
 

 
 

ค ำช้ีแจง 
กำรประกวด แข่งขันทักษะทำงวิชำกำร  

งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
กำรศึกษำพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) 

 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร มีดังนี ้
 1.  กำรคัดเลือกตัวแทนในระดับเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 
      1.1  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ (สพป.) ด ำเนินกำรคัดเลือกตัวแทนนักเรียนพิกำร
เรียนรวม เพื่อประกวด แข่งขันในระดับประถมศึกษำ ของโรงเรียนทุกสังกัด รวมทั้งโรงเรียนขยำยโอกำส 
ทำงกำรศึกษำสังกัด สพฐ. และ อปท. ที่เปิดสอนถึงระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น โดยแบ่งตำมเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ 183 เขต 

      1.2  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ (สพม.) ด ำเนินกำรคัดเลือกตัวแทนนักเรียนพิกำร 
เรียนรวม เพื่อประกวด แข่งขันในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ยกเว้นโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำสังกัด 
สพฐ. และอปท. ที่เปิดสอนถึงระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น) และประกวด แข่งขันในระดับช้ันมัธยมศึกษำ 
ตอนปลำย ของโรงเรียนทุกสังกัด รวมทั้งโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ สังกัด สพฐ. และ อปท.  
ที่เปิดสอนถึงช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย โดยแบ่งตำมเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 183 เขต   
 

2.  กำรด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน  
    2.1  สพป. และ สพม. ทุกแห่ง จัดกำรแข่งขันในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยประสำนงำนกับ 

ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดน้ัน ๆ เพื่อวำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกัน   
2.2  สพป. และ สพม. ทุกแห่ง ส่งรำยช่ือนักเรียนที่เป็นตัวแทนของแต่ละเขตพื้นที่ที่ได้คะแนน

ระดับเหรียญทองล ำดับที่ 1 เท่ำนั้น ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม เพื่อเข้ำร่วมกำรแข่งขันในระดับภูมิภำค  
 2.3 รำยกำรแข่งขันที่มีกำรแข่งขันประเภททีมทุกกิจกรรม จะต้องเป็นนักเรียนที่มำจำกโรงเรียน
เดียวกัน  และครบจ ำนวนตำมประเภทของแต่ละกิจกรรม 
 2.4 กรณีนักเรียนที่มีช่ือเข้ำร่วมแข่งขันหลำยกิจกรรมในวัน และเวลำเดียวกัน ต้องสละสิทธ์ิ 
ให้เหลือเพียงกิจกรรมเดียว และต้องอยู่ในสนำมแข่งขันต้ังแต่เริ่มจนถึงสิ้นสุดเวลำกำรแข่งขัน 
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 3.  กำรเตรียมและกำรตรวจสอบเอกสำร หลักฐำนของผู้เข้ำแข่งขัน 
      โรงเรียนจัดกำรเรียนรวมที่จะส่งนักเรียนเข้ำแข่งขัน  ให้ครูที่น ำนักเรียนมำแข่งขันน ำเอกสำรฉบับจริง
พร้อมส ำเนำเอกสำรที่ผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นผู้รับรองควำมถูกต้องมำแสดงต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน 
ในทุกประเภทและทุกระดับ ตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับภูมิภำค และระดับชำติ ในวันที่เข้ำแข่งขัน   
โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันตรวจสอบเอกสารฉบับจริงและส าเนาคู่ฉบับ จากนั้นการรวบรวมหลักฐาน 
โดยให้เก็บเฉพาะส าเนาเท่านั้น  รำยละเอียดเอกสำร หลักฐำนของผู้เข้ำแข่งขันตำมประเภทควำมพิกำร มีดังนี ้

3.1  บุคคลท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น  
3.2  บุคคลท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน   
3.3  บุคคลท่ีมีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย หรือกำรเคลื่อนไหวหรือสุขภำพ 
3.4  บุคคลออทิสติก 
3.5  บุคคลท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้  
ให้แนบเอกสำร ข้อ 1) หรือ 2) หรือ 3) และ 4) 

1) สมุดประจ ำตัวคนพิกำร หรือ บัตรประจ ำตัวคนพิกำร 
2) ใบรับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลของรัฐ  
3)  ผลกำรคัดกรองตำมแบบคัดกรองคนพิกำรทำงกำรศึกษำที่แนบท้ำยประกำศ

คณะกรรมกำรพิจำรณำให้คนพิกำรได้รับสิทธิช่วยเหลือทำงกำรศึกษำ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำร กำรรับรอง
บุคคลของสถำนศึกษำว่ำเป็นคนพิกำร ฉบับปี พ.ศ.2556 พร้อมให้แนบส ำเนำวุฒิบัตรของผู้ด ำเนินกำรคัด
กรองที่ผ่ำนกำรอบรมผ ู ้ด ำเนินกำรคัดกรองตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ปี 2556 จ ำนวน 2 คน  
 
   4) แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) รำยละเอียดครบทั้ง 8 องค์ประกอบ  ในปีกำรศึกษำ
ปัจจุบัน  
  3.6  บุคคลท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ  

ให้แนบเอกสำร  ข้อ 1) หรือ 2) และ 3)  
1) สมุดประจ ำตัวคนพิกำร หรือ บัตรประจ ำตัวคนพิกำร 
2) ใบรับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลของรัฐ ที่ระบุระดับสติปัญญำ (IQ) ต่ ำกว่ำ 70   

          3) แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) รำยละเอียดครบทั้ง 8 องค์ประกอบ  ในปีกำรศึกษำ
ปัจจุบัน 

 
ท้ังนี้ หากพบว่าเอกสาร หลักฐานของผู้เข้าแข่งขัน และวุฒิบัตรของผู้ด าเนินการคัดกรองท่ีผ่าน

การอบรมผ ู ้ด าเนินการคัดกรองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2556  มีการปลอมแปลง แก้ไข 
เพ่ิมเติมเอกสารของทางราชการ จะด าเนินการทางวินัยและแจ้งความเอาผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสาร 
 

...................................................... 
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สรุปจ ำนวนกิจกรรมกำรประกวด แข่งขันทักษะวิชำกำร  
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 6๙ ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๒ 

กำรศึกษำพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จ ำนวนกิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย 
1.กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 3 24 
2.กลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 1 3 
3.กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 8 21 
4.กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 3 36 

รวม 15 84 
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รำยกำรประกวด แข่งขันทกัษะวิชำกำร  
งำนศิลปหตัถกรรมนกัเรยีน ครั้งที่ 6๙ ประจ ำปกีำรศึกษำ 256๒   

กำรศึกษำพเิศษ (โรงเรียนเรียนรวม) 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
 

ล ำดับที่ ชื่อกิจกรรม ระดับชั้น/คดัเลือกโดย ประเภท ประเภทควำมพิกำร หมำยเหตุ 

1 กำรแข่งขันกำรเล่ำนิทำน ป.1-6 ม.1-3 ม.1-3  เดี่ยว -บกพร่องทำงกำรเห็น แข่งขัน 

  สพป. สพป. สพม.   -บกพร่องทำงสติปัญญำ แยกประเภท 

       -บกพร่องทำงร่ำงกำยฯ ควำมพิกำร 

     
 

 
-บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

15 กิจกรรม
ย่อย 

       - ออทิสติก  

2 กำรแข่งขันนักอ่ำนข่ำว ป.1-6 - -  เดี่ยว -บกพร่องทำงกำรเห็น แข่งขัน 

 รุ่นเยำว์ สพป.     -บกพร่องทำงสติปัญญำ แยกประเภท 

       -บกพร่องทำงร่ำงกำยฯ ควำมพิกำร 

       -บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 5 กิจกรรมย่อย 

       -ออทิสติก  

3 กำรแข่งขันกำรจัดท ำ ป. 4-6 ม.1-3 ม.1-3 ม.4-6 ทีม -บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 4 กิจกรรมย่อย 

 หนังสือเล่มเล็ก สพป. สพป. สพม. สพม. (3 คน)   

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
 

ล ำดับที่ ชื่อกิจกรรม ระดับชั้น/คดัเลือกโดย ประเภท ประเภทควำมพิกำร หมำยเหตุ 

4 กำรประกวดมำรยำท ป.1-6 - -  ทีม -บกพร่องทำงกำรได้ยิน แข่งขัน 

 งำมอย่ำงไทย สพป.    (2 คน) -บกพร่องทำงสติปัญญำ แยกประเภท 

       -บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ควำมพิกำร 

     
 

 
 

3  กิจกรรม
ย่อย 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
 

ล ำดับที่ ชื่อกิจกรรม ระดับชั้น/คดัเลือกโดย ประเภท ประเภทควำมพิกำร หมำยเหตุ 

5 กำรแข่งขันกำรท ำอำหำร ป.1-6 - - - ทีม -บกพร่องทำงสติปัญญำ  แข่งขัน 

  สพป.    (3 คน) -บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ แยกประเภท 

        ควำมพิกำร 

        2 กิจกรรมย่อย 

6 กำรแข่งขันกำร ป.1-6 - - - ทีม -บกพร่องทำงสติปัญญำ  แข่งขัน 

 ประดิษฐ์งำนใบตอง สพป.    (3 คน) -บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ แยกประเภท 

 ประเภทบำยศร ี       ควำมพิกำร 

 ปำกชำม       2 กิจกรรมย่อย 

7 กำรแข่งขัน ป.1-6 - - - ทีม -บกพร่องทำงสติปัญญำ  แข่งขัน 

 กำรประดิษฐ์ของใช้ สพป.    (3 คน) -บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ แยกประเภท 

 จำกเศษวัสดุเหลือใช้       ควำมพิกำร 

        2 กิจกรรมย่อย 

8 กำรแข่งขัน ป.1-6 - - - ทีม -บกพร่องทำงสติปัญญำ  แข่งขัน 

 กำรประดิษฐ์ของเล่น สพป.    (3 คน) -บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ แยกประเภท 

 จำกเศษวัสดุเหลือใช้       ควำมพิกำร 

        2 กิจกรรมย่อย 

9 กำรแข่งขันกำรร้อยมำลัย ป.1-6 - - - ทีม -บกพร่องทำงสติปัญญำ  แข่งขัน 

 ดอกไม้สด สพป.    (3 คน) -บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ แยกประเภท 

        ควำมพิกำร 

        2 กิจกรรมย่อย 

10 กำรแข่งขันกำรวำดภำพ ป.1-6 ม.1-3 ไม่ก ำหนดระดับชั้น ทีม -บกพร่องทำงสติปัญญำ แข่งขัน 

 ด้วยโปรแกรม  Paint สพป. สพป. สพม. (2 คน) -บกพร่องทำงร่ำงกำยฯ แยกประเภท 

       -บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ควำมพิกำร 

        6 กิจกรรมย่อย 

11 กำรแข่งขัน ป.1-6 - - - ทีม -บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 1 กิจกรรมย่อย 

 กำรจัดสวนถำดแบบชื้น สพป.    (3 คน)   

12 กำรแข่งขัน ป.1-6 - - - ทีม -บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 1 กิจกรรมย่อย 

 กำรจัดสวนถำดแบบแห้ง สพป.    (3 คน)   
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
 

ล ำดับที่ ชื่อกิจกรรม ระดับชั้น/คดัเลือกโดย ประเภท ประเภทควำมพิกำร หมำยเหตุ 

13 กำรแข่งขัน ป.1-6 ม.1-3 ม.1-3 - เดี่ยว -บกพร่องทำงกำรได้ยิน แข่งขัน 

 กำรวำดภำพระบำยสี สพป. สพป. สพม.   -บกพร่องทำงสติปัญญำ แยกประเภท 

       -บกพร่องทำงร่ำงกำยฯ ควำมพิกำร 

     
 

 -บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 
15 กิจกรรม
ย่อย 

       -ออทิสติก  

14 กำรประกวดกำรขับร้อง ป.1-6 ม.1-3 ม.1-3 ม.4-6 เดี่ยว -บกพร่องทำงกำรเห็น แข่งขัน 

 เพลงไทยลูกทุ่ง สพป. สพป. สพม. สพม.  -บกพร่องทำงสติปัญญำ แยกประเภท 

       -บกพร่องทำงร่ำงกำยฯ ควำมพิกำร 

 
 

   
 

 -บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 
20 กิจกรรม
ย่อย 

       -ออทิสติก  

15 กำรแข่งขันกำรเต้น ป.1-6 - - - ทีม -บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 1 กิจกรรมย่อย 

 หำงเครื่องประกอบเพลง 
สพป.    (5-7 

คน)   
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
 

1. กำรแข่งขันกำรเล่ำนิทำน 
1.  คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 

1.1  นักเรียนระดับชั้น ป.1-6  และ  ม.1-3  
  1.2  นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น บกพร่องทำงสติปัญญำ บกพร่องทำงร่ำงกำยฯ    
                              บกพร่องทำงกำรเรียนรู้  และออทิสติก 

 1.3  มีเอกสำรและหลักฐำนยืนยันตำมประเภทควำมพิกำร 
2.  ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 

