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สรุปจ ำนวนกิจกรรมกำรแข่งขัน 

งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
กำรศึกษำพิเศษ ( โรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร ) 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 6 30 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 1 2 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 1 1 
4. กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2 11 
5. กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษา และพลศึกษา 3 5 
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 13 44 
7. กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลย ี 11 43 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1 6 
9. กลุ่มปฐมวัย 4 10 

รวม 42 152 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 การศึกษาพิเศษ ( โรงเรียนเฉพาะความพิการ ) หน้า  2 

 

เกณฑ์กำรแข่งขัน 
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

กำรศึกษำพิเศษ ( โรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร ) 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ล ำดบัที ่ ชื่อกจิกรรม ระดับชัน้/คัดเลือกโดย ประเภท ประเภทควำมพิกำร หมำยเหต ุ
1 การแข่งขันเขียนตามค าบอก ปฐมวัย ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 เดี่ยว  หน้า 7 
   ✓ ✓ ✓  - บกพร่องทางการเห็น  
2 การแข่งขันเขียนเรียงความ ปฐมวัย ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 เดี่ยว  หน้า 9 
   ✓ ✓ ✓  - บกพร่องทางการเห็น  
   ✓ ✓ ✓  - บกพร่องทางร่างกาย หน้า 12 
3 การประกวดคัดลายมือ ปฐมวัย ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 เดี่ยว   
   ✓ ✓ ✓  - บกพร่องทางการได้ยิน  
   ✓ ✓ ✓  - บกพร่องทางร่างกาย  
   ✓ ✓ ✓  - บกพร่องทางสติปัญญา  
4 การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ปฐมวัย ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 เดี่ยว  หน้า 14 
   ✓ ✓ ✓  - บกพร่องทางการได้ยิน  
5 การแข่งขันการเล่านิทาน/ 

การเล่าเร่ือง 
ปฐมวัย ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 เดี่ยว  หน้า 16 

   ✓ ✓ ✓  - บกพร่องทางร่างกาย  
6 การแข่งขันอ่านท านองเสนาะ ปฐมวัย ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 เดี่ยว  หน้า 18 
   ✓ ✓ ✓  - บกพร่องทางร่างกาย  
   ✓ ✓ ✓  - บกพร่องทางการเห็น  

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ล ำดบัที ่ ชื่อกจิกรรม ระดับชัน้/คัดเลือกโดย ประเภท ประเภทควำมพิกำร หมำยเหต ุ

7 การแข่งขันศาสตรค์ณิต ปฐมวัย ป.1-6 ม.1-6 ทีม  หน้า 20 
 ในชีวิตประจ าวัน  ✓ ✓  3 คน - บกพร่องทางการเห็น  

 

กลุม่สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ล ำดบัที ่ ชื่อกจิกรรม ระดับชัน้/คัดเลือกโดย ประเภท ประเภทควำมพิกำร หมำยเหต ุ

8 การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร ์ ปฐมวัย ไม่ก าหนดระดับชั้น ทีม  หน้า 22 
  ( ประเภทโครงงานประดิษฐ์ )  ✓ 3 คน - บกพร่องทางการได้ยิน  

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

ล ำดบัที ่ ชื่อกจิกรรม ระดับชัน้/คัดเลือกโดย ประเภท ประเภทควำมพิกำร หมำยเหต ุ
9 การประกวดมารยาทงามอยา่งไทย ปฐมวัย ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ทีม  หน้า 24 
   ✓ ✓ ✓ 2 คน - บกพร่องทางการได้ยิน  
   ✓ ✓ ✓  - บกพร่องทางสติปัญญา  
   ✓ ✓ ✓  - บกพรอ่งทางการเห็น  

10 การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ปฐมวัย ไม่ก าหนดระดับชั้น ทีม  หน้า 26 
   ✓ 15 คน - บกพร่องทางการได้ยิน  
   ✓  - บกพร่องทางสติปัญญา  
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ และพลศึกษำ 

ล ำดบัที ่ ชื่อกจิกรรม ระดับชัน้/คัดเลือกโดย ประเภท ประเภทควำมพิกำร หมำยเหต ุ
11 การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร ์ ปฐมวัย ไม่ก าหนดระดับชั้น ทีม  หน้า 28 
   ✓ 12 คน - บกพร่องทางการได้ยิน  

12 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ปฐมวัย ไม่ก าหนดระดับชั้น   หน้า 30 
   ✓ 8 คน - บกพร่องทางการได้ยิน  
   ✓  - บกพร่องทางสติปัญญา  
   ✓  - บกพรอ่งทางการเห็น  

13 การแข่งขันการเต้นแอโรบิครถเข็น ปฐมวัย ไม่ก าหนดระดับชั้น ทีม  หน้า 32 
   ✓ 8 คน - บกพร่องทางร่างกาย  

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

ล ำดบัที ่ ชื่อกจิกรรม ระดับชัน้/คัดเลือกโดย ประเภท ประเภทควำมพิกำร หมำยเหต ุ
14 การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ปฐมวัย ป.1-6 ม.1-6 ทีม  หน้า 34 
   ✓ ✓ 7 คน - บกพร่องทางการได้ยิน  

15 การแข่งขันการเต้นหางเครื่อง ปฐมวัย ไม่ก าหนดระดับชั้น ทีม  หน้า 36 
 ประกอบเพลง  ✓ 8 คน - บกพร่องทางการได้ยิน  
   ✓  - บกพร่องทางสติปัญญา  
   ✓  - บกพร่องทางการเห็น  

16 การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ปฐมวัย ป.1-6 ม.1-6 ทีม  หน้า 38 
   ✓ ✓ 3 คน - บกพร่องทางการเห็น  
   ไม่ก าหนดระดับชั้น    
   ✓  - บกพร่องทางร่างกาย  

17 
การแข่งขันรวมพลังศิลป์
สร้างสรรค์ 

ปฐมวัย ป.1-6 ม.1-6 เดี่ยว  หน้า 40 

   ✓ ✓  - บกพร่องทางการได้ยิน  
18 การแข่งขันวาดภาพดว้ยสีชอล์ค  ปฐมวัย ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 เดี่ยว  หน้า 42 
    ✓ ✓  - บกพร่องทางการได้ยิน  
    ✓ ✓ ✓  - บกพร่องทางร่างกาย  
    ไม่ก าหนดระดับชั้น    
    ✓  - บกพร่องทางสติปัญญา  

19 การแข่งขันวาดภาพระบายส ี ปฐมวัย ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 เดี่ยว  หน้า 44 
  ( สีไม้/สีชอล์ค )    ✓ ✓  - บกพร่องทางสติปัญญา  

20 การแข่งขันวาดภาพระบายส ี ปฐมวัย ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 เดี่ยว  หน้า 46 
  ( สีโปสเตอร ์)   ✓ ✓  - บกพร่องทางร่างกาย  
   ✓ ✓ ✓  - บกพร่องทางสติปัญญา  
   ไม่ก าหนดระดับชั้น    
   ✓  - บกพร่องทางการได้ยิน  

21 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ปฐมวัย ป.1-6 ม.1-6 เดี่ยว  หน้า 48 
    ✓  - บกพร่องทางการได้ยิน  
    ✓  - บกพร่องทางร่างกาย  
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ( ต่อ ) 
ล ำดบัที ่ ชื่อกจิกรรม ระดับชัน้/คัดเลือกโดย ประเภท ประเภทควำมพิกำร หมำยเหต ุ

22 การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ปฐมวัย ป.1-6 ม.1-6 ทีม  หน้า 50 
   ✓ ✓ 2 คน - บกพร่องทางการได้ยิน  
   ✓ ✓  - บกพร่องทางสติปัญญา  
   ไม่ก าหนดระดับชั้น    
   ✓  - บกพร่องทางการเห็น  

23 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ปฐมวัย ไม่ก าหนดระดับชั้น ทีม  หน้า 52 
   ✓ 3 คน - บกพร่องทางการได้ยิน  

24 การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ปฐมวัย ไม่ก าหนดระดับชั้น ทีม  หน้า 54 
   ✓ 8 คน - บกพร่องทางการได้ยิน  

25 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ปฐมวัย ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 เดี่ยว  หน้า 56 
   ✓ ✓ ✓  - บกพร่องทางสติปัญญา  
   ✓ ✓  - บกพร่องทางร่างกาย  
   ✓ ✓ ✓  - บกพร่องทางการเห็น  

26 การแข่งขันร าไทยประจ าภาค ปฐมวัย ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ทีม  หน้า 58 
    ✓ ✓ 5 คน - บกพร่องทางสติปัญญา  
   ไม่ก าหนดระดับชั้น    
   ✓  - บกพร่องทางร่างกาย  

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 

ล ำดบัที ่ ชื่อกจิกรรม ระดับชัน้/คัดเลือกโดย ประเภท ประเภทควำมพิกำร หมำยเหต ุ
27 การแข่งขันการสร้าง Web Page ปฐมวัย ป.1-3 ป.4-6 ม.1-6 เดี่ยว  หน้า 60 
     ✓  - บกพร่องทางการเห็น  
     ✓  - บกพร่องทางร่างกาย  

28 การแข่งขันการสร้าง Home Page ปฐมวัย ป.1-3 ป.4-6 ม.1-6 เดี่ยว  หน้า 62 
     ✓  - บกพร่องทางการได้ยิน  
     ✓  - บกพร่องทางร่างกาย  

29 การแข่งขันการน าเสนอด้วย ปฐมวัย ป.1-3 ป.4-6 ม.1-6 เดี่ยว  หน้า 64 
 โปรแกรม Power Point    ✓  - บกพร่องทางการได้ยิน  
     ✓  - บกพร่องทางร่างกาย  
     ✓  - ออทิสติก  

30 การแข่งขันวาดภาพดว้ยโปรแกรม ปฐมวัย ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 เดี่ยว  หน้า 66 
 Paint   ✓ ✓  - บกพร่องทางสติปัญญา  
   ✓    - บกพร่องทางการได้ยิน  
   ✓    - บกพร่องทางร่างกาย  

31 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช ้ ปฐมวัย ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ทีม  หน้า 68 
 จากเศษวัสดุเหลือใช้  ✓ ✓ ✓ 3 คน - บกพร่องทางร่างกาย  
   ✓ ✓ ✓  - บกพร่องทางสติปัญญา  
   ✓ ✓ ✓  - บกพร่องทางการเห็น  
   ✓ ✓ ✓  - บกพร่องทางการได้ยิน  
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ( ต่อ ) 
ล ำดบัที ่ ชื่อกจิกรรม ระดับชัน้/คัดเลือกโดย ประเภท ประเภทควำมพิกำร หมำยเหต ุ

32 การแข่งขันงานออกแบบและ ปฐมวัย ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ทีม  หน้า 70 
 ประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์    ✓ 3 คน - บกพร่องทางการได้ยิน  
     ✓  - บกพร่องทางสติปัญญา  

33 การแข่งขันท าอาหาร ปฐมวัย ป.1-3 ป.4-6 ม.1-6 ทีม  หน้า 72 
     ✓ 3 คน - บกพร่องทางการได้ยิน  
     ✓  - บกพร่องทางร่างกาย  
     ✓  - บกพร่องทางสติปัญญา  
     ✓  - บกพร่องทางการเห็น  

34 การแข่งขันการแกะสลักผัก+ผลไม้ ปฐมวัย ป.1-3 ป.4-6 ม.1-6 ทีม  หน้า 74 
     ✓ 3 คน - บกพร่องทางการได้ยิน  
     ✓  - บกพร่องทางร่างกาย  
     ✓  - บกพร่องทางสติปัญญา  

35 การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ปฐมวัย ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 ทีม  หน้า 76 
     ✓ 3 คน - บกพร่องทางการได้ยิน  
     ✓  - บกพร่องทางร่างกาย  
     ✓ ✓  - บกพร่องทางสติปัญญา  

36 การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ปฐมวัย ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 ทีม  หน้า 78 
     ✓ ✓ 2 คน - บกพร่องทางสติปัญญา  
   ไม่ก าหนดระดับชั้น    
   ✓  - บกพร่องทางการได้ยิน  
   ✓  - บกพร่องทางร่างกาย  

37 การแข่งขันการจัดสวนถาด ปฐมวัย ไม่ก าหนดระดับชั้น ทีม  หน้า 80 
 แบบแห้ง  ✓ 3 คน - บกพร่องทางการได้ยิน  
   ✓  - บกพร่องทางสติปัญญา  
   ✓  - บกพร่องทางร่างกาย  

 

กลุม่สำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

ล ำดบัที ่ ชื่อกจิกรรม ระดับชัน้/คัดเลือกโดย ประเภท ประเภทควำมพิกำร หมำยเหต ุ
38 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ปฐมวัย ป.1-6 ม.1-6 เดี่ยว  หน้า 82 

  ( Impromptu Speech )  ✓ ✓  - บกพร่องทางร่างกาย  
   ✓ ✓  - บกพร่องทางการเห็น  
   ✓ ✓  - ออทิสติก  
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กลุ่มปฐมวัย 

ล ำดบัที ่ ชื่อกจิกรรม ระดับชัน้/คัดเลือกโดย ประเภท ประเภทควำมพิกำร หมำยเหต ุ
39 การแข่งขันการป้ันดินน้ ามัน ปฐมวัย ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ทีม  หน้า 85 
  ✓    2 คน - บกพร่องทางการเห็น  
  ✓    2 คน - บกพร่องทางการได้ยิน  
  ✓    2 คน - บกพร่องทางสติปัญญา  
  ✓    2 คน - บกพร่องทางร่างกาย  

40 การแข่งขันการสร้างภาพ ปฐมวัย ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ทีม  หน้า 88 
 ด้วยการฉีก ตดั ปะ ✓    2 คน - บกพร่องทางการได้ยิน  
  ✓    2 คน - บกพร่องทางสติปัญญา  
  ✓    2 คน - บกพร่องทางร่างกาย  

41 การแข่งขันวาดภาพระบายส ี ปฐมวัย ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 เดี่ยว  หน้า 91 
  ( สีเทียนหรือสีชอล์คน้ ามัน ) ✓     - บกพร่องทางการได้ยิน  
  ✓     - บกพร่องทางสติปัญญา  

42 การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ปฐมวัย ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ทีม  หน้า 93 
  ✓    7 คน - บกพร่องทางการได้ยิน  
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
1. กำรแข่งขันเขียนตำมค ำบอก 
 1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 
  1.1 ช้ัน ป.1-6, ม.1-3, ม.4-6  บกพร่องทางการเห็น 
 2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
  2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว 

2.2 แข่งขันแยกระดับช้ัน 
2.3 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

ช้ัน ป.1-6, ม.1-3, ม.4-6 บกพรอ่งทางการเห็น ระดับช้ันละ  1 คน 
 3. วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 

3.1 ส่งรายช่ือนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายช่ือครผููฝ้ึกสอน 1 คน ล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน 
อย่างน้อย 10 วัน 
 3.2 ส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขัน และช่ือครผูู้ฝกึสอน ( รายช่ือต้องตรงกบั ข้อ 1 ) ต่อกรรมการ
ตัดสินกิจกรรมก่อนเริม่แข่งขัน จ านวน 3 ชุด 
 3.3 หัวข้อค าศัพท์ในการแข่งขัน ค าศัพท์หมวด ดอกไม้, อาชีพ, สัตว์, ช่ือจังหวัด, ช่ือประเทศ
ของใช้, เครื่องแต่งกาย, ร่างกาย  
 3.4 คณะกรรมการประชุมคัดเลือกค าศัพทท์ี่มีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับช้ันก่อนการ
แข่งขัน 1 ช่ัวโมง ที่ห้องท าการแข่งขัน จ านวน 50 ค า 
 3.5 ก่อนการแข่งขัน 5 นาทีให้ผู้เข้าแข่งขันจับสลากเลือกค าศัพท์ตามจ านวนที่ก าหนด  
( กรรมการเขียนค าศัพท์ลงบัตรค าถามตามจ านวนในข้อ 3.4 เพื่อเตรียมให้นักเรียนที่แข่งขันทุกคน 
มีส่วนได้เลอืกค าส าหรบัการแข่งขัน ) จ านวน  25  ค า 

3.6 คณะกรรมการอ่านค าศัพท์ให้นกัเรียนเขียนตามทีละค าจนจบครบ แล้วตรวจค าตอบ 
ที่ถูกต้อง 

3.7 กรณีที่ผู้ชนะมีคะแนนเท่ากันให้คัดเลอืกค าศัพทส์ ารองมาท าการแข่งขันต่อจนกว่าจะได ้
ผู้ชนะ 
4. เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 คะแนนรวม 100 คะแนน ( โดยตรวจความถูกต้องของค าศัพท์ ค าละ 4 คะแนน )  
แล้วพิจารณาคิดค านวณเป็นร้อยละเทียบกบัเกณฑก์ารตัดสนิ 
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5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
คณะกรรมการตัดสิน  คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทองแดง 
   ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 
  กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด 
  หมำยเหตุ ในกรณีท่ีมีทีมสมัครเข้ำแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์กำรตัดสิน ตำมระเบียบข้อ 5 
 6. คณะกรรมกำรตัดสิน จ ำนวน 3 คน 

6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำร  ประกอบด้วย 
 6.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาไทยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการอ่าน เขียน

อักษรเบรลล์เป็นอย่างดี ( ส าหรบัการแข่งขันการเขียนตามค าบอก บกพร่องทางการเห็น )  
 6.1.2 ครูการศึกษาพิเศษที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้านภาษาไทย 

เหมาะสมกับกจิกรรมการแข่งขัน 
 6.1.3 ครูผู้สอนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
6.2 ข้อควรค ำนึง 

- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
   - กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มใหก้ับนักเรียนที่เข้ารว่มแข่งขัน 

6.3 สถำนท่ีกำรแข่งขัน 
- ห้องที่ไม่มเีสียงรบกวนจากภายนอก 
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2. กำรแข่งขันเขียนเรียงควำม 
1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 

1.1  ช้ัน ป.1-6, ม.1-3, ม.4-6  บกพร่องทางการเห็น  
1.2  ช้ัน ป.1-6, ม.1-3, ม.4-6  บกพร่องทางร่างกาย 

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
2.1  แข่งขันประเภทเดี่ยว 
2.2  แข่งขันแยกประเภทความพิการและแยกระดบัช้ัน 
2.3  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

2.3.1 ช้ัน ป.1-6, ม.1-3, ม.4-6  บกพร่องทางการเห็น ระดับช้ันละ  1  คน 
2.3.2 ช้ัน ป.1-6, ม.1-3, ม.4-6  บกพร่องทางร่างกาย ระดับช้ันละ  1  คน 

3. วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 
3.1. ส่งรายช่ือนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พรอ้มรายช่ือครูผูฝ้ึกสอน จ านวน 1 คน ให้ผู้จัดการ

แข่งขันล่วงหน้า 10 วัน 
3.2. ผู้เข้าแข่งขันเขียนเรียงความตามขอบข่ายเนื้อหาที่คณะกรรมการจับสลากก่อนการ

แข่งขัน โดยก าหนดหัวข้อ ดังนี้ 
 3.2.1 เรารักในหลวงรัชกาลที่ 9 
 3.2.2 เศรษฐกิจพอเพียง 
 3.2.3 ศาสตร์แห่งพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
3.3 ช้ีแจงให้นักเรียนเขียนเรียงความ ตามขอบข่ายเนือ้หาที่คณะกรรมการก าหนด แล้วตั้งช่ือเรื่อง 

ที่เขียนข้ึนเอง  เขียนให้แล้วเสรจ็ภายในเวลา  1  ช่ัวโมง 
  3.4 เขียนเรียงความด้วยตัวอักษรบรรจงครึ่งบรรทัด 

- ช้ัน ป.1 - 6  ความยาวไม่น้อยกว่า 15 บรรทัดแต่ไมเ่กิน 20  บรรทัด
กระดาษ A4 

-  ช้ัน ม.1 - 6  ความยาว ไม่นอ้ยกว่า  20 บรรทัดแตไ่มเ่กนิ  30  บรรทดั
กระดาษ A4 

3.5 เมื่อหมดเวลา ถือว่าเสร็จสิ้นการแข่งขัน 
3.6 หลักเกณฑ์การประกวด/แข่งขัน 

  3.6.1 ฝ่ายจัดการประกวด/แข่งขัน เตรียมกระดาษในการเขียนเรียงความให้นักเรียน 
  3.6.2 วัสดุ/อุปกรณ์ ที่ใช้เขียนเรียงความ ให้นักเรียนเตรียมมาเอง 
  3.6.3 ไม่อนุญาตให้น าบทความ หนงัสือ หรือภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เข้ามาในระหว่างการประกวด/แข่งขัน 
  3.6.4 ไม่ลอกเลียน หรือ ละเมิดลิขสิทธ์ิ เรียงความของผู้อื่น 
  3.6.5 เวลาที่ใช้ในการประกวด/แข่งขัน 1 ช่ัวโมง 
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4. เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนนรวม  100  คะแนน โดยแบ่งเป็น 
 4.1  บกพร่องทำงกำรเห็น 

4.1.1 องค์ประกอบการเขียนเรียงความ ได้แก่ ค าน า เนื้อเรื่อง  
และสรุป       10  คะแนน 

4.1.2 เนื้อหาสมัพันธ์กับช่ือเรื่องที่ก าหนด มีประเด็นน่าสนใจ และมีข้อมูล 
สนับสนุนอย่างชัดเจน     20  คะแนน 

4.1.3 มีความคิดสร้างสรรค์ สอดแทรกคติ ข้อคิดหรือข้อเสนอแนะ 
แนวทางปฏิบัติมีแนวคิดที่แปลกใหม่ มีคุณค่าต่อตนเอง 
และสงัคม      20  คะแนน 

4.1.4 ใช้ภาษาถูกต้องสละสลวย ใช้ส านวนโวหาร หรอืค าประพันธ์ 
ประกอบเหมาะสม สื่อความหมายชัดเจนการล าดับความ 
ไม่วกวน       20  คะแนน 

4.1.5 เขียนได้ถูกต้องตามอักขรวิธี เว้นวรรคตอน และใช้เครือ่งหมาย 
วรรคตอนได้ถูกต้องเหมาะสม    20  คะแนน 

4.1.6 เนื้อเรือ่งมีความยาวตามที่ก าหนด    10  คะแนน 
     คะแนนรวม  100 คะแนน 

 4.2 บกพร่องทำงร่ำงกำย  
  4.2.1 การตั้งช่ือเรื่อง ( ข้อความที่เป็นช่ือเรื่องสอดคลอ้งกบัเรื่องทีเ่ขียน )  

10 คะแนน 
4.2.2 เนื้อเรือ่ง เนื้อหา/เอกภาพ     50 คะแนน 

    - ส่วนที่เป็นเนื้อหา ใช้ภาษาเรียบเรียงเป็นประโยค  10  คะแนน 
    - ความต่อเนื่องสอดคลอ้งกันตลอดทัง้เรื่อง   10  คะแนน 

   - เรียงล าดับเนื้อหาได้สอดคล้อง  เป็นเหตุ เป็นผล  10 คะแนน 
   - มีการยกตัวอย่าง อ้างอิงประกอบ โดยใช้ส านวน โวหาร 

      สุภาษิต ค าคม ตัวเลข สถิติ บุคคล ฯลฯ ได้อย่างเหมาะสม  10  คะแนน 
    - แสดงแนวคิดชัดเจนสอดคล้องกับช่ือเรือ่ง   10  คะแนน 
   4.2.3 รูปแบบ ประกอบด้วยส่วนน า  เนื้อเรื่อง และบทสรุป  10  คะแนน 
   4.2.4 หลักการเขียน ( เขียนได้ถูกต้องตามอักขรวิธี เว้นวรรคตอน  
   และใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้องเหมาะสม ลายมอืเปน็ระเบียบ  

อ่านง่าย และสะอาด )      10  คะแนน 
   4.2.5 ความยาวของเรื่อง ( เนื้อเรื่องมีความยาวตามที่ก าหนด  10  คะแนน 
   4.2.6 ความสะอาด เรียบร้อย     10  คะแนน 

