตัดสิน ตามระเบียบข้อ 5 
 6.   คณะกรรมการตัดสิน  แยกช่วงชั้น รำยกำรละ  3  คน 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมการ ประกอบด้วย 
   6.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ  ครูภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะทำงเหมำะสมกับ 
  กิจกรรม กำรแข่งขัน 
   6.1.2 ครูกำรศึกษำพิเศษที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะทำงเหมำะสมกับกิจกรรมกำร
แข่งขัน 
   6.1.3 ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  

 6.2 ข้อควรค านึง   
   -  กรรมกำรต้องไม่ตัดสินในกรณีสถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน 
  -  กรรมกำรควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล ำดับที่ 1-3 

 6.3 สถานที่ในการแข่งขัน   
  สถำนที่กำรแข่งขันมีควำมเหมำะสม 
 
22. การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค)  

1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน   
1.1 ชั้น ม.1-3 และ ม.4-6           
1.2 บกพร่องทำงสติปัญญำ 

2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน      
2.1  แข่งขันประเภทเดี่ยว 
2.2 แข่งขันแยกระดับชั้น 
2.3  จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขันแต่ละประเภท    

   2.3.1 ชั้น ม.1-3  บกพร่องทำงสติปัญญำ จ ำนวนโรงเรียนละ  1  คน 
   2.3.2 ชั้น ม.4-6 บกพร่องทำงสติปัญญำ จ ำนวนโรงเรียนละ  1  คน 
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3.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ส่งรำยชื่อนักเรียนผู้เข้ำแข่งขัน  พร้อมรำยชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้ำก่อนวันแข่งขันอย่ำง

น้อย  10 วัน 
  3.2 ให้แต่ละโรงเรียนที่เข้ำแข่งขันส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขัน  และชื่อครูผู้ฝึกสอน(รำยชื่อต้อง 
ตรงกับ  ข้อ1)   ต่อกรรมกำรตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มกำรแข่งขันพร้อมรำยชื่อ  จ ำนวน 3 ชุด 
 
 3.3  ให้คณะกรรมกำรตัดสินเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรแข่งขัน 

   - ระดับชั้น ม. 1-3      กระดำษ 100 ปอนด์ ขนำด 11x15 นิ้ว 
   - ระดับชั้น ม.4-6      กระดำษ 100 ปอนด์ ขนำด 15x22 นิ้ว 
  3.4  ให้ผู้เข้ำแข่งขันเตรียมสีที่จะใช้แข่งขันและอุปกรณ์ในกำรแข่งขันมำเอง 
  3.5  หวัข้อในกำรวำดภำพ  
   ระดับชั้น  ม. 1-3         หัวข้อ  “ประเทศไทยที่รัก” 
   ระดับชั้น  ม.4-6          หัวขอ้  “ตำมรอยพ่อ...อยู่อย่ำงพอเพียง” 
  3.6  เวลำที่ใช้ในกำรแข่งขัน  3  ชั่วโมง           

4.  เกณฑ์การให้คะแนน   คะแนนรวม   100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
  4.1  ควำมคิดสร้ำงสรรค์      30 คะแนน 
  4.2  กำรจัดภำพ/องค์ประกอบ     20 คะแนน 
  4.3  เรื่องรำว/สื่อควำมหมำย     20 คะแนน 
  4.4  ควำมประณีต สวยงำม     20 คะแนน 
  4.5  เสร็จทันเวลำ      10  คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน   
คณะกรรมกำรตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตำมเกณฑ์  ดังนี้  

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69    ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมกำรมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืน  

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด และมีการแข่งขันเฉพาะระดับภาคเท่านั้น 
  หมายเหตุ ในกรณีที่มีทีมสมัครเข้าแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์การตัดสิน ตามระเบียบข้อ 5 
 6. คณะกรรมการตัดสิน  แยกช่วงชั้น รำยกำรละ  3  คน 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมการ ประกอบด้วย 
   6.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ  ครูภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะทำงเหมำะสม 
  กับกิจกรรมกำรแข่งขัน 
   6.1.2 ครกูำรศึกษำพิเศษที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะทำงเหมำะสมกับกิจกรรมกำร
แข่งขัน 
   6.1.3 ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
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  6.2 ข้อควรค านึง   
   -  กรรมกำรต้องไม่ตัดสินในกรณีสถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน 
  -  กรรมกำรควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล ำดับที่ 1-3 

 6.3 สถานที่ในการแข่งขัน   
  สถำนที่กำรแข่งขันมีควำมเหมำะสม  
 
23. การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) 

1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน    
1.1 ชั้น  ป.4-6  และม.1-6   บกพร่องทำงร่ำงกำย 
1.2 ชั้น ป.1-6  ม.1-3 และ ม.4-6   บกพร่องทำงสติปัญญำ 
1.3 ไม่ก ำหนดระดับชั้น บกพร่องทำงกำรได้ยิน  

     2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน      
2.1  แข่งขันประเภทเดี่ยว 
2.2 แข่งขันแยกประเภทควำมพิกำร และแยกระดับชั้น 
2.3  จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขันแต่ละประเภท   
 2.3.1 ชั้น ป.4-6 บกพร่องทำงร่ำงกำย จ ำนวนโรงเรียนละ 1 คน 
 2.3.2 ชั้น ม.1-6  บกพร่องทำงร่ำงกำย จ ำนวนโรงเรียนละ 1 คน 

2.3.3 ชั้น ป.1-6  บกพร่องทำงสติปัญญำ จ ำนวนโรงเรียนละ 1 คน 
2.3.4 ชั้น ม.1-3 บกพร่องทำงสติปัญญำ จ ำนวนโรงเรียนละ 1 คน 
2.3.5 ชั้น ม.4-6 บกพร่องทำงสติปัญญำ จ ำนวนโรงเรียนละ 1 คน 
2.3.6 ไม่ก ำหนดระดับชั้น บกพร่องทำงกำรได้ยิน จ ำนวนโรงเรียนละ 1 คน 

