คำชี้แจง
กำรประกวด แข่งขันทักษะทำงวิชำกำร
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีกำรศึกษำ 2560
กำรศึกษำพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
แนวทำงกำรดำเนินกำร มีดังนี้
1. กำรคัดเลือกตัวแทนในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (สพป.) ดาเนินการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนพิการ
เรียนรวม เพื่อ ประกวด แข่ง ขันในระดับ ประถมศึกษา ของโรงเรียนทุ กสัง กัด รวมทั้ง โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาสังกัด สพฐ. และ อปท. ที่เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยแบ่งตามเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 183 เขต
1.2 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (สพม.) ดาเนินการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนพิการ
เรียนรวม เพื่อประกวด แข่งขันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ยกเว้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัด
สพฐ. และอปท. ที่ เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) และประกวด แข่งขันในระดับ ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ของโรงเรี ยนทุ ก สัง กั ด รวมทั้ ง โรงเรีย นขยายโอกาสทางการศึก ษา สัง กั ด สพฐ. และ อปท.
ที่เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแบ่งตามเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต
2. กำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน
2.1 สพป. และ สพม. ทุกแห่ง จัดการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึ กษา โดยประสานงานกับ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดนั้น ๆ เพื่อวางแผนการดาเนินงานร่วมกัน
2.2 สพป. และ สพม. ทุกแห่ง ส่งรายชื่อนักเรียนที่เป็น ตัวแทนของแต่ละเขตพื้นที่ที่ได้คะแนน
ระดับเหรียญทองลาดับที่ 1 เท่านั้น ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาค
2.3 รายการแข่งขันที่มีการแข่งขันประเภททีมทุกกิจกรรม จะต้องเป็นนักเรียนที่มาจากโรงเรียน
เดียวกัน และครบจานวนตามประเภทของแต่ละกิจกรรม
2.4 กรณีนัก เรียนที่ มีชื่อ เข้าร่วมแข่ง ขันหลายกิ จ กรรมในวัน และเวลาเดียวกั น ต้องสละสิท ธิ์
ให้เหลือเพียงกิจกรรมเดียว และต้องอยู่ในสนามแข่งขันตั้งแต่เริ่มจนถึงสิ้นสุดเวลาการแข่งขัน
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3. กำรเตรียมและกำรตรวจสอบเอกสำร หลักฐำนของผู้เข้ำแข่งขัน
โรงเรียนจัดการเรียนรวมที่จะส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ให้ครูที่นานักเรียนมาแข่งขันนาเอกสารฉบับจริง
พร้อมส าเนาเอกสารที่ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้รับรองความถูกต้องมาแสดงต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขั น
ในทุกประเภทและทุ กระดับ ตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภูมิภาค และระดับ ชาติ ในวันที่ เ ข้าแข่ง ขัน
หำกพบว่ำมีกำรปลอมแปลง แก้ไข เพิ่มเติมเอกสำรของทำงรำชกำร จะดำเนินกำรทำงวินัยและแจ้งควำม
เอำผิดเกี่ยวกับกำรปลอมแปลงเอกสำร รายละเอียดเอกสาร หลักฐานของผู้เข้าแข่งขันตามประเภทความพิการ
มีดังนี้
3.1 บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น
3.2 บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน
3.3 บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย หรือกำรเคลื่อนไหวหรือสุขภำพ
3.4 บุคคลออทิสติก
3.5 บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้
ให้แนบเอกสาร ข้อ 1) หรือ 2) หรือ 3) และ 4)
1) สมุดประจาตัวคนพิการ หรือ บัตรประจาตัวคนพิการ
2) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ
3) ผลการคัดกรองตามแบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษาที่แนบท้ายประกาศ
คณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรอง
บุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ ฉบับปี พ.ศ.2556 พร้อมให้แนบสาเนาวุฒบิ ัตรของผู้ดาเนินการคัด
กรองที่ผ่านการอบรมผู้ดาเนินการคัดกรองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2556 จานวน 2 คน
4) แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) รายละเอียดครบทั้ง 8 องค์ประกอบ ในปีการศึกษา
ปัจจุบัน
3.6 บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ
ให้แนบเอกสาร ข้อ 1) หรือ 2) และ 3) และ 4)
1) สมุดประจาตัวคนพิการ หรือ บัตรประจาตัวคนพิการ
2) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ทีร่ ะบุระดับสติปัญญา (IQ) ต่ากว่า 70
3) ผลการคัดกรองตามแบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษาที่แนบท้ายประกาศ
คณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรอง
บุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ ฉบับปี พ.ศ.2556 พร้อมให้แนบสาเนาวุฒบิ ัตรของผู้ดาเนินการคัด
กรองที่ผ่านการอบรมผู้ดาเนินการคัดกรองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2556 จานวน 2 คน และผล
การวัดระดับสติปัญญา (IQ) จากสถานพยาบาลของรัฐ ทีร่ ะบุระดับสติปัญญา (IQ) ต่ากว่า 70
4) แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) รายละเอียดครบทั้ง 8 องค์ประกอบ ในปีการศึกษา
ปัจจุบัน
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เกณฑ์กำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ปีกำรศึกษำ 2560
กลุ่มกำรศึกษำพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2.กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รวม

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖7 ปีการศึกษา ๒๕60

จำนวนกิจกรรมหลัก
3
1
8
3
15

กิจกรรมย่อย
24
3
21
36
84
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รำยกำรประกวด แข่งขันทักษะวิชำกำร
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีกำรศึกษำ 2560
กำรศึกษำพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
ลำดับที่

ชื่อกิจกรรม

1

การแข่งขันการเล่านิทาน

ระดับชั้น/คัดเลือกโดย
ป.1-6

ม.1-3

ม.1-3

สพป.

สพป.

สพม.

ประเภท
เดี่ยว

ประเภทควำมพิกำร

หมำยเหตุ

-บกพร่องทางการเห็น

แข่งขัน

-บกพร่องทางสติปัญญา

แยกประเภท

-บกพร่องทางร่างกายฯ

ความพิการ
15 กิจกรรม
ย่อย

-บกพร่องทางการเรียนรู้
- ออทิสติก
2

การแข่งขันนักอ่านข่าว

ป.1-6

รุ่นเยาว์

สพป.

-

-

เดี่ยว

-บกพร่องทางการเห็น

แข่งขัน

-บกพร่องทางสติปัญญา

แยกประเภท

-บกพร่องทางร่างกายฯ

ความพิการ

-บกพร่องทางการเรียนรู้

5 กิจกรรมย่อย

-ออทิสติก
3

การแข่งขันการจัดทา

ป. 4-6

ม.1-3

ม.1-3

ม.4-6

ทีม

หนังสือเล่มเล็ก

สพป.

สพป.

สพม.

สพม.

(3 คน)

-บกพร่องทางการเรียนรู้

4 กิจกรรมย่อย

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ลำดับที่
4

ชื่อกิจกรรม

ระดับชั้น/คัดเลือกโดย

การประกวดมารยาท

ป.1-6

งามอย่างไทย

สพป.

-
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-

ประเภท
ทีม

ประเภทควำมพิกำร
-บกพร่องทางการได้ยิน

หมำยเหตุ
แข่งขัน

(2 คน) -บกพร่องทางสติปัญญา

แยกประเภท

-บกพร่องทางการเรียนรู้

ความพิการ
3 กิจกรรม
ย่อย
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
ลำดับที่

ชื่อกิจกรรม

5

การแข่งขันการทาอาหาร

ระดับชั้น/คัดเลือกโดย
ป.1-6

-

-

-

สพป.

ประเภท

ประเภทควำมพิกำร

หมำยเหตุ

ทีม

-บกพร่องทางสติปัญญา

แข่งขัน

(3 คน)

-บกพร่องทางการเรียนรู้

แยกประเภท
ความพิการ
2 กิจกรรมย่อย

6

7

การแข่งขันการ

ป.1-6

ประดิษฐ์งานใบตอง

สพป.

-

-

-

ทีม

-บกพร่องทางสติปัญญา

แข่งขัน

(3 คน)

-บกพร่องทางการเรียนรู้

แยกประเภท

ประเภทบายศรี

ความพิการ

ปากชาม

2 กิจกรรมย่อย

การแข่งขัน

ป.1-6

การประดิษฐ์ของใช้

สพป.

-

-

-

ทีม

-บกพร่องทางสติปัญญา

แข่งขัน

(3 คน)

-บกพร่องทางการเรียนรู้

แยกประเภท

จากเศษวัสดุเหลือใช้

ความพิการ
2 กิจกรรมย่อย

8

การแข่งขัน

ป.1-6

การประดิษฐ์ของเล่น

สพป.

-

-

-

ทีม

-บกพร่องทางสติปัญญา

แข่งขัน

(3 คน)

-บกพร่องทางการเรียนรู้

แยกประเภท

จากเศษวัสดุเหลือใช้

ความพิการ
2 กิจกรรมย่อย

9

การแข่งขันการร้อยมาลัย

ป.1-6

ดอกไม้สด

สพป.

-

-

-

ทีม

-บกพร่องทางสติปัญญา

แข่งขัน

(3 คน)

-บกพร่องทางการเรียนรู้

แยกประเภท
ความพิการ
2 กิจกรรมย่อย

10

การแข่งขันการวาดภาพ

ป.1-6

ม.1-3

ไม่กาหนดระดับชั้น

ทีม

-บกพร่องทางสติปัญญา

แข่งขัน

ด้วยโปรแกรม Paint

สพป.

