คำชี้แจง
กำรประกวด/แข่ งขันทักษะทำงวิชำกำร
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปี กำรศึกษำ 2559
กำรศึกษำพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
แนวทำงกำรดำเนินกำร มีดังนี้
1. กำรคัดเลือกตัวแทนในระดับเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
1.1 สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึ กษำ (สพป.) ดำเนิ นกำรคัดเลือกตัวแทนนักเรี ยนพิกำร
เรี ยนรวม ระดับประถมศึกษำ โรงเรี ยนทุกสังกัด และมัธยมศึกษำตอนต้นโรงเรี ยนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ
(สังกัด สพฐ. และ อปท.) โดยแบ่งตำมเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 183 เขต
1.2 สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (สพม.) ดำเนินกำรคัดเลือกตัวแทนนักเรี ยนพิกำร
เรี ยนรวม ในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ยกเว้นโรงเรี ยนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ สังกัด สพฐ. และ อปท.
ที่ เปิ ดถึ ง ชั้นมัธ ยมศึ กษำตอนต้น ) และระดับมัธ ยมศึ กษำตอนปลำย โรงเรี ย นทุ ก สั งกัด รวมทั้ง โรงเรี ยน
ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ สังกัด สพฐ. และ อปท. ที่เปิ ดถึงชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย โดยแบ่งตำมเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเดิม 183 เขต ทั้งนี้ ไม่จำเป็ นต้องส่ งตัวแทนให้ครบตำมจำนวนโซนก็ได้ โรงเรี ยน
แต่ละแห่งต้องสังกัดโซนเพียง 1 โซนเท่ำนั้น
2. กำรดำเนินกำรจัดกำรแข่ งขัน ให้ สพป. และ สพม. ทุกแห่ ง จัดกำรแข่งขันในระดับเขตพื้ นที่
กำรศึกษำ โดยประสำนงำนกับศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจำจังหวัดนั้น ๆ เพื่อวำงแผนกำรดำเนิ นงำนร่ วมกัน
ทั้งนี้ ให้สถำนศึกษำที่จะส่ งนักเรี ยนเข้ำแข่งขัน จัดส่ งรำยชื่ อนักเรี ยนไปยัง สพป.และ สพม. ที่เป็ นเจ้ำภำพ
จัดกำรแข่งขัน
3. กำรส่ งรำยชื่ อนั กเรี ยนเพื่อเข้ ำร่ วมกำรแข่ งขันในระดับภูมิภำค ให้ สพป. และ สพม. ทุ กแห่ ง
เป็ นผูด้ ำเนิ นกำรคัดเลื อกตัวแทนของเขตพื้นที่ ที่ได้คะแนนระดับเหรี ยญทองลำดับที่ 1 (คะแนนร้อยละ 80
ขึ้นไป) ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม เพียงลำดับเดียวเท่ำนั้น
4. โรงเรี ยนจัดกำรเรี ยนรวมที่จะส่ งนักเรี ยนเข้ำร่ วมกำรแข่งขัน จะต้องเตรี ยมเอกสำร/หลักฐำน ยืนยัน
ควำมพิกำรนำมำแสดงต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับภูมิภำค
และระดับชำติ ในวันที่เข้ำแข่ง ดังนี้
4.1 บุคคลทีม่ ีควำมบกพร่ องทำงกำรเห็น ให้แนบเอกสำร ในข้อ 1) หรื อข้อ 2) และข้อ 3)

1) ใบรับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลของรัฐหรื อสมุดประจำตัวคนพิกำรหรื อ
บัตรประจำตัวคนพิกำร
2) ผลกำรคัดกรองตำมประกำศกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ปี 2556 (ประกำศคณะกรรมกำร
พิจำรณำให้คนพิกำรได้รับสิ ทธิ ช่วยเหลื อทำงกำรศึกษำ เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีกำร กำรรับรองบุคคลของ
สถำนศึกษำว่ำเป็ นคนพิกำร ฉบับปี พ.ศ.2556)
3) แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) (ครบสมบูรณ์ท้ งั 8 องค์ประกอบ) ปี กำรศึกษำ 2559
4.2 บุคคลทีม่ ีควำมบกพร่ องทำงกำรได้ ยนิ ให้แนบเอกสำร ในข้อ 1) หรื อข้อ 2) และข้อ 3)
1) ใบรับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลของรัฐหรื อสมุดประจำตัวคนพิกำรหรื อ
บัตรประจำตัวคนพิกำร
2) ผลกำรคัดกรองตำมประกำศกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ปี 2556 (ประกำศคณะกรรมกำร
พิจำรณำให้คนพิกำรได้รับสิ ทธิ ช่วยเหลื อทำงกำรศึกษำ เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีกำร กำรรับรองบุคคลของ
สถำนศึกษำว่ำเป็ นคนพิกำร ฉบับปี พ.ศ.2556)
3) แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) (ครบสมบูรณ์ท้ งั 8 องค์ประกอบ) ปี กำรศึกษำ 2559
4.3 บุ คคลที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ ให้แนบเอกสำร ในข้อ 1) หรื อข้อ 2) หรื อ ข้อ 3)
หรื อข้อ 4) และข้ อ 5)
1) สมุดประจำตัวคนพิกำร หรื อ บัตรประจำตัวคนพิกำร
2) ใบรับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลของรัฐ ที่ระบุระดับสติปัญญำ (IQ) ต่ำกว่ำ 70
3) เอกสำรรับรองควำมพิกำรจำกสถำนพยำบำลของรัฐ หำกปรำกฏระดับสติปัญญำ (IQ) สู ง
กว่ำ 70 ไม่สำมำรถนำมำเป็ นเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำได้
4) ผลกำรคัดกรองตำมประกำศกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ปี 2556 (ประกำศคณะกรรมกำร
พิ จำรณำให้ค นพิ กำรได้รับสิ ทธิ ช่ วยเหลื อทำงกำรศึ ก ษำ เรื่ อง หลัก เกณฑ์และวิธีก ำร กำรรั บ รองบุ ค คล
ของสถำนศึกษำว่ำเป็ นคนพิกำร ฉบับปี พ.ศ.2556) และผลกำรวัดระดับสติปัญญำ (IQ) จำกสถำนพยำบำล
ของรัฐ ที่ระบุระดับสติปัญญำ (IQ) ต่ำกว่ำ 70
5) แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) (ครบสมบูรณ์ท้ งั 8 องค์ประกอบ) ปี กำรศึกษำ 2559
4.4 บุ ค คลที่มี ค วำมบกพร่ อ งทำงร่ ำ งกำย หรื อ กำรเคลื่อ นไหวหรื อ สุ ขภำพ ให้แนบเอกสำร
ในข้อ 1) หรื อข้อ 2) และข้อ 3)
1) ใบรับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลของรัฐหรื อสมุดประจำตัวคนพิกำรหรื อบัตร
ประจำตัวคนพิกำร
2) ผลกำรคัดกรองตำมประกำศกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ปี 2556 (ประกำศคณะกรรมกำร
พิจำรณำให้คนพิกำรได้รับสิ ทธิ ช่วยเหลื อทำงกำรศึกษำ เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีกำร กำรรับรองบุคคลของ
สถำนศึกษำว่ำเป็ นคนพิกำร ฉบับปี พ.ศ.2556)
3) แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) (ครบสมบูรณ์ท้ งั 8 องค์ประกอบ) ปี กำรศึกษำ 2559
4.5 บุคคลทีม่ ีควำมบกพร่ องทำงกำรเรียนรู้ ให้แนบเอกสำร ในข้อ 1) หรื อข้อ 2) และข้อ 3
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1) ใบรับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลของรัฐหรื อสมุดประจำตัวคนพิกำรหรื อบัตร
ประจำตัวคนพิกำร
2) ผลกำรคัดกรองตำมประกำศกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ปี 2556 (ประกำศคณะกรรมกำร
พิจำรณำให้คนพิกำรได้รับสิ ทธิ ช่วยเหลื อทำงกำรศึกษำ เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีกำร กำรรับรองบุคคลของ
สถำนศึกษำว่ำเป็ นคนพิกำร ฉบับปี พ.ศ.2556)
3) แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) (ครบสมบูรณ์ท้ งั 8 องค์ประกอบ) ปี กำรศึกษำ 2559
4.6 บุคคลออทิสติก ให้แนบเอกสำร ในข้อ 1) หรื อข้อ 2) และข้อ 3)
1) ใบรับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลของรัฐหรื อสมุดประจำตัวคนพิกำรหรื อ
บัตรประจำตัวคนพิกำร
2) ผลกำรคัดกรองตำมประกำศกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ปี 2556 (ประกำศคณะกรรมกำร
พิจำรณำให้คนพิกำรได้รับสิ ทธิ ช่วยเหลื อทำงกำรศึกษำ เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีกำร กำรรับรองบุคคลของ
สถำนศึกษำว่ำเป็ นคนพิกำร ฉบับปี พ.ศ.2556)
3) แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) (ครบสมบูรณ์ท้ งั 8 องค์ประกอบ) ปี กำรศึกษำ 2559
5. ให้โรงเรี ยนตรวจสอบรำยกำรเอกสำรตำมแบบตรวจสอบรำยกำรเอกสำร/หลักฐำน ของผูเ้ ข้ำประกวด/
แข่งขัน ที่แนบท้ำยเกณฑ์กำรประกวด/แข่งขัน ที่ สพฐ. กำหนด โดยให้ผบู้ ริ หำรสถำนศึกษำเป็ นผูร้ ับรองสำเนำเอกสำร
โดยให้ ครู ที่นำนักเรี ยนมำแข่ งขันนำสำเนำดังกล่ ำวพร้ อมเอกสำรฉบับจริ งมำแสดงในวันที่ลงทะเบียนแข่งขัน
ทั้งระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับภูมิภำคและระดับชำติ หำกพบว่ำมีกำรปลอมแปลง แก้ไข เพิม่ เติมเอกสำร
ของทำงรำชกำร จะดำเนินกำรทำงวินัยและแจ้ งควำมเอำผิดเกีย่ วกับกำรปลอมแปลงเอกสำร
6. รำยกำรแข่ ง ขันที่ มี ก ำรแข่ งขันประเภทที มทุ ก กิ จกรรมจะต้องเป็ นนัก เรี ยนที่ มำจำกโรงเรี ยน
เดียวกันเท่ำนั้น
7. กรณี นกั เรี ยนที่มีชื่อเข้ำร่ วมแข่งขันหลำยกิจกรรมในวัน เวลำเดียวกัน ต้องสละสิ ทธิ์ ให้เหลือเพียง
กิจกรรมเดียว และต้องอยูใ่ นสนำมแข่งขันตั้งแต่เริ่ มจนถึงสิ้ นสุ ดเวลำกำรแข่งขัน
......................................................
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สรุปจำนวนกิจกรรมกำรประกวด/แข่ งขันทักษะวิชำกำร
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปี กำรศึกษำ 2559
กำรศึกษำพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
1.กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้ภำษำไทย
2.กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
3.กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
4.กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้ศิลปะ
รวม

จำนวนกิจกรรมหลัก
3
1
8
3
15

กิจกรรมย่อย
24
3
21
36
84
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เกณฑ์ กำรประกวด/แข่ งขันทักษะวิชำกำร
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปี กำรศึกษำ 2559
กำรศึกษำพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย
ลำดับที่

ชื่อกิจกรรม

ระดับชั้น/คัดเลือกโดย

1

กำรแข่งขันกำรเล่ำนิทำน

ป.1-6

ม.1-3

ม.1-3

สพป.

สพป.

สพม.

ประเภท
เดี่ยว

ประเภทควำมพิกำร

หมำยเหตุ

-บกพร่ องทำงกำรเห็น

แข่งขัน

-บกพร่ องทำงสติปัญญำ

แยกประเภท

-บกพร่ องทำงร่ ำงกำยฯ

ควำมพิกำร

-บกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้

15 กิจกรรมย่อย

- ออทิสติก
2

กำรแข่งขันนักอ่ำนข่ำว

ป.1-6

รุ่ นเยำว์

สพป.

-

-

เดี่ยว

-บกพร่ องทำงกำรเห็น

แข่งขัน

-บกพร่ องทำงสติปัญญำ

แยกประเภท

-บกพร่ องทำงร่ ำงกำยฯ

ควำมพิกำร

-บกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้

5 กิจกรรมย่อย

-ออทิสติก
3

กำรแข่งขันกำรจัดทำ

ป. 4-6

ม.1-3

ม.1-3

ม.4-6

ทีม

หนังสื อเล่มเล็ก

สพป.

สพป.

สพม.

สพม.

(3 คน)

บกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้

4 กิจกรรมย่อย

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ลำดับที่
4

ชื่อกิจกรรม

ระดับชั้น/คัดเลือกโดย

กำรประกวดมำรยำท

ป.1-6

งำมอย่ำงไทย

สพป.

-

-

ประเภท

ประเภทควำมพิกำร

ทีม

-บกพร่ องทำงกำรได้ยนิ

(2 คน) -บกพร่ องทำงสติปัญญำ
-บกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้

หมำยเหตุ
แข่งขัน
แยกประเภท
ควำมพิกำร
3 กิจกรรมย่อย

ศิลปะหัตถกรรม นักเรี ยนครั้งที่ 66 ปี กำรศึกษำ 2559 กลุ่ม กำรศึกษำพิเศษ (โรงเรี ยนเรี ยนรวม) หน้ำ 5

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชี พและเทคโนโลยี
ลำดับที่

ชื่อกิจกรรม

5

กำรแข่งขันกำรทำอำหำร

ระดับชั้น/คัดเลือกโดย
ป.1-6

-

-

-

สพป.

ประเภท

ประเภทควำมพิกำร

หมำยเหตุ

ทีม

-บกพร่ องทำงสติปัญญำ

แข่งขัน

(3 คน)

-บกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้

แยกประเภท
ควำมพิกำร
2 กิจกรรมย่อย

6

7

กำรแข่งขันกำร

ป.1-6

ประดิษฐ์งำนใบตอง

สพป.

-

-

-

ทีม

-บกพร่ องทำงสติปัญญำ

แข่งขัน

(3 คน)

-บกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้

แยกประเภท

ประเภทบำยศรี

ควำมพิกำร

ปำกชำม

2 กิจกรรมย่อย

กำรแข่งขัน

ป.1-6

กำรประดิษฐ์ของใช้

สพป.

-

-

-

ทีม

-บกพร่ องทำงสติปัญญำ

แข่งขัน

(3 คน)

-บกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้

แยกประเภท

จำกเศษวัสดุเหลือใช้

ควำมพิกำร
2 กิจกรรมย่อย

8

กำรแข่งขัน

ป.1-6

กำรประดิษฐ์ของเล่น

สพป.