3.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ส่งรำยชื่อนักเรียนผู้เข้ำแข่งขัน  ตั้งชื่อทีม พร้อมรำยชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้ำก่อนวัน

แข่งขันอย่ำงน้อย  10 วัน 
3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้ำแข่งขันส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขัน  และชื่อครูผู้ฝึกสอน(รำยชื่อต้องตรงกับ ข้อ1)   

ต่อกรรมกำรตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มกำรแข่งขันพร้อมรำยชื่อ  จ ำนวน 3 ชุด 
  3.3  ให้คณะกรรมกำรตัดสินเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรแข่งขัน 

- ระดับชั้น ป.4-6 กระดำษ 100 ปอนด์ ขนำด 11x15 นิ้ว 
- ระดับชั้น ป.1-6 กระดำษ 100 ปอนด์ ขนำด 11x15 นิ้ว 
- ระดับชั้น ม.1-3 กระดำษ 100 ปอนด์ ขนำด 11x15 นิ้ว 

   - ระดับชั้น ม.4-6 กระดำษ 100 ปอนด์ ขนำด 15x22 นิ้ว 
  3.4  ให้ผู้เข้ำแข่งขันเตรียมสีที่จะใช้แข่งขันและอุปกรณ์ในกำรแข่งขันมำเอง 
  3.5  หัวข้อในกำรวำดภำพ  
          บกพร่องทำงร่ำงกำย (สีโปสเตอร์) 
    - ระดับชั้น ป.4-ป. 6 เรื่อง “หมู่บ้ำนน้ ำใจ” 
    - ระดับชั้น ม.1-ม.6 เรื่อง “สิ่งแวดล้อมน่ำอยู่” 
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   บกพร่องทำงสติปัญญำ(สีโปสเตอร์) 
    - ระดับชั้น ป.1-6  เรื่อง “สิ่งแวดล้อมน่ำอยู่” 
    - ระดับชั้น ม.1-3 เรื่อง “มหันตภัยยำเสพติด” 
    - ระดับชั้น ม.4-6 เรื่อง “สืบสำนวัฒนธรรมไทย” 
  3.6  เวลำที่ใช้ในกำรแข่งขัน  3  ชั่วโมง 
 4.  เกณฑ์การให้คะแนน   คะแนนรวม   100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
  4.1  ควำมคิดสร้ำงสรรค์    30 คะแนน 
  4.2  กำรจัดภำพ/องค์ประกอบ   20 คะแนน 
  4.3  เรื่องรำว/สื่อควำมหมำย   20 คะแนน 
  4.4  ควำมประณีต สวยงำม   20 คะแนน 
  4.5  เสร็จทันเวลำ    10  คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน   
คณะกรรมกำรตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตำมเกณฑ์  ดังนี้  

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมกำรมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืน  

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด และมีการแข่งขันเฉพาะระดับภาคเท่านั้น 
  หมายเหตุ ในกรณีที่มีทีมสมัครเข้าแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์การตัดสิน ตามระเบียบข้อ 5 
 6.  คณะกรรมการตัดสิน  แยกช่วงชั้น รำยกำรละ  3  คน 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมการ ประกอบด้วย 
   6.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ  ครูภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะทำงเหมำะสม 
  กับกิจกรรมกำรแข่งขัน 
   6.1.2 ครกูำรศึกษำพิเศษที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะทำงเหมำะสมกับกิจกรรมกำร
แข่งขัน 
   6.1.3 ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
  6.2 ข้อควรค านึง   

   -  กรรมกำรต้องไม่ตัดสินในกรณีสถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน 
  -  กรรมกำรควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล ำดับที่ 1-3 

 6.3 สถานที่ในการแข่งขัน   
   สถำนที่กำรแข่งขันมีควำมเหมำะสม  
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24. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  

1.1 ชั้น ม.1-6  บกพร่องทำงกำรได้ยิน 
1.2 ชั้น ม.1-6  บกพร่องทำงร่ำงกำย 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน     
2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว 
2.2 แข่งขันแยกประเภทควำมพิกำร 
2.3  จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขันแต่ละประเภท   
 2.3.1 ชั้น ม.1-6  บกพร่องทำงกำรได้ยิน จ ำนวนโรงเรียนละ 1 คน 
 2.3.2 ชั้น ม.1-6  บกพร่องทำงร่ำงกำย จ ำนวนโรงเรียนละ 1 คน    

   3. วิธีด าเนินการ  
        3.1 ส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขันพร้อมครูฝึกสอน 1 คน ต่อ 1 ระดับ ล่วงหน้ำก่อนวันแข่งขัน                
อย่ำงน้อย 10  วัน   
   3.2 ให้แต่ละโรงเรียนที่เข้ำแข่งขันส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขันและชื่อครูผู้ฝึกสอน (รำยชื่อต้องตรง   
กับข้อ1) ต่อกรรมกำรตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มกำรแข่งขัน  จ ำนวน 3 ชุด 
  3.3 ให้คณะกรรมกำรจัดเตรียมกระดำษท่ีใช้ในกำรแข่งขัน   

- ระดับชั้น ม. 1-6  กระดำษ  100  ปอนด์  ขนำด 15x22 นิ้ว  ใช้ดินสอด ำ 2B-EE 
  3.4  หัวข้อในกำรวำดภำพ  
   บกพร่องทำงกำรได้ยิน  

   - ระดับชั้น ม.1-6  วำดภำพเรื่องรำวจำกหัวข้อ โดยให้กรรมกำรเป็นผู้ก ำหนดในวันแข่งขัน
โดย กรรมกำรแต่คนเขียนหัวข้อคนละ 2 หัวข้อแล้วตัวแทนนักเรียนเป็นคนจับสลำกเลือก 1 หัวข้อในวัน
แข่งขัน 
   บกพร่องทำงร่ำงกำย  

- ระดับชั้น ม.1-6 วำดภำพ ลำยเส้นแบบมีแสงเงำ คณะกรรมกำรเป็นผู้เตรียมหุ่นนิ่ง(แบบ) 
หัวข้อ “ลำยเส้นอิสระ  ตำมหัวข้อที่ก ำหนด คณะกรรมกำรเป็นผู้เตรียมหุ่นนิ่ง 

