
 

ค าช้ีแจง 

การประกวด/แข่งขนัการประกวด/แข่งขนัทักษะทางวชิาการทักษะทางวชิาการ    

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ คร้ังที่ 6644  ประจ าปีการศึกษาประจ าปีการศึกษา  22555577  

การศึกษาพเิศษ (การศึกษาพเิศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)โรงเรียนเรียนร่วม)  

  
แนวทางการด าเนินการ มดีังนี้  
  1.  การคดัเลือกตวัแทนในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา 
      1.1  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ด าเนินการคดัเลือกตวัแทนนกัเรียนพิการ
เรียนร่วม ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนทุกสังกดั และมธัยมศึกษาตอนตน้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
(สังกดั สพฐ.) โดยแบ่งตามเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 183 เขต 
      1.2  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ด าเนินการคดัเลือกตวัแทนนกัเรียนพิการ
เรียนร่วม ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ยกเวน้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา(สังกดั สพฐ.) และระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทุกสังกดัรวมทั้งมธัยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกดั สพฐ.  โดยแบ่งตามเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเดิม 183 เขต ทั้งน้ี ไม่จ  าเป็นตอ้งส่งตวัแทน 
ใหค้รบตามจ านวนโซนก็ได ้โรงเรียนแต่ละแห่งตอ้งสังกดัโซนเพียง 1 โซนเท่านั้น 
 2.  การด าเนินการจดัการแข่งขนั ให ้สพป. และ สพม. ทุกแห่ง จดัการแข่งขนัในระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษา โดยประสานงานกบัศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันั้น ๆ เพื่อวางแผนการด าเนินงานร่วมกนั
ทั้งน้ี ใหส้ถานศึกษาท่ีจะส่งนกัเรียนเขา้แข่งขนั จดัส่งรายช่ือนกัเรียนไปยงั สพป.และ สพม. ท่ีเป็นเจา้ภาพ
จดัการแข่งขนั 
 3.  การส่งรายช่ือนักเรียนเพื่อเขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบัภูมิภาค ให้ สพป. และ สพม. ทุกแห่ง  
เป็นผูด้  าเนินการคดัเลือกตวัแทนของเขตพื้นท่ี ท่ีไดค้ะแนนระดบัเหรียญทองล าดบัท่ี 1 (คะแนนร้อยละ 80 
ข้ึนไป) ทั้งประเภทเด่ียวและประเภททีม เพียงล าดบัเดียวเท่านั้น 
 4.  การส่งรายช่ือนกัเรียนเพื่อเขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบัชาติ ให้ สพป. และ สพม. ท่ีเป็นเจา้ภาพ
จดัการแขง่ขนัในระดบัภูมิภาค  รายงานผลการแข่งขนัทุกกิจกรรมและส่งรายช่ือนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนระดบั
เหรียญทองล าดบัท่ี 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ข้ึนไป) ทั้งประเภทเด่ียวและประเภททีม เขา้ร่วมการแข่งขนั 
ในระดับชาติ โดยจัดส่งผลการแข่งขันไปท่ี ส านักพฒันากิจกรรมนักเรียน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เม่ือการแข่งขนัเสร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อย 
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 5.  โรงเรียนจดัการเรียนร่วมท่ีจะส่งนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนั จะตอ้งเตรียมเอกสาร/หลกัฐาน 
ยืนยนัความพิการน ามาแสดงต่อคณะกรรมการจดัการแข่งขนัในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ระดบัภูมิภาค และระดบัชาติ ในวนัท่ีเขา้แข่ง ดงัน้ี 

5.1  บุคคลทีม่ีความบกพร่องทางการเห็น ใหแ้นบเอกสาร ในขอ้ 1) หรือขอ้ 2) และขอ้ 3)  
1) ใบรับรองแพทยจ์ากสถานพยาบาลของรัฐหรือสมุดประจ าตวัคนพิการหรือ 

บตัรประจ าตวัคนพิการ  
2) ผลการคดักรองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2556 (ประกาศคณะกรรมการ

พิจารณาให้คนพิการไดรั้บสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของ
สถานศึกษาวา่เป็นคนพิการ ฉบบัปี พ.ศ.2556) 

3) แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ปีการศึกษา 2557  
5.2  บุคคลทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยนิ ใหแ้นบเอกสาร ในขอ้ 1) หรือขอ้ 2) และขอ้ 3) 

1) ใบรับรองแพทยจ์ากสถานพยาบาลของรัฐหรือสมุดประจ าตวัคนพิการหรือ 
บตัรประจ าตวัคนพิการ  

2) ผลการคดักรองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2556 (ประกาศคณะกรรมการ
พิจารณาให้คนพิการไดรั้บสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของ
สถานศึกษาวา่เป็นคนพิการ ฉบบัปี พ.ศ.2556) 

3) แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP ปีการศึกษา 2557  
5.3  บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  ให้แนบเอกสาร ในข้อ 1) หรือข้อ 2)  

และขอ้ 3) 
1) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐหรือสมุดประจ าตัวคนพิการหรือ 

บตัรประจ าตวัคนพิการ  
2) ผลการคดักรองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2556 (ประกาศคณะกรรมการ

พิจารณาให้คนพิการไดรั้บสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของ
สถานศึกษาวา่เป็นคนพิการ ฉบบัปี พ.ศ.2556) และผลการวดัระดบั IQ.จากสถานพยาบาลของรัฐ  ระดบั IQ 
ต ่ากวา่  70  

3) แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP ปีการศึกษา 2557  
5.4  บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ให้แนบเอกสาร  

ในขอ้ 1) หรือขอ้ 2) และขอ้ 3) 
1) ใบรับรองแพทยจ์ากสถานพยาบาลของรัฐหรือสมุดประจ าตวัคนพิการหรือบตัร

ประจ าตวัคนพิการ  
2) ผลการคดักรองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2556 (ประกาศคณะกรรมการ

พิจารณาให้คนพิการไดรั้บสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของ
สถานศึกษาวา่เป็นคนพิการ ฉบบัปี พ.ศ.2556) 

3) แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP ปีการศึกษา 2557  
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5.5  บุคคลทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ใหแ้นบเอกสาร ในขอ้ 1) หรือขอ้ 2) และขอ้ 3 
1) ใบรับรองแพทยจ์ากสถานพยาบาลของรัฐหรือสมุดประจ าตวัคนพิการหรือบตัร

ประจ าตวัคนพิการ  
2) ผลการคดักรองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2556 (ประกาศคณะกรรมการ

พิจารณาให้คนพิการไดรั้บสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของ
สถานศึกษาวา่เป็นคนพิการ ฉบบัปี พ.ศ.2556) 

3) แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP ปีการศึกษา 2557  
5.6  บุคคลออทสิติก ใหแ้นบเอกสาร ในขอ้ 1) หรือขอ้ 2) และขอ้ 3) 

1) ใบรับรองแพทยจ์ากสถานพยาบาลของรัฐหรือสมุดประจ าตวัคนพิการหรือ 
บตัรประจ าตวัคนพิการ  

2) ผลการคดักรองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2556 (ประกาศคณะกรรมการ
พิจารณาให้คนพิการไดรั้บสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของ
สถานศึกษาวา่เป็นคนพกิาร ฉบบัปี พ.ศ.2556) 

3) แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP ปีการศึกษา 2557  
 6. ให้โรงเรียนตรวจสอบรายการเอกสารตามแบบตรวจสอบรายการเอกสาร/หลกัฐาน ของผูเ้ขา้
แข่งขนัท่ีแนบทา้ยเกณฑก์ารประกวด/แข่งขนัน้ี โดยให้น าฉบับส าเนาทีรั่บรองส าเนาพร้อมฉบับจริงมาแสดง
ในวนัแขง่ขนั ทั้งระดบัเขตพื้นท่ี ระดบัภูมิภาคและระดบัชาติ 
 7. รายการแข่งขันท่ีมีการแข่งขนัประเภททีมทุกรายการจะต้องเป็นนักเรียนท่ีมาจากโรงเรียน
เดียวกนัเท่านั้น 
 

...................................................... 
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สรุปจ านวนกจิกรรมการประกวด/แข่งขนัทักษะวชิาการ  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 64 ประจ าปีการศึกษา 2557 

การศึกษาพเิศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนกจิกรรมหลกั กจิกรรมย่อย 
1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3 21 
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1 3 
3.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 1 3 
4.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8 18 
5.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3 36 

รวม 16 81 
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เกณฑ์การประกวด/แข่งขนัการประกวด/แข่งขนัทักษะวชิาการ ทักษะวชิาการ   

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ คร้ังที่ 6644  ประจ าปีการศึกษาประจ าปีการศึกษา  22555577      

การศึกษการศึกษาพเิศษ (าพเิศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)โรงเรียนเรียนร่วม)  

  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ล าดบัที ่ ช่ือกจิกรรม ระดบัช้ัน/คดัเลอืกโดย ประเภท ประเภทความพกิาร หมายเหตุ 

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

  สพป. สพป. สพม.   -บกพร่องทางสติปัญญา แยกประเภท 

       -บกพร่องทางร่างกายฯ ความพิการ 

       -บกพร่องทางการเรียนรู้ 12 กิจกรรมยอ่ย 

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)   

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

ล าดบัที ่ ช่ือกจิกรรม ระดบัช้ัน/คดัเลอืกโดย ประเภท ประเภทความพกิาร หมายเหตุ 

4 การแข่งขนัศาสตร์คณิต ป.1-6 ม.1-3 ม.1-3  ทีม -บกพร่องทางการเรียนรู้ 3 กิจกรรมยอ่ย 

 ในชีวติประจ าวนั สพป. สพป. สพม.  (2 คน)   

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ล าดบัที ่ ช่ือกจิกรรม ระดบัช้ัน/คดัเลอืกโดย ประเภท ประเภทความพกิาร หมายเหตุ 

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

 งามอยา่งไทย สพป.    (2 คน) -บกพร่องทางสติปัญญา แยกประเภท 

       -บกพร่องทางการเรียนรู้ ความพิการ 

        3  กิจกรรมยอ่ย 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ล าดบัที ่ ช่ือกจิกรรม ระดบัช้ัน/คดัเลอืกโดย ประเภท ประเภทความพกิาร หมายเหตุ 

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

  สพป.    (3 คน) -บกพร่องทางการเรียนรู้ แยกประเภท 

        ความพิการ 

        2 กิจกรรมยอ่ย 

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

 ประดิษฐง์านใบตอง สพป.    (3 คน) -บกพร่องทางการเรียนรู้ แยกประเภท 

 ประเภทบายศรี       ความพิการ 

 ปากชาม       2 กิจกรรมยอ่ย 

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

 การประดิษฐข์องใช ้ สพป.    (3 คน) -บกพร่องทางการเรียนรู้ แยกประเภท 

 จากเศษวสัดุเหลือใช ้       ความพิการ 

        2 กิจกรรมยอ่ย 

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

 การประดิษฐข์องเล่น สพป.    (3 คน) -บกพร่องทางการเรียนรู้ แยกประเภท 

 จากเศษวสัดุเหลือใช ้       ความพิการ 

        2 กิจกรรมยอ่ย 

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

 ดอกไมส้ด สพป.    (3 คน) -บกพร่องทางการเรียนรู้ แยกประเภท 

        ความพิการ 

        2 กิจกรรมยอ่ย 

11 การแข่งขนัการวาดภาพ ไม่ก าหนดระดบัชั้น ไม่ก าหนดระดบัชั้น ทีม -บกพร่องทางสติปัญญา แข่งขนั 

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

       -บกพร่องทางการเรียนรู้ ความพิการ 

        6 กิจกรรมยอ่ย 

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

 การจดัสวนถาดแบบช้ืน สพป.    (3 คน)   

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

 การจดัสวนถาดแบบแหง้ สพป.    (3 คน)   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ล าดบัที ่ ช่ือกจิกรรม ระดบัช้ัน/คดัเลอืกโดย ประเภท ประเภทความพกิาร หมายเหตุ 

14 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  

15 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  

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

 การเตน้หางเคร่ือง สพป.    (5-7 คน)   

 ประกอบเพลง        
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

1. การแข่งขนัการเล่านิทาน 

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

  1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางร่างกายฯ    
                                   และบกพร่องทางการเรียนรู้   

 1.3 มีเอกสารยนืยนัความพิการ 
2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

2.1  แข่งขนัเด่ียว 
2.2  แข่งขนัแยกประเภทความพิการและแยกตามระดบัชั้น 

  2.3  จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนั 
   2.3.1  ระดบัชั้น ป. 1-6   ทุกสงักดั 

        2.3.1.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น   จ านวน     1     คน  
        2.3.1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  จ านวน     1     คน  
        2.3.1.3 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายฯ    จ านวน     1     คน  
        2.3.1.4 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้   จ านวน     1     คน  

