คาชี้แจง
การประกวด/แข่ งขันทักษะทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจาปี การศึกษา 2557
การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่ วม)
แนวทางการดาเนินการ มีดังนี้
1. การคัดเลือกตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ดาเนินการคัดเลือกตัวแทนนักเรี ยนพิการ
เรี ยนร่ วม ระดับประถมศึกษา โรงเรี ยนทุกสังกัด และมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา
(สังกัด สพฐ.) โดยแบ่งตามเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต
1.2 สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ดาเนินการคัดเลือกตัวแทนนักเรี ยนพิการ
เรี ยนร่ วม ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ยกเว้นโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา(สังกัด สพฐ.) และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนทุกสังกัดรวมทั้งมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัด สพฐ. โดยแบ่งตามเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเดิม 183 เขต ทั้งนี้ ไม่จาเป็ นต้องส่ งตัวแทน
ให้ครบตามจานวนโซนก็ได้ โรงเรี ยนแต่ละแห่งต้องสังกัดโซนเพียง 1 โซนเท่านั้น
2. การดาเนิ นการจัดการแข่งขัน ให้ สพป. และ สพม. ทุกแห่ง จัดการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา โดยประสานงานกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดนั้น ๆ เพื่อวางแผนการดาเนินงานร่ วมกัน
ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาที่จะส่ งนักเรี ยนเข้าแข่งขัน จัดส่ งรายชื่ อนักเรี ยนไปยัง สพป.และ สพม. ที่เป็ นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขัน
3. การส่ งรายชื่ อนักเรี ยนเพื่อเข้าร่ วมการแข่งขันในระดับภูมิภาค ให้ สพป. และ สพม. ทุ กแห่ ง
เป็ นผูด้ าเนิ นการคัดเลือกตัวแทนของเขตพื้นที่ ที่ได้คะแนนระดับเหรี ยญทองลาดับที่ 1 (คะแนนร้อยละ 80
ขึ้นไป) ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม เพียงลาดับเดียวเท่านั้น
4. การส่ งรายชื่ อนักเรี ยนเพื่อเข้าร่ วมการแข่งขันในระดับชาติ ให้ สพป. และ สพม. ที่เป็ นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันในระดับภูมิภาค รายงานผลการแข่งขันทุกกิจกรรมและส่ งรายชื่ อนักเรี ยนที่ได้คะแนนระดับ
เหรี ยญทองลาดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) ทั้งประเภทเดี่ ยวและประเภททีม เข้าร่ วมการแข่งขัน
ในระดับ ชาติ โดยจัด ส่ ง ผลการแข่ ง ขัน ไปที่ ส านัก พัฒ นากิ จ กรรมนัก เรี ย น ส านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อการแข่งขันเสร็ จสิ้ นเป็ นที่เรี ยบร้อย
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5. โรงเรี ยนจัดการเรี ยนร่ วมที่จะส่ งนักเรี ยนเข้าร่ วมการแข่งขัน จะต้องเตรี ยมเอกสาร/หลักฐาน
ยืนยันความพิการนามาแสดงต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ในวันที่เข้าแข่ง ดังนี้
5.1 บุคคลทีม่ ีความบกพร่ องทางการเห็น ให้แนบเอกสาร ในข้อ 1) หรื อข้อ 2) และข้อ 3)
1) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐหรื อสมุดประจาตัวคนพิการหรื อ
บัตรประจาตัวคนพิการ
2) ผลการคัดกรองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ ปี 2556 (ประกาศคณะกรรมการ
พิจารณาให้คนพิการได้รับสิ ทธิ ช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของ
สถานศึกษาว่าเป็ นคนพิการ ฉบับปี พ.ศ.2556)
3) แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ปี การศึกษา 2557
5.2 บุคคลทีม่ ีความบกพร่ องทางการได้ ยนิ ให้แนบเอกสาร ในข้อ 1) หรื อข้อ 2) และข้อ 3)
1) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐหรื อสมุดประจาตัวคนพิการหรื อ
บัตรประจาตัวคนพิการ
2) ผลการคัดกรองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ ปี 2556 (ประกาศคณะกรรมการ
พิจารณาให้คนพิการได้รับสิ ทธิ ช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของ
สถานศึกษาว่าเป็ นคนพิการ ฉบับปี พ.ศ.2556)
3) แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP ปี การศึกษา 2557
5.3
บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ องทางสติ ปั ญ ญา ให้ แ นบเอกสาร ในข้อ 1) หรื อ ข้อ 2)
และข้อ 3)
1) ใบรั บ รองแพทย์ จ ากสถานพยาบาลของรั ฐ หรื อสมุ ด ประจ าตั ว คน พิ ก ารหรื อ
บัตรประจาตัวคนพิการ
2) ผลการคัดกรองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ ปี 2556 (ประกาศคณะกรรมการ
พิจารณาให้คนพิการได้รับสิ ทธิ ช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของ
สถานศึกษาว่าเป็ นคนพิการ ฉบับปี พ.ศ.2556) และผลการวัดระดับ IQ.จากสถานพยาบาลของรัฐ ระดับ IQ
ต่ากว่า 70
3) แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP ปี การศึกษา 2557
5.4 บุคคลที่มีความบกพร่ องทางร่ างกาย หรื อการเคลื่อนไหวหรื อสุ ขภาพ ให้แนบเอกสาร
ในข้อ 1) หรื อข้อ 2) และข้อ 3)
1) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐหรื อสมุดประจาตัวคนพิการหรื อบัตร
ประจาตัวคนพิการ
2) ผลการคัดกรองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ ปี 2556 (ประกาศคณะกรรมการ
พิจารณาให้คนพิการได้รับสิ ทธิ ช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของ
สถานศึกษาว่าเป็ นคนพิการ ฉบับปี พ.ศ.2556)
3) แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP ปี การศึกษา 2557
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5.5 บุคคลทีม่ ีความบกพร่ องทางการเรียนรู้ ให้แนบเอกสาร ในข้อ 1) หรื อข้อ 2) และข้อ 3
1) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐหรื อสมุดประจาตัวคนพิการหรื อบัตร
ประจาตัวคนพิการ
2) ผลการคัดกรองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ ปี 2556 (ประกาศคณะกรรมการ
พิจารณาให้คนพิการได้รับสิ ทธิ ช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของ
สถานศึกษาว่าเป็ นคนพิการ ฉบับปี พ.ศ.2556)
3) แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP ปี การศึกษา 2557
5.6 บุคคลออทิสติก ให้แนบเอกสาร ในข้อ 1) หรื อข้อ 2) และข้อ 3)
1) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐหรื อสมุดประจาตัวคนพิการหรื อ
บัตรประจาตัวคนพิการ
2) ผลการคัดกรองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ ปี 2556 (ประกาศคณะกรรมการ
พิจารณาให้คนพิการได้รับสิ ทธิ ช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของ
สถานศึกษาว่าเป็ นคนพิการ ฉบับปี พ.ศ.2556)
3) แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP ปี การศึกษา 2557
6. ให้โรงเรี ยนตรวจสอบรายการเอกสารตามแบบตรวจสอบรายการเอกสาร/หลักฐาน ของผูเ้ ข้า
แข่งขันที่แนบท้ายเกณฑ์การประกวด/แข่งขันนี้ โดยให้ นาฉบับสาเนาทีร่ ับรองสาเนาพร้ อมฉบับจริง มาแสดง
ในวันแข่งขัน ทั้งระดับเขตพื้นที่ ระดับภูมิภาคและระดับชาติ
7. รายการแข่ ง ขันที่ มี ก ารแข่ ง ขัน ประเภทที ม ทุ ก รายการจะต้อ งเป็ นนัก เรี ย นที่ ม าจากโรงเรี ย น
เดียวกันเท่านั้น
......................................................
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สรุปจานวนกิจกรรมการประกวด/แข่ งขันทักษะวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจาปี การศึกษา 2557
การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่ วม)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
1.กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
2.กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
3.กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
5.กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ
รวม

จานวนกิจกรรมหลัก
3
1
1
8
3
16

กิจกรรมย่อย
21
3
3
18
36
81
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เกณฑ์ การประกวด/แข่
การประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจาปี การศึกษา 2557
การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่ วม)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ลาดับที่

ชื่อกิจกรรม

1

การแข่งขันการเล่านิทาน

2

ระดับชั้น/คัดเลือกโดย
ป.1-6

ม.1-3

ม.1-3

สพป.

สพป.

สพม.

การแข่งขันนักอ่านข่าว

ป.1-6

รุ่ นเยาว์

สพป.

-

ประเภท
เดี่ยว

-

เดี่ยว

ประเภทความพิการ

หมายเหตุ

-บกพร่ องทางการเห็น

แข่งขัน

-บกพร่ องทางสติปัญญา

แยกประเภท

-บกพร่ องทางร่ างกายฯ

ความพิการ

-บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้

12 กิจกรรมย่อย

-บกพร่ องทางการเห็น

แข่งขัน

-บกพร่ องทางสติปัญญา

แยกประเภท

-บกพร่ องทางร่ างกายฯ

ความพิการ

-บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้

5 กิจกรรมย่อย

-ออทิสติก
3

การแข่งขันการจัดทา

ป. 4-6

ม.1-3

ม.1-3

ม.4-6

ทีม

หนังสื อเล่มเล็ก

สพป.

สพป.

สพม.

สพม.

(3 คน)

บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้

4 กิจกรรมย่อย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ลาดับที่

ชื่อกิจกรรม

ระดับชั้น/คัดเลือกโดย

4

การแข่งขันศาสตร์คณิ ต

ป.1-6

ม.1-3

ในชีวติ ประจาวัน

สพป.

สพป.

ประเภท

ประเภทความพิการ

หมายเหตุ

ม.1-3

ทีม

-บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้

3 กิจกรรมย่อย

สพม.

(2 คน)

ประเภท

ประเภทความพิการ

หมายเหตุ

ทีม

-บกพร่ องทางการได้ยนิ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ลาดับที่
5

ชื่อกิจกรรม

ระดับชั้น/คัดเลือกโดย

การประกวดมารยาท

ป.1-6

งามอย่างไทย

สพป.

-

-

(2 คน) -บกพร่ องทางสติปัญญา
-บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้

แข่งขัน
แยกประเภท
ความพิการ
3 กิจกรรมย่อย

6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลาดับที่

ชื่อกิจกรรม

6

การแข่งขันการทาอาหาร

ระดับชั้น/คัดเลือกโดย
ป.1-6

-

-

สพป.

ประเภท

ประเภทความพิการ

ทีม

-บกพร่ องทางสติปัญญา

(3 คน) -บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้

หมายเหตุ
แข่งขัน
แยกประเภท
ความพิการ
2 กิจกรรมย่อย
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8

การแข่งขันการ

ป.1-6

ประดิษฐ์งานใบตอง

สพป.

-

-

ทีม

-บกพร่ องทางสติปัญญา

(3 คน) -บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้

แข่งขัน
แยกประเภท

ประเภทบายศรี

ความพิการ

ปากชาม

2 กิจกรรมย่อย

การแข่งขัน

ป.1-6

การประดิษฐ์ของใช้

สพป.

-

-

ทีม

-บกพร่ องทางสติปัญญา

(3 คน) -บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้

จากเศษวัสดุเหลือใช้

แข่งขัน
แยกประเภท
ความพิการ
2 กิจกรรมย่อย
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การแข่งขัน

ป.1-6

การประดิษฐ์ของเล่น

สพป.

-

-

ทีม

-บกพร่ องทางสติปัญญา

(3 คน) -บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้

จากเศษวัสดุเหลือใช้

แข่งขัน
แยกประเภท
ความพิการ
2 กิจกรรมย่อย
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การแข่งขันการร้อยมาลัย

ป.1-6

ดอกไม้สด

สพป.

-

-

ทีม

-บกพร่ องทางสติปัญญา

(3 คน) -บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้

แข่งขัน
แยกประเภท
ความพิการ
2 กิจกรรมย่อย
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การแข่งขันการวาดภาพ

ไม่กาหนดระดับชั้น ไม่กาหนดระดับชั้น
สพป.

ด้วยโปรแกรม Paint

สพม.

ทีม

-บกพร่ องทางสติปัญญา

(2 คน) -บกพร่ องทางร่ างกายฯ
-บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้

แข่งขัน
แยกประเภท
ความพิการ
6 กิจกรรมย่อย

12
13

การแข่งขัน

ป.1-6

การจัดสวนถาดแบบชื้น

สพป.

การแข่งขัน

ป.1-6

การจัดสวนถาดแบบแห้ง

สพป.