  3.5  ไม่อนุญำตให้น ำต้นฉบับขึ้นมำดูในวันแข่งขัน 
  3.6  เวลำที่ใช้ในกำรแข่งขัน  3 ชั่วโมง  

4. เกณฑ์การให้คะแนน    คะแนนรวม   100  คะแนน 
    4.1  (จินตนำกำร)ควำมคิดสร้ำงสรรค์    30 คะแนน 
  4.2  กำรจัดภำพ/องค์ประกอบ     30 คะแนน 
  4.3  เรื่องรำว/สื่อควำมหมำย     20 คะแนน 

 4.4  ควำมประณีต สวยงำม     20 คะแนน 
5. เกณฑ์การตัดสิน 

คณะกรรมกำรตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตำมเกณฑ์  ดังนี้  
   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมกำรมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืน  



38 

 

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด และมีการแข่งขันเฉพาะระดับภาคเท่านั้น 
  หมายเหตุ ในกรณีที่มีทีมสมัครเข้าแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์การตัดสิน ตามระเบียบข้อ 5 

6. คณะกรรมการการแข่งขัน  จ านวน 3-5 คน 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมการ  ประกอบด้วย 

   6.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ  ครูภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะทำงเหมำะสม 
  กับกิจกรรมกำรแข่งขัน 
   6.1.2 ครกูำรศึกษำพิเศษที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะทำงเหมำะสมกับกิจกรรมกำร
แข่งขัน 
   6.1.3 ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
 

 6.2 ข้อควรค านึง   
   -  กรรมกำรต้องไม่ตัดสินในกรณีสถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน 
  -  กรรมกำรควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล ำดับที่ 1-3 

 6.3 สถานที่ในการแข่งขัน   
  สถำนที่กำรแข่งขันมีควำมเหมำะสม ผู้ชมสำมำรถชมกำรแข่งขันได้ 
 

25. การแข่งขันร าวงมาตรฐาน 
 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  

1.1 ชั้น ป.1-6  และ ม.1-6  บกพร่องทำงกำรได้ยิน  
1.2 ชั้น ป.1-6  และ ม.1-6  บกพร่องทำงสติปัญญำ 
1.3 ไม่ก ำหนดระดับชั้น บกพร่องทำงกำรเห็น 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน     
               2.1 แข่งขันประเภททีม 2 คน (ชำย-หญิง) 

2.2 แข่งขันแยกประเภทควำมพิกำร และแยกระดับชั้น 
2.3  จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขันแต่ละประเภท   
 2.3.1 ชั้น ป.1-6  บกพร่องทำงกำรได้ยิน จ ำนวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

2.3.2 ชั้น ม.1-6  บกพร่องทำงกำรได้ยิน จ ำนวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
2.3.3 ชั้น ป.1-6  บกพร่องทำงสติปัญญำ จ ำนวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
2.3.4 ชั้น ม.1-6  บกพร่องทำงสติปัญญำ จ ำนวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
2.3.5 ไม่ก ำหนดระดับชั้น  บกพร่องทำงกำรเห็น จ ำนวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

 3. วิธีด าเนินการ  
  3.1  ส่งรำยชื่อนักเรียนผู้เข้ำแข่งขันพร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน 
  3.2  ให้แต่ละทีมเตรียมเพลงมำเองและควบคุมเสียงดนตรีเอง 
  3.3  ควำมยำวไม่เกิน  10  นำที  

4. เกณฑ์การให้คะแนน    คะแนนรวม   100  คะแนน   
  4.1  ลีลำท่ำร ำสวยงำมและกำรเชื่อมท่ำร ำ    20 คะแนน 
  4.2  ท่ำร ำมีจังหวะกลมกลืนกับจังหวะเพลง    20 คะแนน 
  4.3  ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์     20 คะแนน 
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  4.4  ควำมพร้อมเพรียง      20 คะแนน 
  4.5  กำรแต่งกำยเหมำะสม     10 คะแนน 
  4.6  ใช้เวลำตำมควำมเหมำะสม     10 คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
คณะกรรมกำรตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตำมเกณฑ์  ดังนี้  

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมกำรมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืน 
  

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด และมีการแข่งขันเฉพาะระดับภาคเท่านั้น 
  หมายเหตุ ในกรณีที่มีทีมสมัครเข้าแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์การตัดสิน ตามระเบียบข้อ 5 
6. คณะกรรมการการแข่งขัน  จ านวน 3-5 คน 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมการ ประกอบด้วย 
   6.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ  ครูภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะทำงเหมำะสม 
  กับกิจกรรมกำรแข่งขัน 
   6.1.2 ครกูำรศึกษำพิเศษที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะทำงเหมำะสมกับกิจกรรมกำร
แข่งขัน 
   6.1.3 ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (นำฎศิลป์)  
  6.2 ข้อควรค านึง   

   -  กรรมกำรต้องไม่ตัดสินในกรณีสถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน 
  -  กรรมกำรควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล ำดับที่ 1-3 

 6.3 สถานที่ในการแข่งขัน   
  สถำนที่กำรแข่งขันมีควำมเหมำะสม ผู้ชมสำมำรถชมกำรแข่งขันได้ 
 
26. การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว 
 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  

1.1 ไม่ก ำหนดระดับชั้น   
1.2 บกพร่องทำงกำรได้ยิน 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน     
              2.1 แข่งขันประเภททีม ทีมละ 3 คน 

2.2 จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน   
   ไม่ก ำหนดระดับชั้น  บกพร่องทำงกำรได้ยิน   จ ำนวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

   3. วิธีด าเนินการ  
3.1 ส่งรำยชื่อนักเรียนผู้เข้ำแข่งขัน ตั้งชื่อทีม  พร้อมรำยชื่อครูผู้ฝึกสอน 2 คน ล่วงหน้ำก่อน 

วันแข่งขันอย่ำงน้อย  10 วัน 
3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้ำแข่งขันส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขัน  และชื่อครูผู้ฝึกสอน ( รำยชื่อต้องตรงกับ 