   2.3.2  ระดบัชั้น ม. 1-3 (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สงักดั สพฐ.) 
        2.3.2.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น   จ านวน     1     คน  
        2.3.2.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  จ านวน     1     คน  
        2.3.2.3 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายฯ    จ านวน     1     คน  
        2.3.2.4 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้   จ านวน     1     คน  

   2.3.3  ระดบัชั้น ม. 1-3   ทุกสงักดั (ยกเว้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สงักดั สพฐ.) 
        2.3.3.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น   จ านวน     1     คน  
        2.3.3.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  จ านวน     1     คน  
        2.3.3.3 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายฯ    จ านวน     1     คน  
        2.3.3.4 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้   จ านวน     1     คน  

3.  วธีิด าเนินการและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 
  3.1 ส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั และส่งรายช่ือครูผูฝึ้กสอน  
  3.2 ส่งช่ือเร่ืองและบทนิทานตามความสนใจของผูเ้ขา้แข่งขนั ใหก้รรมการ จ านวน 3 ชุด ณ จุดลงทะเบียน 
  3.3 เวลาในการแข่งขัน 5-7 นาที  หากผูเ้ข้าร่วมการแข่งขันใช้เวลาน้อยหรือเกินเวลาท่ีก าหนด  
                                    ใหต้ดัคะแนนนาทีละ 1 คะแนน แตไ่ม่เกิน 5 คะแนน  (หกัจากคะแนนรวม) 
  3.4 การแต่งกาย ให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น  
  3.5 ไม่อนุญาตให้ใช้ฉากทุกชนิดในการแข่งขัน (ฉาก หมายถึง วสัดุหรือส่ิงก่อสร้างท่ีประกอบข้ึน 

 เป็นฉาก)  
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4.  เกณฑ์การให้คะแนน  (100  คะแนน)    แบ่งเป็น 

  4.1 เน้ือเร่ือง         35  คะแนน 
                      4.1.1  เน้ือเร่ืองมีความน่าสนใจ เหมาะสมกบัวยั    15 คะแนน 
                      4.1.2  รูปแบบการเล่าเร่ือง การน าเสนอ                10 คะแนน 
                      4.1.3  ขอ้คิดจากเร่ืองท่ีเล่า                          10 คะแนน 
       4.2 ความคล่องแคล่วดา้นการใชภ้าษา       60  คะแนน 
                  4.2.1 ใชภ้าษาถูกตอ้ง ค าศพัท ์โครงสร้าง ค าสนัธาน 

         และความเหมาะสมกบัระดบัชั้น     20 คะแนน 
                  4.2.2 ความสามารถดา้นการออกเสียง                          20 คะแนน 
                  4.2.3 การใชน้ ้ าเสียง และอารมณ์สอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง  20 คะแนน 
      4.3  เล่าอยูใ่นช่วงเเวลาท่ีก าหนด         5 คะแนน 

5.  เกณฑ์การตดัสิน   
คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 

ร้อยละ 80-100     ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79     ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69     ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้  ่ากวา่ร้อยละ  60   ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการจะเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 

6. คณะกรรมการการแข่งขัน  จ านวน  3  คน 
              6.1 คุณสมบัตขิองคณะกรรมการ 

6.1.1 เป็นครูการศึกษาพิเศษ  หรือผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถเก่ียวกบัการศึกษาพิเศษ เป็นอย่างดี  
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.1.2 เป็นศึกษานิเทศกท่ี์รับผิดชอบกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
6.1.3 เป็นครูท่ีจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

              6.2 ข้อควรค านึง  
6.2.1 กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
6.2.2 กรรมการท่ีมาจากครูผูส้อนควรแต่งตั้งใหต้ดัสินในระดบัชั้นท่ีท าการสอน 
6.2.3 กรรมการควรมาจากส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ และหน่วยงานอ่ืน 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 
6.2.4 กรรมการควรให้ขอ้เสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนท่ีได้รับการคดัเลือกเป็นตวัแทนของ 

เขตพ้ืนท่ี หรือของภูมิภาค ในส่วนท่ีนกัเรียนยงัไม่สามารถปฏิบติัไดเ้ตม็ท่ี            
              6.3 สถานที ่  เป็นท่ีโล่งหรือเวที ท่ีไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก  

7. การเข้าแข่งขนัระดบัชาต ิ
7.1  ผูท่ี้ไดค้ะแนนระดบัเหรียญทองล าดบัท่ี 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ข้ึนไป) จากการแข่งขนัระดบั

ภูมิภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนัในระดบัชาติ  
               7.2 ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนั ให้พิจารณาเกณฑก์ารให้คะแนนขอ้ท่ี 4.1 ผูใ้ดได้
คะแนนขอ้ท่ี 4.1 มากกวา่ถือเป็นผูช้นะ  แต่ถา้คะแนนขอ้ท่ี 4.1 เท่ากนัอีก ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก 
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2. การแข่งขนันักอ่านข่าวรุ่นเยาว์  
 1.  คุณสมบัตผู้ิเข้าแข่งขัน 

1.1 นกัเรียนระดบัชั้น ป.1-6  
   1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางร่างกายฯ  
         บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิสติก     

 1.3  มีเอกสารยนืยนัความพิการ 
2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

2.1  แข่งขนัเด่ียว 
  2.2  แข่งขนัแยกประเภทความพิการ  
  2.3  จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนั ระดบัประถมศึกษาทุกสงักดั 
   2.3.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น   จ านวน  1  คน 
   2.3.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวน  1  คน 
   2.3.3 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายฯ จ านวน  1  คน 
   2.3.4 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จ านวน  1  คน   
   2.3.5 นกัเรียนออทิสติก     จ านวน  1  คน 

3.  วธีิด าเนินการและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 
  3.1 ส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั และครูผูฝึ้กสอน  
  3.2 คณะกรรมการเป็นผูเ้ตรียมเน้ือหาในการอ่านข่าว 
  3.3 คณะกรรมการเป็นผูก้  าหนดเวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนั ตามความเหมาะสม 
  3.4 ผูเ้ขา้แข่งขนัจบัฉลากล าดบัการแข่งขนั 

3.5 คณะกรรมการจดัเตรียมสถานท่ีส าหรับแข่งขนั จ านวน 2 หอ้ง (แข่งขนั 1 หอ้ง และเก็บตวั 1 หอ้ง) 
4.  เกณฑ์การให้คะแนน  (100  คะแนน)  แบ่งเป็น 

4.1  อกัขรวธีิ ( อ่านผิด 1 คร้ัง  หกั  1 คะแนน)    40  คะแนน 
  4.1.1  ความถูกตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารออกเสียง  10   คะแนน 
  4.1.2 การออกเสียง /ร/, /ล/    10   คะแนน 
  4.1.3 การออกเสียงค าควบกล ้า   10   คะแนน 
 4.1.4 การออกเสียงตรงค า    10   คะแนน 

4.2  ลีลาการน าเสนอ      30  คะแนน 
  4.2.1 วรรคตอน     10   คะแนน 
  4.2.2 จงัหวะและน ้ าหนกัค าและขอ้ความ  10  คะแนน 
  4.2.3 การรักษาความในบท     5   คะแนน 
  4.2.4 ความเหมาะสมกบัเน้ือหา    5   คะแนน 
4.3 ความชดัเจน        20  คะแนน 
  4.3.1 การออกเสียงค า    10  คะแนน 

4.3.2 ไม่มีเสียงสอดแทรก (เสียงลมท่ีพน่ออกมาทางจมูก/ปาก  
          หรือเสียงท่ีเกิดจากความบกพร่องของอวยัวะประดิษฐเ์สียง) 10  คะแนน 

 4.4 เสียง        10  คะแนน 
   4.4.1 ลกัษณะโดยธรรมชาติและคุณภาพเสียง     5  คะแนน 
   4.4.2 การเปล่งเสียง (ระดบัเสียง)     5  คะแนน 
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5.  เกณฑ์การตดัสิน   

คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 
ร้อยละ 80-100    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้  ่ากวา่ร้อยละ  60  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการจะเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 

6. คณะกรรมการการแข่งขัน  จ านวน  3  คน 
                6.1 คุณสมบัตขิองคณะกรรมการ 

       6.1.1 เป็นครูการศึกษาพิเศษ  หรือผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถเก่ียวกบัการศึกษาพิเศษ เป็นอยา่งดี  
               จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
      6.1.2 เป็นศึกษานิเทศกท่ี์รับผิดชอบกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
      6.1.3 เป็นครูท่ีจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

                6.2 ข้อควรค านึง 
6.2.1 กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
6.2.2 กรรมการท่ีมาจากครูผูส้อนควรแต่งตั้งใหต้ดัสินในระดบัชั้นท่ีท าการสอน 
6.2.3 กรรมการควรมาจากส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ และหน่วยงานอ่ืน 

                 ท่ีเก่ียวขอ้ง 
           6.2.4 กรรมการควรให้ขอ้เสนอแนะเติมเต็มให้กบันักเรียนท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นตวัแทนของ 
                                               เขตพ้ืนท่ี หรือของภูมิภาค ในส่วนท่ีนกัเรียนยงัไม่สามารถปฏิบติัไดเ้ตม็ท่ี            
               6.3 สถานที ่  หอ้งท่ีไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก  

7. การเข้าแข่งขันระดบัชาต ิ
7.1  ผูท่ี้ไดค้ะแนนระดบัเหรียญทองล าดบัท่ี 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ข้ึนไป) จากการแข่งขนัระดบั

ภูมิภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนัในระดบัชาติ  
               7.2 ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนั ให้พิจารณาเกณฑก์ารให้คะแนนขอ้ท่ี 4.1 ผูใ้ดได้
คะแนนขอ้ท่ี 4.1 มากกวา่ถือเป็นผูช้นะ  แต่ถา้คะแนนขอ้ท่ี 4.1 เท่ากนัอีก ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก 
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3. การแข่งขนัการจัดท าหนังสือเล่มเลก็ 
1. คุณสมบัตผู้ิเข้าแข่งขัน 

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

1.3   มีเอกสารยนืยนัความพิการ 
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

2.1  แข่งขนัเป็นทีม ทีมละ  3  คน  จะเป็นชายลว้นหรือหญิงลว้น หรือคละชายหญิงก็ได ้ 
  2.2  แข่งขนัแยกระดบัชั้น 
  2.3  จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนั 
 2.3.1  นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดบัชั้น ป. 4-6  ทุกสงักดั  จ านวน   3  คน 
 2.3.2  นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม. 1-3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
สงักดั สพฐ. จ านวน   3  คน  
 2.3.3  นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดบัชั้น ม. 1-3  ทุกสังกดั (ยกเวน้โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สงักดั สพฐ.) จ านวน   3  คน  
 2.3.4  นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดบัชั้น ม. 4-6  ทุกสงักดั จ านวน  3  คน  

3. วธีิด าเนินการและรายละเอียดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 
  3.1  ส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนัและครูผูฝึ้กสอน  
  3.2  ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งพร้อมในสถานท่ีแข่งขนัก่อนการแข่งขนัไม่นอ้ยกวา่  10  นาที และผูเ้ขา้แข่งขนั
ตอ้งอยูใ่นสนามแข่งขนัครบทีม ตั้งแต่เร่ิมการแข่งขนัจนถึงส้ินสุดเวลาการแข่งขนั 
  3.3  กรอบเร่ืองคณะกรรมการจะแจง้ใหท้ราบในวนัแข่งขนั 
  3.4  รูปแบบของหนงัสือเล่มเลก็ 
 3. 4.1  ใชก้ระดาษ  100  ปอนด ์ ขนาด  A4  พบัคร่ึง 
 3. 4.2  ใช้สีไม้เท่านั้น 
 3. 4.3  เน้ือหาไม่นอ้ยกวา่   8  หนา้ 
 3. 4.4  เป็นเร่ืองท่ีแต่งข้ึนเองหรือดดัแปลงมาจากเร่ืองท่ีมีอยูเ่ดิมก็ได ้
 3. 4.5  ขนาดและรูปแบบของตวัอกัษรมีขนาดโตพอสมควรเหมาะแก่วยั 
 3. 4.6  มีภาพประกอบระบายสีสวยงาม 
  3.5   ผลงานทั้งหมดจะไม่ส่งคืน 
  3.6   ก าหนดเวลา  6   ชัว่โมง 
  3.7   อุปกรณ์ในการจดัท าใหผู้เ้ขา้แข่งขนัจดัเตรียมมาเอง 
  3.8   ป้ายช่ือโรงเรียนเตรียมมาเอง 

4.  เกณฑ์การให้คะแนน  (100  คะแนน) แบ่งเป็น   
      4.1  การวางแผน  ท าโครงร่างงานเขียนไดเ้หมาะสมเป็นระบบ   10  คะแนน 
     4.2  ความสวยงามของรูปเล่ม     15  คะแนน 
      4.3  เน้ือหาสาระ                     20  คะแนน 
      4.4  ขนาดตวัอกัษร      10  คะแนน 
                 4.5  ภาพประกอบสวยงามและเหมาะสมกบัเร่ือง   15  คะแนน 
     4.6  ภาษาถูกตอ้งเหมาะสมกบัระดบัของผูจ้ดัท า   20  คะแนน 
      4.7  ช่ือเร่ืองสมัพนัธ์กบัเน้ือเร่ือง    10  คะแนน 
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5.  เกณฑ์การตดัสิน   

คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 
ร้อยละ 80-100       ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79       ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69       ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้  ่ากวา่ร้อยละ  60     ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการจะเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

                       การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 
6. คณะกรรมการการแข่งขัน  จ านวน  3  คน 

           6.1 คุณสมบัตขิองคณะกรรมการ 
                        6.1.1  เป็นครูการศึกษาพิเศษ  หรือผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถเก่ียวกบัการศึกษาพิเศษ เป็นอยา่งดี  

      จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
                        6.1.2  เป็นศึกษานิเทศกท่ี์รับผิดชอบกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
                       6.1.3 เป็นครูท่ีจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
                 6.2 ข้อควรค านึง 
                     6.2.1  กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
                      6.2.2  กรรมการท่ีมาจากครูผูส้อนควรแต่งตั้งใหต้ดัสินในระดบัชั้นท่ีท าการสอน 

                      6.2.3  กรรมการควรมาจากส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ และหน่วยงานอ่ืน 
                                ท่ีเก่ียวขอ้ง 

          6.2.4 กรรมการควรให้ขอ้เสนอแนะเติมเต็มให้กบันักเรียนท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นตวัแทนของ 
                                               เขตพ้ืนท่ี หรือของภูมิภาค ในส่วนท่ีนกัเรียนยงัไม่สามารถปฏิบติัไดเ้ตม็ท่ี            
                 6.3 สถานที ่   หอ้งท่ีเหมาะสม  

7. การเข้าแข่งขันระดบัชาต ิ
7.1  ผูท่ี้ไดค้ะแนนระดบัเหรียญทองล าดบัท่ี 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ข้ึนไป) จากการแข่งขนัระดบั

ภูมิภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนัในระดบัชาติ  
               7.2 ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนั ให้พิจารณาเกณฑก์ารให้คะแนนขอ้ท่ี 4.3 ผูใ้ดได้
คะแนนขอ้ท่ี 4.3 มากกวา่ถือเป็นผูช้นะ  แต่ถา้คะแนนขอ้ท่ี 4.3 เท่ากนัอีก ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
 

4. การแข่งขนัศาสตร์คณติในชีวติประจ าวนั 

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

   1.2   นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
   1.3   มีเอกสารยนืยนัความพิการ 

2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
2.1   แข่งขนัเป็นทีม ๆ ละ 2 คน จะเป็นชายลว้นหรือหญิงลว้น หรือคละชายหญิงก็ได ้ 
2.2   แข่งขนัแยกประเภทความพิการ และแยกระดบัชั้น  ป. 1-6  และ ม.1-3  

  2.3  จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนั 
   2.3.1  นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดบัชั้น ป. 1-6  ทุกสงักดั จ านวน  2  คน 
   2.3.2  นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม. 1-3 โรงเรียนขยายโอกาส 
ทางการศึกษา สงักดั สพฐ. จ านวน  2  คน 
   2.3.3  นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดบัชั้น ม. 1-3 ทุกสังกดั (ยกเวน้โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สงักดั สพฐ.) จ านวน  2  คน 
 

3.  วธีิด าเนินการและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 
  3.1  ส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั และส่งรายช่ือครูผูฝึ้กสอน  
  3.2  ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งพร้อมในสถานท่ีแข่งขนัก่อนการแข่งขนัไม่นอ้ยกวา่  10  นาที และผูเ้ขา้แข่งขนั
ตอ้งอยูใ่นสนามแข่งขนัครบทีม ตั้งแต่เร่ิมการแข่งขนัจนถึงส้ินสุดเวลาการแข่งขนั 

3.3  กิจกรรมการแข่งขนัเป็นการตอบค าถามใน 4  เร่ือง ไดแ้ก่ 
 3.3.1  เร่ืองของเวลา 
 3.3.2  เร่ืองของทิศทาง 
 3.3.3  เร่ืองของระยะทาง 
 3.3.4  เร่ืองโจทยปั์ญหา  
  3.4   คณะกรรมการเป็นผูจ้ดัเตรียมขอ้สอบ 

3.5   เวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนัรวม 60 นาที  
4.  เกณฑ์การให้คะแนน  (100  คะแนน)  แบ่งเป็น 

การตอบค าถาม  100   คะแนน เป็นการตอบค าถาม 4 เร่ือง เร่ืองละ 25 คะแนน   
5.  เกณฑ์การตดัสิน   

คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 
ร้อยละ 80-100    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้  ่ากวา่ร้อยละ  60  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการจะเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 
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6.  คณะกรรมการการแข่งขัน  จ านวน  3  คน 

6.1 คุณสมบัตขิองคณะกรรมการ 
       6.1.1 เป็นครูการศึกษาพิเศษ  หรือผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถเก่ียวกบัการศึกษาพิเศษ เป็นอยา่งดี  
               จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
      6.1.2 เป็นศึกษานิเทศกท่ี์รับผิดชอบกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
      6.1.3 เป็นครูท่ีจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

                6.2 ข้อควรค านึง 
      6.2.1 กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
      6.2.2 กรรมการท่ีมาจากครูผูส้อนควรแต่งตั้งใหต้ดัสินในระดบัชั้นท่ีท าการสอน 
      6.2.3 กรรมการควรมาจากส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ และหน่วยงานอ่ืน 
              ท่ีเก่ียวขอ้ง 

        6.2.4 กรรมการควรให้ขอ้เสนอแนะเติมเต็มให้กบันักเรียนท่ีได้รับการคดัเลือกเป็นตวัแทนของ 
                                               เขตพ้ืนท่ี หรือของภูมิภาค ในส่วนท่ีนกัเรียนยงัไม่สามารถปฏิบติัไดเ้ตม็ท่ี            
                 6.3 สถานที ่ หอ้งท่ีไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก  

7. การเข้าแข่งขันระดบัชาต ิ
7.1 ผูท่ี้ไดค้ะแนนระดบัเหรียญทองล าดบัท่ี 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ข้ึนไป) จากการแข่งขนัระดบั

ภูมิภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนัในระดบัชาติ  
7.2 ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุดในขอ้ 7.1 ไดค้ะแนนเท่ากนั ใหพิ้จารณาดงัน้ี 

7.2.1 ท าฉลากรายช่ือแบบทดสอบทั้ง 4 เร่ือง (ในขอ้ 3.3) แลว้จบัฉลากมา 1 เร่ือง 
7.2.2 เม่ือไดเ้ร่ืองใดใหน้ าคะแนนในเร่ืองนั้นมาเป็นเกณฑใ์นการตดัสิน 
7.2.3 กรณีท่ียงัมีคะแนนเท่ากนัอีก ใหจ้บัฉลากเร่ืองท่ีเหลือเพื่อน าคะแนนมาตดัสินต่อไป 
7.2.4 กรณีคะแนนเท่ากันทุกเร่ือง  ให้ใช้แบบทดสอบส ารอง หากได้คะแนนเท่ากันอีก  

ใหใ้ชว้ธีิการจบัฉลาก 



 16 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

5. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย 

    1.คุณสมบัตผู้ิเข้าแข่งขัน 
    1.1 นกัเรียนระดบัชั้น ป.1-6 

                     1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  บกพร่องทางสติปัญญา  และบกพร่องทางการเรียนรู้  
     1.3  มีเอกสารยนืยนัความพิการ 

 2.ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
      2.1   แข่งขนัเป็นทีม ทีมละ 2 คน (ประกอบดว้ยนกัเรียนชาย 1 คน และนกัเรียนหญิง 1 คน)   

    2.2   แข่งขนัแยกประเภทความพิการ 
      2.3   จ านวนผูเ้ขา้แขง่ขนั  ระดบัชั้น ป. 1-6 ทุกสงักดั 
   2.3.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   จ านวน  2  คน 

2.3.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา   จ านวน  2  คน 
   2.3.3 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้   จ านวน  2  คน 
 3.วธีิด าเนินการและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 
        3.1   ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนัและช่ือครูผูฝึ้กสอน  

3.2   ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งพร้อมในสถานท่ีแข่งขนัก่อนการแข่งขนัไม่นอ้ยกวา่  10  นาที และผูเ้ขา้แข่งขนั
ตอ้งอยูใ่นสนามแข่งขนัครบทีม ตั้งแต่เร่ิมการแข่งขนัจนถึงส้ินสุดเวลาการแข่งขนั 

       3.3   ประกวด 2 ประเภท คือ การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ ์ และการไหวผู้ใ้หญ่ในท่ายนืและนัง่ 
  3.4   แต่งกายดว้ยชุดนกัเรียน 
  3.5   ใชเ้กณฑข์องกรมส่งเสริมวฒันธรรม 
                    3.6   ติดป้ายช่ือ – สกลุ  โรงเรียน  จงัหวดัและสงักดั ของผูเ้ขา้แข่งขนั  เขียนตวับรรจงชดัเจน   (น ามาเอง) 
 4.เกณฑ์การให้คะแนน (100  คะแนน ) แบ่งเป็น 
   4.1  ความถูกตอ้งและสวยงาม   50 คะแนน 
   4.2  ความพร้อมเพรียง    25 คะแนน 
   4.3  บุคลิกภาพ     25 คะแนน 

5.  เกณฑ์การตดัสิน   
                    คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 

ร้อยละ 80-100       ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79       ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69       ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้  ่ากวา่ร้อยละ  60    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการจะเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 

6. คณะกรรมการการแข่งขัน  จ านวน  3  คน 
6.1 คุณสมบัตขิองคณะกรรมการ 
       6.1.1 เป็นครูการศึกษาพิเศษ  หรือผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถเก่ียวกบัการศึกษาพิเศษ เป็นอยา่งดี  
               จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
       6.1.2  เป็นศึกษานิเทศกท่ี์รับผิดชอบกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
       6.1.3  เป็นครูท่ีจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
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  6.2 ข้อควรค านึง 

       6.2.1 กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
       6.2.2 กรรมการท่ีมาจากครูผูส้อนควรแต่งตั้งใหต้ดัสินในระดบัชั้นท่ีท าการสอน 
       6.2.3 กรรมการควรมาจากส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ และหน่วยงานอ่ืน 
               ท่ีเก่ียวขอ้ง 

         6.2.4 กรรมการควรให้ขอ้เสนอแนะเติมเต็มให้กบันักเรียนท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นตวัแทนของ 
                                               เขตพ้ืนท่ี หรือของภูมิภาค ในส่วนท่ีนกัเรียนยงัไม่สามารถปฏิบติัไดเ้ตม็ท่ี            

6.3 สถานที ่    พิจารณาตามความเหมาะสม 
7. การเข้าแข่งขันระดบัชาต ิ

7.1  ผูท่ี้ไดค้ะแนนระดบัเหรียญทองล าดบัท่ี 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ข้ึนไป) จากการแข่งขนัระดบั
ภูมิภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนัในระดบัชาติ  
               7.2 ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนั ให้พิจารณาเกณฑก์ารให้คะแนนขอ้ท่ี 4.1 ผูใ้ดได้
คะแนนขอ้ท่ี 4.1 มากกวา่ถือเป็นผูช้นะ  แต่ถา้คะแนนขอ้ท่ี 4.1 เท่ากนัอีก ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 

6.  การแข่งขนัการท าอาหาร 

1. คุณสมบัตผู้ิเข้าแข่งขัน 
1.1 นกัเรียนระดบัชั้น ป.1-6 

  1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา และบกพร่องทางการเรียนรู้  
  1.3 มีเอกสารยนืยนัความพิการ 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
2.1  แข่งขนัเป็นทีม ทีมละ 3 คน  จะเป็นชายลว้นหรือหญิงลว้น หรือคละชายหญิงก็ได ้ 

    2.2  แข่งขนัแยกประเภทความพิการ 
   2.3  จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนั  ระดบัชั้น ป.1-6  ทุกสงักดั 
   2.3.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา   จ านวน  3  คน 

2.3.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จ านวน  3  คน 
3.  วธีิด าเนินการและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 

  3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนัและช่ือครูผูฝึ้กสอน  
  3.2 ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งพร้อมในสถานท่ีแข่งขนัก่อนการแข่งขนัไม่นอ้ยกวา่  10  นาที และผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้ง
อยูใ่นสนามแข่งขนัครบทีม ตั้งแต่เร่ิมการแข่งขนัจนถึงส้ินสุดเวลาการแข่งขนั 
  3.3 จดัท าอาหารคาว (อาหารจานเดียว) และอาหารหวาน อยา่งละ  1  ชนิด 