สพป.

สพม.

(2 คน)

-บกพร่องทางร่างกายฯ

แยกประเภท

-บกพร่องทางการเรียนรู้

ความพิการ
6 กิจกรรมย่อย

11
12

การแข่งขัน

ป.1-6

การจัดสวนถาดแบบชื้น

สพป.

การแข่งขัน

ป.1-6

การจัดสวนถาดแบบแห้ง

สพป.

-

-

-

ทีม

-บกพร่องทางการเรียนรู้

1 กิจกรรมย่อย

-บกพร่องทางการเรียนรู้

1 กิจกรรมย่อย

(3 คน)
-

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖7 ปีการศึกษา ๒๕60

-

-

ทีม
(3 คน)
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
ลำดับที่
13

ชื่อกิจกรรม

ระดับชั้น/คัดเลือกโดย

การแข่งขัน

ป.1-6

ม.1-3

ม.1-3

การวาดภาพระบายสี

สพป.

สพป.

สพม.

-

ประเภท

ประเภทควำมพิกำร

เดี่ยว

-บกพร่องทางการได้ยิน

แข่งขัน

-บกพร่องทางสติปัญญา

แยกประเภท

-บกพร่องทางร่างกายฯ

ความพิการ
15 กิจกรรม
ย่อย

-บกพร่องทางการเรียนรู้

หมำยเหตุ

-ออทิสติก
14

การประกวดการขับร้อง

ป.1-6

ม.1-3

ม.1-3

ม.4-6

เพลงไทยลูกทุ่ง

สพป.

สพป.

สพม.

สพม.