-

-

ทีม

-บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้

1 กิจกรรมย่อย

-บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้

1 กิจกรรมย่อย

(3 คน)
-

-

ทีม
(3 คน)
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ลาดับที่
14

ชื่อกิจกรรม

ระดับชั้น/คัดเลือกโดย

การแข่งขัน

ป.1-6

ม.1-3

ม.1-3

การวาดภาพระบายสี

สพป.

สพป.

สพม.

ประเภท
เดี่ยว

ประเภทความพิการ

หมายเหตุ

-บกพร่ องทางการได้ยนิ แข่งขัน
-บกพร่ องทางสติปัญญา แยกประเภท
-บกพร่ องทางร่ างกายฯ

ความพิการ

-บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ 15 กิจกรรมย่อย
-ออทิสติก
15

การประกวดการขับร้อง

ป.1-6

ม.1-3

ม.1-3

ม.4-6

เพลงไทยลูกทุ่ง

สพป.

สพป.

สพม.

สพม.

เดี่ยว

-บกพร่ องทางการเห็น

แข่งขัน

-บกพร่ องทางสติปัญญา

แยกประเภท

-บกพร่ องทางร่ างกายฯ

ความพิการ

-บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้

20 กิจกรรมย่อย

-ออทิสติก
16

การแข่งขัน

ป.1-6

ทีม

การเต้นหางเครื่ อง

สพป.

(5-7 คน)