3.4 ส่ิงท่ีเตรียมมาล่วงหนา้ได ้เช่น เคร่ืองปรุง ถาดใส่อาหาร อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร 
  3.5 ในการท าอาหารคาวและอาหารหวานใหป้ฏิบติัในเวลาทุกขั้นตอน  
  3.6 ส่งเอกสารให้กรรมการ  3  ชุด  ในวนัแข่งขนั  ซ่ึงมีขอ้มูลประกอบดว้ย  แนวความคิด   ความเป็นมาของ
อาหาร   พร้อมทั้ งเคร่ืองปรุง  วิธีการท า  เคล็ดลับความอร่อย  จ านวนผูรั้บประทาน พร้อมราคาทุนและราคาจ าหน่าย 
ประโยชน์ท่ีนกัเรียนและผูเ้ก่ียวขอ้งไดรั้บพร้อมภาพประกอบ  เพ่ือพิจารณาเผยแพร่ 
  3.7 จดัอุปกรณ์หรือเสริมคุณค่าอาหารไดต้ามความเหมาะสม 
  3.8 เตรียมผลงานจดัโชว ์1 ชุด  และส าหรับกรรมการ 1 ชุด  

3.9 จดัท าป้ายราคาจ าหน่ายใหช้ดัเจน 
3.10 เวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนั  3 ชัว่โมง 

  3.11  ติดป้ายช่ือ – สกุล  โรงเรียน  จงัหวดั และสังกัด ของผูเ้ขา้แข่งขนั  เขียนตวับรรจงชดัเจน และจัด
แสดงผลงานในท่ีท่ีเตรียมไว ้(น ามาเอง) 

4.  เกณฑ์การให้คะแนน  (100  คะแนน)  แบ่งเป็น 
  4.1  การเตรียมอุปกรณ์     10   คะแนน 

4.2  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์    10   คะแนน 
4.3  ลกัษณะอาหารและการตกแต่งน่ารับประทาน        10   คะแนน 

  4.4  รสชาติของอาหาร     20   คะแนน 
  4.5  ถูกหลกัโภชนาการและอนามยั    20   คะแนน 

4.6  ความเหมาะสมของภาชนะใส่อาหาร จ านวนผูรั้บประทาน 
      พร้อมรายการราคาทุนและราคาจ าหน่าย   10   คะแนน 

  4.7  งานเสร็จทนัเวลาท่ีก าหนด    10   คะแนน 
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  4.8  ความสะอาดบริเวณปฏิบติังาน    5   คะแนน 
  4.9  ความประหยดั       5   คะแนน 

5.  เกณฑ์การตดัสิน   
คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 

ร้อยละ 80-100    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้  ่ากวา่ร้อยละ  60  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการจะเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 

6. คณะกรรมการการแข่งขัน   จ านวน  3  คน 
                6.1 คุณสมบัตขิองคณะกรรมการ 

       6.1.1 เป็นครูการศึกษาพิเศษ  หรือผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถเก่ียวกบัการศึกษาพิเศษ เป็นอยา่งดี  
               จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
       6.1.2 เป็นศึกษานิเทศกท่ี์รับผิดชอบกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
       6.1.3 เป็นครูท่ีจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 
               กลุ่มวชิาคหกรรม 

               6.2 ข้อควรค านึง 
      6.2.1 กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
      6.2.2 กรรมการท่ีมาจากครูผูส้อนควรแต่งตั้งใหต้ดัสินในระดบัชั้นท่ีท าการสอน 
      6.2.3 กรรมการควรมาจากส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ และหน่วยงานอ่ืน 
               ท่ีเก่ียวขอ้ง 

      6.2.4 กรรมการควรให้ขอ้เสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นตวัแทนของ 
                                             เขตพ้ืนท่ี หรือของภูมิภาค ในส่วนท่ีนกัเรียนยงัไม่สามารถปฏิบติัไดเ้ตม็ท่ี            
              6.3 สถานที ่     หอ้งประชุมหรืออาคารเอนกประสงค ์ 

7. การเข้าแข่งขันระดบัชาต ิ
7.1  ผูท่ี้ไดค้ะแนนระดบัเหรียญทองล าดบัท่ี 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ข้ึนไป) จากการแข่งขนัระดบั

ภูมิภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนัในระดบัชาติ  
               7.2 ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนั ให้พิจารณาเกณฑก์ารให้คะแนนขอ้ท่ี 4.5 ผูใ้ดได้
คะแนนขอ้ท่ี 4.5 มากกวา่ถือเป็นผูช้นะ  แต่ถา้คะแนนขอ้ท่ี 4.5 เท่ากนัอีก ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก 
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7. การแข่งขนัการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม 

 1.  คุณสมบัตผู้ิเข้าแข่งขัน 
1.1 นกัเรียนระดบัชั้น ป.1-6 

              1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  และบกพร่องทางการเรียนรู้  
         1.3  มีเอกสารยนืยนัความพิการ 

2.   ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
2.1   แข่งขนัเป็นทีม ทีมละ 3 คน  จะเป็นชายลว้นหรือหญิงลว้น หรือคละชายหญิงก็ได ้ 
2.2   แข่งขนัแยกประเภทความพิการ  

   2.3  จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนั  ระดบัชั้น ป.1-6 ทุกสงักดั 
   2.3.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา   จ านวน  3  คน 
   2.3.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จ านวน  3  คน 

3.  วธีิด าเนินการและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1  ส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนัและครูผูฝึ้กสอน  
3.2 ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งพร้อมในสถานท่ีแข่งขนัก่อนการแข่งขนัไม่นอ้ยกวา่  10  นาที และผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้ง

อยูใ่นสนามแข่งขนัครบทีม ตั้งแต่เร่ิมการแข่งขนัจนถึงส้ินสุดเวลาการแข่งขนั 
  3.3  ผู ้เ ข้าแข่งขันต้องจัด เต รียมวัสดุ   อุปกรณ์  ส าห รับการประดิษฐ์พานบายศรีปากชาม                         
จ านวน  1  ชุด  มาใหพ้ร้อม 
  3.4  ไม่อนุญาตให้ตัดหรือประกอบตกแต่งอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประดิษฐ์มาก่อนการแข่งขัน  
(หากกรรมการตดัสินตรวจพบจะถูกตดัสิทธ์ิออกจากการแข่งขันทนัท)ี 
  3.5  ไม่ใชโ้ฟมและพลาสติกเป็นองคป์ระกอบ 
  3.6  แสดงการคิดราคาทุน  ราคาจ าหน่ายไวท่ี้โตะ๊แข่งขนั 
  3.7  เวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนั  3  ชัว่โมง 
  3.8  ติดป้ายช่ือ – สกุล  โรงเรียน  จงัหวดัและสังกดั ของผูเ้ขา้แข่งขนั  เขียนตวับรรจงชดัเจน  และ 
จดัแสดงผลงานในท่ีท่ีเตรียมไว ้(น ามาเอง) 

4.  เกณฑ์การให้คะแนน  (100  คะแนน) แบ่งเป็น  
  4.1  เตรียมวสัดุ  อุปกรณ์  เหมาะสมกบัการใชง้าน   10   คะแนน 
  4.2  มีกระบวนการท างานเป็นทีม     10   คะแนน 
  4.3  ปฏิบติังานถูกตอ้งตามขั้นตอน      5   คะแนน 

4.4  มีการท าความสะอาดใบตองอยา่งถูกวธีิฉีกใบตองเหมาะสมกบังาน  5   คะแนน 
  4.5  ผลงานถูกตอ้งตามประเภทท่ีก าหนด       5   คะแนน 
  4.6  รูปทรงและขนาดเหมาะสม        5   คะแนน 
  4.7  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์     15    คะแนน 
  4.8  ความประณีตสวยงาม      15   คะแนน 
  4.9  ผลงานสมบูรณ์จดัตกแต่งเคร่ืองบูชาครบถว้น   10   คะแนน 
  4.10  แสดงการคิดราคาทุน  ราคาจ าหน่ายไวท่ี้โตะ๊แข่งขนั     10   คะแนน 

4.11  การจดัเก็บ  ท าความสะอาดอุปกรณ์และสถานท่ี      5   คะแนน 
4.12  ท างานเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด      5   คะแนน 
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5.  เกณฑ์การตดัสิน   

คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 
ร้อยละ 80-100 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้  ่ากวา่ร้อยละ  60 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการจะเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 

6. คณะกรรมการการแข่งขัน  จ านวน  3  คน 
  6.1 คุณสมบัตขิองคณะกรรมการ 

6.1.1 เป็นครูการศึกษาพิเศษ  หรือผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถเก่ียวกบัการศึกษาพิเศษ เป็นอยา่งดี  
           จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
6.1.2 เป็นศึกษานิเทศกท่ี์รับผิดชอบกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
6.1.3 เป็นครูท่ีจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี       

(กลุ่มวชิาคหกรรม) 
                6.2 ข้อควรค านึง 

      6.2.1 กรรมการตอ้งไม่ตดัสอนในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
      6.2.2 กรรมการท่ีมาจากครูผูส้อนควรแต่งตั้งใหต้ดัสินในระดบัชั้นท่ีท าการสอน 
      6.2.3 กรรมการควรมาจากส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ และหน่วยงานอ่ืน 
               ท่ีเก่ียวขอ้ง 

       6.2.4 กรรมการควรให้ขอ้เสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนท่ีได้รับการคดัเลือกเป็นตวัแทนของ 
                                               เขตพ้ืนท่ี หรือของภูมิภาค ในส่วนท่ีนกัเรียนยงัไม่สามารถปฏิบติัไดเ้ตม็ท่ี            
                 6.3 สถานที ่ หอ้งประชุมหรืออาคารเอนกประสงค ์ 

7.  การเข้าแข่งขันระดบัชาต ิ
7.1  ผูท่ี้ไดค้ะแนนระดบัเหรียญทองล าดบัท่ี 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ข้ึนไป) จากการแข่งขนัระดบั

ภูมิภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนัในระดบัชาติ  
               7.2 ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนั ให้พิจารณาเกณฑก์ารให้คะแนนขอ้ท่ี 4.7 ผูใ้ดได้
คะแนนขอ้ท่ี 4.7 มากกวา่ถือเป็นผูช้นะ  แต่ถา้คะแนนขอ้ท่ี 4.7 เท่ากนัอีก ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก 
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8.  การแข่งขนัการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวสัดุเหลอืใช้ 

1.  คุณสมบัตผู้ิเข้าแข่งขัน 
1.1 นกัเรียนระดบัชั้น ป.1-6 

              1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  และบกพร่องทางการเรียนรู้   
  1.3  มีเอกสารยนืยนัความพิการ 

2.   ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
2.1   แข่งขนัเป็นทีม ทีมละ 3 คน จะเป็นชายลว้นหรือหญิงลว้น หรือคละชายหญิงก็ได ้ 
2.2   แข่งขนัแยกประเภทความพิการ 

   2.3   จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนั   ระดบัชั้น ป.1-6 ทุกสงักดั 
   2.3.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา   จ านวน  3  คน 

2.3.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จ านวน  3  คน 
3.   วธีิด าเนินการและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 

3.1  ส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนัและครูผูฝึ้กสอน  
3.2  ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งพร้อมในสถานท่ีแข่งขนัก่อนการแข่งขนัไม่นอ้ยกวา่  10  นาที และผูเ้ขา้แข่งขนั

ตอ้งอยูใ่นสนามแข่งขนัครบทีม ตั้งแต่เร่ิมการแข่งขนัจนถึงส้ินสุดเวลาการแข่งขนั 
     3.3  การเตรียมวสัดุ / อุปกรณ์ 
   3.3.1  วสัดุท่ีใชใ้นการปฏิบติังานใหผู้แ้ข่งขนัจดัเตรียมมาใหพ้ร้อม 
   3.3.2  ไม่อนุญาตใหผู้เ้ขา้แขง่ขนั  เจาะ  ตดั  ตกแต่งวสัดุท่ีจะน ามาใชป้ระดิษฐก่์อน 
การแข่งขนั  (หากกรรมการตดัสินตรวจพบจะถูกตดัสิทธ์ิออกจากการแข่งขนัทนัท)ี 

  3.4   ประดิษฐข์องใชจ้ากวสัดุเหลือใชไ้ม่จ ากดัชนิด  รูปแบบอิสระ 
  3.5   ประดิษฐง์านเป็นของใช ้ท่ีสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง 
         3.6   เวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนั  3  ชัว่โมง 
  3.7   ใหแ้สดงราคาทุนและราคาจ าหน่ายไวท่ี้โตะ๊แข่งขนั 
  3.8   ส่งใบงานแสดงขั้นตอนการปฏิบติั 
  3.9   ติดป้ายช่ือ – สกลุ  โรงเรียน จงัหวดัและสงักดั ของผูเ้ขา้แข่งขนั  เขียนตวับรรจงชดัเจน  และ 
จดัแสดงผลงานในท่ีท่ีเตรียมไว ้(น ามาเอง) 