เดี่ยว

-บกพร่องทางการเห็น

แข่งขัน

-บกพร่องทางสติปัญญา

แยกประเภท

-บกพร่องทางร่างกายฯ

ความพิการ
20 กิจกรรม
ย่อย

-บกพร่องทางการเรียนรู้
-ออทิสติก
15

การแข่งขันการเต้น
หางเครื่องประกอบเพลง

ป.1-6

-

สพป.
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
1. กำรแข่งขันกำรเล่ำนิทำน
1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 และ ม.1-3
1.2 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางร่างกายฯ
บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิสติก
1.3 มีเอกสารและหลักฐานยืนยันตามประเภทความพิการ
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้ำแข่งขัน
2.1 แข่งขันเดี่ยว
2.2 แข่งขันแยกประเภทความพิการและแยกตามระดับชั้น
2.3 จานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.3.1 ระดับชั้น ป. 1-6 ทุกสังกัด
2.3.1.1 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น จานวน 1 คน
2.3.1.2 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จานวน 1 คน
2.3.1.3 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ จานวน 1 คน
2.3.1.4 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จานวน 1 คน
2.3.1.5 นักเรียนออทิสติก
จานวน 1 คน
2.3.2 ระดับชั้น ม. 1-3 (เฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพฐ. และ อปท.
ที่เปิดสอนถึงชั้น ม.3)
2.3.2.1 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น จานวน 1 คน
2.3.2.2 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จานวน 1 คน
2.3.2.3 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ จานวน 1 คน
2.3.2.4 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จานวน 1 คน
2.3.2.5 นักเรียนออทิสติก
จานวน 1 คน
2.3.3 ระดับชั้น ม. 1-3 ทุกสังกัดที่เปิดสอนถึงชั้น ม.6 (รวมโรงเรียนเอกชน)
2.3.3.1 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น จานวน 1 คน
2.3.3.2 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จานวน 1 คน
2.3.3.3 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ จานวน 1 คน
2.3.3.4 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จานวน 1 คน
2.3.3.5 นักเรียนออทิสติก
จานวน 1 คน
3. วิธีดำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน
3.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับรายงานตัวส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนให้แก่คณะกรรมการตัดสิน
3.2 ผูเ้ ข้าแข่งขันส่งชื่อเรื่องและบทนิทาน จานวน 3 ชุด ให้แก่คณะกรรมการตัดสิน ณ จุดแข่งขัน
3.3 ผู้เข้าแข่งขันจับฉลากลาดับการแข่งขัน
3.4 เวลาในการแข่ ง ขั น 5-7 นาที หากผู้ เ ข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั นใช้ เ วลาน้ อ ยหรื อเกิ นเวลาที่ ก าหนด
ให้ตัดคะแนนนาทีละ 1 คะแนน แต่ไม่เกิน 5 คะแนน (หักจากคะแนนรวม)
3.5 การแต่งกาย ให้แต่งกำยด้วยชุดนักเรียนเท่ำนั้น
3.6 ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องติดป้ายชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวัดและสังกัดให้ชัดเจนตลอดการแข่งขัน (นามาเอง)
3.7 ไม่ อ นุญ ำตให้ ใ ช้ฉำกทุ ก ชนิด ในกำรแข่ งขัน (ฉาก หมายถึง วั สดุ หรื อสิ่ งก่อสร้ างที่ป ระกอบขึ้ น
เป็นฉาก)
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4. เกณฑ์กำรให้คะแนน (100 คะแนน) แบ่งเป็น
4.1 เนื้อเรื่อง
35 คะแนน
4.1.1 เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจ เหมาะสมกับวัย
15 คะแนน
4.1.2 รูปแบบการเล่าเรื่อง การนาเสนอ
10 คะแนน
4.1.3 ข้อคิดจากเรื่องที่เล่า
10 คะแนน
4.2 ความคล่องแคล่วด้านการใช้ภาษา
60 คะแนน
4.2.1 ใช้ภาษาถูกต้อง คาศัพท์ โครงสร้าง คาสันธาน
และความเหมาะสมกับระดับชั้น
20 คะแนน
4.2.2 ความสามารถด้านการออกเสียง
20 คะแนน
4.2.3 การใช้น้าเสียง และอารมณ์สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง
20 คะแนน
4.3 ใช้เวลาตามที่กาหนด
5 คะแนน
5. เกณฑ์กำรตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80-100
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70-79
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60-69
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ากว่าร้อยละ 60
ได้รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมแข่งขัน
กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด
6. คณะกรรมกำรตัดสิน จำนวน 3 คน
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตัดสิน
6.1.1 เป็นครูการศึกษาพิเศษ หรือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ เป็นอย่างดี
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 เป็นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
6.1.3 เป็นครูผสู้ อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
6.2 ข้อควรคำนึง
6.2.1 กรรมการต้องไม่ตัดสินให้คะแนน ในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
6.2.2 กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทาการสอน
6.2.3 กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ และหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
6.2.4 กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของ
เขตพื้นที่ หรือของภูมิภาค ในส่วนที่นักเรียนยังไม่สามารถปฏิบัติได้เต็มที่
6.3 สถำนที่ เป็นที่โล่ง หรือเวที หรือห้อง ที่ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก
7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ
7.1 ผู้ที่ได้คะแนนระดับเหรียญทองลาดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) จากการแข่งขันระดับ
ภูมิภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ
7.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนข้อแรก ผู้ใดได้
คะแนนข้อแรกสูงกว่าถือเป็นผู้ชนะ หากได้คะแนนเท่ากันอีกให้พิจรณาข้อถัดไป และหากได้คะแนนเท่ากันทุกข้อให้การตัดสิน
ของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
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2. กำรแข่งขันนักอ่ำนข่ำวรุ่นเยำว์
1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป.1-6
1.2 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางร่างกายฯ
บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิสติก
1.3 มีเอกสารและหลักฐานยืนยันตามประเภทความพิการ
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้ำแข่งขัน
2.1 แข่งขันเดี่ยว
2.2 แข่งขันแยกประเภทความพิการ
2.3 จานวนผู้เข้าแข่งขัน ระดับประถมศึกษาทุกสังกัด
2.3.1 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น จานวน 1 คน
2.3.2 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จานวน 1 คน
2.3.3 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ จานวน 1 คน
2.3.4 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จานวน 1 คน
2.3.5 นักเรียนออทิสติก
จานวน 1 คน
3. วิธีดำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน
3.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับรายงานตัวส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนให้แก่คณะกรรมการตัดสิน
3.2 คณะกรรมการเป็นผู้เตรียมเนื้อหาในการอ่านข่าว
3.3 คณะกรรมการเป็นผู้กาหนดเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน ตามความเหมาะสม
3.4 ผู้เข้าแข่งขันจับฉลากลาดับการแข่งขัน
3.5 ผู้เข้าแข่งขันต้องติดป้ายชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวัดและสังกัดให้ชัดเจนตลอดการแข่งขัน (นามาเอง)
4. เกณฑ์กำรให้คะแนน (100 คะแนน) แบ่งเป็น
4.1 อักขรวิธี ( อ่านผิด 1 ครั้ง หัก 1 คะแนน)
40 คะแนน
4.1.1 ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์การออกเสียง
10 คะแนน
4.1.2 การออกเสียง /ร/, /ล/
10 คะแนน
4.1.3 การออกเสียงคาควบกล้า
10 คะแนน
4.1.4 การออกเสียงตรงคา
10 คะแนน
4.2 ลีลาการนาเสนอ
30 คะแนน
4.2.1 วรรคตอน
10 คะแนน
4.2.2 จังหวะและน้าหนักคาและข้อความ
10 คะแนน
4.2.3 การรักษาความในบท
5 คะแนน
4.2.4 ความเหมาะสมกับเนื้อหา
5 คะแนน
4.3 ความชัดเจน
20 คะแนน
4.3.1 การออกเสียงคา
10 คะแนน
4.3.2 ไม่มีเสียงสอดแทรก (เสียงลมที่พ่นออกมาทางจมูก/ปาก
หรือเสียงที่เกิดจากความบกพร่องของอวัยวะประดิษฐ์เสียง) 10 คะแนน
4.4 เสียง
10 คะแนน
4.4.1 ลักษณะโดยธรรมชาติและคุณภาพเสียง
5 คะแนน
4.4.2 การเปล่งเสียง (ระดับเสียง)
5 คะแนน
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5. เกณฑ์กำรตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80-100
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70-79
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60-69
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ากว่าร้อยละ 60
ได้รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมแข่งขัน
กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด
6. คณะกรรมกำรกำรตัดสิน จำนวน 3 คน
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตัดสิน
6.1.1 เป็นครูการศึกษาพิเศษ หรือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ เป็นอย่างดี
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 เป็นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
6.1.3 เป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
6.2 ข้อควรคำนึง
6.2.1 กรรมการต้องไม่ตัดสินให้คะแนน ในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
6.2.2 กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทาการสอน
6.2.3 กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ และหน่ วยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง
6.2.4 กรรมการควรให้ข้ อเสนอแนะเติ มเต็ มให้กับ นักเรีย นที่ไ ด้ รับ การคั ดเลื อกเป็นตั วแทนของ
เขตพื้นที่ หรือของภูมิภาค ในส่วนที่นักเรียนยังไม่สามารถปฏิบัติได้เต็มที่
6.3 สถำนที่ ห้องที่ไม่มีเสียงรบกวน
7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ
7.1 ผู้ที่ได้คะแนนระดับเหรียญทองลาดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) จากการแข่งขันระดับ
ภูมิภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ
7.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนข้อแรก ผู้ใดได้
คะแนนข้อแรกสูงกว่าถือเป็นผู้ชนะ หากได้คะแนนเท่ากันอีกให้พิจรณาข้อถัดไป และหากได้คะแนนเท่ากันทุกข้อให้การตัดสิน
ของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
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3. กำรแข่งขันกำรจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6 ม. 1-3 และ ม. 4-6
1.2 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
1.3 มีเอกสารและหลักฐานยืนยันตามประเภทความพิการ
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้ำแข่งขัน
2.1 แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 3 คน จะเป็นชายล้วนหรือหญิงล้วน หรือคละชายหญิงก็ได้
2.2 แข่งขันแยกระดับชัน้ ดังนี้
2.2.1 ระดับชั้น ป. 4-6 ทุกสังกัด
2.2.2 ระดับชั้น ม. 1-3 (เฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพฐ. และ อปท. ที่