ประกอบเพลง

-บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้

1 กิจกรรมย่อย
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
1. การแข่ งขันการเล่านิทาน
1. คุณสมบัตผิ ้เู ข้ าแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชั้น ป.1-6 และ ม.1-3
1.2 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเห็น บกพร่ องทางสติปัญญา บกพร่ องทางร่ างกายฯ
และบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
1.3 มีเอกสารยืนยันความพิการ
2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 แข่งขันเดี่ยว
2.2 แข่งขันแยกประเภทความพิการและแยกตามระดับชั้น
2.3 จานวนผูเ้ ข้าแข่งขัน
2.3.1 ระดับชั้น ป. 1-6 ทุกสังกัด
2.3.1.1 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเห็น
จานวน 1 คน
2.3.1.2 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
จานวน 1 คน
2.3.1.3 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางร่ างกายฯ
จานวน 1 คน
2.3.1.4 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
จานวน 1 คน
2.3.2 ระดับชั้น ม. 1-3 (โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพฐ.)
2.3.2.1 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเห็น
จานวน 1 คน
2.3.2.2 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
จานวน 1 คน
2.3.2.3 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางร่ างกายฯ
จานวน 1 คน
2.3.2.4 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
จานวน 1 คน
2.3.3 ระดับชั้น ม. 1-3 ทุกสังกัด (ยกเว้ นโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพฐ.)
2.3.3.1 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเห็น
จานวน 1 คน
2.3.3.2 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
จานวน 1 คน
2.3.3.3 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางร่ างกายฯ
จานวน 1 คน
2.3.3.4 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
จานวน 1 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อผูเ้ ข้าแข่งขัน และส่งรายชื่อครู ผฝู ้ ึ กสอน
3.2 ส่งชื่อเรื่ องและบทนิทานตามความสนใจของผูเ้ ข้าแข่งขัน ให้กรรมการ จานวน 3 ชุด ณ จุดลงทะเบียน
3.3 เวลาในการแข่ ง ขัน 5-7 นาที หากผูเ้ ข้า ร่ ว มการแข่ ง ขัน ใช้เ วลาน้อ ยหรื อ เกิ น เวลาที่ ก าหนด
ให้ตดั คะแนนนาทีละ 1 คะแนน แต่ไม่เกิน 5 คะแนน (หักจากคะแนนรวม)
3.4 การแต่งกาย ให้ แต่ งกายด้ วยชุดนักเรียนเท่ านั้น
3.5 ไม่ อนุญาตให้ ใช้ ฉากทุกชนิดในการแข่ งขัน (ฉาก หมายถึง วัสดุหรื อสิ่ งก่อสร้างที่ประกอบขึ้น
เป็ นฉาก)
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4. เกณฑ์ การให้ คะแนน (100 คะแนน) แบ่งเป็ น
4.1 เนื้อเรื่ อง
35 คะแนน
4.1.1 เนื้อเรื่ องมีความน่าสนใจ เหมาะสมกับวัย
15 คะแนน
4.1.2 รู ปแบบการเล่าเรื่ อง การนาเสนอ
10 คะแนน
4.1.3 ข้อคิดจากเรื่ องที่เล่า
10 คะแนน
4.2 ความคล่องแคล่วด้านการใช้ภาษา
60 คะแนน
4.2.1 ใช้ภาษาถูกต้อง คาศัพท์ โครงสร้าง คาสันธาน
และความเหมาะสมกับระดับชั้น
20 คะแนน
4.2.2 ความสามารถด้านการออกเสี ยง
20 คะแนน
4.2.3 การใช้น้ าเสี ยง และอารมณ์สอดคล้องกับเนื้อเรื่ อง 20 คะแนน
4.3 เล่าอยูใ่ นช่วงเเวลาที่กาหนด
5 คะแนน
5. เกณฑ์ การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิ น คัดเลือกผูท้ ี่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทอง
ร้อยละ 70-79
ได้รับรางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญเงิน
ร้อยละ 60-69
ได้รับรางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทองแดง
ได้ต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับรางวัลเกียรติบตั ร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็ นอย่างอื่น
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นสิ้นสุ ด
6. คณะกรรมการการแข่ งขัน จานวน 3 คน
6.1 คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
6.1.1 เป็ นครู การศึ กษาพิเศษ หรื อผูท้ ี่ มีความรู ้ ความสามารถเกี่ ยวกับการศึ กษาพิเศษ เป็ นอย่างดี
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 เป็ นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
6.1.3 เป็ นครู ที่จดั การเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
6.2 ข้ อควรคานึง
6.2.1 กรรมการต้องไม่ตดั สิ นในกรณี สถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
6.2.2 กรรมการที่มาจากครู ผสู ้ อนควรแต่งตั้งให้ตดั สิ นในระดับชั้นที่ทาการสอน
6.2.3 กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา ศู นย์การศึ กษาพิเศษ และหน่ วยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง
6.2.4 กรรมการควรให้ขอ้ เสนอแนะเติ มเต็ มให้กับนักเรี ยนที่ ได้รับการคัดเลื อกเป็ นตัวแทนของ
เขตพื้นที่ หรื อของภูมิภาค ในส่วนที่นกั เรี ยนยังไม่สามารถปฏิบตั ิได้เต็มที่
6.3 สถานที่ เป็ นที่โล่งหรื อเวที ที่ไม่มีเสี ยงรบกวนจากภายนอก
7. การเข้ าแข่ งขันระดับชาติ
7.1 ผูท้ ี่ ได้คะแนนระดับเหรี ยญทองลาดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) จากการแข่งขันระดับ
ภูมิภาคจะได้เป็ นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ
7.2 ในกรณี ที่มีผชู ้ นะลาดับสู งสุ ดได้คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนข้อที่ 4.1 ผูใ้ ดได้
คะแนนข้อที่ 4.1 มากกว่าถือเป็ นผูช้ นะ แต่ถา้ คะแนนข้อที่ 4.1 เท่ากันอีก ให้ใช้วธิ ีจบั ฉลาก
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2. การแข่ งขันนักอ่านข่ าวรุ่นเยาว์
1. คุณสมบัตผิ ้เู ข้ าแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชั้น ป.1-6
1.2 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเห็น บกพร่ องทางสติปัญญา บกพร่ องทางร่ างกายฯ
บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ และออทิสติก
1.3 มีเอกสารยืนยันความพิการ
2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 แข่งขันเดี่ยว
2.2 แข่งขันแยกประเภทความพิการ
2.3 จานวนผูเ้ ข้าแข่งขัน ระดับประถมศึกษาทุกสังกัด
2.3.1 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเห็น จานวน 1 คน
2.3.2 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา จานวน 1 คน
2.3.3 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางร่ างกายฯ จานวน 1 คน
2.3.4 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ จานวน 1 คน
2.3.5 นักเรี ยนออทิสติก
จานวน 1 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อผูเ้ ข้าแข่งขัน และครู ผฝู ้ ึ กสอน
3.2 คณะกรรมการเป็ นผูเ้ ตรี ยมเนื้อหาในการอ่านข่าว
3.3 คณะกรรมการเป็ นผูก้ าหนดเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน ตามความเหมาะสม
3.4 ผูเ้ ข้าแข่งขันจับฉลากลาดับการแข่งขัน
3.5 คณะกรรมการจัดเตรี ยมสถานที่สาหรับแข่งขัน จานวน 2 ห้อง (แข่งขัน 1 ห้อง และเก็บตัว 1 ห้อง)
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน (100 คะแนน) แบ่งเป็ น
4.1 อักขรวิธี ( อ่านผิด 1 ครั้ง หัก 1 คะแนน)
40 คะแนน
4.1.1 ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์การออกเสี ยง
10 คะแนน
4.1.2 การออกเสี ยง /ร/, /ล/
10 คะแนน
4.1.3 การออกเสี ยงคาควบกล้ า
10 คะแนน
4.1.4 การออกเสี ยงตรงคา
10 คะแนน
4.2 ลีลาการนาเสนอ
30 คะแนน
4.2.1 วรรคตอน
10 คะแนน
4.2.2 จังหวะและน้ าหนักคาและข้อความ
10 คะแนน
4.2.3 การรักษาความในบท
5 คะแนน
4.2.4 ความเหมาะสมกับเนื้อหา
5 คะแนน
4.3 ความชัดเจน
20 คะแนน
4.3.1 การออกเสี ยงคา
10 คะแนน
4.3.2 ไม่มีเสี ยงสอดแทรก (เสี ยงลมที่พน่ ออกมาทางจมูก/ปาก
หรื อเสี ยงที่เกิดจากความบกพร่ องของอวัยวะประดิษฐ์เสี ยง) 10 คะแนน
4.4 เสี ยง
10 คะแนน
4.4.1 ลักษณะโดยธรรมชาติและคุณภาพเสี ยง
5 คะแนน
4.4.2 การเปล่งเสี ยง (ระดับเสี ยง)
5 คะแนน
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5. เกณฑ์ การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิ น คัดเลือกผูท้ ี่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทอง
ร้อยละ 70-79
ได้รับรางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญเงิน
ร้อยละ 60-69
ได้รับรางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทองแดง
ได้ต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับรางวัลเกียรติบตั ร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็ นอย่างอื่น
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นสิ้นสุ ด
6. คณะกรรมการการแข่ งขัน จานวน 3 คน
6.1 คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
6.1.1 เป็ นครู การศึกษาพิเศษ หรื อผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ เป็ นอย่างดี
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 เป็ นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
6.1.3 เป็ นครู ที่จดั การเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
6.2 ข้ อควรคานึง
6.2.1 กรรมการต้องไม่ตดั สิ นในกรณี สถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
6.2.2 กรรมการที่มาจากครู ผสู ้ อนควรแต่งตั้งให้ตดั สิ นในระดับชั้นที่ทาการสอน
6.2.3 กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา ศูนย์การศึ กษาพิเศษ และหน่ วยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง
6.2.4 กรรมการควรให้ขอ้ เสนอแนะเติมเต็มให้กบั นักเรี ยนที่ ได้รับการคัดเลื อกเป็ นตัวแทนของ
เขตพื้นที่ หรื อของภูมิภาค ในส่วนที่นกั เรี ยนยังไม่สามารถปฏิบตั ิได้เต็มที่
6.3 สถานที่ ห้องที่ไม่มีเสี ยงรบกวนจากภายนอก
7. การเข้ าแข่ งขันระดับชาติ
7.1 ผูท้ ี่ ได้คะแนนระดับเหรี ยญทองลาดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) จากการแข่งขันระดับ
ภูมิภาคจะได้เป็ นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ
7.2 ในกรณี ที่มีผชู ้ นะลาดับสู งสุ ดได้คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนข้อที่ 4.1 ผูใ้ ดได้
คะแนนข้อที่ 4.1 มากกว่าถือเป็ นผูช้ นะ แต่ถา้ คะแนนข้อที่ 4.1 เท่ากันอีก ให้ใช้วธิ ีจบั ฉลาก
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3. การแข่ งขันการจัดทาหนังสื อเล่มเล็ก
1. คุณสมบัตผิ ้เู ข้ าแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชั้น ป. 4-6 ม. 1-3 และ ม. 4-6
1.2 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
1.3 มีเอกสารยืนยันความพิการ
2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 แข่งขันเป็ นทีม ทีมละ 3 คน จะเป็ นชายล้วนหรื อหญิงล้วน หรื อคละชายหญิงก็ได้
2.2 แข่งขันแยกระดับชั้น
2.3 จานวนผูเ้ ข้าแข่งขัน
2.3.1 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ระดับชั้น ป. 4-6 ทุกสังกัด จานวน 3 คน
2.3.2 นักเรี ยนที่ มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ระดับชั้น ม. 1-3 โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึ กษา
สังกัด สพฐ. จานวน 3 คน
2.3.3 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ระดับชั้น ม. 1-3 ทุกสังกัด (ยกเว้นโรงเรี ยนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัด สพฐ.) จานวน 3 คน
2.3.4 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ระดับชั้น ม. 4-6 ทุกสังกัด จานวน 3 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อผูเ้ ข้าแข่งขันและครู ผฝู ้ ึ กสอน
3.2 ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องพร้อมในสถานที่แข่งขันก่อนการแข่งขันไม่นอ้ ยกว่า 10 นาที และผูเ้ ข้าแข่งขัน
ต้องอยูใ่ นสนามแข่งขันครบทีม ตั้งแต่เริ่ มการแข่งขันจนถึงสิ้นสุดเวลาการแข่งขัน
3.3 กรอบเรื่ องคณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน
3.4 รู ปแบบของหนังสื อเล่มเล็ก
3. 4.1 ใช้กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A4 พับครึ่ ง
3. 4.2 ใช้ สีไม้ เท่ านั้น
3. 4.3 เนื้อหาไม่นอ้ ยกว่า 8 หน้า
3. 4.4 เป็ นเรื่ องที่แต่งขึ้นเองหรื อดัดแปลงมาจากเรื่ องที่มีอยูเ่ ดิมก็ได้
3. 4.5 ขนาดและรู ปแบบของตัวอักษรมีขนาดโตพอสมควรเหมาะแก่วยั
3. 4.6 มีภาพประกอบระบายสี สวยงาม
3.5 ผลงานทั้งหมดจะไม่ส่งคืน
3.6 กาหนดเวลา 6 ชัว่ โมง
3.7 อุปกรณ์ในการจัดทาให้ผเู ้ ข้าแข่งขันจัดเตรี ยมมาเอง
3.8 ป้ ายชื่อโรงเรี ยนเตรี ยมมาเอง
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน (100 คะแนน) แบ่งเป็ น
4.1 การวางแผน ทาโครงร่ างงานเขียนได้เหมาะสมเป็ นระบบ
10 คะแนน
4.2 ความสวยงามของรู ปเล่ม
15 คะแนน
4.3 เนื้อหาสาระ
20 คะแนน
4.4 ขนาดตัวอักษร
10 คะแนน
4.5 ภาพประกอบสวยงามและเหมาะสมกับเรื่ อง
15 คะแนน
4.6 ภาษาถูกต้องเหมาะสมกับระดับของผูจ้ ดั ทา
20 คะแนน
4.7 ชื่อเรื่ องสัมพันธ์กบั เนื้อเรื่ อง
10 คะแนน
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5. เกณฑ์ การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิ น คัดเลือกผูท้ ี่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80-100
ได้รับรางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทอง
ร้อยละ 70-79
ได้รับรางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญเงิน
ร้อยละ 60-69
ได้รับรางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทองแดง
ได้ต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับรางวัลเกียรติบตั ร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็ นอย่างอื่น
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นสิ้นสุ ด
6. คณะกรรมการการแข่ งขัน จานวน 3 คน
6.1 คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
6.1.1 เป็ นครู การศึกษาพิเศษ หรื อผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ เป็ นอย่างดี
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 เป็ นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
6.1.3 เป็ นครู ที่จดั การเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
6.2 ข้ อควรคานึง
6.2.1 กรรมการต้องไม่ตดั สิ นในกรณี สถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
6.2.2 กรรมการที่มาจากครู ผสู ้ อนควรแต่งตั้งให้ตดั สิ นในระดับชั้นที่ทาการสอน
6.2.3 กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ และหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
6.2.4 กรรมการควรให้ขอ้ เสนอแนะเติมเต็มให้กบั นักเรี ยนที่ ได้รับการคัดเลื อกเป็ นตัวแทนของ
เขตพื้นที่ หรื อของภูมิภาค ในส่วนที่นกั เรี ยนยังไม่สามารถปฏิบตั ิได้เต็มที่
6.3 สถานที่ ห้องที่เหมาะสม
7. การเข้ าแข่ งขันระดับชาติ
7.1 ผูท้ ี่ ได้คะแนนระดับเหรี ยญทองลาดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) จากการแข่งขันระดับ
ภูมิภาคจะได้เป็ นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ
7.2 ในกรณี ที่มีผชู ้ นะลาดับสู งสุ ดได้คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนข้อที่ 4.3 ผูใ้ ดได้
คะแนนข้อที่ 4.3 มากกว่าถือเป็ นผูช้ นะ แต่ถา้ คะแนนข้อที่ 4.3 เท่ากันอีก ให้ใช้วธิ ีจบั ฉลาก
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
4. การแข่ งขันศาสตร์ คณิตในชีวติ ประจาวัน
1. คุณสมบัตผิ ้เู ข้ าแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชั้น ป. 1-6 และ ม.1-3
1.2 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
1.3 มีเอกสารยืนยันความพิการ
2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 แข่งขันเป็ นทีม ๆ ละ 2 คน จะเป็ นชายล้วนหรื อหญิงล้วน หรื อคละชายหญิงก็ได้
2.2 แข่งขันแยกประเภทความพิการ และแยกระดับชั้น ป. 1-6 และ ม.1-3
2.3 จานวนผูเ้ ข้าแข่งขัน