    คะแนนรวม   100 คะแนน 
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5.เกณฑ์กำรตัดสิน 
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกผูท้ี่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทองแดง 
   ได้คะแนนต่ ากว่ารอ้ยละ 60 ไดร้ับเกียรตบิัตร เว้นแตก่รรมการมีความเหน็เป็นอย่างอื่น 
  กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด 
  หมำยเหตุ ในกรณีท่ีมีทีมสมัครเข้ำแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์กำรตัดสิน ตำมระเบียบข้อ 5 

6.คณะกรรมกำรกำรตัดสิน ( แยกประเภทความพกิารและระดับช้ัน ) แตล่ะรายการจ านวน 3 คน 
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำร ประกอบด้วย 
 6.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาไทยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการอ่าน เขียน

อักษรเบรลลเ์ปน็อย่างด ี( ส าหรบัการแข่งขันการเขียนเรียงความบกพร่องทางการเหน็ )  
 6.1.2 ครูการศึกษาพิเศษที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง เหมาะสมกบักจิกรรม

การแข่งขัน 
  6.1.3 ครูผู้สอนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

6.2 ข้อควรค ำนึง 
- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
- กรรมการที่มาจากครผููส้อนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับช้ันที่ท าการสอน 

   - กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มใหก้ับนักเรียนที่เข้ารว่มแข่งขัน 
  6.3 สถำนท่ีท ำกำรแข่งขัน 
   - ควรใช้ห้องเรียนทีม่ีโต๊ะ เก้าอี้ ทีส่ามารถด าเนินการแข่งขันได้พร้อมกัน 
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3. กำรประกวดคัดลำยมือ 
1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 

1.1 ช้ัน ป.1-6, ม.1-3, ม.4-6  บกพร่องทางการได้ยิน 
1.2 ช้ัน ป.1-6, ม.1-3, ม.4-6  บกพร่องทางร่างกาย  
1.3 ช้ัน ป.1-6, ม.1-3, ม.4-6  บกพร่องทางสติปญัญา 

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
 2.1  ประเภทเดี่ยว 

2.2  แข่งขันแยกประเภทความพิการและแยกระดบัช้ัน 
2.3  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

2.3.1 ช้ัน ป.1-6, ม.1-3, ม.4-6   บกพรอ่งทางการได้ยิน ระดับช้ันละ 1 คน 
2.3.2 ช้ัน ป.1-6, ม.1-3, ม.4-6 บกพรอ่งทางร่างกาย ระดับช้ันละ 1 คน 
2.3.3 ช้ัน ป.1-6, ม.1-3, ม.4-6 บกพรอ่งทางสตปิัญญา ระดับช้ันละ 1 คน 

3. วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 
3.1. ส่งรายช่ือนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พรอ้มรายช่ือครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้าก่อนวัน แข่งขัน

อย่างน้อย 10 วัน 
 3.2. ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันสง่รายช่ือผู้เข้าแข่งขันและช่ือครูผูฝ้ึกสอน ( รายช่ือต้องตรงกบั
ข้อ 3.1 ) ต่อกรรมการตัดสินกจิกรรมก่อนเริ่มการแข่งขันพรอ้มรายช่ือ จ านวน 2 ชุด 
 3.3. ให้คณะกรรมการจัดเตรียมอปุกรณ์เนื้อหา ดินสอ ปากกา และกระดาษ 
 3.4. การคัดลายมือ 

3.4.1 ช้ัน  ป.1-6  ใช้ดินสอด าตัวบรรจงเตม็บรรทัด แบบหัวกลม จ านวน 4 บรรทัด 
คัดข้อความ 1 บรรทัด  เว้น 1 บรรทัด 

3.4.2 ช้ัน  ม.1-6  ใช้ปากกาลูกลื่นสีด า ขนาด 0.5 ม.ม. คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
แบบหัวกลม จ านวน 8 บรรทัด  คัดข้อความ 1 บรรทัด  เว้น 1 บรรทัด 

 3.5. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 50 นาที 
4. เกณฑ์กำรให้คะแนน 100 คะแนน  คะแนนรวม  100  คะแนน โดยแบ่งเป็น 

4.1. ความสวยงาม    50 คะแนน 
- ขนาดตัวอักษรได้สัดส่วน   20 คะแนน 
- สะอาดเป็นระเบียบไมม่ีรอยขูดลบ 10 คะแนน 

 - เส้นตัวอักษรเรียบ สม่ าเสมอ  10 คะแนน 
- ระยะห่างตัวอักษร ( ช่องไฟ )  10 คะแนน 
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4.2. ความถูกต้อง    50 คะแนน 
- เขียนสะกดค าถูกต้อง   20 คะแนน 

 - วางสระ พยัญชนะและวรรณยุกต์ถูกต้อง 20 คะแนน 
- เว้นวรรคถูกต้อง   10 คะแนน 

4.3. ผิด 1 แห่ง  หัก 0.5 คะแนน 
5.เกณฑ์กำรตัดสิน 

คณะกรรมการตัดสิน  คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 
   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทองแดง 
   ได้คะแนนต่ ากว่ารอ้ยละ 60 ไดร้ับเกียรตบิัตร  เว้นแตก่รรมการมีความเห็นเป็นอย่างอืน่ 
  กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด 
  หมำยเหตุ ในกรณีท่ีมีทีมสมัครเข้ำแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์กำรตัดสิน ตำมระเบียบข้อ 5 

6.คณะกรรมกำรกำรตัดสิน ( แยกประเภทความพิการและระดับช้ัน ) แต่ละรายการจ านวน 3 คน 
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำร ประกอบด้วย 
 6.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาไทย ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการเขียน  

การอ่าน เป็นอย่างดี  
 6.1.2 ครูการศึกษาพิเศษที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้านภาษาไทย 

เหมาะสมกับกจิกรรมการแข่งขัน 
  6.1.3 ครูผู้สอนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

6.2 ข้อควรค ำนึง 
- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
- กรรมการที่มาจากครผููส้อนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับช้ันที่ท าการสอน 
- กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มใหก้ับนักเรียนที่เข้ารว่มแข่งขัน 
- ควรมีล่ามภาษามือประสานงานในการแข่งขัน 

  6.3 สถำนท่ีท ำกำรแข่งขัน 
   - ควรใช้ห้องเรียนทีม่ีโต๊ะ เก้าอี้ ทีส่ามารถด าเนินการแข่งขันได้พร้อมกัน 
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4. กำรแข่งขันเล่ำเรือ่งด้วยภำษำมือ 
1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน  

1.1 ช้ัน ป.1-6, ม.1-3, ม.4-6 บกพร่องทางการได้ยิน 
2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 

  2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว 
2.2  แข่งขันแยกระดับช้ัน 
2.3 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

ช้ัน ป.1-6, ม.1-3, ม.4-6 บกพร่องทางการได้ยิน  ระดับช้ันละ  1 คน 
3. วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 

3.1 ส่งรายช่ือนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายช่ือครผููฝ้ึกสอน 1 คน  ล่วงหน้าก่อนวันแข่งขัน
อย่างน้อย 10  วัน 

3.2 ส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขันและช่ือครูผูฝ้ึกสอน ( รายช่ือต้องตรงกบัข้อ 1 ) ต่อกรรมการตัดสิน
กิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขัน จ านวน 2 ชุด 

3.3  หัวข้อในการแข่งขัน การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ในแต่ละระดับช้ัน ดังนี ้
  - ช้ัน  ป. 1-6     เรารกัในหลวงรัชกาลที่ 9 

- ช้ัน  ม. 1-3    เศรษฐกจิพอเพียง 
- ช้ัน  ม. 4-6    ศาสตร์แหง่พระราชาสูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยืน 

3.4  เวลาในการแข่งขัน 5 - 7 นาที ( บวก/ลบ 30 วินาทีไม่ตัดคะแนน ) ใช้เวลาน้อยหรือ
เกินกว่าที่ก าหนด ตัดนาทีละ 1 คะแนน 

  3.5  จับสลากเลือกล าดับที่ของการแข่งขัน 
4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน  คะแนนรวม  100  คะแนน โดยแบ่งเป็น 

4.1  เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจ เหมาะสมกับวัย   30 คะแนน 
4.2  การใช้ภาษามือถูกต้องตามหลกัไวยกรณ์ภาษามือไทย  30 คะแนน 
4.3  การใช้สีหน้า  ท่าทาง  ประกอบการเล่าเรื่อง   20 คะแนน 
4.4  ข้อคิดในการน าเสนอ      10 คะแนน 
4.5  เล่าตามเวลาทีก่ าหนด     10 คะแนน 

5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
คณะกรรมการตัดสิน  คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทองแดง 
   ได้คะแนนต่ ากว่ารอ้ยละ 60 ไดร้ับเกียรตบิัตร เว้นแตก่รรมการมีความเหน็เป็นอย่างอื่น 
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  กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด 
  หมำยเหตุ ในกรณีท่ีมีทีมสมัครเข้ำแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์กำรตัดสิน ตำมระเบียบข้อ 5 
 6. คณะกรรมกำรตัดสิน  ระดับช้ันละ  3  คน  
  6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำร ประกอบด้วย 

6.1.1  ครูที่มีความบกพรอ่งทางการได้ยิน   จ านวน 1 คน 
6.1.2  ครูล่ามภาษามือจากสมาคม/สถาบันผลิตล่ามภาษามอื/ 

   ครูล่ามภาษามือที่ข้ีนทะเบียน   จ านวน 1 คน 
6.1.3  ครูที่มีความเช่ียวชาญการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  

          จ านวน  1 คน 
  6.2 ข้อควรค ำนึง   

  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
  -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเตม็ให้กบันักเรียนทีเ่ข้าร่วมแข่งขัน 

-  ควรมีล่ามภาษามือประสานงานในการแข่งขัน 
 6.3 สถำนท่ีท ำกำรแข่งขัน 

   เวทีที่สามารถใหผู้้ชมเข้าชมได้ 
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5. กำรแข่งขันกำรเล่ำนิทำน/กำรเล่ำเรื่อง 
1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน  

1.1 ช้ัน ป.1-6, ม.1-3, ม.4-6 บกพร่องทางร่างกาย 
2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 

  2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว 
2.2  แข่งขันแยกระดับช้ัน 
2.3 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

ช้ัน ป.1-6, ม.1-3, ม.4-6 บกพร่องทางร่างกาย  ระดบัช้ันละ  1 คน 
3. วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 

3.1 ส่งรายช่ือนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายช่ือครผููฝ้ึกสอน 1 คน  ล่วงหน้าก่อนวันแข่งขัน
อย่างน้อย 10  วัน 

3.2 ส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขันและช่ือครูผูฝ้ึกสอน ( รายช่ือต้องตรงกบัข้อ 1 ) ต่อกรรมการตัดสิน
กิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขัน จ านวน 2 ชุด 

3.3  หัวข้อในการแข่งขัน การเล่านทิานในแต่ละระดับช้ัน ดังนี้ 
  - ช้ัน  ป. 1-6     เรารกัในหลวงรัชกาลที่ 9 

- ช้ัน  ม. 1-3    เศรษฐกจิพอเพียง 
- ช้ัน  ม. 4-6    ศาสตร์แหง่พระราชาสูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยืน 

3.4  เวลาในการแข่งขัน 5 - 7 นาที ( บวก/ลบ 30 วินาทีไม่ตัดคะแนน ) ใช้เวลาน้อยหรือ
เกินกว่าที่ก าหนด ตัดนาทีละ 1 คะแนน 

  3.5  จับสลากเลือกล าดับที่ของการแข่งขัน 
4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน  คะแนนรวม  100  คะแนน โดยแบ่งเป็น 

4.1  เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจ เหมาะสมกับวัย   30 คะแนน 
4.2  การใช้ภาษาถูกต้อง ค าศัทพ์ โครงสร้าง  
 และความหมายเหมาะสม     30 คะแนน 
4.3  การใช้น้ าเสียง และอารมณส์อดคล้องกับเนื้อหา   20 คะแนน 
4.4  ข้อคิดจากเรื่องที่เล่า      10 คะแนน 
4.5  ใช้ตามเวลาที่ก าหนด      10 คะแนน 

5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
คณะกรรมการตัดสิน  คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทองแดง 
   ได้คะแนนต่ ากว่ารอ้ยละ 60 ไดร้ับเกียรตบิัตร เว้นแตก่รรมการมีความเหน็เป็นอย่างอื่น 
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  กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด 
  หมำยเหตุ ในกรณีท่ีมีทีมสมัครเข้ำแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์กำรตัดสิน ตำมระเบียบข้อ 5 
 6. คณะกรรมกำรตัดสิน  ระดับช้ันละ  3  คน  
  6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำร ประกอบด้วย 

 6.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่มีความรู้ความช านาญด้านภาษาไทย 
 6.1.2 ครูการศึกษาพิเศษที่มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญเฉพาะทางด้าน 

         ภาษาไทยเหมาะสมกบักจิกรรมการแข่งขัน 
  6.1.3 ครูผู้สอนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

  6.2 ข้อควรค ำนึง   
   -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
   -  กรรมการที่มาจากครผูู้สอนควรแตง่ตั้งให้ตัดสินในระดบัช้ันที่ท าการสอน 
   -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเตม็ให้กบันักเรียนทีเ่ข้าร่วมแข่งขัน 

 6.3 สถำนท่ีท ำกำรแข่งขัน 
   เวทีที่สามารถใหผู้้ชมเข้าชมได้ 
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6. กำรแข่งขันอ่ำนท ำนองเสนำะ 
 1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 

1.1 ช้ัน ป.1-6, ม.1-3, ม.4-6 บกพรอ่งทางร่างกาย 
1.2 ช้ัน ป.1-6, ม.1-3, ม.4-6 บกพรอ่งทางการเห็น 

 2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
  2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว 
  2.2 แข่งขันแยกประเภทความพกิารและแยกระดับช้ัน 

2.3 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
2.3.1 ช้ัน ป.1-6, ม.1-3, ม.4-6 บกพรอ่งทางร่างกาย ระดับช้ันละ  1  คน 
2.3.2 ช้ัน ป.1-6, ม.1-3, ม.4-6 บกพรอ่งทางการเห็น ระดบัช้ันละ  1  คน 

3.  วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 
3.1 คณะกรรมการจัดเตรียมสถานทีส่ าหรับแข่งขัน จ านวน 2 ห้อง ส าหรับแข่งขัน 1 ห้อง 

และเกบ็ตัวผูร้อการแข่งขัน  จ านวน  1  ห้อง 
  3.2  จับสลากล าดับที่การแข่งขัน 
  3.3  เนื้อหาที่จะให้ผูเ้ข้าแข่งขัน ให้คณะกรรมการเป็นผูเ้ตรยีมมา จากในวรรณคดี เรื่องใด 

เรื่องหนึง่ 
   1 ) ช้ัน ป.1-6 อ่านท านองเสนาะ กลอนสุภาพ  จ านวน  1  เรื่อง  4  บท 

2 ) ช้ัน ม.1-6 อ่านท านองเสนาะ กาพย์ยานี 11 จ านวน 1  เรื่อง  4  บท 
    และโคลงสี่สุภาพ จ านวน 3 - 5 บท 

  3.4  เวลาในการอ่านท านองเสนาะ ข้ึนอยู่กับเนื้อหา 
 4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน  100  คะแนน   
  4.1  ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ ( ถูกต้องตามท านองของค าประพันธ์  ลีลา จังหวะ )  20  คะแนน 
  4.2  ถูกต้องตามอักขรวิธี ( ออกเสียงค าถูกต้อง  ตัว  ร   ล  ค าควบกล้ า  ฯลฯ )   30  คะแนน 

 ( ออกเสียงผิด  1  ครั้ง หัก 2 คะแนน ) 
  4.3  น้ าเสียงในการขับร้อง ( ความหนักเบาของเสียงชัดเจน แจ่มใส )  20  คะแนน 
  4.4  การใส่อารมณ์  ความรู้สกึ  ขณะขับร้อง    20  คะแนน 
  4.5  บุคลิกภาพ  ความสง่างาม  ความมั่นใจ     10  คะแนน 
 5. เกณฑ์กำรตัดสิน 

คณะกรรมการตัดสิน  คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 
   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทองแดง 
   ได้คะแนนต่ ากว่ารอ้ยละ 60 ไดร้ับเกียรตบิัตร  เว้นแตก่รรมการมีความเห็นเป็นอย่างอืน่ 
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  กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด 
  หมำยเหตุ ในกรณีท่ีมีทีมสมัครเข้ำแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์กำรตัดสิน ตำมระเบียบข้อ 5 

6. คณะกรรมกำรตัดสิน  แยกประเภทควำมพิกำรและระดบัชั้น รายการละ  3-5  คน 
  6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำร ประกอบด้วย 

 6.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่มีความรู้ความช านาญด้านภาษาไทย 
 6.1.2 ครูการศึกษาพิเศษที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะทางด้านภาษาไทยเหมาะสม 
กับกจิกรรมการแข่งขัน 

  6.1.3 ครูผู้สอนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  6.2 ข้อควรค ำนึง 
   -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
   -  กรรมการที่มาจากครผูู้สอนควรแตง่ตั้งให้ตัดสินในระดบัช้ันที่ท าการสอน 
   -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเตม็ให้กบันักเรียนทีเ่ข้าร่วมแข่งขัน 

6.3 สถำนท่ีท ำกำรแข่งขัน 
   -  ควรใช้ห้องที่ไม่มเีสียงรบกวนจากภายนอก 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร ์
7. กำรแข่งขันศำสตรค์ณิตในชีวิตประจ ำวัน 

 1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 
  1.1 ช้ัน ป.1-6, ม.1-6 บกพรอ่งทางการเห็น 

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
2.1 แข่งขันประเภททมี ( 3 คน ) 
2.2 แข่งขันแยกระดับช้ัน 
2.3 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 ช้ัน  ป.1-6, ม.1-6 บกพร่องทางการเห็น  ระดับช้ันละ 1 ทีม 

3.วิธีกำรด ำเนินกำร 
 3.1  ส่งรายช่ือนักเรียนผูเ้ข้าแข่งขัน  ตั้งช่ือทีม  พร้อมรายช่ือครูฝึกสอน 2 คน  ล่วงหน้าก่อน
วันแข่งขันอย่างน้อย 10 วัน 
 3.2  กิจกรรมแข่งขันมี 2 กิจกรรม 
  3.2.1  กิจกรรมที่ 1 ตอบค าถามใน 4 เรื่อง ( ข้อสอบ  20 ข้อ ) ประกอบด้วย   
   1 ) เรื่องของเวลา 
   2 ) เรื่องของทิศทาง 
   3 ) เรื่องของระยะทาง 
   4 ) เรื่องโจทยป์ัญหา 

3.2.2  กิจกรรมที่ 2 การต่อบล็อกรปูทรงเรขาคณิตต่อเป็นงานศิลปะ 
3.3  ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จัดเตรียม Block ไม้เพื่อแข่งขันจ านวน 100 ช้ิน และมีขนาด 

ที่เหมาะสม 
3.4  เวลาที่ใช้ในการแข่งขันรวม 60 นาที ( ท ากิจกรรมที่ 1 ให้แล้วเสรจ็ จึงจะท ากจิกรรมที่ 2 ต่อ ) 
3.5  ติดป้ายช่ือ – สกุล โรงเรียน ของผูเ้ข้าแข่งขัน เขียนตัวบรรจงชัดเจน ( กิจกรรมที่ 2 ) 

4. เกณฑ์กำรให้คะแนน  คะแนนรวม  100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
  4.1 กำรตอบปัญหำ     40  คะแนน 
   - ความถูกต้อง 
  4.2 กำรต่อบล็อก     60  คะแนน 

-  ความคิดสร้างสรรค์    30  คะแนน 
-  ความสวยงาม     10  คะแนน 
-  การท างานแบบทมี    10  คะแนน 
-  ความรวดเร็ว     10  คะแนน 
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5.เกณฑ์กำรตัดสิน 
  คณะกรรมการตัดสิน  คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทองแดง 
   ได้คะแนนต่ ากว่ารอ้ยละ 60 ไดร้ับเกียรตบิัตร  เว้นแตก่รรมการมีความเห็นเป็นอย่างอืน่ 
  กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด 
  หมำยเหตุ ในกรณีท่ีมีทีมสมัครเข้ำแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์กำรตัดสิน ตำมระเบียบข้อ 5 

6.คณะกรรมกำรตัดสิน  จ ำนวน  3  คน 
6.1  คุณสมบัติของคณะกรรมกำร 

6.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกบัอักษรเบลล์ เป็นอย่างดี  
( ผู้ทรงคุณวุฒิจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ) 

6.1.2 ครูการศึกษาพิเศษ 
6.1.3 ครูผู้สอนกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

6.2 ข้อควรค ำนึง 
- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
- กรรมการที่มาจากครผููส้อนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับช้ันที่ท าการสอน 
- กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มใหก้ับนักเรียนที่เข้ารว่มแข่งขัน 

  6.3 สถำนท่ี 
   ห้องที่ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์
8. กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ( ประเภทโครงงำนประดิษฐ์ ) 
 1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน  

1.1 ไม่ก าหนดระดับช้ัน 
1.2 บกพร่องทางการได้ยิน 

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
  2.1 แข่งขันประเภททมี ( 3 คน ) 
  2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
  ไม่ก าหนดระดับช้ัน  บกพร่องทางการได้ยิน  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
 3. วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 

3.1 ส่งรายช่ือนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายช่ือครผููฝ้ึกสอน 2 คน ล่วงหน้าก่อนวันแข่งขัน 
  อย่างน้อย 10 วัน 

3.2 ให้ทีมที่เข้าแข่งขันส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขัน และช่ือครูผู้ฝึกสอน ( รายช่ือต้องตรงกับข้อ 3.1 ) 
  ต่อกรรมการตัดสินกจิกรรมก่อนเริ่มการแข่งขัน จ านวน 2 ชุด 

3.3  โครงงานที่สง่เข้าประกวดต้องเป็นโครงงานทีเ่กี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  วิทยาศาสตร์ที่ใช้การประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์ตา่งๆ หรอืการพฒันาสิง่ต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  3.4  ส่งรายงานล่วงหน้ากอ่นการแข่งขัน  โครงงานละ 5 ชุด 

3.5  กรรมการจบัสลากล าดับที่ในการแข่งขัน 
3.6  น าผังโครงงานมาแสดงตามเกณฑ์มาตรฐาน ( พื้นทีโ่ต๊ะหน้าขาว  

  ขนาดกว้าง 45 เซนติเมตร x 180 เซนติเมตร ) 
3.7  น าเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการและตอบข้อซักถาม ใช้เวลาประมาณ 10 นาที 

   4. เกณฑ์กำรให้คะแนน  คะแนนรวม  100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
4.1  การก าหนดปัญหาและการตัง้สมมติฐาน  10  คะแนน 
4.2 ข้อมูลหรือข้อเท็จจรงิประกอบการท าโครงงาน  10  คะแนน 
4.3  การออกแบบการทดลอง/การประดิษฐ์   10  คะแนน 
4.4  อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  10  คะแนน 
4.5  การด าเนินการทดลอง    10  คะแนน 
4.6  การบันทึกข้อมลู     10  คะแนน 
4.7  การจัดกระท าข้อมลู     10  คะแนน 
4.8  การแปลความหมายข้อมูลและสรปุผล   10  คะแนน 
4.9  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    10  คะแนน 
4.10  การแสดงผลงานและการน าเสนอ   10  คะแนน 
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5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
  คณะกรรมการตัดสิน  คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 

กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด 
  หมำยเหตุ ในกรณีท่ีมีทีมสมัครเข้ำแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์กำรตัดสิน ตำมระเบียบข้อ 5 

6. คณะกรรมกำรตัดสิน จ ำนวน 3-5 คน ( ต้องมีข้อ 6.1.5 ) 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมกำร ประกอบดว้ย 

   6.1.1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ   
   6.1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่มีความรู้และความช านาญในกิจกรรมการ 
 แข่งขัน 
   6.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสม 
 กับกจิกรรม 

   6.1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความช านาญเฉพาะทางจากหน่วยงานอื่น 
   หรือสถานประกอบการ 