ข้อ 3.1) ต่อกรรมกำรตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มกำรแข่งขัน จ ำนวน 2 ชุด 
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3.3 วัสดุ/อุปกรณ์กำรแข่งขันผู้เข้ำแข่งขันเตรียมมำเอง  ดินเหนียว  ดินน้ ำมัน  ขี้ผึ้ง  ใช้วสัดุ  
อุปกรณ์ได้อย่ำงอิสระ ไม่จ ำกัดเทคนิค 

    3.4 แข่งขันในห้องเรียน หรือสถำนที่ที่ก ำหนดให้ 
   3.5 ผลงำนต้องมีขนำดเหมำะสม วำงในพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 8 x 12 นิ้ว และไม่อนุญำตให้ขึ้นโครงสร้ำง
มำก่อนกำรแข่งขัน 

3.6  ให้กรรมกำรเป็นผู้ก ำหนดในวันแข่งขันโดย กรรมกำรแต่คนเขียนหัวข้อคนละ 2 หัวข้อแล้ว
ตัวแทนนักเรียนเป็นคนจับสลำกเลือก 1 หัวข้อในวันแข่งขัน 
   3.7  เวลำในกำรแข่งขัน  3  ชั่วโมง หำกเกินเวลำที่ก ำหนด หักคะแนน นำทีละ 5 คะแนน 
4.  เกณฑ์การให้คะแนน    จ ำนวน  100  คะแนน 

   4.1   จินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์     40  คะแนน 
4.2   กำรจัดขนำดและองค์ประกอบ  20  คะแนน 
4.3   กำรสื่อควำมหมำย                     30  คะแนน 
4.4   ควำมประณีตของงำน                  10  คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
คณะกรรมกำรตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตำมเกณฑ์  ดังนี้  

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมกำรมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืน  

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด และมีการแข่งขันเฉพาะระดับภาคเท่านั้น 
  หมายเหตุ ในกรณีที่มีทีมสมัครเข้าแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์การตัดสิน ตามระเบียบข้อ 5 
6. คณะกรรมการการแข่งขัน  จ านวน 3-5 คน 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมการ ประกอบด้วย 
   6.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ  ครูภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะทำงเหมำะสม 
  กับกิจกรรมกำรแข่งขัน 
   6.1.2 ครกูำรศึกษำพิเศษที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะทำงเหมำะสมกับกิจกรรมกำร
แข่งขัน 
   6.1.3 ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์,ประติมำกรรม )  
 6.2 ข้อควรค านึง   

   -  กรรมกำรต้องไม่ตัดสินในกรณีสถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน 
  -  กรรมกำรควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล ำดับที่ 1-3 

 6.3 สถานที่ในการแข่งขัน   
  สถำนที่กำรแข่งขันมีควำมเหมำะสม ผู้ชมสำมำรถชมกำรแข่งขันได้ 
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27. การแข่งขันการแสดงอังกะลุง 
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  

1.1 ไม่ก ำหนดระดับชั้น   
1.2 บกพร่องทำงกำรได้ยิน 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน     
               2.1 แข่งขันประเภททีม 8 คน (นักเรียนผู้บรรเลง 7 คน/ นักเรียนผู้ให้จังหวะ 1 คน) 

2.2 จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน  
   ไม่ก ำหนดระดับชั้น   บกพร่องทำงกำรได้ยิน  จ ำนวนโรงเรยีนละ 1 ทีม 

   3. วิธีด าเนินการ  
3.1 ส่งรำยชื่อนักเรียนผู้เข้ำแข่งขัน พร้อมรำยชื่อครูผู้ฝึกสอน 3 คน ล่วงหน้ำก่อนวันแข่งขัน   

อย่ำงน้อย  10 วัน  
       3.2 ให้ทีมท่ีเข้ำแข่งขันส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขันและชื่อครูผู้ฝึกสอน (รำยชื่อต้องตรงกับข้อ 1 ) ต่อ 
 กรรมกำรตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มกำรแข่งขัน จ ำนวน 2 ชุด 
      3.3  ผู้เข้ำแข่งขันต้องพร้อมในสถำนที่แข่งขันก่อนกำรแข่งขันไม่น้อยกว่ำ  10  นำที 
      3.4  ผู้เข้ำแข่งขันต้องเตรียมเครื่องดนตรีและโน้ตเพลงมำเอง 
      3.5  เพลงที่ใช้ในกำรแข่งขัน คือ เพลงลอยกระทง (เพลงบังคับ) และเพลงพระรำชนิพนธ์  

(เลือกอีก 1 เพลง) 
 4. เกณฑ์การให้คะแนน    คะแนนรวม   100  คะแนน   
     4.1  ควำมกลมกลืน  (20  คะแนน) 
   1)  ควำมสมดุลของเสียงแต่ละเครื่องมือ   10  คะแนน 
   2)  ควำมพร้อมเพรียงของกำรด ำเนินท ำนองและจังหวะ 10  คะแนน 
 
     4.2  วิธีกำรบรรเลง  (30  คะแนน) 
   1)  ลักษณะท ำนองของแต่ละเครื่องมือ   10  คะแนน 
   2)  น้ ำเสียงของแต่ละเครื่องมือ    10  คะแนน 
   3)  ควำมถูกต้อง ควำมแม่นย ำ และเทคนิคกำรบรรเลง 10  คะแนน 
     4.3  แบบแผนกำรบรรเลง  (20  คะแนน) 
   1)  ท่ำนั่ง  ท่ำกำรจับเครื่องดนตรีเครื่องต่ำงๆ    5  คะแนน 
   2)  ควำมสม่ ำเสมอของแนวเสียงและแนวเพลง  15  คะแนน 
     4.4  มำรยำทของผู้บรรเลงในวง  ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ  (30  คะแนน) 
   1)  กำรแต่งกำย      10  คะแนน 
   2)  กำรแสดงควำมเคำรพ     10  คะแนน 
   3)  กิริยำ  ท่ำทำง  ควำมเรียบร้อยนุ่มนวล   10  คะแนน 
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5. เกณฑ์การตัดสิน 
คณะกรรมกำรตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตำมเกณฑ์  ดังนี้  