-

-

-

ทีม

-บกพร่ องทำงสติปัญญำ

แข่งขัน

(3 คน)

-บกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้

แยกประเภท

จำกเศษวัสดุเหลือใช้

ควำมพิกำร
2 กิจกรรมย่อย

9

กำรแข่งขันกำรร้อยมำลัย

ป.1-6

ดอกไม้สด

สพป.

-

-

-

ทีม

-บกพร่ องทำงสติปัญญำ

แข่งขัน

(3 คน)

-บกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้

แยกประเภท
ควำมพิกำร
2 กิจกรรมย่อย

10

กำรแข่งขันกำรวำดภำพ

ป.1-6

ม.1-3

ไม่กำหนดระดับชั้น

ทีม

-บกพร่ องทำงสติปัญญำ

แข่งขัน

ด้วยโปรแกรม Paint

สพป.

สพป.

สพม.

(2 คน)

-บกพร่ องทำงร่ ำงกำยฯ

แยกประเภท

-บกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้

ควำมพิกำร
6 กิจกรรมย่อย

11
12

กำรแข่งขัน

ป.1-6

กำรจัดสวนถำดแบบชื้น

สพป.

กำรแข่งขัน

ป.1-6

กำรจัดสวนถำดแบบแห้ง

สพป.

-

-

-

ทีม

-บกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้

1 กิจกรรมย่อย

-บกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้

1 กิจกรรมย่อย

(3 คน)
-

-

-

ทีม
(3 คน)
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศิลปะ
ลำดับที่
13

ชื่อกิจกรรม

ระดับชั้น/คัดเลือกโดย

กำรแข่งขัน

ป.1-6

ม.1-3

ม.1-3

กำรวำดภำพระบำยสี

สพป.

สพป.

สพม.

ประเภท
-

เดี่ยว

ประเภทควำมพิกำร

หมำยเหตุ

-บกพร่ องทำงกำรได้ยนิ แข่งขัน
-บกพร่ องทำงสติปัญญำ แยกประเภท
-บกพร่ องทำงร่ ำงกำยฯ

ควำมพิกำร

-บกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้ 15 กิจกรรมย่อย
-ออทิสติก
14

กำรประกวดกำรขับร้อง

ป.1-6

ม.1-3

ม.1-3

ม.4-6

เพลงไทยลูกทุ่ง

สพป.

สพป.

สพม.

สพม.

เดี่ยว

-บกพร่ องทำงกำรเห็น

แข่งขัน

-บกพร่ องทำงสติปัญญำ

แยกประเภท

-บกพร่ องทำงร่ ำงกำยฯ

ควำมพิกำร

-บกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้

20 กิจกรรมย่อย

-ออทิสติก
15

กำรแข่งขันกำรเต้น

ป.1-6

หำงเครื่ องประกอบเพลง

สพป.