   6.1.5 ครูล่ามภาษามือจากสมาคมหรือสถาบันผลิตล่ามภาษามือ หรือครูล่าม 
 ภาษามือที่ข้ึนทะเบียน 
  6.2 ข้อควรค ำนึง 

  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
  -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเตม็ให้กบันักเรียนทีเ่ข้าร่วมแข่งขัน 

- ควรมีล่ามภาษามือประสานงานในการแข่งขัน 
 6.3 สถำนท่ีในกำรแข่งขัน 
  สถานที่การแข่งขันมีความเหมาะสม ผู้ชมสามารถชมการแข่งขันได้ 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศกึษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
9. กำรประกวดมำรยำทงำมอย่ำงไทย 

1.ระดับชั้นของผู้เข้ำแข่งขัน 
1.1 ช้ัน ป.1-6, ม.1-3, ม.4-6    บกพร่องทางการได้ยิน 
1.2 ช้ัน ป.1-6, ม.1-3, ม.4-6    บกพร่องทางสติปญัญา  
1.3 ช้ัน ป.1-6, ม.1-3, ม.4-6    บกพร่องทางการเห็น 

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
 2.1 แข่งขันประเภททมี ( 2 คน ) ( ชาย/หญิง ) 
 2.2 แข่งขันแยกประเภทความพกิาร และแยกระดบัช้ัน 

2.3 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 2.3.1 ช้ัน ป.1-6, ม.1-3, ม.4-6 บกพรอ่งทางการได้ยิน ระดับช้ันละ  1  ทีม 
 2.3.2 ช้ัน ป.1-6, ม.1-3, ม.4-6 บกพรอ่งทางสตปิัญญา ระดับช้ันละ  1  ทีม 
 2.3.3 ช้ัน ป.1-6, ม.1-3, ม.4-6 บกพรอ่งทางการเห็น ระดับช้ันละ  1  ทีม 

3. วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 
 3.1 ส่งรายช่ือนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  ตั้งช่ือทีม พรอ้มรายช่ือครูผูฝ้ึกสอน 2 คน ล่วงหน้าก่อน
วันแข่งขันอย่างน้อย 10 วัน 
 3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันสง่รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน และช่ือครูผูฝ้ึกสอน ( รายช่ือต้องตรงกบั 
ข้อ 3.1 ) ต่อกรรมการตัดสินกจิกรรมก่อนเริ่มการแข่งขันพรอ้มรายช่ือ  จ านวน 3 ชุด 
 3.3 หัวข้อในการแข่งขัน ( โดยใช้เกณฑ์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ) 
  3.3.1 กำรเดินผ่ำนผู้ใหญ่ ขณะผู้ใหญ่ยืน / ขณะผู้ใหญ่นั่ง 
  3.3.2 กำรไหว้  การไหว้พระ / การไหว้ผูม้ีพระคุณ 
  3.3.3 กำรรับ-ส่งของให้ผู้ใหญ่ ขณะผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้ / นั่งพื้น ขณะผู้ใหญ่ยืน 
  3.3.4 กำรน่ังต่อหน้ำผู้ใหญ่ การนั่งกราบ / การลุกยืน ขณะผู้ใหญ่นัง่พื้น 
  3.3.5 กำรกรำบศพ ศพผู้สูงอายุ / ศพพระ 
  3.3.6 กำรกรำบแบบเบญจำงคประดิษฐ์ 

  3.4  ผู้เข้าแข่งขันจับสลากล าดับที่ของการแข่งขัน 
  3.5  กรรมการจบัสลากเลือกท่าตามทีก่ าหนดใหผู้เ้ข้าประกวดระดับช้ัน ป.1-6  จ านวน 2 ท่า  

ช้ัน ม.1-3  จ านวน 4 ท่า  และระดับช้ัน ม.4-6 จ านวน 5 ท่า  โดยผูเ้ข้าแข่งขันแต่ละระดับจะแสดงท่า
ตามที่ กรรมการจบัสลากไดเ้หมือนกันทุกโรง 

  3.6 วิธีการประกวด ผู้เข้าประกวดต้องเข้าประกวดพร้อมกันทั้งชายหญงิ 
  3.7 การแต่งกายผูเ้ข้าแข่งขัน แต่งกายชุดนักเรียน 
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4. เกณฑ์กำรให้คะแนน  คะแนนรวม 100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
  4.1  ความถูกต้อง     30  คะแนน 
  4.2  ความสวยงาม     30  คะแนน 
  4.3  การแต่งกายและบุคลิกภาพ    20  คะแนน 
  4.4  ความพร้อมเพรียง     20  คะแนน 

5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
  คณะกรรมการตัดสิน  คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 

กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด 
  หมำยเหตุ ในกรณีท่ีมีทีมสมัครเข้ำแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์กำรตัดสิน ตำมระเบียบข้อ 5 

6. คณะกรรมกำรตัดสิน จ านวน 3-5 คน 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมกำร ประกอบด้วย  
   6.1.1  ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง 

เหมาะสมกับกจิกรรม 
  6.1.2 ครูการศึกษาพิเศษที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกจิกรรม 

   6.1.3 ครูผู้สอนกลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
 6.2 ข้อควรค ำนึง   
  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
  -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเตม็ให้กบันักเรียนทีเ่ข้าร่วมแข่งขัน 

-  ควรมีล่ามภาษามือประสานงานในการแข่งขัน 
 6.3 สถำนท่ีในกำรแข่งขัน 

- ควรเป็นห้องที่มีโต๊ะหมูบู่ชา พระพุทธรูป และพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมทั้ง
อุปกรณ์ในการจัดการแข่งขัน 

- ควรเป็นห้องที่มิดชิด   
- ควรแยกห้องการจัดการแข่งขันในแต่ละประเภทความพิการ  
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10. กำรแข่งขันกำรแสดงละครคุณธรรม 
 1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน  

1.1 ไม่ก าหนดระดับช้ัน  บกพร่องทางการได้ยิน 
1.2 ไม่ก าหนดระดับช้ัน  บกพร่องทางสติปญัญา 

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
   2.1 แข่งขันประเภททมีไม่เกิน 15 คน 
   2.2 แข่งขันแยกประเภทความพกิาร 

2.3 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 2.3.1 ไม่ก าหนดระดบัช้ัน บกพรอ่งทางการได้ยิน จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม  
 2.3.2 ไม่ก าหนดระดบัช้ัน บกพรอ่งทางสตปิัญญา จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม   

  3. วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 
 3.1  ส่งรายช่ือนักเรียนผูเ้ข้าแข่งขันต้ังช่ือทีม พร้อมรายช่ือครูผูฝ้ึกสอน 4 คนล่วงหน้าก่อนวัน  
แข่งขันอย่างน้อย  10 วัน 
  3.2  ให้แตล่ะทมีทีเ่ข้าแข่งขันสง่รายช่ือผูเ้ข้าแข่งขัน  และช่ือครูผูฝ้ึกสอน ( รายช่ือต้องตรงกบั
ข้อ 3.1 ) ต่อกรรมการตัดสินกจิกรรมก่อนเริ่มการแข่งขัน จ านวน 3 ชุด 

  3.3  ให้ทีมที่เข้าแข่งเตรียมอปุกรณ์การแสดงมาเองและสอดคล้องกบัเนื้อเรือ่ง 
  3.4  เวลาที่ใช้ในการแข่งขันไม่เกิน 15 นาที, เวลาในการจัดฉากไม่เกิน 7 นาที 
  3.5  ให้มีดนตรีและเพลงประกอบการแสดงโดยผู้แสดงเตรียมมาเอง 
  3.6  ใช้เสียงจรงิในการแสดงสด 
  3.7  เนื้อหาสาระการแข่งขัน ( เลือกแสดง  1 เรื่อง ) 

  3.7.1 ความกตัญญูกตเวท ี
  3.7.2 ความซื่อสัตย์สจุริต 
  3.7.3 ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ ์
  3.7.4 ความสามัคคี 
 3.8 ส่งเรื่องย่อบทละครให้กรรมการ จ านวน 3 ชุด ก่อนการแข่งขัน 

  4. เกณฑ์กำรให้คะแนน  คะแนนรวม  100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
  4.1  การแต่งกาย       10 คะแนน 
  4.2  ความพร้อมของตัวละคร     10 คะแนน 
  4.3  ลักษณะท่าทางการแสดงสอดคล้องและเหมาะสมกับเนือ้เรื่อง 10 คะแนน 
  4.4  อุปกรณ์ประกอบการแสดง     10 คะแนน 
  4.5  ความมั่นใจในการแสดง     10 คะแนน 
  4.6  ระยะเวลาในการแสดง     10 คะแนน 
  4.7  การใช้ภาษาที่ถูกต้องชัดเจน     10 คะแนน 
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  4.8  ความต่อเนื่องของการแสดง     10 คะแนน 
  4.9  ข้อคิด/คติสอนใจ/ค าพังเพย     20 คะแนน 

5. เกณฑ์กำรตัดสิน   
  คณะกรรมการตัดสิน  คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 

กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด 
  หมำยเหตุ ในกรณีท่ีมีทีมสมัครเข้ำแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์กำรตัดสิน ตำมระเบียบข้อ 5 
 6. คณะกรรมกำรตัดสิน  จ ำนวน  3-5  คน และต้องมีกรรมกำรท่ีมีคุณสมบัติตำมข้อ 6.1.4 และ 
6.1.5 อย่ำงน้อยข้อละ 1 คน 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมกำร ประกอบด้วย  

6.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับ
กิจกรรม 

   6.1.2 ครูการศึกษาพิเศษที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกจิกรรม 
   6.1.3 ครผููส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
   6.1.4 ครูล่ามภาษามือจากสมาคมหรือสถาบันผลิตล่ามภาษามือ หรือครูล่าม 
  ภาษามือที่ข้ึนทะเบียน 
   6.1.5 ครูหหูนวกจากหน่วยงาน สถาบัน สมาคม 
 6.2 ข้อควรค ำนึง 
  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
  -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเตม็ให้กบันักเรียนทีเ่ข้าร่วมแข่งขัน 

- ควรมีล่ามภาษามือประสานงานในการแข่งขัน 
 6.3 สถำนท่ีในกำรแข่งขัน 
  เวทีการแข่งขันทีม่ีความเหมาะสม ปลอดภัย ผู้ชมสามารถเข้าชมการแสดงได้ 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศกึษำ และพลศกึษำ 
11. กำรแข่งขันเชียร์ลีดเดอร ์
 1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน  

1.1 ไม่ก าหนดระดับช้ัน  บกพร่องทางการได้ยิน 
2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 

2.1 แข่งขันประเภททมี ( 12 คน ) ( จะเป็นชายหรอืหญิงหรอืผสมก็ได้ ) 
2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

ไม่ก าหนดระดับช้ัน  บกพร่องทางการได้ยิน  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม  
 3. วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 

3.1 ส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขันพรอ้มครฝูึกสอน ก่อนวันแข่งขันอย่างน้อย 10  วัน จ านวน 4 คน  
  3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันสง่รายช่ือผู้เข้าแข่งขันและช่ือครูผูฝ้ึกสอน ( รายช่ือต้องตรงกบั 

ข้อ 3.1 ) ต่อกรรมการตัดสินกจิกรรมก่อนเริ่มการแข่งขัน  จ านวน 2  ชุด 
  3.3  เลือกเพลงอิสระ  ใช้เวลาในการแข่งขัน 5-8 นาที 
  3.4  ทีมผู้เข้าแข่งขันสง่แผ่นซีดเีพลง  พร้อมรายช่ือผูเ้ข้าแข่งขันในวันรายงานตัว 
  3.5  การแต่งกายให้เหมาะสมกบัเพลง 
  4. เกณฑ์กำรให้คะแนน  คะแนนรวม  100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
  4.1  ความพร้อมเพรียง     30  คะแนน 
  4.2  ความสวยงาม     20  คะแนน 
  4.3  ท่วงท่าลีลา      20  คะแนน 
  4.4  ถูกต้องตามจังหวะเพลง    20  คะแนน 
  4.5  การแต่งกายเหมาะสม    10  คะแนน 

5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
  คณะกรรมการตัดสิน  คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทองแดง 
   ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 
  กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด 
  หมำยเหตุ ในกรณีท่ีมีทีมสมัครเข้ำแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์กำรตัดสิน ตำมระเบียบข้อ 5 
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6. คณะกรรมกำรตัดสิน จ ำนวน 3-5 คน 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมกำร  ประกอบด้วย 
  6.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสม 
 กับกจิกรรม 
  6.1.2 ครูการศึกษาพิเศษที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกจิกรรม 

  6.1.3 ครูผู้สอนกลุม่สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
 6.2 ข้อควรค ำนึง   
  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
  -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเตม็ให้กบันักเรียนทีเ่ข้าร่วมแข่งขัน 

- ควรมีล่ามภาษามือประสานงานในการแข่งขัน 
 6.3 สถำนท่ีในกำรแข่งขัน 
  - เวทีการแข่งขันมีความเหมาะสม  ปลอดภัย  ผู้ชมสามารถชมการแข่งขันได้ 
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12. กำรแข่งขันกำรเต้นแอโรบคิ 
 1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน  

1.1 ไม่ก าหนดระดับช้ัน  บกพร่องทางการได้ยิน 
1.2 ไม่ก าหนดระดับช้ัน  บกพร่องทางสติปญัญา 
1.3 ไม่ก าหนดระดับช้ัน  บกพร่องทางการเห็น 

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน  
   2.1 แข่งขันประเภทประเภททีม ( 8 คน ) 
   2.2 แข่งขันแยกประเภทความพกิาร 

2.3 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
2.3.1 ไม่ก าหนดระดบัช้ันบกพร่องทางการได้ยิน จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

 2.3.2 ไม่ก าหนดระดบัช้ันบกพร่องทางสติปัญญา จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
 2.3.3 ไม่ก าหนดระดบัช้ันบกพร่องทางการเห็น จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม   

  3. วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 
 3.1 ส่งรายช่ือนักเรียนผู้เข้าแข่งขันต้ังช่ือทมี พร้อมรายช่ือครูผูฝ้ึกสอน 3 คนล่วงหน้าก่อนวัน 
แข่งขันอย่างน้อย 10 วัน 
  3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันสง่รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน  และช่ือครูผูฝ้ึกสอน ( รายช่ือต้องตรงกบั 
ข้อ 3.1 ) ต่อกรรมการตัดสินกจิกรรมก่อนเริ่มการแข่งขัน จ านวน 3 ชุด 

  3.3 ใช้เวลาในการแข่งขัน 7-10 นาที 
  3.4 จับสลากล าดับทีก่ารแสดงก่อน-หลัง พร้อมกับรายงานตวัเข้าแข่งขัน 
  3.5 ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายสากลนิยม ความเหมาะสมกบัชุดการแสดง  
  4. เกณฑ์กำรให้คะแนน  คะแนนรวม  100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
  4.1  การแต่งกาย      20 คะแนน 
   4.1.1  เน้นการประหยัดและประยุกต ์  10 คะแนน 
   4.1.2  มีความสวยงามเหมาะสมกับชุดการแสดง 10 คะแนน 
   4.2 ท่ากายบรหิาร     60 คะแนน  
     ( ประเภทบกพร่องทำงกำรได้ยิน/ประเภทบกพร่องทำงกำรเห็น ) 
   4.2.1 ความเข้มแข็งของท่าทาง   10 คะแนน  
   4.2.2 ความต่อเนื่องของการเปลี่ยนท่า  10 คะแนน 
   4.2.3 ความสวยงามของท่าทาง   10 คะแนน 
   4.2.4 ความพร้อมเพรียง    10 คะแนน 
   4.2.5 เพลงที่ใช้ประกอบเหมาะสม     5 คะแนน 
   4.2.6 การลงจังหวะ    10 คะแนน 
   4.2.7 ความสนุกสนาน      5 คะแนน 
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 ( ประเภทบกพร่องทำงสติปัญญำ ) 
4.2.1 ความเข้มแข็งของท่าทาง   10  คะแนน 
4.2.2 ความต่อเนื่องของการเปลี่ยนท่า    5  คะแนน 
4.2.3 ความสวยงามของท่าทาง   10  คะแนน 
4.2.4 ความพร้อมเพรียง    10  คะแนน 
4.2.5 เพลงที่ใช้ประกอบเหมาะสม     5  คะแนน 
4.2.6 การลงจังหวะ    10  คะแนน 
4.2.7 ความสนุกสนาน      5  คะแนน 

   4.2.8 ความยากง่ายของท่า     5  คะแนน 
  4.3  ความเหมาะสมของระยะเวลาและข้ันตอน  20  คะแนน 
   4.3.1 การอบอุ่นร่างกาย      5  คะแนน 
   4.3.2 การออกก าลังกาย    10  คะแนน 
   4.3.3 การผ่อนคลาย      5  คะแนน 

5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
  คณะกรรมการตัดสิน  คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 

กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด 
  หมำยเหตุ ในกรณีท่ีมีทีมสมัครเข้ำแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์กำรตัดสิน ตำมระเบียบข้อ 5 

6. คณะกรรมกำรตัดสิน จ ำนวน 3-5 คน 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมกำร 
   6.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง 
 เหมาะสมกับกจิกรรม 

   6.1.2 ครูการศึกษาพิเศษที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกจิกรรม 
   6.1.3  ครผูู้สอนกลุม่สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา  

 6.2 ข้อควรค ำนึง 
  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
  -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเตม็ให้กบันักเรียนทีเ่ข้าร่วมแข่งขัน 

- ควรมีล่ามภาษามือประสานงานในการแข่งขัน 
 6.3 สถำนท่ีในกำรแข่งขัน 
  เวทีการแข่งขันมีความเหมาะสม  ปลอดภัย  ผู้ชมสามารถชมการแข่งขันได ้
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13. กำรแข่งขันกำรเต้นแอโรบคิรถเข็น 
 1.  คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 

 1.1 ไม่ก าหนดระดับช้ัน  บกพร่องทางร่างกาย 
 2.  ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
  2.1  แข่งขันเป็นทีม ( 8 คน ) ( จะเป็นชายหรอืหญงิหรือผสมก็ได้ ) 

2.2  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 ไม่ก าหนดระดับช้ัน  บกพร่องทางร่างกาย  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

3.  วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 
  3.1  ส่งรายช่ือนักเรียนผูเ้ข้าแข่งขันจะเป็นชายหรือหญิงหรอืผสมก็ได้ พร้อมช่ือครูผูฝ้ึกสอน 

ทีมละ 3 คน 
3.2  ให้แต่ละทีมทีเ่ข้าแข่งขันส่งรายช่ือผูเ้ข้าแข่งขันและช่ือครูผูฝ้ึกสอน ( รายช่ือต้องตรงกบั

ข้อ 1 ) ต่อกรรมการตัดสินกจิกรรมก่อนเริ่มการแข่งขันพร้อมรายช่ือ จ านวน 2 ชุด 
  3.3  ให้แต่ละทีมเตรียมอปุกรณ์และเพลงมาเอง 
  3.4  ใช้เวลาในการแข่งขัน 8 – 10  นาที 
  3.5  จับสลากล าดับที่การแสดง กอ่น-หลงั พร้อมกับรายงานตัวเข้าแข่งขัน 
  3.6  ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายสากลนิยม ความเหมาะสมกบัชุดการแสดง   
 4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนนรวม  100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
  4.1  การแต่งกาย        20  คะแนน 
  4.2  ท่ากายบริหาร       60  คะแนน 
   4.2.1  ความเข้มแข็งของท่าทาง     10  คะแนน 
   4.2.2  ความต่อเนื่องของการเปลี่ยนท่า    10  คะแนน 
   4.2.3  ความสวยงามของท่าทาง     10  คะแนน 
   4.2.4  ความพร้อมเพรียง      10  คะแนน 
   4.2.5  เพลงที่ใช้ประกอบเหมาะสม      5  คะแนน 
   4.2.6  การลงจังหวะ      10  คะแนน 
   4.2.7  ความสนุกสนาน        5  คะแนน 
  4.3 ประโยชน์ที่ได้รบั       20  คะแนน 
   4.3.1  ส่งเสริมการคลอ่งตัว  ความอ่อนตัว  ความกระฉับกระเฉ่ง   5  คะแนน 
   4.3.2  ท่าทางการเคลื่อนไหวไม่กอ่ให้เกิดอันตรายหรอืบาดเจ็บ   5  คะแนน 
   4.3.3  เป็นกิจกรรมเสรมิสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ    5  คะแนน 
   4.3.4  สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้      5  คะแนน 
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5. เกณฑ์กำรตัดสิน   
คณะกรรมการตัดสิน  คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 

กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด 
  หมำยเหตุ ในกรณีท่ีมีทีมสมัครเข้ำแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์กำรตัดสิน ตำมระเบียบข้อ 5 

6. คณะกรรมกำรตัดสิน  จ ำนวน  3  คน 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมกำรประกอบด้วย 

6.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสม 
กับกจิกรรม 

6.1.2 ครูการศึกษาพิเศษที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับ กจิกรรม 
6.1.3 ครูผู้สอนกลุม่สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

6.2 ข้อควรค ำนึง 
  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
  -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเตม็ให้กบันักเรียนทีเ่ข้าร่วมแข่งขัน 

 6.3 สถำนท่ีในกำรแข่งขัน 
  - เวทีการแข่งขันมีความเหมาะสม  ปลอดภัย  ผู้ชมสามารถชมการแข่งขันได้ 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
14. กำรแข่งขันจินตลีลำเพลงภำษำมือ 

1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน  
1.1 ช้ัน ป.1-6, ม.1-6 บกพร่องทางการได้ยิน 

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
 2.1 แข่งขันประเภททมี ( 7 คน ) 
 2.2 แข่งขันแยกระดับช้ัน 

2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
  ช้ัน ป.1-6, ม.1-6  บกพร่องทางการได้ยิน  ระดับช้ันละ 1 ทีม 
3. วิธีกำรด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขนั 

  3.1 ส่งรายช่ือนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ตั้งช่ือทีม พร้อมรายช่ือครูผูฝ้ึกสอน 3 คน ล่วงหน้า 
ก่อนวันแข่งขันอย่างน้อย 10 วัน 

3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันสง่รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน และช่ือครูผูฝ้ึกสอน ( รายช่ือต้องตรงกบั 
ข้อ 3.1 ) ต่อกรรมการตัดสินกจิกรรมก่อนเริ่มการแข่งขัน จ านวน 2 ชุด 
  3.3  เลือกเพลงอิสระ  
  3.4  ทีมผู้เข้าแข่งขันสง่แผ่นซีดเีพลง พรอ้มรายช่ือผู้เข้าแข่งขันในวันรายงานตัว  
  3.5  แต่งกายเหมาะสมกบัเพลง   
  3.6  เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 5 - 8  นาที  
 4. เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนนรวม  100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น   
  4.1  กริยาท่าทางและการเคลื่อนไหว   20  คะแนน 
  4.2  ความถูกต้องเหมาะสมของการใช้ท่ามือ  20  คะแนน 
  4.3  อารมณ์ความรู้สึกเช่ือมโยงกับบทเพลง   20  คะแนน  
  4.4  ความพร้อมเพรียง     10  คะแนน  
  4.5  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    10  คะแนน  
  4.6  การแต่งกาย      10  คะแนน  
  4.7  ความมั่นใจในการแสดงออก    10  คะแนน 

5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
คณะกรรมการตัดสิน  คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทองแดง 
   ได้คะแนนต่ ากว่ารอ้ยละ 60 ไดร้ับเกียรตบิัตร  เว้นแตก่รรมการมีความเห็นเป็นอย่างอืน่ 
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  กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด 
  หมำยเหตุ ในกรณีท่ีมีทีมสมัครเข้ำแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์กำรตัดสิน ตำมระเบียบข้อ 5 
 6. คณะกรรมกำรตัดสิน  จ านวน  5  คน  
  6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำร  ประกอบด้วย 
   6.1.1  สมาคมคนหูหนวกแหง่ประเทศไทย   จ านวน  1 คน 
   6.1.2  สมาคมล่ามภาษามือแหง่ประเทศไทย จ านวน  2 คน 
   6.1.3  ผู้เช่ียวชาญด้านนาฏศิลป์และการแสดง   จ านวน  2 คน 
  6.2 ข้อควรค ำนึง   