2.3.1 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ระดับชั้น ป. 1-6 ทุกสังกัด จานวน 2 คน
2.3.2 นักเรี ย นที่ มีค วามบกพร่ องทางการเรี ย นรู ้ ระดับ ชั้น ม. 1-3 โรงเรี ยนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัด สพฐ. จานวน 2 คน
2.3.3 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ระดับชั้น ม. 1-3 ทุกสังกัด (ยกเว้นโรงเรี ยน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพฐ.) จานวน 2 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อผูเ้ ข้าแข่งขัน และส่งรายชื่อครู ผฝู ้ ึ กสอน
3.2 ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องพร้อมในสถานที่แข่งขันก่อนการแข่งขันไม่นอ้ ยกว่า 10 นาที และผูเ้ ข้าแข่งขัน
ต้องอยูใ่ นสนามแข่งขันครบทีม ตั้งแต่เริ่ มการแข่งขันจนถึงสิ้นสุดเวลาการแข่งขัน
3.3 กิจกรรมการแข่งขันเป็ นการตอบคาถามใน 4 เรื่ อง ได้แก่
3.3.1 เรื่ องของเวลา
3.3.2 เรื่ องของทิศทาง
3.3.3 เรื่ องของระยะทาง
3.3.4 เรื่ องโจทย์ปัญหา
3.4 คณะกรรมการเป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมข้อสอบ
3.5 เวลาที่ใช้ในการแข่งขันรวม 60 นาที
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน (100 คะแนน) แบ่งเป็ น
การตอบคาถาม 100 คะแนน เป็ นการตอบคาถาม 4 เรื่ อง เรื่ องละ 25 คะแนน
5. เกณฑ์ การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิ น คัดเลือกผูท้ ี่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทอง
ร้อยละ 70-79
ได้รับรางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญเงิน
ร้อยละ 60-69
ได้รับรางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทองแดง
ได้ต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับรางวัลเกียรติบตั ร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็ นอย่างอื่น
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นสิ้นสุ ด
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6. คณะกรรมการการแข่ งขัน จานวน 3 คน
6.1 คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
6.1.1 เป็ นครู การศึกษาพิเศษ หรื อผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ เป็ นอย่างดี
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 เป็ นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
6.1.3 เป็ นครู ที่จดั การเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
6.2 ข้ อควรคานึง
6.2.1 กรรมการต้องไม่ตดั สิ นในกรณี สถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
6.2.2 กรรมการที่มาจากครู ผสู ้ อนควรแต่งตั้งให้ตดั สิ นในระดับชั้นที่ทาการสอน
6.2.3 กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา ศูนย์การศึ กษาพิเศษ และหน่ วยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง
6.2.4 กรรมการควรให้ขอ้ เสนอแนะเติมเต็มให้กบั นักเรี ยนที่ ได้รับการคัดเลือกเป็ นตัวแทนของ
เขตพื้นที่ หรื อของภูมิภาค ในส่วนที่นกั เรี ยนยังไม่สามารถปฏิบตั ิได้เต็มที่
6.3 สถานที่ ห้องที่ไม่มีเสี ยงรบกวนจากภายนอก
7. การเข้ าแข่ งขันระดับชาติ
7.1 ผูท้ ี่ได้คะแนนระดับเหรี ยญทองลาดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) จากการแข่งขันระดับ
ภูมิภาคจะได้เป็ นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ
7.2 ในกรณี ที่มีผชู ้ นะลาดับสู งสุดในข้อ 7.1 ได้คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาดังนี้
7.2.1 ทาฉลากรายชื่อแบบทดสอบทั้ง 4 เรื่ อง (ในข้อ 3.3) แล้วจับฉลากมา 1 เรื่ อง
7.2.2 เมื่อได้เรื่ องใดให้นาคะแนนในเรื่ องนั้นมาเป็ นเกณฑ์ในการตัดสิ น
7.2.3 กรณี ที่ยงั มีคะแนนเท่ากันอีก ให้จบั ฉลากเรื่ องที่เหลือเพื่อนาคะแนนมาตัดสิ นต่อไป
7.2.4 กรณี ค ะแนนเท่ า กัน ทุ ก เรื่ อ ง ให้ ใ ช้ แ บบทดสอบส ารอง หากได้ค ะแนนเท่ า กัน อี ก
ให้ใช้วธิ ีการจับฉลาก
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. การประกวดมารยาทงามอย่ างไทย
1.คุณสมบัตผิ ้เู ข้ าแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชั้น ป.1-6
1.2 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ บกพร่ องทางสติปัญญา และบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
1.3 มีเอกสารยืนยันความพิการ
2.ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 แข่งขันเป็ นทีม ทีมละ 2 คน (ประกอบด้วยนักเรี ยนชาย 1 คน และนักเรี ยนหญิง 1 คน)
2.2 แข่งขันแยกประเภทความพิการ
2.3 จานวนผูเ้ ข้าแข่งขัน ระดับชั้น ป. 1-6 ทุกสังกัด
2.3.1 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ จานวน 2 คน
2.3.2 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา จานวน 2 คน
2.3.3 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ จานวน 2 คน
3.วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรี ยนผูเ้ ข้าแข่งขันและชื่อครู ผฝู ้ ึ กสอน
3.2 ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องพร้อมในสถานที่แข่งขันก่อนการแข่งขันไม่นอ้ ยกว่า 10 นาที และผูเ้ ข้าแข่งขัน
ต้องอยูใ่ นสนามแข่งขันครบทีม ตั้งแต่เริ่ มการแข่งขันจนถึงสิ้นสุดเวลาการแข่งขัน
3.3 ประกวด 2 ประเภท คือ การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ และการไหว้ผใู ้ หญ่ในท่ายืนและนัง่
3.4 แต่งกายด้วยชุดนักเรี ยน
3.5 ใช้เกณฑ์ของกรมส่งเสริ มวัฒนธรรม
3.6 ติดป้ ายชื่อ – สกุล โรงเรี ยน จังหวัดและสังกัด ของผูเ้ ข้าแข่งขัน เขียนตัวบรรจงชัดเจน (นามาเอง)
4.เกณฑ์ การให้ คะแนน (100 คะแนน ) แบ่งเป็ น
4.1 ความถูกต้องและสวยงาม
50
คะแนน
4.2 ความพร้อมเพรี ยง
25
คะแนน
4.3 บุคลิกภาพ
25
คะแนน
5. เกณฑ์ การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิ น คัดเลือกผูท้ ี่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80-100
ได้รับรางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทอง
ร้อยละ 70-79
ได้รับรางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญเงิน
ร้อยละ 60-69
ได้รับรางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทองแดง
ได้ต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับรางวัลเกียรติบตั ร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็ นอย่างอื่น
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นสิ้นสุ ด
6. คณะกรรมการการแข่ งขัน จานวน 3 คน
6.1 คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
6.1.1 เป็ นครู การศึกษาพิเศษ หรื อผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ เป็ นอย่างดี
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 เป็ นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
6.1.3 เป็ นครู ที่จดั การเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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6.2 ข้ อควรคานึง
6.2.1 กรรมการต้องไม่ตดั สิ นในกรณี สถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
6.2.2 กรรมการที่มาจากครู ผสู ้ อนควรแต่งตั้งให้ตดั สิ นในระดับชั้นที่ทาการสอน
6.2.3 กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา ศูนย์การศึ กษาพิเศษ และหน่ วยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง
6.2.4 กรรมการควรให้ขอ้ เสนอแนะเติมเต็มให้กบั นักเรี ยนที่ ได้รับการคัดเลื อกเป็ นตัวแทนของ
เขตพื้นที่ หรื อของภูมิภาค ในส่วนที่นกั เรี ยนยังไม่สามารถปฏิบตั ิได้เต็มที่
6.3 สถานที่ พิจารณาตามความเหมาะสม
7. การเข้ าแข่ งขันระดับชาติ
7.1 ผูท้ ี่ได้คะแนนระดับเหรี ยญทองลาดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) จากการแข่งขันระดับ
ภูมิภาคจะได้เป็ นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ
7.2 ในกรณี ที่มีผชู ้ นะลาดับสู งสุ ดได้คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนข้อที่ 4.1 ผูใ้ ดได้
คะแนนข้อที่ 4.1 มากกว่าถือเป็ นผูช้ นะ แต่ถา้ คะแนนข้อที่ 4.1 เท่ากันอีก ให้ใช้วธิ ีจบั ฉลาก
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
6. การแข่ งขันการทาอาหาร
1. คุณสมบัตผิ ้เู ข้ าแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชั้น ป.1-6
1.2 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา และบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
1.3 มีเอกสารยืนยันความพิการ
2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 แข่งขันเป็ นทีม ทีมละ 3 คน จะเป็ นชายล้วนหรื อหญิงล้วน หรื อคละชายหญิงก็ได้
2.2 แข่งขันแยกประเภทความพิการ
2.3 จานวนผูเ้ ข้าแข่งขัน ระดับชั้น ป.1-6 ทุกสังกัด
2.3.1 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา จานวน 3 คน
2.3.2 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ จานวน 3 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรี ยนผูเ้ ข้าแข่งขันและชื่อครู ผฝู ้ ึ กสอน
3.2 ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องพร้อมในสถานที่แข่งขันก่อนการแข่งขันไม่นอ้ ยกว่า 10 นาที และผูเ้ ข้าแข่งขันต้อง
อยูใ่ นสนามแข่งขันครบทีม ตั้งแต่เริ่ มการแข่งขันจนถึงสิ้นสุดเวลาการแข่งขัน
3.3 จัดทาอาหารคาว (อาหารจานเดียว) และอาหารหวาน อย่างละ 1 ชนิด
3.4 สิ่ งที่เตรี ยมมาล่วงหน้าได้ เช่น เครื่ องปรุ ง ถาดใส่อาหาร อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร
3.5 ในการทาอาหารคาวและอาหารหวานให้ปฏิบตั ิในเวลาทุกขั้นตอน
3.6 ส่ งเอกสารให้กรรมการ 3 ชุด ในวันแข่งขัน ซึ่ งมีขอ้ มูลประกอบด้วย แนวความคิด ความเป็ นมาของ
อาหาร พร้ อมทั้งเครื่ อ งปรุ ง วิธี การท า เคล็ดลับความอร่ อย จานวนผูร้ ั บ ประทาน พร้ อ มราคาทุ น และราคาจาหน่ า ย
ประโยชน์ที่นกั เรี ยนและผูเ้ กี่ยวข้องได้รับพร้อมภาพประกอบ เพื่อพิจารณาเผยแพร่
3.7 จัดอุปกรณ์หรื อเสริ มคุณค่าอาหารได้ตามความเหมาะสม
3.8 เตรี ยมผลงานจัดโชว์ 1 ชุด และสาหรับกรรมการ 1 ชุด
3.9 จัดทาป้ ายราคาจาหน่ายให้ชดั เจน
3.10 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3 ชัว่ โมง
3.11 ติดป้ ายชื่ อ – สกุล โรงเรี ยน จังหวัด และสังกัด ของผูเ้ ข้าแข่งขัน เขี ยนตัวบรรจงชัดเจน และจัด
แสดงผลงานในที่ที่เตรี ยมไว้ (นามาเอง)
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน (100 คะแนน) แบ่งเป็ น
4.1 การเตรี ยมอุปกรณ์
10
คะแนน
4.2 ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
10
คะแนน
4.3 ลักษณะอาหารและการตกแต่งน่ารับประทาน
10
คะแนน
4.4 รสชาติของอาหาร
20
คะแนน
4.5 ถูกหลักโภชนาการและอนามัย
20
คะแนน
4.6 ความเหมาะสมของภาชนะใส่อาหาร จานวนผูร้ ับประทาน
พร้อมรายการราคาทุนและราคาจาหน่าย
10
คะแนน
4.7 งานเสร็ จทันเวลาที่กาหนด
10
คะแนน
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4.8 ความสะอาดบริ เวณปฏิบตั ิงาน
5
คะแนน
4.9 ความประหยัด
5
คะแนน
5. เกณฑ์ การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิ น คัดเลือกผูท้ ี่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทอง
ร้อยละ 70-79
ได้รับรางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญเงิน
ร้อยละ 60-69
ได้รับรางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทองแดง
ได้ต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับรางวัลเกียรติบตั ร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็ นอย่างอื่น
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นสิ้นสุ ด
6. คณะกรรมการการแข่ งขัน
จานวน 3 คน
6.1 คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
6.1.1 เป็ นครู การศึกษาพิเศษ หรื อผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ เป็ นอย่างดี
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 เป็ นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
6.1.3 เป็ นครู ที่จดั การเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มวิชาคหกรรม
6.2 ข้ อควรคานึง
6.2.1 กรรมการต้องไม่ตดั สิ นในกรณี สถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
6.2.2 กรรมการที่มาจากครู ผสู ้ อนควรแต่งตั้งให้ตดั สิ นในระดับชั้นที่ทาการสอน
6.2.3 กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา ศูนย์การศึ กษาพิเศษ และหน่ วยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง
6.2.4 กรรมการควรให้ขอ้ เสนอแนะเติ มเต็มให้กับนักเรี ยนที่ ได้รับ การคัดเลื อ กเป็ นตัวแทนของ
เขตพื้นที่ หรื อของภูมิภาค ในส่วนที่นกั เรี ยนยังไม่สามารถปฏิบตั ิได้เต็มที่
6.3 สถานที่ ห้องประชุมหรื ออาคารเอนกประสงค์
7. การเข้ าแข่ งขันระดับชาติ
7.1 ผูท้ ี่ ได้คะแนนระดับเหรี ยญทองลาดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) จากการแข่งขันระดับ
ภูมิภาคจะได้เป็ นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ
7.2 ในกรณี ที่มีผชู ้ นะลาดับสู งสุ ดได้คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนข้อที่ 4.5 ผูใ้ ดได้
คะแนนข้อที่ 4.5 มากกว่าถือเป็ นผูช้ นะ แต่ถา้ คะแนนข้อที่ 4.5 เท่ากันอีก ให้ใช้วธิ ีจบั ฉลาก
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7. การแข่ งขันการประดิษฐ์ งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม
1. คุณสมบัตผิ ้เู ข้ าแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชั้น ป.1-6
1.2 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา และบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
1.3 มีเอกสารยืนยันความพิการ
2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 แข่งขันเป็ นทีม ทีมละ 3 คน จะเป็ นชายล้วนหรื อหญิงล้วน หรื อคละชายหญิงก็ได้
2.2 แข่งขันแยกประเภทความพิการ
2.3 จานวนผูเ้ ข้าแข่งขัน ระดับชั้น ป.1-6 ทุกสังกัด
2.3.1 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา จานวน 3 คน
2.3.2 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ จานวน 3 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อผูเ้ ข้าแข่งขันและครู ผฝู ้ ึ กสอน
3.2 ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องพร้อมในสถานที่แข่งขันก่อนการแข่งขันไม่นอ้ ยกว่า 10 นาที และผูเ้ ข้าแข่งขันต้อง
อยูใ่ นสนามแข่งขันครบทีม ตั้งแต่เริ่ มการแข่งขันจนถึงสิ้นสุดเวลาการแข่งขัน
3.3 ผู ้เ ข้ า แข่ ง ขั น ต้ อ งจั ด เตรี ยมวัส ดุ อุ ป กรณ์ ส าหรั บ การประดิ ษ ฐ์ พ านบายศรี ปากชาม
จานวน 1 ชุด มาให้พร้อม
3.4 ไม่ อ นุ ญ าตให้ ต ัด หรื อประกอบตกแต่ ง อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการประดิ ษ ฐ์ ม าก่ อ นการแข่ ง ขั น
(หากกรรมการตัดสินตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่ งขันทันที)
3.5 ไม่ใช้โฟมและพลาสติกเป็ นองค์ประกอบ
3.6 แสดงการคิดราคาทุน ราคาจาหน่ายไว้ที่โต๊ะแข่งขัน
3.7 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3 ชัว่ โมง
3.8 ติดป้ ายชื่ อ – สกุล โรงเรี ยน จังหวัดและสังกัด ของผูเ้ ข้าแข่งขัน เขียนตัวบรรจงชัดเจน และ
จัดแสดงผลงานในที่ที่เตรี ยมไว้ (นามาเอง)
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน (100 คะแนน) แบ่งเป็ น
4.1 เตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ เหมาะสมกับการใช้งาน
10
คะแนน
4.2 มีกระบวนการทางานเป็ นทีม
10
คะแนน
4.3 ปฏิบตั ิงานถูกต้องตามขั้นตอน
5
คะแนน
4.4 มีการทาความสะอาดใบตองอย่างถูกวิธีฉีกใบตองเหมาะสมกับงาน
5
คะแนน
4.5 ผลงานถูกต้องตามประเภทที่กาหนด
5
คะแนน
4.6 รู ปทรงและขนาดเหมาะสม
5
คะแนน
4.7 ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
15
คะแนน
4.8 ความประณี ตสวยงาม
15
คะแนน
4.9 ผลงานสมบูรณ์จดั ตกแต่งเครื่ องบูชาครบถ้วน
10
คะแนน
4.10 แสดงการคิดราคาทุน ราคาจาหน่ายไว้ที่โต๊ะแข่งขัน
10
คะแนน
4.11 การจัดเก็บ ทาความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่