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69    ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมกำรมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืน  

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด และมีการแข่งขันเฉพาะระดับภาคเท่านั้น 
  หมายเหตุ ในกรณีที่มีทีมสมัครเข้าแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์การตัดสิน ตามระเบียบข้อ 5 

6. คณะกรรมการการแข่งขัน  จ านวน 3-5 คน 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมการ ประกอบด้วย 
   6.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ ครูภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีควำมรู้และควำมช ำนำญเฉพำะทำงเหมำะสม
กับ 
 กิจกรรมกำรแข่งขัน     
   6.1.2 ครกูำรศึกษำพิเศษที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะทำงเหมำะสมกับกิจกรรมกำร
แข่งขัน    

   6.1.3 ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) 
   

 6.2 ข้อควรค านึง   
   -  กรรมกำรต้องไม่ตัดสินในกรณีสถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน 
  -  กรรมกำรควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล ำดับที่ 1-3 

 6.3 สถานที่ในการแข่งขัน   
  สถำนที่กำรแข่งขันมีควำมเหมำะสม ผู้ชมสำมำรถชมกำรแข่งขันได้ 
 

28. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน   

1.1 ชั้น ป.1-6  ม.1-6  บกพร่องทำงร่ำงกำยและทำงกำรเห็น   
1.2 ชั้น ป.1-6 ม.1-3 และ ม.4-6  บกพร่องทำงสติปัญญำ  

    2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน      
2.1  แข่งขันประเภทเดี่ยว 
2.2  แข่งขันแยกประเภทควำมพิกำรและแยกระดับชั้น 
2.3  จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขันแต่ละประเภท   
 2.3.1 ชั้น ป.1-6  

บกพร่องทำงสติปัญญำ จ ำนวนโรงเรียนละ 1 คน 
บกพร่องทำงร่ำงกำย จ ำนวนโรงเรียนละ 1 คน 
บกพร่องทำงกำรเห็น จ ำนวนโรงเรียนละ 1 คน 

2.3.2 ชั้น ม.1-3  บกพร่องทำงสติปัญญำ จ ำนวนโรงเรียนละ 1 คน 
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 2.3.3 ชั้น ม. 1-6 
บกพร่องทำงร่ำงกำย จ ำนวนโรงเรียนละ 1 คน 
บกพร่องทำงกำรเห็น จ ำนวนโรงเรียนละ 1 คน  

2.3.4 ชั้น ม.4-6  บกพร่องทำงสติปัญญำ จ ำนวนโรงเรียนละ 1 คน 
3.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

3.1 ส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขันพร้อมครูฝึกสอน 1 คน ต่อ 1 ระดับ ล่วงหน้ำก่อนวันแข่งขัน อย่ำงน้อย 
10 วัน  

3.1 ส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขันพร้อมครูฝึกสอน 1 คน ถึง ก่อนวันแข่งขันอย่ำงน้อย 10 วัน  
3.2 ให้แต่ละโรงเรียนที่เข้ำแข่งขันส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขันและชื่อครูผู้ฝึกสอน (รำยชื่อต้องตรง กับข้อ

3.1) เนื้อเพลงที่จะร้อง พร้อมดนตรีคำรำโอเกะ ต่อกรรมกำรตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มกำรแข่งขัน จ ำนวน 3 
ชุด 

3.3 พิจำรณำเทคนิคกำรร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
- น้ ำเสียง ควำมไพเรำะของเสียง   
- กำรออกเสียงอักขระที่ถูกต้องและชัดเจน  
- จังหวะ และท ำนอง  
- บุคลิกภำพและกำรถ่ำยทอดอำรมณ์เพลง  
- กำรแต่งกำยสอดคล้องกับเนื้อหำของเพลง  

4.  เกณฑ์การให้คะแนน      คะแนนรวม   100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
  4.1  เสียงร้อง น้ ำเสียง ควำมไพเรำะของเสียง 20 คะแนน 
  4.2  ภำษำอักขระถูกต้อง    20 คะแนน 
  4.3  จังหวะท ำนองถูกต้อง   20 คะแนน 
  4.4  เทคนิคกำรขับร้อง    20 คะแนน 
  4.5  บุคลิกภำพ กำรถ่ำยทอดอำรมณ์เพลงต่อผู้ฟัง 20 คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน   
คณะกรรมกำรตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตำมเกณฑ์  ดังนี้  

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมกำรมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืน  

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด และมีการแข่งขันเฉพาะระดับภาคเท่านั้น 
  หมายเหตุ ในกรณีที่มีทีมสมัครเข้าแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์การตัดสิน ตามระเบียบข้อ 5 
 6. คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมการ ประกอบด้วย 

   6.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ ครูภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีควำมรู้และควำมช ำนำญเฉพำะทำงเหมำะสม
กับกิจกรรมกำรแข่งขัน     
   6.1.2 ครกูำรศึกษำพิเศษที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะทำงเหมำะสมกับกิจกรรมกำร
แข่งขัน    
   6.1.3 ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)   
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  6.2 ข้อควรค านึง   
   -  กรรมกำรต้องไม่ตัดสินในกรณีสถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน 
  -  กรรมกำรควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล ำดับที่ 1-3 

 6.3 สถานที่ในการแข่งขัน   
  สถำนที่กำรแข่งขันมีควำมเหมำะสม ผู้ชมสำมำรถชมกำรแข่งขันได้ 

 
29. การประกวดร าไทยประจ าภาค 

1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน   
1.1 ชั้น ม.1-3  และม.4-6   บกพร่องทำงสติปัญญำ  
1.2 ไม่ก ำหนดระดับชั้น  บกพร่องทำงร่ำงกำย 

2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน      
2.1  ประเภททีม ทีมละ  5  คน 
2.2  จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 