  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
  -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเตม็ให้กบันักเรียนทีเ่ข้าร่วมแข่งขัน 

- ควรมีล่ามภาษามือประสานงานในการแข่งขัน 
 6.3 สถำนท่ีในกำรแข่งขัน 
  - เวทีการแข่งขันมีความเหมาะสม  ปลอดภัย  ผู้ชมสามารถชมการแข่งขันได้ 
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15. กำรแข่งขันกำรเต้นหำงเครือ่งประกอบเพลง 
 1.ระดับชั้นของผู้เข้ำแข่งขัน 
  1.1 ไม่ก าหนดระดับช้ัน  บกพร่องทางการได้ยิน 

 1.2 ไม่ก าหนดระดับช้ัน  บกพร่องทางสติปญัญา 
1.3 ไม่ก าหนดระดับช้ัน  บกพร่องทางการเห็น 

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
 2.1 แข่งขันประเภททมี ( 8 คน จะเป็นชายหรือหญิงหรือผสมก็ได้ )  

2.2 แข่งขันแยกประเภทความพกิาร 
2.3 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน  

2.3.1 ไม่ก าหนดระดบัช้ัน บกพรอ่งทางการได้ยิน จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
2.3.2 ไม่ก าหนดระดบัช้ัน บกพรอ่งทางสตปิัญญา จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม  
2.3.3 ไม่ก าหนดระดบัช้ัน บกพรอ่งทางการเห็น จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

3.วิธีกำรด ำเนินกำร 
3.1 ส่งรายช่ือนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  ตั้งช่ือทีม  พร้อมรายช่ือครูฝึกสอน 3 คน  ล่วงหน้า 

ก่อนวันแข่งขันอย่างน้อย 10 วัน 
  3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันสง่รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน และช่ือครูผูฝ้ึกสอน ( รายช่ือต้องตรงกบั
ข้อ 3.1 ) ต่อกรรมการตัดสินกจิกรรมก่อนเริ่มการแข่งขันพรอ้มรายช่ือ จ านวน 3 ชุด  
  3.3 ให้แต่ละทีมเตรียมอุปกรณ์และเพลงมาเอง 
  3.4 ใช้เวลาในการแข่งขัน  6-10  นาที 
4. เกณฑ์กำรให้คะแนน  คะแนนรวม  100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 

  4.1 การแต่งกาย      10    คะแนน 
  4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างท่า    20    คะแนน 
  4.3 ความสวยงามของท่า     20    คะแนน 
  4.4 ความพร้อมเพรียง     20    คะแนน 
  4.5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    20    คะแนน 
  4.6 แสดงครบตามเวลาทีก่ าหนด    10    คะแนน 
 5.เกณฑ์กำรตัดสิน 
  คณะกรรมการตัดสิน  คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 
   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทองแดง 

ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 
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กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด 
  หมำยเหตุ ในกรณีท่ีมีทีมสมัครเข้ำแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์กำรตัดสิน ตำมระเบียบข้อ 5 

6.  คณะกรรมกำรตัดสิน  จ ำนวน  3  คน 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมกำรประกอบด้วย  
  6.1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสม  
  กับกจิกรรม 

  6.1.2 ครูการศึกษาพิเศษที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับ กจิกรรม 
  6.1.3 ครูผู้สอนกลุม่สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
 6.2 ข้อควรค ำนึง   

  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
  -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเตม็ให้กบันักเรียนทีเ่ข้าร่วมแข่งขัน 

- ควรมีล่ามภาษามือประสานงานในการแข่งขัน 
6.3 สถำนท่ีในกำรแข่งขัน 

    - เวทีการแข่งขันมีความเหมาะสม  ปลอดภัย  ผู้ชมสามารถชมการแข่งขันได้ 
  - ส าหรับการประกวดประเภทบกพรอ่งทางการได้ยินต้องมลีา่มภาษามือ  

  คู่กับพิธีกรบนเวททีุกเวท ี
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16. กำรแข่งขันดนตรีโฟลค์ซอง 
 1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 
  1.1 ช้ัน ป.1-6, ม.1-6 บกพร่องทางการเห็น 
  1.2 ไม่ก าหนดระดับช้ัน บกพร่องทางร่างกาย 

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
  2.1 แข่งขันประเภทเป็นทมี ( 3 คน  เป็นเพศชายหรือเพศหญิงหรือผสมก็ได ้) 
  2.2 แข่งขันแยกประเภทความพกิาร และแยกระดบัช้ัน 

2.3 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
2.3.1 ช้ัน ป.1-6, ม.1-6 บกพรอ่งทางการเห็น ระดับช้ันละ 1 ทีม 
2.3.2 ไม่ก าหนดระดบัช้ัน  บกพรอ่งทางร่างกาย  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

3. วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 
3.1 ส่งรายช่ือนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  ตั้งช่ือทีม  พร้อมรายช่ือครูผูฝ้ึกสอน  2  คน ล่วงหน้า

ก่อนแข่งขันอย่างน้อย  10  วัน 
3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันสง่รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน  และช่ือครูผูฝ้ึกสอน ( รายช่ือต้องตรงกบั 

ข้อ 3.1 ) ช่ือเพลง  เนื้อหาเพลงต่อกรรมการตัดสินกจิกรรมก่อนเริม่แข่งขัน  จ านวน  3  ชุด 
3.3 ให้แต่ละทีมเตรียมเครือ่งดนตรีและอปุกรณ์มาเอง 
3.4 เป็นวงดนตรี  Acoustic มีผู้ขับร้อง  เครื่องดนตรีที่ใช้ในการประกวดคือ เป็นเครื่อง

ดนตรีที่มีแหลง่ก าเนิดเสียงจากธรรมชาติ ( AcousticSound ) ตัวอย่าง กลุ่มเครื่องดีด-สี  เช่น  กีต้าร์
โปรง่, บันโจ, แมนโดลิน, อคูสติกเบส, ไวโอลิน, ไวโอล่า, เชลโล,่ ซอ, จะเข้, ฯลฯ หรือ 

 กลุ่มเครื่องตี –เป่า เช่น  กลองชุด, เครื่องกระทบจังหวะ, เครื่องลมไม้, เครื่องลมทองเหลือง, ขิม, 
ระนาด, ขลุ่ย ฯลฯ 

3.5 ห้ามใช้  Effect  ชนิดต่างๆ แทนเครื่องดนตรี  เพราะกรรมการจะถือว่าไม่ใช่เครื่องดนตรี  
และจะตัดสิทธ์ิผู้เข้าแข่งขัน 
 3.6 ใช้เวลาในการแข่งขันไม่เกิน 6 – 10  นาที 

3.7 พิจารณาเทคนิคการบรรเลงและการขับร้องเพลง 
 - จังหวะ  และท านอง 
  - การออกเสียงอกัขระที่ถูกต้องชัดเจน 
  - น้ าเสียง  ความไพเราะของเสียง 

  - ความสอดคล้องของการบรรเลงและการขับร้องประกอบกบัการถ่ายทอด 
    อารมณ์เพลงต่อผูฟ้ัง 

  - ความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกบนเวที 
  - การแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมสอดคล้องกบัเพลงทีบ่รรเลงและขับร้อง 
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4. เกณฑ์กำรให้คะแนน  คะแนนรวม  100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
4.1 จังหวะ  และท านอง     20 คะแนน 
4.2 การออกเสียงอักขระที่ถูกต้องชัดเจน   20 คะแนน 
4.3 น้ าเสียง  ความไพเราะของเสียง   20 คะแนน 
4.4 ความสอดคล้องของการบรรเลงและการขับรอ้ง 
     ประกอบกบัการถ่ายทอดอารมณ์เพลงตอ่ผู้ฟงั  20 คะแนน 
4.5 ความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกบนเวท ี  10 คะแนน 
4.6 การแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมสอดคล้องกับเพลง 
     ที่บรรเลงและขับร้อง     10 คะแนน 

5.เกณฑ์กำรตัดสิน 
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกผูท้ี่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี ้

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79  ไดร้ับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 

กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด 
  หมำยเหตุ ในกรณีท่ีมีทีมสมัครเข้ำแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์กำรตัดสิน ตำมระเบียบข้อ 5 

6. คณะกรรมกำรตัดสิน จ านวน  3  คน 
 6.1 คุณสมบัติของกรรมกำรประกอบด้วย 
  6.1.1  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรี ขับร้อง 
  6.1.2  ครูการศึกษาพิเศษในโรงเรียนเฉพาะความพิการ 
  6.1.3  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ( ดนตรี ) 
  6.2 ข้อควรค ำนึง   

   -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
   -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเตม็ให้กบันักเรียนทีเ่ข้าร่วมแข่งขัน 

6.3 สถำนท่ีในกำรแข่งขัน 
  เวทีการแข่งขันมีความเหมาะสม  ปลอดภัย  ผู้ชมสามารถชมการแข่งขันได้ 
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17. กำรแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้ำงสรรค ์
 1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน  

1.1 ช้ัน ป.1-6, ม.1-6  บกพร่องทางการได้ยิน 
2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 

2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว 
2.2 แข่งขันแยกระดับช้ัน 
2.3 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

   ช้ัน ป.1-6, ม.1-6 บกพรอ่งทางการได้ยิน  ระดับช้ันละ 1 คน 
   3. วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 

 3.1 ส่งรายช่ือนักเรียนผู้เข้าแข่งขันพร้อมรายช่ือครูผูฝ้ึกสอน 1 คนล่วงหน้าก่อนวันแข่งขัน 
อย่างน้อย  10 วัน 
  3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันสง่รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน  และช่ือครูผูฝ้ึกสอน ( รายช่ือต้องตรงกบั 
ข้อ 3.1 )  ต่อกรรมการตัดสินกจิกรรมก่อนเริ่มการแข่งขัน จ านวน 3 ชุด 

3.3  หัวข้อการแข่งขัน ให้กรรมการตัดสินเป็นผูก้ าหนดในวันแข่งขัน โดยกรรมการตัดสิน 
แตล่ะคน เขียนหัวข้อคนละ 2 หัวข้อ แล้วให้ตัวแทนนักเรียนจับสลากเลือก 1 หัวข้อในวันแข่งขัน  

3.4 ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน 
   - ระดับช้ัน ป.1-6 กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 11x15 นิ้ว 

 - ระดับช้ัน ม.1-6 กระดาษ 100 ปอนด์ (ส าหรับระบายสีน้ า) ขนาด 15x22 นิ้ว 
  3.5 ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมสีที่จะใช้แข่งขันและอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง 

- ระดับช้ัน ป. 1-6 ใช้เทคนิคสีชอล์ค  
   - ระดับช้ัน ม. 1-6 ใช้เทคนิคสีน้ า 
  3.6 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน  3  ช่ัวโมง 
  4. เกณฑ์กำรให้คะแนน   คะแนนรวม  100  คะแนน   โดยแบ่งเป็น 
  4.1  ความคิดสร้างสรรค์      30 คะแนน 
  4.2  การจัดภาพ/องค์ประกอบ     20 คะแนน 
  4.3  เรื่องราว/สื่อความหมาย     20 คะแนน 
  4.4  ความประณีต สวยงาม     20 คะแนน 
  4.5  เสร็จทันเวลา      10  คะแนน 
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5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
คณะกรรมการตัดสิน  คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 

กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด 
  หมำยเหตุ ในกรณีท่ีมีทีมสมัครเข้ำแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์กำรตัดสิน ตำมระเบียบข้อ 5 

6. คณะกรรมกำรตัดสิน แยกระดับช้ัน รายการละจ านวน 3-5 คน 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมกำรประกอบด้วย 
   6.1.1  ครูที่มีความรู้ความช านาญด้านศิลปะในโรงเรียนเฉพาะความพิการ   
   6.1.2  ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่มีความรู้และความช านาญในกิจกรรมการแข่งขัน 
    - บุคลากรในทอ้งถ่ินที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 

   - ครูและบุคลากรทางการศึกษาทีม่ีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสม 
 กับกจิกรรม 

  - บุคลากรในสงักัดอื่นๆ เช่น อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย/  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 6.2 ข้อควรค ำนึง   
  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
  -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเตม็ให้กบันักเรียนทีเ่ข้าร่วมแข่งขัน 

- ควรมีล่ามภาษามือประสานงานในการแข่งขัน 
 6.3 สถำนท่ีในกำรแข่งขัน 
  สถานที่การแข่งขันมีความเหมาะสม ผู้ชมสามารถชมการแข่งขันได ้ 
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18. กำรแข่งขันวำดภำพด้วยสีชอล์ค 
 1.  คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 

1.1 ชั้น ป.4-6, ม.1-6  บกพร่องทางการได้ยิน 
1.2 ชั้น ป.4-6, ม.1-3, ม.4-6  บกพร่องทางร่างกาย 
1.3 ไม่ก าหนดระดับชั้น   บกพร่องทางสติปญัญา 

 2.  ประเภทและจ ำนวนผูเ้ข้ำแข่งขัน 
 2.1 แข่งขันประเภทเด่ียว 
 2.2 แข่งขันแยกประเภทความพิการ และแยกระดับชั้น 

2.3 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน  
 2.3.1 ชั้น  ป.4-6, ม.1-6   บกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นละ 1 คน 
 2.3.2 ชั้น  ป.4-6, ม.1-3, ม.4-6 บกพร่องทางร่างกาย ระดับชั้นละ 1 คน 
 2.3.3 ไม่ก าหนดระดับชั้น   บกพร่องทางสติปญัญา  จ านวนโรงเรียนละ 1 คน 
 3.  วิธีด ำเนนิกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 

3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เขา้แข่งขัน  ต้ังชื่อทีม พร้อมรายชื่อครผูู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้าก่อนวัน
แข่งขันอย่างน้อย  10 วัน 

3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อผู้เขา้แข่งขัน  และชื่อครูผู้ฝึกสอน ( รายชื่อต้องตรงกับ 
ข้อ 3.1 )   ต่อกรรมการตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขันพรอ้มรายชื่อ  จ านวน 3 ชุด 

  3.3 ให้คณะกรรมการตัดสินเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน 
- ระดับชั้น ป.4-6 กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 11x15 น้ิว  

   - ระดับชั้น ม.1-3 กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 11x15 น้ิว 
   - ระดับชั้น ม.4-6 กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 15x22 น้ิว 

- ระดับชั้น ม.1-6กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 15x22 น้ิว  
- ไม่ก าหนดระดับชั้น กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 15x22 น้ิว 

3.4 ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมสีทีจ่ะใชแ้ข่งขันและอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง 
  3.5 หวัข้อในการวาดภาพ  

บกพร่องทำงร่ำงกำย ให้กรรมการตัดสินจับสลากเลอืกหวัขอ้ในการแข่งขัน 1 หวัข้อ  จาก
หัวข้อที่ก าหนด ดังน้ี 

    - เรารักในหลวงรัชกาลที่ 9 
    - เศรษฐกิจพอเพียง 
    - ศาสตร์แห่งพระราชาสู่การพฒันาอย่างย่ังยืน 
    - ประเทศไทยในอนาคต 

   บกพร่องทำงกำรได้ยิน ให้กรรมการตัดสินจบัสลากเลือกหัวข้อในการแข่งขัน 1 หัวข้อ  
จากหวัข้อที่ก าหนด ดังน้ี 

    - เรารักในหลวงรัชกาลที่ 9 
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    - เศรษฐกิจพอเพียง 
    - ศาสตร์แห่งพระราชาสู่การพฒันาอย่างย่ังยืน 
    - ประเทศไทยในอนาคต 
   บกพร่องทำงสติปัญญำ 

- เศรษฐกิจพอเพียง 
3.6  เวลาทีใ่ชใ้นการแข่งขัน  3  ชัว่โมง 

 4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน  คะแนนรวม  100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
  4.1  ความคิดสร้างสรรค ์    20 คะแนน 
  4.2  การจัดภาพ/องคป์ระกอบ   20 คะแนน 
  4.3  ความสอดคล้องของภาพกับหัวข้อที่ก าหนด  20 คะแนน 
  4.4  ความประณีต สวยงาม   20 คะแนน 
  4.5  เทคนิคการใช้ส ี    20  คะแนน 

5. เกณฑ์กำรตัดสิน   
คณะกรรมการตัดสิน  คัดเลือกผู้ทีไ่ด้คะแนนตามเกณฑ์  ดังน้ี 

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รบัเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด 
  หมำยเหตุ ในกรณีท่ีมีทีมสมัครเข้ำแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์กำรตัดสิน ตำมระเบียบข้อ 5 
 6. คณะกรรมกำรตัดสิน  แยกช่วงชั้น รายการละ  3  คน 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมกำรประกอบด้วย 

6.1.1 ผูท้รงคุณวุฒจิากหน่วยงานที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะทาง เหมาะสมกับ
กิจกรรมการแข่งขัน 
 6.1.2 ครูการศึกษาพิเศษทีม่ีความรูค้วามช านาญเฉพาะทางเหมาะสมกบักิจกรรมการ
แข่งขัน 

   6.1.3 ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ ( ทัศนศิลป ์)  
 6.2 ข้อควรค ำนึง   
  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
  -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กบันักเรียนที่เขา้ร่วมแข่งขัน 

-  ควรมีลา่มภาษามือประสานงานในการแข่งขัน 
 6.3 สถำนท่ีในกำรแข่งขัน 
   สถานที่การแข่งขันที่มีความเหมาะสม 
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19. กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี ( สีไม้/สีชอลค์ ) 
1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 

1.1 ช้ัน ม.1-3, ม.4-6 บกพร่องทางสตปิัญญา 
2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 

2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว 
2.2 แข่งขันแยกระดับช้ัน 
2.3 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

   ช้ัน ม.1-3, ม.4-6 บกพรอ่งทางสตปิัญญา  ระดับช้ันละ  1  คน 
3. วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 

3.1 ส่งรายช่ือนักเรียนผู้เข้าแข่งขันพร้อมรายช่ือครูผูฝ้ึกสอน 1 คนล่วงหน้าก่อนวันแข่งขัน
อย่างน้อย  10 วัน 
  3.2 ให้แตล่ะโรงเรียนทีเ่ข้าแข่งขันส่งรายช่ือผูเ้ข้าแข่งขัน  และช่ือครผูู้ฝกึสอน ( รายช่ือ 
ต้องตรงกับข้อ 3.1 ) ต่อกรรมการตัดสินกิจกรรมก่อนเริม่การแข่งขันพร้อมรายช่ือ จ านวน 3 ชุด 
 3.3 ให้คณะกรรมการตัดสินเตรียมอปุกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน 

   - ระดับช้ัน ม.1-3  กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 11x15 นิ้ว 
   - ระดับช้ัน ม.4-6  กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 15x22 นิ้ว 
  3.4 ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมสีที่จะใช้แข่งขันและอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง 
  3.5 หัวข้อในการวาดภาพ  
   ระดับช้ัน  ม.1-3  หัวข้อ  “ในหลวงของเรา รัชกาลที่ 10” 
   ระดับช้ัน  ม.4-6  หัวข้อ  “ประเทศไทยในอนาคต” 
  3.6  เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน  3  ช่ัวโมง 

4. เกณฑ์กำรให้คะแนน  คะแนนรวม  100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
  4.1  ความคิดสร้างสรรค์    20 คะแนน 
  4.2  การจัดภาพ/องค์ประกอบ   20 คะแนน 
  4.3  ความสอดคล้องของภาพกบัหัวข้อที่ก าหนด  20 คะแนน 
  4.4  ความประณีต สวยงาม   20 คะแนน 
  4.5  เทคนิคการใช้สี    20  คะแนน 

5. เกณฑ์กำรตัดสิน   
คณะกรรมการตัดสิน  คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 
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กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด 
  หมำยเหตุ ในกรณีท่ีมีทีมสมัครเข้ำแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์กำรตัดสิน ตำมระเบียบข้อ 5 
 6. คณะกรรมกำรตัดสิน  แยกช่วงช้ัน รายการละ  3  คน 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมกำรประกอบด้วย 
    6.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะทาง เหมาะสมกบั

กิจกรรมการแข่งขัน 
 6.1.2 ครูการศึกษาพิเศษที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะทางเหมาะสมกบักจิกรรม
การแข่งขัน 

   6.1.3 ครูผู้สอนกลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ ( ทัศนศิลป์ ) 
  6.2 ข้อควรค ำนึง   

  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
  -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเตม็ให้กบันักเรียนทีเ่ข้าร่วมแข่งขัน 

 6.3 สถำนท่ีในกำรแข่งขัน 
   สถานที่การแข่งขันที่มีความเหมาะสม  
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20. กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี ( สีโปสเตอร์ ) 
1.  คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน   

1.1 ช้ัน ป.4-6, ม.1-6  บกพรอ่งทางร่างกาย 
1.2 ช้ัน ป.1-6, ม.1-3, ม.4-6 บกพรอ่งทางสตปิัญญา 
1.3 ไม่ก าหนดระดับช้ัน  บกพรอ่งทางการได้ยิน 

 2.  ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว 
2.2 แข่งขันแยกประเภทความพกิาร และแยกระดบัช้ัน 
2.3 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

2.3.1 ช้ัน ป.4-6, ม.1-6      บกพร่องทางร่างกาย ระดับช้ันละ 1 คน 
2.3.2 ช้ัน ป.1-6, ม.1-3, ม.4-6  บกพร่องทางสติปญัญา ระดับช้ันละ 1 คน 
2.3.3 ไม่ก าหนดระดบัช้ัน     บกพร่องทางการได้ยิน จ านวนโรงเรียนละ 1 คน 

3.  วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 
3.1 ส่งรายช่ือนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  ตั้งช่ือทีม พรอ้มรายช่ือครูผูฝ้ึกสอน 1 คน ล่วงหน้าก่อน

วันแข่งขันอย่างน้อย  10 วัน 
3.2 ให้แตล่ะทีมที่เข้าแข่งขันสง่รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน  และช่ือครูผูฝ้ึกสอน ( รายช่ือต้องตรงกบั 

ข้อ 3.1 )   ต่อกรรมการตัดสินกิจกรรมก่อนเริม่การแข่งขันพร้อมรายช่ือ  จ านวน 3 ชุด 
  3.3  ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเตรียมอปุกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน 

- ระดับช้ัน ป.4-6 กระดาษ 100 ปอนด์ (ส าหรับระบายสีโปสเตอร์) ขนาด 11x15 นิ้ว 
- ระดับช้ัน ม.1-6 กระดาษ 100 ปอนด์ (ส าหรับระบายสีโปสเตอร์)  ขนาด 11x15 นิ้ว 
- ระดับช้ัน ป.1-6 กระดาษ 100 ปอนด์ (ส าหรับระบายสีโปสเตอร์)  ขนาด 11x15 นิ้ว 
- ระดับช้ัน ม.1-3 กระดาษ 100 ปอนด์ (ส าหรับระบายสีโปสเตอร์)  ขนาด 11x15 นิ้ว 
- ระดับช้ัน ม.4-6 กระดาษ 100 ปอนด์ (ส าหรับระบายสีโปสเตอร์)  ขนาด 15x22 นิ้ว 
- ไม่ก าหนดระดับช้ัน กระดาษ 100 ปอนด์ (ส าหรบัระบายสโีปสเตอร)์  ขนาด 15x22 นิ้ว 

  3.4  ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมสีทีจ่ะใช้แข่งขันและอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง 
  3.5  หัวข้อในการวาดภาพ  
   บกพร่องทำงร่ำงกำย 
    - ระดับช้ัน ป.4-ป.6 เรื่อง “ประเทศไทยของฉัน”  
    - ระดับช้ัน ม.1-ม.6 เรื่อง “ประเทศไทยในอนาคต” 