4.   เกณฑ์การให้คะแนน  (100  คะแนน) แบ่งเป็น 
  4.1   การเตรียมงาน        20  คะแนน 
   4.1.1  การเตรียมวสัดุอุปกรณ์    10   คะแนน 

4.1.2  การวางแผนการท างานล่วงหนา้   
  4.1.2.1  มีใบงานแสดงขั้นตอนการปฏิบติั             5   คะแนน 
  4.1.2.2  การคิดตน้ทุน – ก าไร  ราคาจ าหน่าย    5   คะแนน 
4.2   กระบวนการท างาน        40  คะแนน 

    4.2.1  การร่วมมือในการท างาน  10   คะแนน 
4.2.2  ปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีวางแผนไดถู้กตอ้ง 10   คะแนน 
4.2.3  ความประหยดัและคุม้ค่า  10   คะแนน 
4.2.4  ความสะอาดบริเวณท่ีปฏิบติังาน    5   คะแนน 
4.2.5  การใชแ้ละการเก็บอุปกรณ์    5   คะแนน 
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4.3   ผลงาน        40  คะแนน 

   4.3.1  ความประณีต   คงทน   สวยงาม   10   คะแนน 
4.3.2  ความคิดสร้างสรรค ์    15   คะแนน 
4.3.3  ประโยชน์การใชง้าน    10   คะแนน 
4.3.4  ผลงานถูกตอ้งตามขั้นตอนในใบงาน      5   คะแนน 

5.  เกณฑ์การตดัสิน   
คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 

ร้อยละ 80-100    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้  ่ากวา่ร้อยละ  60 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการจะเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 

6. คณะกรรมการการแข่งขัน  จ านวน  3  คน 
6.1 คุณสมบัตขิองคณะกรรมการ 

6.1.1 เป็นครูการศึกษาพิเศษ  หรือผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถเก่ียวกบัการศึกษาพิเศษ เป็นอยา่งดี  
        จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
6.1.2 เป็นศึกษานิเทศกท่ี์รับผิดชอบกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
6.1.3 เป็นครูท่ีจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี                
         กลุ่มวชิาการงานอาชีพ 

                 6.2 ข้อควรค านึง 
       6.2.1 กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
       6.2.2 กรรมการท่ีมาจากครูผูส้อนควรแต่งตั้งใหต้ดัสินในระดบัชั้นท่ีท าการสอน 
       6.2.3 กรรมการควรมาจากส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ และหน่วยงานอ่ืน 
               ท่ีเก่ียวขอ้ง 

      6.2.4 กรรมการควรให้ขอ้เสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นตวัแทนของ 
                                             เขตพ้ืนท่ี หรือของภูมิภาค ในส่วนท่ีนกัเรียนยงัไม่สามารถปฏิบติัไดเ้ตม็ท่ี            
               6.3 สถานที ่   หอ้งท่ีไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก  

7. การเข้าแข่งขันระดบัชาต ิ
7.1  ผูท่ี้ไดค้ะแนนระดบัเหรียญทองล าดบัท่ี 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ข้ึนไป) จากการแข่งขนัระดบั

ภูมิภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนัในระดบัชาติ  
                7.2 ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนั ให้พิจารณาเกณฑก์ารให้คะแนนขอ้ท่ี 4.2 ผูใ้ดได้
คะแนนขอ้ท่ี 4.2 มากกวา่ถือเป็นผูช้นะ  แต่ถา้คะแนนขอ้ท่ี 4.2 เท่ากนัอีก ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก 
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9. การแข่งขนัการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวสัดุเหลอืใช้ 

1.  คุณสมบัตผู้ิเข้าแข่งขัน 
1.1 นกัเรียนระดบัชั้น ป.1-6 

              1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  และบกพร่องทางการเรียนรู้ 
  1.3  มีเอกสารยนืยนัความพิการ 

2.   ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
2.1   แข่งขนัเป็นทีม ทีมละ 3 คน  จะเป็นชายลว้นหรือหญิงลว้น หรือคละชายหญิงก็ได ้ 
2.2   แข่งขนัแยกประเภทความพิการ  

   2.3   จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนั   ระดบัชั้น ป.1-6 ทุกสงักดั 
   2.3.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวน  3  คน 

2.3.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จ านวน  3  คน 
3.   วธีิด าเนินการและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 

      3.1  ส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนัและครูผูฝึ้กสอน 
  3.2 ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งพร้อมในสถานท่ีแข่งขนัก่อนการแข่งขนัไม่นอ้ยกวา่  10  นาที และผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้ง

อยูใ่นสนามแข่งขนัครบทีม ตั้งแต่เร่ิมการแข่งขนัจนถึงส้ินสุดเวลาการแข่งขนั  
     3.3   การเตรียมวสัดุ / อุปกรณ์ 

   3.3.1   ผูแ้ข่งขนัตอ้งเตรียมจดัหาวสัดุเหลือใช ้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ  และน ามาเองทั้งหมด 
   3.3.2   ประดิษฐข์องเล่นจากวสัดุเหลือใชเ้หลือใชไ้ม่จ ากดัชนิด รูปแบบอิสระ 
   3.3.3   ไม่อนุญาตใหผู้เ้ขา้แข่งขนั  เจาะ  ตดั  ตกแต่งวสัดุท่ีจะน ามาใชป้ระดิษฐก่์อนการ
แข่งขนั  (หากกรรมการตดัสินตรวจพบจะถูกตดัสิทธ์ิออกจากการแข่งขันทนัท)ี 

3.4    ใหป้ระดิษฐโ์ดยเนน้การประหยดั  ไม่ตกแต่งดว้ยวสัดุราคาแพง 
  3.5    ใหแ้สดงราคาทุนและราคาจ าหน่ายไวท่ี้โตะ๊แข่งขนั 
   3.6    เวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนั  3   ชัว่โมง 
  3.7    ส่งใบงานแสดงขั้นตอนการปฏิบติั 
  3.8     ติดป้ายช่ือ – สกุล  โรงเรียน จงัหวดัและสังกดั ของผูเ้ขา้แข่งขนั  เขียนตวับรรจงชดัเจน  และจดั
แสดงผลงานในท่ีท่ีเตรียมไว ้(น ามาเอง) 

 4.   เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน) แบ่งเป็น 
  4.1   การเตรียมงาน        20  คะแนน  
   4.1.1  การเตรียมวสัดุอุปกรณ์    10  คะแนน 

4.1.2  การวางแผนการท างานล่วงหนา้    
  4.1.2.1  มีใบงานแสดงขั้นตอนการปฏิบติั    5  คะแนน 
  4.1.2.2  การคิดตน้ทุน – ก าไร  ราคาจ าหน่าย     5  คะแนน 

  4.2   กระบวนการท างาน        40  คะแนน 
   4.2.1  การร่วมมือในการท างาน   10   คะแนน 

4.2.2  ปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีวางแผนไดถู้กตอ้ง  10   คะแนน 
4.2.3  ความประหยดัและคุม้ค่า   10   คะแนน 
4.2.4  ความสะอาดบริเวณท่ีปฏิบติังาน       5   คะแนน 
4.2.5  การใชแ้ละการเก็บอุปกรณ์     5   คะแนน 
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4.3   ผลงาน        40  คะแนน 

   4.3.1  ความประณีต   คงทน   สวยงาม   10  คะแนน 
4.3.2  ความคิดสร้างสรรค ์    15  คะแนน 
4.3.3  ประโยชน์การใชง้าน    10  คะแนน 
4.3.4  ผลงานถูกตอ้งตามขั้นตอนในใบงาน      5  คะแนน 

5.  เกณฑ์การตดัสิน   
คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 

ร้อยละ 80-100    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้  ่ากวา่ร้อยละ  60 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการจะเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 

6. คณะกรรมการการแข่งขัน  จ านวน  3  คน 
6.1 คุณสมบัตขิองคณะกรรมการ 

6.1.1 เป็นครูการศึกษาพิเศษ  หรือผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถเก่ียวกบัการศึกษาพิเศษ เป็นอยา่งดี  
        จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
6.1.2 เป็นศึกษานิเทศกท่ี์รับผิดชอบกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
6.1.3 เป็นครูท่ีจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี              
         (กลุ่มวชิาการงานอาชีพ) 

              6.2 ข้อควรค านึง 
       6.2.1 กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
      6.2.2 กรรมการท่ีมาจากครูผูส้อนควรแต่งตั้งใหต้ดัสินในระดบัชั้นท่ีท าการสอน 
       6.2.3 กรรมการควรมาจากส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ และหน่วยงานอ่ืน 
               ท่ีเก่ียวขอ้ง 

       6.2.4 กรรมการควรให้ขอ้เสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนท่ีได้รับการคดัเลือกเป็นตวัแทนของ 
                                             เขตพ้ืนท่ี หรือของภูมิภาค ในส่วนท่ีนกัเรียนยงัไม่สามารถปฏิบติัไดเ้ตม็ท่ี            
               6.3 สถานที ่   พิจารณาตามความเหมาะสม 

7. การเข้าแข่งขันระดบัชาต ิ
7.1  ผูท่ี้ไดค้ะแนนระดบัเหรียญทองล าดบัท่ี 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ข้ึนไป) จากการแข่งขนัระดบั

ภูมิภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนัในระดบัชาติ  
               7.2 ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนั ให้พิจารณาเกณฑก์ารให้คะแนนขอ้ท่ี 4.2 ผูใ้ดได้
คะแนนขอ้ท่ี 4.2 มากกวา่ถือเป็นผูช้นะ  แต่ถา้คะแนนขอ้ท่ี 4.2 เท่ากนัอีก ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก 
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10.  การแข่งขนัการร้อยมาลยัดอกไม้สด 

1.  คุณสมบัตผู้ิเข้าแข่งขัน 
 1.1 นกัเรียนระดบัชั้น ป.1-6 

  1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  และบกพร่องทางการเรียนรู้  
   1.3  มีเอกสารยนืยนัความบกพร่อง 

2.   ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
2.1   แข่งขนัเป็นทีม ทีมละ 3 คน  จะเป็นชายลว้นหรือหญิงลว้น หรือคละชายหญิงก็ได ้
2.2   แข่งขนัแยกประเภทความพิการ  

   2.3   จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนั   ระดบัชั้น ป.1-6 ทุกสงักดั 
2.3.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา   จ านวน  3  คน 
2.3.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จ านวน  3  คน 

3.  วธีิด าเนินการและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 
  3.1  ส่งรายช่ือนกัเรียนท่ีเขา้แข่งขนัและช่ือครูฝึกสอน 
  3.2 ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งพร้อมในสถานท่ีแข่งขนัก่อนการแข่งขนัไม่นอ้ยกวา่  10  นาที และผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้ง
อยูใ่นสนามแข่งขนัครบทีม ตั้งแต่เร่ิมการแข่งขนัจนถึงส้ินสุดเวลาการแข่งขนั  
  3.3  ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งจดัเตรียมวสัดุ  อุปกรณ์ส าหรับการร้อยมาลยัดอกไมส้ดมาเอง  เตรียมให ้พร้อมก่อน 
การแข่งขนั 

3.3.1  ร้อยมาลยัดอกไมส้ดเป็นมาลยัขอ้มือมีเสน้ผา่นศูนยก์ลางไม่นอ้ยกวา่  6  น้ิว  วดัจากขอบ 
ดา้นนอก 
   3.3.2  ใชม้าลยัซีกรัดตวัขอ้ต่อมาลยักบัอุบะ 
   3.3.3  ตวัมาลยัและส่วนประกอบของตวัมาลยัตอ้งท าดว้ยดอกไมส้ดและวสัดุธรรมชาติเท่านั้น 

3.4   แต่งกายดว้ยชุดนกัเรียน 
  3.5  ใชด้อกไมส้ดตามความเหมาะสม  ไม่จ ากดัรูปแบบในการท า 

3.6  วสัดุทุกชนิดให้น ามาจดั  ตกแต่งในวนัแข่งขนั  ใชว้สัดุธรรมชาติ  ไม่อนุญาตให้ตดัตกแต่ง   กลีบ
หรือส่วนประกอบอ่ืน ๆ มาก่อนการแข่งขนั  ยกเวน้ดอกรักหรือดอกพดุ 
  3.7  ไม่ใชโ้ฟม  พลาสติก  เสน้ลวดเป็นองคป์ระกอบ 
  3.8  แสดงการคิดราคาทุน  ราคาจ าหน่ายไวท่ี้โตะ๊แข่งขนั 
  3.9  น าผลงานท่ีส าเร็จบรรจุลงในถุงพลาสติก  ติดป้ายช่ือ – สกลุ  โรงเรียน  จงัหวดัและสังกดั ของผูเ้ขา้
แข่งขนั  เขียนตวับรรจงชดัเจน  แลว้น าไปจดัแสดงผลงานในท่ีท่ีจดัเตรียมไว ้(น ามาเอง) 