2.1  แข่งขันเดี่ยว 
2.2  แข่งขันแยกประเภทควำมพิกำรและแยกตำมระดับชั้น 

  2.3  จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
   2.3.1 ระดับชั้น ป. 1-6   ทุกสังกัด 

        2.3.1.1  นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น   จ ำนวน     1     คน  
        2.3.1.2  นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ  จ ำนวน     1     คน  
        2.3.1.3  นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยฯ    จ ำนวน     1     คน  
        2.3.1.4  นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้   จ ำนวน     1     คน  
        2.3.1.5  นักเรียนออทิสติก     จ ำนวน     1     คน 

   2.3.2 ระดับชั้น ม. 1-3 (เฉพำะโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ สังกัด สพฐ.  และ อปท.  
                                            ที่เปิดสอนถึงชั้น ม.3) 

        2.3.2.1  นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น   จ ำนวน     1     คน  
        2.3.2.2  นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ  จ ำนวน     1     คน  
        2.3.2.3  นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยฯ    จ ำนวน     1     คน  
        2.3.2.4  นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้   จ ำนวน     1     คน  
        2.3.2.5  นักเรียนออทิสติก     จ ำนวน     1     คน 

   2.3.3 ระดับชั้น ม. 1-3  ทุกสังกัดที่เปิดสอนถึงชั้น ม.6 (รวมโรงเรียนเอกชน) 
        2.3.3.1  นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น   จ ำนวน     1     คน  
        2.3.3.2  นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ  จ ำนวน     1     คน  
        2.3.3.3  นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยฯ    จ ำนวน     1     คน  
        2.3.3.4  นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้   จ ำนวน     1     คน  
        2.3.3.5  นักเรียนออทิสติก     จ ำนวน     1     คน 

3.  วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 
  3.1  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยรับรำยงำนตัวส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนให้แก่คณะกรรมกำรตัดสิน 
  3.2   ผูเ้ข้ำแข่งขันส่งชื่อเรื่องและบทนิทำน จ ำนวน 3 ชุด ให้แก่คณะกรรมกำรตัดสิน ณ จุดแข่งขัน 
  3.3  ผู้เข้ำแข่งขันจับฉลำกล ำดับกำรแข่งขัน 
  3.4  เวลำในกำรแข่งขัน 5-7 นำที หำกผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขันใช้เวลำน้อยหรือเกินเวลำที่ก ำหนด  
                              ให้ตัดคะแนนนำทีละ 1 คะแนน แต่ไม่เกิน 5 คะแนน (หักจำกคะแนนรวม) 
  3.5  กำรแต่งกำย ให้แต่งกำยด้วยชุดนักเรียนเท่ำนั้น  
  3.6   ผูเ้ข้ำแข่งขันต้องติดป้ำยชื่อ – สกุล  โรงเรียน  จังหวัดและสังกัดให้ชัดเจนตลอดกำรแข่งขัน (น ำมำเอง)  
  3.7  ไม่อนุญำตให้ใช้ฉำกทุกชนิดในกำรแข่งขัน (ฉำก หมำยถึง วัสดุหรือสิ่งก่อสร้ำงที่ประกอบขึ้น 
                              เป็นฉำก)  
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4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน  (100  คะแนน)    แบ่งเป็น 
  4.1  เน้ือเรื่อง         35  คะแนน 
                     4.1.1  เน้ือเรื่องมีควำมน่ำสนใจ เหมำะสมกับวัย    15 คะแนน 
                     4.1.2  รูปแบบกำรเล่ำเรื่อง กำรน ำเสนอ                10 คะแนน 
                     4.1.3  ข้อคิดจำกเรื่องที่เล่ำ                          10 คะแนน 
       4.2 ควำมคล่องแคล่วด้ำนกำรใช้ภำษำ      60  คะแนน 
                  4.2.1  ใช้ภำษำถูกต้อง ค ำศัพท์ โครงสร้ำง ค ำสันธำน 

         และควำมเหมำะสมกับระดับชั้น     20 คะแนน 
                  4.2.2  ควำมสำมำรถด้ำนกำรออกเสียง                         20 คะแนน 
                  4.2.3  กำรใช้น้ ำเสียง และอำรมณ์สอดคล้องกับเน้ือเรื่อง  20 คะแนน 
      4.3  ใช้เวลำตำมที่ก ำหนด           5 คะแนน 

5.  เกณฑ์กำรตัดสิน   
คณะกรรมกำรตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตำมเกณฑ์  ดังน้ี 

ร้อยละ  80-100       ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ   70-79       ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ   60-69       ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ต่ ำกว่ำร้อยละ  60        ได้รับเกียรติบัตรผู้เข้ำร่วมแข่งขัน   
กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด 

6.  คณะกรรมกำรตัดสิน  จ ำนวน  3  คน 
             6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตัดสิน 

6.1.1 เป็นครูกำรศึกษำพิเศษ  หรือผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเก่ียวกับกำรศึกษำพิเศษ เป็นอย่ำงดี  
    จำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

6.1.2 เป็นศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ 
6.1.3 เป็นครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

             6.2 ข้อควรค ำนึง  
6.2.1 กรรมกำรต้องไม่ตัดสินให้คะแนน ในกรณีสถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน 
6.2.2 กรรมกำรที่มำจำกครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท ำกำรสอน 
6.2.3 กรรมกำรควรมำจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ และหน่วยงำนอ่ืนที่ 

    เก่ียวข้อง 
6.2.4 กรรมกำรควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นตัวแทนของเขต 

     พื้นที่ หรือของภูมิภำค ในส่วนที่นักเรียนยังไม่สำมำรถปฏิบัติได้เต็มที่            
             6.3 สถำนที่  เป็นที่โล่ง  หรือเวที  หรือห้อง ที่ไม่มีเสียงรบกวนจำกภำยนอก 

7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ 
7.1  ผู้ที่ได้คะแนนระดับเหรียญทองล ำดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) จำกกำรแข่งขันระดับ   
      ภูมิภำคจะได้เป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันในระดับชำติ  

              7.2  ในกรณีที่มีผู้ชนะล ำดับสูงสุดได้คะแนนเท่ำกัน ให้พิจำรณำเกณฑ์กำรให้คะแนนข้อแรก ผู้ใดได้คะแนน 
                              ข้อแรกสูงกว่ำถือเป็นผู้ชนะ หำกได้คะแนนเท่ำกันอีกให้พิจรณำข้อถัดไป และหำกได้คะแนนเท่ำกัน 
                              ทุกข้อให้กำรตัดสินของคณะกรรมกำรเป็นที่สิ้นสุด 
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2. กำรแข่งขันนักอ่ำนข่ำวรุ่นเยำว์  
 1.  คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 

1.1 นักเรียนระดับชั้น ป.1-6  
   1.2 นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น บกพร่องทำงสติปัญญำ บกพร่องทำงร่ำงกำยฯ  
         บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ และออทิสติก     

 1.3 มีเอกสำรและหลักฐำนยืนยันตำมประเภทควำมพิกำร 
2.  ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 

2.1  แข่งขันเดี่ยว 
  2.2  แข่งขันแยกประเภทควำมพิกำร  
  2.3  จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน ระดับประถมศึกษำทุกสังกัด 
   2.3.1 นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น   จ ำนวน  1  คน 
   2.3.2 นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ จ ำนวน  1  คน 
   2.3.3 นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยฯ จ ำนวน  1  คน 
   2.3.4 นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ จ ำนวน  1  คน   
   2.3.5 นักเรียนออทิสติก     จ ำนวน  1  คน 

3.  วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 
  3.1 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยรับรำยงำนตัวส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนให้แก่คณะกรรมกำรตัดสิน 
  3.2 คณะกรรมกำรเป็นผู้เตรียมเน้ือหำในกำรอ่ำนข่ำว 
  3.3 คณะกรรมกำรเป็นผู้ก ำหนดเวลำที่ใช้ในกำรแข่งขัน ตำมควำมเหมำะสม 
  3.4 ผู้เข้ำแข่งขันจับฉลำกล ำดับกำรแข่งขัน 

3.5  ผูเ้ข้ำแข่งขันต้องติดป้ำยชื่อ – สกุล  โรงเรียน  จังหวัดและสังกัดให้ชัดเจนตลอดกำรแข่งขัน (น ำมำเอง)  
4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน  (100  คะแนน)  แบ่งเป็น 

4.1  อักขรวิธี ( อ่ำนผิด 1 ครั้ง  หัก  1 คะแนน)   40  คะแนน 
  4.1.1  ควำมถูกต้องตำมหลักเกณฑ์กำรออกเสียง  10  คะแนน 
  4.1.2 กำรออกเสียง /ร/, /ล/   10  คะแนน 
  4.1.3 กำรออกเสียงค ำควบกล้ ำ   10  คะแนน 
 4.1.4 กำรออกเสียงตรงค ำ    10  คะแนน 

4.2  ลีลำกำรน ำเสนอ     30  คะแนน 
  4.2.1 วรรคตอน     10  คะแนน 
  4.2.2 จังหวะและน้ ำหนักค ำและข้อควำม  10  คะแนน 
  4.2.3 กำรรักษำควำมในบท      5  คะแนน 
  4.2.4 ควำมเหมำะสมกับเน้ือหำ     5  คะแนน 
4.3 ควำมชัดเจน       20 คะแนน 
  4.3.1 กำรออกเสียงค ำ    10  คะแนน 

4.3.2 ไม่มีเสียงสอดแทรก (เสียงลมที่พ่นออกมำทำงจมูก/ปำก  
        หรือเสียงที่เกิดจำกควำมบกพร่องของอวัยวะประดิษฐ์เสียง) 10  คะแนน 

 4.4 เสียง      10  คะแนน 
   4.4.1 ลักษณะโดยธรรมชำติและคุณภำพเสียง     5  คะแนน 
   4.4.2 กำรเปล่งเสียง (ระดับเสียง)     5  คะแนน 

5.  เกณฑ์กำรตัดสิน   
คณะกรรมกำรตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตำมเกณฑ์  ดังน้ี 

ร้อยละ  80-100       ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ   70-79       ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ   60-69       ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ต่ ำกว่ำร้อยละ  60        ได้รับเกียรติบัตรผู้เข้ำร่วมแข่งขัน   
กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด 
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6. คณะกรรมกำรกำรตัดสิน  จ ำนวน  3  คน 
                6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตัดสิน 

      6.1.1 เป็นครูกำรศึกษำพิเศษ  หรือผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเก่ียวกับกำรศึกษำพิเศษ เป็นอย่ำงดี            
              จำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
      6.1.2 เป็นศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ 
      6.1.3 เป็นครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

               6.2 ข้อควรค ำนึง 
6.2.1 กรรมกำรต้องไม่ตัดสินให้คะแนน ในกรณีสถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน 
6.2.2 กรรมกำรที่มำจำกครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท ำกำรสอน 
6.2.3 กรรมกำรควรมำจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ และหน่วยงำนอ่ืน  

              ที่เก่ียวข้อง 
          6.2.4 กรรมกำรควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นตัวแทนของ 
                                      เขตพื้นที่ หรือของภูมิภำค ในส่วนที่นักเรียนยังไม่สำมำรถปฏิบัติได้เต็มที่          
  6.3  สถำนที่  ห้องที่ไม่มีเสียงรบกวน   

7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ 
7.1  ผู้ที่ได้คะแนนระดับเหรียญทองล ำดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) จำกกำรแข่งขันระดับ   
      ภูมิภำคจะได้เป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันในระดับชำติ  

              7.2  ในกรณีที่มีผู้ชนะล ำดับสูงสุดได้คะแนนเท่ำกัน ให้พิจำรณำเกณฑ์กำรให้คะแนนข้อแรก ผู้ใดได้คะแนน 
                              ข้อแรกสูงกว่ำถือเป็นผู้ชนะ หำกได้คะแนนเท่ำกันอีกให้พิจรณำข้อถัดไป และหำกได้คะแนนเท่ำกัน 
                              ทุกข้อให้กำรตัดสินของคณะกรรมกำรเป็นที่สิ้นสุด 
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3. กำรแข่งขันกำรจัดท ำหนังสือเล่มเล็ก 

1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 
1.1  นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6   ม. 1-3  และ ม. 4-6 

  1.2  นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 
 1.3  มีเอกสำรและหลักฐำนยืนยันตำมประเภทควำมพิกำร 

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
2.1  แข่งขันเป็นทีม ทีมละ  3  คน  จะเป็นชำยล้วนหรือหญิงล้วน หรือคละชำยหญิงก็ได้  

  2.2  แข่งขันแยกระดับช้ัน ดังน้ี 
   2.2.1  ระดับชั้น ป. 4-6  ทุกสังกัด   
   2.2.2  ระดับชั้น ม. 1-3 (เฉพำะโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ สังกัด สพฐ.  และ อปท.  ที่
เปิดสอนถึงชั้น ม.3)   
   2.2.3  ระดับชั้น ม. 1-3  ทุกสังกัด ทุกสังกัดที่เปิดสอนถึงชั้น ม.6 (รวมโรงเรียนเอกชน) 
   2.2.4  ระดับชั้น ม. 4-6  ทุกสังกัด จ ำนวน  3  คน 

3. วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 
  3.1  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยรับรำยงำนตัวส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนให้แก่คณะกรรมกำรตัดสิน 
  3.2  ผู้เข้ำแข่งขันต้องพร้อมในสถำนที่แข่งขันก่อนกำรแข่งขันไม่น้อยกว่ำ  10  นำที และผู้เข้ำแข่งขันต้อง
อยู่ในสนำมแข่งขันครบทีม ตั้งแต่เริ่มกำรแข่งขันจนถึงสิ้นสุดเวลำกำรแข่งขัน 
  3.3  กรอบเรื่องคณะกรรมกำรจะแจ้งให้ทรำบในวันแข่งขัน  
  3.4  รูปแบบของหนังสือเล่มเล็ก 
 3. 4.1  ใช้กระดำษ 100  ปอนด์  ขนำด  A4  พับครึ่ง 
 3. 4.2  ใช้สีไม้เท่ำนั้น 
 3. 4.3  เน้ือหำไม่น้อยกว่ำ   6  หน้ำ 
 3. 4.4  เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเองหรือดัดแปลงมำจำกเรื่องที่มีอยู่เดิมก็ได้ ตำมกรอบเรื่องที่คณะกรรมกำร
แจ้งให้ทรำบ   
 3. 4.5  ขนำดและรูปแบบของตัวอักษรมีขนำดโตพอสมควรเหมำะแก่วัย 
 3. 4.6  มีภำพประกอบระบำยสีสวยงำม 
  3.5  ห้ำมไม่ให้ผู้แข่งขันจัดท ำผลงำนมำล่วงหน้ำ โดยผู้เข้ำแข่งขันน ำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรแข่งขันให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนแข่งขัน 
  3.6  ผลงำนของนักเรียนที่เข้ำแข่งขันทั้งหมดจะไม่ส่งคืน  
  3.7  ก ำหนดเวลำ 6 ชั่วโมง 
  3.8  อุปกรณ์ในกำรจัดท ำให้ผู้เข้ำแข่งขันจัดเตรียมมำเอง 

3.9   ผู้เข้ำแข่งขันต้องติดป้ำยชื่อ – สกุล  โรงเรียน  จังหวัดและสังกัดให้ชัดเจนตลอดกำรแข่งขัน (น ำมำเอง)  
4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน  (100  คะแนน) แบ่งเป็น   

      4.1  กำรวำงแผน  ท ำโครงร่ำงงำนเขียนได้เหมำะสมเป็นระบบ   10  คะแนน 
     4.2  ควำมสวยงำมของรูปเล่ม    15  คะแนน 
      4.3  เน้ือหำสำระ                    20  คะแนน 
      4.4  ขนำดตัวอักษร     10  คะแนน 
                 4.5  ภำพประกอบสวยงำมและเหมำะสมกับเรื่อง   15  คะแนน 
     4.6  ภำษำถูกต้องเหมำะสมกับระดับของผู้จัดท ำ   20  คะแนน 
      4.7  ชื่อเรื่องสัมพันธ์กับเน้ือเรื่อง    10  คะแนน 
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5.  เกณฑ์กำรตัดสิน   
คณะกรรมกำรตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตำมเกณฑ์  ดังน้ี 

ร้อยละ  80-100      ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ   70-79       ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ   60-69       ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ต่ ำกว่ำร้อยละ  60        ได้รับเกียรติบัตรผู้เข้ำร่วมแข่งขัน   

                       กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด 
6. คณะกรรมกำรตัดสิน  จ ำนวน  3  คน 

           6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตัดสิน 
                        6.1.1  เป็นครูกำรศึกษำพิเศษ  หรือผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเก่ียวกับกำรศึกษำพิเศษ เป็นอย่ำงดี  

        จำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
                        6.1.2  เป็นศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ 
                       6.1.3  เป็นครูผู้สอนกลุม่สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
                6.2 ข้อควรค ำนึง 
                     6.2.1  กรรมกำรต้องไม่ตัดสินให้คะแนน ในกรณีสถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน 
                      6.2.2  กรรมกำรที่มำจำกครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท ำกำรสอน 

                  6.2.3  กรรมกำรควรมำจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ และหน่วยงำนอ่ืน 
                           ที่เก่ียวข้อง 

         6.2.4 กรรมกำรควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นตัวแทนของ  
                                      เขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือของภูมิภำค ในส่วนที่นักเรียนยังไม่สำมำรถปฏิบัติได้เต็มที่            
               6.3 สถำนที่ พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม 

7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ 
7.1  ผู้ที่ได้คะแนนระดับเหรียญทองล ำดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) จำกกำรแข่งขันระดับ   
      ภูมิภำคจะได้เป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันในระดับชำติ  

              7.2  ในกรณีที่มีผู้ชนะล ำดับสูงสุดได้คะแนนเท่ำกัน ให้พิจำรณำเกณฑ์กำรให้คะแนนข้อแรก ผู้ใดได้คะแนน 
                              ข้อแรกสูงกว่ำถือเป็นผู้ชนะ หำกได้คะแนนเท่ำกันอีกให้พิจรณำข้อถัดไป และหำกได้คะแนนเท่ำกัน 
                              ทุกข้อให้กำรตัดสินของคณะกรรมกำรเป็นที่สิ้นสุด 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศกึษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

 

4. กำรประกวดมำรยำทงำมอย่ำงไทย 

    1.คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 
   1.1 นักเรียนระดับช้ัน ป.1-6 

                    1.2 นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน  บกพร่องทำงสติปัญญำ  และบกพร่องทำงกำรเรียนรู้  
 1.3 มีเอกสำรและหลักฐำนยืนยันตำมประเภทควำมพิกำร 

 2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
      2.1 แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 2 คน (ประกอบด้วยนักเรียนชำย 1 คน และนักเรียนหญิง 1 คน)   
         2.2 ระดับของผู้เข้ำแข่งขัน  ระดับชั้น ป. 1-6 ทุกสังกัด 

 2.3 แข่งขันแยกประเภทควำมพิกำร 
   2.3.1 นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน   จ ำนวน  2  คน 

2.3.2 นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ   จ ำนวน  2  คน 
   2.3.3 นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้   จ ำนวน  2  คน 
 3. วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 
  3.1 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยรับรำยงำนตัวส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนให้แก่คณะกรรมกำรตัดสิน 

3.2 ผู้เข้ำแข่งขันต้องพร้อมในสถำนที่แข่งขันก่อนกำรแข่งขันไม่น้อยกว่ำ  10  นำที และผู้เข้ำแข่งขันต้อง
อยู่ในสนำมแข่งขันครบทีม ตั้งแต่เริ่มกำรแข่งขันจนถึงสิ้นสุดเวลำกำรแข่งขัน 
       3.3 ประกวด 2 ประเภท คือ กำรกรำบแบบเบญจำงคประดิษฐ์  และกำรไหว้ผู้ใหญ่ในท่ำยืนและน่ัง 
  3.4 แต่งกำยด้วยชุดนักเรียน  

3.5  ผูเ้ข้ำแข่งขันต้องติดป้ำยชื่อ – สกุล โรงเรียน  จังหวัดและสังกัดให้ชัดเจนตลอดกำรแข่งขัน (น ำมำเอง)  
3.6 ใช้เกณฑ์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 

 4. เกณฑ์กำรให้คะแนน (100  คะแนน ) แบ่งเป็น 
   4.1 ควำมถูกต้องและสวยงำม   50 คะแนน 
   4.2 ควำมพร้อมเพรียง    25 คะแนน 
  4.3 บุคลิกภำพ     25 คะแนน 

  5.  เกณฑ์กำรตัดสิน   
                    คณะกรรมกำรตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตำมเกณฑ์  ดังน้ี 

ร้อยละ  80-100      ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ   70-79       ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ   60-69       ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ต่ ำกว่ำร้อยละ  60        ได้รับเกียรติบัตรผู้เข้ำร่วมแข่งขัน   
กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด 

  6. คณะกรรมกำรกำรตัดสิน  จ ำนวน  3  คน 
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตัดสิน 
       6.1.1 เป็นครูกำรศึกษำพิเศษ  หรือผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเก่ียวกับกำรศึกษำพิเศษ เป็นอย่ำงดี  
               จำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
       6.1.2 เป็นศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ 
       6.1.3 เป็นครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
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  6.2 ข้อควรค ำนึง 
       6.2.1 กรรมกำรต้องไม่ตัดสินให้คะแนน ในกรณีสถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน 
       6.2.2 กรรมกำรที่มำจำกครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท ำกำรสอน 
       6.2.3 กรรมกำรควรมำจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ และหน่วยงำนอ่ืน 
               ที่เก่ียวข้อง 

        6.2.4 กรรมกำรควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นตัวแทนของ 
                                      เขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือของภูมิภำค ในส่วนที่นักเรียนยังไม่สำมำรถปฏิบัติได้เต็มที่            

6.3 สถำนที่  พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม 
7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ 

7.1  ผู้ที่ได้คะแนนระดับเหรียญทองล ำดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) จำกกำรแข่งขันระดับ   
      ภูมิภำคจะได้เป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันในระดับชำติ  

              7.2  ในกรณีที่มีผู้ชนะล ำดับสูงสุดได้คะแนนเท่ำกัน ให้พิจำรณำเกณฑ์กำรให้คะแนนข้อแรก ผู้ใดได้คะแนน 
                              ข้อแรกสูงกว่ำถือเป็นผู้ชนะ หำกได้คะแนนเท่ำกันอีกให้พิจรณำข้อถัดไป และหำกได้คะแนนเท่ำกัน 
                              ทุกข้อให้กำรตัดสินของคณะกรรมกำรเป็นที่สิ้นสุด 



 

 

งำนศิลปหัตถกรรม นักเรียนครั้งที่ 69 ปีกำรศึกษำ 2562     กลุ่ม กำรศึกษำพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)   หน้ำ 15  
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
 

5.  กำรแข่งขันกำรท ำอำหำร 

1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 

  1.2 นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ และบกพร่องทำงกำรเรียนรู้  
 1.3 มีเอกสำรและหลักฐำนยืนยันตำมประเภทควำมพิกำร 

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
2.1  แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 3 คน  จะเป็นชำยล้วนหรือหญิงล้วน หรือคละชำยหญิงก็ได้  

  2.2  จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน  ระดับชั้น ป.1-6  ทุกสังกัด 
    2.3  แข่งขันแยกประเภทควำมพิกำร 

   2.3.1 นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ   จ ำนวน  3  คน 
2.3.2 นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ จ ำนวน  3  คน 

3.  วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 
  3.1 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยรับรำยงำนตัวส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนให้แก่คณะกรรมกำรตัดสิน 
  3.2 ผู้เข้ำแข่งขันต้องพร้อมในสถำนที่แข่งขันก่อนกำรแข่งขันไม่น้อยกว่ำ  10  นำที และผู้เข้ำแข่งขันต้อง
อยู่ในสนำมแข่งขันครบทีม ตั้งแต่เริ่มกำรแข่งขันจนถึงสิ้นสุดเวลำกำรแข่งขัน 
  3.3  ส่งเอกสำรให้คณะกรรมกำรตัดสิน  จ ำนวน  3  ชุด  ก่อนกำรแข่งขัน  ข้อมูลประกอบด้วย  แนวควำมคิด   
ควำมเป็นมำของอำหำร   เครื่องปรุง  วิธีกำรท ำ  เคล็ดลับควำมอร่อย  จ ำนวนผู้รับประทำน รำคำทุนและรำคำจ ำหน่ำย 
ประโยชน์ที่ได้รับ และภำพประกอบเพื่อกำรเผยแพร่ 
  3.4  สิ่งที่เตรียมมำล่วงหน้ำได้ เช่น เครื่องปรุง ถำดใส่อำหำร อุปกรณ์ในกำรประกอบอำหำร 

3.5  จัดท ำอำหำรคำว (อำหำรจำนเดียว) และอำหำรหวำน อย่ำงละ  1  ชนิด 
  3.6  กำรท ำอำหำรคำวและอำหำรหวำนให้ปฏิบัติในเวลำแข่งขันทุกขั้นตอน  

3.7  เวลำที่ใช้ในกำรแข่งขัน  3 ชั่วโมง 
  3.8  เตรียมผลงำนส ำหรับน ำเสนอคณะกรรมกำรตัดสิน จ ำนวน 1 ชุด    

  3.9  จัดท ำป้ำยแสดงกำรคิดรำคำทุน  และรำคำจ ำหน่ำยให้ชัดเจนไว้ที่โต๊ะที่จัดแสดงผลงำน (น ำมำเอง) 
3.10  ผูเ้ข้ำแข่งขันต้องติดป้ำยชื่อ – สกุล  โรงเรียน  จังหวัดและสังกัดให้ชัดเจนตลอดกำรแข่งขัน (น ำมำเอง)  