บกพร่องทำงสติปัญญำ 
    - ระดับช้ัน ป.1-6  เรื่อง “ประเทศไทยของฉัน” 
    - ระดับช้ัน ม.1-3 เรื่อง “ประเทศไทยของฉัน” 
    - ระดับช้ัน ม.4-6 เรื่อง “ประเทศไทยในอนาคต” 
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   บกพร่องทำงกำรได้ยิน 
    - ไม่ก าหนดระดับช้ัน เรือ่ง “ประเทศไทยของฉัน” 
  3.6  เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน  3  ช่ัวโมง 
 4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน   คะแนนรวม  100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
  4.1  ความคิดสร้างสรรค์    30 คะแนน 
  4.2  การจัดภาพ/องค์ประกอบ   20 คะแนน 
  4.3  เรื่องราว/สื่อความหมาย   20 คะแนน 
  4.4  ความประณีต สวยงาม   20 คะแนน 
  4.5  เสร็จทันเวลา    10  คะแนน 

5.เกณฑ์กำรตัดสิน   
คณะกรรมการตัดสิน  คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 

กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด 
  หมำยเหตุ ในกรณีท่ีมีทีมสมัครเข้ำแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์กำรตัดสิน ตำมระเบียบข้อ 5 
 6. คณะกรรมกำรตัดสิน  แยกช่วงช้ัน รายการละ  3  คน 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมกำร  ประกอบด้วย 

 6.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะทาง เหมาะสมกบั
กิจกรรมการแข่งขัน 
 6.1.2 ครูการศึกษาพิเศษที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะทางเหมาะสมกบักจิกรรม
การแข่งขัน 

   6.1.3 ครูผู้สอนกลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ ( ทัศนศิลป์ ) 
  6.2 ข้อควรค ำนึง   

  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
  -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเตม็ให้กบันักเรียนทีเ่ข้าร่วมแข่งขัน 

-  ควรมีล่ามภาษามือประสานงานในการแข่งขัน 
 6.3 สถำนท่ีในกำรแข่งขัน 
   สถานที่การแข่งขันที่มีความเหมาะสม  
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21. กำรแข่งขันวำดภำพลำยเสน้ 
1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน  

1.1 ช้ัน ม.1-6 บกพร่องทางการได้ยิน 
1.2 ช้ัน ม.1-6 บกพร่องทางร่างกาย 

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว 
2.2 แข่งขันแยกประเภทความพกิาร 
2.3  จ านวนผู้เข้าแข่งขันแต่ละประเภท 
 2.3.1 ช้ัน ม.1-6 บกพร่องทางการได้ยิน ระดับช้ันละ 1 คน 
 2.3.2 ช้ัน ม.1-6 บกพร่องทางร่างกาย ระดับช้ันละ 1 คน 

 3. วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 
 3.1 ส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขันพรอ้มครฝูึกสอน 1 คน ล่วงหน้ากอ่นวันแข่งขันอย่างน้อย 10 วัน   
 3.2 ให้แต่ละโรงเรียนทีเ่ข้าแข่งขันส่งรายช่ือผูเ้ข้าแข่งขันและช่ือครูผู้ฝกึสอน ( รายช่ือต้องตรง   
กับข้อ 3.1 ) ต่อกรรมการตัดสินกจิกรรมก่อนเริ่มการแข่งขัน  จ านวน 3 ชุด 
  3.3 ให้คณะกรรมการจัดเตรียมกระดาษที่ใช้ในการแข่งขัน   

- ระดับช้ัน ม.1-6  กระดาษ 100 ปอนด์  ขนาด 15x22 นิ้ว  ใช้ดินสอด า 2B-EE 
  3.4 หัวข้อในการวาดภาพ  
   บกพร่องทำงกำรได้ยิน 

   - ระดับช้ัน ม.1-6  วาดภาพเรื่องราวจากหัวข้อ โดยให้กรรมการเป็นผูก้ าหนดในวัน
แข่งขันโดย กรรมการแต่คนเขียนหัวข้อคนละ 2 หัวข้อแล้วตัวแทนนักเรียนเปน็คนจับสลากเลือก 1 หัวข้อ 
ในวันแข่งขัน 
   บกพร่องทำงร่ำงกำย  

- ระดับช้ัน ม.1-6 วาดภาพ ลายเส้นแบบมีแสงเงา คณะกรรมการเป็นผู้เตรียมหุ่นนิง่ 
( แบบ ) หัวข้อ “ลายเส้นอสิระ  ตามหัวข้อที่ก าหนด คณะกรรมการเป็นผู้เตรียมหุ่นน่ิง 
  3.5  ไม่อนุญาตให้น าต้นฉบับข้ึนมาดูในวันแข่งขัน 
  3.6  เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน  3 ช่ัวโมง  

4. เกณฑ์กำรให้คะแนน  คะแนนรวม   100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
  4.1  ความคิดสร้างสรรค์ ( จินตนาการ )    30 คะแนน 
  4.2  การจัดภาพ/องค์ประกอบ     30 คะแนน 
  4.3  เรื่องราว/สื่อความหมาย     20 คะแนน 

 4.4  ความประณีต สวยงาม     20 คะแนน 
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5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
คณะกรรมการตัดสิน  คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 

กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด 
  หมำยเหตุ ในกรณีท่ีมีทีมสมัครเข้ำแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์กำรตัดสิน ตำมระเบียบข้อ 5 

6. คณะกรรมกำรตัดสิน จ ำนวน 3-5 คน 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมกำร  ประกอบด้วย 

 6.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะทาง   เหมาะสมกับ
กิจกรรมการแข่งขัน 
 6.1.2 ครูการศึกษาพิเศษที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะทางเหมาะสมกบักจิกรรม
การแข่งขัน 

   6.1.3 ครูผู้สอนกลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ ( ทัศนศิลป์ ) 
 6.2 ข้อควรค ำนึง 
  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
  -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเตม็ให้กบันักเรียนทีเ่ข้าร่วมแข่งขัน 

-  ควรมีล่ามภาษามือประสานงานในการแข่งขัน 
 6.3 สถำนท่ีในกำรแข่งขัน 
  สถานที่การแข่งขันมีความเหมาะสม ผู้ชมสามารถชมการแข่งขันได้ 
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22. กำรแข่งขันร ำวงมำตรฐำน 
 1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน  

1.1 ช้ัน ป.1-6, ม.1-6  บกพร่องทางการได้ยิน  
1.2 ช้ัน ป.1-6, ม.1-6  บกพร่องทางสตปิัญญา 
1.3 ไม่ก าหนดระดับช้ัน บกพร่องทางการเห็น 

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
   2.1 แข่งขันประเภททมี 2 คน ( ชาย-หญิง ) 

2.2 แข่งขันแยกประเภทความพกิาร และแยกระดบัช้ัน 
2.3 จ านวนผู้เข้าแข่งขันแต่ละประเภท 
 2.3.1 ช้ัน ป.1-6, ม.1-6   บกพรอ่งทางการได้ยิน ระดับช้ันละ 1 ทีม 

2.3.2 ช้ัน ป.1-6, ม.1-6   บกพรอ่งทางสตปิัญญา ระดับช้ันละ 1 ทีม 
2.3.3 ไม่ก าหนดระดบัช้ันบกพร่องทางการเห็น จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

 3. วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 
  3.1  ส่งรายช่ือนักเรียนผูเ้ข้าแข่งขันพร้อมช่ือครผูู้ฝึกสอน 2 คน 
  3.2  ให้แต่ละทีมเตรียมเพลงมาเองและควบคุมเสียงดนตรีเอง 
  3.3  ความยาวของเพลงไม่เกิน  10  นาที 

4. เกณฑ์กำรให้คะแนน  คะแนนรวม  100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
  4.1  ลีลาท่าร าสวยงามและการเช่ือมท่าร า    20 คะแนน 
  4.2  ท่าร ามีจังหวะกลมกลืนกับจังหวะเพลง    20 คะแนน 
  4.3  ความถูกต้องของท่าร า     20 คะแนน 
  4.4  ความพร้อมเพรียง      20 คะแนน 
  4.5  การแต่งกายเหมาะสม     10 คะแนน 
  4.6  ใช้เวลาตามความเหมาะสม     10 คะแนน 

5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
คณะกรรมการตัดสิน  คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 

กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด 
  หมำยเหตุ ในกรณีท่ีมีทีมสมัครเข้ำแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์กำรตัดสิน ตำมระเบียบข้อ 5 
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6. คณะกรรมกำรตัดสิน จ ำนวน 3-5 คน 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมกำร ประกอบด้วย 
   6.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะทาง  
 เหมาะสมกับกจิกรรมการแข่งขัน 

 6.1.2 ครูการศึกษาพิเศษที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะทางเหมาะสมกบักจิกรรม
การแข่งขัน 

   6.1.3 ครูผู้สอนกลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ ( นาฏศิลป์ ) 
  6.2 ข้อควรค ำนึง   

  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
  -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเตม็ให้กบันักเรียนทีเ่ข้าร่วมแข่งขัน 

- ควรมีล่ามภาษามือประสานงานในการแข่งขัน 
 6.3 สถำนท่ีในกำรแข่งขัน 
  สถานที่การแข่งขันที่มีความเหมาะสม ผู้ชมสามารถชมการแข่งขันได้ 
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23. กำรแข่งขันประติมำกรรมลอยตัว 
 1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน  

1.1 ไม่ก าหนดระดับช้ัน  บกพร่องทางการได้ยิน 
2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 

   2.1 แข่งขันประเภททมี ( 3 คน ) 
2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน   

   ไม่ก าหนดระดับช้ัน  บกพร่องทางการได้ยิน  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
   3. วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 

3.1 ส่งรายช่ือนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ตั้งช่ือทีม  พรอ้มรายช่ือครูผูฝ้ึกสอน 2 คน ล่วงหน้าก่อน 
วันแข่งขันอย่างน้อย  10 วัน 

3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันสง่รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน  และช่ือครูผูฝ้ึกสอน ( รายช่ือต้องตรงกบั 
ข้อ 3.1 ) ต่อกรรมการตัดสินกจิกรรมก่อนเริ่มการแข่งขัน จ านวน 2 ชุด 

3.3 วัสดุ/อุปกรณ์การแข่งขันผูเ้ข้าแข่งขันเตรียมมาเอง  ดินเหนียว  ดินน้ ามัน  ข้ีผึ้ง  ใช้วัสดุ  
อุปกรณ์ได้อย่างอิสระ ไม่จ ากัดเทคนิค 

  3.4 แข่งขันในห้องเรียน หรือสถานที่ทีก่ าหนดให้ 
 3.5 ผลงานต้องมีขนาดเหมาะสม วางในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8 x 12 นิ้วและไม่อนุญาตให้ข้ึน
โครงสร้างมาก่อนการแข่งขัน 

3.6 หัวข้อการแข่งขันให้กรรมการตัดสินเป็นผูก้ าหนดในวันแข่งขัน โดยกรรมการแต่ละคน
เขียนหัวข้อ คนละ 2 หัวข้อ แล้วตัวแทนนักเรียนเป็นคนจบัสลากเลอืก 1 หัวข้อในวันแข่งขัน 
 3.7 เวลาในการแข่งขัน  3  ช่ัวโมง 
4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน  จ านวน  100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 

  4.1  จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  40  คะแนน 
4.2  การจัดขนาดและองค์ประกอบ  20  คะแนน 
4.3  การสื่อความหมาย    30  คะแนน 
4.4  ความประณีตของงาน   10  คะแนน 

5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
คณะกรรมการตัดสิน  คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 

กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด 
  หมำยเหตุ ในกรณีท่ีมีทีมสมัครเข้ำแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์กำรตัดสิน ตำมระเบียบข้อ 5 
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6. คณะกรรมกำรตัดสิน จ ำนวน 3-5 คน 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมกำร ประกอบด้วย 

 6.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะทาง เหมาะสม 
กับกจิกรรมการแข่งขัน 
 6.1.2 ครูการศึกษาพิเศษที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะทางเหมาะสมกบักจิกรรม
การแข่งขัน 

   6.1.3 ครูผู้สอนกลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ ( ทัศนศิลป์,ประติมากรรม ) 
  6.2 ข้อควรค ำนึง   

  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
  -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเตม็ให้กบันักเรียนทีเ่ข้าร่วมแข่งขัน 

- ควรมีล่ามภาษามือประสานงานในการแข่งขัน 
 6.3 สถำนท่ีในกำรแข่งขัน 
  แข่งขันในห้องเรียน หรือสถานทีก่ารแข่งขันทีม่ีความเหมาะสม ผู้ชมสามารถชม 
  การแข่งขันได ้
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24. กำรแข่งขันกำรแสดงอังกะลุง 
1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน  

1.1  ไม่ก าหนดระดับช้ัน  บกพรอ่งทางการได้ยิน 
2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน     

   2.1  แข่งขันประเภททีม ( 8 คน ) ( นักเรียนผู้บรรเลง 7 คน / นักเรียนผู้ให้จังหวะ 1 คน ) 
2.2  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน  

      ไม่ก าหนดระดับช้ัน  บกพร่องทางการได้ยิน  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
   3. วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 

3.1  ส่งรายช่ือนักเรียนผูเ้ข้าแข่งขัน พร้อมรายช่ือครผูู้ฝกึสอน 3 คน ล่วงหน้าก่อนวันแข่งขัน   
อย่างน้อย  10 วัน 

3.2  ให้ทีมที่เข้าแข่งขันส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขันและช่ือครูผู้ฝึกสอน ( รายช่ือต้องตรงกับข้อ 3.1 ) 
ต่อกรรมการตัดสินกจิกรรมก่อนเริ่มการแข่งขัน จ านวน 2 ชุด 

  3.3  ผู้เข้าแข่งขันต้องพร้อมในสถานที่แข่งขันกอ่นการแข่งขันไม่น้อยกว่า  10  นาที 
  3.4  ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมเครือ่งดนตรีและโน้ตเพลงมาเอง 
  3.5  เพลงที่ใช้ในการแข่งขัน คือ เพลงพรปีใหม่ ( เพลงบังคับ ) และเพลงอิสระ  

 ( เลือกอกี 1 เพลง ) 
 4. เกณฑ์กำรให้คะแนน  คะแนนรวม  100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
  4.1  ความกลมกลืน ( 20  คะแนน ) 
   1 )  ความสมดุลของเสียงแต่ละเครื่องมือ   10  คะแนน 
   2 )  ความพร้อมเพรียงของการด าเนินท านองและจงัหวะ 10  คะแนน 
  4.2  วิธีการบรรเลง ( 30  คะแนน ) 
   1 )  ลักษณะท านองของแต่ละเครือ่งมอื   10  คะแนน 
   2 )  น้ าเสียงของแต่ละเครื่องมือ    10  คะแนน 
   3 )  ความถูกต้อง ความแม่นย า และเทคนิคการบรรเลง 10  คะแนน 

4.3  แบบแผนการบรรเลง ( 20  คะแนน ) 
   1 )  ท่านั่ง  ท่าการจับเครื่องดนตรีเครื่องต่างๆ    5  คะแนน 
   2 )  ความสม่ าเสมอของแนวเสียงและแนวเพลง  15  คะแนน 
  4.4  มารยาทของผูบ้รรเลงในวง  ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ( 30  คะแนน ) 
   1 )  การแต่งกาย      10  คะแนน 
   2 )  การแสดงความเคารพ    10  คะแนน 
   3 )  กิริยา  ท่าทาง  ความเรียบร้อยนุ่มนวล   10  คะแนน 
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5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
คณะกรรมการตัดสิน  คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 

กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด 
  หมำยเหตุ ในกรณีท่ีมีทีมสมัครเข้ำแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์กำรตัดสิน ตำมระเบียบข้อ 5 

6. คณะกรรมกำรตัดสิน จ ำนวน 3-5 คน 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมกำร ประกอบด้วย 

 6.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่มีความรู้และความช านาญเฉพาะทางเหมาะสม
กับกจิกรรมการแข่งขัน 
 6.1.2 ครูการศึกษาพิเศษที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะทางเหมาะสมกบักจิกรรม
การแข่งขัน 

   6.1.3 ครูผู้สอนกลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ ( ดนตรี ) 
 6.2 ข้อควรค ำนึง   
  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
  -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเตม็ให้กบันักเรียนทีเ่ข้าร่วมแข่งขัน 

- ควรมีล่ามภาษามือประสานงานในการแข่งขัน 
 6.3 สถำนท่ีในกำรแข่งขัน 
  สถานที่การแข่งขันที่มีความเหมาะสม ผู้ชมสามารถชมการแข่งขันได้ 
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25. กำรประกวดร้องเพลงไทยลกูทุ่ง 
1.  คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 

1.1 ช้ัน ป.1-6, ม.1-3, ม.4-6 บกพรอ่งทางสตปิัญญา 
1.2 ช้ัน ป.1-6, ม.1-6  บกพรอ่งทางร่างกาย 
1.3 ช้ัน ป.1-6, ม.1-3, ม.4-6 บกพรอ่งทางการเห็น   

 2.  ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
2.1  แข่งขันประเภทเดี่ยว 
2.2  แข่งขันแยกประเภทความพิการและแยกระดบัช้ัน 
2.3  จ านวนผู้เข้าแข่งขันแต่ละประเภท 
 2.3.1 ช้ัน ป.1-6, ม.1-3, ม.4-6 บกพรอ่งทางสตปิัญญา ระดับช้ันละ 1 คน 

2.3.2 ช้ัน ป.1-6, ม.1-6  บกพรอ่งทางร่างกาย ระดับช้ันละ 1 คน 
2.3.3 ช้ัน ป.1-6, ม.1-3, ม.4-6 บกพรอ่งทางการเห็น   ระดับช้ันละ 1 คน 

3.  วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 
3.1 ส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขันพรอ้มครฝูึกสอน 1 คนต่อ 1 ระดับ ล่วงหน้าก่อนวันแข่งขัน 

อย่างน้อย 10 วัน 
3.2 ให้แต่ละโรงเรียนทีเ่ข้าแข่งขันส่งรายช่ือผูเ้ข้าแข่งขันและช่ือครูผู้ฝกึสอน ( รายช่ือต้องตรง

กับข้อ 3.1 ) เนือ้เพลงที่จะรอ้ง พรอ้มดนตรคีาราโอเกะตอ่กรรมการตัดสินกจิกรรมกอ่นเริม่การแข่งขัน
จ านวน 3 ชุด 

3.3 พิจารณาเทคนิคการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
- น้ าเสียงความไพเราะของเสียง 
- การออกเสียงอกัขระที่ถูกต้องและชัดเจน 
- จังหวะและท านอง 
- บุคลิกภาพและการถ่ายทอดอารมณ์เพลง 
- การแต่งกายสอดคล้องกบัเนือ้หาของเพลง 

4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน  คะแนนรวม  100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
  4.1  เสียงร้อง น้ าเสียง ความไพเราะของเสียง 20 คะแนน 
  4.2  ภาษาอักขระถูกต้อง    20 คะแนน 
  4.3  จังหวะท านองถูกตอ้ง   20 คะแนน 
  4.4  เทคนิคการขับร้อง    20 คะแนน 
  4.5  บุคลิกภาพ การถ่ายทอดอารมณ์เพลงต่อผู้ฟงั 20 คะแนน 
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5.เกณฑ์กำรตัดสิน   
คณะกรรมการตัดสิน  คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 

กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด 
  หมำยเหตุ ในกรณีท่ีมีทีมสมัครเข้ำแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์กำรตัดสิน ตำมระเบียบข้อ 5 
 6. คณะกรรมกำรตัดสิน  จ ำนวน  3  คน 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมกำร  ประกอบด้วย 

 6.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่มีความรู้และความช านาญเฉพาะทางเหมาะสม
กับกจิกรรมการแข่งขัน  

 6.1.2 ครูการศึกษาพิเศษที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะทางเหมาะสมกบักจิกรรม
การแข่งขัน    

   6.1.3 ครูผู้สอนกลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ ( ดนตรี )  
  6.2 ข้อควรค ำนึง   

  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
  -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเตม็ให้กบันักเรียนทีเ่ข้าร่วมแข่งขัน 
  -  เครื่องเสียงและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และมกีารตรวจเช็คกอ่นการแข่งขัน 

 6.3 สถำนท่ีในกำรแข่งขัน 
  สถานที่การแข่งขันที่มีความเหมาะสม ผู้ชมสามารถชมการแข่งขันได้ 
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26. กำรแข่งขันร ำไทยประจ ำภำค 

1.  คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 
1.1 ช้ัน ม.1-3, ม.4-6   บกพรอ่งทางสตปิัญญา 
1.2 ไม่ก าหนดระดับช้ัน บกพรอ่งทางร่างกาย 

2.  ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
2.1  แข่งขันประเภททีม ( 5 คน ) 
2.2  แข่งขันแยกประเภทความพิการและแยกระดบัช้ัน 
2.3 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

2.3.1 ช้ัน ม.1-3, ม.4-6    บกพร่องทางสตปิัญญา ระดับช้ันละ 1 ทีม 
2.3.2 ไม่ก าหนดระดบัช้ัน  บกพร่องทางร่างกาย จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

 3.  วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 
3.1 สง่รายช่ือผู้เข้าแข่งขันพรอ้มครฝูึกสอน 3 คน ต่อ 1 ระดับ ล่วงหน้ากอ่นวันแข่งขัน 

อย่างน้อย 10  วัน  
3.2 ให้แต่ละโรงเรียนทีเ่ข้าแข่งขันส่งรายช่ือผูเ้ข้าแข่งขันและช่ือครูผู้ฝกึสอน ( รายช่ือต้องตรง 

กับข้อ 3.1 ) ต่อกรรมการตัดสินกจิกรรมก่อนเริ่มการแข่งขัน จ านวน 3 ชุด 
  3.3 ให้แต่ละทีมเตรียมเพลงมาเองและควบคุมเสียงดนตรเีอง 
  3.4 ความยาวไม่เกิน  15  นาที 
 4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน   คะแนนรวม  100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
  4.1 ลีลาท่าร าสวยงามและการเช่ือมท่าร า    20 คะแนน 
  4.2 ท่าร ามีจงัหวะกลมกลืนกบัจงัหวะเพลง    20 คะแนน 
  4.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์     20 คะแนน 
  4.4 ความพร้อมเพรียง      20 คะแนน 
  4.5 การแต่งกายเหมาะสม     10 คะแนน 

  4.6 ใช้เวลาตามความเหมาะสม     10 คะแนน 
 5. เกณฑ์กำรตัดสิน   

คณะกรรมการตัดสิน  คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 
   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 

กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด 
  หมำยเหตุ ในกรณีท่ีมีทีมสมัครเข้ำแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์กำรตัดสิน ตำมระเบียบข้อ 5 
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6. คณะกรรมกำรตัดสิน  จ ำนวน  3  คน 

  6.1 คุณสมบัติของกรรมกำรประกอบด้วย 

  6.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่มีความรู้และความช านาญเฉพาะทางเหมาะสม
กับกจิกรรมการแข่งขัน    
  6.1.2 ครูการศึกษาพิเศษที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะทางเหมาะสมกบักจิกรรม
การแข่งขัน  
  6.1.3 ครูผู้สอนกลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ ( นาฏศิลป์ )  

  6.2 ข้อควรค ำนึง  
  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
  -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเตม็ให้กบันักเรียนทีเ่ข้าร่วมแข่งขัน 

  6.3 สถำนท่ีในกำรแข่งขัน 
      สถานที่การแข่งขันที่มีความเหมาะสม ผู้ชมสามารถชมการแข่งขันได้ 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
27. กำรแข่งขันกำรสร้ำง Web Page 
 1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 
  1.1 ช้ัน ม.1-6 บกพรอ่งทางการเห็น 

1.2 ช้ัน ม.1-6 บกพรอ่งทางร่างกาย 
2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 

  2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว  
  2.2 แข่งขันแยกประเภทความพกิาร 

2.3 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
2.3.1 ช้ัน ม.1-6  บกพรอ่งทางการเห็น จ านวนโรงเรียนละ 1 คน 
2.3.2 ช้ัน ม.1-6  บกพรอ่งทางร่างกาย จ านวนโรงเรียนละ 1 คน 