5
คะแนน
4.12 ทางานเสร็ จภายในเวลาที่กาหนด
5
คะแนน
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5. เกณฑ์ การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิ น คัดเลือกผูท้ ี่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทอง
ร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญเงิน
ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทองแดง
ได้ต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับรางวัลเกียรติบตั ร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็ นอย่างอื่น
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นสิ้นสุ ด
6. คณะกรรมการการแข่ งขัน จานวน 3 คน
6.1 คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
6.1.1 เป็ นครู การศึกษาพิเศษ หรื อผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ เป็ นอย่างดี
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 เป็ นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
6.1.3 เป็ นครู ที่จดั การเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(กลุ่มวิชาคหกรรม)
6.2 ข้ อควรคานึง
6.2.1 กรรมการต้องไม่ตดั สอนในกรณี สถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
6.2.2 กรรมการที่มาจากครู ผสู ้ อนควรแต่งตั้งให้ตดั สิ นในระดับชั้นที่ทาการสอน
6.2.3 กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา ศูนย์การศึ กษาพิเศษ และหน่ วยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง
6.2.4 กรรมการควรให้ขอ้ เสนอแนะเติ มเต็มให้กับนักเรี ยนที่ ได้รับการคัดเลื อกเป็ นตัวแทนของ
เขตพื้นที่ หรื อของภูมิภาค ในส่วนที่นกั เรี ยนยังไม่สามารถปฏิบตั ิได้เต็มที่
6.3 สถานที่ ห้องประชุมหรื ออาคารเอนกประสงค์
7. การเข้ าแข่ งขันระดับชาติ
7.1 ผูท้ ี่ ได้คะแนนระดับเหรี ยญทองลาดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) จากการแข่งขันระดับ
ภูมิภาคจะได้เป็ นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ
7.2 ในกรณี ที่มีผชู ้ นะลาดับสู งสุ ดได้คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนข้อที่ 4.7 ผูใ้ ดได้
คะแนนข้อที่ 4.7 มากกว่าถือเป็ นผูช้ นะ แต่ถา้ คะแนนข้อที่ 4.7 เท่ากันอีก ให้ใช้วธิ ีจบั ฉลาก
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8. การแข่ งขันการประดิษฐ์ ของใช้ จากเศษวัสดุเหลือใช้
1. คุณสมบัตผิ ้เู ข้ าแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชั้น ป.1-6
1.2 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา และบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
1.3 มีเอกสารยืนยันความพิการ
2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 แข่งขันเป็ นทีม ทีมละ 3 คน จะเป็ นชายล้วนหรื อหญิงล้วน หรื อคละชายหญิงก็ได้
2.2 แข่งขันแยกประเภทความพิการ
2.3 จานวนผูเ้ ข้าแข่งขัน ระดับชั้น ป.1-6 ทุกสังกัด
2.3.1 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา จานวน 3 คน
2.3.2 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ จานวน 3 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อผูเ้ ข้าแข่งขันและครู ผฝู ้ ึ กสอน
3.2 ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องพร้อมในสถานที่แข่งขันก่อนการแข่งขันไม่นอ้ ยกว่า 10 นาที และผูเ้ ข้าแข่งขัน
ต้องอยูใ่ นสนามแข่งขันครบทีม ตั้งแต่เริ่ มการแข่งขันจนถึงสิ้นสุดเวลาการแข่งขัน
3.3 การเตรี ยมวัสดุ / อุปกรณ์
3.3.1 วัสดุที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานให้ผแู ้ ข่งขันจัดเตรี ยมมาให้พร้อม
3.3.2 ไม่อนุญาตให้ผเู ้ ข้าแข่งขัน เจาะ ตัด ตกแต่งวัสดุที่จะนามาใช้ประดิษฐ์ก่อน
การแข่งขัน (หากกรรมการตัดสินตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่ งขันทันที)
3.4 ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ไม่จากัดชนิด รู ปแบบอิสระ
3.5 ประดิษฐ์งานเป็ นของใช้ ที่สามารถนาไปใช้ได้จริ ง
3.6 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3 ชัว่ โมง
3.7 ให้แสดงราคาทุนและราคาจาหน่ายไว้ที่โต๊ะแข่งขัน
3.8 ส่งใบงานแสดงขั้นตอนการปฏิบตั ิ
3.9 ติดป้ ายชื่อ – สกุล โรงเรี ยน จังหวัดและสังกัด ของผูเ้ ข้าแข่งขัน เขียนตัวบรรจงชัดเจน และ
จัดแสดงผลงานในที่ที่เตรี ยมไว้ (นามาเอง)
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน (100 คะแนน) แบ่งเป็ น
4.1 การเตรี ยมงาน
20 คะแนน
4.1.1 การเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์
10 คะแนน
4.1.2 การวางแผนการทางานล่วงหน้า
4.1.2.1 มีใบงานแสดงขั้นตอนการปฏิบตั ิ
5 คะแนน
4.1.2.2 การคิดต้นทุน – กาไร ราคาจาหน่าย 5 คะแนน
4.2 กระบวนการทางาน
40 คะแนน
4.2.1 การร่ วมมือในการทางาน
10 คะแนน
4.2.2 ปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่วางแผนได้ถูกต้อง 10 คะแนน
4.2.3 ความประหยัดและคุม้ ค่า
10 คะแนน
4.2.4 ความสะอาดบริ เวณที่ปฏิบตั ิงาน
5 คะแนน
4.2.5 การใช้และการเก็บอุปกรณ์
5 คะแนน
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4.3 ผลงาน
40 คะแนน
4.3.1 ความประณี ต คงทน สวยงาม
10 คะแนน
4.3.2 ความคิดสร้างสรรค์
15 คะแนน
4.3.3 ประโยชน์การใช้งาน
10 คะแนน
4.3.4 ผลงานถูกต้องตามขั้นตอนในใบงาน
5 คะแนน
5. เกณฑ์ การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิ น คัดเลือกผูท้ ี่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทอง
ร้อยละ 70-79
ได้รับรางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญเงิน
ร้อยละ 60-69
ได้รับรางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทองแดง
ได้ต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับรางวัลเกียรติบตั ร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็ นอย่างอื่น
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นสิ้นสุ ด
6. คณะกรรมการการแข่ งขัน จานวน 3 คน
6.1 คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
6.1.1 เป็ นครู การศึกษาพิเศษ หรื อผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ เป็ นอย่างดี
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 เป็ นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
6.1.3 เป็ นครู ที่จดั การเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มวิชาการงานอาชีพ
6.2 ข้ อควรคานึง
6.2.1 กรรมการต้องไม่ตดั สิ นในกรณี สถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
6.2.2 กรรมการที่มาจากครู ผสู ้ อนควรแต่งตั้งให้ตดั สิ นในระดับชั้นที่ทาการสอน
6.2.3 กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา ศูนย์การศึ กษาพิเศษ และหน่ วยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง
6.2.4 กรรมการควรให้ขอ้ เสนอแนะเติ มเต็มให้กับนักเรี ยนที่ ได้รับ การคัดเลื อ กเป็ นตัวแทนของ
เขตพื้นที่ หรื อของภูมิภาค ในส่วนที่นกั เรี ยนยังไม่สามารถปฏิบตั ิได้เต็มที่
6.3 สถานที่ ห้องที่ไม่มีเสี ยงรบกวนจากภายนอก
7. การเข้ าแข่ งขันระดับชาติ
7.1 ผูท้ ี่ ได้คะแนนระดับเหรี ยญทองลาดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) จากการแข่งขันระดับ
ภูมิภาคจะได้เป็ นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ
7.2 ในกรณี ที่มีผชู ้ นะลาดับสู งสุ ดได้คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนข้อที่ 4.2 ผูใ้ ดได้
คะแนนข้อที่ 4.2 มากกว่าถือเป็ นผูช้ นะ แต่ถา้ คะแนนข้อที่ 4.2 เท่ากันอีก ให้ใช้วธิ ีจบั ฉลาก
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9. การแข่ งขันการประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้
1. คุณสมบัตผิ ้เู ข้ าแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชั้น ป.1-6
1.2 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา และบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
1.3 มีเอกสารยืนยันความพิการ
2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 แข่งขันเป็ นทีม ทีมละ 3 คน จะเป็ นชายล้วนหรื อหญิงล้วน หรื อคละชายหญิงก็ได้
2.2 แข่งขันแยกประเภทความพิการ
2.3 จานวนผูเ้ ข้าแข่งขัน ระดับชั้น ป.1-6 ทุกสังกัด
2.3.1 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา จานวน 3 คน
2.3.2 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ จานวน 3 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อผูเ้ ข้าแข่งขันและครู ผฝู ้ ึ กสอน
3.2 ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องพร้อมในสถานที่แข่งขันก่อนการแข่งขันไม่นอ้ ยกว่า 10 นาที และผูเ้ ข้าแข่งขันต้อง
อยูใ่ นสนามแข่งขันครบทีม ตั้งแต่เริ่ มการแข่งขันจนถึงสิ้นสุดเวลาการแข่งขัน
3.3 การเตรี ยมวัสดุ / อุปกรณ์
3.3.1 ผูแ้ ข่งขันต้องเตรี ยมจัดหาวัสดุเหลือใช้ เครื่ องมือ อุปกรณ์ต่างๆ และนามาเองทั้งหมด
3.3.2 ประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้เหลือใช้ไม่จากัดชนิด รู ปแบบอิสระ
3.3.3 ไม่อนุญาตให้ผเู ้ ข้าแข่งขัน เจาะ ตัด ตกแต่งวัสดุที่จะนามาใช้ประดิษฐ์ก่อนการ
แข่งขัน (หากกรรมการตัดสินตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่ งขันทันที)
3.4 ให้ประดิษฐ์โดยเน้นการประหยัด ไม่ตกแต่งด้วยวัสดุราคาแพง
3.5 ให้แสดงราคาทุนและราคาจาหน่ายไว้ที่โต๊ะแข่งขัน
3.6 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3 ชัว่ โมง
3.7 ส่งใบงานแสดงขั้นตอนการปฏิบตั ิ
3.8 ติดป้ ายชื่อ – สกุล โรงเรี ยน จังหวัดและสังกัด ของผูเ้ ข้าแข่งขัน เขียนตัวบรรจงชัดเจน และจัด
แสดงผลงานในที่ที่เตรี ยมไว้ (นามาเอง)
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน (100 คะแนน) แบ่งเป็ น
4.1 การเตรี ยมงาน
20 คะแนน
4.1.1 การเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์
10 คะแนน
4.1.2 การวางแผนการทางานล่วงหน้า
4.1.2.1 มีใบงานแสดงขั้นตอนการปฏิบตั ิ
5 คะแนน
4.1.2.2 การคิดต้นทุน – กาไร ราคาจาหน่าย
5 คะแนน
4.2 กระบวนการทางาน
40 คะแนน
4.2.1 การร่ วมมือในการทางาน
10 คะแนน
4.2.2 ปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่วางแผนได้ถูกต้อง
10 คะแนน
4.2.3 ความประหยัดและคุม้ ค่า
10 คะแนน
4.2.4 ความสะอาดบริ เวณที่ปฏิบตั ิงาน
5 คะแนน
4.2.5 การใช้และการเก็บอุปกรณ์
5 คะแนน
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4.3 ผลงาน
40 คะแนน
4.3.1 ความประณี ต คงทน สวยงาม
10 คะแนน
4.3.2 ความคิดสร้างสรรค์
15 คะแนน
4.3.3 ประโยชน์การใช้งาน
10 คะแนน
4.3.4 ผลงานถูกต้องตามขั้นตอนในใบงาน
5 คะแนน
5. เกณฑ์ การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิ น คัดเลือกผูท้ ี่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทอง
ร้อยละ 70-79
ได้รับรางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญเงิน
ร้อยละ 60-69
ได้รับรางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทองแดง
ได้ต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับรางวัลเกียรติบตั ร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็ นอย่างอื่น
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นสิ้นสุ ด
6. คณะกรรมการการแข่ งขัน จานวน 3 คน
6.1 คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
6.1.1 เป็ นครู การศึกษาพิเศษ หรื อผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ เป็ นอย่างดี
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 เป็ นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
6.1.3 เป็ นครู ที่จดั การเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(กลุ่มวิชาการงานอาชีพ)
6.2 ข้ อควรคานึง
6.2.1 กรรมการต้องไม่ตดั สิ นในกรณี สถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
6.2.2 กรรมการที่มาจากครู ผสู ้ อนควรแต่งตั้งให้ตดั สิ นในระดับชั้นที่ทาการสอน
6.2.3 กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา ศูนย์การศึ กษาพิเศษ และหน่ วยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง
6.2.4 กรรมการควรให้ขอ้ เสนอแนะเติ มเต็มให้กับนักเรี ยนที่ ได้รับการคัดเลื อกเป็ นตัวแทนของ
เขตพื้นที่ หรื อของภูมิภาค ในส่วนที่นกั เรี ยนยังไม่สามารถปฏิบตั ิได้เต็มที่
6.3 สถานที่ พิจารณาตามความเหมาะสม
7. การเข้ าแข่ งขันระดับชาติ
7.1 ผูท้ ี่ ได้คะแนนระดับเหรี ยญทองลาดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) จากการแข่งขันระดับ
ภูมิภาคจะได้เป็ นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ
7.2 ในกรณี ที่มีผชู ้ นะลาดับสู งสุ ดได้คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนข้อที่ 4.2 ผูใ้ ดได้
คะแนนข้อที่ 4.2 มากกว่าถือเป็ นผูช้ นะ แต่ถา้ คะแนนข้อที่ 4.2 เท่ากันอีก ให้ใช้วธิ ีจบั ฉลาก
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10. การแข่ งขันการร้ อยมาลัยดอกไม้ สด
1. คุณสมบัตผิ ้เู ข้ าแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชั้น ป.1-6
1.2 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา และบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
1.3 มีเอกสารยืนยันความบกพร่ อง
2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 แข่งขันเป็ นทีม ทีมละ 3 คน จะเป็ นชายล้วนหรื อหญิงล้วน หรื อคละชายหญิงก็ได้
2.2 แข่งขันแยกประเภทความพิการ
2.3 จานวนผูเ้ ข้าแข่งขัน ระดับชั้น ป.1-6 ทุกสังกัด
2.3.1 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา จานวน 3 คน
2.3.2 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ จานวน 3 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรี ยนที่เข้าแข่งขันและชื่อครู ฝึกสอน
3.2 ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องพร้อมในสถานที่แข่งขันก่อนการแข่งขันไม่นอ้ ยกว่า 10 นาที และผูเ้ ข้าแข่งขันต้อง
อยูใ่ นสนามแข่งขันครบทีม ตั้งแต่เริ่ มการแข่งขันจนถึงสิ้นสุดเวลาการแข่งขัน
3.3 ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องจัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์สาหรับการร้อยมาลัยดอกไม้สดมาเอง เตรี ยมให้ พร้อมก่อน
การแข่งขัน
3.3.1 ร้อยมาลัยดอกไม้สดเป็ นมาลัยข้อมือมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 6 นิ้ว วัดจากขอบ
ด้านนอก
3.3.2 ใช้มาลัยซีกรัดตัวข้อต่อมาลัยกับอุบะ
3.3.3 ตัวมาลัยและส่วนประกอบของตัวมาลัยต้องทาด้วยดอกไม้สดและวัสดุธรรมชาติเท่านั้น
3.4 แต่งกายด้วยชุดนักเรี ยน
3.5 ใช้ดอกไม้สดตามความเหมาะสม ไม่จากัดรู ปแบบในการทา
3.6 วัสดุทุกชนิ ดให้นามาจัด ตกแต่งในวันแข่งขัน ใช้วสั ดุธรรมชาติ ไม่อนุญาตให้ตดั ตกแต่ง กลีบ
หรื อส่วนประกอบอื่น ๆ มาก่อนการแข่งขัน ยกเว้นดอกรักหรื อดอกพุด
3.7 ไม่ใช้โฟม พลาสติก เส้นลวดเป็ นองค์ประกอบ
3.8 แสดงการคิดราคาทุน ราคาจาหน่ายไว้ที่โต๊ะแข่งขัน
3.9 นาผลงานที่สาเร็ จบรรจุลงในถุงพลาสติก ติดป้ ายชื่อ – สกุล โรงเรี ยน จังหวัดและสังกัด ของผูเ้ ข้า
แข่งขัน เขียนตัวบรรจงชัดเจน แล้วนาไปจัดแสดงผลงานในที่ที่จดั เตรี ยมไว้ (นามาเอง)
3.10 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3 ชัว่ โมง
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน (100 คะแนน) แบ่งเป็ น
4.1 การเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์
10 คะแนน
4.1.1 การเตรี ยมอุปกรณ์ที่ใช้เหมาะสมกับงาน
5 คะแนน
4.1.2 จัดวางวัสดุอุปกรณ์เป็ นระเบียบ
5 คะแนน
4.2 ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
15 คะแนน
4.2.1 การใช้วสั ดุสร้างความสวยงามของมาลัย
5 คะแนน
4.2.2 ลวดลายของมาลัยมีระดับของความยาก
5 คะแนน
4.2.3 มีความสามารถประกอบตัวมาลัยได้ผลงานที่ดี 5 คะแนน
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4.3 ความสาเร็ จของผลงาน