2.2.1 ชั้น ม.1-3 บกพร่องทำงสติปัญญำ จ ำนวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
2.2.2 ชั้น ม.4-6  บกพร่องทำงสติปัญญำ จ ำนวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
2.2.3 ไม่ก ำหนดระดับชั้น  บกพร่องทำงร่ำงกำย  จ ำนวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

 3.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขันพร้อมครูฝึกสอน 1 คน ต่อ 1 ระดับ ล่วงหน้ำก่อนวันแข่งขัน  

อย่ำงน้อย 10  วัน   
3.2 ให้แต่ละโรงเรียนที่เข้ำแข่งขันส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขันและชื่อครูผู้ฝึกสอน (รำยชื่อต้องตรง 

กับข้อ3.1) ต่อกรรมกำรตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มกำรแข่งขัน  จ ำนวน 3 ชุด 
  3.3   ให้แต่ละทีมเตรียมเพลงมำเองและควบคุมเสียงดนตรีเอง 
  3.4   ควำมยำวไม่เกิน  15  นำท ี 
 4.  เกณฑ์การให้คะแนน  คะแนนรวม   100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
  4.1  ลีลำท่ำร ำสวยงำมและกำรเชื่อมท่ำร ำ    20 คะแนน 
  4.2  ท่ำร ำมีจังหวะกลมกลืนกับจังหวะเพลง    20 คะแนน 
  4.3  ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์     20 คะแนน 
  4.4  ควำมพร้อมเพรียง      20 คะแนน 
  4.5  กำรแต่งกำยเหมำะสม     10 คะแนน 

  4.6  ใช้เวลำตำมควำมเหมำะสม     10 คะแนน 
 5. เกณฑ์การตัดสิน   

คณะกรรมกำรตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตำมเกณฑ์  ดังนี้  
   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมกำรมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืน  

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด และมีการแข่งขันเฉพาะระดับภาคเท่านั้น 
  หมายเหตุ ในกรณีที่มีทีมสมัครเข้าแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์การตัดสิน ตามระเบียบข้อ 5 
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6. คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 

  6.1 คุณสมบัติของกรรมการ ประกอบด้วย 

   6.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ ครูภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีควำมรู้และควำมช ำนำญเฉพำะทำงเหมำะสม
กับ 
 กิจกรรมกำรแข่งขัน     
   6.1.2 ครกูำรศึกษำพิเศษที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะทำงเหมำะสมกับกิจกรรมกำร
แข่งขัน   6.1.3 ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (นำฎศิลป์)   
   6.2 ข้อควรค านึง  

   -  กรรมกำรต้องไม่ตัดสินในกรณีสถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน 
  -  กรรมกำรควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล ำดับที่ 1-3 

  6.3 สถานที่ในการแข่งขัน   
  สถำนที่กำรแข่งขันมีควำมเหมำะสม ผู้ชมสำมำรถชมกำรแข่งขันได้ 
 

30. การแข่งขันปั้นดินน้ ามัน  
1. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน  

1.1  ชั้น ปฐมวัย  
1.2  บกพร่องทำงกำรเห็น บกพร่องทำงกำรได้ยิน บกพร่องทำงสติปัญญำ และบกพร่องทำงร่ำงกำย   

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  
2.1 แข่งขันประเภททีม 
 2.1.1 บกพร่องทำงกำรได้ยิน  ทีมละ 2 คน  
 2.1.2 บกพร่องทำงสติปัญญำ  ทีมละ 2 คน 
 2.1.3 บกพร่องกำรทำงเห็น  ทีมละ 2 คน 
 2.1.4 บกพร่องทำงร่ำงกำย  ทีมละ 2 คน 
2.2 แข่งขันแยกประเภทควำมพิกำร  
2.3 จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
 2.3.1 บกพร่องทำงกำรได้ยิน จ ำนวน โรงเรียนละ 1 ทีม 
 2.3.2 บกพร่องทำงสติปัญญำ จ ำนวน โรงเรียนละ 1 ทีม 
 2.3.3 บกพร่องกำรทำงเห็น จ ำนวน โรงเรียนละ 1 ทีม 
 2.3.4 บกพร่องทำงร่ำงกำย จ ำนวน โรงเรียนละ 1 ทีม 

3. วิธีด าเนินการ  
3.1 ส่งรำยชื่อนักเรียนผู้เข้ำแข่งขัน พร้อมรำยชื่อครูผู้ฝึกสอน 2 คน ล่วงหน้ำก่อนวันแข่งขันอย่ำง

น้อย 10 วัน  
3.2  หัวข้อกำรปั้น คณะกรรมกำรจับฉลำกหัวข้อในกำรแข่งขัน  

1)  ผลไม้น่ากิน     
2)  เที่ยวสวนสัตว์ 
 

3.3 วัสดุอุปกรณ์ผู้เข้ำแข่งขันน ำมำเอง   
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- ใช้ดินน้ ำมันไร้สำรชนิดก้อนผิวเรียบที่ยังไม่ผ่ำนกำรใช้ (ห้ามนวดดินน้ ามันก่อนเข้า
แข่งขัน)  

- ฐำนรองใช้ไม้อัดขนำด กว้ำง 10 นิ้ว ยำว 15 นิ้ว ไม่มีกรอบและขำตั้ง ไม่มีกำรตกแต่ง  
- กระเบื้องยำงหรือแผ่นรองนวด  

3.4  ครูผู้ควบคุมแสดงวัสดุอุปกรณ์กำรแข่งขันที่เตรียมมำ  
3.5  เวลำที่ใช้ในกำรแข่งขัน 3 ชั่วโมง  
3.6  ห้ำมใช้อุปกรณ์ในกำรยึดติด พิมพ์ลำย อุปกรณ์ตกแต่ง  
3.7  แต่งกำยด้วยชุดนักเรียน หรือชุดกีฬำประจ ำโรงเรียน  
3.8 ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด  

4. เกณฑ์การให้คะแนน  100 คะแนน  
4.1 ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ    30  คะแนน  

- ควำมแปลกใหม่ของผลงำนทั้งชิ้น   10  คะแนน  
- ควำมแปลกใหม่ขององค์ประกอบชิ้นงำน  10  คะแนน  
- ควำมหลำกหลำยของชิ้นงำน    10  คะแนน  