เปิดสอนถึงชั้น ม.3)
2.2.3 ระดับชั้น ม. 1-3 ทุกสังกัด ทุกสังกัดที่เปิดสอนถึงชั้น ม.6 (รวมโรงเรียนเอกชน)
2.2.4 ระดับชั้น ม. 4-6 ทุกสังกัด จานวน 3 คน
3. วิธีดำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน
3.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับรายงานตัวส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนให้แก่คณะกรรมการตัดสิน
3.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องพร้อมในสถานที่แข่งขันก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่า 10 นาที และผู้เข้าแข่งขันต้อง
อยู่ในสนามแข่งขันครบทีม ตั้งแต่เริ่มการแข่งขันจนถึงสิ้นสุดเวลาการแข่งขัน
3.3 กรอบเรื่องคณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน
3.4 รูปแบบของหนังสือเล่มเล็ก
3. 4.1 ใช้กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A4 พับครึ่ง
3. 4.2 ใช้สีไม้เท่ำนั้น
3. 4.3 เนื้อหาไม่น้อยกว่า 8 หน้า
3. 4.4 เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเองหรือดัดแปลงมาจากเรื่องที่มีอยู่เดิมก็ได้ ตามกรอบเรื่องที่คณะกรรมการ
แจ้งให้ทราบ
3. 4.5 ขนาดและรูปแบบของตัวอักษรมีขนาดโตพอสมควรเหมาะแก่วัย
3. 4.6 มีภาพประกอบระบายสีสวยงาม
3.5 ห้ ามไม่ ใ ห้ผู้ แ ข่ง ขั นจัด ท าผลงานมาล่วงหน้ า โดยผู้เ ข้ าแข่ ง ขันนาวัส ดุ อุปกรณ์ที่ ใ ช้ ในการแข่ งขั นให้
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนแข่งขัน
3.6 ผลงานของนักเรียนที่เข้าแข่งขันทั้งหมดจะไม่ส่งคืน
3.7 กาหนดเวลา 6 ชั่วโมง
3.8 อุปกรณ์ในการจัดทาให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง
3.9 ผู้เข้าแข่งขันต้องติดป้ายชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวัดและสังกัดให้ชัดเจนตลอดการแข่งขัน (นามาเอง)
4. เกณฑ์กำรให้คะแนน (100 คะแนน) แบ่งเป็น
4.1 การวางแผน ทาโครงร่างงานเขียนได้เหมาะสมเป็นระบบ
10 คะแนน
4.2 ความสวยงามของรูปเล่ม
15 คะแนน
4.3 เนื้อหาสาระ
20 คะแนน
4.4 ขนาดตัวอักษร
10 คะแนน
4.5 ภาพประกอบสวยงามและเหมาะสมกับเรื่อง
15 คะแนน
4.6 ภาษาถูกต้องเหมาะสมกับระดับของผู้จัดทา
20 คะแนน
4.7 ชื่อเรื่องสัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง
10 คะแนน
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5. เกณฑ์กำรตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80-100
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70-79
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60-69
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ากว่าร้อยละ 60
ได้รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมแข่งขัน
กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด
6. คณะกรรมกำรตัดสิน จำนวน 3 คน
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตัดสิน
6.1.1 เป็นครูการศึกษาพิเศษ หรือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ เป็นอย่างดี
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 เป็นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
6.1.3 เป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
6.2 ข้อควรคำนึง
6.2.1 กรรมการต้องไม่ตัดสินให้คะแนน ในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
6.2.2 กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทาการสอน
6.2.3 กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ และหน่วยงานอื่น
ทีเ่ กี่ยวข้อง
6.2.4 กรรมการควรให้ข้ อเสนอแนะเติ มเต็ มให้กับ นักเรีย นที่ไ ด้ รับ การคั ดเลื อกเป็นตั วแทนของ
เขตพื้นที่การศึกษา หรือของภูมิภาค ในส่วนที่นักเรียนยังไม่สามารถปฏิบัติได้เต็มที่
6.3 สถำนที่ พิจารณาตามความเหมาะสม
7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ
7.1 ผู้ที่ได้คะแนนระดับเหรียญทองลาดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) จากการแข่งขันระดับ
ภูมิภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ
7.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนข้อแรก ผู้ใดได้
คะแนนข้อแรกสูงกว่าถือเป็นผู้ชนะ หากได้คะแนนเท่ากันอีกให้พิจรณาข้อถัดไป และหากได้คะแนนเท่ากันทุกข้อให้การตัดสิน
ของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
4. กำรประกวดมำรยำทงำมอย่ำงไทย
1.คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชัน้ ป.1-6
1.2 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บกพร่องทางสติปัญญา และบกพร่องทางการเรียนรู้
1.3 มีเอกสารและหลักฐานยืนยันตามประเภทความพิการ
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้ำแข่งขัน
2.1 แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 2 คน (ประกอบด้วยนักเรียนชาย 1 คน และนักเรียนหญิง 1 คน)
2.2 ระดับของผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้น ป. 1-6 ทุกสังกัด
2.3 แข่งขันแยกประเภทความพิการ
2.3.1 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จานวน 2 คน
2.3.2 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จานวน 2 คน
2.3.3 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จานวน 2 คน
3. วิธีดำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน
3.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับรายงานตัวส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนให้แก่คณะกรรมการตัดสิน
3.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องพร้อมในสถานที่แข่งขันก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่า 10 นาที และผู้เข้าแข่งขันต้อง
อยู่ในสนามแข่งขันครบทีม ตั้งแต่เริ่มการแข่งขันจนถึงสิ้นสุดเวลาการแข่งขัน
3.3 ประกวด 2 ประเภท คือ การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ และการไหว้ผู้ใหญ่ในท่ายืนและนั่ง
3.4 แต่งกายด้วยชุดนักเรียน
3.5 ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องติดป้ายชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวัดและสังกัดให้ชัดเจนตลอดการแข่งขัน (นามาเอง)
3.6 ใช้เกณฑ์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
4. เกณฑ์กำรให้คะแนน (100 คะแนน ) แบ่งเป็น
4.1 ความถูกต้องและสวยงาม
50
คะแนน
4.2 ความพร้อมเพรียง
25
คะแนน
4.3 บุคลิกภาพ
25
คะแนน
5. เกณฑ์กำรตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80-100
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ากว่าร้อยละ 60
ได้รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมแข่งขัน
กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด
6. คณะกรรมกำรกำรตัดสิน จำนวน 3 คน
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตัดสิน
6.1.1 เป็นครูการศึกษาพิเศษ หรือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ เป็นอย่างดี
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 เป็นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
6.1.3 เป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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6.2 ข้อควรคำนึง
6.2.1 กรรมการต้องไม่ตัดสินให้คะแนน ในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
6.2.2 กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทาการสอน
6.2.3 กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ และหน่วยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง
6.2.4 กรรมการควรให้ข้ อเสนอแนะเติ มเต็ มให้กับ นักเรีย นที่ไ ด้ รับ การคั ดเลื อกเป็นตั วแทนของ
เขตพื้นที่การศึกษา หรือของภูมิภาค ในส่วนที่นักเรียนยังไม่สามารถปฏิบัติได้เต็มที่
6.3 สถำนที่ พิจารณาตามความเหมาะสม
7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ
7.1 ผู้ที่ได้คะแนนระดับเหรียญทองลาดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) จากการแข่งขันระดับ
ภูมิภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ
7.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนข้อแรก ผู้ใดได้
คะแนนข้อแรกสูงกว่าถือเป็นผู้ชนะ หากได้คะแนนเท่ากันอีกให้พิจรณาข้อถัดไป และหากได้คะแนนเท่ากันทุกข้อให้การตัดสิน
ของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
5. กำรแข่งขันกำรทำอำหำร
1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป.1-6
1.2 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และบกพร่องทางการเรียนรู้
1.3 มีเอกสารและหลักฐานยืนยันตามประเภทความพิการ
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้ำแข่งขัน
2.1 แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 3 คน จะเป็นชายล้วนหรือหญิงล้วน หรือคละชายหญิงก็ได้
2.2 จานวนผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้น ป.1-6 ทุกสังกัด
2.3 แข่งขันแยกประเภทความพิการ
2.3.1 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จานวน 3 คน
2.3.2 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จานวน 3 คน
3. วิธีดำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน
3.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับรายงานตัวส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนให้แก่คณะกรรมการตัดสิน
3.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องพร้อมในสถานที่แข่งขันก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่า 10 นาที และผู้เข้าแข่งขันต้อง
อยู่ในสนามแข่งขันครบทีม ตั้งแต่เริ่มการแข่งขันจนถึงสิ้นสุดเวลาการแข่งขัน
3.3 ส่งเอกสารให้คณะกรรมการตัดสิน จานวน 3 ชุด ก่อนการแข่งขัน ข้อมูลประกอบด้วย แนวความคิด
ความเป็นมาของอาหาร เครื่ องปรุ ง วิ ธีการท า เคล็ ด ลับ ความอร่ อย จานวนผู้ รั บ ประทาน ราคาทุ นและราคาจาหน่ าย
ประโยชน์ที่ได้รับ และภาพประกอบเพื่อการเผยแพร่
3.4 สิ่งที่เตรียมมาล่วงหน้าได้ เช่น เครื่องปรุง ถาดใส่อาหาร อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร
3.5 จัดทาอาหารคาว (อาหารจานเดียว) และอาหารหวาน อย่างละ 1 ชนิด
3.6 การทาอาหารคาวและอาหารหวานให้ปฏิบัติในเวลาแข่งขันทุกขั้นตอน
3.7 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง
3.8 เตรียมผลงานสาหรับนาเสนอคณะกรรมการตัดสิน จานวน 1 ชุด
3.9 จัดทาป้ายแสดงการคิดราคาทุน และราคาจาหน่ายให้ชัดเจนไว้ที่โต๊ะที่จัดแสดงผลงาน (นามาเอง)
3.10 ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องติดป้ายชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวัดและสังกัดให้ชัดเจนตลอดการแข่งขัน (นามาเอง)
4. เกณฑ์กำรให้คะแนน (100 คะแนน) แบ่งเป็น
4.1 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เหมาะสมกับการใช้งาน
10
คะแนน
4.2 มีกระบวนการทางานเป็นทีม
5
คะแนน
4.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามขั้นตอน
5
คะแนน
4.4 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
10
คะแนน
4.4 ลักษณะและการตกแต่งอาหารให้น่ารับประทาน
10
คะแนน
4.5 รสชาติของอาหาร
20
คะแนน
4.6 ถูกหลักโภชนาการและอนามัย
10
คะแนน
4.7 งานเสร็จทันเวลาที่กาหนด
10
คะแนน
4.8 การจัดเก็บ ทาความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่