-

-

-

ทีม

-บกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้

1 กิจกรรมย่อย

(5-7 คน)
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย
1. กำรแข่ งขันกำรเล่ำนิทำน
1. คุณสมบัตผิ ้เู ข้ ำแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชั้น ป.1-6 และ ม.1-3
1.2 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงกำรเห็น บกพร่ องทำงสติปัญญำ บกพร่ องทำงร่ ำงกำยฯ
บกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้ และออทิสติก
1.3 มีเอกสำรยืนยันควำมพิกำร
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้ ำแข่ งขัน
2.1 แข่งขันเดี่ยว
2.2 แข่งขันแยกประเภทควำมพิกำรและแยกตำมระดับชั้น
2.3 จำนวนผูเ้ ข้ำแข่งขัน
2.3.1 ระดับชั้น ป. 1-6 ทุกสังกัด
2.3.1.1 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงกำรเห็น
จำนวน 1 คน
2.3.1.2 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ
จำนวน 1 คน
2.3.1.3 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงร่ ำงกำยฯ
จำนวน 1 คน
2.3.1.4 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้
จำนวน 1 คน
2.3.1.5 นักเรี ยนออทิสติก
จำนวน 1 คน
2.3.2 ระดับชั้น ม. 1-3 (เฉพำะโรงเรี ยนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ สังกัด สพฐ. และ อปท.
ที่เปิ ดสอนถึงชั้น ม.3)
2.3.2.1 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงกำรเห็น
จำนวน 1 คน
2.3.2.2 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ
จำนวน 1 คน
2.3.2.3 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงร่ ำงกำยฯ
จำนวน 1 คน
2.3.2.4 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้
จำนวน 1 คน
2.3.2.5 นักเรี ยนออทิสติก
จำนวน 1 คน
2.3.3 ระดับชั้น ม. 1-3 ทุกสังกัดที่เปิ ดสอนถึงชั้น ม.6 (รวมโรงเรี ยนเอกชน)
2.3.3.1 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงกำรเห็น
จำนวน 1 คน
2.3.3.2 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ
จำนวน 1 คน
2.3.3.3 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงร่ ำงกำยฯ
จำนวน 1 คน
2.3.3.4 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้
จำนวน 1 คน
2.3.3.5 นักเรี ยนออทิสติก
จำนวน 1 คน
3. วิธีดำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์ กำรแข่ งขัน
3.1 ส่งรำยชื่อผูเ้ ข้ำแข่งขัน และส่งรำยชื่อครู ผฝู ้ ึ กสอน
3.2 ส่งชื่อเรื่ องและบทนิทำนตำมควำมสนใจของผูเ้ ข้ำแข่งขัน ให้กรรมกำร จำนวน 3 ชุด ณ จุดลงทะเบียน
3.3 เวลำในกำรแข่ ง ขัน 5-7 นำที หำกผู ้เ ข้ำ ร่ ว มกำรแข่ ง ขัน ใช้เ วลำน้อ ยหรื อ เกิ น เวลำที่ ก ำหนด
ให้ตดั คะแนนนำทีละ 1 คะแนน แต่ไม่เกิน 5 คะแนน (หักจำกคะแนนรวม)
3.4 กำรแต่งกำย ให้ แต่ งกำยด้ วยชุดนักเรียนเท่ ำนั้น
3.5 ไม่ อนุญำตให้ ใช้ ฉำกทุกชนิดในกำรแข่ งขัน (ฉำก หมำยถึง วัสดุหรื อสิ่ งก่อสร้ำงที่ประกอบขึ้น
เป็ นฉำก)
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4. เกณฑ์ กำรให้ คะแนน (100 คะแนน) แบ่งเป็ น
4.1 เนื้อเรื่ อง
35 คะแนน
4.1.1 เนื้อเรื่ องมีควำมน่ำสนใจ เหมำะสมกับวัย
15 คะแนน
4.1.2 รู ปแบบกำรเล่ำเรื่ อง กำรนำเสนอ
10 คะแนน
4.1.3 ข้อคิดจำกเรื่ องที่เล่ำ
10 คะแนน
4.2 ควำมคล่องแคล่วด้ำนกำรใช้ภำษำ
60 คะแนน
4.2.1 ใช้ภำษำถูกต้อง คำศัพท์ โครงสร้ำง คำสันธำน
และควำมเหมำะสมกับระดับชั้น
20 คะแนน
4.2.2 ควำมสำมำรถด้ำนกำรออกเสี ยง
20 คะแนน
4.2.3 กำรใช้น้ ำเสี ยง และอำรมณ์สอดคล้องกับเนื้อเรื่ อง 20 คะแนน
4.3 เล่ำอยูใ่ นช่วงเเวลำที่กำหนด
5 คะแนน
5. เกณฑ์ กำรตัดสิน
คณะกรรมกำรตัดสิ น คัดเลือกผูท้ ี่ได้คะแนนตำมเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80-100 ได้รับรำงวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทอง
ร้อยละ 70-79
ได้รับรำงวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญเงิน
ร้อยละ 60-69
ได้รับรำงวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทองแดง
ได้ต่ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับรำงวัลเกียรติบตั ร เว้นแต่กรรมกำรจะเห็นเป็ นอย่ำงอื่น
กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็ นสิ้นสุ ด
6. คณะกรรมกำรกำรแข่ งขัน จำนวน 3 คน
6.1 คุณสมบัตขิ องคณะกรรมกำร
6.1.1 เป็ นครู กำรศึ กษำพิเศษ หรื อผูท้ ี่ มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถเกี่ ยวกับกำรศึ กษำพิเศษ เป็ นอย่ำงดี
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 เป็ นศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ
6.1.3 เป็ นครู ที่จดั กำรเรี ยนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้ภำษำไทย
6.2 ข้ อควรคำนึง
6.2.1 กรรมกำรต้องไม่ตดั สิ นในกรณี สถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน
6.2.2 กรรมกำรที่มำจำกครู ผสู ้ อนควรแต่งตั้งให้ตดั สิ นในระดับชั้นที่ทำกำรสอน
6.2.3 กรรมกำรควรมำจำกสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึ กษำ ศู นย์กำรศึ กษำพิเศษ และหน่ วยงำนอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
6.2.4 กรรมกำรควรให้ขอ้ เสนอแนะเติ มเต็มให้กับนักเรี ยนที่ ได้รับกำรคัดเลื อกเป็ นตัวแทนของ
เขตพื้นที่ หรื อของภูมิภำค ในส่วนที่นกั เรี ยนยังไม่สำมำรถปฏิบตั ิได้เต็มที่
6.3 สถำนที่ เป็ นที่โล่งหรื อเวที ที่ไม่มีเสี ยงรบกวนจำกภำยนอก
7. กำรเข้ ำแข่ งขันระดับชำติ
7.1 ผูท้ ี่ ได้คะแนนระดับเหรี ยญทองลำดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้ อยละ 80 ขึ้ นไป) จำกกำรแข่งขันระดับ
ภูมิภำคจะได้เป็ นตัวแทนเข้ำแข่งขันในระดับชำติ
7.2 ในกรณี ที่มีผูช้ นะลำดับสู งสุ ดได้คะแนนเท่ำกัน ให้พิจำรณำเกณฑ์กำรให้คะแนนข้อที่ 4.1 ผูใ้ ดได้
คะแนนข้อที่ 4.1 มำกกว่ำถือเป็ นผูช้ นะ แต่ถำ้ คะแนนข้อที่ 4.1 เท่ำกันอีก ให้ใช้วธิ ีจบั ฉลำก
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2. กำรแข่ งขันนักอ่ำนข่ ำวรุ่นเยำว์
1. คุณสมบัตผิ ้เู ข้ ำแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชั้น ป.1-6
1.2 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงกำรเห็น บกพร่ องทำงสติปัญญำ บกพร่ องทำงร่ ำงกำยฯ
บกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้ และออทิสติก
1.3 มีเอกสำรยืนยันควำมพิกำร
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้ ำแข่ งขัน
2.1 แข่งขันเดี่ยว
2.2 แข่งขันแยกประเภทควำมพิกำร
2.3 จำนวนผูเ้ ข้ำแข่งขัน ระดับประถมศึกษำทุกสังกัด
2.3.1 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงกำรเห็น จำนวน 1 คน
2.3.2 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ จำนวน 1 คน
2.3.3 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงร่ ำงกำยฯ จำนวน 1 คน
2.3.4 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้ จำนวน 1 คน
2.3.5 นักเรี ยนออทิสติก
จำนวน 1 คน
3. วิธีดำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์ กำรแข่ งขัน
3.1 ส่งรำยชื่อผูเ้ ข้ำแข่งขัน และครู ผฝู ้ ึ กสอน
3.2 คณะกรรมกำรเป็ นผูเ้ ตรี ยมเนื้อหำในกำรอ่ำนข่ำว
3.3 คณะกรรมกำรเป็ นผูก้ ำหนดเวลำที่ใช้ในกำรแข่งขัน ตำมควำมเหมำะสม
3.4 ผูเ้ ข้ำแข่งขันจับฉลำกลำดับกำรแข่งขัน
3.5 คณะกรรมกำรจัดเตรี ยมสถำนที่สำหรับแข่งขัน จำนวน 2 ห้อง (แข่งขัน 1 ห้อง และเก็บตัว 1 ห้อง)
4. เกณฑ์ กำรให้ คะแนน (100 คะแนน) แบ่งเป็ น
4.1 อักขรวิธี ( อ่ำนผิด 1 ครั้ง หัก 1 คะแนน)
40 คะแนน
4.1.1 ควำมถูกต้องตำมหลักเกณฑ์กำรออกเสี ยง
10 คะแนน
4.1.2 กำรออกเสี ยง /ร/, /ล/
10 คะแนน
4.1.3 กำรออกเสี ยงคำควบกล้ ำ
10 คะแนน
4.1.4 กำรออกเสี ยงตรงคำ
10 คะแนน
4.2 ลีลำกำรนำเสนอ
30 คะแนน
4.2.1 วรรคตอน
10 คะแนน
4.2.2 จังหวะและน้ ำหนักคำและข้อควำม
10 คะแนน
4.2.3 กำรรักษำควำมในบท
5 คะแนน
4.2.4 ควำมเหมำะสมกับเนื้อหำ
5 คะแนน
4.3 ควำมชัดเจน
20 คะแนน
4.3.1 กำรออกเสี ยงคำ
10 คะแนน
4.3.2 ไม่มีเสี ยงสอดแทรก (เสี ยงลมที่พน่ ออกมำทำงจมูก/ปำก
หรื อเสี ยงที่เกิดจำกควำมบกพร่ องของอวัยวะประดิษฐ์เสี ยง) 10 คะแนน
4.4 เสี ยง
10 คะแนน
4.4.1 ลักษณะโดยธรรมชำติและคุณภำพเสี ยง
5 คะแนน
4.4.2 กำรเปล่งเสี ยง (ระดับเสี ยง)
5 คะแนน
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5. เกณฑ์ กำรตัดสิน
คณะกรรมกำรตัดสิ น คัดเลือกผูท้ ี่ได้คะแนนตำมเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80-100 ได้รับรำงวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทอง
ร้อยละ 70-79
ได้รับรำงวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญเงิน
ร้อยละ 60-69
ได้รับรำงวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทองแดง
ได้ต่ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับรำงวัลเกียรติบตั ร เว้นแต่กรรมกำรจะเห็นเป็ นอย่ำงอื่น
กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็ นสิ้นสุ ด
6. คณะกรรมกำรกำรแข่ งขัน จำนวน 3 คน
6.1 คุณสมบัตขิ องคณะกรรมกำร
6.1.1 เป็ นครู กำรศึกษำพิเศษ หรื อผูท้ ี่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถเกี่ยวกับกำรศึกษำพิเศษ เป็ นอย่ำงดี
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 เป็ นศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ
6.1.3 เป็ นครู ที่จดั กำรเรี ยนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้ภำษำไทย
6.2 ข้ อควรคำนึง
6.2.1 กรรมกำรต้องไม่ตดั สิ นในกรณี สถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน
6.2.2 กรรมกำรที่มำจำกครู ผสู ้ อนควรแต่งตั้งให้ตดั สิ นในระดับชั้นที่ทำกำรสอน
6.2.3 กรรมกำรควรมำจำกสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึ กษำ ศูนย์กำรศึ กษำพิเศษ และหน่ วยงำนอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
6.2.4 กรรมกำรควรให้ขอ้ เสนอแนะเติ มเต็มให้กบั นักเรี ยนที่ ได้รับกำรคัดเลื อกเป็ นตัวแทนของ
เขตพื้นที่ หรื อของภูมิภำค ในส่วนที่นกั เรี ยนยังไม่สำมำรถปฏิบตั ิได้เต็มที่
6.3 สถำนที่ ห้องที่ไม่มีเสี ยงรบกวนจำกภำยนอก
7. กำรเข้ ำแข่ งขันระดับชำติ
7.1 ผูท้ ี่ได้คะแนนระดับเหรี ยญทองลำดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) จำกกำรแข่งขันระดับ
ภูมิภำคจะได้เป็ นตัวแทนเข้ำแข่งขันในระดับชำติ
7.2 ในกรณี ที่มีผชู ้ นะลำดับสูงสุดได้คะแนนเท่ำกัน ให้พิจำรณำเกณฑ์กำรให้คะแนนข้อที่ 4.1 ผูใ้ ดได้
คะแนนข้อที่ 4.1 มำกกว่ำถือเป็ นผูช้ นะ แต่ถำ้ คะแนนข้อที่ 4.1 เท่ำกันอีก ให้ใช้วธิ ีจบั ฉลำก
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3. กำรแข่ งขันกำรจัดทำหนังสื อเล่มเล็ก
1. คุณสมบัตผิ ้เู ข้ ำแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชั้น ป. 4-6 ม. 1-3 และ ม. 4-6
1.2 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้
1.3 มีเอกสำรยืนยันควำมพิกำร
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้ ำแข่ งขัน
2.1 แข่งขันเป็ นทีม ทีมละ 3 คน จะเป็ นชำยล้วนหรื อหญิงล้วน หรื อคละชำยหญิงก็ได้
2.2 แข่งขันแยกระดับชั้น
2.3 จำนวนผูเ้ ข้ำแข่งขัน
2.3.1 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้ ระดับชั้น ป. 4-6 ทุกสังกัด จำนวน 3 คน
2.3.2 นักเรี ย นที่ มี ค วำมบกพร่ อ งทำงกำรเรี ย นรู ้ ระดับ ชั้น ม. 1-3 (เฉพำะโรงเรี ย นขยำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ สังกัด สพฐ. และ อปท. ที่เปิ ดสอนถึงชั้น ม.3) จำนวน 3 คน
2.3.3 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้ ระดับชั้น ม. 1-3 ทุกสังกัด ทุกสังกัดที่เปิ ดสอนถึงชั้น ม.6
(รวมโรงเรี ยนเอกชน) จำนวน 3 คน
2.3.4 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้ระดับชั้น ม. 4-6 ทุกสังกัด จำนวน 3 คน
3. วิธีดำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์ กำรแข่ งขัน
3.1 ส่งรำยชื่อผูเ้ ข้ำแข่งขันและครู ผฝู ้ ึ กสอน
3.2 ผูเ้ ข้ำแข่งขันต้องพร้อมในสถำนที่แข่งขันก่อนกำรแข่งขันไม่นอ้ ยกว่ำ 10 นำที และผูเ้ ข้ำแข่งขันต้อง
อยูใ่ นสนำมแข่งขันครบทีม ตั้งแต่เริ่ มกำรแข่งขันจนถึงสิ้นสุดเวลำกำรแข่งขัน
3.3 กรอบเรื่ องคณะกรรมกำรจะแจ้งให้ทรำบในวันแข่งขัน
3.4 รู ปแบบของหนังสื อเล่มเล็ก
3. 4.1 ใช้กระดำษ 100 ปอนด์ ขนำด A4 พับครึ่ ง
3. 4.2 ใช้ สีไม้ เท่ ำนั้น
3. 4.3 เนื้อหำไม่นอ้ ยกว่ำ 8 หน้ำ
3. 4.4 เป็ นเรื่ องที่แต่งขึ้นเองหรื อดัดแปลงมำจำกเรื่ องที่มีอยูเ่ ดิมก็ได้ ตำมกรอบเรื่ องที่คณะกรรมกำร
แจ้งให้ทรำบ
3. 4.5 ขนำดและรู ปแบบของตัวอักษรมีขนำดโตพอสมควรเหมำะแก่วยั
3. 4.6 มีภำพประกอบระบำยสี สวยงำม
3.5 ผลงำนทั้งหมดจะไม่ส่งคืน
3.6 กำหนดเวลำ 6 ชัว่ โมง
3.7 อุปกรณ์ในกำรจัดทำให้ผเู ้ ข้ำแข่งขันจัดเตรี ยมมำเอง
3.8 ป้ ำยชื่อโรงเรี ยนเตรี ยมมำเอง
4. เกณฑ์ กำรให้ คะแนน (100 คะแนน) แบ่งเป็ น
4.1 กำรวำงแผน ทำโครงร่ ำงงำนเขียนได้เหมำะสมเป็ นระบบ
10 คะแนน
4.2 ควำมสวยงำมของรู ปเล่ม
15 คะแนน
4.3 เนื้อหำสำระ
20 คะแนน
4.4 ขนำดตัวอักษร
10 คะแนน
4.5 ภำพประกอบสวยงำมและเหมำะสมกับเรื่ อง
15 คะแนน
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4.6 ภำษำถูกต้องเหมำะสมกับระดับของผูจ้ ดั ทำ
20 คะแนน
4.7 ชื่อเรื่ องสัมพันธ์กบั เนื้อเรื่ อง
10 คะแนน
5. เกณฑ์ กำรตัดสิน
คณะกรรมกำรตัดสิ น คัดเลือกผูท้ ี่ได้คะแนนตำมเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80-100
ได้รับรำงวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทอง
ร้อยละ 70-79
ได้รับรำงวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญเงิน
ร้อยละ 60-69
ได้รับรำงวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทองแดง
ได้ต่ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับรำงวัลเกียรติบตั ร เว้นแต่กรรมกำรจะเห็นเป็ นอย่ำงอื่น
กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็ นสิ้นสุ ด
6. คณะกรรมกำรกำรแข่ งขัน จำนวน 3 คน
6.1 คุณสมบัตขิ องคณะกรรมกำร
6.1.1 เป็ นครู กำรศึกษำพิเศษ หรื อผูท้ ี่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถเกี่ยวกับกำรศึกษำพิเศษ เป็ นอย่ำงดี
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 เป็ นศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ
6.1.3 เป็ นครู ที่จดั กำรเรี ยนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้ภำษำไทย
6.2 ข้ อควรคำนึง
6.2.1 กรรมกำรต้องไม่ตดั สิ นในกรณี สถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน
6.2.2 กรรมกำรที่มำจำกครู ผสู ้ อนควรแต่งตั้งให้ตดั สิ นในระดับชั้นที่ทำกำรสอน
6.2.3 กรรมกำรควรมำจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ และหน่วยงำนอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
6.2.4 กรรมกำรควรให้ขอ้ เสนอแนะเติ มเต็มให้กบั นักเรี ยนที่ ได้รับกำรคัดเลื อกเป็ นตัวแทนของ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ หรื อของภูมิภำค ในส่วนที่นกั เรี ยนยังไม่สำมำรถปฏิบตั ิได้เต็มที่
6.3 สถำนที่ พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม
หมำยเหตุ
ในกรณี ที่มีผชู ้ นะลำดับสูงสุดได้คะแนนเท่ำกัน ให้พิจำรณำเกณฑ์กำรให้คะแนนข้อที่ 4.3 ผูใ้ ดได้คะแนนข้อที่ 4.3
มำกกว่ำถือเป็ นผูช้ นะ แต่ถำ้ คะแนนข้อที่ 4.3 เท่ำกันอีก ให้ใช้วธิ ีจบั ฉลำก
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
4. กำรประกวดมำรยำทงำมอย่ ำงไทย
1.คุณสมบัตผิ ้เู ข้ ำแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชั้น ป.1-6
1.2 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงกำรได้ยนิ บกพร่ องทำงสติปัญญำ และบกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้
1.3 มีเอกสำรยืนยันควำมพิกำร
2.ประเภทและจำนวนผู้เข้ ำแข่ งขัน
2.1 แข่งขันเป็ นทีม ทีมละ 2 คน (ประกอบด้วยนักเรี ยนชำย 1 คน และนักเรี ยนหญิง 1 คน)
2.2 แข่งขันแยกประเภทควำมพิกำร
2.3 จำนวนผูเ้ ข้ำแข่งขัน ระดับชั้น ป. 1-6 ทุกสังกัด
2.3.1 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงกำรได้ยนิ จำนวน 2 คน
2.3.2 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ จำนวน 2 คน
2.3.3 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้ จำนวน 2 คน
3.วิธีดำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์ กำรแข่ งขัน
3.1 ส่งรำยชื่อนักเรี ยนผูเ้ ข้ำแข่งขันและชื่อครู ผฝู ้ ึ กสอน
3.2 ผูเ้ ข้ำแข่งขันต้องพร้อมในสถำนที่แข่งขันก่อนกำรแข่งขันไม่น้อยกว่ำ 10 นำที และผูเ้ ข้ำแข่งขัน
ต้องอยูใ่ นสนำมแข่งขันครบทีม ตั้งแต่เริ่ มกำรแข่งขันจนถึงสิ้นสุดเวลำกำรแข่งขัน
3.3 ประกวด 2 ประเภท คือ กำรกรำบแบบเบญจำงคประดิษฐ์ และกำรไหว้ผใู ้ หญ่ในท่ำยืนและนัง่
3.4 แต่งกำยด้วยชุดนักเรี ยน
3.5 ใช้เกณฑ์ของกรมส่งเสริ มวัฒนธรรม
3.6 ติดป้ ำยชื่อ – สกุล โรงเรี ยน จังหวัดและสังกัด ของผูเ้ ข้ำแข่งขัน เขียนตัวบรรจงชัดเจน (นำมำเอง)
4.เกณฑ์ กำรให้ คะแนน (100 คะแนน ) แบ่งเป็ น
4.1 ควำมถูกต้องและสวยงำม
50
คะแนน
4.2 ควำมพร้อมเพรี ยง
25
คะแนน
4.3 บุคลิกภำพ
25
คะแนน
5. เกณฑ์ กำรตัดสิน
คณะกรรมกำรตัดสิ น คัดเลือกผูท้ ี่ได้คะแนนตำมเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80-100
ได้รับรำงวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทอง
ร้อยละ 70-79
ได้รับรำงวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญเงิน
ร้อยละ 60-69
ได้รับรำงวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทองแดง
ได้ต่ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับรำงวัลเกียรติบตั ร เว้นแต่กรรมกำรจะเห็นเป็ นอย่ำงอื่น
กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็ นสิ้นสุ ด
6. คณะกรรมกำรกำรแข่ งขัน จำนวน 3 คน
6.1 คุณสมบัตขิ องคณะกรรมกำร
6.1.1 เป็ นครู กำรศึกษำพิเศษ หรื อผูท้ ี่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถเกี่ยวกับกำรศึกษำพิเศษ เป็ นอย่ำงดี
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 เป็ นศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ
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6.1.3 เป็ นครู ที่จดั กำรเรี ยนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้สงั คมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
6.2 ข้ อควรคำนึง
6.2.1 กรรมกำรต้องไม่ตดั สิ นในกรณี สถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน
6.2.2 กรรมกำรที่มำจำกครู ผสู ้ อนควรแต่งตั้งให้ตดั สิ นในระดับชั้นที่ทำกำรสอน
6.2.3 กรรมกำรควรมำจำกสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึ กษำ ศู นย์กำรศึ กษำพิเศษ และหน่ วยงำนอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
6.2.4 กรรมกำรควรให้ขอ้ เสนอแนะเติ มเต็มให้กบั นักเรี ยนที่ ได้รับกำรคัดเลื อกเป็ นตัวแทนของ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ หรื อของภูมิภำค ในส่วนที่นกั เรี ยนยังไม่สำมำรถปฏิบตั ิได้เต็มที่
6.3 สถำนที่ พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม
หมำยเหตุ
ในกรณี ที่มีผชู ้ นะลำดับสูงสุดได้คะแนนเท่ำกัน ให้พิจำรณำเกณฑ์กำรให้คะแนนข้อที่ 4.1 ผูใ้ ดได้คะแนนข้อที่ 4.1
มำกกว่ำถือเป็ นผูช้ นะ แต่ถำ้ คะแนนข้อที่ 4.1 เท่ำกันอีก ให้ใช้วธิ ีจบั ฉลำก
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
5. กำรแข่ งขันกำรทำอำหำร
1. คุณสมบัตผิ ้เู ข้ ำแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชั้น ป.1-6
1.2 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ และบกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้
1.3 มีเอกสำรยืนยันควำมพิกำร
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้ ำแข่ งขัน
2.1 แข่งขันเป็ นทีม ทีมละ 3 คน จะเป็ นชำยล้วนหรื อหญิงล้วน หรื อคละชำยหญิงก็ได้
2.2 แข่งขันแยกประเภทควำมพิกำร
2.3 จำนวนผูเ้ ข้ำแข่งขัน ระดับชั้น ป.1-6 ทุกสังกัด
2.3.1 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ จำนวน 3 คน
2.3.2 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้ จำนวน 3 คน
3. วิธีดำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์ กำรแข่ งขัน
3.1 ส่งรำยชื่อนักเรี ยนผูเ้ ข้ำแข่งขันและชื่อครู ผฝู ้ ึ กสอน
3.2 ผูเ้ ข้ำแข่งขันต้องพร้อมในสถำนที่แข่งขันก่อนกำรแข่งขันไม่นอ้ ยกว่ำ 10 นำที และผูเ้ ข้ำแข่งขันต้อง
อยูใ่ นสนำมแข่งขันครบทีม ตั้งแต่เริ่ มกำรแข่งขันจนถึงสิ้นสุดเวลำกำรแข่งขัน
3.3 จัดทำอำหำรคำว (อำหำรจำนเดียว) และอำหำรหวำน อย่ำงละ 1 ชนิด
3.4 สิ่ งที่เตรี ยมมำล่วงหน้ำได้ เช่น เครื่ องปรุ ง ถำดใส่อำหำร อุปกรณ์ในกำรประกอบอำหำร
3.5 ในกำรทำอำหำรคำวและอำหำรหวำนให้ปฏิบตั ิในเวลำทุกขั้นตอน
3.6 ส่ งเอกสำรให้กรรมกำร 3 ชุด ในวันแข่งขัน ซึ่ งมีขอ้ มูลประกอบด้วย แนวควำมคิด ควำมเป็ นมำของ
อำหำร พร้ อมทั้งเครื่ อ งปรุ ง วิธี ก ำรท ำ เคล็ด ลับ ควำมอร่ อ ย จ ำนวนผูร้ ั บประทำน พร้ อ มรำคำทุ น และรำคำจำหน่ ำย
ประโยชน์ที่นกั เรี ยนและผูเ้ กี่ยวข้องได้รับพร้อมภำพประกอบ เพื่อพิจำรณำเผยแพร่
3.7 จัดอุปกรณ์หรื อเสริ มคุณค่ำอำหำรได้ตำมควำมเหมำะสม
3.8 เตรี ยมผลงำนจัดโชว์ 1 ชุด และสำหรับกรรมกำร 1 ชุด
3.9 จัดทำป้ ำยรำคำจำหน่ำยให้ชดั เจน
3.10 เวลำที่ใช้ในกำรแข่งขัน 3 ชัว่ โมง
3.11 ติดป้ ำยชื่อ – สกุล โรงเรี ยน จังหวัด และสังกัด ของผูเ้ ข้ำแข่งขัน เขียนตัวบรรจงชัดเจน และจัดแสดงผล
งำนในที่ที่เตรี ยมไว้ (นำมำเอง)
4. เกณฑ์ กำรให้ คะแนน (100 คะแนน) แบ่งเป็ น
4.1 กำรเตรี ยมอุปกรณ์
10
คะแนน
4.2 ควำมคิดริ เริ่ มสร้ำงสรรค์
10
คะแนน
4.3 ลักษณะอำหำรและกำรตกแต่งน่ำรับประทำน
10
คะแนน
4.4 รสชำติของอำหำร
20
คะแนน
4.5 ถูกหลักโภชนำกำรและอนำมัย
20
คะแนน
4.6 ควำมเหมำะสมของภำชนะใส่อำหำร จำนวนผูร้ ับประทำน
พร้อมรำยกำรรำคำทุนและรำคำจำหน่ำย
10
คะแนน
4.7 งำนเสร็ จทันเวลำที่กำหนด
10
คะแนน
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4.8 ควำมสะอำดบริ เวณปฏิบตั ิงำน
5
คะแนน
4.9 ควำมประหยัด
5
คะแนน
5. เกณฑ์ กำรตัดสิน
คณะกรรมกำรตัดสิ น คัดเลือกผูท้ ี่ได้คะแนนตำมเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80-100 ได้รับรำงวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทอง
ร้อยละ 70-79
ได้รับรำงวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญเงิน
ร้อยละ 60-69
ได้รับรำงวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทองแดง
ได้ต่ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับรำงวัลเกียรติบตั ร เว้นแต่กรรมกำรจะเห็นเป็ นอย่ำงอื่น
กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็ นสิ้นสุ ด
6. คณะกรรมกำรกำรแข่ งขัน
จำนวน 3 คน
6.1 คุณสมบัตขิ องคณะกรรมกำร
6.1.1 เป็ นครู กำรศึกษำพิเศษ หรื อผูท้ ี่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถเกี่ยวกับกำรศึกษำพิเศษ เป็ นอย่ำงดี
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 เป็ นศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ
6.1.3 เป็ นครู ที่จดั กำรเรี ยนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มวิชำคหกรรม
6.2 ข้ อควรคำนึง
6.2.1 กรรมกำรต้องไม่ตดั สิ นในกรณี สถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน
6.2.2 กรรมกำรที่มำจำกครู ผสู ้ อนควรแต่งตั้งให้ตดั สิ นในระดับชั้นที่ทำกำรสอน
6.2.3 กรรมกำรควรมำจำกสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึ กษำ ศู นย์กำรศึ กษำพิเศษ และหน่ วยงำนอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
6.2.4 กรรมกำรควรให้ขอ้ เสนอแนะเติ มเต็มให้กับนักเรี ยนที่ ได้รับกำรคัดเลื อ กเป็ นตัวแทนของ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ หรื อของภูมิภำค ในส่วนที่นกั เรี ยนยังไม่สำมำรถปฏิบตั ิได้เต็มที่
6.3 สถำนที่ ห้องประชุมหรื ออำคำรเอนกประสงค์
หมำยเหตุ
ในกรณี ที่มีผชู ้ นะลำดับสูงสุดได้คะแนนเท่ำกัน ให้พิจำรณำเกณฑ์กำรให้คะแนนข้อที่ 4.5 ผูใ้ ดได้คะแนนข้อที่ 4.5
มำกกว่ำถือเป็ นผูช้ นะ แต่ถำ้ คะแนนข้อที่ 4.5 เท่ำกันอีก ให้ใช้วธิ ีจบั ฉลำก
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6. กำรแข่ งขันกำรประดิษฐ์ งำนใบตอง ประเภทบำยศรีปำกชำม
1. คุณสมบัตผิ ้เู ข้ ำแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชั้น ป.1-6
1.2 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ และบกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้
1.3 มีเอกสำรยืนยันควำมพิกำร
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้ ำแข่ งขัน
2.1 แข่งขันเป็ นทีม ทีมละ 3 คน จะเป็ นชำยล้วนหรื อหญิงล้วน หรื อคละชำยหญิงก็ได้
2.2 แข่งขันแยกประเภทควำมพิกำร
2.3 จำนวนผูเ้ ข้ำแข่งขัน ระดับชั้น ป.1-6 ทุกสังกัด
2.3.1 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ จำนวน 3 คน
2.3.2 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้ จำนวน 3 คน
3. วิธีดำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์ กำรแข่ งขัน
3.1 ส่งรำยชื่อผูเ้ ข้ำแข่งขันและครู ผฝู ้ ึ กสอน
3.2 ผูเ้ ข้ำแข่งขันต้องพร้อมในสถำนที่แข่งขันก่อนกำรแข่งขันไม่นอ้ ยกว่ำ 10 นำที และผูเ้ ข้ำแข่งขันต้อง
อยูใ่ นสนำมแข่งขันครบทีม ตั้งแต่เริ่ มกำรแข่งขันจนถึงสิ้นสุดเวลำกำรแข่งขัน
3.3 ผู ้ เ ข้ ำ แข่ ง ขั น ต้ อ งจั ด เตรี ยมวัส ดุ อุ ป กรณ์ ส ำหรั บ กำรประดิ ษ ฐ์ พ ำนบำยศรี ปำกชำม
จำนวน 1 ชุด มำให้พร้อม
3.4 ไม่ อ นุ ญ ำตให้ ต ัด หรื อประกอบตกแต่ ง อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นกำรประดิ ษ ฐ์ ม ำก่ อ นกำรแข่ ง ขั น
(หำกกรรมกำรตัดสินตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ออกจำกกำรแข่ งขันทันที)
3.5 ไม่ใช้โฟมและพลำสติกเป็ นองค์ประกอบ
3.6 แสดงกำรคิดรำคำทุน รำคำจำหน่ำยไว้ที่โต๊ะแข่งขัน
3.7 เวลำที่ใช้ในกำรแข่งขัน 3 ชัว่ โมง
3.8 ติ ดป้ ำยชื่ อ – สกุล โรงเรี ยน จังหวัดและสังกัด ของผูเ้ ข้ำแข่งขัน เขี ยนตัวบรรจงชัดเจน และ
จัดแสดงผลงำนในที่ที่เตรี ยมไว้ (นำมำเอง)
4. เกณฑ์ กำรให้ คะแนน (100 คะแนน) แบ่งเป็ น
4.1 เตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ เหมำะสมกับกำรใช้งำน
10
คะแนน
4.2 มีกระบวนกำรทำงำนเป็ นทีม
10
คะแนน
4.3 ปฏิบตั ิงำนถูกต้องตำมขั้นตอน
5
คะแนน
4.4 มีกำรทำควำมสะอำดใบตองอย่ำงถูกวิธีฉีกใบตองเหมำะสมกับงำน
5
คะแนน
4.5 ผลงำนถูกต้องตำมประเภทที่กำหนด
5
คะแนน
4.6 รู ปทรงและขนำดเหมำะสม
5
คะแนน
4.7 ควำมคิดริ เริ่ มสร้ำงสรรค์
15
คะแนน
4.8 ควำมประณี ตสวยงำม
15
คะแนน
4.9 ผลงำนสมบูรณ์จดั ตกแต่งเครื่ องบูชำครบถ้วน
10
คะแนน
4.10 แสดงกำรคิดรำคำทุน รำคำจำหน่ำยไว้ที่โต๊ะแข่งขัน
10
คะแนน
4.11 กำรจัดเก็บ ทำควำมสะอำดอุปกรณ์และสถำนที่
5
คะแนน
4.12 ทำงำนเสร็ จภำยในเวลำที่กำหนด
5
คะแนน
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5. เกณฑ์ กำรตัดสิน
คณะกรรมกำรตัดสิ น คัดเลือกผูท้ ี่ได้คะแนนตำมเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80-100 ได้รับรำงวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทอง
ร้อยละ 70-79 ได้รับรำงวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญเงิน
ร้อยละ 60-69 ได้รับรำงวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทองแดง
ได้ต่ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับรำงวัลเกียรติบตั ร เว้นแต่กรรมกำรจะเห็นเป็ นอย่ำงอื่น
กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็ นสิ้นสุ ด