4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน  (100  คะแนน)  แบ่งเป็น 
  4.1   เตรียมวัสดุ  อุปกรณ์  เหมำะสมกับกำรใช้งำน  10   คะแนน 
  4.2   มีกระบวนกำรท ำงำนเป็นทีม     5  คะแนน 
  4.3   ปฏิบัติงำนถูกต้องตำมขั้นตอน     5   คะแนน 

4.4   ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์    10   คะแนน 
4.4   ลักษณะและกำรตกแต่งอำหำรให้น่ำรับประทำน        10   คะแนน 

  4.5   รสชำติของอำหำร      20   คะแนน 
  4.6   ถูกหลักโภชนำกำรและอนำมัย    10   คะแนน 
  4.7   งำนเสร็จทันเวลำที่ก ำหนด    10   คะแนน 
  4.8   กำรจัดเก็บ  ท ำควำมสะอำดอุปกรณ์และสถำนที่    5   คะแนน 
  4.9   ควำมประหยัดและคุ้มค่ำเหมำะสมกับต้นทุนและรำคำจ ำหน่ำย   5   คะแนน 
  4.10  กำรน ำเสนอผลงำนของนักเรียน    10   คะแนน 
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5.  เกณฑ์กำรตัดสิน   
คณะกรรมกำรตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตำมเกณฑ์  ดังน้ี 

ร้อยละ  80-100      ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ   70-79       ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ   60-69       ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ต่ ำกว่ำร้อยละ  60        ได้รับเกียรติบัตรผู้เข้ำร่วมแข่งขัน   
กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด 

6. คณะกรรมกำรตัดสิน จ ำนวน  3  คน 
               6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตัดสิน 

       6.1.1 เป็นครูกำรศึกษำพิเศษ  หรือผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเก่ียวกับกำรศึกษำพิเศษ เป็นอย่ำงดี  
               จำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
       6.1.2 เป็นศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ 
       6.1.3 เป็นครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี (กลุ่มวิชำคหกรรม) 

              6.2 ข้อควรค ำนึง 
      6.2.1 กรรมกำรต้องไม่ตัดสินให้คะแนน ในกรณีสถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน 
      6.2.2 กรรมกำรที่มำจำกครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท ำกำรสอน 
      6.2.3 กรรมกำรควรมำจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ และหน่วยงำนอ่ืน 
              ที่เก่ียวข้อง 

       6.2.4 กรรมกำรควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นตัวแทนของ 
                                     เขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือของภูมิภำค ในส่วนที่นักเรียนยังไม่สำมำรถปฏิบัติได้เต็มที่            
             6.3 สถำนที่      ห้องประชุมหรืออำคำรอเนกประสงค์  

7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ 
7.1  ผู้ที่ได้คะแนนระดับเหรียญทองล ำดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) จำกกำรแข่งขันระดับ   
      ภูมิภำคจะได้เป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันในระดับชำติ  

              7.2  ในกรณีที่มีผู้ชนะล ำดับสูงสุดได้คะแนนเท่ำกัน ให้พิจำรณำเกณฑ์กำรให้คะแนนข้อแรก ผู้ใดได้คะแนน 
                              ข้อแรกสูงกว่ำถือเป็นผู้ชนะ หำกได้คะแนนเท่ำกันอีกให้พิจรณำข้อถัดไป และหำกได้คะแนนเท่ำกัน 
                              ทุกข้อให้กำรตัดสินของคณะกรรมกำรเป็นที่สิ้นสุด 
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6. กำรแข่งขันกำรประดิษฐ์งำนใบตอง ประเภทบำยศรีปำกชำม 

 1.  คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 

              1.2 นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ  และบกพร่องทำงกำรเรียนรู้  
 1.3 มีเอกสำรและหลักฐำนยืนยันตำมประเภทควำมพิกำร 

2.   ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
2.1 แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 3 คน  จะเป็นชำยล้วนหรือหญิงล้วน หรือคละชำยหญิงก็ได้  

  2.2 จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน  ระดับชั้น ป.1-6 ทุกสังกัด 
2.3 แข่งขันแยกประเภทควำมพิกำร  

    2.3.1 นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ   จ ำนวน  3  คน 
   2.3.2 นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ จ ำนวน  3  คน 

3.  วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 
  3.1 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยรับรำยงำนตัวส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนให้แก่คณะกรรมกำรตัดสิน 

3.2 ผู้เข้ำแข่งขันต้องพร้อมในสถำนที่แข่งขันก่อนกำรแข่งขันไม่น้อยกว่ำ  10  นำที และผู้เข้ำแข่งขันต้อง
อยู่ในสนำมแข่งขันครบทีม ตั้งแต่เริ่มกำรแข่งขันจนถึงสิ้นสุดเวลำกำรแข่งขัน 
  3.3 ผู้เข้ำแข่งขันต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับกำรประดิษฐ์พำนบำยศรีปำกชำมมำให้พร้อมก่อน 
กำรแข่งขัน 
  3.4 ห้ำมตัดหรือประกอบตกแต่งอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรประดิษฐ์มำก่อนกำรแข่งขัน (หำกกรรมกำรตัดสิน
ตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ออกจำกกำรแข่งขันทันที) 
  3.5 ห้ำมใช้โฟมและพลำสติกเป็นองค์ประกอบ 
  3.6 ขนำดของปำกชำม มีเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่เกิน 20 เซนติเมตร 
  3.7 เวลำที่ใช้ในกำรแข่งขัน  3  ชั่วโมง 

  3.8 จัดท ำป้ำยแสดงกำรคิดรำคำทุน  และรำคำจ ำหน่ำยให้ชัดเจนไว้ที่โต๊ะที่จัดแสดงผลงำน (น ำมำเอง) 
3.9  ผูเ้ข้ำแข่งขันต้องติดป้ำยชื่อ – สกุล  โรงเรียน  จังหวัดและสังกัดให้ชัดเจนตลอดกำรแข่งขัน (น ำมำเอง)  

4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน  (100  คะแนน) แบ่งเป็น  
  4.1 เตรียมวัสดุ  อุปกรณ์  เหมำะสมกับกำรใช้งำน   10   คะแนน 
  4.2 มีกระบวนกำรท ำงำนเป็นทีม      5   คะแนน 
  4.3 ปฏิบัติงำนถูกต้องตำมขั้นตอน      5   คะแนน 
  4.4 ผลงำนถูกต้อง สมบูรณ์ มีรูปทรงและขนำดเหมำะสม     10   คะแนน 
  4.5 ควำมประณีตสวยงำม      15   คะแนน 
  4.6 กำรตกแต่งเครื่องบูชำครบถ้วน     10   คะแนน 
  4.7 ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์      15    คะแนน 
  4.8 ควำมประหยัดและคุ้มค่ำเหมำะสมกับต้นทุนและรำคำจ ำหน่ำย    5   คะแนน 

4.9 กำรจัดเก็บ  ท ำควำมสะอำดอุปกรณ์และสถำนที่       5   คะแนน 
4.10 ท ำงำนเสร็จภำยในเวลำที่ก ำหนด     10   คะแนน 

  4.11 กำรน ำเสนอผลงำนของนักเรียน     10   คะแนน 
5.  เกณฑ์กำรตัดสิน   

คณะกรรมกำรตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตำมเกณฑ์  ดังน้ี 
ร้อยละ  80-100       ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ   70-79       ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ   60-69       ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ต่ ำกว่ำร้อยละ  60        ได้รับเกียรติบัตรผู้เข้ำร่วมแข่งขัน   
กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด 
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6. คณะกรรมกำรตัดสิน  จ ำนวน  3  คน 
  6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตัดสิน 

6.1.1 เป็นครูกำรศึกษำพิเศษ  หรือผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเก่ียวกับกำรศึกษำพิเศษ เป็นอย่ำงดี  
         จำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
6.1.2 เป็นศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ 
6.1.3 เป็นครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  (กลุ่มวิชำคหกรรม) 

              6.2 ข้อควรค ำนึง 
      6.2.1   กรรมกำรต้องไม่ตัดสินให้คะแนน ในกรณีสถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน 
      6.2.2   กรรมกำรที่มำจำกครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท ำกำรสอน 
      6.2.3   กรรมกำรควรมำจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ และหน่วยงำนอ่ืน 
                ทีเ่ก่ียวข้อง 

       6.2.4   กรรมกำรควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นตัวแทนของ 
                                       เขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือของภูมิภำค ในส่วนที่นักเรียนยังไม่สำมำรถปฏิบัติได้เต็มที่            
                 6.3 สถำนที่  ห้องประชุมหรืออำคำรเอนกประสงค์  

7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ 
7.1  ผู้ที่ได้คะแนนระดับเหรียญทองล ำดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) จำกกำรแข่งขันระดับ   
      ภูมิภำคจะได้เป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันในระดับชำติ  

              7.2  ในกรณีที่มีผู้ชนะล ำดับสูงสุดได้คะแนนเท่ำกัน ให้พิจำรณำเกณฑ์กำรให้คะแนนข้อแรก ผู้ใดได้คะแนน 
                              ข้อแรกสูงกว่ำถือเป็นผู้ชนะ หำกได้คะแนนเท่ำกันอีกให้พิจรณำข้อถัดไป และหำกได้คะแนนเท่ำกัน 
                              ทุกข้อให้กำรตัดสินของคณะกรรมกำรเป็นที่สิ้นสุด 
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7.  กำรแข่งขันกำรประดิษฐ์ของใช้จำกเศษวัสดุเหลือใช้ 

1.  คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 

              1.2 นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ  และบกพร่องทำงกำรเรียนรู้   
 1.3 มีเอกสำรและหลักฐำนยืนยันตำมประเภทควำมพิกำร 

2.   ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
2.1 แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 3 คน (จะเป็นชำยล้วนหรือหญิงล้วน หรือคละชำยหญิงก็ได้)  

  2.2 ระดับชั้นผู้เข้ำแข่งขัน   ประถมศึกษำปีที่ 1-6 ทุกสังกัด 
2.3 แข่งขันแยกประเภทควำมพิกำร 

    2.3.1 นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ   จ ำนวน  3  คน 
2.3.2 นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ จ ำนวน  3  คน 

3.   วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 
  3.1 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยรับรำยงำนตัวส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนให้แก่คณะกรรมกำรตัดสิน 

3.2  ผู้เข้ำแข่งขันต้องพร้อมในสถำนที่แข่งขันก่อนกำรแข่งขันไม่น้อยกว่ำ  10  นำที และผู้เข้ำแข่งขัน  
ต้องอยู่ในสนำมแข่งขันครบทีม ตั้งแต่เริ่มกำรแข่งขันจนถึงสิ้นสุดเวลำกำรแข่งขัน 
  3.3  ส่งเอกสำรให้คณะกรรมกำรตัดสิน  จ ำนวน  3  ชุด  ก่อนกำรแข่งขัน  ข้อมูลประกอบด้วย  แนวควำมคิด   
ควำมเป็นมำ  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้  ขั้นตอนกำรท ำ รำคำทุนและรำคำจ ำหน่ำย ประโยชน์ที่ได้รับ และภำพประกอบเพื่อกำรเผยแพร่ 

     3.4  วัสดุที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้ผู้เข้ำแข่งขันจัดเตรียมมำให้พร้อม 
  3.5  ไม่อนุญำตให้ผู้เข้ำแข่งขัน  เจำะ  ตัด  ตกแต่งวัสดุที่จะน ำมำใช้ประดิษฐ์ก่อนกำรแข่งขัน   
(หำกกรรมกำรตัดสินตรวจพบจะถูกตดัสิทธิ์ออกจำกกำรแข่งขันทนัที) 
  3.6  ประดิษฐ์ของใช้จำกวัสดุเหลือใช้ไม่จ ำกัดชนิด  รูปแบบอิสระ และสำมำรถน ำไปใช้ได้จริง 
        3.7  เวลำที่ใช้ในกำรแข่งขัน  3  ชั่วโมง 

  3.8  จัดท ำป้ำยแสดงกำรคิดรำคำทุน  และรำคำจ ำหน่ำยให้ชัดเจนไว้ที่บริเวณที่แสดงผลงำน (น ำมำเอง) 
3.9   ผูเ้ข้ำแข่งขันต้องติดป้ำยชื่อ – สกุล  โรงเรียน  จังหวัดและสังกัดให้ชัดเจนตลอดกำรแข่งขัน (น ำมำเอง)  

4.   เกณฑ์กำรให้คะแนน  (100  คะแนน) แบ่งเป็น 
  4.1   เตรียมวัสดุ  อุปกรณ์  เหมำะสมกับกำรใช้งำน   10    คะแนน 
  4.2   มีกระบวนกำรท ำงำนเป็นทีม       5   คะแนน 
  4.3   ปฏิบัติงำนถูกต้องตำมขั้นตอน       5    คะแนน 

4.4   ควำมคิดสร้ำงสรรค์      10     คะแนน 
  4.5   ควำมประณีต   คงทน   สวยงำม     20    คะแนน 