4.2  กระบวนการท างาน     20  คะแนน  
- กำรเตรียมอุปกรณ์       4  คะแนน  
- กำรวำงแผนกำรท ำงำน       4  คะแนน  
- กำรมีส่วนร่วมในกำรท ำงำน      4  คะแนน  
- เสร็จตำมเวลำที่ก ำหนด       4  คะแนน 
- กำรจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์       4  คะแนน  

4.3 การจัดองค์ประกอบ/ความละเอียดประณีต/สวยงาม  30  คะแนน  
- ควำมละเอียด ประณีต ของชิ้นงำน     5  คะแนน  
- กำรจัดองค์ประกอบของชิ้นงำน    15  คะแนน  
- ผลงำนมีควำมเหมำะสม      5  คะแนน  
- ควำมสวยงำม      10  คะแนน  

4.4 เนื้อหา       20  คะแนน  
- ควำมสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง    10  คะแนน  
- องค์ประกอบสอดคล้องกับหัวข้อที่ก ำหนด  10  คะแนน  

5. เกณฑ์การตัดสิน 
คณะกรรมกำรตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตำมเกณฑ์  ดังนี้ 

ร้อยละ 80-100 ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 

ได้ต่ ำกว่ำร้อยละ  60 ได้รับรำงวัลเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมกำรจะเห็นเป็นอย่ำงอ่ืน 
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด และมีการแข่งขันเฉพาะระดับภาคเท่านั้น 

  หมายเหตุ ในกรณีที่มีทีมสมัครเข้าแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์การตัดสิน ตามระเบียบข้อ 5 
 

6. คณะกรรมการการแข่งขัน  
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  6.1 คุณสมบัติของกรรมการ ประกอบด้วย 
   6.1.1  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ครภููมิปัญญำท้องถิ่นที่มีควำมรู้ ควำมช ำนำญเฉพำะทำงเหมำะสมกับ 
  กิจกรรมกำรแข่งขันด้ำนศิลปะปฐมวัย  
   6.1.2  ครูกำรศึกษำพิเศษที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะทำงเหมำะสมกับกิจกรรมกำร
แข่งขัน   
   ด้ำนศิลปะปฐมวัย 
   6.1.3  ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะหรือครูผู้มีควำมรู้ด้ำนศิลปะเด็กปฐมวัย 
    6.2 ข้อควรค านึง 
                                  -กรรมกำรต้องไม่ตัดสินในกรณีเป็นนักเรียนของตนเข้ำแข่งขัน 
 
31. การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ  

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  
1.1ชั้น ปฐมวัย  
1.2 บกพร่องทำงกำรได้ยิน บกพร่องทำงสติปัญญำ  และบกพร่องทำงร่ำงกำย 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  
2.1 แข่งขันประเภททีม 

2.1.1 บกพร่องทำงกำรได้ยิน  ทีมละ 2 คน  
 2.1.2 บกพร่องทำงสติปัญญำ  ทีมละ 2 คน 
 2.1.3 บกพร่องทำงร่ำงกำย  ทีมละ 2 คน 
2.2 แข่งขันแยกประเภทควำมพิกำร  
2.3 จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
 2.3.1 บกพร่องทำงกำรได้ยิน จ ำนวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
 2.3.2 บกพร่องทำงสติปัญญำ จ ำนวนโรงเรียนละ 1 ทีม   
 2.3.3 บกพร่องทำงร่ำงกำย จ ำนวนโรงเรียนละ 1 ทีม   

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน  
3.1 ส่งรำยชื่อนักเรียนผู้เข้ำแข่งขัน ตั้งชื่อทีม พร้อมรำยชื่อครูผู้ฝึกสอน 2 คน ล่วงหน้ำก่อนวัน

แข่งขันอย่ำงน้อย 10 วัน  
3.2 หัวข้อกำรสร้ำงภำพด้วยกำร ฉีก ตัด ปะ  คณะกรรมกำรจับฉลำกหัวข้อในกำรแข่งขัน 

1) โรงเรียนของฉัน  
  2)  บ้ำนของฉัน 
  3)  ผลไม้น่ำกิน 

4)  สัตว์เลี้ยงของฉัน  
3.3 วัสดุอุปกรณ์ผู้เข้ำแข่งขันน ำมำเอง กำรน ำเสนอผลงำน (กระดำษขำว – เทำอย่ำงหนำ ขนำด

กว้ำง 10 นิ้ว ยำว 15 นิ้ว ไม่มีกรอบ กระดำษท่ีใช้ในกำรฉีก ตัด ปะ ใช้กระดำษมันปู และโปสเตอร์สีหน้ำ
เดียวเท่ำนั้น กำรน ำเสนอผลงำนไม่มีกรอบและขำตั้ง ไม่มีกำรตกแต่ง)  

3.4  ครูผู้ควบคุมแสดงวัสดุ อุปกรณ์ประกอบกำรแข่งขันที่เตรียมมำ  
3.5  ห้ำมตัดกระดำษเป็นรูปร่ำงหรือเป็นเส้น เป็นแถบมำล่วงหน้ำ  
3.6  ห้ำมร่ำงภำพด้วยดินสอ หรืออุปกรณ์ใดๆ บนกระดำษก่อนฉีกหรือบนกระดำษเทำ – ขำว  
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3.7  ห้ำมใช้กำรม้วน กำรพับ กำรขย ำ และกำรหนุน เพ่ือสร้ำงชิ้นงำนให้มีมิติ)  
3.8  เวลำที่ใช้ในกำรแข่งขัน 2 ชั่วโมง  
3.9  แต่งกำยด้วยชุดนักเรียนหรือชุดกีฬำประจ ำโรงเรียน  
3.10 ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด  

4. เกณฑ์การให้คะแนน  100 คะแนน  
4.1  ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ    30  คะแนน  

- ผลงำนมีควำมแปลกใหม่    10  คะแนน  
- ควำมแปลกใหม่ขององค์ประกอบชิ้นงำน  10  คะแนน  
- ควำมเชื่อมโยงของภำพ     10  คะแนน 
  