20 คะแนน
4.3.1 ผลงานเสร็ จทันเวลา
10 คะแนน
4.3.2 ผลงานถูกต้องตามเกณฑ์ที่กาหนด
10 คะแนน
4.4 ความประหยัด
10 คะแนน
4.4.1 ประมาณการใช้วสั ดุเพียงพอเหมาะสมกับงาน 5 คะแนน
4.4.2 การใช้วสั ดุทดแทนเหมาะสมกับงาน
5 คะแนน
4.5 ความประณี ตสวยงาม
25 คะแนน
4.5.1 ผลงานมีความประณี ต ขนาดเหมาะสม
10 คะแนน
4.5.2 ผลงานสวยงามคงทน
10 คะแนน
4.5.3 วิธีการนาเสนอผลงาน
5 คะแนน
4.6 ความสะอาดเรี ยบร้อยในการปฏิบตั ิงาน
10 คะแนน
4.6.1 บริ เวณที่ปฏิบตั ิงานไม่สกปรกเลอะเทอะ
5 คะแนน
4.6.2 เตรี ยมถุงดาใส่ขยะของตนเอง
5 คะแนน
4.7 การคิดรายการวัสดุอุปกรณ์ราคาทุนและการจาหน่าย
10 คะแนน
4.7.1 มีรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานมาลัยของตน 5 คะแนน
4.7.2 การคิดราคาทุนและจาหน่ายเหมาะสมกับผลงาน 5 คะแนน
5. เกณฑ์ การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิ น คัดเลือกผูท้ ี่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80-100
ได้รับรางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทอง
ร้อยละ 70-79
ได้รับรางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญเงิน
ร้อยละ 60-69
ได้รับรางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทองแดง
ได้ต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับรางวัลเกียรติบตั ร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็ นอย่างอื่น
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นสิ้นสุ ด
6. คณะกรรมการการแข่ งขัน จานวน 3 คน
6.1 คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
6.1.1 เป็ นครู การศึกษาพิเศษ หรื อผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ เป็ นอย่างดี
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 เป็ นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
6.1.3 เป็ นครู ที่จดั การเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(กลุ่มวิชาคหกรรม)
6.2 ข้ อควรคานึง
6.2.1 กรรมการต้องไม่ตดั สิ นในกรณี สถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
6.2.2 กรรมการที่มาจากครู ผสู ้ อนควรแต่งตั้งให้ตดั สิ นในระดับชั้นที่ทาการสอน
6.2.3 กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา ศูนย์การศึ กษาพิเศษ และหน่ วยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง
6.2.4 กรรมการควรให้ขอ้ เสนอแนะเติ มเต็มให้กับนักเรี ยนที่ ได้รับการคัดเลื อกเป็ นตัวแทนของ
เขตพื้นที่ หรื อของภูมิภาค ในส่วนที่นกั เรี ยนยังไม่สามารถปฏิบตั ิได้เต็มที่
6.3 สถานที่ พิจารณาตามความเหมาะสม
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7. การเข้ าแข่ งขันระดับชาติ
7.1 ผูท้ ี่ ได้คะแนนระดับเหรี ยญทองลาดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) จากการแข่งขันระดับ
ภูมิภาคจะได้เป็ นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ
7.2 ในกรณี ที่มีผชู ้ นะลาดับสู งสุ ดได้คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนข้อที่ 4.5 ผูใ้ ดได้
คะแนนข้อที่ 4.5 มากกว่าถือเป็ นผูช้ นะ แต่ถา้ คะแนนข้อที่ 4.5 เท่ากันอีก ให้ใช้วธิ ีจบั ฉลาก
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11. การแข่ งขันการวาดภาพด้ วยโปรแกรม Paint
1. คุณสมบัตผิ ้เู ข้ าแข่ งขัน
1.1 ไม่กาหนดระดับชั้น
1.2 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา บกพร่ องทางร่ างกายฯ และบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
1.3 มีเอกสารยืนยันความบกพร่ อง
2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 แข่งขันทีม ทีมละ 2 คน จะเป็ นชายล้วนหรื อหญิงล้วน หรื อคละชายหญิงก็ได้
2.2 แข่งขันแยกประเภทความพิการ
2.3 จานวนผูเ้ ข้าแข่งขัน ระดับชั้นประถมศึกษาทุกสังกัดและมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรี ยนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัด สพฐ.
2.3.1 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา จานวน 2 คน
2.3.2 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางร่ างกาย ฯ จานวน 2 คน
2.3.3 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ จานวน 2 คน
2.4 จานวนผูเ้ ข้าแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุกสังกัด (ยกเว้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรี ยน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพฐ.) และมัธยมศึกษาตอนปลายทุกสังกัด
2.4.1 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา จานวน 2 คน
2.4.2 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางร่ างกาย ฯ จานวน 2 คน
2.4.3 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ จานวน 2 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อผูเ้ ข้าแข่งขันพร้อมครู ผฝู ้ ึ กสอน
3.2 ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องพร้อมในสถานที่แข่งขันก่อนการแข่งขันไม่นอ้ ยกว่า 10 นาที และผูเ้ ข้าแข่งขัน
ต้องอยูใ่ นสนามแข่งขันครบทีม ตั้งแต่เริ่ มการแข่งขันจนถึงสิ้นสุดเวลาการแข่งขัน
3.3 โปรแกรมวาดภาพที่ใช้ในการแข่งขัน (ใช้โปรแกรม Paint)
3.4 คอมพิวเตอร์ที่ใช้แข่งขัน รองรับระบบปฏิบตั ิการ Windows 2007 ไม่มีการเชื่อมโยงระบบ เครื อข่าย
โดยเด็ดขาด
3.5 หัวข้อเรื่ องที่ใช้ในการแข่งขันให้คณะกรรมการตัดสิ น กาหนด 6 เรื่ อง แล้วให้ตวั แทนนักเรี ยน
จับฉลากในวันแข่งขัน เพียง 1 เรื่ อง
3.6 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3 ชัว่ โมง
3.7 ติ ดป้ ายชื่ อ – สกุล โรงเรี ยน จังหวัดและสังกัด ของผูเ้ ข้าแข่งขัน เขี ยนตัวบรรจงชัดเจน และ
จัดแสดงผลงานในที่ที่เตรี ยมไว้ (นามาเอง)
4.เกณฑ์ การให้ คะแนน (100 คะแนน) แบ่งเป็ น
4.1 ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
20 คะแนน
4.2 ความสวยงาม
20 คะแนน
4.3 กระบวนการทางานเป็ นทีม
20 คะแนน
4.4 ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเนื้อหา
20 คะแนน
4.5 การจัดองค์ประกอบของงาน
20 คะแนน
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5. เกณฑ์ การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิ น คัดเลือกผูท้ ี่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทอง
ร้อยละ 70-79
ได้รับรางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญเงิน
ร้อยละ 60-69
ได้รับรางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทองแดง
ได้ต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับรางวัลเกียรติบตั ร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็ นอย่างอื่น
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นสิ้นสุ ด
6. คณะกรรมการการแข่ งขัน จานวน 3 คน
6.1 คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
6.1.1 เป็ นครู การศึกษาพิเศษ หรื อผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ เป็ นอย่างดี
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 เป็ นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
6.1.3 เป็ นครู ที่จดั การเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(วิชาคอมพิวเตอร์ )
6.2 ข้ อควรคานึง
6.2.1 กรรมการต้องไม่ตดั สิ นในกรณี สถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
6.2.2 กรรมการที่มาจากครู ผสู ้ อนควรแต่งตั้งให้ตดั สิ นในระดับชั้นที่ทาการสอน
6.2.3 กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์การศึ กษาพิเศษ และหน่ วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
6.2.4 กรรมการควรให้ขอ้ เสนอแนะเติมเต็มให้กบั นักเรี ยนที่ ได้รับการคัดเลื อกเป็ นตัวแทนของ
เขตพื้นที่ หรื อของภูมิภาค ในส่วนที่นกั เรี ยนยังไม่สามารถปฏิบตั ิได้เต็มที่
6.3 สถานที่ ห้องที่ไม่มีเสี ยงรบกวนจากภายนอก (ห้องคอมพิวเตอร์)
7. การเข้ าแข่ งขันระดับชาติ
7.1 ผูท้ ี่ ได้คะแนนระดับเหรี ยญทองลาดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) จากการแข่งขันระดับ
ภูมิภาคจะได้เป็ นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ
7.2 ในกรณี ที่มีผชู ้ นะลาดับสู งสุ ดได้คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนข้อที่ 4.3 ผูใ้ ดได้
คะแนนข้อที่ 4.3 มากกว่าถือเป็ นผูช้ นะ แต่ถา้ คะแนนข้อที่ 4.3 เท่ากันอีก ให้ใช้วธิ ีจบั ฉลาก
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12. การแข่ งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น
1. คุณสมบัตผิ ้เู ข้ าแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชั้น ป.1-6
1.2 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
1.3 มีเอกสารยืนยันความบกพร่ อง
2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 แข่งขันเป็ นทีม ทีมละ 3 คน จะเป็ นชายล้วนหรื อหญิงล้วน หรื อคละชายหญิงก็ได้
2.2 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ระดับชั้น ป.1-6 ทุกสังกัด จานวน 3 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อผูเ้ ข้าแข่งขันและครู ผฝู ้ ึ กสอน
3.2 ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องพร้อมในสถานที่แข่งขันก่อนการแข่งขันไม่นอ้ ยกว่า 10 นาที และผูเ้ ข้าแข่งขัน
ต้องอยูใ่ นสนามแข่งขันครบทีม ตั้งแต่เริ่ มการแข่งขันจนถึงสิ้นสุดเวลาการแข่งขัน
3.3 ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง ได้แก่
3.3.1 อุปกรณ์การเขียนแบบ 1 ชุด
3.3.2 พันธุ์ไม้วสั ดุประกอบ
3.3.3 ภาชนะที่ใช้จดั
3.3.4 ภาชนะฉี ดน้ า
3.4 ให้ผูเ้ ข้าแข่งขันเขียนแบบการจัดสวนให้เสร็ จก่อนลงมือจัด โดยคณะกรรมการจัดเตรี ยมกระดาษ
เขียนแบบไว้ให้ทุกทีม
3.5 ลักษณะของภาชนะที่ใช้เป็ นจานรองกระถางทรงกลมชนิ ดเคลือบหรื อไม่เคลือบก็ได้ ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 11 – 15 นิ้ว
3.6 พันธุ์ไม้และวัสดุประกอบ
3.6.1 เป็ นพันธุ์ไม้ที่ใช้จดั สวนถาดแบบชื้น ไม่ต่ากว่า 3 ชนิด
3.6.2 วัสดุประกอบ เช่น หิ น กรวด ไม้ หรื ออื่น ๆ ให้คานึ งถึงความหลากหลายไม่จากัด
ความคิดสร้างสรรค์ (ย้อมสี ได้)
3.6.3 วัสดุปลูก มีความเหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของพันธุ์ไม้
3.7 อุปกรณ์ที่คณะกรรมการจัดให้
3.7.1 โต๊ะ เก้าอี้ ทีมละ 1 ชุด
3.7.2 กระดาษเขียนแบบการจัดสวน
3.8 ติดป้ ายชื่อ – สกุล โรงเรี ยน จังหวัดและสังกัด ของผูเ้ ข้าแข่งขัน เขียนตัวบรรจงชัดเจน (นามาเอง)
3.9 เวลาในการแข่งขัน 2 ชัว่ โมง (รวมเวลาที่ใช้เขียนแบบ) ห้ ามเขียนแบบมาล่ วงหน้ า
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน (100 คะแนน) แบ่งเป็ น
4.1 การเตรี ยมงาน
20 คะแนน
4.1.1 การเขียนแบบ
10 คะแนน
4.1.2 การเลือกใช้พนั ธุ์ไม้ วัสดุ
10 คะแนน
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4.2 กระบวนการทางาน
30 คะแนน
4.2.1 ขั้นตอนในการปฏิบตั ิงาน
10 คะแนน
4.2.2 ความร่ วมมือในการทางาน
10 คะแนน
4.2.3 ทางานทันตามกาหนดเวลา
10 คะแนน
4.3 ผลงาน
50 คะแนน
4.3.1 ความประณี ต
10 คะแนน
4.3.2 ความสมดุล
10 คะแนน
4.3.3 ความกลมกลืนและสวยงาม
15 คะแนน
4.3.4 ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
15 คะแนน
5. เกณฑ์ การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิ น คัดเลือกผูท้ ี่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80-100
ได้รับรางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทอง
ร้อยละ 70-79
ได้รับรางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญเงิน
ร้อยละ 60-69
ได้รับรางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทองแดง
ได้ต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับรางวัลเกียรติบตั ร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็ นอย่างอื่น
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นสิ้นสุ ด
6. คณะกรรมการการแข่ งขัน จานวน 3 คน
6.1 คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
6.1.1 เป็ นครู การศึกษาพิเศษ หรื อผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ เป็ นอย่างดี
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 เป็ นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
6.1.3 เป็ นครู ที่จดั การเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(กลุ่มการงานอาชีพ)
6.2 ข้ อควรคานึง
6.2.1 กรรมการต้องไม่ตดั สิ นในกรณี สถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
6.2.2 กรรมการที่มาจากครู ผสู ้ อนควรแต่งตั้งให้ตดั สิ นในระดับชั้นที่ทาการสอน
6.2.3 กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา ศูนย์การศึ กษาพิเศษ และหน่ วยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง
6.2.4 กรรมการควรให้ขอ้ เสนอแนะเติ มเต็มให้กับนักเรี ยนที่ ได้รับการคัดเลื อกเป็ นตัวแทนของ
เขตพื้นที่ หรื อของภูมิภาค ในส่วนที่นกั เรี ยนยังไม่สามารถปฏิบตั ิได้เต็มที่
6.3 สถานที่ ห้องที่ไม่มีเสี ยงรบกวนจากภายนอก หรื อ สถานที่ที่เหมาะสม
7. การเข้ าแข่ งขันระดับชาติ
7.1 ผูท้ ี่ ได้คะแนนระดับเหรี ยญทองลาดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) จากการแข่งขันระดับ
ภูมิภาคจะได้เป็ นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ
7.2 ในกรณี ที่มีผชู ้ นะลาดับสู งสุ ดได้คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนข้อที่ 4.3 ผูใ้ ดได้
คะแนนข้อที่ 4.3 มากกว่าถือเป็ นผูช้ นะ แต่ถา้ คะแนนข้อที่ 4.3 เท่ากันอีก ให้ใช้วธิ ีจบั ฉลาก
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13. การแข่ งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ ง
1. คุณสมบัตผิ ้เู ข้ าแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชั้น ป.1-6
1.2 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
1.3 มีเอกสารยืนยันความบกพร่ อง
2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 แข่งขันเป็ นทีม ทีมละ 3 คน จะเป็ นชายล้วนหรื อหญิงล้วน หรื อคละชายหญิงก็ได้
2.2 จานวนผูเ้ ข้าแข่งขัน ระดับชั้น ป.1-6 ทุกสังกัด
2.2.1 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ จานวน 3 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อผูเ้ ข้าแข่งขันและครู ผฝู ้ ึ กสอน
3.2 ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องพร้อมในสถานที่แข่งขันก่อนการแข่งขันไม่นอ้ ยกว่า 10 นาที และผูเ้ ข้าแข่งขัน
ต้องอยูใ่ นสนามแข่งขันครบทีม ตั้งแต่เริ่ มการแข่งขันจนถึงสิ้นสุดเวลาการแข่งขัน
3.3 ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์
3.3.1 อุปกรณ์การเขียนแบบ 1 ชุด
3.3.2 พันธุ์ไม้ วัสดุประกอบ
3.3.3 ภาชนะที่ใช้
3.3.4 ภาชนะฉี ดน้ า
3.4 ให้ผเู ้ ข้าแข่งขันเขียนแบบการจัดสวนให้เสร็ จก่อนลงมือจัด โดยกรรมการจะจัดเตรี ยมกระดาษเขียน
แบบไว้ให้ทุกทีม
3.5 ลักษณะของภาชนะให้เป็ นจานรองกระถางเป็ นดินเผาทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 11 – 15 นิ้ว
3.6 พันธุ์ไม้และวัสดุประกอบ
3.6.1 พันธุ์ไม้เป็ นพันธุ์ไม้ที่จดั สวนถาดแห้งไม่ต่ากว่า 3 ชนิด
3.6.2 วัสดุประกอบ เช่น หิ น กรวด ไม้ หรื ออื่น ๆ ให้คานึ งถึงความหลากหลาย ไม่จากัด
ความคิดสร้างสรรค์
3.6.3 วัสดุปลูกมีความเหมาะสมกับการเจริ ญเติบโตของพันธุ์ไม้
3.7 อุปกรณ์ที่คณะกรรมการจัดให้
3.7.1 โต๊ะ เก้าอี้ ทีมละ 1 ชุด
3.7.2 กระดาษเขียนแบบการจัดสวน
3.8 ติดป้ ายชื่อ – สกุล โรงเรี ยน จังหวัดและสังกัด ของผูเ้ ข้าแข่งขัน เขียนตัวบรรจงชัดเจน (นามาเอง)
3.9 ใช้เวลาในการแข่งขัน 2 ชัว่ โมง (รวมเวลาที่ใช้เขียนแบบ) ห้ ามเขียนแบบมาล่ วงหน้ า
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน (100 คะแนน ) แบ่งเป็ น
4.1 การเตรี ยมงาน
4.1.1 การเขียนแบบ
4.1.2 การเลือกใช้พนั ธุ์ไม้ วัสดุ