3.10  เวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนั  3  ชัว่โมง 
4.  เกณฑ์การให้คะแนน (100  คะแนน)  แบ่งเป็น 

  4.1  การเตรียมวสัดุอุปกรณ์        10  คะแนน 
   4.1.1  การเตรียมอุปกรณ์ท่ีใชเ้หมาะสมกบังาน        5  คะแนน 
   4.1.2  จดัวางวสัดุอุปกรณ์เป็นระเบียบ         5  คะแนน 
  4.2  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์      15  คะแนน 
   4.2.1  การใชว้สัดุสร้างความสวยงามของมาลยั        5  คะแนน 
   4.2.2  ลวดลายของมาลยัมีระดบัของความยาก        5  คะแนน 
   4.2.3  มีความสามารถประกอบตวัมาลยัไดผ้ลงานท่ีดี  5  คะแนน 
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  4.3  ความส าเร็จของผลงาน        20  คะแนน 
   4.3.1  ผลงานเสร็จทนัเวลา          10  คะแนน 
   4.3.2  ผลงานถูกตอ้งตามเกณฑท่ี์ก าหนด        10  คะแนน 
  4.4  ความประหยดั        10  คะแนน 
   4.4.1  ประมาณการใชว้สัดุเพียงพอเหมาะสมกบังาน     5   คะแนน 
   4.4.2  การใชว้สัดุทดแทนเหมาะสมกบังาน                   5   คะแนน 
  4.5  ความประณีตสวยงาม        25  คะแนน 
   4.5.1  ผลงานมีความประณีต  ขนาดเหมาะสม         10   คะแนน 
   4.5.2  ผลงานสวยงามคงทน           10   คะแนน 
   4.5.3  วธีิการน าเสนอผลงาน             5   คะแนน 
  4.6  ความสะอาดเรียบร้อยในการปฏิบติังาน              10  คะแนน 
   4.6.1  บริเวณท่ีปฏิบติังานไม่สกปรกเลอะเทอะ           5   คะแนน 
   4.6.2  เตรียมถุงด าใส่ขยะของตนเอง            5   คะแนน 
  4.7  การคิดรายการวสัดุอุปกรณ์ราคาทุนและการจ าหน่าย     10  คะแนน 
   4.7.1  มีรายการวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นงานมาลยัของตน      5  คะแนน 
   4.7.2  การคิดราคาทุนและจ าหน่ายเหมาะสมกบัผลงาน   5  คะแนน 

5.  เกณฑ์การตดัสิน   
คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 

ร้อยละ 80-100       ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79       ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69       ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้  ่ากวา่ร้อยละ  60     ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการจะเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 

6. คณะกรรมการการแข่งขัน จ านวน  3  คน 
6.1 คุณสมบัตขิองคณะกรรมการ 

6.1.1  เป็นครูการศึกษาพิเศษ  หรือผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถเก่ียวกบัการศึกษาพิเศษ เป็นอยา่งดี  
         จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
6.1.2 เป็นศึกษานิเทศกท่ี์รับผิดชอบกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
6.1.3 เป็นครูท่ีจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี              
           (กลุ่มวชิาคหกรรม) 

                6.2 ข้อควรค านึง 
       6.2.1 กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
       6.2.2 กรรมการท่ีมาจากครูผูส้อนควรแต่งตั้งใหต้ดัสินในระดบัชั้นท่ีท าการสอน 
       6.2.3 กรรมการควรมาจากส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ และหน่วยงานอ่ืน 
               ท่ีเก่ียวขอ้ง 

       6.2.4 กรรมการควรให้ขอ้เสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนท่ีได้รับการคดัเลือกเป็นตวัแทนของ 
                                              เขตพ้ืนท่ี หรือของภูมิภาค ในส่วนท่ีนกัเรียนยงัไม่สามารถปฏิบติัไดเ้ตม็ท่ี            
                6.3 สถานที ่ พิจารณาตามความเหมาะสม 
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7. การเข้าแข่งขันระดบัชาต ิ
7.1  ผูท่ี้ไดค้ะแนนระดบัเหรียญทองล าดบัท่ี 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ข้ึนไป) จากการแข่งขนัระดบั

ภูมิภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนัในระดบัชาติ  
               7.2 ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนั ให้พิจารณาเกณฑก์ารให้คะแนนขอ้ท่ี 4.5 ผูใ้ดได้
คะแนนขอ้ท่ี 4.5 มากกวา่ถือเป็นผูช้นะ  แต่ถา้คะแนนขอ้ท่ี 4.5 เท่ากนัอีก ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก 
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11. การแข่งขนัการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint 

 1. คุณสมบัตผู้ิเข้าแข่งขัน 
  1.1  ไม่ก าหนดระดบัชั้น 

                1.2  นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  บกพร่องทางร่างกายฯ และบกพร่องทางการเรียนรู้  
          1.3  มีเอกสารยนืยนัความบกพร่อง 

 2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
  2.1   แข่งขนัทีม ทีมละ 2 คน จะเป็นชายลว้นหรือหญิงลว้น หรือคละชายหญิงก็ได ้
  2.2   แข่งขนัแยกประเภทความพิการ 
  2.3   จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนั  ระดบัชั้นประถมศึกษาทุกสงักดัและมธัยมศึกษาตอนตน้โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สงักดั สพฐ. 
   2.3.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา   จ านวน  2  คน 
   2.3.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย ฯ   จ านวน  2  คน 
   2.3.3 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้   จ านวน  2  คน 
    2.4   จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนั   ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ทุกสังกดั (ยกเวน้มธัยมศึกษาตอนตน้โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สงักดั สพฐ.) และมธัยมศึกษาตอนปลายทุกสงักดั 

2.4.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา   จ านวน  2  คน 
   2.4.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย ฯ   จ านวน  2  คน 
   2.4.3 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้   จ านวน  2  คน 
 3. วธีิด าเนินการและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 

        3.1  ส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนัพร้อมครูผูฝึ้กสอน 
   3.2  ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งพร้อมในสถานท่ีแข่งขนัก่อนการแข่งขนัไม่นอ้ยกวา่  10  นาที และผูเ้ขา้แข่งขนั

ตอ้งอยูใ่นสนามแข่งขนัครบทีม ตั้งแต่เร่ิมการแข่งขนัจนถึงส้ินสุดเวลาการแข่งขนั 
      3.3 โปรแกรมวาดภาพท่ีใชใ้นการแข่งขนั (ใชโ้ปรแกรม Paint) 
      3.4  คอมพิวเตอร์ท่ีใชแ้ข่งขนั รองรับระบบปฏิบติัการ Windows 2007 ไม่มีการเช่ือมโยงระบบ เครือข่าย 
โดยเด็ดขาด 
     3.5  หัวขอ้เร่ืองท่ีใชใ้นการแข่งขนัให้คณะกรรมการตดัสิน ก าหนด 6 เร่ือง แลว้ให้ตวัแทนนักเรียน 
จบัฉลากในวนัแข่งขนั เพียง 1 เร่ือง  
             3.6 เวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนั  3   ชัว่โมง 
      3.7 ติดป้ายช่ือ – สกุล  โรงเรียน  จงัหวดัและสังกัด ของผูเ้ขา้แข่งขนั  เขียนตวับรรจงชดัเจน  และ 
จดัแสดงผลงานในท่ีท่ีเตรียมไว ้(น ามาเอง) 
 4.เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน)  แบ่งเป็น 
   4.1   ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์    20 คะแนน 
  4.2   ความสวยงาม      20 คะแนน 
  4.3   กระบวนการท างานเป็นทีม    20 คะแนน 
  4.4   ความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของเน้ือหา   20 คะแนน 
  4.5   การจดัองคป์ระกอบของงาน    20 คะแนน 
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5.  เกณฑ์การตดัสิน   

คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 
ร้อยละ 80-100      ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79      ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69      ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้  ่ากวา่ร้อยละ  60    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการจะเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 

 6. คณะกรรมการการแข่งขัน จ านวน 3 คน 
6.1 คุณสมบัตขิองคณะกรรมการ 

6.1.1   เป็นครูการศึกษาพิเศษ  หรือผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถเก่ียวกบัการศึกษาพิเศษ เป็นอยา่งดี  
           จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
6.1.2 เป็นศึกษานิเทศกท่ี์รับผิดชอบกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
6.1.3 เป็นครูท่ีจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 
          (วชิาคอมพิวเตอร์) 

                6.2 ข้อควรค านึง 
6.2.1 กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
6.2.2 กรรมการท่ีมาจากครูผูส้อนควรแต่งตั้งใหต้ดัสินในระดบัชั้นท่ีท าการสอน 
6.2.3 กรรมการควรมาจากส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ และหน่วยงานอ่ืน 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 
         6.2.4 กรรมการควรให้ขอ้เสนอแนะเติมเต็มให้กบันักเรียนท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นตวัแทนของ 
                                       เขตพ้ืนท่ี หรือของภูมิภาค ในส่วนท่ีนกัเรียนยงัไม่สามารถปฏิบติัไดเ้ตม็ท่ี            

               6.3 สถานที ่  หอ้งท่ีไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก (หอ้งคอมพิวเตอร์) 
7. การเข้าแข่งขันระดบัชาต ิ

7.1  ผูท่ี้ไดค้ะแนนระดบัเหรียญทองล าดบัท่ี 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ข้ึนไป) จากการแข่งขนัระดบั
ภูมิภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนัในระดบัชาติ  
               7.2 ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนั ให้พิจารณาเกณฑก์ารให้คะแนนขอ้ท่ี 4.3 ผูใ้ดได้
คะแนนขอ้ท่ี 4.3 มากกวา่ถือเป็นผูช้นะ  แต่ถา้คะแนนขอ้ท่ี 4.3 เท่ากนัอีก ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก 
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12. การแข่งขนัการจัดสวนถาดแบบช้ืน  

1.  คุณสมบัตผู้ิเข้าแข่งขัน 
1.1 นกัเรียนระดบัชั้น ป.1-6  

  1.2  นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
  1.3  มีเอกสารยนืยนัความบกพร่อง 

2.   ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
       2.1   แข่งขนัเป็นทีม ทีมละ 3 คน  จะเป็นชายลว้นหรือหญิงลว้น หรือคละชายหญิงก็ได ้
  2.2   นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดบัชั้น ป.1-6 ทุกสงักดั จ านวน  3  คน 

3.  วธีิด าเนินการและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 
  3.1  ส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนัและครูผูฝึ้กสอน  
                 3.2  ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งพร้อมในสถานท่ีแข่งขนัก่อนการแข่งขนัไม่นอ้ยกวา่  10  นาที และผูเ้ขา้แข่งขนั
ตอ้งอยูใ่นสนามแข่งขนัครบทีม ตั้งแต่เร่ิมการแข่งขนัจนถึงส้ินสุดเวลาการแข่งขนั 
  3.3  ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งเตรียมวสัดุอุปกรณ์การแข่งขนัมาเอง  ไดแ้ก่ 
   3.3.1  อุปกรณ์การเขียนแบบ  1  ชุด 
   3.3.2  พนัธ์ุไมว้สัดุประกอบ 
   3.3.3  ภาชนะท่ีใชจ้ดั 
   3.3.4  ภาชนะฉีดน ้ า 
  3.4  ให้ผูเ้ขา้แข่งขนัเขียนแบบการจดัสวนให้เสร็จก่อนลงมือจดั  โดยคณะกรรมการจดัเตรียมกระดาษ
เขียนแบบไวใ้หทุ้กทีม 
  3.5  ลกัษณะของภาชนะท่ีใชเ้ป็นจานรองกระถางทรงกลมชนิดเคลือบหรือไม่เคลือบก็ได ้ ขนาดเส้น
ผา่นศูนยก์ลาง  11 – 15  น้ิว 

    3.6 พนัธ์ุไมแ้ละวสัดุประกอบ 
             3.6.1  เป็นพนัธ์ุไมท่ี้ใชจ้ดัสวนถาดแบบช้ืน  ไม่ต ่ากวา่  3  ชนิด 
            3.6.2  วสัดุประกอบ  เช่น  หิน  กรวด  ไม ้ หรืออ่ืน ๆ ให้ค  านึงถึงความหลากหลายไม่จ ากดั
ความคิดสร้างสรรค ์ (ยอ้มสีได)้ 
             3.6.3  วสัดุปลูก  มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพนัธ์ุไม ้

     3.7  อุปกรณ์ท่ีคณะกรรมการจดัให ้
             3.7.1  โตะ๊  เกา้อ้ี  ทีมละ  1  ชุด 
             3.7.2  กระดาษเขียนแบบการจดัสวน 
      3.8  ติดป้ายช่ือ – สกลุ  โรงเรียน  จงัหวดัและสงักดั ของผูเ้ขา้แข่งขนั  เขียนตวับรรจงชดัเจน   (น ามาเอง) 
   3.9  เวลาในการแข่งขนั  2  ชัว่โมง  (รวมเวลาท่ีใชเ้ขียนแบบ)   ห้ามเขียนแบบมาล่วงหน้า 