5
คะแนน
4.9 ความประหยัดและคุ้มค่าเหมาะสมกับต้นทุนและราคาจาหน่าย 5
คะแนน
4.10 การนาเสนอผลงานของนักเรียน
10
คะแนน
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5. เกณฑ์กำรตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80-100
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70-79
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60-69
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ากว่าร้อยละ 60
ได้รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมแข่งขัน
กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด
6. คณะกรรมกำรตัดสิน จำนวน 3 คน
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตัดสิน
6.1.1 เป็นครูการศึกษาพิเศษ หรือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ เป็นอย่างดี
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 เป็นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
6.1.3 เป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กลุ่มวิชาคหกรรม)
6.2 ข้อควรคำนึง
6.2.1 กรรมการต้องไม่ตัดสินให้คะแนน ในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
6.2.2 กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทาการสอน
6.2.3 กรรมการควรมาจากสานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ และหน่วยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง
6.2.4 กรรมการควรให้ ข้ อเสนอแนะเติ มเต็ มให้ กับ นั กเรีย นที่ ไ ด้ รับ การคั ด เลื อกเป็ นตัวแทนของ
เขตพื้นที่การศึกษา หรือของภูมิภาค ในส่วนที่นักเรียนยังไม่สามารถปฏิบัติได้เต็มที่
6.3 สถำนที่ ห้องประชุมหรืออาคารอเนกประสงค์
7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ
7.1 ผู้ที่ได้คะแนนระดับเหรียญทองลาดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) จากการแข่งขันระดับ
ภูมิภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ
7.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนข้อแรก ผู้ใดได้
คะแนนข้อแรกสูงกว่าถือเป็นผู้ชนะ หากได้คะแนนเท่ากันอีกให้พิจรณาข้อถัดไป และหากได้คะแนนเท่ากันทุกข้อให้ การตัดสิน
ของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
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6. กำรแข่งขันกำรประดิษฐ์งำนใบตอง ประเภทบำยศรีปำกชำม
1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป.1-6
1.2 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และบกพร่องทางการเรียนรู้
1.3 มีเอกสารและหลักฐานยืนยันตามประเภทความพิการ
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้ำแข่งขัน
2.1 แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 3 คน จะเป็นชายล้วนหรือหญิงล้วน หรือคละชายหญิงก็ได้
2.2 จานวนผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้น ป.1-6 ทุกสังกัด
2.3 แข่งขันแยกประเภทความพิการ
2.3.1 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จานวน 3 คน
2.3.2 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จานวน 3 คน
3. วิธีดำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน
3.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับรายงานตัวส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนให้แก่คณะกรรมการตัดสิน
3.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องพร้อมในสถานที่แข่งขันก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่า 10 นาที และผู้เข้าแข่งขันต้อง
อยู่ในสนามแข่งขันครบทีม ตั้งแต่เริ่มการแข่งขันจนถึงสิ้นสุดเวลาการแข่งขัน
3.3 ผู้เข้ าแข่งขั นต้ องจั ดเตรีย มวั สดุอุปกรณ์ ส าหรับการประดิษฐ์พานบายศรี ป ากชามมาให้พ ร้อมก่อน
การแข่งขัน
3.4 ห้ามตัดหรือประกอบตกแต่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์มาก่อนการแข่งขัน (หำกกรรมกำรตัดสิ น
ตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ออกจำกกำรแข่งขันทันที)
3.5 ห้ามใช้โฟมและพลาสติกเป็นองค์ประกอบ
3.6 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง
3.7 จัดทาป้ายแสดงการคิดราคาทุน และราคาจาหน่ายให้ชัดเจนไว้ที่โต๊ะที่จัดแสดงผลงาน (นามาเอง)
3.8 ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องติดป้ายชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวัดและสังกัดให้ชัดเจนตลอดการแข่งขัน (นามาเอง)
4. เกณฑ์กำรให้คะแนน (100 คะแนน) แบ่งเป็น
4.1 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เหมาะสมกับการใช้งาน
10
คะแนน
4.2 มีกระบวนการทางานเป็นทีม
5
คะแนน
4.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามขั้นตอน
5
คะแนน
4.4 ผลงานถูกต้อง สมบูรณ์ มีรูปทรงและขนาดเหมาะสม
10
คะแนน
4.5 ความประณีตสวยงาม
15
คะแนน
4.6 การตกแต่งเครื่องบูชาครบถ้วน
10
คะแนน
4.7 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
15
คะแนน
4.8 ความประหยัดและคุ้มค่าเหมาะสมกับต้นทุนและราคาจาหน่าย
5
คะแนน
4.9 การจัดเก็บ ทาความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่
5
คะแนน
4.10 ทางานเสร็จภายในเวลาที่กาหนด
10
คะแนน
4.11 การนาเสนอผลงานของนักเรียน
10
คะแนน
5. เกณฑ์กำรตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80-100
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ากว่าร้อยละ 60
ได้รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมแข่งขัน
กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด
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6. คณะกรรมกำรตัดสิน จำนวน 3 คน
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตัดสิน
6.1.1 เป็นครูการศึกษาพิเศษ หรือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ เป็นอย่างดี
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 เป็นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
6.1.3 เป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กลุ่มวิชาคหกรรม)
6.2 ข้อควรคำนึง
6.2.1 กรรมการต้องไม่ตัดสินให้คะแนน ในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
6.2.2 กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทาการสอน
6.2.3 กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ และหน่วยงานอื่น
ทีเ่ กี่ยวข้อง
6.2.4 กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของ
เขตพื้นที่การศึกษา หรือของภูมิภาค ในส่วนที่นักเรียนยังไม่สามารถปฏิบัติได้เต็มที่
6.3 สถำนที่ ห้องประชุมหรืออาคารเอนกประสงค์
7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ
7.1 ผู้ที่ได้คะแนนระดับเหรียญทองลาดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) จากการแข่งขันระดับ
ภูมิภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ
7.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนข้อแรก ผู้ใดได้
คะแนนข้อแรกสูงกว่าถือเป็นผู้ชนะ หากได้คะแนนเท่ากันอีกให้พิจรณาข้อถัดไป และหากได้คะแนนเท่ากันทุกข้อให้การตัดสิน
ของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
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7. กำรแข่งขันกำรประดิษฐ์ของใช้จำกเศษวัสดุเหลือใช้
1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป.1-6
1.2 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และบกพร่องทางการเรียนรู้
1.3 มีเอกสารและหลักฐานยืนยันตามประเภทความพิการ
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้ำแข่งขัน
2.1 แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 3 คน (จะเป็นชายล้วนหรือหญิงล้วน หรือคละชายหญิงก็ได้)
2.2 ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกสังกัด
2.3 แข่งขันแยกประเภทความพิการ
2.3.1 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จานวน 3 คน
2.3.2 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จานวน 3 คน
3. วิธีดำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน
3.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับรายงานตัวส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนให้แก่คณะกรรมการตัดสิน
3.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องพร้อมในสถานที่แ ข่งขันก่อนการแข่ง ขันไม่น้อยกว่า 10 นาที และผู้เ ข้าแข่งขั น
ต้องอยู่ในสนามแข่งขันครบทีม ตั้งแต่เริ่มการแข่งขันจนถึงสิ้นสุดเวลาการแข่งขัน
3.3 ส่งเอกสารให้คณะกรรมการตัดสิน จานวน 3 ชุด ก่อนการแข่งขัน ข้อมูลประกอบด้วย แนวความคิด
ความเป็นมา วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ขั้นตอนการทา ราคาทุนและราคาจาหน่าย ประโยชน์ที่ได้รับ และภาพประกอบเพื่อการเผยแพร่
3.4 วัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาให้พร้อม
3.5 ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขัน เจาะ ตัด ตกแต่งวัสดุที่จะนามาใช้ประดิษฐ์ก่อนการแข่งขัน
(หำกกรรมกำรตัดสินตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ออกจำกกำรแข่งขันทันที)
3.6 ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ไม่จากัดชนิด รูปแบบอิสระ และสามารถนาไปใช้ได้จริง
3.7 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง
3.8 จัดทาป้ายแสดงการคิดราคาทุน และราคาจาหน่ายให้ชัดเจนไว้ที่บริเวณที่แสดงผลงาน (นามาเอง)
3.9 ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องติดป้ายชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวัดและสังกัดให้ชัดเจนตลอดการแข่งขัน (นามาเอง)
4. เกณฑ์กำรให้คะแนน (100 คะแนน) แบ่งเป็น
4.1 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เหมาะสมกับการใช้งาน
10
คะแนน
4.2 มีกระบวนการทางานเป็นทีม
5
คะแนน
4.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามขั้นตอน
5
คะแนน
4.4 ความคิดสร้างสรรค์
10
คะแนน
4.5 ความประณีต คงทน สวยงาม
20
คะแนน
4.6 ประโยชน์การใช้งาน
20
คะแนน
4.7 งานเสร็จทันเวลาที่กาหนด
10
คะแนน
4.8 การจัดเก็บ ทาความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่
5
คะแนน
4.9 ความประหยัดและคุ้มค่าเหมาะสมกับต้นทุนและราคาจาหน่าย
5
คะแนน
4.10 การนาเสนอผลงานของนักเรียน
10
คะแนน
5. เกณฑ์กำรตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80-100
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ากว่าร้อยละ 60
ได้รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมแข่งขัน
กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด
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6. คณะกรรมกำรตัดสิน จำนวน 3 คน
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตัดสิน
6.1.1 เป็นครูการศึกษาพิเศษ หรือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ เป็นอย่างดี
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 เป็นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
6.1.3 เป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มวิชาการงานอาชีพ
6.2 ข้อควรคำนึง
6.2.1 กรรมการต้องไม่ตัดสินให้คะแนน ในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