6. คณะกรรมกำรกำรแข่ งขัน จำนวน 3 คน
6.1 คุณสมบัตขิ องคณะกรรมกำร
6.1.1 เป็ นครู กำรศึกษำพิเศษ หรื อผูท้ ี่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถเกี่ยวกับกำรศึกษำพิเศษ เป็ นอย่ำงดี
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 เป็ นศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ
6.1.3 เป็ นครู ที่จดั กำรเรี ยนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
(กลุ่มวิชำคหกรรม)
6.2 ข้ อควรคำนึง
6.2.1 กรรมกำรต้องไม่ตดั สิ นในกรณี สถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน
6.2.2 กรรมกำรที่มำจำกครู ผสู ้ อนควรแต่งตั้งให้ตดั สิ นในระดับชั้นที่ทำกำรสอน
6.2.3 กรรมกำรควรมำจำกสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึ กษำ ศู นย์กำรศึ กษำพิเศษ และหน่ วยงำนอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
6.2.4 กรรมกำรควรให้ขอ้ เสนอแนะเติ มเต็มให้กับนักเรี ยนที่ ได้รับกำรคัดเลื อกเป็ นตัวแทนของ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ หรื อของภูมิภำค ในส่วนที่นกั เรี ยนยังไม่สำมำรถปฏิบตั ิได้เต็มที่
6.3 สถำนที่ ห้องประชุมหรื ออำคำรเอนกประสงค์
หมำยเหตุ
ในกรณี ที่มีผชู ้ นะลำดับสูงสุดได้คะแนนเท่ำกัน ให้พิจำรณำเกณฑ์กำรให้คะแนนข้อที่ 4.7 ผูใ้ ดได้คะแนนข้อที่ 4.7
มำกกว่ำถือเป็ นผูช้ นะ แต่ถำ้ คะแนนข้อที่ 4.7 เท่ำกันอีก ให้ใช้วธิ ีจบั ฉลำก
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7. กำรแข่ งขันกำรประดิษฐ์ ของใช้ จำกเศษวัสดุเหลือใช้
1. คุณสมบัตผิ ้เู ข้ ำแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชั้น ป.1-6
1.2 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ และบกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้
1.3 มีเอกสำรยืนยันควำมพิกำร
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้ ำแข่ งขัน
2.1 แข่งขันเป็ นทีม ทีมละ 3 คน จะเป็ นชำยล้วนหรื อหญิงล้วน หรื อคละชำยหญิงก็ได้
2.2 แข่งขันแยกประเภทควำมพิกำร
2.3 จำนวนผูเ้ ข้ำแข่งขัน ระดับชั้น ป.1-6 ทุกสังกัด
2.3.1 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ จำนวน 3 คน
2.3.2 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้ จำนวน 3 คน
3. วิธีดำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์ กำรแข่ งขัน
3.1 ส่งรำยชื่อผูเ้ ข้ำแข่งขันและครู ผฝู ้ ึ กสอน
3.2 ผูเ้ ข้ำแข่งขันต้องพร้อมในสถำนที่แข่งขันก่อนกำรแข่งขันไม่นอ้ ยกว่ำ 10 นำที และผูเ้ ข้ำแข่งขันต้อง
อยูใ่ นสนำมแข่งขันครบทีม ตั้งแต่เริ่ มกำรแข่งขันจนถึงสิ้นสุดเวลำกำรแข่งขัน
3.3 กำรเตรี ยมวัสดุ / อุปกรณ์
3.3.1 วัสดุที่ใช้ในกำรปฏิบตั ิงำนให้ผแู ้ ข่งขันจัดเตรี ยมมำให้พร้อม
3.3.2 ไม่อนุญำตให้ผเู ้ ข้ำแข่งขัน เจำะ ตัด ตกแต่งวัสดุที่จะนำมำใช้ประดิษฐ์ก่อน
กำรแข่งขัน (หำกกรรมกำรตัดสินตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ออกจำกกำรแข่ งขันทันที)
3.4 ประดิษฐ์ของใช้จำกวัสดุเหลือใช้ไม่จำกัดชนิด รู ปแบบอิสระ
3.5 ประดิษฐ์งำนเป็ นของใช้ ที่สำมำรถนำไปใช้ได้จริ ง
3.6 เวลำที่ใช้ในกำรแข่งขัน 3 ชัว่ โมง
3.7 ให้แสดงรำคำทุนและรำคำจำหน่ำยไว้ที่โต๊ะแข่งขัน
3.8 ส่งใบงำนแสดงขั้นตอนกำรปฏิบตั ิ
3.9 ติดป้ ำยชื่อ – สกุล โรงเรี ยน จังหวัดและสังกัด ของผูเ้ ข้ำแข่งขัน เขียนตัวบรรจงชัดเจน และ
จัดแสดงผลงำนในที่ที่เตรี ยมไว้ (นำมำเอง)
4. เกณฑ์ กำรให้ คะแนน (100 คะแนน) แบ่งเป็ น
4.1 กำรเตรี ยมงำน
20 คะแนน
4.1.1 กำรเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์
10 คะแนน
4.1.2 กำรวำงแผนกำรทำงำนล่วงหน้ำ
4.1.2.1 มีใบงำนแสดงขั้นตอนกำรปฏิบตั ิ
5 คะแนน
4.1.2.2 กำรคิดต้นทุน – กำไร รำคำจำหน่ำย 5 คะแนน
4.2 กระบวนกำรทำงำน
40 คะแนน
4.2.1 กำรร่ วมมือในกำรทำงำน
10 คะแนน
4.2.2 ปฏิบตั ิตำมขั้นตอนที่วำงแผนได้ถูกต้อง 10 คะแนน
4.2.3 ควำมประหยัดและคุม้ ค่ำ
10 คะแนน
4.2.4 ควำมสะอำดบริ เวณที่ปฏิบตั ิงำน
5 คะแนน
4.2.5 กำรใช้และกำรเก็บอุปกรณ์
5 คะแนน
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4.3 ผลงำน
40 คะแนน
4.3.1 ควำมประณี ต คงทน สวยงำม
10 คะแนน
4.3.2 ควำมคิดสร้ำงสรรค์
15 คะแนน
4.3.3 ประโยชน์กำรใช้งำน
10 คะแนน
4.3.4 ผลงำนถูกต้องตำมขั้นตอนในใบงำน
5 คะแนน
5. เกณฑ์ กำรตัดสิน
คณะกรรมกำรตัดสิ น คัดเลือกผูท้ ี่ได้คะแนนตำมเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80-100 ได้รับรำงวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทอง
ร้อยละ 70-79
ได้รับรำงวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญเงิน
ร้อยละ 60-69
ได้รับรำงวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทองแดง
ได้ต่ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับรำงวัลเกียรติบตั ร เว้นแต่กรรมกำรจะเห็นเป็ นอย่ำงอื่น
กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็ นสิ้นสุ ด
6. คณะกรรมกำรกำรแข่ งขัน จำนวน 3 คน
6.1 คุณสมบัตขิ องคณะกรรมกำร
6.1.1 เป็ นครู กำรศึกษำพิเศษ หรื อผูท้ ี่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถเกี่ยวกับกำรศึกษำพิเศษ เป็ นอย่ำงดี
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 เป็ นศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ
6.1.3 เป็ นครู ที่จดั กำรเรี ยนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มวิชำกำรงำนอำชีพ
6.2 ข้ อควรคำนึง
6.2.1 กรรมกำรต้องไม่ตดั สิ นในกรณี สถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน
6.2.2 กรรมกำรที่มำจำกครู ผสู ้ อนควรแต่งตั้งให้ตดั สิ นในระดับชั้นที่ทำกำรสอน
6.2.3 กรรมกำรควรมำจำกสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึ กษำ ศู นย์กำรศึ กษำพิเศษ และหน่ วยงำนอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
6.2.4 กรรมกำรควรให้ขอ้ เสนอแนะเติ มเต็มให้กับนักเรี ยนที่ ได้รับกำรคัดเลื อ กเป็ นตัวแทนของ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ หรื อของภูมิภำค ในส่วนที่นกั เรี ยนยังไม่สำมำรถปฏิบตั ิได้เต็มที่
6.3 สถำนที่ ห้องที่ไม่มีเสี ยงรบกวนจำกภำยนอก
หมำยเหตุ
ในกรณี ที่มีผชู ้ นะลำดับสูงสุดได้คะแนนเท่ำกัน ให้พิจำรณำเกณฑ์กำรให้คะแนนข้อที่ 4.2 ผูใ้ ดได้คะแนนข้อที่ 4.2
มำกกว่ำถือเป็ นผูช้ นะ แต่ถำ้ คะแนนข้อที่ 4.2 เท่ำกันอีก ให้ใช้วธิ ีจบั ฉลำก
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8. กำรแข่ งขันกำรประดิษฐ์ ของเล่นจำกเศษวัสดุเหลือใช้
1. คุณสมบัตผิ ้เู ข้ ำแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชั้น ป.1-6
1.2 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ และบกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้
1.3 มีเอกสำรยืนยันควำมพิกำร
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้ ำแข่ งขัน
2.1 แข่งขันเป็ นทีม ทีมละ 3 คน จะเป็ นชำยล้วนหรื อหญิงล้วน หรื อคละชำยหญิงก็ได้
2.2 แข่งขันแยกประเภทควำมพิกำร
2.3 จำนวนผูเ้ ข้ำแข่งขัน ระดับชั้น ป.1-6 ทุกสังกัด
2.3.1 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ จำนวน 3 คน
2.3.2 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้ จำนวน 3 คน
3. วิธีดำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์ กำรแข่ งขัน
3.1 ส่งรำยชื่อผูเ้ ข้ำแข่งขันและครู ผฝู ้ ึ กสอน
3.2 ผูเ้ ข้ำแข่งขันต้องพร้อมในสถำนที่แข่งขันก่อนกำรแข่งขันไม่นอ้ ยกว่ำ 10 นำที และผูเ้ ข้ำแข่งขันต้อง
อยูใ่ นสนำมแข่งขันครบทีม ตั้งแต่เริ่ มกำรแข่งขันจนถึงสิ้นสุดเวลำกำรแข่งขัน
3.3 กำรเตรี ยมวัสดุ / อุปกรณ์
3.3.1 ผูแ้ ข่งขันต้องเตรี ยมจัดหำวัสดุเหลือใช้ เครื่ องมือ อุปกรณ์ต่ำงๆ และนำมำเองทั้งหมด
3.3.2 ประดิษฐ์ของเล่นจำกวัสดุเหลือใช้เหลือใช้ไม่จำกัดชนิด รู ปแบบอิสระ
3.3.3 ไม่อนุญำตให้ผเู ้ ข้ำแข่งขัน เจำะ ตัด ตกแต่งวัสดุที่จะนำมำใช้ประดิษฐ์ก่อนกำร
แข่งขัน (หำกกรรมกำรตัดสินตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ออกจำกกำรแข่ งขันทันที)
3.4 ให้ประดิษฐ์โดยเน้นกำรประหยัด ไม่ตกแต่งด้วยวัสดุรำคำแพง
3.5 ให้แสดงรำคำทุนและรำคำจำหน่ำยไว้ที่โต๊ะแข่งขัน
3.6 เวลำที่ใช้ในกำรแข่งขัน 3 ชัว่ โมง
3.7 ส่งใบงำนแสดงขั้นตอนกำรปฏิบตั ิ
3.8 ติดป้ ำยชื่อ – สกุล โรงเรี ยน จังหวัดและสังกัด ของผูเ้ ข้ำแข่งขัน เขียนตัวบรรจงชัดเจน และจัด
แสดงผลงำนในที่ที่เตรี ยมไว้ (นำมำเอง)
4. เกณฑ์ กำรให้ คะแนน (100 คะแนน) แบ่งเป็ น
4.1 กำรเตรี ยมงำน
20 คะแนน
4.1.1 กำรเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์
10 คะแนน
4.1.2 กำรวำงแผนกำรทำงำนล่วงหน้ำ
4.1.2.1 มีใบงำนแสดงขั้นตอนกำรปฏิบตั ิ
5 คะแนน
4.1.2.2 กำรคิดต้นทุน – กำไร รำคำจำหน่ำย
5 คะแนน
4.2 กระบวนกำรทำงำน
40 คะแนน
4.2.1 กำรร่ วมมือในกำรทำงำน
10 คะแนน
4.2.2 ปฏิบตั ิตำมขั้นตอนที่วำงแผนได้ถูกต้อง
10 คะแนน
4.2.3 ควำมประหยัดและคุม้ ค่ำ
10 คะแนน
4.2.4 ควำมสะอำดบริ เวณที่ปฏิบตั ิงำน
5 คะแนน
4.2.5 กำรใช้และกำรเก็บอุปกรณ์
5 คะแนน
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4.3 ผลงำน
40 คะแนน
4.3.1 ควำมประณี ต คงทน สวยงำม
10 คะแนน
4.3.2 ควำมคิดสร้ำงสรรค์
15 คะแนน
4.3.3 ประโยชน์กำรใช้งำน
10 คะแนน
4.3.4 ผลงำนถูกต้องตำมขั้นตอนในใบงำน
5 คะแนน
5. เกณฑ์ กำรตัดสิน
คณะกรรมกำรตัดสิ น คัดเลือกผูท้ ี่ได้คะแนนตำมเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80-100 ได้รับรำงวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทอง
ร้อยละ 70-79
ได้รับรำงวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญเงิน
ร้อยละ 60-69
ได้รับรำงวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทองแดง
ได้ต่ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับรำงวัลเกียรติบตั ร เว้นแต่กรรมกำรจะเห็นเป็ นอย่ำงอื่น
กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็ นสิ้นสุ ด
6. คณะกรรมกำรกำรแข่ งขัน จำนวน 3 คน
6.1 คุณสมบัตขิ องคณะกรรมกำร
6.1.1 เป็ นครู กำรศึกษำพิเศษ หรื อผูท้ ี่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถเกี่ยวกับกำรศึกษำพิเศษ เป็ นอย่ำงดี
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 เป็ นศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ
6.1.3 เป็ นครู ที่จดั กำรเรี ยนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
(กลุ่มวิชำกำรงำนอำชีพ)
6.2 ข้ อควรคำนึง
6.2.1 กรรมกำรต้องไม่ตดั สิ นในกรณี สถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน
6.2.2 กรรมกำรที่มำจำกครู ผสู ้ อนควรแต่งตั้งให้ตดั สิ นในระดับชั้นที่ทำกำรสอน
6.2.3 กรรมกำรควรมำจำกสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึ กษำ ศู นย์กำรศึ กษำพิเศษ และหน่ วยงำนอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
6.2.4 กรรมกำรควรให้ขอ้ เสนอแนะเติ มเต็มให้กับนักเรี ยนที่ ได้รับกำรคัดเลื อกเป็ นตัวแทนของ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ หรื อของภูมิภำค ในส่วนที่นกั เรี ยนยังไม่สำมำรถปฏิบตั ิได้เต็มที่
6.3 สถำนที่ พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม
หมำยเหตุ
ในกรณี ที่มีผชู ้ นะลำดับสูงสุดได้คะแนนเท่ำกัน ให้พิจำรณำเกณฑ์กำรให้คะแนนข้อที่ 4.2 ผูใ้ ดได้คะแนนข้อที่ 4.2
มำกกว่ำถือเป็ นผูช้ นะ แต่ถำ้ คะแนนข้อที่ 4.2 เท่ำกันอีก ให้ใช้วธิ ีจบั ฉลำก
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9. กำรแข่ งขันกำรร้ อยมำลัยดอกไม้ สด
1. คุณสมบัตผิ ้เู ข้ ำแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชั้น ป.1-6
1.2 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ และบกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้
1.3 มีเอกสำรยืนยันควำมบกพร่ อง
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้ ำแข่ งขัน
2.1 แข่งขันเป็ นทีม ทีมละ 3 คน จะเป็ นชำยล้วนหรื อหญิงล้วน หรื อคละชำยหญิงก็ได้
2.2 แข่งขันแยกประเภทควำมพิกำร
2.3 จำนวนผูเ้ ข้ำแข่งขัน ระดับชั้น ป.1-6 ทุกสังกัด
2.3.1 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ จำนวน 3 คน
2.3.2 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้ จำนวน 3 คน
3. วิธีดำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์ กำรแข่ งขัน
3.1 ส่งรำยชื่อนักเรี ยนที่เข้ำแข่งขันและชื่อครู ฝึกสอน
3.2 ผูเ้ ข้ำแข่งขันต้องพร้อมในสถำนที่แข่งขันก่อนกำรแข่งขันไม่นอ้ ยกว่ำ 10 นำที และผูเ้ ข้ำแข่งขันต้อง
อยูใ่ นสนำมแข่งขันครบทีม ตั้งแต่เริ่ มกำรแข่งขันจนถึงสิ้นสุดเวลำกำรแข่งขัน
3.3 ผูเ้ ข้ำแข่งขันต้องจัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์สำหรับกำรร้อยมำลัยดอกไม้สดมำเอง เตรี ยมให้ พร้อมก่อน
กำรแข่งขัน
3.3.1 ร้อยมำลัยดอกไม้สดเป็ นมำลัยข้อมือมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่นอ้ ยกว่ำ 6 นิ้ว วัดจำกขอบ
ด้ำนนอก
3.3.2 ใช้มำลัยซีกรัดตัวข้อต่อมำลัยกับอุบะ
3.3.3 ตัวมำลัยและส่วนประกอบของตัวมำลัยต้องทำด้วยดอกไม้สดและวัสดุธรรมชำติเท่ำนั้น
3.4 แต่งกำยด้วยชุดนักเรี ยน
3.5 ใช้ดอกไม้สดตำมควำมเหมำะสม ไม่จำกัดรู ปแบบในกำรทำ
3.6 วัสดุทุกชนิ ดให้นำมำจัด ตกแต่งในวันแข่งขัน ใช้วสั ดุธรรมชำติ ไม่อนุญำตให้ตดั ตกแต่ง กลีบ
หรื อส่วนประกอบอื่น ๆ มำก่อนกำรแข่งขัน ยกเว้นดอกรักหรื อดอกพุด
3.7 ไม่ใช้โฟม พลำสติก เส้นลวดเป็ นองค์ประกอบ
3.8 แสดงกำรคิดรำคำทุน รำคำจำหน่ำยไว้ที่โต๊ะแข่งขัน
3.9 นำผลงำนที่สำเร็ จบรรจุลงในถุงพลำสติก ติดป้ ำยชื่อ – สกุล โรงเรี ยน จังหวัดและสังกัด ของผูเ้ ข้ำ
แข่งขัน เขียนตัวบรรจงชัดเจน แล้วนำไปจัดแสดงผลงำนในที่ที่จดั เตรี ยมไว้ (นำมำเอง)
3.10 เวลำที่ใช้ในกำรแข่งขัน 3 ชัว่ โมง