20 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
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4.2 กระบวนการทางาน
30 คะแนน
4.2.1 ขั้นตอนในการปฏิบตั ิงาน
10 คะแนน
4.2.2 ความร่ วมมือในการทางาน
10 คะแนน
4.2.3 ทางานทันตามกาหนดเวลา
10 คะแนน
4.3 ผลงาน
50 คะแนน
4.3.1 ความประณี ต
10 คะแนน
4.3.2 ความสมดุล
10 คะแนน
4.3.3 ความกลมกลืนและสวยงาม
15 คะแนน
4.3.4 ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
15 คะแนน
5. เกณฑ์ การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิ น คัดเลือกผูท้ ี่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80-100
ได้รับรางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทอง
ร้อยละ 70-79
ได้รับรางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญเงิน
ร้อยละ 60-69
ได้รับรางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทองแดง
ได้ต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับรางวัลเกียรติบตั ร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็ นอย่างอื่น
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นสิ้นสุ ด
6. คณะกรรมการการแข่ งขัน จานวน 3 คน
6.1 คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
6.1.1 เป็ นครู การศึกษาพิเศษ หรื อผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ เป็ นอย่างดี
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 เป็ นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
6.1.3 เป็ นครู ที่จดั การเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนการงานอาชีพและเทคโนโลยี
(กลุ่มการงานอาชีพ)
6.2 ข้ อควรคานึง
6.2.1 กรรมการต้องไม่ตดั สิ นในกรณี สถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
6.2.2 กรรมการที่มาจากครู ผสู ้ อนควรแต่งตั้งให้ตดั สิ นในระดับชั้นที่ทาการสอน
6.2.3 กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา ศูนย์การศึ กษาพิเศษ และหน่ วยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง
6.2.4 กรรมการควรให้ขอ้ เสนอแนะเติ มเต็มให้กับนักเรี ยนที่ ได้รับการคัดเลื อกเป็ นตัวแทนของ
เขตพื้นที่ หรื อของภูมิภาค ในส่วนที่นกั เรี ยนยังไม่สามารถปฏิบตั ิได้เต็มที่
6.3 สถานที่ ห้องที่ไม่มีเสี ยงรบกวนจากภายนอก หรื อ สถานที่ที่เหมาะสม
7. การเข้ าแข่ งขันระดับชาติ
7.1 ผูท้ ี่ ได้คะแนนระดับเหรี ยญทองลาดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) จากการแข่งขันระดับ
ภูมิภาคจะได้เป็ นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ
7.2 ในกรณี ที่มีผชู ้ นะลาดับสู งสุ ดได้คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนข้อที่ 4.3 ผูใ้ ดได้
คะแนนข้อที่ 4.3 มากกว่าถือเป็ นผูช้ นะ แต่ถา้ คะแนนข้อที่ 4.3 เท่ากันอีก ให้ใช้วธิ ีจบั ฉลาก
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
14. การแข่ งขันการวาดภาพระบายสี
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชั้น ป. 1-6 และ ม.1-3
1.2 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ บกพร่ องทางสติปัญญา บกพร่ องทางร่ างกายฯ
บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ และออทิสติก
1.3 มีเอกสารยืนยันความบกพร่ อง