6.2.2 กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทาการสอน
6.2.3 กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ และหน่วยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง
6.2.4 กรรมการควรให้ข้ อเสนอแนะเติ มเต็ มให้กับ นักเรี ย นที่ไ ด้ รับ การคั ดเลื อกเป็นตั วแทนของ
เขตพื้นที่การศึกษา หรือของภูมิภาค ในส่วนที่นักเรียนยังไม่สามารถปฏิบัติได้เต็มที่
6.3 สถำนที่ ห้องที่ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก
7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ
7.1 ผู้ที่ได้คะแนนระดับเหรียญทองลาดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) จากการแข่งขันระดับ
ภูมิภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ
7.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนข้อแรก ผู้ใดได้
คะแนนข้อแรกสูงกว่าถือเป็นผู้ชนะ หากได้คะแนนเท่ากันอีกให้พิจรณาข้อถัดไป และหากได้คะแนนเท่ากันทุกข้อให้การตัดสิน
ของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
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8. กำรแข่งขันกำรประดิษฐ์ของเล่นจำกเศษวัสดุเหลือใช้
1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป.1-6
1.2 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และบกพร่องทางการเรียนรู้
1.3 มีเอกสารและหลักฐานยืนยันตามประเภทความพิการ
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้ำแข่งขัน
2.1 แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 3 คน (จะเป็นชายล้วนหรือหญิงล้วน หรือคละชายหญิงก็ได้)
2.2 ระดับของผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้น ป.1-6 ทุกสังกัด
2.3 แข่งขันแยกประเภทความพิการ
2.3.1 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จานวน 3 คน
2.3.2 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จานวน 3 คน
3. วิธีดำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน
3.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับรายงานตัวส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนให้แก่คณะกรรมการตัดสิน
3.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องพร้อมในสถานที่แข่งขันก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่า 10 นาที และผู้เข้าแข่งขันต้อง
อยู่ในสนามแข่งขันครบทีม ตั้งแต่เริ่มการแข่งขันจนถึงสิ้นสุดเวลาการแข่งขัน
3.3 ส่งเอกสารให้คณะกรรมการตัดสิน จานวน 3 ชุด ก่อนการแข่งขัน ข้อมูลประกอบด้วย แนวความคิด
ความเป็นมา วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ขั้นตอนการทา ราคาทุนและราคาจาหน่าย ประโยชน์ที่ได้รับ และภาพประกอบเพื่อการเผยแพร่
3.4 วัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาให้พร้อม
3.5 ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขัน เจาะ ตัด ตกแต่งวัสดุที่จะนามาใช้ประดิษฐ์ก่อนการแข่งขัน (หำก
กรรมกำรตัดสินตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ออกจำกกำรแข่งขันทันที)
3.6 ประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ไม่จากัดชนิด รูปแบบอิสระ และสามารถนาไปเล่นได้จริง
3.7 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง
3.8 จัดทาป้ายแสดงการคิดราคาทุน และราคาจาหน่ายให้ชัดเจนไว้ที่บริเวณที่แสดงผลงาน (นามาเอง)
3.9 ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องติดป้ายชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวัดและสังกัดให้ชัดเจนตลอดการแข่งขัน (นามาเอง)
4. เกณฑ์กำรให้คะแนน (100 คะแนน) แบ่งเป็น
4.1 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เหมาะสมกับการใช้งาน
10
คะแนน
4.2 มีกระบวนการทางานเป็นทีม
5
คะแนน
4.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามขั้นตอน
5
คะแนน
4.4 ความคิดสร้างสรรค์
10
คะแนน
4.5 ความประณีต คงทน สวยงาม
20
คะแนน
4.6 ประโยชน์ที่ได้จากของเล่น
20
คะแนน
4.7 งานเสร็จทันเวลาที่กาหนด
10
คะแนน
4.8 การจัดเก็บ ทาความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่
5
คะแนน
4.9 ความประหยัดและคุ้มค่าเหมาะสมกับต้นทุนและราคาจาหน่าย
5
คะแนน
4.10 การนาเสนอผลงานของนักเรียน
10
คะแนน
5. เกณฑ์กำรตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80-100
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ากว่าร้อยละ 60
ได้รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมแข่งขัน
กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด
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6. คณะกรรมกำรตัดสิน จำนวน 3 คน
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตัดสิน
6.1.1 เป็นครูการศึกษาพิเศษ หรือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ เป็นอย่างดี
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 เป็นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
6.1.3 เป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กลุ่มวิชาการงานอาชีพ)
6.2 ข้อควรคำนึง
6.2.1 กรรมการต้องไม่ตัดสินให้คะแนน ในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
6.2.2 กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทาการสอน
6.2.3 กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ และหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
6.2.4 กรรมการควรให้ ข้อเสนอแนะเติ มเต็มให้กับนั กเรียนที่ไ ด้รั บการคั ดเลือกเป็นตั วแทนของ
เขตพื้นที่การศึกษา หรือของภูมิภาค ในส่วนที่นักเรียนยังไม่สามารถปฏิบัติได้เต็มที่
6.3 สถำนที่ พิจารณาตามความเหมาะสม
7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ
7.1 ผู้ที่ได้คะแนนระดับเหรียญทองลาดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) จากการแข่งขันระดับ
ภูมิภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ
7.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนข้อแรก ผู้ใดได้
คะแนนข้อแรกสูงกว่าถือเป็นผู้ชนะ หากได้คะแนนเท่ากันอีกให้พิจรณาข้อถัดไป และหากได้คะแนนเท่ากันทุกข้อให้การตัดสิน
ของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
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9. กำรแข่งขันกำรร้อยมำลัยดอกไม้สด
1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป.1-6
1.2 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และบกพร่องทางการเรียนรู้
1.3 มีเอกสารและหลักฐานยืนยันตามประเภทความพิการ
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้ำแข่งขัน
2.1 แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 3 คน จะเป็นชายล้วนหรือหญิงล้วน หรือคละชายหญิงก็ได้
2.2 แข่งขันแยกประเภทความพิการ
2.3 จานวนผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้น ป.1-6 ทุกสังกัด
2.3.1 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จานวน 3 คน
2.3.2 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จานวน 3 คน
3. วิธีดำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน
3.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับรายงานตัวส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนให้แก่คณะกรรมการตัดสิน
3.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องพร้อมในสถานที่แข่งขันก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่า 10 นาที และผู้เข้าแข่งขัน
ต้องอยู่ในสนามแข่งขันครบทีม ตั้งแต่เริ่มการแข่งขันจนถึงสิ้นสุดเวลาการแข่งขัน
3.3 ผู้เข้าแข่งขั นต้องจั ดเตรี ยมวัสดุ อุ ปกรณ์ส าหรับการร้ อยมาลั ยดอกไม้สดมาเอง เตรี ยมให้ พร้ อมก่อน
การแข่งขัน
3.4 รูปแบบของมาลัยดอกไม้สด
3.4.1 เป็นมาลัยข้อมือที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว วัดจากขอบด้านนอก
3.4.2 ใช้มาลัยซีกรัดตัวข้อต่อมาลัยกับอุบะ
3.4.3 ตัวมาลัยและส่วนประกอบของตัวมาลัยต้องทาด้วยดอกไม้สดและวัสดุธรรมชาติเท่านั้น
3.5 ไม่อนุญาตให้ตัด ตกแต่งกลีบหรือส่วนประกอบอื่น ๆ มาก่อนการแข่งขัน ยกเว้นดอกรักหรือดอกพุด
3.7 ห้ามใช้โฟม พลาสติก เส้นลวดเป็นองค์ประกอบ
3.8 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง
3.9 จัดทาป้ายแสดงการคิดราคาทุน และราคาจาหน่ายให้ชัดเจนไว้ที่โต๊ะที่จัดแสดงผลงาน (นามาเอง)
3.10 ผู้เข้าแข่งขันต้องติดป้ายชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวัดและสังกัดให้ชัดเจนตลอดการแข่งขัน (นามาเอง)
4. เกณฑ์กำรให้คะแนน (100 คะแนน) แบ่งเป็น
4.1 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เหมาะสมกับการใช้งาน
10
คะแนน
4.2 มีกระบวนการทางานเป็นทีม
5
คะแนน
4.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามขั้นตอน
5
คะแนน
4.4 ผลงานถูกต้อง สมบูรณ์ มีรูปทรงและขนาดเหมาะสม
10
คะแนน
4.5 ความประณีตสวยงาม
20
คะแนน
4.6 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
20
คะแนน
4.7 ความประหยัดและคุ้มค่าเหมาะสมกับต้นทุนและราคาจาหน่าย
5
คะแนน
4.8 การจัดเก็บ ทาความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่
5
คะแนน
4.9 ทางานเสร็จภายในเวลาที่กาหนด
10
คะแนน
4.10 การนาเสนอผลงานของนักเรียน
10
คะแนน
5. เกณฑ์กำรตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80-100
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ากว่าร้อยละ 60
ได้รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมแข่งขัน
กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด
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6. คณะกรรมกำรตัดสิน จำนวน 3 คน
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตัดสิน
6.1.1 เป็นครูการศึกษาพิเศษ หรือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ เป็นอย่างดี
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 เป็นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
6.1.3 เป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กลุ่มวิชาคหกรรม)
6.2 ข้อควรคำนึง
6.2.1 กรรมการต้องไม่ตัดสินให้คะแนน ในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
6.2.2 กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทาการสอน
6.2.3 กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ และหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
6.2.4 กรรมการควรให้ข้ อเสนอแนะเติมเต็มให้ กับนักเรียนที่ได้รั บการคัดเลื อกเป็ นตัวแทนของ
เขตพื้นที่การศึกษา หรือของภูมิภาค ในส่วนที่นักเรียนยังไม่สามารถปฏิบัติได้เต็มที่
6.3 สถำนที่ พิจารณาตามความเหมาะสม
7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ
7.1 ผู้ที่ได้คะแนนระดับเหรียญทองลาดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) จากการแข่งขันระดับ
ภูมิภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ
7.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนข้อแรก ผู้ใดได้
คะแนนข้อแรกสูงกว่าถือเป็นผู้ชนะ หากได้คะแนนเท่ากันอีกให้พิจรณาข้อถัดไป และหากได้คะแนนเท่ากันทุกข้อให้ การตัดสิน
ของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖7 ปีการศึกษา ๒๕60

กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) หน้า 24

10. กำรแข่งขันกำรวำดภำพด้วยโปรแกรม Paint
1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 และนักเรียนระดับชั้น ม.1-3 (ขยายโอกาส)
1.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ไม่จากัดช่วงชั้น
1.3 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางร่างกายฯ และบกพร่องทางการเรียนรู้
1.4 มีเอกสารและหลักฐานยืนยันตามประเภทความพิการ
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้ำแข่งขัน
2.1 แข่งขันทีม ทีมละ 2 คน (จะเป็นชายล้วนหรือหญิงล้วน หรือคละชายหญิงก็ได้)
2.2 ระดับของผู้เข้าแข่งขัน
2.2.1 ประถมศึ ก ษาทุ ก สั ง กั ด ป.1-ป.6 และมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ นโรงเรี ย นขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัด สพฐ. และ อปท. ที่เปิดสอนถึงชั้น ม.3
2.2.2 มั ธยมศึ ก ษาตอนต้ น ทุ ก สั ง กั ด (ยกเว้ น มั ธยมศึ ก ษาตอนต้ นโรงเรี ย นขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัด สพฐ.) และมัธยมศึกษาตอนปลายทุกสังกัด
2.3 แข่งขันแยกประเภทความพิการ
2.3.1 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
จานวน 2 คน
2.3.2 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ฯ
จานวน 2 คน
2.3.3 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
จานวน 2 คน
3. วิธีดำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน
3.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับรายงานตัวส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนให้แก่คณะกรรมการตัดสิน
3.2 ผู้เข้าแข่งขันต้ องพร้อมในสถานที่แข่งขันก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่า 10 นาที และผู้เข้าแข่งขั น
ต้องอยู่ในสนามแข่งขันครบทีม ตั้งแต่เริ่มการแข่งขันจนถึงสิ้นสุดเวลาการแข่งขัน
3.3 โปรแกรมวาดภาพที่ใช้ในการแข่งขัน ได้แก่ โปรแกรม Paint
3.4 คอมพิวเตอร์ที่ ใช้แข่ง ขัน ต้ องรองรับระบบปฏิบั ติการ Windows 2007 ไม่มีการเชื่อมโยงระบบ
เครือข่าย โดยเด็ดขาด
3.5 หั วข้ อเรื่ องที่ ใ ช้ ในการแข่ ง ขั นให้ ค ณะกรรมการตั ด สิ น กาหนด 6 เรื่ อง แล้ วให้ ตัวแทนนักเรี ย น
จับฉลากในวันแข่งขัน เพียง 1 เรื่อง
3.6 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง
3.7 ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องติดป้ายชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวัดและสังกัดให้ชัดเจนตลอดการแข่งขัน (นามาเอง)
4.เกณฑ์กำรให้คะแนน (100 คะแนน) แบ่งเป็น
4.1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
20 คะแนน
4.2 ความสวยงาม
20 คะแนน
4.3 กระบวนการทางานเป็นทีม
20 คะแนน
4.4 ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเนื้อหา
20 คะแนน
4.5 เทคนิคและการจัดองค์ประกอบของผลงาน
20 คะแนน
5. เกณฑ์กำรตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80-100
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ากว่าร้อยละ 60
ได้รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมแข่งขัน
กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด
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6. คณะกรรมกำรตัดสิน จำนวน 3 คน
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตัดสิน
6.1.1 เป็นครูการศึกษาพิเศษ หรือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ เป็นอย่างดี
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 เป็นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
6.1.3 เป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาคอมพิวเตอร์)
6.2 ข้อควรคำนึง
6.2.1 กรรมการต้องไม่ตัดสินให้คะแนน ในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
6.2.2 กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทาการสอน
6.2.3 กรรมการควรมาจากส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ศูนย์ การศึ กษาพิ เศษ และหน่วยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง
6.2.4 กรรมการควรให้ ข้อเสนอแนะเติ มเต็มให้กับนั กเรียนที่ไ ด้รั บการคั ดเลือกเป็นตั วแทนของ
เขตพื้นที่การศึกษา หรือของภูมิภาค ในส่วนที่นักเรียนยังไม่สามารถปฏิบัติได้เต็มที่
6.3 สถำนที่ ห้องที่ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก (ห้องคอมพิวเตอร์)
7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ
7.1 ผู้ที่ได้คะแนนระดับเหรียญทองลาดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) จากการแข่งขันระดับ
ภูมิภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ
7.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนข้อแรก ผู้ใดได้
คะแนนข้อแรกสูงกว่าถือเป็นผู้ชนะ หากได้คะแนนเท่ากันอีกให้พิจรณาข้อถัดไป และหากได้คะแนนเท่ากันทุกข้อให้การตัดสิน
ของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
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11. กำรแข่งขันกำรจัดสวนถำดแบบชื้น
1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป.1-6
1.2 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
1.3 มีเอกสารและหลักฐานยืนยันตามประเภทความพิการ
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้ำแข่งขัน
2.1 แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 3 คน (จะเป็นชายล้วนหรือหญิงล้วน หรือคละชายหญิงก็ได้)
2.2 ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกสังกัด
3. วิธีดำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน
3.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับรายงานตัวส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนให้แก่คณะกรรมการตัดสิน
3.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องพร้อมในสถานที่แข่งขันก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่า 10 นาที และผู้เข้าแข่งขันต้อง
อยู่ในสนามแข่งขันครบทีม ตั้งแต่เริ่มการแข่งขันจนถึงสิ้นสุดเวลาการแข่งขัน
3.3 ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง ได้แก่
3.3.1 อุปกรณ์การเขียนแบบ 1 ชุด
3.3.2 พันธุ์ไม้ และวัสดุประกอบ
3.3.3 ภาชนะที่ใช้จัด
3.3.4 ภาชนะฉีดน้า
3.4 ให้ผู้เข้าแข่งขันเขียนแบบการจัดสวนให้เสร็จก่อนลงมือจัด โดยคณะกรรมการจัดเตรียมกระดาษ
เขียนแบบไว้ให้ทุกทีม ห้ำมเขียนแบบมำล่วงหน้ำ
3.5 ลั กษณะของภาชนะที่ ใช้เ ป็น จานรองกระถางเป็ นดิ นเผาทรงกลม ชนิด เคลือบหรือไม่ เคลื อบก็ ได้
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 11 – 15 นิ้ว
3.6 พันธุ์ไม้และวัสดุประกอบ
3.6.1 เป็นพันธุ์ไม้ที่ใช้จัดสวนถาดแบบชื้น ไม่ต่ากว่า 3 ชนิด
3.6.2 วัสดุประกอบ เช่น หิน กรวด ไม้ หรืออื่น ๆ ให้คานึงถึงความหลากหลายไม่จากัด
ความคิดสร้างสรรค์ (ย้อมสีได้)
3.6.3 วัสดุปลูก มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้
3.7 อุปกรณ์ที่คณะกรรมการจัดให้
3.7.1 โต๊ะ เก้าอี้ ทีมละ 1 ชุด
3.7.2 กระดาษเขียนแบบการจัดสวน
3.9 เวลาในการแข่งขัน 2 ชั่วโมง (รวมเวลาที่ใช้เขียนแบบ)
3.10 ผู้เข้าแข่งขันต้องติดป้ายชื่อ–สกุล โรงเรียน จังหวัดและสังกัดให้ชัดเจนตลอดการแข่งขัน (นามาเอง)
4. เกณฑ์กำรให้คะแนน (100 คะแนน) แบ่งเป็น
4.1 การเลือกใช้พันธุ์ไม้ และวัสดุอุปกรณ์
10
คะแนน
4.2 เขียนแบบ ถูกต้อง สมบูรณ์
10
คะแนน
4.2 มีกระบวนการทางานเป็นทีม
5
คะแนน
4.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามขั้นตอน
10
คะแนน
4.4 ความคิดสร้างสรรค์
10
คะแนน
4.5 ความประณีต
10
คะแนน
4.6 ความสมดุล
10
คะแนน
4.7 กลมกลืนสวยงาม
10
คะแนน
4.8 งานเสร็จทันเวลาที่กาหนด
10
คะแนน
4.9 การจัดเก็บ ทาความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่
5
คะแนน
4.10 การนาเสนอผลงานของนักเรียน
10
คะแนน
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5. เกณฑ์กำรตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80-100
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70-79
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60-69
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ากว่าร้อยละ 60
ได้รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมแข่งขัน
กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด
6. คณะกรรมกำรตัดสิน จำนวน 3 คน
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตัดสิน
6.1.1 เป็นครูการศึกษาพิเศษ หรือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ เป็นอย่างดี
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 เป็นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
6.1.3 เป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กลุ่มการงานอาชีพ)
6.2 ข้อควรคำนึง
6.2.1 กรรมการต้องไม่ตัดสินให้คะแนน ในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
6.2.2 กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทาการสอน
6.2.3 กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ และหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
6.2.4 กรรมการควรให้ ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับ นักเรี ย นที่ ไ ด้รั บการคั ด เลื อกเป็นตั วแทนของ
เขตพื้นที่การศึกษา หรือของภูมิภาค ในส่วนที่นักเรียนยังไม่สามารถปฏิบัติได้เต็มที่
6.3 สถำนที่ ห้องที่ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก หรือ สถานที่ที่เหมาะสม
7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ
7.1 ผู้ที่ได้คะแนนระดับเหรียญทองลาดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) จากการแข่งขันระดับ
ภูมิภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ
7.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนข้อแรก ผู้ใดได้
คะแนนข้อแรกสูงกว่าถือเป็นผู้ชนะ หากได้คะแนนเท่ากันอีกให้พิจรณาข้อถัดไป และหากได้คะแนนเท่ากันทุกข้อให้ การตัดสิน
ของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
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12. กำรแข่งขันกำรจัดสวนถำดแบบแห้ง
1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป.1-6
1.2 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
1.3 มีเอกสารและหลักฐานยืนยันตามประเภทความพิการ
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้ำแข่งขัน
2.1 แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 3 คน (จะเป็นชายล้วนหรือหญิงล้วน หรือคละชายหญิงก็ได้)
2.2 ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกสังกัด
3. วิธีดำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน
3.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับรายงานตัวส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนให้แก่คณะกรรมการตัดสิน
3.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องพร้อมในสถานที่แข่งขันก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่า 10 นาที และผู้เข้าแข่งขั น
ต้องอยู่ในสนามแข่งขันครบทีม ตั้งแต่เริ่มการแข่งขันจนถึงสิ้นสุดเวลาการแข่งขัน
3.3 ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง ได้แก่
3.3.1 อุปกรณ์การเขียนแบบ 1 ชุด
3.3.2 พันธุ์ไม้ และวัสดุประกอบ
3.3.3 ภาชนะที่ใช้จัด
3.3.4 ภาชนะฉีดน้า
3.4 ให้ผู้เข้าแข่งขันเขียนแบบการจัดสวนให้เสร็จก่อนลงมือจัด โดยคณะกรรมการจัดเตรียมกระดาษ
เขียนแบบไว้ให้ทุกทีม ห้ำมเขียนแบบมำล่วงหน้ำ
3.5 ลั กษณะของภาชนะที่ ใช้ เป็ น จานรองกระถางเป็ นดิ นเผาทรงกลม ชนิ ดเคลื อบหรื อไม่ เคลื อบก็ ได้
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 11–15 นิ้ว
3.6 พันธุ์ไม้และวัสดุประกอบ
3.6.1 เป็นพันธุ์ไม้ที่ใช้จัดสวนถาดแบบแห้ง ไม่ต่ากว่า 3 ชนิด
3.6.2 วัสดุประกอบ เช่น หิน กรวด ไม้ หรืออื่น ๆ ให้คานึงถึงความหลากหลายไม่จากัด
ความคิดสร้างสรรค์ (ย้อมสีได้)
3.6.3 วัสดุปลูก มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้
3.7 อุปกรณ์ที่คณะกรรมการจัดให้
3.7.1 โต๊ะ เก้าอี้ ทีมละ 1 ชุด
3.7.2 กระดาษเขียนแบบการจัดสวน
3.8 เวลาในการแข่งขัน 2 ชั่วโมง (รวมเวลาที่ใช้เขียนแบบ)
3.9 ผู้เข้าแข่งขันต้องติดป้ายชื่อ–สกุล โรงเรียน จังหวัดและสังกัดให้ชัดเจนตลอดการแข่งขัน (นามาเอง)
4. เกณฑ์กำรให้คะแนน (100 คะแนน ) แบ่งเป็น
4.1 การเลือกใช้พันธุ์ไม้ และวัสดุอุปกรณ์
10
คะแนน
4.2 เขียนแบบ ถูกต้อง สมบูรณ์
10
คะแนน
4.2 มีกระบวนการทางานเป็นทีม
5
คะแนน
4.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามขั้นตอน
10
คะแนน
4.4 ความคิดสร้างสรรค์
10
คะแนน
4.5 ความประณีต
10
คะแนน
4.6 ความสมดุล
10
คะแนน
4.7 กลมกลืนสวยงาม
10
คะแนน
4.8 งานเสร็จทันเวลาที่กาหนด
10
คะแนน
4.9 การจัดเก็บ ทาความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่
5
คะแนน
4.10 การนาเสนอผลงานของนักเรียน
10
คะแนน
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5. เกณฑ์กำรตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80-100
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70-79
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60-69
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ากว่าร้อยละ 60
ได้รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมแข่งขัน
กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด
6. คณะกรรมกำรตัดสิน จำนวน 3 คน
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตัดสิน
6.1.1 เป็นครูการศึกษาพิเศษ หรือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ เป็นอย่างดี
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 เป็นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
6.1.3 เป็นครูผู้สอนกลุม่ สาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี (กลุ่มการงานอาชีพ)
6.2 ข้อควรคำนึง
6.2.1 กรรมการต้องไม่ตัดสินให้คะแนน ในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
6.2.2 กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทาการสอน
6.2.3 กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ และหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
6.2.4 กรรมการควรให้ ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับ นักเรี ย นที่ ไ ด้รั บ การคั ด เลื อกเป็นตั วแทนของ
เขตพื้นที่การศึกษา หรือของภูมิภาค ในส่วนที่นักเรียนยังไม่สามารถปฏิบัติได้เต็มที่
6.3 สถำนที่
ห้องที่ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก หรือ สถานที่ที่เหมาะสม
7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ
7.1 ผู้ที่ได้คะแนนระดับเหรียญทองลาดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) จากการแข่งขันระดับ
ภูมิภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ
7.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนข้อแรก ผู้ใดได้
คะแนนข้อแรกสูงกว่าถือเป็นผู้ชนะ หากได้คะแนนเท่ากันอีกให้พิจรณาข้อถัดไป และหากได้คะแนนเท่ากันทุกข้อให้การตัดสิน
ของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศลิ ปะ
13. กำรแข่งขันกำรวำดภำพระบำยสี
1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป. 1-6 และ ม.1-3
1.2 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางร่างกายฯ
บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิสติก
1.3 มีเอกสารและหลักฐานยืนยันตามประเภทความพิการ