2.4 ผู้เข้าแข่งขันประเภทบกพรอ่งทางการเห็นตอ้งเป็นคนตาบอดสนิทเท่านั้น กรณีสายตา
เลือนรางต้องปิดตา 
3. วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 
 3.1 ส่งรายช่ือนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายช่ือครผููฝ้ึกสอน 1 คน ล่วงหน้าก่อนแข่งขัน
อย่างน้อย 10 วัน 
 3.2 ส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขัน และช่ือครผูู้ฝกึสอน ( รายช่ือต้องตรงกบัข้อ 3.1 ) ต่อกรรมการ
ตัดสินกิจกรรมก่อนเริม่แข่งขัน จ านวน 3 ชุด 
 3.3 ผู้เข้าแข่งขันใช้เทคนิคได้ตามความถนัด โดยเครื่องทีเ่ตรยีมไว้ให้จะมซีอฟต์แวร์ติดตั้งไว้
ดังนี ้

 - Window 7-10   
 - Editplus 3.0 
 - Adobe Dreamweaver CS6 หรือ Macromedia Dreamweaver 8 
 - Adobe Flash CS6 หรอื Macromedia Flash  8 
 - Adobe Photoshop CS6 

 - Drupal 
 - Jaws for Windows 12.0 และ PPA ตาทิพย์ 
 - ZoomText 9.1 

   - หรือใช้โปรแกรมที่เวอร์ช่ันสูงกว่าได ้
   - หากผู้เข้าแข่งขันต้องการใช้เทคนิคที่นอกเหนือจากนี้ใหเ้ตรียมแผ่นโปรแกรม 
  มาติดตั้งเองในวันแข่งขัน 
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 3.4 สื่อ-อุปกรณ์ ใช้คอมพิวเตอร์จัดเตรียมไว้ให้ และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จัดเตรียม
หัวข้อเรื่อง ไฟล์ภาพ ข้อความ เสียง และมัลตมิีเดีย ทีเ่หมาะสมกบัหัวข้อทีก่ าหนด 

3.5 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน  3  ช่ัวโมง 
4. เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนนรวม  100 คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
 4.1 ความน่าสนใจและความสวยงาม  20 คะแนน 
 4.2 การจัดโครงสร้างและการใช้งาน  20 คะแนน 
 4.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   30 คะแนน 
 4.4 เทคนิคและเทคโนโลยทีี่ใช้   30 คะแนน 
5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
 คณะกรรมการตัดสิน  คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 

กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด 
  หมำยเหตุ ในกรณีท่ีมีทีมสมัครเข้ำแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์กำรตัดสิน ตำมระเบียบข้อ 5 

6. คณะกรรมกำรตัดสิน จ านวน 3 คน 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมกำรประกอบด้วย  

6.1.1  ครูที่มีความช านาญด้านเทคโนโลยจีากโรงเรียนเฉพาะความพิการ  จ านวน 1 คน 
6.1.2  ครูที่มีความช านาญด้านเทคโนโลยจีากศูนย์การศึกษาพิเศษ  จ านวน 1 คน 
6.1.3  ผู้ที่มีความช านาญด้านเทคโนโลยีจากหน่วยงานอื่นๆ  จ านวน 1 คน 

  6.2 ข้อควรค ำนึง  
  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
  -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเตม็ให้กบันักเรียนทีเ่ข้าร่วมแข่งขัน 

 6.3 สถำนท่ีท ำกำรแข่งขัน 
ห้องคอมพิวเตอร์หรือสถานทีท่ี่มีความเหมาะสม 
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28. กำรแข่งขันกำรสร้ำง Home Page 
1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน  

1.1 ช้ัน ม.1-6 บกพร่องทางการได้ยิน 
1.2 ช้ัน ม.1-6 บกพร่องทางร่างกาย 

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน     
  2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว   
  2.2 แข่งขันแยกประเภทความพกิาร 

2.3 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
2.3.1 ช้ัน ม.1-6  บกพรอ่งทางการได้ยิน จ านวนโรงเรียนละ 1 คน 

  2.3.2 ช้ัน ม.1-6 บกพรอ่งทางร่างกาย จ านวนโรงเรียนละ 1 คน 
3. วิธีกำรด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขนั 

3.1 สง่รายช่ือนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายช่ือครผููฝ้ึกสอน 1 คนล่วงหน้าก่อนวันแข่งขัน
อย่างน้อย 10 วัน 
  3.2 ให้แต่ละโรงเรียนทีเ่ข้าแข่งขันส่งรายช่ือผูเ้ข้าแข่งขัน และช่ือครูผูฝ้ึกสอน ( รายช่ือต้อง
ตรงกบัข้อ 3.1 )  ต่อกรรมการตัดสินกิจกรรมก่อนเริม่การแข่งขัน จ านวน 2 ชุด 
  3.3  ผู้เข้าแข่งขันใช้เทคนิคใดก็ได้ตามความถนัด โดยเครื่องที่เตรียมไว้ให้จะมีซอฟต์แวร์
ติดตั้งไว้ให้ดังนี้  

 - Window 7-10   
 - Editplus 3.0 
 - Adobe Dreamweaver CS6 หรือ Macromedia Dreamweaver 8 
 - Adobe Flash CS6 หรอื Macromedia Flash  8 
 - Adobe Photoshop CS6 

- หรือใช้โปรแกรมที่เวอร์ช่ันสูงกว่าได ้
- หากผู้เข้าแข่งขันต้องการใช้เทคนิคที่นอกเหนือจากนี้ใหเ้ตรียมแผ่นโปรแกรมมา    
  ติดตั้งเองในวันแข่งขัน 

 3.4  รูปแบบการแข่งขัน  ผู้เข้าแข่งขันใช้รูปภาพและเนื้อหาที่คณะกรรมการเตรียมตามหัวข้อ
ที่ก าหนดโดยแจกให้ในวันแข่งขันเท่านั้น   

  3.5  สื่อ-อุปกรณ์  ใช้คอมพิวเตอร์ทีผู่้จัดเตรียมไว้ให้  
  3.6  เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3 ช่ัวโมง 
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  4. เกณฑ์กำรให้คะแนน  คะแนนรวม 100 คะแนน โดยแบ่งเป็น 
  4.1 ความน่าสนใจและความสวยงาม  20 คะแนน 
  4.2 การจัดโครงสร้างและการใช้งาน  20 คะแนน 
  4.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   30 คะแนน 
  4.4 เทคนิคและเทคโนโลยทีี่ใช้    30 คะแนน 
 5. เกณฑ์กำรตัดสิน 

 คณะกรรมการตัดสิน  คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 
   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 

กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด 
  หมำยเหตุ ในกรณีท่ีมีทีมสมัครเข้ำแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์กำรตัดสิน ตำมระเบียบข้อ 5 

6. คณะกรรมกำรตัดสิน  ช่วงช้ันละ  3  คน 
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำร ประกอบด้วย 

6.1.1  ครูที่มีความช านาญด้านเทคโนโลยจีากโรงเรียนเฉพาะความพิการ  จ านวน 1 คน 
6.1.2  ครูที่มีความช านาญด้านเทคโนโลยจีากศูนย์การศึกษาพิเศษ  จ านวน 1 คน 
6.1.3  ผู้ที่มีความช านาญด้านเทคโนโลยีจากหน่วยงานอื่นๆ  จ านวน 1 คน 

  6.2 ข้อควรค ำนึง 
-  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
-  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเตม็ให้กบันักเรียนทีเ่ข้าร่วมแข่งขัน 
-  ควรมีล่ามภาษามือประสานงานในการแข่งขัน 

 6.3 สถำนท่ีท ำกำรแข่งขัน 
ห้องคอมพิวเตอร์หรือสถานทีท่ี่มีความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 การศึกษาพิเศษ ( โรงเรียนเฉพาะความพิการ ) หน้า  64 

 

29. กำรแข่งขันกำรน ำเสนอด้วยโปรแกรม  Power  Point 
1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 

1.1 ช้ัน ม. 1-6  บกพรอ่งทางการได้ยิน 
1.2 ช้ัน ม. 1-6  บกพรอ่งทางร่างกาย 
1.3 ช้ัน ม. 1-6  ออทิสตกิ 

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
  2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว  
  2.2 แข่งขันแยกประเภทความพกิาร 

2.3 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
2.3.1 ช้ัน ม.1-6 บกพรอ่งทางการได้ยิน  จ านวนโรงเรียนละ 1 คน 
2.3.2 ช้ัน ม.1-6 บกพรอ่งทางร่างกาย  จ านวนโรงเรียนละ 1 คน 
2.3.3 ช้ัน ม.1-6 ออทิสตกิ   จ านวนโรงเรียนละ 1 คน 

3. วิธีกำรด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขนั 
 3.1 ส่งรายช่ือนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายช่ือครผููฝ้ึกสอน1คนล่วงหน้าก่อนวันแข่งขัน 
อย่างน้อย 10 วัน 
  3.2 ให้ส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขัน และช่ือครูผูฝ้ึกสอน ( รายช่ือตอ้งตรงกับข้อ 3.1 )   
ต่อกรรมการตัดสินกจิกรรมก่อนเริ่มการแข่งขัน จ านวน 2 ชุด 

  3.3  การแข่งขันให้ใช้โปรแกรม  Microsoft  Power  Point  XP/2010 ข้ึนไป 
3.4  รูปแบบการแข่งขัน  ผู้เข้าแข่งขันใช้รูปภาพและเนื้อหาที่คณะกรรมการเตรียมตามหัวข้อ

ที่ก าหนดเท่านั้นโดยน าเสนอผ่าน Power  Point  ระหว่าง 6 – 8  สไลด ์
3.5 หัวข้อการแข่งขัน  เรื่อง “เที่ยวทั่วไทย” 

  3.6 สื่อ ใช้คอมพิวเตอร์ทีผู่้จัดเตรียมไว้ให้ 
  3.7 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน  90  นาที 
  4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน  คะแนนรวม 100 คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
   4.1  ความน่าสนใจของเนื้อหา   20  คะแนน 
   4.2  การวางเนื้อหา    10  คะแนน 
   4.3  การเปลี่ยน  Slide    10  คะแนน 
   4.4  การตั้งเวลาการเปลี่ยน  Slide   10  คะแนน 
   4.5  การแทรกภาพเคลื่อนไหว   10 คะแนน 
   4.6  ความสวยงาม/สีสันของฉาก   10  คะแนน 
   4.7  การมีภาพประกอบที่มีความเหมาะสม  10  คะแนน 

4.8  ใช้เทคนิคการเปลี่ยนตัวหนังสือและภาพ 10  คะแนน 
  4.9  ความถูกต้องสมบูรณ์    10  คะแนน 
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5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
 คณะกรรมการตัดสิน  คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 

กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด 
  หมำยเหตุ ในกรณีท่ีมีทีมสมัครเข้ำแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์กำรตัดสิน ตำมระเบียบข้อ 5 

6. คณะกรรมกำรตัดสิน  ช่วงช้ันละ  3  คน  
  6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำร ประกอบด้วย 
       6.1.1 ครูที่มีความช านาญด้านเทคโนโลยีจากโรงเรียนเฉพาะความพิการ  จ านวน 1 คน 
       6.1.2  ครูที่มีความช านาญด้านเทคโนโลยจีากศูนย์การศึกษาพิเศษ         จ านวน 1 คน 
       6.1.3  ผู้ที่มีความช านาญด้านเทคโนโลยีจากหน่วยงานอื่นๆ              จ านวน 1 คน 
  6.2 ข้อควรค ำนึง 
    -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
    -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนกัเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 

 -  ควรมีล่ามภาษามือประสานงานในการแข่งขัน 
 6.3 สถำนท่ีท ำกำรแข่งขัน 

   ห้องคอมพิวเตอร์หรือสถานทีท่ี่มีความเหมาะสม 
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30. กำรแข่งขันวำดภำพด้วยโปรแกรม Paint 
 1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน  

1.1 ช้ัน ม.1-3, ม.4-6 บกพรอ่งทางสตปิัญญา 
1.2 ช้ัน ป. 1-6  บกพรอ่งทางการได้ยิน 
1.3 ช้ัน ป. 1-6  บกพรอ่งทางร่างกาย 

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
  2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว 
  2.2 แข่งขันแยกประเภทความพกิาร และแยกระดบัช้ัน 

2.3 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 2.3.1 ช้ัน ม.1-3, ม.4-6 บกพรอ่งทางสตปิัญญา ระดับช้ันละ 1 คน 

2.3.2 ช้ัน ป.1-6   บกพรอ่งทางการได้ยิน จ านวนโรงเรียนละ 1 คน  
2.3.3 ช้ัน ป.1-6   บกพรอ่งทางร่างกาย จ านวนโรงเรียนละ 1 คน 

 3. วิธีกำรด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขนั 
3.1 ส่งรายช่ือนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายช่ือครผููฝ้ึกสอน 1 คนต่อ 1 ระดับช้ันล่วงหน้า

ก่อนวันแข่งขันอย่างน้อย  10 วัน 
3.2 ให้ส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขันและช่ือครผูู้ฝึกสอน ( รายช่ือตอ้งตรงกับข้อ 3.1 ) ต่อกรรมการ

ตัดสินกิจกรรมก่อนเริม่การแข่งขัน จ านวน 2 ชุด 
   3.3 หัวข้อที่ก าหนด ผลไม้ หรอื ดอกไม้ หรอื ยานพาหนะ หรือ สัตว์ 
   3.4  ไม่ให้น าภาพวาด ( Clip  art ) ที่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ประกอบผลงาน 
   3.5  สื่อ ใช้คอมพิวเตอร์ที่ผูจ้ัดเตรียมไว้ให้ โดยใช้โปรแกรม Paint บนระบบปฎิบัติการ  
   Windows 7 ข้ึนไป (เมนบูาร์ใช้ภาษาอังกฤษ) 
   3.6  เวลาในการแข่งขัน  60  นาที 
  4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนนรวม 100 คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
   4.1   ความสวยงาม     30  คะแนน 
   4.2   การจัดองค์ประกอบของภาพ    20  คะแนน 
   4.3   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    20  คะแนน 
   4.4   ความส าเรจ็ของผลงาน    10  คะแนน 
   4.5   สื่อความหมายได้ชัดเจนสอดคล้องกบัหัวเรื่อง  20  คะแนน 
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5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
 คณะกรรมการตัดสิน  คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 

กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด 
  หมำยเหตุ ในกรณีท่ีมีทีมสมัครเข้ำแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์กำรตัดสิน ตำมระเบียบข้อ 5 

6. คณะกรรมกำรตัดสิน  แยกประเภทความพิการและระดบัช้ัน  รายการละ  3  คน  
  6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำร ประกอบด้วย 
       6.1.1  ครูที่มีความช านาญด้านเทคโนโลยจีากโรงเรียนเฉพาะความพิการ  จ านวน 1 คน 
       6.1.2  ครูที่มีความช านาญด้านเทคโนโลยจีากศูนย์การศึกษาพิเศษ  จ านวน 1 คน 
       6.1.3  ผู้ที่มีความช านาญด้านเทคโนโลยีจากหน่วยงานอื่นๆ  จ านวน 1 คน 
  6.2 ข้อควรค ำนึง   
   -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
   -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเตม็ให้กบันักเรียนทีเ่ข้าร่วมแข่งขัน 

-  ควรมีล่ามภาษามือประสานงานในการแข่งขัน 
 6.3 สถำนท่ีท ำกำรแข่งขัน  
  ห้องคอมพิวเตอร์หรือสถานทีท่ี่มีความเหมาะสม 
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31. กำรแข่งขันกำรประดิษฐ์ของใช้จำกเศษวัสดุเหลือใช้ 
 1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 
  1.1 ช้ัน ป.1-6, ม.1-3, ม.4-6 บกพรอ่งทางร่างกาย 
  1.2 ช้ัน ป.1-6, ม.1-3, ม.4-6 บกพรอ่งทางสตปิัญญา 

 1.3 ช้ัน ป.1-6, ม.1-3, ม.4-6 บกพรอ่งทางการเห็น 
1.4 ช้ัน ป.1-6, ม.1-3, ม.4-6 บกพรอ่งทางการได้ยิน 

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
 2.1 แข่งขันประเภททมี ( 3 คน ) 
 2.2 แข่งขันแยกประเภทความพกิาร และแยกระดบัช้ัน 

2.3 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน  
2.3.1 ช้ัน ป.1-6, ม.1-3, ม.4-6 บกพรอ่งทางร่างกาย ระดับช้ันละ 1 ทีม 

   2.3.2 ช้ัน ป.1-6, ม.1-3, ม.4-6 บกพรอ่งทางสตปิัญญา  ระดับช้ันละ 1 ทีม 
2.3.3 ช้ัน ป.1-6, ม.1-3, ม.4-6 บกพรอ่งทางการเห็น ระดับช้ันละ 1 ทีม 
2.3.4 ช้ัน ป.1-6, ม.1-3, ม.4-6  บกพรอ่งทางการได้ยิน  ระดับช้ันละ 1 ทีม 

3. วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 
 3.1 ส่งรายช่ือนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ตั้งช่ือทีม พร้อมรายช่ือครูผูฝ้ึกสอน 2 คน ล่วงหน้าก่อน
วันแข่งขันอย่างน้อย 10 วัน 
 3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขันและช่ือครผูู้ฝกึสอน ( รายช่ือตอ้ง
ตรงกบัข้อ 1 ) ต่อกรรมการตัดสินกจิกรรมกอ่นเริ่มการแข่งขันพร้อมรายช่ือ จ านวน 2 ชุด 
 3.3 การเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ 
  3.3.1 วัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้ผู้แข่งขันจัดเตรียมมาให้พร้อม 
  3.3.2 ไม่อนุญาตให้ผูเ้ข้าแข่งขัน เจาะ ตัด ตกแต่งวัสดุทีจ่ะน ามาใช้ประดิษฐ์ก่อนการ
แข่งขัน 
  3.3.3 ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลอืใช้ไม่จ ากัดชนิด รูปแบบอสิระ 
  3.3.4 ประดิษฐ์งานเป็นของใช้ 
  3.3.5 ให้แสดงราคาทุนและราคาจ าหน่ายไว้ที่โต๊ะแข่งขัน 
  3.3.6 ให้ส่งใบงานแสดงข้ันตอนการปฏิบัต ิ

3.4 ติดป้ายช่ือ-สกุล โรงเรียนของผู้เข้าแข่งขันเขียนตัวบรรจงชัดเจนและจัดแสดงผลงาน 
ในที่ที่เตรียมไว้ 

3.5 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน  3 ช่ัวโมง 
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4. เกณฑ์กำรให้คะแนน   คะแนนรวม 100 คะแนน  โดยแบง่เป็น 
4.1 การเตรียมงาน     20  คะแนน 

  4.1.1 การเตรียมวัสดุอปุกรณ ์   10  คะแนน 
4.1.2 การวางแผนการท างานลว่งหนา้  10  คะแนน 
 - มีใบงานแสดงการปฏิบัติ     5  คะแนน 

- การคิดต้นทุน-ก าไร ราคาจ าหน่าย    5  คะแนน 
4.2 กระบวนการท างาน  40  คะแนน 

4.2.1 การร่วมมือในการท างาน   10  คะแนน 
4.2.2 ปฏิบัติตามขั้นตอนที่วางแผนได้ถูกต้อง  10  คะแนน 
4.2.3 ความประหยัดและคุ้มค่า   10  คะแนน 
4.2.4 ความสะอาดบริเวณทีป่ฏบิัติงาน    5  คะแนน 
4.2.5 การใช้และการเก็บอุปกรณ์     5  คะแนน 

4.3 ผลงาน      40  คะแนน 
4.3.1 ความประณีต คงทน สวยงาม   10  คะแนน 
4.3.2 ความคิดสร้างสรรค ์    15  คะแนน 
4.3.3 ประโยชน์การใช้งาน    10  คะแนน 
4.3.4 ผลงานถูกต้องตามขั้นตอนในใบงาน    5  คะแนน 

5. เกณฑ์กำรตัดสิน  คณะกรรมการตัดสิน  คัดเลือกผู้ทีไ่ด้คะแนนตามเกณฑ์  ดังน้ี 
   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รบัเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด 
  หมำยเหตุ ในกรณีท่ีมีทีมสมัครเข้ำแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์กำรตัดสิน ตำมระเบียบข้อ 5 

6. คณะกรรมกำรตัดสิน  แยกประเภทความพิการ และแยกระดับชั้น รายการละ 3 คน 
  6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำร ประกอบด้วย 

  6.1.1 ผูท้รงคุณวุฒจิากหน่วยงานที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสม 
   6.1.2 ครูการศึกษาพิเศษทีม่ีความรู ้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสม 
   6.1.3 ครูผูส้อนกลุ่มสาระการงานอาชีพฯที่มคีวามรู้ ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสม 
  6.2 ข้อควรค ำนึง 
    -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
    -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มใหก้ับนักเรียนที่เขา้รว่มแข่งขัน 

 -  ควรมีลา่มภาษามือประสานงานในการแข่งขัน 
  6.3 สถำนท่ีท ำกำรแข่งขัน 
   สถานที่ที่สามารถใหผู้้ชมเข้าชมได้ 
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32. กำรแข่งขันงำนออกแบบและประดิษฐบ์รรจุภณัฑ์ 
 1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 

1.1 ช้ัน ม.4-6 บกพร่องทางการได้ยิน 
1.2 ช้ัน ม.4-6 บกพร่องทางสติปญัญา 

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
  2.1 แข่งขันประเภททมี ( 3 คน ) 
  2.2 แข่งขันแยกประเภทความพกิาร 

2.3 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
2.3.1 ช้ัน ม.4-6    บกพร่องทางการได้ยิน  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
2.3.2 ช้ัน ม.4-6    บกพร่องทางสติปัญญา  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

3. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 3.1 ส่งรายช่ือนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ตั้งช่ือทีมพร้อมรายช่ือครูผูฝ้ึกสอน 2 คนต่อ 1 ช่วงช้ัน 
ล่วงหน้ากอ่นวันแข่งขันอย่างน้อย  10 วัน 

3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันสง่รายช่ือผู้เข้าแข่งขันและช่ือครูผูฝ้ึกสอน  
 ( รายช่ือต้องตรงกับข้อ1 )  ต่อกรรมการตัดสินกจิกรรมก่อนเริ่มการแข่งขัน จ านวน 2 ชุด 

3.3 การเตรียมวัสดุ / อุปกรณ์ 
3.3.1 เตรียมวัสดุ/อปุกรณ์ในการออกแบบและประดิษฐบ์รรจุภัณฑ์ตามหัวข้อ 

ที่ก าหนดในการแข่งขัน คือ ผลิตภัณฑ์ในสถานศึกษา 
   3.3.2 ให้ใช้อุปกรณ์เครื่องมือทีเ่ตรียมมาเอง 
   3.3.3 ไม่อนุญาตให้ผูเ้ข้าแข่งขัน เจาะ ตัด ตกแต่งวัสดุทีจ่ะน ามาใช้ประดิษฐ์ก่อน 
  การแข่งขัน 

3.4  ติดป้ายช่ือ – สกุล  โรงเรียน  สังกัด  ของผู้เข้าแข่งขัน  เขียนตัวบรรจงชัดเจน  และจัดแสดง 
ผลงานในที่ที่เตรียมไว้ 

  3.5  เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3 ช่ัวโมง 
  4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน  คะแนนรวม 100 คะแนน  โดยแบ่งเป็น 

4.1 การเตรียมงาน       20 คะแนน 
   4.1.1  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์   10 คะแนน 

4.1.2  การวางแผนการท างานล่วงหน้า  10 คะแนน 
  -  มีใบงานแสดงข้ันตอนการปฏิบัต ิ   5 คะแนน 
  -  การคิดต้นทุน – ก าไร  ราคาจ าหน่าย   5 คะแนน 
4.2 กระบวนการท างาน       40 คะแนน 

   4.2.1  การร่วมมือในการท างาน   10 คะแนน 
4.2.2  ปฏิบัติตามข้ันตอนที่วางแผนได้ถูกต้อง 10 คะแนน 
4.2.3  ความประหยัดและคุ้มค่า   10 คะแนน 
4.2.4  ความสะอาดบริเวณทีป่ฏิบัติงาน    5 คะแนน 
4.2.5  การใช้และการเก็บอปุกรณ์     5 คะแนน 
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4.3 ผลงาน      40 คะแนน 
   4.3.1  ความประณีต   คงทน   สวยงาม  10 คะแนน  