ศิลปะหัตถกรรม นักเรี ยนครั้งที่ 66 ปี กำรศึกษำ 2559 กลุ่ม กำรศึกษำพิเศษ (โรงเรี ยนเรี ยนรวม) หน้ำ 24

4. เกณฑ์ กำรให้ คะแนน (100 คะแนน) แบ่งเป็ น
4.1 กำรเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์
10 คะแนน
4.1.1 กำรเตรี ยมอุปกรณ์ที่ใช้เหมำะสมกับงำน
5 คะแนน
4.1.2 จัดวำงวัสดุอุปกรณ์เป็ นระเบียบ
5 คะแนน
4.2 ควำมคิดริ เริ่ มสร้ำงสรรค์
15 คะแนน
4.2.1 กำรใช้วสั ดุสร้ำงควำมสวยงำมของมำลัย
5 คะแนน
4.2.2 ลวดลำยของมำลัยมีระดับของควำมยำก
5 คะแนน
4.2.3 มีควำมสำมำรถประกอบตัวมำลัยได้ผลงำนที่ดี 5 คะแนน
4.3 ควำมสำเร็ จของผลงำน
20 คะแนน
4.3.1 ผลงำนเสร็ จทันเวลำ
10 คะแนน
4.3.2 ผลงำนถูกต้องตำมเกณฑ์ที่กำหนด
10 คะแนน
4.4 ควำมประหยัด
10 คะแนน
4.4.1 ประมำณกำรใช้วสั ดุเพียงพอเหมำะสมกับงำน 5 คะแนน
4.4.2 กำรใช้วสั ดุทดแทนเหมำะสมกับงำน
5 คะแนน
4.5 ควำมประณี ตสวยงำม
25 คะแนน
4.5.1 ผลงำนมีควำมประณี ต ขนำดเหมำะสม
10 คะแนน
4.5.2 ผลงำนสวยงำมคงทน
10 คะแนน
4.5.3 วิธีกำรนำเสนอผลงำน
5 คะแนน
4.6 ควำมสะอำดเรี ยบร้อยในกำรปฏิบตั ิงำน
10 คะแนน
4.6.1 บริ เวณที่ปฏิบตั ิงำนไม่สกปรกเลอะเทอะ
5 คะแนน
4.6.2 เตรี ยมถุงดำใส่ขยะของตนเอง
5 คะแนน
4.7 กำรคิดรำยกำรวัสดุอุปกรณ์รำคำทุนและกำรจำหน่ำย
10 คะแนน
4.7.1 มีรำยกำรวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงำนมำลัยของตน 5 คะแนน
4.7.2 กำรคิดรำคำทุนและจำหน่ำยเหมำะสมกับผลงำน 5 คะแนน
5. เกณฑ์ กำรตัดสิน
คณะกรรมกำรตัดสิ น คัดเลือกผูท้ ี่ได้คะแนนตำมเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80-100
ได้รับรำงวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทอง
ร้อยละ 70-79
ได้รับรำงวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญเงิน
ร้อยละ 60-69
ได้รับรำงวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทองแดง
ได้ต่ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับรำงวัลเกียรติบตั ร เว้นแต่กรรมกำรจะเห็นเป็ นอย่ำงอื่น
กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็ นสิ้นสุ ด
6. คณะกรรมกำรกำรแข่ งขัน จำนวน 3 คน
6.1 คุณสมบัตขิ องคณะกรรมกำร
6.1.1 เป็ นครู กำรศึกษำพิเศษ หรื อผูท้ ี่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถเกี่ยวกับกำรศึกษำพิเศษ เป็ นอย่ำงดี
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 เป็ นศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ
6.1.3 เป็ นครู ที่จดั กำรเรี ยนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
(กลุ่มวิชำคหกรรม)
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6.2 ข้ อควรคำนึง
6.2.1 กรรมกำรต้องไม่ตดั สิ นในกรณี สถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน
6.2.2 กรรมกำรที่มำจำกครู ผสู ้ อนควรแต่งตั้งให้ตดั สิ นในระดับชั้นที่ทำกำรสอน
6.2.3 กรรมกำรควรมำจำกสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึ กษำ ศู นย์กำรศึ กษำพิเศษ และหน่ วยงำนอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
6.2.4 กรรมกำรควรให้ขอ้ เสนอแนะเติ มเต็มให้กับนักเรี ยนที่ ได้รับกำรคัดเลื อกเป็ นตัวแทนของ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ หรื อของภูมิภำค ในส่วนที่นกั เรี ยนยังไม่สำมำรถปฏิบตั ิได้เต็มที่
6.3 สถำนที่ พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม
หมำยเหตุ
ในกรณี ที่มีผชู ้ นะลำดับสูงสุดได้คะแนนเท่ำกัน ให้พิจำรณำเกณฑ์กำรให้คะแนนข้อที่ 4.5 ผูใ้ ดได้คะแนนข้อที่ 4.5
มำกกว่ำถือเป็ นผูช้ นะ แต่ถำ้ คะแนนข้อที่ 4.5 เท่ำกันอีก ให้ใช้วธิ ีจบั ฉลำก
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10. กำรแข่ งขันกำรวำดภำพด้ วยโปรแกรม Paint
1. คุณสมบัตผิ ้เู ข้ ำแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชั้น ป.1-6 และนักเรี ยนระดับชั้น ม.1-3 (ขยำยโอกำส)
1.2 นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษำ ไม่จำกัดช่วงชั้น
1.3 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ บกพร่ องทำงร่ ำงกำยฯ และบกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้
1.4 มีเอกสำรยืนยันควำมบกพร่ อง
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้ ำแข่ งขัน
2.1 แข่งขันทีม ทีมละ 2 คน จะเป็ นชำยล้วนหรื อหญิงล้วน หรื อคละชำยหญิงก็ได้
2.2 แข่งขันแยกประเภทควำมพิกำร
2.3 จำนวนผูเ้ ข้ำแข่งขัน ระดับชั้นประถมศึ กษำทุกสังกัด ป.1-ป.6และมัธยมศึกษำตอนต้นโรงเรี ยน
ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ สังกัด สพฐ. และ อปท. ที่เปิ ดสอนถึงชั้น ม.3
2.3.1 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ จำนวน 2 คน
2.3.2 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงร่ ำงกำย ฯ จำนวน 2 คน
2.3.3 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้ จำนวน 2 คน
2.4 จำนวนผูเ้ ข้ำแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นทุกสังกัด (ยกเว้นมัธยมศึกษำตอนต้นโรงเรี ยน
ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ สังกัด สพฐ.) และมัธยมศึกษำตอนปลำยทุกสังกัด
2.4.1 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ จำนวน 2 คน
2.4.2 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงร่ ำงกำย ฯ จำนวน 2 คน
2.4.3 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้ จำนวน 2 คน
3. วิธีดำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์ กำรแข่ งขัน
3.1 ส่งรำยชื่อผูเ้ ข้ำแข่งขันพร้อมครู ผฝู ้ ึ กสอน
3.2 ผูเ้ ข้ำแข่งขันต้องพร้อมในสถำนที่แข่งขันก่อนกำรแข่งขันไม่นอ้ ยกว่ำ 10 นำที และผูเ้ ข้ำแข่งขัน
ต้องอยูใ่ นสนำมแข่งขันครบทีม ตั้งแต่เริ่ มกำรแข่งขันจนถึงสิ้นสุดเวลำกำรแข่งขัน
3.3 โปรแกรมวำดภำพที่ใช้ในกำรแข่งขัน (ใช้โปรแกรม Paint)
3.4 คอมพิวเตอร์ที่ใช้แข่งขัน รองรับระบบปฏิบตั ิกำร Windows 2007 ไม่มีกำรเชื่อมโยงระบบ เครื อข่ำย
โดยเด็ดขำด
3.5 หัวข้อเรื่ องที่ ใช้ในกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรตัดสิ น กำหนด 6 เรื่ อง แล้วให้ตวั แทนนักเรี ยน
จับฉลำกในวันแข่งขัน เพียง 1 เรื่ อง
3.6 เวลำที่ใช้ในกำรแข่งขัน 3 ชัว่ โมง
3.7 ติ ดป้ ำยชื่ อ – สกุล โรงเรี ยน จังหวัดและสังกัด ของผูเ้ ข้ำแข่งขัน เขี ยนตัวบรรจงชัดเจน และ
จัดแสดงผลงำนในที่ที่เตรี ยมไว้ (นำมำเอง)
4.เกณฑ์ กำรให้ คะแนน (100 คะแนน) แบ่งเป็ น
4.1 ควำมคิดริ เริ่ มสร้ำงสรรค์
20 คะแนน
4.2 ควำมสวยงำม
20 คะแนน
4.3 กระบวนกำรทำงำนเป็ นทีม
20 คะแนน
4.4 ควำมถูกต้องและควำมสมบูรณ์ของเนื้อหำ
20 คะแนน
4.5 กำรจัดองค์ประกอบของงำน
20 คะแนน
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5. เกณฑ์ กำรตัดสิน
คณะกรรมกำรตัดสิ น คัดเลือกผูท้ ี่ได้คะแนนตำมเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80-100 ได้รับรำงวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทอง
ร้อยละ 70-79
ได้รับรำงวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญเงิน
ร้อยละ 60-69
ได้รับรำงวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทองแดง
ได้ต่ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับรำงวัลเกียรติบตั ร เว้นแต่กรรมกำรจะเห็นเป็ นอย่ำงอื่น
กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็ นสิ้นสุ ด
6. คณะกรรมกำรกำรแข่ งขัน จำนวน 3 คน
6.1 คุณสมบัตขิ องคณะกรรมกำร
6.1.1 เป็ นครู กำรศึกษำพิเศษ หรื อผูท้ ี่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถเกี่ยวกับกำรศึกษำพิเศษ เป็ นอย่ำงดี
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 เป็ นศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ
6.1.3 เป็ นครู ที่จดั กำรเรี ยนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
(วิชำคอมพิวเตอร์ )
6.2 ข้ อควรคำนึง
6.2.1 กรรมกำรต้องไม่ตดั สิ นในกรณี สถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน
6.2.2 กรรมกำรที่มำจำกครู ผสู ้ อนควรแต่งตั้งให้ตดั สิ นในระดับชั้นที่ทำกำรสอน
6.2.3 กรรมกำรควรมำจำกสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึ กษำ ศูนย์กำรศึ กษำพิเศษ และหน่ วยงำนอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
6.2.4 กรรมกำรควรให้ขอ้ เสนอแนะเติ มเต็มให้กบั นักเรี ยนที่ ได้รับกำรคัดเลื อกเป็ นตัวแทนของ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ หรื อของภูมิภำค ในส่วนที่นกั เรี ยนยังไม่สำมำรถปฏิบตั ิได้เต็มที่
6.3 สถำนที่ ห้องที่ไม่มีเสี ยงรบกวนจำกภำยนอก (ห้องคอมพิวเตอร์)
หมำยเหตุ
ในกรณี ที่มีผชู ้ นะลำดับสูงสุดได้คะแนนเท่ำกัน ให้พิจำรณำเกณฑ์กำรให้คะแนนข้อที่ 4.3 ผูใ้ ดได้คะแนนข้อที่ 4.3
มำกกว่ำถือเป็ นผูช้ นะ แต่ถำ้ คะแนนข้อที่ 4.3 เท่ำกันอีก ให้ใช้วธิ ีจบั ฉลำก
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11. กำรแข่ งขันกำรจัดสวนถำดแบบชื้น
1. คุณสมบัตผิ ้เู ข้ ำแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชั้น ป.1-6
1.2 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้
1.3 มีเอกสำรยืนยันควำมบกพร่ อง
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้ ำแข่ งขัน
2.1 แข่งขันเป็ นทีม ทีมละ 3 คน จะเป็ นชำยล้วนหรื อหญิงล้วน หรื อคละชำยหญิงก็ได้
2.2 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้ ระดับชั้น ป.1-6 ทุกสังกัด จำนวน 3 คน
3. วิธีดำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์ กำรแข่ งขัน
3.1 ส่งรำยชื่อผูเ้ ข้ำแข่งขันและครู ผฝู ้ ึ กสอน
3.2 ผูเ้ ข้ำแข่งขันต้องพร้อมในสถำนที่ แข่งขันก่อนกำรแข่งขันไม่น้อยกว่ำ 10 นำที และผูเ้ ข้ำแข่งขัน
ต้องอยูใ่ นสนำมแข่งขันครบทีม ตั้งแต่เริ่ มกำรแข่งขันจนถึงสิ้นสุดเวลำกำรแข่งขัน
3.3 ผูเ้ ข้ำแข่งขันต้องเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์กำรแข่งขันมำเอง ได้แก่
3.3.1 อุปกรณ์กำรเขียนแบบ 1 ชุด
3.3.2 พันธุ์ไม้วสั ดุประกอบ
3.3.3 ภำชนะที่ใช้จดั
3.3.4 ภำชนะฉี ดน้ ำ
3.4 ให้ผเู ้ ข้ำแข่งขันเขียนแบบกำรจัดสวนให้เสร็ จก่อนลงมือจัด โดยคณะกรรมกำรจัดเตรี ยมกระดำษ
เขียนแบบไว้ให้ทุกทีม
3.5 ลักษณะของภำชนะที่ ใช้เป็ นจำนรองกระถำงทรงกลมชนิ ดเคลือบหรื อไม่เคลือบก็ได้ ขนำดเส้น
ผ่ำนศูนย์กลำง 11 – 15 นิ้ว
3.6 พันธุ์ไม้และวัสดุประกอบ
3.6.1 เป็ นพันธุ์ไม้ที่ใช้จดั สวนถำดแบบชื้น ไม่ต่ำกว่ำ 3 ชนิด
3.6.2 วัสดุประกอบ เช่น หิ น กรวด ไม้ หรื ออื่น ๆ ให้คำนึ งถึงควำมหลำกหลำยไม่จำกัด
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ (ย้อมสี ได้)
3.6.3 วัสดุปลูก มีควำมเหมำะสมต่อกำรเจริ ญเติบโตของพันธุ์ไม้
3.7 อุปกรณ์ที่คณะกรรมกำรจัดให้
3.7.1 โต๊ะ เก้ำอี้ ทีมละ 1 ชุด
3.7.2 กระดำษเขียนแบบกำรจัดสวน
3.8 ติดป้ ำยชื่อ – สกุล โรงเรี ยน จังหวัดและสังกัด ของผูเ้ ข้ำแข่งขัน เขียนตัวบรรจงชัดเจน (นำมำเอง)
3.9 เวลำในกำรแข่งขัน 2 ชัว่ โมง (รวมเวลำที่ใช้เขียนแบบ) ห้ ำมเขียนแบบมำล่ วงหน้ ำ
4. เกณฑ์ กำรให้ คะแนน (100 คะแนน) แบ่งเป็ น
4.1 กำรเตรี ยมงำน
20 คะแนน
4.1.1 กำรเขียนแบบ
10 คะแนน
4.1.2 กำรเลือกใช้พนั ธุ์ไม้ วัสดุ
10 คะแนน
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4.2 กระบวนกำรทำงำน
30 คะแนน
4.2.1 ขั้นตอนในกำรปฏิบตั ิงำน
10 คะแนน
4.2.2 ควำมร่ วมมือในกำรทำงำน
10 คะแนน
4.2.3 ทำงำนทันตำมกำหนดเวลำ
10 คะแนน
4.3 ผลงำน
50 คะแนน
4.3.1 ควำมประณี ต
10 คะแนน
4.3.2 ควำมสมดุล
10 คะแนน
4.3.3 ควำมกลมกลืนและสวยงำม
15 คะแนน
4.3.4 ควำมคิดริ เริ่ มสร้ำงสรรค์
15 คะแนน
5. เกณฑ์ กำรตัดสิน
คณะกรรมกำรตัดสิ น คัดเลือกผูท้ ี่ได้คะแนนตำมเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80-100
ได้รับรำงวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทอง
ร้อยละ 70-79
ได้รับรำงวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญเงิน
ร้อยละ 60-69
ได้รับรำงวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทองแดง
ได้ต่ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับรำงวัลเกียรติบตั ร เว้นแต่กรรมกำรจะเห็นเป็ นอย่ำงอื่น
กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็ นสิ้นสุ ด
6. คณะกรรมกำรกำรแข่ งขัน จำนวน 3 คน
6.1 คุณสมบัตขิ องคณะกรรมกำร
6.1.1 เป็ นครู กำรศึกษำพิเศษ หรื อผูท้ ี่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถเกี่ยวกับกำรศึกษำพิเศษ เป็ นอย่ำงดี
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 เป็ นศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ
6.1.3 เป็ นครู ที่จดั กำรเรี ยนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
(กลุ่มกำรงำนอำชีพ)
6.2 ข้ อควรคำนึง
6.2.1 กรรมกำรต้องไม่ตดั สิ นในกรณี สถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน
6.2.2 กรรมกำรที่มำจำกครู ผสู ้ อนควรแต่งตั้งให้ตดั สิ นในระดับชั้นที่ทำกำรสอน
6.2.3 กรรมกำรควรมำจำกสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึ กษำ ศู นย์กำรศึ กษำพิเศษ และหน่ วยงำนอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
6.2.4 กรรมกำรควรให้ขอ้ เสนอแนะเติ มเต็มให้กับนักเรี ยนที่ ได้รับกำรคัดเลื อกเป็ นตัวแทนของ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ หรื อของภูมิภำค ในส่วนที่นกั เรี ยนยังไม่สำมำรถปฏิบตั ิได้เต็มที่
6.3 สถำนที่ ห้องที่ไม่มีเสี ยงรบกวนจำกภำยนอก หรื อ สถำนที่ที่เหมำะสม
หมำยเหตุ
ในกรณี ที่มีผชู ้ นะลำดับสูงสุดได้คะแนนเท่ำกัน ให้พิจำรณำเกณฑ์กำรให้คะแนนข้อที่ 4.3 ผูใ้ ดได้คะแนนข้อที่ 4.3
มำกกว่ำถือเป็ นผูช้ นะ แต่ถำ้ คะแนนข้อที่ 4.3 เท่ำกันอีก ให้ใช้วธิ ีจบั ฉลำก
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12. กำรแข่ งขันกำรจัดสวนถำดแบบแห้ ง
1. คุณสมบัตผิ ้เู ข้ ำแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชั้น ป.1-6
1.2 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้
1.3 มีเอกสำรยืนยันควำมบกพร่ อง
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้ ำแข่ งขัน
2.1 แข่งขันเป็ นทีม ทีมละ 3 คน จะเป็ นชำยล้วนหรื อหญิงล้วน หรื อคละชำยหญิงก็ได้
2.2 จำนวนผูเ้ ข้ำแข่งขัน ระดับชั้น ป.1-6 ทุกสังกัด
2.2.1 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้ จำนวน 3 คน
3. วิธีดำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์ กำรแข่ งขัน
3.1 ส่งรำยชื่อผูเ้ ข้ำแข่งขันและครู ผฝู ้ ึ กสอน
3.2 ผูเ้ ข้ำแข่งขันต้องพร้อมในสถำนที่แข่งขันก่อนกำรแข่งขันไม่นอ้ ยกว่ำ 10 นำที และผูเ้ ข้ำแข่งขันต้อง
อยูใ่ นสนำมแข่งขันครบทีม ตั้งแต่เริ่ มกำรแข่งขันจนถึงสิ้นสุดเวลำกำรแข่งขัน
3.3 ผูเ้ ข้ำแข่งขันต้องเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์
3.3.1 อุปกรณ์กำรเขียนแบบ 1 ชุด
3.3.2 พันธุ์ไม้ วัสดุประกอบ
3.3.3 ภำชนะที่ใช้
3.3.4 ภำชนะฉี ดน้ ำ
3.4 ให้ผเู ้ ข้ำแข่งขันเขียนแบบกำรจัดสวนให้เสร็ จก่อนลงมือจัด โดยกรรมกำรจะจัดเตรี ยมกระดำษเขียน
แบบไว้ให้ทุกทีม
3.5 ลักษณะของภำชนะให้เป็ นจำนรองกระถำงเป็ นดินเผำทรงกลม ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 11 – 15 นิ้ว
3.6 พันธุ์ไม้และวัสดุประกอบ
3.6.1 พันธุ์ไม้เป็ นพันธุ์ไม้ที่จดั สวนถำดแห้งไม่ต่ำกว่ำ 3 ชนิด
3.6.2 วัสดุประกอบ เช่น หิ น กรวด ไม้ หรื ออื่น ๆ ให้คำนึ งถึงควำมหลำกหลำย ไม่จำกัด
ควำมคิดสร้ำงสรรค์
3.6.3 วัสดุปลูกมีควำมเหมำะสมกับกำรเจริ ญเติบโตของพันธุ์ไม้
3.7 อุปกรณ์ที่คณะกรรมกำรจัดให้
3.7.1 โต๊ะ เก้ำอี้ ทีมละ 1 ชุด
3.7.2 กระดำษเขียนแบบกำรจัดสวน
3.8 ติดป้ ำยชื่อ – สกุล โรงเรี ยน จังหวัดและสังกัด ของผูเ้ ข้ำแข่งขัน เขียนตัวบรรจงชัดเจน (นำมำเอง)
3.9 ใช้เวลำในกำรแข่งขัน 2 ชัว่ โมง (รวมเวลำที่ใช้เขียนแบบ) ห้ ำมเขียนแบบมำล่ วงหน้ ำ
4. เกณฑ์ กำรให้ คะแนน (100 คะแนน ) แบ่งเป็ น
4.1 กำรเตรี ยมงำน
4.1.1 กำรเขียนแบบ
4.1.2 กำรเลือกใช้พนั ธุ์ไม้ วัสดุ