4.6   ประโยชน์กำรใช้งำน      20   คะแนน 
  4.7  งำนเสร็จทันเวลำที่ก ำหนด     10    คะแนน 
  4.8   กำรจัดเก็บ  ท ำควำมสะอำดอุปกรณ์และสถำนที่     5    คะแนน 

4.9   ควำมประหยัดและคุ้มค่ำเหมำะสมกับต้นทุนและรำคำจ ำหน่ำย      5    คะแนน 
  4.10  กำรน ำเสนอผลงำนของนักเรียน                10    คะแนน 

5.  เกณฑ์กำรตัดสิน   
คณะกรรมกำรตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตำมเกณฑ์  ดังน้ี 

ร้อยละ  80-100       ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ   70-79       ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ   60-69       ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ต่ ำกว่ำร้อยละ  60        ได้รับเกียรติบัตรผู้เข้ำร่วมแข่งขัน   
กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด 
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6. คณะกรรมกำรตัดสิน  จ ำนวน  3  คน 
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตัดสิน 

6.1.1 เป็นครูกำรศึกษำพิเศษ  หรือผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเก่ียวกับกำรศึกษำพิเศษ เป็นอย่ำงดี  
        จำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
6.1.2 เป็นศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ 
6.1.3 เป็นครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  กลุ่มวิชำกำรงำนอำชีพ 

                6.2 ข้อควรค ำนึง 
       6.2.1 กรรมกำรต้องไม่ตัดสินให้คะแนน ในกรณีสถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน 
       6.2.2 กรรมกำรที่มำจำกครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท ำกำรสอน 
       6.2.3 กรรมกำรควรมำจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ และหน่วยงำนอ่ืน 
               ที่เก่ียวข้อง 

        6.2.4 กรรมกำรควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นตัวแทนของ  
                                      เขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือของภูมิภำค ในส่วนที่นักเรียนยังไม่สำมำรถปฏิบัติได้เต็มที่            
              6.3 สถำนที่    ห้องที่ไม่มีเสียงรบกวนจำกภำยนอก  

7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ 
7.1  ผู้ที่ได้คะแนนระดับเหรียญทองล ำดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) จำกกำรแข่งขันระดับ   
      ภูมิภำคจะได้เป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันในระดับชำติ  

              7.2  ในกรณีที่มีผู้ชนะล ำดับสูงสุดได้คะแนนเท่ำกัน ให้พิจำรณำเกณฑ์กำรให้คะแนนข้อแรก ผู้ใดได้คะแนน    
                              ข้อแรกสูงกว่ำถือเป็นผู้ชนะ หำกได้คะแนนเท่ำกันอีกให้พิจรณำข้อถัดไป และหำกได้คะแนนเท่ำกัน 
                              ทุกข้อให้กำรตัดสินของคณะกรรมกำรเป็นที่สิ้นสุด 
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8. กำรแข่งขันกำรประดิษฐ์ของเล่นจำกเศษวัสดุเหลือใช้ 

1.  คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 

              1.2 นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ  และบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 
 1.3 มีเอกสำรและหลักฐำนยืนยันตำมประเภทควำมพิกำร 

2.   ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
2.1 แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 3 คน  (จะเป็นชำยล้วนหรือหญิงล้วน หรือคละชำยหญิงก็ได้) 

  2.2 ระดับของผู้เข้ำแข่งขัน   ระดับชั้น ป.1-6 ทุกสังกัด 
2.3 แข่งขันแยกประเภทควำมพิกำร  

   2.3.1 นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ จ ำนวน  3  คน 
2.3.2 นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ จ ำนวน  3  คน 

3.   วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 
  3.1 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยรับรำยงำนตัวส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนให้แก่คณะกรรมกำรตัดสิน 

  3.2 ผู้เข้ำแข่งขันต้องพร้อมในสถำนที่แข่งขันก่อนกำรแข่งขันไม่น้อยกว่ำ  10  นำที และผู้เข้ำแข่งขันต้อง
อยู่ในสนำมแข่งขันครบทีม ตั้งแต่เริ่มกำรแข่งขันจนถึงสิ้นสุดเวลำกำรแข่งขัน  
      3.3 ส่งเอกสำรให้คณะกรรมกำรตัดสิน  จ ำนวน  3  ชุด  ก่อนกำรแข่งขัน  ข้อมูลประกอบด้วย  แนวควำมคิด   
ควำมเป็นมำ  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้  ขั้นตอนกำรท ำ รำคำทุนและรำคำจ ำหน่ำย ประโยชน์ที่ได้รับ และภำพประกอบเพื่อกำรเผยแพร่ 

     3.4 วัสดุที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้ผู้เข้ำแข่งขันจัดเตรียมมำให้พร้อม 
  3.5 ไม่อนุญำตให้ผู้เข้ำแข่งขัน  เจำะ  ตัด  ตกแต่งวัสดุที่จะน ำมำใช้ประดิษฐ์ก่อนกำรแข่งขัน  (หำก
กรรมกำรตัดสินตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ออกจำกกำรแข่งขันทนัที) 
  3.6 ประดิษฐ์ของเล่นจำกวัสดุเหลือใช้ไม่จ ำกัดชนิด  รูปแบบอิสระ และสำมำรถน ำไปเล่นได้จริง 
        3.7 เวลำที่ใช้ในกำรแข่งขัน  3  ชั่วโมง 

  3.8 จัดท ำป้ำยแสดงกำรคิดรำคำทุน  และรำคำจ ำหน่ำยให้ชัดเจนไว้ที่บริเวณที่แสดงผลงำน (น ำมำเอง) 
3.9  ผูเ้ข้ำแข่งขันต้องติดป้ำยชื่อ – สกุล  โรงเรียน  จังหวัดและสังกัดให้ชัดเจนตลอดกำรแข่งขัน (น ำมำเอง)  

4.   เกณฑ์กำรให้คะแนน (100 คะแนน) แบ่งเป็น 
  4.1 เตรียมวัสดุ  อุปกรณ์  เหมำะสมกับกำรใช้งำน    10    คะแนน 
  4.2 มีกระบวนกำรท ำงำนเป็นทีม       5   คะแนน 
  4.3 ปฏิบัติงำนถูกต้องตำมขั้นตอน       5    คะแนน 

4.4 ควำมคิดสร้ำงสรรค์       10     คะแนน 
  4.5 ควำมประณีต   คงทน   สวยงำม      20    คะแนน 

4.6 ประโยชน์ที่ได้จำกของเล่น      20   คะแนน 
  4.7 งำนเสร็จทันเวลำที่ก ำหนด      10    คะแนน 
  4.8 กำรจัดเก็บ  ท ำควำมสะอำดอุปกรณ์และสถำนที่      5    คะแนน 

4.9 ควำมประหยัดและคุ้มค่ำเหมำะสมกับต้นทุนและรำคำจ ำหน่ำย      5    คะแนน 
  4.10 กำรน ำเสนอผลงำนของนักเรียน      10    คะแนน 

5.  เกณฑ์กำรตัดสิน   
คณะกรรมกำรตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตำมเกณฑ์  ดังน้ี 

ร้อยละ  80-100      ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ   70-79       ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ   60-69       ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ต่ ำกว่ำร้อยละ  60        ได้รับเกียรติบัตรผู้เข้ำร่วมแข่งขัน   
กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด 
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6. คณะกรรมกำรตัดสิน  จ ำนวน  3  คน 
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตัดสิน 

6.1.1 เป็นครูกำรศึกษำพิเศษ  หรือผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเก่ียวกับกำรศึกษำพิเศษ เป็นอย่ำงดี  
        จำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
6.1.2  เป็นศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ 
6.1.3  เป็นครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  (กลุ่มวิชำกำรงำนอำชีพ) 

             6.2 ข้อควรค ำนึง 
       6.2.1  กรรมกำรต้องไม่ตัดสินให้คะแนน ในกรณีสถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน 
      6.2.2  กรรมกำรที่มำจำกครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท ำกำรสอน 
       6.2.3  กรรมกำรควรมำจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ และหน่วยงำนอ่ืน 
                ที่เก่ียวข้อง 

        6.2.4  กรรมกำรควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นตัวแทนของ  
                                       เขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือของภูมิภำค ในส่วนที่นักเรียนยังไม่สำมำรถปฏิบัติได้เต็มที่            
              6.3 สถำนที่    พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม 

7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ 
7.1  ผู้ที่ได้คะแนนระดับเหรียญทองล ำดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) จำกกำรแข่งขันระดับ   
      ภูมิภำคจะได้เป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันในระดับชำติ  

              7.2  ในกรณีที่มีผู้ชนะล ำดับสูงสุดได้คะแนนเท่ำกัน ให้พิจำรณำเกณฑ์กำรให้คะแนนข้อแรก ผู้ใดได้คะแนน    
                              ข้อแรกสูงกว่ำถือเป็นผู้ชนะ หำกได้คะแนนเท่ำกันอีกให้พิจรณำข้อถัดไป และหำกได้คะแนนเท่ำกัน 
                              ทุกข้อให้กำรตัดสินของคณะกรรมกำรเป็นที่สิ้นสุด 
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9.  กำรแข่งขันกำรร้อยมำลัยดอกไม้สด 

1.  คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 
 1.1   นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 

  1.2   นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ  และบกพร่องทำงกำรเรียนรู้  
 1.3   มีเอกสำรและหลักฐำนยืนยันตำมประเภทควำมพิกำร 

2.   ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
2.1   แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 3 คน  จะเป็นชำยล้วนหรือหญิงล้วน หรือคละชำยหญิงก็ได้ 
2.2   แข่งขันแยกประเภทควำมพิกำร  

   2.3   จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน   ระดับชั้น ป.1-6 ทุกสังกัด 
2.3.1 นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ   จ ำนวน  3  คน 
2.3.2 นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ จ ำนวน  3  คน 

3.  วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 
  3.1   เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยรับรำยงำนตัวส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนให้แก่คณะกรรมกำรตัดสิน 
  3.2   ผู้เข้ำแข่งขันต้องพร้อมในสถำนที่แข่งขันก่อนกำรแข่งขันไม่น้อยกว่ำ  10  นำที และผู้เข้ำแข่งขัน
ต้องอยู่ในสนำมแข่งขันครบทีม ตั้งแต่เริ่มกำรแข่งขันจนถึงสิ้นสุดเวลำกำรแข่งขัน  
  3.3   ผู้เข้ำแข่งขันต้องจัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์ส ำหรับกำรร้อยมำลัยดอกไม้สดมำเอง  เตรียมให้ พร้อมก่อน 
กำรแข่งขัน 
  3.4  รูปแบบของมำลัยดอกไม้สด 

3.4.1  เป็นมำลัยข้อมือที่มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ  6  น้ิว  วัดจำกขอบด้ำนนอก 
 3.4.2  ใช้มำลัยซีกรัดตัวข้อต่อมำลัยกับอุบะ 
 3.4.3  ตัวมำลัยและส่วนประกอบของตัวมำลัยต้องท ำด้วยดอกไม้สดและวัสดุธรรมชำติเท่ำน้ัน 

3.5   ไม่อนุญำตให้ตัด ตกแต่งกลีบหรือส่วนประกอบอ่ืน ๆ มำก่อนกำรแข่งขัน  ยกเว้นดอกรักหรือดอกพุด  
  3.7   ห้ำมใช้โฟม  พลำสติก  เส้นลวดเป็นองค์ประกอบ 

3.8   เวลำที่ใช้ในกำรแข่งขัน  3  ชั่วโมง 
  3.9   จัดท ำป้ำยแสดงกำรคิดรำคำทุน  และรำคำจ ำหน่ำยให้ชัดเจนไว้ที่โต๊ะที่จัดแสดงผลงำน (น ำมำเอง) 

  3.10   ผู้เข้ำแข่งขันต้องติดป้ำยชื่อ – สกุล  โรงเรียน  จังหวัดและสังกัดให้ชัดเจนตลอดกำรแข่งขัน (น ำมำเอง)  
4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน (100  คะแนน)  แบ่งเป็น 

  4.1  เตรียมวัสดุ  อุปกรณ์  เหมำะสมกับกำรใช้งำน   10   คะแนน 
  4.2  มีกระบวนกำรท ำงำนเป็นทีม      5   คะแนน 
  4.3  ปฏิบัติงำนถูกต้องตำมขั้นตอน      5   คะแนน 
  4.4  ผลงำนถูกต้อง สมบูรณ์ มีรูปทรงและขนำดเหมำะสม     10   คะแนน 
  4.5  ควำมประณีตสวยงำม      20   คะแนน 
  4.6  ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์      20    คะแนน 
  4.7  ควำมประหยัดและคุ้มค่ำเหมำะสมกับต้นทุนและรำคำจ ำหน่ำย    5   คะแนน 

4.8  กำรจัดเก็บ  ท ำควำมสะอำดอุปกรณ์และสถำนที่       5   คะแนน 
4.9  ท ำงำนเสร็จภำยในเวลำที่ก ำหนด     10   คะแนน 