4.  เกณฑ์การให้คะแนน  (100  คะแนน) แบ่งเป็น   
  4.1  การเตรียมงาน        20  คะแนน 
   4.1.1  การเขียนแบบ   10  คะแนน 
   4.1.2  การเลือกใชพ้นัธ์ุไม ้ วสัดุ  10  คะแนน 
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  4.2  กระบวนการท างาน        30  คะแนน 
   4.2.1  ขั้นตอนในการปฏิบติังาน  10  คะแนน 
   4.2.2  ความร่วมมือในการท างาน  10  คะแนน 
   4.2.3  ท างานทนัตามก าหนดเวลา  10  คะแนน 
  4.3  ผลงาน         50  คะแนน 
   4.3.1  ความประณีต     10  คะแนน 
   4.3.2  ความสมดุล    10  คะแนน 
   4.3.3  ความกลมกลืนและสวยงาม  15  คะแนน 
   4.3.4  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์  15  คะแนน 

5.  เกณฑ์การตดัสิน   
คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 

ร้อยละ 80-100        ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79       ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69       ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้  ่ากวา่ร้อยละ  60 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการจะเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

                            การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 
6.  คณะกรรมการการแข่งขัน  จ านวน  3  คน 

6.1 คุณสมบัตขิองคณะกรรมการ 
6.1.1 เป็นครูการศึกษาพิเศษ  หรือผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถเก่ียวกบัการศึกษาพิเศษ เป็นอยา่งดี  
        จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
6.1.2 เป็นศึกษานิเทศกท่ี์รับผิดชอบกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
6.1.3 เป็นครูท่ีจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 

(กลุ่มการงานอาชีพ) 
6.2 ข้อควรค านึง 
       6.2.1 กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
       6.2.2 กรรมการท่ีมาจากครูผูส้อนควรแต่งตั้งใหต้ดัสินในระดบัชั้นท่ีท าการสอน 
       6.2.3 กรรมการควรมาจากส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ และหน่วยงานอ่ืน 
               ท่ีเก่ียวขอ้ง 

       6.2.4 กรรมการควรให้ขอ้เสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนท่ีได้รับการคดัเลือกเป็นตวัแทนของ 
                                              เขตพ้ืนท่ี หรือของภูมิภาค ในส่วนท่ีนกัเรียนยงัไม่สามารถปฏิบติัไดเ้ตม็ท่ี            
                        6.3 สถานที ่    หอ้งท่ีไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก หรือ สถานท่ีท่ีเหมาะสม 

7. การเข้าแข่งขันระดบัชาต ิ
7.1  ผูท่ี้ไดค้ะแนนระดบัเหรียญทองล าดบัท่ี 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ข้ึนไป) จากการแข่งขนัระดบั

ภูมิภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนัในระดบัชาติ  
               7.2 ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนั ให้พิจารณาเกณฑก์ารให้คะแนนขอ้ท่ี 4.3 ผูใ้ดได้
คะแนนขอ้ท่ี 4.3 มากกวา่ถือเป็นผูช้นะ  แต่ถา้คะแนนขอ้ท่ี 4.3 เท่ากนัอีก ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก 
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13. การแข่งขนัการจัดสวนถาดแบบแห้ง  
 

1.  คุณสมบัตผู้ิเข้าแข่งขัน 
1.1 นกัเรียนระดบัชั้น ป.1-6 

  1.2  นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
  1.3  มีเอกสารยนืยนัความบกพร่อง 

2.   ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
2.1   แข่งขนัเป็นทีม ทีมละ 3 คน  จะเป็นชายลว้นหรือหญิงลว้น หรือคละชายหญิงก็ได ้

  2.2   จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนั   ระดบัชั้น ป.1-6 ทุกสงักดั 
   2.2.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้   จ านวน  3  คน 

3.  วธีิด าเนินการและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 
  3.1  ส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนัและครูผูฝึ้กสอน  
  3.2  ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งพร้อมในสถานท่ีแข่งขนัก่อนการแข่งขนัไม่นอ้ยกวา่  10  นาที และผูเ้ขา้แข่งขนั
ตอ้งอยูใ่นสนามแข่งขนัครบทีม ตั้งแต่เร่ิมการแข่งขนัจนถึงส้ินสุดเวลาการแข่งขนั 
  3.3  ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งเตรียมวสัดุอุปกรณ์ 
   3.3.1  อุปกรณ์การเขียนแบบ  1  ชุด 
   3.3.2  พนัธ์ุไม ้ วสัดุประกอบ 
   3.3.3  ภาชนะท่ีใช ้
   3.3.4  ภาชนะฉีดน ้ า 
  3.4  ใหผู้เ้ขา้แข่งขนัเขียนแบบการจดัสวนใหเ้สร็จก่อนลงมือจดั  โดยกรรมการจะจดัเตรียมกระดาษเขียน
แบบไวใ้หทุ้กทีม 
  3.5  ลกัษณะของภาชนะใหเ้ป็นจานรองกระถางเป็นดินเผาทรงกลม  ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง  11 – 15  น้ิว 
  3.6  พนัธ์ุไมแ้ละวสัดุประกอบ 
   3.6.1  พนัธ์ุไมเ้ป็นพนัธ์ุไมท่ี้จดัสวนถาดแหง้ไม่ต ่ากวา่  3  ชนิด 
   3.6.2  วสัดุประกอบ  เช่น  หิน  กรวด  ไม ้ หรืออ่ืน ๆ ให้ค  านึงถึงความหลากหลาย ไม่จ ากดั
ความคิดสร้างสรรค ์
   3.6.3  วสัดุปลูกมีความเหมาะสมกบัการเจริญเติบโตของพนัธ์ุไม ้

  3.7  อุปกรณ์ท่ีคณะกรรมการจดัให ้
              3.7.1  โตะ๊  เกา้อ้ี  ทีมละ  1  ชุด 
              3.7.2  กระดาษเขียนแบบการจดัสวน 

3.8  ติดป้ายช่ือ – สกลุ  โรงเรียน  จงัหวดัและสงักดั  ของผูเ้ขา้แข่งขนั  เขียนตวับรรจงชดัเจน   (น ามาเอง) 
3.9  ใชเ้วลาในการแข่งขนั  2  ชัว่โมง  (รวมเวลาท่ีใชเ้ขียนแบบ) ห้ามเขียนแบบมาล่วงหน้า 
 

4.  เกณฑ์การให้คะแนน  (100  คะแนน ) แบ่งเป็น 
  4.1  การเตรียมงาน        20  คะแนน 
   4.1.1  การเขียนแบบ   10  คะแนน 
   4.1.2  การเลือกใชพ้นัธ์ุไม ้ วสัดุ  10  คะแนน 
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  4.2  กระบวนการท างาน        30  คะแนน 
   4.2.1  ขั้นตอนในการปฏิบติังาน  10  คะแนน 
   4.2.2  ความร่วมมือในการท างาน  10  คะแนน 
   4.2.3  ท างานทนัตามก าหนดเวลา  10  คะแนน 
  4.3  ผลงาน         50  คะแนน 
   4.3.1  ความประณีต   10  คะแนน 
   4.3.2  ความสมดุล    10  คะแนน 
   4.3.3  ความกลมกลืนและสวยงาม  15  คะแนน 
   4.3.4  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์  15  คะแนน 

5.  เกณฑ์การตดัสิน   
คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 

ร้อยละ 80-100       ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79       ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69       ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้  ่ากวา่ร้อยละ  60    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการจะเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

                            การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 
6. คณะกรรมการการแข่งขัน  จ านวน  3  คน 

                6.1 คุณสมบัตขิองคณะกรรมการ 
6.1.1 เป็นครูการศึกษาพิเศษ  หรือผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถเก่ียวกบัการศึกษาพิเศษ เป็นอยา่งดี  
        จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
6.1.2 เป็นศึกษานิเทศกท่ี์รับผิดชอบกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
6.1.3 เป็นครูท่ีจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลย ี 

(กลุ่มการงานอาชีพ) 
                6.2 ข้อควรค านึง 

       6.2.1 กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
       6.2.2 กรรมการท่ีมาจากครูผูส้อนควรแต่งตั้งใหต้ดัสินในระดบัชั้นท่ีท าการสอน 
       6.2.3 กรรมการควรมาจากส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ และหน่วยงานอ่ืน 
               ท่ีเก่ียวขอ้ง 

       6.2.4 กรรมการควรให้ขอ้เสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนท่ีได้รับการคดัเลือกเป็นตวัแทนของ 
                                             เขตพ้ืนท่ี หรือของภูมิภาค ในส่วนท่ีนกัเรียนยงัไม่สามารถปฏิบติัไดเ้ตม็ท่ี            
                6.3 สถานที ่      หอ้งท่ีไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก หรือ สถานท่ีท่ีเหมาะสม  

7. การเข้าแข่งขันระดบัชาต ิ
7.1  ผูท่ี้ไดค้ะแนนระดบัเหรียญทองล าดบัท่ี 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ข้ึนไป) จากการแข่งขนัระดบั

ภูมิภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนัในระดบัชาติ  
                7.2 ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนั ให้พิจารณาเกณฑก์ารให้คะแนนขอ้ท่ี 4.3 ผูใ้ดได้
คะแนนขอ้ท่ี 4.3 มากกวา่ถือเป็นผูช้นะ  แต่ถา้คะแนนขอ้ท่ี 4.3 เท่ากนัอีก ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

14. การแข่งขนัการวาดภาพระบายสี 

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

  1.2   นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางร่างกายฯ 
                        บกพร่องทางการเรียนรู้  และออทิสติก 

  1.3   มีเอกสารยนืยนัความบกพร่อง 

 2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
  2.1   แข่งขนัเด่ียว  
  2.2   แข่งขนัแยกประเภทความพิการ 

  2.3   จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนั 
   2.3.1  ระดบัชั้น ป. 1-6  ทุกสงักดั 

        2.3.1.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   จ านวน     1     คน  
        2.3.1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  จ านวน     1     คน  
        2.3.1.3 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายฯ    จ านวน     1     คน  
        2.3.1.4 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้   จ านวน     1     คน  
        2.3.1.5 นกัเรียนออทิสติก   จ านวน     1     คน  

   2.3.2  ระดบัชั้น ม. 1-3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สงักดั สพฐ.   
        2.3.2.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   จ านวน     1     คน  
        2.3.2.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  จ านวน     1     คน  
        2.3.2.3 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายฯ    จ านวน     1     คน  
        2.3.2.4 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้   จ านวน     1     คน  
        2.3.2.5 นกัเรียนออทิสติก   จ านวน     1     คน  

   2.3.3  ระดบัชั้น ม. 1-3  ทุกสงักดั ยกเวน้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สงักดั สพฐ. 
           2.3.3.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   จ านวน     1     คน  

        2.3.3.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  จ านวน     1     คน  
        2.3.3.3 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายฯ    จ านวน     1     คน  
        2.3.3.4 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้   จ านวน     1     คน  
        2.3.3.5 นกัเรียนออทิสติก   จ านวน     1     คน  

3. วธีิด าเนินการและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 
  3.1   ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนัและช่ือครูผูฝึ้กสอน  
  3.2   การแข่งขนันกัเรียนสามารถวาดภาพระบายสี  ไดต้ามจินตนาการ  โดยใชสี้ ดงัน้ี 
  - ชั้น ป.1 -6  ใชสี้ไม ้เท่านั้น   
  - ชั้น ม.1 -3   ใชสี้ชอลก์ เท่านั้น 
  3.3 ขนาดกระดาษท่ีใชใ้นการแขง่ขนั 
  - ชั้น ป.1 -6    กระดาษ 100 ปอนด ์ ขนาด 11 x 15  
  - ชั้น ม.1 -3    กระดาษ 100 ปอนด ์ ขนาด 15 x 22 
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  3.4 ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งเตรียมวสัดุอุปกรณ์มาเอง 
  3.5 เวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนั  3 ชัว่โมง 

     3.6 ติดป้ายช่ือ – สกลุ  โรงเรียน จงัหวดัและสงักดั ของผูเ้ขา้แข่งขนั  เขียนตวับรรจงชดัเจน แลว้น าไปจดั
แสดงผลงานในท่ีท่ีจดัเตรียมไว ้(น ามาเอง) 

 
 4. เกณฑ์การให้คะแนน  ( 100  คะแนน ) แบ่งเป็น 
  4.1  ความคิดสร้างสรรค ์    30 คะแนน 
  4.2  การจดัภาพ/องคป์ระกอบ   20 คะแนน 
  4.3  เร่ืองราว/ส่ือความหมาย    20 คะแนน 
  4.4  ความประณีต สวยงาม    20 คะแนน 
  4.5  เสร็จทนัเวลา     10 คะแนน 

5.  เกณฑ์การตดัสิน   
คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 

ร้อยละ 80-100     ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79     ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69     ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้  ่ากวา่ร้อยละ  60  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการจะเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 