20 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
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4.2 กระบวนกำรทำงำน
30 คะแนน
4.2.1 ขั้นตอนในกำรปฏิบตั ิงำน
10 คะแนน
4.2.2 ควำมร่ วมมือในกำรทำงำน
10 คะแนน
4.2.3 ทำงำนทันตำมกำหนดเวลำ
10 คะแนน
4.3 ผลงำน
50 คะแนน
4.3.1 ควำมประณี ต
10 คะแนน
4.3.2 ควำมสมดุล
10 คะแนน
4.3.3 ควำมกลมกลืนและสวยงำม
15 คะแนน
4.3.4 ควำมคิดริ เริ่ มสร้ำงสรรค์
15 คะแนน
5. เกณฑ์ กำรตัดสิน
คณะกรรมกำรตัดสิ น คัดเลือกผูท้ ี่ได้คะแนนตำมเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80-100
ได้รับรำงวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทอง
ร้อยละ 70-79
ได้รับรำงวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญเงิน
ร้อยละ 60-69
ได้รับรำงวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทองแดง
ได้ต่ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับรำงวัลเกียรติบตั ร เว้นแต่กรรมกำรจะเห็นเป็ นอย่ำงอื่น
กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็ นสิ้นสุ ด
6. คณะกรรมกำรกำรแข่ งขัน จำนวน 3 คน
6.1 คุณสมบัตขิ องคณะกรรมกำร
6.1.1 เป็ นครู กำรศึกษำพิเศษ หรื อผูท้ ี่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถเกี่ยวกับกำรศึกษำพิเศษ เป็ นอย่ำงดี
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 เป็ นศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ
6.1.3 เป็ นครู ที่จดั กำรเรี ยนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรี ยนกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
(กลุ่มกำรงำนอำชีพ)
6.2 ข้ อควรคำนึง
6.2.1 กรรมกำรต้องไม่ตดั สิ นในกรณี สถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน
6.2.2 กรรมกำรที่มำจำกครู ผสู ้ อนควรแต่งตั้งให้ตดั สิ นในระดับชั้นที่ทำกำรสอน
6.2.3 กรรมกำรควรมำจำกสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึ กษำ ศู นย์กำรศึ กษำพิเศษ และหน่ วยงำนอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
6.2.4 กรรมกำรควรให้ขอ้ เสนอแนะเติ มเต็มให้กับนักเรี ยนที่ ได้รับกำรคัดเลื อกเป็ นตัวแทนของ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ หรื อของภูมิภำค ในส่วนที่นกั เรี ยนยังไม่สำมำรถปฏิบตั ิได้เต็มที่
6.3 สถำนที่ ห้องที่ไม่มีเสี ยงรบกวนจำกภำยนอก หรื อ สถำนที่ที่เหมำะสม
หมำยเหตุ
ในกรณี ที่มีผชู ้ นะลำดับสูงสุดได้คะแนนเท่ำกัน ให้พิจำรณำเกณฑ์กำรให้คะแนนข้อที่ 4.3 ผูใ้ ดได้คะแนนข้อที่ 4.3
มำกกว่ำถือเป็ นผูช้ นะ แต่ถำ้ คะแนนข้อที่ 4.3 เท่ำกันอีก ให้ใช้วธิ ีจบั ฉลำก
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศิลปะ
13. กำรแข่ งขันกำรวำดภำพระบำยสี
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ ำแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชั้น ป. 1-6 และ ม.1-3
1.2 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงกำรได้ยนิ บกพร่ องทำงสติปัญญำ บกพร่ องทำงร่ ำงกำยฯ
บกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้ และออทิสติก
1.3 มีเอกสำรยืนยันควำมบกพร่ อง