4.3.2  ความคิดสร้างสรรค์เหมาะสมกบัผลิตภัณฑ์ 15 คะแนน 
4.3.3  ประโยชน์การใช้งาน   10 คะแนน 
4.3.4  ผลงานถูกต้องตามขั้นตอนในใบงาน    5 คะแนน 

5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
คณะกรรมการตัดสิน  คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 

กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด 
  หมำยเหตุ ในกรณีท่ีมีทีมสมัครเข้ำแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์กำรตัดสิน ตำมระเบียบข้อ 5 

6. คณะกรรมกำรตัดสิน  จ านวน  3  คน  
  6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำร  ประกอบด้วย 
   6.1.1  ครูที่มีความช านาญกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ โรงเรียนเฉพาะความพิการ   
   6.1.2  ครูที่มีความช านาญเฉพาะทางจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 
  6.2 ข้อควรค ำนึง 
   -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
   -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเตม็ให้กบันักเรียนทีเ่ข้าร่วมแข่งขัน 
    -  ควรมีล่ามภาษามือประสานงานในการแข่งขัน 
 6.3 สถำนท่ีท ำกำรแข่งขัน 

   เวทีที่สามารถใหผู้้ชมเข้าชมได้ 
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33. กำรแข่งขันท ำอำหำร 
 1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 

1.1 ช้ัน ม.1-6  บกพรอ่งทางการได้ยิน 
1.2 ช้ัน ม.1-6  บกพรอ่งทางร่างกาย 
1.3 ช้ัน ม.1-6  บกพรอ่งทางสตปิัญญา 
1.4 ช้ัน ม.1-6  บกพรอ่งทางการเห็น 

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
2.1 แข่งขันประเภททมี ( 3 คน ) 

 2.2 แข่งขันแยกประเภทความพกิาร 
 2.3 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน   

2.3.1 ช้ัน ม.1-6 บกพรอ่งทางการได้ยิน  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
2.3.2 ช้ัน ม.1-6 บกพรอ่งทางร่างกาย  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
2.3.3 ช้ัน ม.1-6 บกพรอ่งทางสตปิัญญา  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
2.3.4 ช้ัน ม.1-6 บกพรอ่งทางการเห็น  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

3. วิธีกำรด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขนั 
 3.1 ส่งรายช่ือนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ตั้งช่ือทีม พร้อมรายช่ือครูผู้ฝึกสอน 2  คน ล่วงหน้าก่อนวัน 
แข่งขันอย่างน้อย 10 วัน 
  3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันสง่รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน และช่ือครูผูฝ้ึกสอน ( รายช่ือต้องตรงกบั 
ข้อ 3.1 )  ต่อกรรมการตัดสินกจิกรรมก่อนเริ่มการแข่งขัน จ านวน 3 ชุด 

3.3 ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันจัดเตรียม พรกิแกง ( แกงสม้และแกงเขียวหวาน ) 
วัตถุดิบและเครือ่งปรุงในการท าแกงสม้และแกงเขียวหวาน ให้เพียงพอกบัจ านวนโรงเรียนทีเ่ข้าร่วม
การแข่งขัน โดยน ามารวมไว้เป็นกองกลางใหผู้้เข้าแข่งขันเลอืกตามความเหมาะสม 

  3.4 กรรมการตัดสิน แจง้ผูเ้ข้าแข่งขันให้เลือกท าอาหารคาว ประเภทแกง 1 ชนิด  
  โดยเลือกใช้วัตถุดิบและเครื่องปรงุที่กรรมการเตรียมไว้ให้ ในข้อ 3.3 ส าหรับรับประทาน 3 - 4 คน 
  3.5 ให้โรงเรียนจัดเตรียมอปุกรณ์ส าหรับการประกอบอาหาร ได้แก่ หม้อ เตาแก็สหรอืเตา 
  ไฟฟ้า ถ้วยชาม ทัพพี เป็นต้น 
  3.6 ปฏิบัติในเวลาทุกขั้นตอน 
  3.7 เตรียมผลงานจัดโชว์ 1 ชุด  และส าหรับกรรมการตัดสิน 1 ชุด 
   3.8 ติดป้ายช่ือ – สกุล  โรงเรียน  สังกัด ของผู้เข้าแข่งขัน  เขียนตัวบรรจงชัดเจน และจัดแสดง 

ผลงานในที่ที่เตรียมไว้ 
   3.9 ใช้เวลาในการปฏิบัติงาน  3  ช่ัวโมง 
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  4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน ( จ านวน 100 คะแนน ) 
 4.1  การเตรียมวัสดอุุปกรณ์ได้ถูกต้องเหมาะสม    10  คะแนน 
 4.2  ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอน    20  คะแนน 
 4.3  ความร่วมมือในการท างานในหมู่คณะ    15  คะแนน 
 4.4  รสชาติอาหาร      15  คะแนน 
 4.5  การจัดอาหาร        5  คะแนน 
 4.6  การจัดเกบ็ท าความสะอาด     10  คะแนน 
 4.7  ความประหยัด      15  คะแนน 

  4.8  การแต่งกายผู้เข้าแข่งขัน       5  คะแนน 
  4.9  เสร็จทันเวลาที่ก าหนด       5  คะแนน 

5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
คณะกรรมการตัดสิน  คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 

กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด 
  หมำยเหตุ ในกรณีท่ีมีทีมสมัครเข้ำแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์กำรตัดสิน ตำมระเบียบข้อ 5 

6. คณะกรรมกำรตัดสิน  แยกประเภทความพิการ  รายการละ  3  คน  
  6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำร ประกอบด้วย 

   6.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับ
กิจกรรม 
   6.1.2 ครูการศึกษาพิเศษที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกบักิจกรรม 
   6.1.3 ครูผู้สอนกลุม่สาระการงานอาชีพฯทีม่ีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง
เหมาะสมกับกจิกรรม 

  6.2 ข้อควรค ำนึง 
   -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
   -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเตม็ให้กบันักเรียนทีเ่ข้าร่วมแข่งขัน 
    -  ควรมีล่ามภาษามือประสานงานในการแข่งขัน 
 6.3 สถำนท่ีท ำกำรแข่งขัน 

   สถานที่ทีส่ามารถให้ผู้ชมเข้าชมได้ 
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34. กำรแข่งขันกำรแกะสลักผกั + ผลไม ้
 1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน  

1.1 ช้ัน ม.1-6 บกพรอ่งทางการได้ยิน 
1.2 ช้ัน ม.1-6 บกพรอ่งทางร่างกาย 
1.3 ช้ัน ม.1-6 บกพรอ่งทางสตปิัญญา 

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
2.1 แข่งขันประเภททมี ( 3 คน ) 

 2.2 แข่งขันแยกประเภทความพกิาร 
 2.3 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน  

2.3.1 ช้ัน ม.1-6  บกพรอ่งทางการได้ยิน  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
2.3.2 ช้ัน ม.1-6  บกพรอ่งทางร่างกาย  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
2.3.3ช้ัน ม.1-6  บกพรอ่งทางสตปิัญญา  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

3. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 3.1 ส่งรายช่ือนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ตั้งช่ือทีม พร้อมรายช่ือครูผูฝ้ึกสอน 2 คนล่วงหน้าก่อนวัน  
แข่งขันอย่างน้อย  10 วัน 
  3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันสง่รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน และช่ือครูผูฝ้ึกสอน ( รายช่ือต้องตรงกบั
รายช่ือในข้อ 3.1 ) 

  3.3 ให้ผู้เข้าแข่งขันแกะสลักผัก / ผลไม้ แล้วน าผลงานทีส่ าเร็จจัดเป็นรปูทรงต่าง ๆ  
  3.4 ให้จัดเตรียมวัสดุอปุกรณ์ในการปฏิบัตงิานมาใหพ้ร้อมกอ่นการแข่งขัน 
  3.5 ไม่อนุญาตให้ ตัด เกลา ตกแต่งรปูทรงใด ๆ มาก่อนที่จะท าการแข่งขัน 

  3.6 เครื่องมอืที่ใช้ในการแกะสลักต้องไมเ่ป็นเครื่องมือที่ใช้แกะส าเรจ็รปู เช่น มีดที่ใช้หั่นแล้ว 
ออกมาเป็นลวดลายต่าง ๆ โดยที่ไม่ได้แกะสลกัด้วยตนเอง 

  3.7 วัตถุดิบที่ใช้ในการแกะสลกัคือ  ผักและผลไม้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้
จัดเตรียมให ้
  3.8 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน  3  ช่ัวโมง 
  3.9 ใช้ผลไม้ ได้แก่ แตงโม ฟักทอง แครอท หัวไชเท้า มะละกอ 
  3.10 เส้นผ่าศูนย์กลางของภาชนะ ไม่เกิน 50 เซนติเมตร 
  4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน  คะแนนรวม 100 คะแนน  โดยแบ่งเป็น 

  4.1 การเตรียมวัสดุและเครื่องมือถูกต้องตามที่ก าหนด   5   คะแนน 
  4.2 ปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอน    15   คะแนน 
  4.3 รูปทรงเหมาะสม     15   คะแนน 
  4.4 ความประณีต เรียบร้อย สวยงาม   20  คะแนน 
  4.5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    15  คะแนน 
  4.6 ความประหยัด     10  คะแนน 
  4.7 การจัดเก็บท าความสะอาด    10  คะแนน 
  4.8 เสรจ็ทันเวลา      10  คะแนน 
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5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
คณะกรรมการตัดสิน  คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 

กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด 
  หมำยเหตุ ในกรณีท่ีมีทีมสมัครเข้ำแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์กำรตัดสิน ตำมระเบียบข้อ 5 

6. คณะกรรมกำรตัดสิน  แยกประเภทความพกิาร  รายการละ  3  คน 

  6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำร ประกอบด้วย 
   6.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับ
กิจกรรม 
   6.1.2 ครูการศึกษาพิเศษที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกบักิจกรรม 
   6.1.3 ครูผู้สอนกลุม่สาระการงานอาชีพฯทีม่ีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง
เหมาะสมกับกจิกรรม 

  6.2 ข้อควรค ำนึง 
    -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
    -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเตม็ให้กบันักเรียนทีเ่ข้าร่วมแข่งขัน 
     -  ควรมีล่ามภาษามือประสานงานในการแข่งขัน 
 6.3 สถำนท่ีท ำกำรแข่งขัน 

   สถานที่ทีส่ามารถให้ผู้ชมเข้าชมได้ 
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35. กำรแข่งขันกำรรอ้ยมำลัยสองชำย 
 1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน  

1.1 ช้ัน ม.1-6  บกพรอ่งทางการได้ยิน 
1.2 ช้ัน ม.1-6  บกพรอ่งทางร่างกาย 
1.3 ช้ันม.1-3, ม.4-6  บกพรอ่งทางสตปิัญญา 

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
2.1 แข่งขันประเภททมี ( 3 คน ) 

 2.2 แข่งขันแยกประเภทความพกิาร และแยกระดบัช้ัน 
 2.3 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

2.3.1 ช้ัน ม.1-6 บกพรอ่งทางการได้ยิน  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
2.3.2 ช้ัน ม.1-6 บกพรอ่งทางร่างกาย  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
2.3.3 ช้ัน ม.1-3, ม.4-6 บกพรอ่งทางสตปิัญญา ระดับช้ันละ 1 ทีม 

3. วิธีกำรด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขนั 
 3.1 ส่งรายช่ือนักเรียนผู้เข้าแข่งขันตั้งช่ือทีม พร้อมรายช่ือครูผู้ฝึกสอน 2  คน ล่วงหน้าก่อนวัน  
แข่งขันอย่างน้อย 10 วัน 

   3.2 ให้ส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขัน  และช่ือครผูู้ฝกึสอน ( รายช่ือต้องตรงกับข้อ 1 ) ต่อกรรมการ 
ตัดสินกิจกรรมก่อนเริม่การแข่งขัน จ านวน 2 ชุด 

  3.3 ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์ส าหรับการร้อยมาลัยดอกไม้สดมาเอง เตรียมให้  
พร้อมก่อนการแข่งขัน 

3.3.1  ร้อยมาลัยดอกไมส้ดเป็นมาลัยสองชาย ความยาวระหว่าง 14-15 นิ้วไมร่วมโบว์   
 ( โบว์สามารถเตรียมล่วงหน้าได้ ) 

3.3.2  ตัวมาลยัและส่วนประกอบของตัวมาลัยตอ้งท าด้วยดอกไม้สดและวัสดุธรรมชาติ
เท่านัน้  

  3.4 ใช้ดอกไม้สดตามความเหมาะสม  ไม่จ ากัดรูปแบบในการท า 
   3.5 วัสดุทุกชนิดให้น ามาจดั  ตกแตง่ในวันแข่งขัน  ใช้วัสดุธรรมชาติ ไม่อนญุาตให้ตัดตกแตง่

กลบีหรือส่วนประกอบอื่น ๆ มาก่อนการแข่งขัน  ยกเว้นดอกรักหรือดอกพุด 
  3.6 ไม่ใช้โฟม  พลาสติก  เส้นลวดเป็นองค์ประกอบ 
  3.7 น าผลงานทีส่ าเร็จบรรจุลงในถุงพลาสติก  ติดป้ายช่ือ – สกุล  โรงเรียน สังกัด  

ของผู้เข้าแข่งขัน  เขียนตัวบรรจงชัดเจน  แล้วน าไปจัดแสดงผลงานในที่ทีจ่ัดเตรียมไว้ 
  3.8 ใช้เวลาปฏิบัติงานภายใน  3  ช่ัวโมง 
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  4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน  คะแนนรวม 100 คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
  4.1 ความพร้อมในการจัดเตรียมวัสดุ เครื่องมือ  10  คะแนน 
  4.2 ปฏิบัตงิานได้ถูกต้องตามขั้นตอน   10  คะแนน 
  4.3 ความประหยัด     10  คะแนน 
  4.4 สีสัน รูปทรงสวยงาม     10  คะแนน 
  4.5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    20  คะแนน 
  4.6 ผลงานประณีต สวยงาม เรียบร้อย   20  คะแนน 
  4.7 การท าความสะอาดสถานที ่    10  คะแนน 
  4.8 เสรจ็ทันเวลา      10  คะแนน 

5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
คณะกรรมการตัดสิน  คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 

กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด 
  หมำยเหตุ ในกรณีท่ีมีทีมสมัครเข้ำแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์กำรตัดสิน ตำมระเบียบข้อ 5 

6. คณะกรรมกำรตัดสิน  แยกประเภทความพิการและแยกระดับช้ัน  รายการละ  3  คน 
  6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำร ประกอบด้วย 

   6.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับ
กิจกรรม 
   6.1.2 ครูการศึกษาพิเศษที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกบักิจกรรม 
   6.1.3 ครูผู้สอนกลุม่สาระการงานอาชีพฯทีม่ีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง
เหมาะสมกับกจิกรรม 

  6.2 ข้อควรค ำนึง 
   -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
   -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเตม็ให้กบันักเรียนทีเ่ข้าร่วมแข่งขัน 
    -  ควรมีล่ามภาษามือประสานงานในการแข่งขัน 
 6.3 สถำนท่ีท ำกำรแข่งขัน 

   สถานที่ทีส่ามารถให้ผู้ชมเข้าชมได้ 
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36. กำรแข่งขันกำรจัดดอกไม้สด 
 1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน  

1.1 ช้ัน ม.1-3, ม.4-6 บกพรอ่งทางสตปิัญญา 
1.2 ไม่ก าหนดระดับช้ัน  บกพรอ่งทางการได้ยิน 
1.3 ไม่ก าหนดระดับช้ัน  บกพรอ่งทางร่างกาย 

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
2.1 แข่งขันประเภททมี ( 2 คน ) 

 2.2 แข่งขันแยกประเภทความพกิาร และแยกระดบัช้ัน 
 2.3 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

2.3.1 ช้ัน ม.1-3, ม.4-6 บกพรอ่งทางสตปิัญญา ระดับช้ันละ 1 ทีม 
2.3.2 ไม่ก าหนดระดบัช้ัน บกพรอ่งทางการได้ยิน จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
2.3.3 ไม่ก าหนดระดบัช้ัน  บกพรอ่งทางร่างกาย จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

3. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 3.1 ส่งรายช่ือนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ตั้งช่ือทีม พร้อมรายช่ือครูผูฝ้ึกสอน 2 คน ล่วงหน้าก่อน
วันแข่งขันอย่างน้อย 10 วัน 

   3.2 ให้ส่งรายช่ือผู้เข้าแข่งขัน  และช่ือครผูู้ฝกึสอน ( รายช่ือต้องตรงกับข้อ 3.1 )  
ต่อกรรมการตัดสินกจิกรรมก่อนเริ่มการแข่งขัน จ านวน 2 ชุด 
  3.3 ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดดอกไม้สด ( แจกันดอกไม้สดแบบทรงกลม ) แล้วน าผลงานที่ส าเรจ็
น าเสนอผลงานต่อกรรมการตัดสิน 

  3.4 สื่อ-อุปกรณ์ 
-  วัสดุที่ใช้ในการแข่งขันอื่นๆ ดอกไม้ ใหผู้้แข่งขันจัดหาเอง  
-  ดอกไม้ ใบไม้และวัสดุ ใช้ตามความเหมาะสม 
-  ความสูงของแจกันและช่อดอกไม้ทีจ่ัดรวมกัน ไม่เกิน 50 เซนติเมตร 

  3.5 ให้จัดเตรียมวัสดุอปุกรณ์ในการปฏิบัตงิานมาใหพ้ร้อมกอ่นการแข่งขัน 
  3.6 ไม่อนุญาตให้ ตกแต่งอุปกรณ์เสรมิมากอ่นที่จะท าการแข่งขัน 
  3.7 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3 ช่ัวโมง 
  4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน  คะแนนรวม 100 คะแนน  โดยแบ่งเป็น 

  4.1 ความพร้อมในการจัดเตรียมวัสดุ เครื่องมือ  10  คะแนน 
  4.2 ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอน   10  คะแนน 
  4.3 ความประหยัด     10  คะแนน 
  4.4 สีสัน รูปทรง สัดส่วน สวยงาม    20  คะแนน 
  4.5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    10  คะแนน 
  4.6 ผลงานประณีต สวยงาม เรียบร้อย   20  คะแนน 
  4.7 การท าความสะอาดสถานที ่    10  คะแนน 
  4.8 เสรจ็ทันเวลา      10  คะแนน 
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5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
คณะกรรมการตัดสิน  คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 

กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด 
  หมำยเหตุ ในกรณีท่ีมีทีมสมัครเข้ำแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์กำรตัดสิน ตำมระเบียบข้อ 5 

6. คณะกรรมกำรตัดสิน  แยกประเภทความพกิาร รายการละ  3  คน 

  6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำร ประกอบด้วย 
   6.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับ
กิจกรรม 
   6.1.2 ครูการศึกษาพิเศษที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกบักิจกรรม 
   6.1.3 ครูผู้สอนกลุม่สาระการงานอาชีพฯทีม่ีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง
เหมาะสมกับกจิกรรม 

  6.2 ข้อควรค ำนึง 
   -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
   -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเตม็ให้กบันักเรียนทีเ่ข้าร่วมแข่งขัน 
    - ควรมีล่ามภาษามือประสานงานในการแข่งขัน 
 6.3 สถำนท่ีท ำกำรแข่งขัน 

   สถานที่ทีส่ามารถให้ผู้ชมเข้าชมได้ 
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37.  กำรแข่งขันกำรจัดสวนถำดแบบแห้ง 
 1. คุณสมบัติผูเ้ข้ำแขง่ขัน  

1.1 ไม่ก าหนดระดับชั้น  บกพร่องทางการได้ยิน 
1.2 ไม่ก าหนดระดับชั้น  บกพร่องทางสติปญัญา 
1.3 ไม่ก าหนดระดับชั้น  บกพร่องทางร่างกาย 

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เขำ้แข่งขัน 
 2.1 แข่งขันประเภททีม ( 3 คน ) 
 2.2 แข่งขันแยกประเภทความพิการ 

2.3 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน  
2.3.1 ไม่ก าหนดระดับชั้นบกพร่องทางการได้ยิน จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
2.3.2 ไม่ก าหนดระดับชั้นบกพร่องทางสติปัญญา จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
2.3.3 ไม่ก าหนดระดับชั้นบกพร่องทางร่างกาย จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

3. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เขา้แข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผูฝ้ึกสอน 2 คน ล่วงหนา้ก่อนวันแข่งขัน   
อย่างน้อย 10 วัน 
 3.2 ให้ส่งรายชื่อผู้เขา้แข่งขัน  และชื่อครูผูฝ้ึกสอน ( รายชื่อต้องตรงกับข้อ 3.1 ) ต่อกรรมการ 
ตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขัน จ านวน 2 ชุด 

  3.3 ผู้เข้าแข่งขันต้องพร้อมในสถานทีแ่ข่งขันก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่า  10  นาที 
  3.4 ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมวัสดุอปุกรณ ์
   1 )  อุปกรณ์การเขียนแบบ  1  ชุด 
   2 )  พันธุ์ไม้  วัสดุประกอบ 
   3 )  ภาชนะทีใ่ช ้
   4 )  อุปกรณ์ฉีดน้ า 

3.5 ให้ผู้เข้าแข่งขันเขียนแบบการจัดสวนให้เสรจ็ก่อนลงมือจัด  โดยกรรมการจะจัดเตรียม
กระดาษเขียนแบบไวใ้ห้ทกุทีม 

3.6 ลักษณะของภาชนะให้เป็นจานรองกระถางหรือถาดทรงกลมชนิดเคลือบหรือไม่เคลือบก็ได้ 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  11 – 15  น้ิว 

  3.7 พันธุ์ไม้และวัสดุประกอบ 
   1 ) พันธุ์ไม้เป็นพันธุ์ไม้ทีจ่ัดสวนถาดแห้งไม่ต่ ากวา่  3  ชนิด 

2 ) วัสดุประกอบ  เช่น  หิน  กรวด  ไม้  หรืออ่ืน ๆ ให้ค านึงถงึความหลากหลาย 
ไม่จ ากัดความคิดสร้างสรรค ์

   3 ) วัสดุปลูกมคีวามเหมาะสมกบัการเจรญิเติบโตของพันธุ์ไม ้
3.8 ใช้เวลาในการแข่งขัน  2  ชั่วโมง ( รวมเวลาทีใ่ช้เขียนแบบ ) 

 3.9 อุปกรณ์ที่จัดให้  ได้แก่  โต๊ะ  เกา้อี้  ทีมละ  1  ชุด  กระดาษเขียนแบบการจัดสวน 
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4. เกณฑ์กำรให้คะแนน  คะแนนรวม  100  คะแนน  โดยแบง่เป็น 
  4.1  การเตรียมงาน ( 20  คะแนน ) 
   1 )  การเขียนแบบ     10  คะแนน 
   2 )  การเลือกใช้พันธุ์ไม้  วัสดุ    10  คะแนน 
  4.2  กระบวนการท างาน ( 30  คะแนน ) 
   1 )  ขั้นตอนและความร่วมมือในการปฏบิัติงาน  10  คะแนน 
   2 )  ความสะอาดเรียบร้อยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 10  คะแนน 
   3 )  ท างานทันตามก าหนดเวลา    10  คะแนน 
  4.3  ผลงาน ( 50  คะแนน ) 
   1 )  ความประณีต     10  คะแนน 
   2 )  ความสมดุล      10  คะแนน 
   3 )  ความกลมกลืนและสวยงาม    15  คะแนน 
   4 )  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์    15  คะแนน 

5. เกณฑ์กำรตัดสิน  คณะกรรมการตัดสิน  คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังน้ี 
   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รบัเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด 
  หมำยเหตุ ในกรณีท่ีมีทีมสมัครเข้ำแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์กำรตัดสิน ตำมระเบียบข้อ 5 

6. คณะกรรมกำรตัดสิน 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมกำรประกอบด้วย 

6.1.1 กรรมการควบคุมการแข่งขันจ านวนตามความเหมาะสม 
  6.1.2 กรรมการตัดสินกิจกรรมละ 5 – 7  ประกอบด้วย 

       1 ) ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่มคีวามรู ้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสม 
       2 ) ครูการศึกษาพิเศษที่มคีวามรู้ ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสม 
      3 ) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชพีฯที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง
เหมาะสม 