6. คณะกรรมการการแข่งขัน  จ านวน  3  คน 
                6.1 คุณสมบัตขิองคณะกรรมการ 

6.1.1  เป็นครูการศึกษาพิเศษ  หรือผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถเก่ียวกบัการศึกษาพิเศษ เป็นอยา่งดี  
        จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
6.1.2 เป็นศึกษานิเทศกท่ี์รับผิดชอบกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
6.1.3 เป็นครูท่ีจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

                 6.2 ข้อควรค านึง 
      6.2.1 กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
     6.2.2 กรรมการท่ีมาจากครูผูส้อนควรแต่งตั้งใหต้ดัสินในระดบัชั้นท่ีท าการสอน 
      6.2.3 กรรมการควรมาจากส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ และหน่วยงานอ่ืน 
               ท่ีเก่ียวขอ้ง 

      6.2.4 กรรมการควรให้ขอ้เสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นตวัแทนของ 
                                            เขตพ้ืนท่ี หรือของภูมิภาค ในส่วนท่ีนกัเรียนยงัไม่สามารถปฏิบติัไดเ้ตม็ท่ี            
               6.3 สถานที ่ พิจารณาตามความเหมาะสม 

7. การเข้าแข่งขันระดบัชาต ิ
7.1  ผูท่ี้ไดค้ะแนนระดบัเหรียญทองล าดบัท่ี 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ข้ึนไป) จากการแข่งขนัระดบัภูมิภาคจะได้

เป็นตวัแทนเขา้แข่งขนัในระดบัชาติ  
              7.2 ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนั ให้พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนขอ้ท่ี 4.1 ผูใ้ดไดค้ะแนน 
ขอ้ท่ี 4.1 มากกวา่ถือเป็นผูช้นะ  แต่ถา้คะแนนขอ้ท่ี 4.1 เท่ากนัอีก ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก 
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15.  การประกวดการขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

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

  1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางร่างกายฯ  
       บกพร่องทางการเรียนรู้  และออทิสติก 

  1.3  มีเอกสารยนืยนัความบกพร่อง 
 2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
  2.1  แข่งขนัเด่ียว  

  2.2  แข่งขนัแยกตามประเภทความพิการ 
  2.3  จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนั  ระดบัชั้น ป.1-6 ทุกสงักดั 
   2.3.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น  จ านวน   1   คน 

2.3.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา   จ านวน   1   คน 
   2.3.3 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายฯ   จ านวน   1   คน 

2.3.4 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้   จ านวน   1   คน 
   2.3.5 นกัเรียนออทิสติก      จ านวน   1   คน 

2.4  จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนั    ระดบัชั้น ม.1-3  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สงักดั สพฐ. 
   2.4.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น  จ านวน   1   คน 

2.4.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา   จ านวน   1   คน 
   2.4.3 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายฯ   จ านวน   1   คน 

2.4.4 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้   จ านวน   1   คน 
   2.4.5 นกัเรียนออทิสติก      จ านวน   1   คน 

2.5  จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนั    ระดบัชั้น ม.1-3 ทุกสงักดั ยกเวน้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
สงักดั สพฐ. 
   2.5.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น  จ านวน   1   คน 

2.5.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา   จ านวน   1   คน 
   2.5.3 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายฯ   จ านวน   1   คน 

2.5.4 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้   จ านวน   1   คน 
   2.5.5 นกัเรียนออทิสติก      จ านวน   1   คน 

 2.6  จ านวนผูเ้ขา้แขง่ขนั    ระดบัชั้น ม.4-6 ทุกสงักดั  
   2.6.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น  จ านวน   1   คน 

2.6.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา   จ านวน   1   คน 
   2.6.3 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายฯ   จ านวน   1   คน 

2.6.4 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้   จ านวน   1   คน 
   2.6.5 นกัเรียนออทิสติก      จ านวน   1   คน 
 3. วธีิด าเนินการและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 

3.1  ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนัและช่ือครูผูฝึ้กสอน  
3.2  เพลงไทยลูกทุ่ง ท่ีผูเ้ขา้ประกวดเลือกเองตามความถนดั คนละ 1 เพลง 
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3.3  ผูเ้ขา้ประกวด ตอ้งน าเทป หรือ ซีดี เสียงดนตรี ส าหรับประกอบการประกวดขบัร้องมาเองในวนั

ประกวดแข่งขนั 
3.4  ผูเ้ขา้แข่งขนัแต่งกายดว้ยชุดนกัเรียนเท่านั้น 

 4. เกณฑ์การให้คะแนน (100  คะแนน ) แบ่งเป็น 
4.1 การร้องเพลง        90  คะแนน 

4.1.1  เทคนิคการใชเ้สียง (พลงัเสียง น ้ าเสียง)     40  คะแนน 
4.1.2  จงัหวะ  ท านอง                                       20  คะแนน 
4.1.3  อกัขระ  เน้ือร้อง                             15  คะแนน 
4.1.4  ลีลา  ท่าทาง  อารมณ์                        15  คะแนน 

4.2 ภาพรวม       10   คะแนน 
                          4.2.1  บุคลิกภาพ                               10  คะแนน 

5.  เกณฑ์การตดัสิน   
คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 

ร้อยละ 80-100     ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79     ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69     ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้  ่ากวา่ร้อยละ  60   ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการจะเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 
6. คณะกรรมการการแข่งขัน  จ านวน  3  คน 
 6.1 คุณสมบัตขิองคณะกรรมการ 

6.1.1   เป็นครูการศึกษาพิเศษ  หรือผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถเก่ียวกบัการศึกษาพิเศษ เป็นอยา่งดี  
          จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
6.1.2 เป็นศึกษานิเทศกท่ี์รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษ 
6.1.3 เป็นครูท่ีจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วชิาดนตรี) 

               6.2 ข้อควรค านึง 
       6.2.1 กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
       6.2.2 กรรมการท่ีมาจากครูผูส้อนควรแต่งตั้งใหต้ดัสินในระดบัชั้นท่ีท าการสอน 
       6.2.3 กรรมการควรมาจากส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ และหน่วยงานอ่ืน 
               ท่ีเก่ียวขอ้ง 

        6.2.4 กรรมการควรให้ขอ้เสนอแนะเติมเต็มให้กบันักเรียนท่ีได้รับการคดัเลือกเป็นตวัแทนของ 
                                              เขตพ้ืนท่ี หรือของภูมิภาค ในส่วนท่ีนกัเรียนยงัไม่สามารถปฏิบติัไดเ้ตม็ท่ี            

6.3 สถานที ่   เป็นหอ้งโล่งหรือเวที ท่ีไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก 
 

7. การเข้าแข่งขันระดบัชาต ิ
7.1  ผูท่ี้ไดค้ะแนนระดบัเหรียญทองล าดบัท่ี 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ข้ึนไป) จากการแข่งขนัระดบั

ภูมิภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนัในระดบัชาติ  
               7.2 ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนั ให้พิจารณาเกณฑก์ารให้คะแนนขอ้ท่ี 4.1.1 ผูใ้ดได้
คะแนนขอ้ท่ี 4.1.1 มากกวา่ถือเป็นผูช้นะ  แต่ถา้คะแนนขอ้ท่ี 4.1.1 เท่ากนัอีก ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก 
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16. การแข่งขนัการเต้นหางเคร่ืองประกอบเพลง  

 1.  คุณสมบัตผู้ิเข้าแข่งขัน 
   1.1   นกัเรียนระดบัชั้น ป.1-6  

                1.2   นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
          1.3   มีเอกสารยนืยนัความบกพร่อง 

 2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
                  2.1   แข่งขนัเป็นทีม ทีมละ 5-7 คน จะเป็นชายลว้นหรือหญิงลว้น หรือคละชายหญิงก็ได ้
  2.2   นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดบัชั้น ป.1-6 ทุกสงักดั   
 3.  วธีิด าเนินการและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 
  3.1   ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนัและช่ือครูผูฝึ้กสอน  
  3.2 ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งพร้อมในสถานท่ีแข่งขนัก่อนการแข่งขนัไม่นอ้ยกวา่  10  นาที และผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้ง
อยูใ่นสนามแข่งขนัครบทีม ตั้งแต่เร่ิมการแข่งขนัจนถึงส้ินสุดเวลาการแข่งขนั 
  3.3   ใหแ้ต่ละทีมเตรียมเพลงมาเอง ไม่อนุญาตให้ใช้ฉากทุกชนิดในการแข่งขัน (ฉาก หมายถึง วัสดุหรือ
ส่ิงก่อสร้างทีป่ระกอบขึน้เป็นฉาก) 
  3.4    เวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนัไม่เกิน 7 นาที หากใชเ้วลาเกิน ตดันาทีละ 1 คะแนน (หกัจากคะแนนรวม) 
 4.  เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนรวม   100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
  4.1 การแต่งกาย      20 คะแนน 
  4.2 ความสวยงาม ลีลา     25 คะแนน 
  4.3 ความพร้อมเพรียง     30 คะแนน 
  4.4 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์     25 คะแนน 

5.  เกณฑ์การตดัสิน   
คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 

ร้อยละ 80-100      ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79      ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69      ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้ ่ากวา่ร้อยละ  60    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการจะเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

                            การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 
6. คณะกรรมการการแข่งขัน จ านวน  3  คน 

6.1 คุณสมบัตขิองคณะกรรมการ 
6.1.1 เป็นครูการศึกษาพิเศษ  หรือผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถเก่ียวกบัการศึกษาพิเศษ เป็นอยา่งดี  
        จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

      6.1.2 เป็นศึกษานิเทศกท่ี์รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษ 
      6.1.3 เป็นครูท่ีจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วชิาดนตรีหรือนาฏศิลป์) 

 6.2 ข้อควรค านึง 
       6.2.1 กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
      6.2.2 กรรมการท่ีมาจากครูผูส้อนควรแต่งตั้งใหต้ดัสินในระดบัชั้นท่ีท าการสอน 
       6.2.3 กรรมการควรมาจากส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ และหน่วยงานอ่ืน 
               ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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       6.2.4 กรรมการควรให้ขอ้เสนอแนะเติมเต็มให้กบันักเรียนท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นตวัแทนของ 
                                              เขตพ้ืนท่ี หรือของภูมิภาค ในส่วนท่ีนกัเรียนยงัไม่สามารถปฏิบติัไดเ้ตม็ท่ี            
              6.3 สถานที ่     หอ้งประชุมหรือหอ้งอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  

7. การเข้าแข่งขันระดบัชาต ิ
7.1  ผูท่ี้ไดค้ะแนนระดบัเหรียญทองล าดบัท่ี 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ข้ึนไป) จากการแข่งขนัระดบั

ภูมิภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนัในระดบัชาติ  
               7.2 ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนั ให้พิจารณาเกณฑก์ารให้คะแนนขอ้ท่ี 4.3 ผูใ้ดได้
คะแนนขอ้ท่ี 4.3 มากกวา่ถือเป็นผูช้นะ  แต่ถา้คะแนนขอ้ท่ี 4.3 เท่ากนัอีก ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก 
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แบบตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน การประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) 

 
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ.................ระดับ   เขตพ้ืนที่   ภูมิภาค     ชาติ  

สถานที่แข่งขัน................................................................... .จงัหวัด............................ 
ชื่อ-สกุล................................................................................................... .ชั้น.......................... 
โรงเรียน ...................................................................... .สังกัด................................................................. 
กิจกรรมที่แข่งขัน ............................................................  ประเภท  เดี่ยว  ทีมจ านวน........คน 
ประเภทความพิการ  

 บกพร่องทางการเห็น    บกพร่องทางการได้ยิน   บกพร่องทางสติปัญญา 
 บกพร่องทางร่างกายฯ  บกพร่องทางการเรียนรู้   ออทิสติก 
 

ต้องแนบส าเนาเอกสาร/หลักฐาน ให้แนบตามท่ีก าหนดในแต่ละประเภทความพิการ ดังนี้ 
 ใบรับรองจากแพทย์เฉพาะทางจากสถานพยาบาลของรัฐ หรือ 
     สมุดประจ าตัวผู้พิการหรือบัตรประจ าตัวผู้พิการ 
 ผลการวัดระดับ IQ สถานพยาบาลของรัฐที่มีระดับ IQ ต่ ากว่า  70  
 ผลการคัดกรองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2556 (ประกาศคณะกรรมการพิจารณา 

ให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษา  
ว่าเป็นคนพิการ ฉบับปี พ.ศ.2556) 

 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ปีการศึกษา 2557 
 เอกสารอ่ืนที่เก่ียวข้อง  ระบุ.................................................................................      
                         

ลงชื่อ..................................................... .ครูผู้ควบคุม 
(...................................................................) 
วันที่............../......................./.................... 

ลงชื่อ......................................................กรรมการผู้ตรวจสอบ 
(...................................................................) 
วันที่............/......................../........................   

 


