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เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 

ปีการศึกษา 2559 
กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรยีนรวม) 

สรุปกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มการศกึษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนกจิกรรมหลกั กจิกรรมย่อย 
1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3 24 
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 3 
3.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 8 21 
4.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3 36 

รวม 15 84 
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เกณฑ์การประกวด/แข่งขันทักษะวชิาการ  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559   

การศึกษาพเิศษ (โรงเรียนเรียนรวม) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ล าดับที่ ช่ือกิจกรรม ระดับช้ัน/คดัเลือกโดย ประเภท ประเภทความพิการ หมายเหตุ 

1 การแข่งขนัการเล่านิทาน ป.1-6 ม.1-3 ม.1-3  เด่ียว -บกพร่องทางการเห็น แข่งขนั 

  สพป. สพป. สพม.   -บกพร่องทางสติปัญญา แยกประเภท 

       -บกพร่องทางร่างกายฯ ความพิการ 

       -บกพร่องทางการเรียนรู้ 15 กิจกรรมยอ่ย 

       - ออทิสติก  

2 การแข่งขนันกัอ่านข่าว ป.1-6 - -  เด่ียว -บกพร่องทางการเห็น แข่งขนั 

 รุ่นเยาว ์ สพป.     -บกพร่องทางสติปัญญา แยกประเภท 

       -บกพร่องทางร่างกายฯ ความพิการ 

       -บกพร่องทางการเรียนรู้ 5 กิจกรรมยอ่ย 

       -ออทิสติก  

3 การแข่งขนัการจดัท า ป. 4-6 ม.1-3 ม.1-3 ม.4-6 ทีม บกพร่องทางการเรียนรู้ 4 กิจกรรมยอ่ย 

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

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
 

ล าดับที่ ช่ือกิจกรรม ระดับช้ัน/คดัเลือกโดย ประเภท ประเภทความพิการ หมายเหตุ 

4 การประกวดมารยาท ป.1-6 - -  ทีม -บกพร่องทางการไดย้นิ แข่งขนั 

 งามอยา่งไทย สพป.    (2 คน) -บกพร่องทางสติปัญญา แยกประเภท 

       -บกพร่องทางการเรียนรู้ ความพิการ 

        3  กิจกรรมยอ่ย 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ล าดับที่ ช่ือกิจกรรม ระดับช้ัน/คดัเลือกโดย ประเภท ประเภทความพิการ หมายเหตุ 

5 การแข่งขนัการท าอาหาร ป.1-6 - - - ทีม -บกพร่องทางสติปัญญา  แข่งขนั 

  สพป.    (3 คน) -บกพร่องทางการเรียนรู้ แยกประเภท 

        ความพิการ 

        2 กิจกรรมยอ่ย 

6 การแข่งขนัการ ป.1-6 - - - ทีม -บกพร่องทางสติปัญญา  แข่งขนั 

 ประดิษฐ์งานใบตอง สพป.    (3 คน) -บกพร่องทางการเรียนรู้ แยกประเภท 

 ประเภทบายศรี       ความพิการ 

 ปากชาม       2 กิจกรรมยอ่ย 

7 การแข่งขนั ป.1-6 - - - ทีม -บกพร่องทางสติปัญญา  แข่งขนั 

 การประดิษฐ์ของใช ้ สพป.    (3 คน) -บกพร่องทางการเรียนรู้ แยกประเภท 

 จากเศษวสัดุเหลือใช ้       ความพิการ 

        2 กิจกรรมยอ่ย 

8 การแข่งขนั ป.1-6 - - - ทีม -บกพร่องทางสติปัญญา  แข่งขนั 

 การประดิษฐ์ของเล่น สพป.    (3 คน) -บกพร่องทางการเรียนรู้ แยกประเภท 

 จากเศษวสัดุเหลือใช ้       ความพิการ 

        2 กิจกรรมยอ่ย 

9 การแข่งขนัการร้อยมาลยั ป.1-6 - - - ทีม -บกพร่องทางสติปัญญา  แข่งขนั 

 ดอกไมส้ด สพป.    (3 คน) -บกพร่องทางการเรียนรู้ แยกประเภท 

        ความพิการ 

        2 กิจกรรมยอ่ย 

 
10 การแข่งขนัการวาดภาพ ป.1-6 

สพป. 
 

 

ม.1 – 3  
สพป. 

 
 

 
ไม่ก  าหนดระดบัชั้น 

 
ทีม -บกพร่องทางสติปัญญา แข่งขนั 

 ดว้ยโปรแกรม  Paint สพม. (2 คน) -บกพร่องทางร่างกายฯ แยกประเภท 

     -บกพร่องทางการเรียนรู้ ความพิการ 

      9 กิจกรรมยอ่ย 

11 การแข่งขนั ป.1-6 - - - ทีม -บกพร่องทางการเรียนรู้ 1 กิจกรรมยอ่ย 

 การจดัสวนถาดแบบช้ืน สพป.    (3 คน)   

12 การแข่งขนั ป.1-6 - - - ทีม -บกพร่องทางการเรียนรู้ 1 กิจกรรมยอ่ย 

 การจดัสวนถาดแบบแหง้ สพป.    (3 คน)   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

ล าดับที่ ช่ือกิจกรรม ระดับช้ัน/คดัเลือกโดย ประเภท ประเภทความพิการ หมายเหตุ 

13 การแข่งขนั ป.1-6 ม.1-3 ม.1-3 - เด่ียว -บกพร่องทางการไดย้นิ แข่งขนั 

 การวาดภาพระบายสี สพป. สพป. สพม.   -บกพร่องทางสติปัญญา แยกประเภท 

       -บกพร่องทางร่างกายฯ ความพิการ 

       -บกพร่องทางการเรียนรู้ 15 กิจกรรมยอ่ย 

       -ออทิสติก  

14 การประกวดการขบัร้อง ป.1-6 ม.1-3 ม.1-3 ม.4-6 เด่ียว -บกพร่องทางการเห็น แข่งขนั 

 เพลงไทยลูกทุ่ง สพป. สพป. สพม. สพม.  -บกพร่องทางสติปัญญา แยกประเภท 

       -บกพร่องทางร่างกายฯ ความพิการ 

       -บกพร่องทางการเรียนรู้ 20 กิจกรรมยอ่ย 

 
 

     -ออทิสติก  

15 การแข่งขนัการเตน้ ป.1-6 - - - ทีม -บกพร่องทางการเรียนรู้ 1 กิจกรรมยอ่ย 

 หางเคร่ืองประกอบเพลง สพป.    (5-7 คน)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