 6.2 ข้อควรค ำนึง   
  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
  -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กบันักเรียนที่เขา้ร่วมแข่งขัน 
   -  ควรมีล่ามภาษามือประสานงานในการแข่งขัน 

 6.3 สถำนท่ีในกำรแข่งขัน 
   ลานกิจกรรม / อาคารเอนกประสงค์ หรือสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
38. กำรแข่งขันพดูภำษำอังกฤษ ( Impromptu Speech ) 

1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 
 1.1 ช้ัน ป.1-6, ม.1-6 บกพร่องทางร่างกาย 

1.2 ช้ัน ป.1-6, ม.1-6 บกพร่องทางการเห็น 
1.3 ช้ัน ป.1-6, ม.1-6 ออทิสติก 

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว  
2.2 แข่งขันแยกประเภทความพกิาร และแยกระดบัช้ัน  
2.3 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

  2.3.1 ช้ัน ป.1-6, ม.1-6  บกพร่องทางร่างกาย  ระดับช้ันละ 1 คน 
2.3.2 ช้ัน ป.1-6, ม.1-6  บกพร่องทางการเห็น  ระดบัช้ันละ 1 คน 
2.3.3 ช้ัน ป.1-6, ม.1-6  ออทิสติก    ระดับช้ันละ 1 คน 

2.4 ครูผู้ฝึกสอน 1 คน 
3. วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 

3.1 หัวข้อการแข่งขันเป็นไปตามเนื้อหาในหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของแต่ละระดบัช้ันที่
เหมาะสมกับการพูดแบบ Impromptu Speech ดังนี ้

3.1.1 ช้ันป.1-6 หัวเรื่องเกี่ยวกบั   
- ตนเอง 
- โรงเรียน 
- เวลาว่าง 
ภายในวงค าศัพท์ประมาณ 100 – 150 ค า ( ค าศัพท์ที่เป็นรปูธรรมและ

นามธรรม ) 
3.1.2 ช้ันม.1-6 หัวเรื่องเกี่ยวกบั  

- ตนเอง 
- โรงเรียน 
- เวลาว่าง 
- อาชีพ 
ภายในวงค าศัพท์ประมาณ 300 – 450 ค า ( ค าศัพท์ที่เป็นนามธรรมมากข้ึน ) 

3.2 นักเรียนจะพูดตามหัวข้อโดยวิธีการจับสลากก่อนการพดูให้เวลาเตรียมตัว 10 นาที
คณะกรรมการเตรียมหัวข้อจ านวน 3 หัวข้อนักเรียนมีสทิธ์ิจบัสลาก 2 ครั้งแล้วเลือกพูดเพียง 1 หัวข้อ 

3.3 เวลาในการแข่งขัน 
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 3.3.1 ช้ัน ป.1-6 ใช้เวลาในการพูด 3-5 นาที 
3.3.2 ช้ัน ม.1-6 ใช้เวลาในการพูด 5-10 นาที 

3.4 เวลาในการพูด ( บวก /ลบ 30 วินาทีไม่ตัดคะแนน ) ใช้เวลาน้อยหรือมากกว่าเวลาที่ 
ก าหนดตัดนาทีละ 1 คะแนน ( ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการแนะน าตัว ) 

3.5 ขณะพูดห้ามใช้อุปกรณ์เอกสารอื่นๆและบันทกึช่วยจ าประกอบการพูด 
3.6 ผู้เข้าแข่งขันที่มาช้ากว่าก าหนดเวลาให้อยู่ในดุลพินจิของคณะกรรมการเป็นสทิธ์ิขาด 

4. เกณฑ์กำรให้คะแนน  คะแนนรวม 100 คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
  4.1 ด้ำนเน้ือหำ ( Content )       35 คะแนน ประกอบด้วย 
        - เนื้อหามีความถูกต้องตามหัวเรื่องที่ก าหนด   

        ( Accuracy and Consistency )   15 คะแนน 
      - ความถูกต้องของภาษาในรูปแบบการพูดสุนทรพจน์   
        ( Form & Organizing of Speech )   10 คะแนน 

        - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ( Creative )    10 คะแนน 
  4.2 ด้ำนควำมคล่องแคล่วในทักษะภำษำ ( Language Competence and Fluency )  
        45 คะแนน ประกอบด้วย 
       - การใช้ภาษาเหมาะสมกับระดับช้ัน ( Difficulty Level ) ด้านศัพท์ ( Vocabulary ) 
         โครงสร้างและค าสันธาน ( Structure & Connectors )  15 คะแนน 
       - ความสามารถด้านการออกเสียงการเน้นค าการลงเสียงสูงต่ าการเน้นค าส าคัญ 
         ในประโยคและจังหวะการหยุดในช่วงจบประโยค ( Pronunciation, stress, 

       Intonation, rhythm, pausing and pace )    20 คะแนน 
       - การใช้เสียงสอดคล้องกับเนื้อหาที่พูด ( Tone )  10 คะแนน 
  4.3 ควำมส ำเร็จในกำรถ่ำยทอด ( Presentation )   15 คะแนน    ประกอบด้วย 
       - ความสามารถในการสือ่ถึงผูฟ้ัง ( Communication )   10 คะแนน 
       - บุคลิกท่าทาง ( Personality )    5 คะแนน 
  4.4 พูดในระยะเวลำท่ีก ำหนด ( Time )     5 คะแนน 

5.  เกณฑ์กำรตัดสิน   
คณะกรรมการตัดสิน  คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 

ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทองแดง 
ได้ต่ ากว่าร้อยละ  60 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะเหน็เป็นอย่างอื่น 

กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด 
  หมำยเหตุ ในกรณีท่ีมีทีมสมัครเข้ำแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์กำรตัดสิน ตำมระเบียบข้อ 5 
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6. คณะกรรมกำรตัดสิน  จ ำนวน  3  คน 
 6.1 คุณสมบัติของกรรมกำรประกอบด้วย 
   6.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ ครูเจ้าของภาษา ( Native Speaker ) ที่มีความรู้ความช านาญ
เฉพาะทางเหมาะสมกบักิจกรรมการแข่งขัน   

  6.1.2 ครูการศึกษาพิเศษที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะทางเหมาะสมกบักจิกรรม
การแข่งขัน 

   6.1.3 ครูผู้สอนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) 
  6.2 ข้อควรค ำนึง 
   -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
   -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเตม็ให้กบันักเรียนทีเ่ข้าร่วมแข่งขัน 
  6.3 สถำนท่ีท ำกำรแข่งขัน 
   ห้องทีเ่หมาะสม และไมม่ีเสียงรบกวน 
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กลุ่มปฐมวัย 
39. กำรแข่งขันกำรปั้นดินน้ ำมัน 

1. คุณสมบัติของผู้เข้ำแข่งขัน 
1.1 ช้ันปฐมวัย  บกพร่องทางการเห็น 
1.2 ช้ันปฐมวัย  บกพร่องทางการได้ยิน  
1.3 ช้ันปฐมวัย  บกพร่องทางสตปิัญญา  
1.4 ช้ันปฐมวัย  บกพร่องทางร่างกาย 

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
2.1 แข่งขันประเภททมี ( 2 คน ) 
2.2 แข่งขันแยกประเภทความพกิาร  
2.3 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 2.3.1 ช้ันปฐมวัย  บกพร่องทางการเห็น จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
 2.3.2 ช้ันปฐมวัย  บกพร่องทางการได้ยิน จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
 2.3.3 ช้ันปฐมวัย  บกพร่องทางสติปัญญา จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
 2.3.4 ช้ันปฐมวัย  บกพร่องทางร่างกาย จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

3. วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 
3.1  ส่งรายช่ือนักเรียนผูเ้ข้าแข่งขันพร้อมรายช่ือครผููฝ้ึกสอน 2 คนล่วงหน้าก่อนวันแข่งขัน

อย่างน้อย 10 วัน 
3.2  หัวข้อในการแข่งขัน “ผลไม้น่ากิน” 
3.3  วัสดุอุปกรณ์ผูเ้ข้าแข่งขันน ามาเอง 

- ใช้ดินน้ ามันไร้สารชนิดก้อนผิวเรียบที่ยังไมผ่่านการใช้ ( ห้ามนวดดินน้ ามัน 
ก่อนเข้าแข่งขัน )  

- ฐานรองใช้ไม้อัดขนาดกว้าง 10 นิ้วยาว 15 นิ้วไม่มีกรอบและขาต้ังไม่มกีารตกแต่ง 
- กระเบื้องยางหรือแผ่นรองนวด 

3.4  ครูผู้ควบคุมแสดงวัสดุอปุกรณ์การแข่งขันทีเ่ตรียมมา 
3.5  เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3 ช่ัวโมง 
3.6  ห้ามใช้อุปกรณ์ในการยึดติดพมิพล์ายอุปกรณ์ตกแต่ง 
3.7  แต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือชุดกีฬาประจ าโรงเรียน 
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4. เกณฑ์กำรให้คะแนน  คะแนนรวม 100 คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
4.1 ควำมคิดสร้ำงสรรค์จินตนำกำร   30  คะแนน 

- ความแปลกใหมข่องผลงานทั้งชิ้น   10  คะแนน 
- ความแปลกใหมข่ององค์ประกอบชิ้นงาน  10  คะแนน 
- ความหลากหลายของชิ้นงาน   10  คะแนน 

4.2  กระบวนกำรท ำงำน     20  คะแนน 
- การเตรียมอุปกรณ์      4  คะแนน 
- การวางแผนการท างาน      4  คะแนน 
- การมสี่วนร่วมในการท างาน     4  คะแนน 
- เสร็จตามเวลาที่ก าหนด      4  คะแนน 
- การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์      4  คะแนน 

4.3 กำรจัดองค์ประกอบ/ควำมละเอียดประณีต/สวยงำม 30  คะแนน 
- ความละเอียดประณีตของชิ้นงาน      5  คะแนน 
- การจัดองค์ประกอบของชิ้นงาน   10  คะแนน 
- ผลงานมีความเหมาะสม       5  คะแนน 
- ความสวยงาม     10  คะแนน 

4.4 เนือ้หำ      20  คะแนน 
- ความสอดคล้องกบัเน้ือเรื่อง   10  คะแนน 
- องค์ประกอบสอดคล้องกับหัวข้อที่ก าหนด  10  คะแนน 

5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
คณะกรรมการตัดสิน  คัดเลือกผู้ทีไ่ด้คะแนนตามเกณฑ์  ดังน้ี 

ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 

ได้ต่ ากว่าร้อยละ  60 ได้รบัรางวัลเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด 

  หมำยเหตุ ในกรณีท่ีมีทีมสมัครเข้ำแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์กำรตัดสิน ตำมระเบียบข้อ 5 
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6. คณะกรรมกำรตัดสิน 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมกำร ประกอบด้วย 

   6.1.1  ผูท้รงคุณวุฒจิากหน่วยงานที่มีความรู้  ความช านาญเฉพาะทางเหมาะสมกบั
กิจกรรมการแข่งขันด้านศิลปะปฐมวัย 
   6.1.2  ครูการศึกษาพิเศษทีม่ีความรู้ความช านาญเฉพาะทางเหมาะสมกับกจิกรรมการ
แข่งขันด้านศิลปะปฐมวัย 

   6.1.3  ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะหรือครูผูม้ีความรู้ด้านศิลปะเด็กปฐมวัย 
  6.2 ข้อควรค ำนึง 
   -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีเป็นนักเรียนของตนเข้าแข่งขนั 

-  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กบันักเรียนที่เขา้ร่วมแข่งขัน 
   -  ควรจัดการแข่งขันในช่วงเวลาเช้า 

-  ควรมีล่ามภาษามือประสานงานในการแข่งขัน 
  6.3 สถำนท่ีท ำกำรแข่งขัน 
   ห้องที่เหมาะสม และไม่มีเสียงรบกวน 
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40. กำรแข่งขันกำรสร้ำงภำพด้วยกำรฉีก ตดั ปะ 
1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 

1.1 ช้ัน ปฐมวัย บกพร่องทางการได้ยิน 
1.2 ช้ัน ปฐมวัย บกพร่องทางสตปิัญญา 
1.3 ช้ัน ปฐมวัย บกพร่องทางร่างกาย 

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
2.1 แข่งขันประเภททมี ( 2 คน ) 
2.2 แข่งขันแยกประเภทความพกิาร  
2.3 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 2.3.1 ช้ัน ปฐมวัย บกพร่องทางการได้ยิน จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
 2.3.2 ช้ัน ปฐมวัย บกพร่องทางสติปัญญา จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
 2.3.3 ช้ัน ปฐมวัย บกพร่องทางร่างกาย จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

3. วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 
3.1  ส่งรายช่ือนักเรียนผูเ้ข้าแข่งขันต้ังช่ือทีมพร้อมรายช่ือครูผูฝ้ึกสอน 2 คนล่วงหน้าก่อนวัน

แข่งขันอย่างน้อย 10 วัน 
3.2  หัวข้อ “บ้านของฉัน” 
3.3  วัสดุอุปกรณ์ผูเ้ข้าแข่งขันน ามาเองการน าเสนอผลงาน ( กระดาษขาว – เทาอย่างหนา

ขนาดกว้าง 10 นิ้วยาว 15 นิ้วไม่มีกรอบ กระดาษที่ใช้ในการฉีกตัดปะใช้กระดาษมันปูและโปสเตอร์สี
หน้าเดียวเท่านั้นการน าเสนอผลงานไม่มกีรอบและขาต้ังไม่มกีารตกแต่ง )  

3.4  ครูผู้ควบคุมแสดงวัสดุอปุกรณ์ประกอบการแข่งขันที่เตรียมมา 
3.5  ห้ามตัดกระดาษเป็นรูปร่างหรอืเป็นเส้นเป็นแถบมาล่วงหน้า 
3.6  ห้ามร่างภาพด้วยดินสอหรืออุปกรณ์ใดๆ บนกระดาษกอ่นฉีกหรอืบนกระดาษเทา – ขาว 
3.7  ห้ามใช้การม้วนการพบัการขย าและการหนุน ( เพือ่สร้างช้ินงานให้มมีิติ ) 
3.8  เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 2 ช่ัวโมง 
3.9  แต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือชุดกีฬาประจ าโรงเรียน 
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4. เกณฑ์กำรให้คะแนน  คะแนนรวม 100 คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
4.1  ควำมคิดสร้ำงสรรค์จินตนำกำร   30  คะแนน 

- ผลงานมีความแปลกใหม ่   10  คะแนน 
- ความแปลกใหม่ขององค์ประกอบช้ินงาน  10  คะแนน 
- ความเช่ือมโยงของภาพ    10  คะแนน 

4.2 กระบวนกำรท ำงำน     20  คะแนน 
- การวางแผนการท างาน      5  คะแนน 
- การมีส่วนร่วมในการท างาน     5  คะแนน 
- การท างานอย่างมีความสุข/เสรจ็ตามเวลาที่ก าหนด  5  คะแนน 
- การจัดเกบ็วัสดุอปุกรณ์      5  คะแนน 

4.3 กำรจัดภำพ/ควำมละเอียดประณีตสวยงำม  15  คะแนน 
- ความละเอียดของช้ินงาน   10  คะแนน 
- การใช้สี/กระดาษทีห่ลากหลายเหมาะสม      5  คะแนน 

4.4 เน้ือหำ      20  คะแนน 
   - ความสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง   10  คะแนน 

- องค์ประกอบของเรื่องเหมาะสมกับเรื่อง  10  คะแนน 
4.5 หลักกำรจัดภำพ     15  คะแนน 

- ความสมดุลของการจัดภาพ     5  คะแนน 
- ความสมบรูณ์ของผลงาน   10  คะแนน 

5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
คณะกรรมการตัดสิน  คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี ้

ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทองแดง 

ได้ต่ ากว่าร้อยละ  60 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะเหน็เป็นอย่างอื่น 
กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด 

  หมำยเหตุ ในกรณีท่ีมีทีมสมัครเข้ำแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์กำรตัดสิน ตำมระเบียบข้อ 5 
 
 
 
 
 
 



 
 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 การศึกษาพิเศษ ( โรงเรียนเฉพาะความพิการ ) หน้า  90 

 

6. คณะกรรมกำรตัดสิน 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมกำร ประกอบด้วย 

 6.1.1  ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่มีความรู้ ความช านาญเฉพาะทางเหมาะสม 
กับกจิกรรมการแข่งขันด้านศิลปะปฐมวัย 
 6.1.2  ครูการศึกษาพิเศษที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะทางเหมาะสมกับกจิกรรม 

  การแข่งขันด้านศิลปะปฐมวัย 
   6.1.3  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะหรือครผูู้มีความรูด้้านศิลปะเดก็ปฐมวัย 
  6.2 ข้อควรค ำนึง 
   -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีเป็นนักเรียนของตนเข้าแข่งขัน 

-  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเตม็ให้กบันักเรียนทีเ่ข้าร่วมแข่งขัน 
-  ควรจัดการแข่งขันในช่วงเวลาเช้า 
-  ควรมีล่ามภาษามือประสานงานในการแข่งขัน 

6.3 สถำนท่ีท ำกำรแข่งขัน 
   ห้องทีเ่หมาะสม และไมม่ีเสียงรบกวน 
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41. กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี ( สเีทียนหรือสีชอล์คน้ ำมัน ) 
1.  คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 

  1.1 ช้ันปฐมวัย  บกพร่องทางการได้ยิน 
1.2 ช้ันปฐมวัย  บกพร่องทางสตปิัญญา 

 2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว 
2.2 แข่งขันแยกประเภทความพกิาร  
2.3 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 2.3.1 ช้ันปฐมวัย บกพร่องทางการได้ยิน จ านวนโรงเรียนละ 1 คน 
 2.3.2 ช้ันปฐมวัย บกพร่องทางสติปญัญา จ านวนโรงเรียนละ 1 คน 

 3.  วิธีด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน 
 3.1 ส่งรายช่ือนักเรียนผู้เข้าแข่งขันพร้อมรายช่ือครูผูฝ้ึกสอน 1 คน ล่วงหน้าก่อนวันแข่งขัน
อย่างน้อย 10 วัน 
  3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันสง่รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน และช่ือครูผูฝ้ึกสอน ( รายช่ือต้องตรงกบั 
ข้อ 3.1 )  ต่อกรรมการตัดสินกจิกรรมก่อนเริ่มการแข่งขันพร้อมรายช่ือ  จ านวน 3 ชุด  
  3.3  ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน เตรียมอุปกรณ์ ( กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 11x15 นิ้ว ) 
ที่ใช้ในการวาดภาพและระบายสี ตามหัวข้อที่ก าหนดให้คือเรื่อง “ผลไม้ที่ฉันชอบ”  
  3.4  ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมสเีทียนหรือสีชอล์คน้ ามัน ทีจ่ะใช้แข่งขันและอุปกรณ์ 
ในการแข่งขันมาเอง 

  3.5 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน  1  ช่ัวโมง  30  นาที 
 4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน  คะแนนรวม  100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
  4.1  ความคิดสร้างสรรค์      30 คะแนน 
  4.2  การระบายสีอยู่ในกรอบ     20 คะแนน 
  4.3  เรื่องราว/สื่อความหมาย     20 คะแนน 
  4.4  ความประณีต สวยงาม     20 คะแนน 
  4.5  เสร็จทันเวลา      10  คะแนน 

5. เกณฑ์กำรตัดสิน   
คณะกรรมการตัดสิน  คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 

ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทองแดง 

ได้ต่ ากว่าร้อยละ  60 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะเหน็เป็นอย่างอื่น 
กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด 

  หมำยเหตุ ในกรณีท่ีมีทีมสมัครเข้ำแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์กำรตัดสิน ตำมระเบียบข้อ 5 
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6. คณะกรรมกำรตัดสิน  จ ำนวน  3  คน 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมกำร  ประกอบด้วย 
   6.1.1  ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่มีความรู้ ความช านาญเฉพาะทางเหมาะสม 
กับกจิกรรมการแข่งขันด้านศิลปะปฐมวัย 
   6.1.2  ครูการศึกษาพิเศษที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะทางเหมาะสมกับกจิกรรม
การแข่งขันด้านศิลปะปฐมวัย 
   6.1.3  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะหรือครผูู้มีความรูด้้านศิลปะเดก็ปฐมวัย 
  6.2 ข้อควรค ำนึง 
   -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีเป็นนักเรียนของตนเข้าแข่งขัน 

-  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเตม็ให้กบันักเรียนทีเ่ข้าร่วมแข่งขัน 
-  ควรจัดการแข่งขันในช่วงเวลาเช้า 
-  ควรมีล่ามภาษามือประสานงานในการแข่งขัน 

6.3 สถำนท่ีท ำกำรแข่งขัน 
   ห้องทีเ่หมาะสม และไมม่ีเสียงรบกวน 
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42. กำรแข่งขันจินตลีลำเพลงภำษำมือ 
1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน  

1.1 ช้ันปฐมวัย  บกพร่องทางการได้ยิน 
2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
 2.1 แข่งขันประเภททมี ( 7 คน ) 
 2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
  ช้ันปฐมวัย  บกพร่องทางการได้ยิน  ระดับช้ันละ 1 ทีม 
3. วิธีกำรด ำเนินกำร 

  3.1 ส่งรายช่ือนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ตั้งช่ือทีม พร้อมรายช่ือครูผูฝ้ึกสอน 3 คน   
ล่วงหน้ากอ่นวันแข่งขันอย่างน้อย 10 วัน 

3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันสง่รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน และช่ือครูผูฝ้ึกสอน ( รายช่ือต้องตรงกบั
ข้อ 3.1 ) ต่อกรรมการตัดสินกจิกรรมก่อนเริ่มการแข่งขัน จ านวน 2 ชุด 

  3.3  เลือกเพลงอิสระ  
  3.4  ทีมผู้เข้าแข่งขันสง่แผ่นซีดเีพลง พรอ้มรายช่ือผู้เข้าแข่งขันในวันรายงานตัว  
  3.5  แต่งกายเหมาะสมกบัเพลง   
  3.6  เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 5 - 8  นาที  
 4. เกณฑ์กำรให้คะแนน  คะแนนรวม 100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
  4.1  กริยาท่าทางและการเคลื่อนไหว   20  คะแนน 
  4.2  ความถูกต้องเหมาะสมของการใช้ท่ามือ  20  คะแนน 
  4.3  อารมณ์ความรู้สึกเช่ือมโยงกับบทเพลง   20  คะแนน  
  4.4  ความพร้อมเพรียง     10  คะแนน  
  4.5  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    10  คะแนน  
  4.6  การแต่งกาย      10  คะแนน  
  4.7  ความมั่นใจในการแสดงออก    10  คะแนน 

5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
คณะกรรมการตัดสิน  คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทองแดง 
   ได้คะแนนต่ ากว่ารอ้ยละ 60 ไดร้ับเกียรตบิัตร  เว้นแตก่รรมการมีความเห็นเป็นอย่างอืน่ 
  กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด 
  หมำยเหตุ ในกรณีท่ีมีทีมสมัครเข้ำแข่งขัน 1 ทีม ให้ใช้เกณฑ์กำรตัดสิน ตำมระเบียบข้อ 5 
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6. คณะกรรมกำรตัดสิน  จ านวน  5  คน  
  6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำร  ประกอบด้วย 
   6.1.1  สมาคมคนหูหนวกแหง่ประเทศไทย   จ านวน 1 คน 
   6.1.2  สมาคมล่ามภาษามือแหง่ประเทศไทย จ านวน 2 คน 
   6.1.3  ผู้เช่ียวชาญด้านนาฏศิลป์และการแสดง   จ านวน 2 คน 
  6.2 ข้อควรค ำนึง   

  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
  -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเตม็ให้กบันักเรียนทีเ่ข้าร่วมแข่งขัน 

-  ควรจัดการแข่งขันในช่วงเวลาเช้า 
-  ควรมีล่ามภาษามือประสานงานในการแข่งขัน 

 6.3 สถำนท่ีท ำกำรแข่งขัน    
  -  เวทีที่สามารถใหผู้้ชมเข้าชมได้ 