  4.10  กำรน ำเสนอผลงำนของนักเรียน     10   คะแนน 
5.  เกณฑ์กำรตัดสิน   

คณะกรรมกำรตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตำมเกณฑ์  ดังน้ี 
ร้อยละ  80-100      ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ   70-79       ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ   60-69       ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ต่ ำกว่ำร้อยละ  60        ได้รับเกียรติบัตรผู้เข้ำร่วมแข่งขัน   
กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด 
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6. คณะกรรมกำรตัดสิน  จ ำนวน  3  คน 
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตัดสิน 

6.1.1  เป็นครูกำรศึกษำพิเศษ  หรือผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเก่ียวกับกำรศึกษำพิเศษ เป็นอย่ำงดี  
         จำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
6.1.2  เป็นศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ 
6.1.3 เป็นครูผูส้อนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  (กลุ่มวิชำคหกรรม) 

               6.2 ข้อควรค ำนึง 
       6.2.1  กรรมกำรต้องไม่ตัดสินให้คะแนน ในกรณีสถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน 
       6.2.2  กรรมกำรที่มำจำกครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท ำกำรสอน 
       6.2.3  กรรมกำรควรมำจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ และหน่วยงำนอ่ืน 
                ที่เก่ียวข้อง 

         6.2.4  กรรมกำรควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นตัวแทนของ  
                                        เขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือของภูมิภำค ในส่วนที่นักเรียนยังไม่สำมำรถปฏิบัติได้เต็มที่            
               6.3 สถำนที่  พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม 

7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ 
7.1  ผู้ที่ได้คะแนนระดับเหรียญทองล ำดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) จำกกำรแข่งขันระดับ   
      ภูมิภำคจะได้เป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันในระดับชำติ  

              7.2  ในกรณีที่มีผู้ชนะล ำดับสูงสุดได้คะแนนเท่ำกัน ให้พิจำรณำเกณฑ์กำรให้คะแนนข้อแรก ผู้ใดได้คะแนน 
                              ข้อแรกสูงกว่ำถือเป็นผู้ชนะ หำกได้คะแนนเท่ำกันอีกให้พิจรณำข้อถัดไป และหำกได้คะแนนเท่ำกัน 
                              ทุกข้อให้กำรตัดสินของคณะกรรมกำรเป็นที่สิ้นสุด 
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10. กำรแข่งขันกำรวำดภำพด้วยโปรแกรม Paint 

 1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 
  1.1  นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 และนักเรียนระดับชั้น ม.1-3 (ขยำยโอกำส) 
 1.2  นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ ไม่จ ำกัดช่วงชั้น 

              1.3  นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ  บกพร่องทำงร่ำงกำยฯ และบกพร่องทำงกำรเรียนรู้  
 1.4  มีเอกสำรและหลักฐำนยืนยันตำมประเภทควำมพิกำร 

 2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
  2.1  แข่งขันทีม ทีมละ 2 คน (จะเป็นชำยล้วนหรือหญิงล้วน หรือคละชำยหญิงก็ได้) 
  2.2  ระดับของผู้เข้ำแข่งขัน   

2.2.1  ประถมศึกษำทุกสังกัด ป.1-ป.6 และมัธยมศึกษำตอนต้นโรงเรียนขยำยโอกำส 
ทำงกำรศึกษำ สังกัด สพฐ. และ อปท.  ที่เปิดสอนถึงชั้น ม.3 

2.2.2  มัธยมศึกษำตอนต้นทุกสังกัด (ยกเว้นมัธยมศึกษำตอนต้นโรงเรียนขยำยโอกำส 
ทำงกำรศึกษำ สังกัด สพฐ.) และมัธยมศึกษำตอนปลำยทุกสังกัด 
  2.3   แข่งขันแยกประเภทควำมพิกำร 
   2.3.1  นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ   จ ำนวน  2  คน 
   2.3.2  นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย ฯ  จ ำนวน  2  คน 
   2.3.3  นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้  จ ำนวน  2  คน 
 3. วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 
  3.1  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยรับรำยงำนตัวส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนให้แก่คณะกรรมกำรตัดสิน 

  3.2  ผู้เข้ำแข่งขันต้องพร้อมในสถำนที่แข่งขันก่อนกำรแข่งขันไม่น้อยกว่ำ  10  นำที และผู้เข้ำแข่งขัน 
ต้องอยู่ในสนำมแข่งขันครบทีม ตั้งแต่เริ่มกำรแข่งขันจนถึงสิ้นสุดเวลำกำรแข่งขัน 
      3.3  โปรแกรมวำดภำพที่ใช้ในกำรแข่งขัน ได้แก่ โปรแกรม Paint 
      3.4  คอมพิวเตอร์ที่ใช้แข่งขัน ต้องรองรับระบบปฏิบัติกำร Windows 2007 ไม่มีกำรเชื่อมโยงระบบ 
เครือข่ำย โดยเด็ดขำด 
     3.5  หัวข้อเรื่องที่ใช้ในกำรแข่งขันให้คณะกรรมกำรตัดสิน ก ำหนด 6 เรื่อง แล้วให้ตัวแทนนักเรียน 
จับฉลำกในวันแข่งขัน เพียง 1 เรื่อง  
             3.6  เวลำที่ใช้ในกำรแข่งขัน  3   ชั่วโมง 
      3.7  ผูเ้ข้ำแข่งขันต้องติดป้ำยชื่อ – สกุล  โรงเรียน  จังหวัดและสังกัดให้ชัดเจนตลอดกำรแข่งขัน (น ำมำเอง)  
 4.เกณฑ์กำรให้คะแนน (100 คะแนน)  แบ่งเป็น 
   4.1  ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์     20 คะแนน 
  4.2  ควำมสวยงำม      20 คะแนน 
  4.3  กระบวนกำรท ำงำนเป็นทีม    20 คะแนน 
  4.4  ควำมถูกต้องและควำมสมบูรณ์ของเน้ือหำ   20 คะแนน 
  4.5  เทคนิคและกำรจัดองค์ประกอบของผลงำน   20 คะแนน 

5.  เกณฑ์กำรตัดสิน   
คณะกรรมกำรตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตำมเกณฑ์  ดังน้ี 

ร้อยละ  80-100       ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ   70-79       ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ   60-69       ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ต่ ำกว่ำร้อยละ  60        ได้รับเกียรติบัตรผู้เข้ำร่วมแข่งขัน   
กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด 
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 6. คณะกรรมกำรตัดสิน  จ ำนวน 3 คน 
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตัดสิน 

6.1.1  เป็นครูกำรศึกษำพิเศษ  หรือผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเก่ียวกับกำรศึกษำพิเศษ เป็นอย่ำงดี  
         จำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
6.1.2 เป็นศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ 
6.1.3 เป็นครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี (วิชำคอมพิวเตอร์) 

               6.2 ข้อควรค ำนึง 
6.2.1 กรรมกำรต้องไม่ตัดสินให้คะแนน ในกรณีสถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน 
6.2.2 กรรมกำรที่มำจำกครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท ำกำรสอน 
6.2.3 กรรมกำรควรมำจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ และหน่วยงำนอ่ืน 

 ที่เก่ียวข้อง 
        6.2.4  กรรมกำรควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นตัวแทนของ  
                                 เขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือของภูมิภำค ในส่วนที่นักเรียนยังไม่สำมำรถปฏิบัติได้เต็มที่            

              6.3 สถำนที่   ห้องที่ไม่มีเสียงรบกวนจำกภำยนอก (ห้องคอมพิวเตอร์) 
7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ 

7.1  ผู้ที่ได้คะแนนระดับเหรียญทองล ำดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) จำกกำรแข่งขันระดับ   
      ภูมิภำคจะได้เป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันในระดับชำติ  

              7.2  ในกรณีที่มีผู้ชนะล ำดับสูงสุดได้คะแนนเท่ำกัน ให้พิจำรณำเกณฑ์กำรให้คะแนนข้อแรก ผู้ใดได้คะแนน 
                              ข้อแรกสูงกว่ำถือเป็นผู้ชนะ หำกได้คะแนนเท่ำกันอีกให้พิจรณำข้อถัดไป และหำกได้คะแนนเท่ำกัน 
                              ทุกข้อให้กำรตัดสินของคณะกรรมกำรเป็นที่สิ้นสุด 
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11. กำรแข่งขันกำรจัดสวนถำดแบบชื้น  

1.  คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 
1.1  นักเรียนระดับชั้น ป.1-6  

  1.2  นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้  
 1.3  มีเอกสำรและหลักฐำนยืนยันตำมประเภทควำมพิกำร 

2.   ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
       2.1  แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 3 คน  (จะเป็นชำยล้วนหรือหญิงล้วน หรือคละชำยหญิงก็ได้) 
  2.2  ระดับชั้นผู้เข้ำแข่งขัน  ประถมศึกษำปีที่ 1-6 ทุกสังกัด  

3.  วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 
  3.1  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยรับรำยงำนตัวส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนให้แก่คณะกรรมกำรตัดสิน 
                3.2  ผู้เข้ำแข่งขันต้องพร้อมในสถำนที่แข่งขันก่อนกำรแข่งขันไม่น้อยกว่ำ  10  นำที และผู้เข้ำแข่งขันต้อง
อยู่ในสนำมแข่งขันครบทีม ตั้งแต่เริ่มกำรแข่งขันจนถึงสิ้นสุดเวลำกำรแข่งขัน 
  3.3  ผู้เข้ำแข่งขันต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์กำรแข่งขันมำเอง  ได้แก่ 
   3.3.1  อุปกรณ์กำรเขียนแบบ  1  ชุด 
   3.3.2  พันธ์ุไม้  และวัสดุตกแต่งต้องมำจำกธรรมชำติ 
   3.3.3  ภำชนะที่ใช้จัด 
   3.3.4  ภำชนะฉีดน้ ำ 
  3.4  ให้ผู้เข้ำแข่งขันเขียนแบบกำรจัดสวนให้เสร็จก่อนลงมือจัด  โดยคณะกรรมกำรจัดเตรียมกระดำษ
เขียนแบบไว้ให้ทุกทีม  ห้ำมเขียนแบบมำล่วงหน้ำ 
  3.5  ลักษณะของภำชนะที่ใช้เป็นจำนรองกระถำงหรือถำดทรงกลมดินเผำ ชนิดเคลือบหรือไม่เคลือบก็ได้
ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง  11 – 15  น้ิว     

    3.6  พันธ์ุไม้และวัสดุประกอบ 
             3.6.1  เป็นพันธ์ุไม้ที่ใช้จัดสวนถำดแบบชื้น  ไม่ต่ ำกว่ำ  3  ชนิด 
            3.6.2  วัสดุประกอบ  เช่น  หิน  กรวด  ไม้  หรืออ่ืน ๆ ให้ค ำนึงถึงควำมหลำกหลำยไม่จ ำกัด
ควำมคิดสร้ำงสรรค์  (ย้อมสีได้) 
             3.6.3  วัสดุปลูก  มีควำมเหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตของพันธ์ุไม้ 

    3.7  อุปกรณ์ที่คณะกรรมกำรจัดให้ 
             3.7.1  โต๊ะ  เก้ำอ้ี  ทีมละ  1  ชุด 
             3.7.2  กระดำษเขียนแบบกำรจัดสวน 
  3.9   เวลำในกำรแข่งขัน  3  ชั่วโมง  (รวมเวลำที่ใช้เขียนแบบ)    

3.10   ผู้เข้ำแข่งขันต้องติดป้ำยชื่อ–สกุล  โรงเรียน  จังหวัดและสังกัดให้ชัดเจนตลอดกำรแข่งขัน (น ำมำเอง)  
4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน  (100  คะแนน) แบ่งเป็น   

  4.1   กำรเลือกใช้พันธ์ุไม้ และวัสดุอุปกรณ์   10    คะแนน 
  4.2   เขียนแบบ ถูกต้อง สมบูรณ์    10  คะแนน 
  4.2   มีกระบวนกำรท ำงำนเป็นทีม      5   คะแนน 
  4.3   ปฏิบัติงำนถูกต้องตำมขั้นตอน    10    คะแนน 

4.4   ควำมคิดสร้ำงสรรค์     10     คะแนน 
  4.5   ควำมประณีต           10   คะแนน 
  4.6   ควำมสมดุล      10  คะแนน 

4.7   กลมกลืนสวยงำม     10   คะแนน 
  4.8   งำนเสร็จทันเวลำที่ก ำหนด    10    คะแนน 
  4.9   กำรจัดเก็บ  ท ำควำมสะอำดอุปกรณ์และสถำนที่    5    คะแนน 
  4.10  กำรน ำเสนอผลงำนของนักเรียน    10    คะแนน 
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5.  เกณฑ์กำรตัดสิน   
คณะกรรมกำรตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตำมเกณฑ์  ดังน้ี 

ร้อยละ  80-100      ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ   70-79       ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ   60-69       ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ต่ ำกว่ำร้อยละ  60        ได้รับเกียรติบัตรผู้เข้ำร่วมแข่งขัน   

                            กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด 
6.  คณะกรรมกำรตัดสิน  จ ำนวน  3  คน 