2. ประเภทและจำนวนผู้เข้ ำแข่ งขัน
2.1 แข่งขันเดี่ยว
2.2 แข่งขันแยกประเภทควำมพิกำร
2.3 จำนวนผูเ้ ข้ำแข่งขัน
2.3.1 ระดับชั้น ป. 1-6 ทุกสังกัด
2.3.1.1 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงกำรได้ยนิ
จำนวน 1 คน
2.3.1.2 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ
จำนวน 1 คน
2.3.1.3 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงร่ ำงกำยฯ
จำนวน 1 คน
2.3.1.4 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้
จำนวน 1 คน
2.3.1.5 นักเรี ยนออทิสติก
จำนวน 1 คน
2.3.2 ระดับชั้น ม. 1-3 (เฉพำะโรงเรี ยนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ สังกัด สพฐ. และ อปท.
ที่เปิ ดสอนถึงชั้น ม.3)
2.3.2.1 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงกำรได้ยนิ
จำนวน 1 คน
2.3.2.2 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ
จำนวน 1 คน
2.3.2.3 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงร่ ำงกำยฯ
จำนวน 1 คน
2.3.2.4 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้
จำนวน 1 คน
2.3.2.5 นักเรี ยนออทิสติก
จำนวน 1 คน
2.3.3 ระดับชั้น ม. 1-3 ทุกสังกัดที่เปิ ดสอนถึงชั้น ม.6 (รวมโรงเรี ยนเอกชน)
2.3.3.1 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงกำรได้ยนิ
จำนวน 1 คน
2.3.3.2 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ
จำนวน 1 คน
2.3.3.3 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงร่ ำงกำยฯ
จำนวน 1 คน
2.3.3.4 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้
จำนวน 1 คน
2.3.3.5 นักเรี ยนออทิสติก
จำนวน 1 คน
3. วิธีดำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์ กำรแข่ งขัน
3.1 ส่งรำยชื่อนักเรี ยนผูเ้ ข้ำแข่งขันและชื่อครู ผฝู ้ ึ กสอน
3.2 กำรแข่งขันนักเรี ยนสำมำรถวำดภำพระบำยสี ได้ตำมจินตนำกำร โดยใช้สี ดังนี้
- ชั้น ป.1 -6 ใช้สีไม้ เท่ำนั้น
- ชั้น ม.1 -3 ใช้สีชอล์ก เท่ำนั้น
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3.3 ขนำดกระดำษที่ใช้ในกำรแข่งขัน
- ชั้น ป.1 -6 กระดำษขำว 100 ปอนด์ ขนำด 11 x 15
- ชั้น ม.1 -3 กระดำษขำว 100 ปอนด์ ขนำด 15 x 22
3.4 ผูเ้ ข้ำแข่งขันต้องเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์มำเอง
3.5 เวลำที่ใช้ในกำรแข่งขัน 3 ชัว่ โมง
3.6 ติดป้ ำยชื่อ – สกุล โรงเรี ยน จังหวัดและสังกัด ของผูเ้ ข้ำแข่งขัน เขียนตัวบรรจงชัดเจน แล้วนำไปจัด
แสดงผลงำนในที่ที่จดั เตรี ยมไว้ (นำมำเอง)
4. เกณฑ์ กำรให้ คะแนน ( 100 คะแนน ) แบ่งเป็ น
4.1 ควำมคิดสร้ำงสรรค์
30
คะแนน
4.2 กำรจัดภำพ/องค์ประกอบ
20
คะแนน
4.3 เรื่ องรำว/สื่ อควำมหมำย
20
คะแนน
4.4 ควำมประณี ต สวยงำม
20
คะแนน
4.5 เสร็ จทันเวลำ
10
คะแนน
5. เกณฑ์ กำรตัดสิน
คณะกรรมกำรตัดสิ น คัดเลือกผูท้ ี่ได้คะแนนตำมเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80-100 ได้รับรำงวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทอง
ร้อยละ 70-79
ได้รับรำงวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญเงิน
ร้อยละ 60-69
ได้รับรำงวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทองแดง
ได้ต่ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับรำงวัลเกียรติบตั ร เว้นแต่กรรมกำรจะเห็นเป็ นอย่ำงอื่น
กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็ นสิ้นสุ ด
6. คณะกรรมกำรกำรแข่ งขัน จำนวน 3 คน
6.1 คุณสมบัตขิ องคณะกรรมกำร
6.1.1 เป็ นครู กำรศึกษำพิเศษ หรื อผูท้ ี่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถเกี่ยวกับกำรศึกษำพิเศษ เป็ นอย่ำงดี
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 เป็ นศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ
6.1.3 เป็ นครู ที่จดั กำรเรี ยนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้ศิลปะ
6.2 ข้ อควรคำนึง
6.2.1 กรรมกำรต้องไม่ตดั สิ นในกรณี สถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน
6.2.2 กรรมกำรที่มำจำกครู ผสู ้ อนควรแต่งตั้งให้ตดั สิ นในระดับชั้นที่ทำกำรสอน
6.2.3 กรรมกำรควรมำจำกสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึ กษำ ศู นย์กำรศึ กษำพิเศษ และหน่ วยงำนอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
6.2.4 กรรมกำรควรให้ขอ้ เสนอแนะเติ มเต็มให้กับนักเรี ยนที่ ได้รับกำรคัดเลื อ กเป็ นตัวแทนของ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ หรื อของภูมิภำค ในส่วนที่นกั เรี ยนยังไม่สำมำรถปฏิบตั ิได้เต็มที่
6.3 สถำนที่ พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม
หมำยเหตุ
ในกรณี ที่ มี ผูช้ นะล ำดับ สู ง สุ ด ได้ค ะแนนเท่ ำ กัน ให้พิ จ ำรณำเกณฑ์ก ำรให้ค ะแนนข้อ ที่ 4.1 ผูใ้ ดได้ค ะแนน
ข้อที่ 4.1 มำกกว่ำถือเป็ นผูช้ นะ แต่ถำ้ คะแนนข้อที่ 4.1 เท่ำกันอีก ให้ใช้วธิ ีจบั ฉลำก
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14. กำรประกวดกำรขับร้ องเพลงไทยลูกทุ่ง
1. คุณสมบัตผิ ้เู ข้ ำแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชั้น ป.1-6 ม.1-3 และ ม.4-6
1.2 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงกำรเห็น บกพร่ องทำงสติปัญญำ บกพร่ องทำงร่ ำงกำยฯ
บกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้ และออทิสติก
1.3 มีเอกสำรยืนยันควำมบกพร่ อง
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้ ำแข่ งขัน
2.1 แข่งขันเดี่ยว
2.2 แข่งขันแยกตำมประเภทควำมพิกำร
2.3 จำนวนผูเ้ ข้ำแข่งขัน ระดับชั้น ป.1-6 ทุกสังกัด
2.3.1 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงกำรเห็น จำนวน 1 คน
2.3.2 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ จำนวน 1 คน
2.3.3 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงร่ ำงกำยฯ จำนวน 1 คน
2.3.4 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้ จำนวน 1 คน
2.3.5 นักเรี ยนออทิสติก
จำนวน 1 คน
2.4 จำนวนผูเ้ ข้ำแข่งขัน ระดับชั้น ม.1-3 (เฉพำะโรงเรี ยนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ สังกัด สพฐ.
และ อปท. ที่เปิ ดสอนถึงชั้น ม.3)
2.4.1 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงกำรเห็น จำนวน 1 คน
2.4.2 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ จำนวน 1 คน
2.4.3 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงร่ ำงกำยฯ จำนวน 1 คน
2.4.4 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้ จำนวน 1 คน
2.4.5 นักเรี ยนออทิสติก
จำนวน 1 คน
2.5 จำนวนผูเ้ ข้ำแข่งขัน ระดับชั้น ม.1-3 ทุกสังกัดที่เปิ ดสอนถึงชั้น ม.6 (รวมโรงเรี ยนเอกชน)
2.5.1 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงกำรเห็น จำนวน 1 คน
2.5.2 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ จำนวน 1 คน
2.5.3 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงร่ ำงกำยฯ จำนวน 1 คน
2.5.4 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้ จำนวน 1 คน
2.5.5 นักเรี ยนออทิสติก
จำนวน 1 คน
2.6 จำนวนผูเ้ ข้ำแข่งขัน ระดับชั้น ม.4-6 ทุกสังกัด
2.6.1 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงกำรเห็น จำนวน 1 คน
2.6.2 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ จำนวน 1 คน
2.6.3 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงร่ ำงกำยฯ จำนวน 1 คน
2.6.4 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้ จำนวน 1 คน
2.6.5 นักเรี ยนออทิสติก
จำนวน 1 คน
3. วิธีดำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์ กำรแข่ งขัน
3.1 ส่งรำยชื่อนักเรี ยนผูเ้ ข้ำแข่งขันและชื่อครู ผฝู ้ ึ กสอน
3.2 เพลงไทยลูกทุ่ง ที่ผเู ้ ข้ำประกวดเลือกเองตำมควำมถนัด คนละ 1 เพลง
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3.3 ผูเ้ ข้ำประกวด ต้องนำเทป หรื อ ซี ดี เสี ย งดนตรี สำหรับประกอบกำรประกวดขับร้องมำเองในวัน
ประกวดแข่งขัน
3.4 ผูเ้ ข้ำแข่งขันแต่งกำยด้วยชุดนักเรี ยนเท่ำนั้น
4. เกณฑ์ กำรให้ คะแนน (100 คะแนน ) แบ่งเป็ น
4.1 กำรร้องเพลง
90 คะแนน
4.1.1 เทคนิคกำรใช้เสี ยง (พลังเสี ยง น้ ำเสี ยง) 40 คะแนน
4.1.2 จังหวะ ทำนอง
20 คะแนน
4.1.3 อักขระ เนื้อร้อง
15 คะแนน
4.1.4 ลีลำ ท่ำทำง อำรมณ์
15 คะแนน
4.2 ภำพรวม
10 คะแนน
4.2.1 บุคลิกภำพ
10 คะแนน
5. เกณฑ์ กำรตัดสิน
คณะกรรมกำรตัดสิ น คัดเลือกผูท้ ี่ได้คะแนนตำมเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80-100 ได้รับรำงวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทอง
ร้อยละ 70-79
ได้รับรำงวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญเงิน
ร้อยละ 60-69
ได้รับรำงวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทองแดง
ได้ต่ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับรำงวัลเกียรติบตั ร เว้นแต่กรรมกำรจะเห็นเป็ นอย่ำงอื่น
กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็ นสิ้นสุ ด
6. คณะกรรมกำรกำรแข่ งขัน จำนวน 3 คน
6.1 คุณสมบัตขิ องคณะกรรมกำร
6.1.1 เป็ นครู กำรศึกษำพิเศษ หรื อผูท้ ี่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถเกี่ยวกับกำรศึกษำพิเศษ เป็ นอย่ำงดี
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 เป็ นศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบงำนกำรศึกษำพิเศษ
6.1.3 เป็ นครู ที่จดั กำรเรี ยนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้ศิลปะ (วิชำดนตรี )
6.2 ข้ อควรคำนึง
6.2.1 กรรมกำรต้องไม่ตดั สิ นในกรณี สถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน
6.2.2 กรรมกำรที่มำจำกครู ผสู ้ อนควรแต่งตั้งให้ตดั สิ นในระดับชั้นที่ทำกำรสอน
6.2.3 กรรมกำรควรมำจำกสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึ กษำ ศู นย์กำรศึ กษำพิเศษ และหน่ วยงำนอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
6.2.4 กรรมกำรควรให้ขอ้ เสนอแนะเติ มเต็มให้กับนักเรี ยนที่ ได้รับกำรคัดเลื อกเป็ นตัวแทนของ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ หรื อของภูมิภำค ในส่วนที่นกั เรี ยนยังไม่สำมำรถปฏิบตั ิได้เต็มที่
6.3 สถำนที่ เป็ นห้องโล่งหรื อเวที ที่ไม่มีเสี ยงรบกวนจำกภำยนอก
หมำยเหตุ
ในกรณี ที่มีผูช้ นะลำดับสู งสุ ดได้คะแนนเท่ ำกัน ให้พิจำรณำเกณฑ์กำรให้คะแนนข้อที่ 4.1.1 ผูใ้ ดได้คะแนน
ข้อที่ 4.1.1 มำกกว่ำถือเป็ นผูช้ นะ แต่ถำ้ คะแนนข้อที่ 4.1.1 เท่ำกันอีก ให้ใช้วธิ ีจบั ฉลำก
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15. กำรแข่ งขันกำรเต้ นหำงเครื่องประกอบเพลง
1. คุณสมบัตผิ ้เู ข้ ำแข่ งขัน
1.1 นักเรี ยนระดับชั้น ป.1-6
1.2 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้
1.3 มีเอกสำรยืนยันควำมบกพร่ อง
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้ ำแข่ งขัน
2.1 แข่งขันเป็ นทีม ทีมละ 5-7 คน จะเป็ นชำยล้วนหรื อหญิงล้วน หรื อคละชำยหญิงก็ได้
2.2 นักเรี ยนที่มีควำมบกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้ ระดับชั้น ป.1-6 ทุกสังกัด
3. วิธีดำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์ กำรแข่ งขัน
3.1 ส่งรำยชื่อนักเรี ยนผูเ้ ข้ำแข่งขันและชื่อครู ผฝู ้ ึ กสอน
3.2 ผูเ้ ข้ำแข่งขันต้องพร้อมในสถำนที่แข่งขันก่อนกำรแข่งขันไม่นอ้ ยกว่ำ 10 นำที และผูเ้ ข้ำแข่งขันต้อง
อยูใ่ นสนำมแข่งขันครบทีม ตั้งแต่เริ่ มกำรแข่งขันจนถึงสิ้นสุดเวลำกำรแข่งขัน
3.3 ให้แต่ละทีมเตรี ยมเพลงมำเอง ไม่ อนุญำตให้ ใช้ ฉำกทุกชนิดในกำรแข่ งขัน (ฉำก หมำยถึง วัสดุหรือ
สิ่งก่ อสร้ ำงทีป่ ระกอบขึน้ เป็ นฉำก)
3.4 เวลำที่ใช้ในกำรแข่งขันไม่เกิน 7 นำที หำกใช้เวลำเกิน ตัดนำทีละ 1 คะแนน (หักจำกคะแนนรวม)
4. เกณฑ์ กำรให้ คะแนน คะแนนรวม 100 คะแนน โดยแบ่งเป็ น
4.1 กำรแต่งกำย
20
คะแนน
4.2 ควำมสวยงำม ลีลำ
25
คะแนน
4.3 ควำมพร้อมเพรี ยง
30
คะแนน
4.4 ควำมคิดริ เริ่ มสร้ำงสรรค์
25
คะแนน
5. เกณฑ์ กำรตัดสิน
คณะกรรมกำรตัดสิ น คัดเลือกผูท้ ี่ได้คะแนนตำมเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80-100 ได้รับรำงวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทอง
ร้อยละ 70-79
ได้รับรำงวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญเงิน
ร้อยละ 60-69
ได้รับรำงวัลเกียรติบตั รระดับเหรี ยญทองแดง
ได้ต่ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับรำงวัลเกียรติบตั ร เว้นแต่กรรมกำรจะเห็นเป็ นอย่ำงอื่น
กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็ นสิ้นสุ ด
6. คณะกรรมกำรกำรแข่ งขัน จำนวน 3 คน
6.1 คุณสมบัตขิ องคณะกรรมกำร
6.1.1 เป็ นครู กำรศึกษำพิเศษ หรื อผูท้ ี่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถเกี่ยวกับกำรศึกษำพิเศษ เป็ นอย่ำงดี
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 เป็ นศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบงำนกำรศึกษำพิเศษ
6.1.3 เป็ นครู ที่จดั กำรเรี ยนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้ศิลปะ (วิชำดนตรี หรื อนำฏศิลป์ )
6.2 ข้ อควรคำนึง
6.2.1 กรรมกำรต้องไม่ตดั สิ นในกรณี สถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน
6.2.2 กรรมกำรที่มำจำกครู ผสู ้ อนควรแต่งตั้งให้ตดั สิ นในระดับชั้นที่ทำกำรสอน
6.2.3 กรรมกำรควรมำจำกสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึ กษำ ศู นย์กำรศึ กษำพิเศษ และหน่ วยงำนอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
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6.2.4 กรรมกำรควรให้ขอ้ เสนอแนะเติ มเต็มให้กับนักเรี ยนที่ ได้รับกำรคัดเลื อกเป็ นตัวแทนของ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ หรื อของภูมิภำค ในส่วนที่นกั เรี ยนยังไม่สำมำรถปฏิบตั ิได้เต็มที่
6.3 สถำนที่ ห้องประชุมหรื อห้องอื่น ๆ ตำมควำมเหมำะสม
หมำยเหตุ
ในกรณี ที่มีผชู ้ นะลำดับสูงสุดได้คะแนนเท่ำกัน ให้พิจำรณำเกณฑ์กำรให้คะแนนข้อที่ 4.3 ผูใ้ ดได้คะแนนข้อที่ 4.3
มำกกว่ำถือเป็ นผูช้ นะ แต่ถำ้ คะแนนข้อที่ 4.3 เท่ำกันอีก ให้ใช้วธิ ีจบั ฉลำก
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แบบตรวจสอบเอกสำร/หลักฐำน กำรประกวด/แข่ งขันทักษะทำงวิชำกำร
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปี กำรศึกษำ 2559 กำรศึกษำพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
วันที.่ ............เดือน.........................พ.ศ.................ระดับ  เขตพืน้ ที่  ภูมิภำค
สถำนทีแ่ ข่ งขัน....................................................................จังหวัด............................
ชื่อ-สกุล....................................................................................................ชั้น..........................
โรงเรียน .......................................................................สั งกัด.................................................................
กิจกรรมทีแ่ ข่ งขัน ............................................................ ประเภท  เดี่ยว  ทีมจำนวน........คน
ประเภทควำมพิกำร
 บกพร่ องทำงกำรเห็น  บกพร่ องทำงกำรได้ยนิ  บกพร่ องทำงสติปัญญำ
 บกพร่ องทำงร่ ำงกำยฯ  บกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้  ออทิสติก
ต้ องแนบสำเนำเอกสำร/หลักฐำน ให้ แนบตำมทีก่ ำหนดในแต่ ละประเภทควำมพิกำร ดังนี้
 ใบรับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลของรัฐ หรื อ
สมุดประจำตัวคนพิกำร หรื อบัตรประจำตัวคนพิกำร
 ผลกำรคัดกรองตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิ กำร ปี 2556 (ประกำศคณะกรรมกำรพิจำรณำ
ให้คนพิกำรได้รับสิ ทธิ ช่วยเหลือทำงกำรศึกษำ เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีกำร กำรรับรองบุคคลของสถำนศึกษำ
ว่ำเป็ นคนพิกำร ฉบับปี พ.ศ.2556)
 ผลกำรวัดระดับ IQ สถำนพยำบำลของรัฐที่มีระดับ IQ ต่ำกว่ำ 70
 แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) (ครบสมบูรณ์ท้ งั 8 องค์ประกอบ) ปี กำรศึกษำ 2559
 เอกสำรอื่นที่เกี่ยวข้อง ระบุ.................................................................................
ลงชื่อ...........................................................ครู ผคู้ วบคุม
(............................................................)
วันที่............../......................./....................
ลงชื่อ...........................................................กรรมกำรผูต้ รวจสอบ
(..............................................................)
วันที่............/......................../....................
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