4.2 กระบวนการท างาน      20  คะแนน  
- กำรวำงแผนกำรท ำงำน       5  คะแนน  
- กำรมีส่วนร่วมในกำรท ำงำน      5  คะแนน  
- กำรท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข/เสร็จตำมเวลำที่ก ำหนด  5  คะแนน  
- กำรจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์       5  คะแนน  

4.3 การจัดภาพ/ความละเอียดประณีตสวยงาม   15  คะแนน  
- ควำมละเอียดของชิ้นงำน    10  คะแนน  
- กำรใช้สี/กระดำษท่ีหลำกหลำย เหมำะสม    5  คะแนน  

  4.4 เนื้อหา      20  คะแนน 
   - ควำมสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง   10  คะแนน  

- องค์ประกอบของเรื่องเหมำะสมกับเรื่อง   10  คะแนน  
4.5 หลักการจัดภาพ      15  คะแนน  

- ควำมสมดุลของกำรจัดภำพ      5  คะแนน  
- ควำมสมบรูณ์ของผลงำน    10  คะแนน  

5. เกณฑ์การตัดสิน 
คณะกรรมกำรตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตำมเกณฑ์  ดังนี้ 

ร้อยละ 80-100 ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 

ได้ต่ ำกว่ำร้อยละ  60 ได้รับรำงวัลเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมกำรจะเห็นเป็นอย่ำงอ่ืน 
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด และมีการแข่งขันเฉพาะระดับภาคเท่านั้น 

  หมายเหตุ ในกรณีที่มีทีมสมัครเข้าแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์การตัดสิน ตามระเบียบข้อ 5 
6. คณะกรรมการตัดสิน  

  6.1 คุณสมบัติของกรรมการ ประกอบด้วย 
   6.1.1  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ครภููมิปัญญำท้องถิ่นที่มีควำมรู้ ควำมช ำนำญเฉพำะทำงเหมำะสมกับ 
  กิจกรรมกำรแข่งขันด้ำนศิลปะปฐมวัย  
   6.1.2  ครูกำรศึกษำพิเศษที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะทำงเหมำะสมกับกิจกรรมกำร
แข่งขัน   
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   ด้ำนศิลปะปฐมวัย 
   6.1.3  ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะหรือครูผู้มีควำมรู้ด้ำนศิลปะเด็กปฐมวัย 
  6.2 ข้อควรค านึง 
                                  -กรรมกำรต้องไม่ตัดสินในกรณีเป็นนักเรียนของตนเข้ำแข่งขัน 
 
32. การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ ามัน)  

1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
  1.1 ชั้น ปฐมวัย   

1.2 บกพร่องทำงกำรได้ยิน และบกพร่องทำงสติปัญญำ  
   2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน      

2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว 
2.2 แข่งขันแยกประเภทควำมพิกำร  
2.3 จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
 2.3.1 บกพร่องทำงกำรได้ยิน จ ำนวนโรงเรียนละ 1 คน 
 2.3.2 บกพร่องทำงสติปัญญำ จ ำนวนโรงเรียนละ 1 คน 

        3.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.1 ส่งรำยชื่อนักเรียนผู้เข้ำแข่งขัน  พร้อมรำยชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้ำก่อนวันแข่งขันอย่ำง
น้อย 10 วัน 
  3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้ำแข่งขันส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขัน และชื่อครูผู้ฝึกสอน(รำยชื่อต้องตรงกับ          
ข้อ1)  ต่อกรรมกำรตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มกำรแข่งขันพร้อมรำยชื่อ  จ ำนวน 3 ชุด  
  3.3  ให้คณะกรรมกำรตัดสินเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี ตำมหัวข้อที่
ก ำหนดให้ คือเรื่อง   “ความสุขของฉัน”   (ขนำดกระดำษ 11x15 นิ้ว) 

   3.4  ให้ผู้เข้ำแข่งขันเตรียมสีเทียนหรือสีชอล์คน้ ำมัน ที่จะใช้แข่งขันและอุปกรณ์ในกำรแข่งขัน       
 มำเอง 
  3.5 เวลำที่ใช้ในกำรแข่งขัน  1  ชั่วโมง  30  นำที  
 4.  เกณฑ์การให้คะแนน   คะแนนรวม   100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
  4.1  ควำมคิดสร้ำงสรรค์      30 คะแนน 
  4.2  กำรระบำยสีอยู่ในกรอบ     20 คะแนน 
  4.3  เรื่องรำว/สื่อควำมหมำย     20 คะแนน 
  4.4  ควำมประณีต สวยงำม     20 คะแนน 
  4.5  เสร็จทันเวลำ      10  คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน   
คณะกรรมกำรตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตำมเกณฑ์  ดังนี้ 

ร้อยละ 80-100 ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 

ได้ต่ ำกว่ำร้อยละ  60 ได้รับรำงวัลเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมกำรจะเห็นเป็นอย่ำงอ่ืน 
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด และมีการแข่งขันเฉพาะระดับภาคเท่านั้น 



50 

 

  หมายเหตุ ในกรณีที่มีทีมสมัครเข้าแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์การตัดสิน ตามระเบียบข้อ 5 
6. คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 

  6.1 คุณสมบัติของกรรมการ ประกอบด้วย 
   6.1.1  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ครภููมิปัญญำท้องถิ่นที่มีควำมรู้ ควำมช ำนำญเฉพำะทำงเหมำะสมกับ 
  กิจกรรมกำรแข่งขันด้ำนศิลปะปฐมวัย  
   6.1.2  ครูกำรศึกษำพิเศษที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะทำงเหมำะสมกับกิจกรรมกำร
แข่งขัน   
   ด้ำนศิลปะปฐมวัย 
   6.1.3  ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะหรือครูผู้มีควำมรู้ด้ำนศิลปะเด็กปฐมวัย 
  6.2 ข้อควรค านึง 
                                  -กรรมกำรต้องไม่ตัดสินในกรณีเป็นนักเรียนของตนเข้ำแข่งขัน 

 