6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตัดสิน 
6.1.1  เป็นครูกำรศึกษำพิเศษ  หรือผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเก่ียวกับกำรศึกษำพิเศษ เป็นอย่ำงดี  
         จำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
6.1.2 เป็นศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ 
6.1.3 เป็นครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี (กลุ่มกำรงำนอำชีพ) 

6.2 ข้อควรค ำนึง 
       6.2.1  กรรมกำรต้องไม่ตัดสินให้คะแนน ในกรณีสถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน 
       6.2.2  กรรมกำรที่มำจำกครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท ำกำรสอน 
       6.2.3  กรรมกำรควรมำจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ และหน่วยงำนอ่ืน 
                ที่เก่ียวข้อง 

       6.2.4  กรรมกำรควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นตัวแทนของ 
                                      เขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือของภูมิภำค ในส่วนที่นักเรียนยังไม่สำมำรถปฏิบัติได้เต็มที่            
                       6.3 สถำนที่     ห้องที่ไม่มีเสียงรบกวนจำกภำยนอก หรือ สถำนที่ที่เหมำะสม 

7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ 
7.1  ผู้ที่ได้คะแนนระดับเหรียญทองล ำดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) จำกกำรแข่งขันระดับ   
      ภูมิภำคจะได้เป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันในระดับชำติ  

              7.2  ในกรณีที่มีผู้ชนะล ำดับสูงสุดได้คะแนนเท่ำกัน ให้พิจำรณำเกณฑ์กำรให้คะแนนข้อแรก ผู้ใดได้คะแนน    
                              ข้อแรกสูงกว่ำถือเป็นผู้ชนะ หำกได้คะแนนเท่ำกันอีกให้พิจรณำข้อถัดไป และหำกได้คะแนนเท่ำกัน 
                              ทุกข้อให้กำรตัดสินของคณะกรรมกำรเป็นที่สิ้นสุด 
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12. กำรแข่งขันกำรจัดสวนถำดแบบแห้ง  
 

1.  คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 
1.1  นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 

  1.2  นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้  
 1.3  มีเอกสำรและหลักฐำนยืนยันตำมประเภทควำมพิกำร 

2.   ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
       2.1  แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 3 คน  (จะเป็นชำยล้วนหรือหญิงล้วน หรือคละชำยหญิงก็ได้) 
  2.2  ระดับชั้นผู้เข้ำแข่งขัน  ประถมศึกษำปีที่ 1-6 ทุกสังกัด  

3.  วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 
  3.1  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยรับรำยงำนตัวส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนให้แก่คณะกรรมกำรตัดสิน 
                3.2  ผู้เข้ำแข่งขันต้องพร้อมในสถำนที่แข่งขันก่อนกำรแข่งขันไม่น้อยกว่ำ  10  นำที และผู้เข้ำแข่งขัน  
ต้องอยู่ในสนำมแข่งขันครบทีม ตั้งแต่เริ่มกำรแข่งขันจนถึงสิ้นสุดเวลำกำรแข่งขัน 
  3.3  ผู้เข้ำแข่งขันต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์กำรแข่งขันมำเอง  ได้แก่ 
   3.3.1  อุปกรณ์กำรเขียนแบบ  1  ชุด 
   3.3.2  พันธ์ุไม้  และวัสดุตกแต่งต้องมำจำกธรรมชำติ 
   3.3.3  ภำชนะที่ใช้จัด 
   3.3.4  ภำชนะฉีดน้ ำ 
  3.4  ให้ผู้เข้ำแข่งขันเขียนแบบกำรจัดสวนให้เสร็จก่อนลงมือจัด  โดยคณะกรรมกำรจัดเตรียมกระดำษ
เขียนแบบไว้ให้ทุกทีม  ห้ำมเขียนแบบมำล่วงหน้ำ 
  3.5  ลักษณะของภำชนะที่ใช้เป็นจำนรองกระถำงหรือถำดทรงกลมดินเผำ ชนิดเคลือบหรือไม่เคลือบก็ได้
ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง  11–15 น้ิว     
         3.6  พันธ์ุไม้และวัสดุประกอบ 
             3.6.1  เป็นพันธ์ุไม้ที่ใช้จัดสวนถำดแบบแห้ง  ไม่ต่ ำกว่ำ  3  ชนิด 
            3.6.2  วัสดุประกอบ  เช่น  หิน  กรวด  ไม้  หรืออ่ืน ๆ ให้ค ำนึงถึงควำมหลำกหลำยไม่จ ำกัด
ควำมคิดสร้ำงสรรค์  (ย้อมสีได้) 
             3.6.3  วัสดุปลูก  มีควำมเหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตของพันธ์ุไม้ 

    3.7  อุปกรณ์ที่คณะกรรมกำรจัดให้ 
             3.7.1  โต๊ะ  เก้ำอ้ี  ทีมละ  1  ชุด 
             3.7.2  กระดำษเขียนแบบกำรจัดสวน 
  3.8  เวลำในกำรแข่งขัน  3  ชั่วโมง  (รวมเวลำที่ใช้เขียนแบบ)    

3.9  ผู้เข้ำแข่งขันต้องติดป้ำยชื่อ–สกุล  โรงเรียน  จังหวัดและสังกัดให้ชัดเจนตลอดกำรแข่งขัน (น ำมำเอง)  
4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน  (100  คะแนน ) แบ่งเป็น 

  4.1  กำรเลือกใช้พันธ์ุไม้ และวัสดุอุปกรณ์   10   คะแนน 
  4.2  เขียนแบบ ถูกต้อง สมบูรณ์    10 คะแนน 
  4.2  มีกระบวนกำรท ำงำนเป็นทีม      5  คะแนน 
  4.3  ปฏิบัติงำนถูกต้องตำมขั้นตอน    10   คะแนน 

4.4  ควำมคิดสร้ำงสรรค์     10    คะแนน 
  4.5  ควำมประณีต           10   คะแนน 
  4.6  ควำมสมดุล      10  คะแนน 

4.7  กลมกลืนสวยงำม     10   คะแนน 
  4.8  งำนเสร็จทันเวลำที่ก ำหนด    10   คะแนน 
  4.9  กำรจัดเก็บ  ท ำควำมสะอำดอุปกรณ์และสถำนที่    5   คะแนน 
  4.10  กำรน ำเสนอผลงำนของนักเรียน    10   คะแนน 
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5.  เกณฑ์กำรตัดสิน   
คณะกรรมกำรตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตำมเกณฑ์  ดังน้ี 

ร้อยละ  80-100      ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ   70-79       ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ   60-69       ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ต่ ำกว่ำร้อยละ  60        ได้รับเกียรติบัตรผู้เข้ำร่วมแข่งขัน   

                             กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด 
6. คณะกรรมกำรตัดสิน  จ ำนวน  3  คน 

            6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตัดสิน 
6.1.1  เป็นครูกำรศึกษำพิเศษ  หรือผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเก่ียวกับกำรศึกษำพิเศษ เป็นอย่ำงดี  
         จำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
6.1.2  เป็นศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ 
6.1.3  เป็นครูผู้สอนกลุม่สำระกำรเรียนกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี (กลุ่มกำรงำนอำชีพ) 

               6.2 ข้อควรค ำนึง 
       6.2.1  กรรมกำรต้องไม่ตัดสินให้คะแนน ในกรณีสถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน 
       6.2.2  กรรมกำรที่มำจำกครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท ำกำรสอน 
       6.2.3  กรรมกำรควรมำจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ และหน่วยงำนอ่ืน 
                ที่เก่ียวข้อง 

       6.2.4  กรรมกำรควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นตัวแทนของ 
                                      เขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือของภูมิภำค ในส่วนที่นักเรียนยังไม่สำมำรถปฏิบัติได้เต็มที่            
              6.3 สถำนที่       ห้องที่ไม่มีเสียงรบกวนจำกภำยนอก หรือ สถำนที่ที่เหมำะสม  

7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ 
7.1  ผู้ที่ได้คะแนนระดับเหรียญทองล ำดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) จำกกำรแข่งขันระดับ   
      ภูมิภำคจะได้เป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันในระดับชำติ  

              7.2  ในกรณีที่มีผู้ชนะล ำดับสูงสุดได้คะแนนเท่ำกัน ให้พิจำรณำเกณฑ์กำรให้คะแนนข้อแรก ผู้ใดได้คะแนน    
                              ข้อแรกสูงกว่ำถือเป็นผู้ชนะ หำกได้คะแนนเท่ำกันอีกให้พิจรณำข้อถัดไป และหำกได้คะแนนเท่ำกัน 
                              ทุกข้อให้กำรตัดสินของคณะกรรมกำรเป็นที่สิ้นสุด 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศลิปะ 
 

13. กำรแข่งขันกำรวำดภำพระบำยสี 
 1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 

    1.1   นักเรียนระดับชั้น ป. 1-6  และ ม.1-3 
  1.2   นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน บกพร่องทำงสติปัญญำ บกพร่องทำงร่ำงกำยฯ 
                        บกพร่องทำงกำรเรียนรู้  และออทิสติก 

 1.3 มีเอกสำรและหลักฐำนยืนยันตำมประเภทควำมพิกำร 
 2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
  2.1   แข่งขันเดี่ยว  

  2.2   ระดับชั้นผู้เข้ำแข่งขัน    
            2.2.1  ชั้น ป. 1-6  ทุกสังกัด 

            2.2.2 ชั้น ม. 1-3 (เฉพำะโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ สังกัด สพฐ.  และ อปท.  
                                                        ที่เปิดสอนถึงชั้น ม.3) 
             2.3.3  ชั้น ม. 1-3  ทุกสังกัดที่เปิดสอนถึงชั้น ม.6 (รวมโรงเรียนเอกชน) 
  2.3   แข่งขันแยกประเภทควำมพิกำร 
            2.3.1  นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน   จ ำนวน     1     คน  

        2.3.2  นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ  จ ำนวน     1     คน  
        2.3.3  นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยฯ    จ ำนวน     1     คน  
        2.3.4  นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้   จ ำนวน     1     คน  
        2.3.5  นักเรียนออทิสติก   จ ำนวน     1     คน  

3. วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 
  3.1  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยรับรำยงำนตัวส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนให้แก่คณะกรรมกำรตัดสิน 
  3.2  กำรแข่งขันนักเรียนสำมำรถวำดภำพระบำยสี  ได้ตำมจินตนำกำร  โดยใช้สี ดังน้ี 
  - ชั้น ป.1 -6  ใช้สีไม้ เท่ำน้ัน   
  - ชั้น ม.1 -3   ใช้สีชอล์ก เท่ำน้ัน 
  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  ผู้เข้ำแข่งขันต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์มำเอง 
  3.5  เวลำที่ใช้ในกำรแข่งขัน  3 ชั่วโมง 

3.6   ผูเ้ข้ำแข่งขันต้องติดป้ำยชื่อ – สกุล  โรงเรียน  จังหวัดและสังกัดให้ชัดเจนตลอดกำรแข่งขัน (น ำมำเอง)  
 4. เกณฑ์กำรให้คะแนน  ( 100  คะแนน ) แบ่งเป็น 
  4.1  ควำมคิดสร้ำงสรรค์    30 คะแนน 
  4.2  กำรจัดภำพ/องค์ประกอบ   20 คะแนน 
  4.3  เรื่องรำว/สื่อควำมหมำย    20 คะแนน 
  4.4  ควำมประณีต สวยงำม    20 คะแนน 
  4.5  เสร็จทันเวลำ     10 คะแนน 

5.  เกณฑ์กำรตัดสิน   
คณะกรรมกำรตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตำมเกณฑ์  ดังน้ี 

ร้อยละ  80-100      ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ   70-79       ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ   60-69       ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ต่ ำกว่ำร้อยละ  60        ได้รับเกียรติบัตรผู้เข้ำร่วมแข่งขัน   
กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด 
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6. คณะกรรมกำรตัดสิน  จ ำนวน  3  คน 
                6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตัดสิน 

6.1.1  เป็นครูกำรศึกษำพิเศษ  หรือผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเก่ียวกับกำรศึกษำพิเศษ เป็นอย่ำงดี  
         จำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
6.1.2 เป็นศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ 
6.1.3 เป็นครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

               6.2 ข้อควรค ำนึง 
      6.2.1   กรรมกำรต้องไม่ตัดสินให้คะแนน ในกรณีสถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน 
     6.2.2   กรรมกำรที่มำจำกครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท ำกำรสอน 
      6.2.3   กรรมกำรควรมำจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ และหน่วยงำนอ่ืน 
                ที่เก่ียวข้อง 

      6.2.4   กรรมกำรควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นตัวแทนของ 
                                      เขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือของภูมิภำค ในส่วนที่นักเรียนยังไม่สำมำรถปฏิบัติได้เต็มที่            
              6.3 สถำนที่  พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม 

7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ 
7.1  ผู้ที่ได้คะแนนระดับเหรียญทองล ำดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) จำกกำรแข่งขันระดับ   
      ภูมิภำคจะได้เป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันในระดับชำติ  

              7.2  ในกรณีที่มีผู้ชนะล ำดับสูงสุดได้คะแนนเท่ำกัน ให้พิจำรณำเกณฑ์กำรให้คะแนนข้อแรก ผู้ใดได้คะแนน    
                              ข้อแรกสูงกว่ำถือเป็นผู้ชนะ หำกได้คะแนนเท่ำกันอีกให้พิจรณำข้อถัดไป และหำกได้คะแนนเท่ำกัน 
                              ทุกข้อให้กำรตัดสินของคณะกรรมกำรเป็นที่สิ้นสุด 
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14.  กำรประกวดกำรขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

 1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 
    1.1 นักเรียนระดับชั้น ป.1-6   ม.1-3  และ ม.4-6 

  1.2 นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น บกพร่องทำงสติปัญญำ บกพร่องทำงร่ำงกำยฯ  
       บกพร่องทำงกำรเรียนรู้  และออทิสติก 

 1.3 มีเอกสำรและหลักฐำนยืนยันตำมประเภทควำมพิกำร 
 2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
  2.1  แข่งขันเดี่ยว  
  2.2  ระดับชั้นผู้เข้ำแข่งขัน   

2.2.1   ประถมศึกษำปีที่ 1-6 ทุกสังกัด 
2.2.2   มัธยมศึกษำปีที่ 1-3  (เฉพำะโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ สังกัด สพฐ.    