2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 แข่งขันเดี่ยว
2.2 แข่งขันแยกประเภทความพิการ
2.3 จานวนผูเ้ ข้าแข่งขัน
2.3.1 ระดับชั้น ป. 1-6 ทุกสังกัด
2.3.1.1 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
จานวน 1 คน
2.3.1.2 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
จานวน 1 คน
2.3.1.3 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางร่ างกายฯ
จานวน 1 คน
2.3.1.4 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
จานวน 1 คน
2.3.1.5 นักเรี ยนออทิสติก
จานวน 1 คน
2.3.2 ระดับชั้น ม. 1-3 โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพฐ.
2.3.2.1 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
จานวน 1 คน
2.3.2.2 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
จานวน 1 คน
2.3.2.3 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางร่ างกายฯ
จานวน 1 คน
2.3.2.4 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
จานวน 1 คน
2.3.2.5 นักเรี ยนออทิสติก
จานวน 1 คน
2.3.3 ระดับชั้น ม. 1-3 ทุกสังกัด ยกเว้นโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพฐ.
2.3.3.1 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
จานวน 1 คน
2.3.3.2 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา
จานวน 1 คน
2.3.3.3 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางร่ างกายฯ
จานวน 1 คน
2.3.3.4 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
จานวน 1 คน
2.3.3.5 นักเรี ยนออทิสติก
จานวน 1 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรี ยนผูเ้ ข้าแข่งขันและชื่อครู ผฝู ้ ึ กสอน
3.2 การแข่งขันนักเรี ยนสามารถวาดภาพระบายสี ได้ตามจินตนาการ โดยใช้สี ดังนี้
- ชั้น ป.1 -6 ใช้สีไม้ เท่านั้น
- ชั้น ม.1 -3 ใช้สีชอล์ก เท่านั้น
3.3 ขนาดกระดาษที่ใช้ในการแข่งขัน
- ชั้น ป.1 -6 กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 11 x 15
- ชั้น ม.1 -3 กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 15 x 22
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3.4 ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์มาเอง
3.5 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3 ชัว่ โมง
3.6 ติดป้ ายชื่อ – สกุล โรงเรี ยน จังหวัดและสังกัด ของผูเ้ ข้าแข่งขัน เขียนตัวบรรจงชัดเจน แล้วนาไปจัด
แสดงผลงานในที่ที่จดั เตรี ยมไว้ (นามาเอง)
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน ( 100 คะแนน ) แบ่งเป็ น
4.1 ความคิดสร้างสรรค์
30
คะแนน
4.2 การจัดภาพ/องค์ประกอบ
20
คะแนน
4.3 เรื่ องราว/สื่ อความหมาย
20
คะแนน
4.4 ความประณี ต สวยงาม
20
คะแนน
4.5 เสร็ จทันเวลา
10
คะแนน
5. เกณฑ์ การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิ น คัดเลือกผูท้ ี่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทอง
ร้อยละ 70-79
ได้รับรางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญเงิน
ร้อยละ 60-69
ได้รับรางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทองแดง
ได้ต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับรางวัลเกียรติบตั ร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็ นอย่างอื่น
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นสิ้นสุ ด
6. คณะกรรมการการแข่ งขัน จานวน 3 คน
6.1 คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
6.1.1 เป็ นครู การศึกษาพิเศษ หรื อผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ เป็ นอย่างดี
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 เป็ นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
6.1.3 เป็ นครู ที่จดั การเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ
6.2 ข้ อควรคานึง
6.2.1 กรรมการต้องไม่ตดั สิ นในกรณี สถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
6.2.2 กรรมการที่มาจากครู ผสู ้ อนควรแต่งตั้งให้ตดั สิ นในระดับชั้นที่ทาการสอน
6.2.3 กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา ศูนย์การศึ กษาพิเศษ และหน่ วยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง
6.2.4 กรรมการควรให้ขอ้ เสนอแนะเติ มเต็มให้กับนักเรี ยนที่ ได้รับ การคัดเลื อ กเป็ นตัวแทนของ
เขตพื้นที่ หรื อของภูมิภาค ในส่วนที่นกั เรี ยนยังไม่สามารถปฏิบตั ิได้เต็มที่
6.3 สถานที่ พิจารณาตามความเหมาะสม
7. การเข้ าแข่ งขันระดับชาติ
7.1 ผูท้ ี่ได้คะแนนระดับเหรี ยญทองลาดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) จากการแข่งขันระดับภูมิภาคจะได้
เป็ นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ
7.2 ในกรณี ที่มีผูช้ นะลาดับสู งสุ ดได้คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนข้อที่ 4.1 ผูใ้ ดได้คะแนน
ข้อที่ 4.1 มากกว่าถือเป็ นผูช้ นะ แต่ถา้ คะแนนข้อที่ 4.1 เท่ากันอีก ให้ใช้วธิ ีจบั ฉลาก
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15. การประกวดการขับร้ องเพลงไทยลูกทุ่ง
1. คุณสมบัตผิ ้เู ข้ าแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชั้น ป.1-6 ม.1-3 และ ม.4-6
1.2 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเห็น บกพร่ องทางสติปัญญา บกพร่ องทางร่ างกายฯ
บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ และออทิสติก
1.3 มีเอกสารยืนยันความบกพร่ อง
2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 แข่งขันเดี่ยว
2.2 แข่งขันแยกตามประเภทความพิการ
2.3 จานวนผูเ้ ข้าแข่งขัน ระดับชั้น ป.1-6 ทุกสังกัด
2.3.1 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเห็น จานวน 1 คน
2.3.2 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา จานวน 1 คน
2.3.3 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางร่ างกายฯ จานวน 1 คน
2.3.4 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ จานวน 1 คน
2.3.5 นักเรี ยนออทิสติก
จานวน 1 คน
2.4 จานวนผูเ้ ข้าแข่งขัน ระดับชั้น ม.1-3 โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพฐ.
2.4.1 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเห็น จานวน 1 คน
2.4.2 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา จานวน 1 คน
2.4.3 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางร่ างกายฯ จานวน 1 คน
2.4.4 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ จานวน 1 คน
2.4.5 นักเรี ยนออทิสติก
จานวน 1 คน
2.5 จานวนผูเ้ ข้าแข่งขัน ระดับชั้น ม.1-3 ทุกสังกัด ยกเว้นโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัด สพฐ.
2.5.1 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเห็น จานวน 1 คน
2.5.2 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา จานวน 1 คน
2.5.3 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางร่ างกายฯ จานวน 1 คน
2.5.4 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ จานวน 1 คน
2.5.5 นักเรี ยนออทิสติก
จานวน 1 คน
2.6 จานวนผูเ้ ข้าแข่งขัน ระดับชั้น ม.4-6 ทุกสังกัด
2.6.1 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเห็น จานวน 1 คน
2.6.2 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา จานวน 1 คน
2.6.3 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางร่ างกายฯ จานวน 1 คน
2.6.4 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ จานวน 1 คน
2.6.5 นักเรี ยนออทิสติก
จานวน 1 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรี ยนผูเ้ ข้าแข่งขันและชื่อครู ผฝู ้ ึ กสอน
3.2 เพลงไทยลูกทุ่ง ที่ผเู ้ ข้าประกวดเลือกเองตามความถนัด คนละ 1 เพลง
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3.3 ผูเ้ ข้าประกวด ต้องนาเทป หรื อ ซีดี เสี ยงดนตรี สาหรับประกอบการประกวดขับร้องมาเองในวัน
ประกวดแข่งขัน
3.4 ผูเ้ ข้าแข่งขันแต่งกายด้วยชุดนักเรี ยนเท่านั้น
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน (100 คะแนน ) แบ่งเป็ น
4.1 การร้องเพลง
90 คะแนน
4.1.1 เทคนิคการใช้เสี ยง (พลังเสี ยง น้ าเสี ยง) 40 คะแนน
4.1.2 จังหวะ ทานอง
20 คะแนน
4.1.3 อักขระ เนื้อร้อง
15 คะแนน
4.1.4 ลีลา ท่าทาง อารมณ์
15 คะแนน
4.2 ภาพรวม
10 คะแนน
4.2.1 บุคลิกภาพ
10 คะแนน
5. เกณฑ์ การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิ น คัดเลือกผูท้ ี่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทอง
ร้อยละ 70-79
ได้รับรางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญเงิน
ร้อยละ 60-69
ได้รับรางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทองแดง
ได้ต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับรางวัลเกียรติบตั ร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็ นอย่างอื่น
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นสิ้นสุ ด
6. คณะกรรมการการแข่ งขัน จานวน 3 คน
6.1 คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
6.1.1 เป็ นครู การศึกษาพิเศษ หรื อผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ เป็ นอย่างดี
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 เป็ นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษ
6.1.3 เป็ นครู ที่จดั การเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ (วิชาดนตรี )
6.2 ข้ อควรคานึง
6.2.1 กรรมการต้องไม่ตดั สิ นในกรณี สถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
6.2.2 กรรมการที่มาจากครู ผสู ้ อนควรแต่งตั้งให้ตดั สิ นในระดับชั้นที่ทาการสอน
6.2.3 กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา ศูนย์การศึ กษาพิเศษ และหน่ วยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง
6.2.4 กรรมการควรให้ขอ้ เสนอแนะเติมเต็มให้กบั นักเรี ยนที่ ได้รับการคัดเลือกเป็ นตัวแทนของ
เขตพื้นที่ หรื อของภูมิภาค ในส่วนที่นกั เรี ยนยังไม่สามารถปฏิบตั ิได้เต็มที่
6.3 สถานที่ เป็ นห้องโล่งหรื อเวที ที่ไม่มีเสี ยงรบกวนจากภายนอก
7. การเข้ าแข่ งขันระดับชาติ
7.1 ผูท้ ี่ ได้คะแนนระดับเหรี ยญทองลาดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) จากการแข่งขันระดับ
ภูมิภาคจะได้เป็ นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ
7.2 ในกรณี ที่มีผชู ้ นะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนข้อที่ 4.1.1 ผูใ้ ดได้
คะแนนข้อที่ 4.1.1 มากกว่าถือเป็ นผูช้ นะ แต่ถา้ คะแนนข้อที่ 4.1.1 เท่ากันอีก ให้ใช้วธิ ีจบั ฉลาก
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16. การแข่ งขันการเต้ นหางเครื่องประกอบเพลง
1. คุณสมบัตผิ ้เู ข้ าแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชั้น ป.1-6
1.2 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
1.3 มีเอกสารยืนยันความบกพร่ อง
2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 แข่งขันเป็ นทีม ทีมละ 5-7 คน จะเป็ นชายล้วนหรื อหญิงล้วน หรื อคละชายหญิงก็ได้
2.2 นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ระดับชั้น ป.1-6 ทุกสังกัด
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรี ยนผูเ้ ข้าแข่งขันและชื่อครู ผฝู ้ ึ กสอน
3.2 ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องพร้อมในสถานที่แข่งขันก่อนการแข่งขันไม่นอ้ ยกว่า 10 นาที และผูเ้ ข้าแข่งขันต้อง
อยูใ่ นสนามแข่งขันครบทีม ตั้งแต่เริ่ มการแข่งขันจนถึงสิ้นสุดเวลาการแข่งขัน
3.3 ให้แต่ละทีมเตรี ยมเพลงมาเอง ไม่ อนุญาตให้ ใช้ ฉากทุกชนิดในการแข่ งขัน (ฉาก หมายถึง วัสดุหรือ
สิ่งก่ อสร้ างทีป่ ระกอบขึน้ เป็ นฉาก)
3.4 เวลาที่ใช้ในการแข่งขันไม่เกิน 7 นาที หากใช้เวลาเกิน ตัดนาทีละ 1 คะแนน (หักจากคะแนนรวม)
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน คะแนนรวม 100 คะแนน โดยแบ่งเป็ น
4.1 การแต่งกาย
20
คะแนน
4.2 ความสวยงาม ลีลา
25
คะแนน
4.3 ความพร้อมเพรี ยง
30
คะแนน
4.4 ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
25
คะแนน
5. เกณฑ์ การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิ น คัดเลือกผูท้ ี่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทอง
ร้อยละ 70-79
ได้รับรางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญเงิน
ร้อยละ 60-69
ได้รับรางวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทองแดง
ได้ต่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับรางวัลเกียรติบตั ร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็ นอย่างอื่น
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นสิ้นสุ ด
6. คณะกรรมการการแข่ งขัน จานวน 3 คน
6.1 คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
6.1.1 เป็ นครู การศึกษาพิเศษ หรื อผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ เป็ นอย่างดี
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 เป็ นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษ
6.1.3 เป็ นครู ที่จดั การเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ (วิชาดนตรี หรื อนาฏศิลป์ )
6.2 ข้ อควรคานึง
6.2.1 กรรมการต้องไม่ตดั สิ นในกรณี สถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
6.2.2 กรรมการที่มาจากครู ผสู ้ อนควรแต่งตั้งให้ตดั สิ นในระดับชั้นที่ทาการสอน
6.2.3 กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา ศูนย์การศึ กษาพิเศษ และหน่ วยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง
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6.2.4 กรรมการควรให้ขอ้ เสนอแนะเติมเต็มให้กบั นักเรี ยนที่ ได้รับการคัดเลือกเป็ นตัวแทนของ
เขตพื้นที่ หรื อของภูมิภาค ในส่วนที่นกั เรี ยนยังไม่สามารถปฏิบตั ิได้เต็มที่
6.3 สถานที่ ห้องประชุมหรื อห้องอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
7. การเข้ าแข่ งขันระดับชาติ
7.1 ผูท้ ี่ ได้คะแนนระดับเหรี ยญทองลาดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) จากการแข่งขันระดับ
ภูมิภาคจะได้เป็ นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ
7.2 ในกรณี ที่มีผชู ้ นะลาดับสู งสุ ดได้คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนข้อที่ 4.3 ผูใ้ ดได้
คะแนนข้อที่ 4.3 มากกว่าถือเป็ นผูช้ นะ แต่ถา้ คะแนนข้อที่ 4.3 เท่ากันอีก ให้ใช้วธิ ีจบั ฉลาก
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แบบตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน การประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ.................ระดับ  เขตพื้นที่  ภูมิภาค  ชาติ
สถานที่แข่งขัน....................................................................จังหวัด............................
ชื่อ-สกุล....................................................................................................ชั้น..........................
โรงเรียน .......................................................................สังกัด.................................................................
กิจกรรมที่แข่งขัน ............................................................ ประเภท  เดี่ยว  ทีมจานวน........คน
ประเภทความพิการ
 บกพร่องทางการเห็น  บกพร่องทางการได้ยิน  บกพร่องทางสติปัญญา
 บกพร่องทางร่างกายฯ  บกพร่องทางการเรียนรู้  ออทิสติก
ต้องแนบสาเนาเอกสาร/หลักฐาน ให้แนบตามที่กาหนดในแต่ละประเภทความพิการ ดังนี้
 ใบรับรองจากแพทย์เฉพาะทางจากสถานพยาบาลของรัฐ หรือ
สมุดประจาตัวผู้พิการหรือบัตรประจาตัวผู้พิการ
 ผลการวัดระดับ IQ สถานพยาบาลของรัฐที่มีระดับ IQ ต่ากว่า 70
 ผลการคัดกรองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2556 (ประกาศคณะกรรมการพิจารณา
ให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษา
ว่าเป็นคนพิการ ฉบับปี พ.ศ.2556)
 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ปีการศึกษา 2557
 เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ระบุ.................................................................................
ลงชื่อ......................................................ครูผู้ควบคุม
(...................................................................)
วันที่............../......................./....................
ลงชื่อ......................................................กรรมการผู้ตรวจสอบ
(...................................................................)
วันที่............/......................../........................