       และ อปท. ที่เปิดสอนถึงชั้น ม.3) 
 2.2.3  มัธยมศึกษำปีที่ 1-3 ทุกสังกัดที่เปิดสอนถึงชั้น ม.6 (รวมโรงเรียนเอกชน) 
 2.2.4  มัธยมศึกษำปีที่ 4-6 ทุกสังกัด 

  2.3  แข่งขันแยกตำมประเภทควำมพิกำร 
   2.3.1 นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น  จ ำนวน   1   คน 

2.3.2 นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ   จ ำนวน   1   คน 
   2.3.3 นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยฯ   จ ำนวน   1   คน 

2.3.4 นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้   จ ำนวน   1   คน 
   2.3.5 นักเรียนออทิสติก      จ ำนวน   1   คน 
 3. วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 
  3.1  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยรับรำยงำนตัวส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนให้แก่คณะกรรมกำรตัดสิน 

3.2  เพลงไทยลูกทุ่ง ที่ผู้เข้ำประกวดเลือกเองตำมควำมถนัด คนละ 1 เพลง 
3.3  ผู้เข้ำประกวด ต้องน ำเทป หรือ ซีดี เสียงดนตรี ส ำหรับประกอบกำรประกวดขับร้องมำเองในวัน

ประกวดแข่งขัน 
3.4  ผู้เข้ำแข่งขันแต่งกำยด้วยชุดนักเรียนเท่ำน้ัน 

 3.5   ผู้เข้ำแข่งขันต้องติดป้ำยชื่อ – สกุล  โรงเรียน  จังหวัดและสังกัดให้ชัดเจนตลอดกำรแข่งขัน (น ำมำเอง)  
 4. เกณฑ์กำรให้คะแนน (100  คะแนน ) แบ่งเป็น 

4.1  เทคนิคกำรใช้เสียง (พลังเสียง น้ ำเสียง)      40  คะแนน 
  4.2  จังหวะ  ท ำนอง                                       20  คะแนน 

4.3  อักขระ  เน้ือร้อง                              15  คะแนน 
4.4  ลีลำ  ท่ำทำง  อำรมณ์                         15  คะแนน 

                        4.5  บุคลิกภำพ                               10  คะแนน 
5.  เกณฑ์กำรตัดสิน   

คณะกรรมกำรตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตำมเกณฑ์  ดังน้ี 
ร้อยละ  80-100      ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ   70-79       ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ   60-69       ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ต่ ำกว่ำร้อยละ  60        ได้รับเกียรติบัตรผู้เข้ำร่วมแข่งขัน   

กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด 
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6. คณะกรรมกำรตัดสิน จ ำนวน  3  คน 
 6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตัดสิน 

6.1.1  เป็นครูกำรศึกษำพิเศษ  หรือผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเก่ียวกับกำรศึกษำพิเศษ เป็นอย่ำงดี  
         จำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
6.1.2 เป็นศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบงำนกำรศึกษำพิเศษ 
6.1.3 เป็นครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (วิชำดนตรี) 

              6.2 ข้อควรค ำนึง 
       6.2.1  กรรมกำรต้องไม่ตัดสินให้คะแนน ในกรณีสถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน 
       6.2.2  กรรมกำรที่มำจำกครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท ำกำรสอน 
       6.2.3  กรรมกำรควรมำจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ และหน่วยงำนอ่ืน 
                ที่เก่ียวข้อง 

        6.2.4  กรรมกำรควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นตัวแทนของ  
                                       เขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือของภูมิภำค ในส่วนที่นักเรียนยังไม่สำมำรถปฏิบัติได้เต็มที่            

6.3 สถำนที่    เป็นห้องโล่งหรือเวที ที่ไม่มีเสียงรบกวนจำกภำยนอก 
 

7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ 
7.1  ผู้ที่ได้คะแนนระดับเหรียญทองล ำดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) จำกกำรแข่งขันระดับ   
      ภูมิภำคจะได้เป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันในระดับชำติ  

              7.2  ในกรณีที่มีผู้ชนะล ำดับสูงสุดได้คะแนนเท่ำกัน ให้พิจำรณำเกณฑ์กำรให้คะแนนข้อแรก ผู้ใดได้คะแนน    
                              ข้อแรกสูงกว่ำถือเป็นผู้ชนะ หำกได้คะแนนเท่ำกันอีกให้พิจรณำข้อถัดไป และหำกได้คะแนนเท่ำกัน 
                              ทุกข้อให้กำรตัดสินของคณะกรรมกำรเป็นที่สิ้นสุด 
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15. กำรแข่งขันกำรเต้นหำงเครื่องประกอบเพลง  

 1.  คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 
   1.1  นักเรียนระดับชั้น ป.1-6  

                1.2  นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้  
 1.3  มีเอกสำรและหลักฐำนยืนยันตำมประเภทควำมพิกำร 

 2.  ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
                2.1  แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 5-7 คน จะเป็นชำยล้วนหรือหญิงล้วน หรือคละชำยหญิงก็ได้ 
  2.2  นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-6 ทุกสังกัด   
 3.  วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 
  3.1  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยรับรำยงำนตัวส่งรำยชื่อผู้เข้ำแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนให้แก่คณะกรรมกำรตัดสิน 
  3.2  ผู้เข้ำแข่งขันต้องพร้อมในสถำนที่แข่งขันก่อนกำรแข่งขันไม่น้อยกว่ำ  10  นำที และผู้เข้ำแข่งขัน 
ต้องอยู่ในสนำมแข่งขันครบทีม ตั้งแต่เริ่มกำรแข่งขันจนถึงสิ้นสุดเวลำกำรแข่งขัน 
  3.3  ให้แต่ละทีมเตรียมเพลงมำเอง ไม่อนุญำตให้ใช้ฉำกทุกชนิดในกำรแข่งขัน (ฉำก หมำยถึง วัสดุ 
หรือสิ่งก่อสร้ำงที่ประกอบขึ้นเป็นฉำก) 
  3.4  เวลำที่ใช้ในกำรแข่งขันไม่เกิน 7 นำที หำกใช้เวลำเกิน ตัดนำทีละ 1 คะแนน (หักจำกคะแนนรวม) 
 4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนนรวม   100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
  4.1  กำรแต่งกำย      20 คะแนน 
  4.2  ควำมสวยงำม ลีลำ     25 คะแนน 
  4.3  ควำมพร้อมเพรียง     30 คะแนน 
  4.4  ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์     25 คะแนน 

5.  เกณฑ์กำรตัดสิน   
คณะกรรมกำรตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตำมเกณฑ์  ดังน้ี 

ร้อยละ  80-100      ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ   70-79       ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ   60-69       ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ต่ ำกว่ำร้อยละ  60        ได้รับเกียรติบัตรผู้เข้ำร่วมแข่งขัน   

                            กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด 
6. คณะกรรมกำรตัดสนิ  จ ำนวน  3  คน 

6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตัดสิน 
6.1.1  เป็นครูกำรศึกษำพิเศษ  หรือผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเก่ียวกับกำรศึกษำพิเศษ เป็นอย่ำงดี  
         จำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

      6.1.2  เป็นศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบงำนกำรศึกษำพิเศษ 
      6.1.3  เป็นครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (วิชำดนตรีหรือนำฏศิลป์) 

 6.2 ข้อควรค ำนึง 
       6.2.1  กรรมกำรต้องไม่ตัดสินให้คะแนน ในกรณีสถำนศึกษำของตนเข้ำแข่งขัน 
      6.2.2  กรรมกำรที่มำจำกครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท ำกำรสอน 
       6.2.3  กรรมกำรควรมำจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ และหน่วยงำนอ่ืน 
                ที่เก่ียวข้อง 

       6.2.4   กรรมกำรควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นตัวแทนของ  
                                       เขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือของภูมิภำค ในส่วนที่นักเรียนยังไม่สำมำรถปฏิบัติได้เต็มที่            
             6.3 สถำนที่      ห้องประชุมหรือห้องอ่ืน ๆ ตำมควำมเหมำะสม  
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7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ 
7.1  ผู้ที่ได้คะแนนระดับเหรียญทองล ำดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) จำกกำรแข่งขันระดับ   
      ภูมิภำคจะได้เป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันในระดับชำติ  

              7.2  ในกรณีที่มีผู้ชนะล ำดับสูงสุดได้คะแนนเท่ำกัน ให้พิจำรณำเกณฑ์กำรให้คะแนนข้อแรก ผู้ใดได้คะแนน 
                              ข้อแรกสูงกว่ำถือเป็นผู้ชนะ หำกได้คะแนนเท่ำกันอีกให้พิจรณำข้อถัดไป และหำกได้คะแนนเท่ำกัน 
                              ทุกข้อให้กำรตัดสินของคณะกรรมกำรเป็นที่สิ้นสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

งำนศิลปหัตถกรรม นักเรียนครั้งที่ 69 ปีกำรศึกษำ 2562     กลุ่ม กำรศึกษำพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)   หน้ำ 37  
 

แบบตรวจสอบเอกสำรและหลกัฐำน กำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร 
งำนศิลปหตัถกรรมนกัเรยีน ครั้งที่ 69  ปกีำรศึกษำ 2562 กำรศกึษำพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) 

 
วันท่ี............เดือน..........................พ.ศ.....................ระดับ    เขตพ้ืนท่ี   ภูมิภำค  ชำต ิ
สถำนท่ีแข่งขัน..........................................................................จังหวัด.............................................................. 
ชื่อ-สกุล.......................................................................................................ชั้น.................................................. 
โรงเรียน ..............................................................................สังกัด..................................................................... 
กิจกรรมท่ีแข่งขัน ...............................................................  ประเภท    เดี่ยว    ทีมจ ำนวน............คน 
ประเภทควำมพิกำร  

 บกพร่องทำงกำรเห็น    บกพร่องทำงกำรได้ยิน   บกพร่องทำงสตปิัญญำ 
 บกพร่องทำงร่ำงกำยฯ  บกพรอ่งทำงกำรเรียนรู้   ออทสิติก 
 

แนบส ำเนำเอกสำร หลักฐำน แนบตำมท่ีก ำหนดในแต่ละประเภทควำมพิกำร ดังน้ี 
 สมุดประจ ำตัวคนพิกำร หรือ บัตรประจ ำตัวคนพิกำร 
 ใบรับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลของรัฐ  
 ใบรับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลของรัฐ ที่ระบุระดับสติปัญญำ (IQ) ต่ ำกว่ำ 70 
 ผลกำรคัดกรองตำมแบบคัดกรองคนพิกำรทำงกำรศึกษำที่แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำร

พิจำรณำให้คนพิกำรได้รับสิทธิช่วยเหลือทำงกำรศึกษำ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำร กำรรับรองบุคคลของ
สถำนศึกษำว่ำเป็นคนพิกำร ฉบับปี พ.ศ.2556  

 วุฒิบัตรของผู้ด ำเนินกำรคัดกรองที่ผ่ำนกำรอบรมผ ู ้ด ำเนินกำรคัดกรองตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร 
ปี 2556 จ ำนวน 2 คน  

 แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP)  รำยละเอียดครบทั้ง 8 องค์ประกอบ  ในปีกำรศึกษำปัจจุบัน  
 

     ลงช่ือ...........................................................ครผูู้รบัผิดชอบ 
                                        (..........................................................) 
                                       วันที่............../......................./............. 
 
 
ผลกำรตรวจสอบ 
 มีเอกสำรครบตำมเกณฑท์ี่ก ำหนด   
 เอกสำรไม่ครบตำมเกณฑ์ทีก่ ำหนด 

 
           

  ลงช่ือ......................................................กรรมกำรผู้ตรวจสอบ 
                                       (.........................................................) 
                                        วันที่............/................../................ 
 

 
 
 