2. ประเภทและจำนวนผู้เข้ำแข่งขัน
2.1 แข่งขันเดี่ยว
2.2 ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน
2.2.1 ชั้น ป. 1-6 ทุกสังกัด
2.2.2 ชั้น ม. 1-3 (เฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพฐ. และ อปท.
ที่เปิดสอนถึงชั้น ม.3)
2.3.3 ชั้น ม. 1-3 ทุกสังกัดที่เปิดสอนถึงชั้น ม.6 (รวมโรงเรียนเอกชน)
2.3 แข่งขันแยกประเภทความพิการ
2.3.1 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จานวน 1 คน
2.3.2 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จานวน 1 คน
2.3.3 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ จานวน 1 คน
2.3.4 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จานวน 1 คน
2.3.5 นักเรียนออทิสติก
จานวน 1 คน
3. วิธีดำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน
3.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับรายงานตัวส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนให้แก่คณะกรรมการตัดสิน
3.2 การแข่งขันนักเรียนสามารถวาดภาพระบายสี ได้ตามจินตนาการ โดยใช้สี ดังนี้
- ชั้น ป.1 -6 ใช้สีไม้ เท่านั้น
- ชั้น ม.1 -3 ใช้สีชอล์ก เท่านั้น
3.3 ขนาดกระดาษที่ใช้ในการแข่งขัน
- ชั้น ป.1 -6 กระดาษขาว 100 ปอนด์ ขนาด 11 x 15
- ชั้น ม.1 -3 กระดาษขาว 100 ปอนด์ ขนาด 15 x 22
3.4 ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเอง
3.5 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง
3.6 ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องติดป้ายชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวัดและสังกัดให้ชัดเจนตลอดการแข่งขัน (นามาเอง)
4. เกณฑ์กำรให้คะแนน ( 100 คะแนน ) แบ่งเป็น
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
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70-79
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60-69
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ากว่าร้อยละ 60
ได้รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมแข่งขัน
กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด
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6. คณะกรรมกำรตัดสิน จำนวน 3 คน
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตัดสิน
6.1.1 เป็นครูการศึกษาพิเศษ หรือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ เป็นอย่างดี
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 เป็นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
6.1.3 เป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
6.2 ข้อควรคำนึง
6.2.1 กรรมการต้องไม่ตัดสินให้คะแนน ในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
6.2.2 กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทาการสอน
6.2.3 กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ และหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
6.2.4 กรรมการควรให้ ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้ กับนั กเรี ยนที่ ได้ รับ การคัด เลือกเป็ นตั วแทนของ
เขตพื้นที่การศึกษา หรือของภูมิภาค ในส่วนที่นักเรียนยังไม่สามารถปฏิบัติได้เต็มที่
6.3 สถำนที่ พิจารณาตามความเหมาะสม
7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ
7.1 ผู้ที่ได้คะแนนระดับเหรียญทองลาดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) จากการแข่งขันระดับ
ภูมิภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ
7.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนข้อแรก ผู้ใดได้
คะแนนข้อแรกสูงกว่าถือเป็นผู้ชนะ หากได้คะแนนเท่ากันอีกให้พิจรณาข้อถัดไป และหากได้คะแนนเท่ากันทุกข้อให้การตัดสิน
ของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
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14. กำรประกวดกำรขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ม.1-3 และ ม.4-6
1.2 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางร่างกายฯ
บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิสติก
1.3 มีเอกสารและหลักฐานยืนยันตามประเภทความพิการ
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้ำแข่งขัน
2.1 แข่งขันเดี่ยว
2.2 ระดับชั้นผู้เข้าแข่งขัน
2.2.1 ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกสังกัด
2.2.2 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (เฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพฐ.
และ อปท. ที่เปิดสอนถึงชั้น ม.3)
2.2.3 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทุกสังกัดที่เปิดสอนถึงชั้น ม.6 (รวมโรงเรียนเอกชน)
2.2.4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ทุกสังกัด
2.3 แข่งขันแยกตามประเภทความพิการ
2.3.1 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น จานวน 1 คน
2.3.2 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จานวน 1 คน
2.3.3 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ จานวน 1 คน
2.3.4 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จานวน 1 คน
2.3.5 นักเรียนออทิสติก
จานวน 1 คน
3. วิธีดำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน
3.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับรายงานตัวส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนให้แก่คณะกรรมการตัดสิน
3.2 เพลงไทยลูกทุ่ง ที่ผู้เข้าประกวดเลือกเองตามความถนัด คนละ 1 เพลง
3.3 ผู้เข้าประกวด ต้องนาเทป หรือ ซีดี เสียงดนตรี สาหรับประกอบการประกวดขับร้องมาเองในวั น
ประกวดแข่งขัน
3.4 ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น
3.5 ผู้เข้าแข่งขันต้องติดป้ายชื่อ – สกุล โรงเรียน จังหวัดและสังกัดให้ชัดเจนตลอดการแข่งขัน (นามาเอง)
4. เกณฑ์กำรให้คะแนน (100 คะแนน ) แบ่งเป็น
4.1 เทคนิคการใช้เสียง (พลังเสียง น้าเสียง)
40 คะแนน
4.2 จังหวะ ทานอง
20 คะแนน
4.3 อักขระ เนื้อร้อง
15 คะแนน
4.4 ลีลา ท่าทาง อารมณ์
15 คะแนน
4.5 บุคลิกภาพ
10 คะแนน
5. เกณฑ์กำรตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80-100
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70-79
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60-69
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ากว่าร้อยละ 60
ได้รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมแข่งขัน
กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด
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6. คณะกรรมกำรตัดสิน จำนวน 3 คน
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตัดสิน
6.1.1 เป็นครูการศึกษาพิเศษ หรือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ เป็นอย่างดี
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 เป็นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษ
6.1.3 เป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชาดนตรี)
6.2 ข้อควรคำนึง
6.2.1 กรรมการต้องไม่ตัดสินให้คะแนน ในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
6.2.2 กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทาการสอน
6.2.3 กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ และหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
6.2.4 กรรมการควรให้ ข้อเสนอแนะเติ มเต็มให้กับนั กเรียนที่ไ ด้รั บการคั ดเลือกเป็นตั วแทนของ
เขตพื้นที่การศึกษา หรือของภูมิภาค ในส่วนที่นักเรียนยังไม่สามารถปฏิบัติได้เต็มที่
6.3 สถำนที่ เป็นห้องโล่งหรือเวที ที่ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก
7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ
7.1 ผู้ที่ได้คะแนนระดับเหรียญทองลาดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) จากการแข่งขันระดับ
ภูมิภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ
7.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนข้อแรก ผู้ใดได้
คะแนนข้อแรกสูงกว่าถือเป็นผู้ชนะ หากได้คะแนนเท่ากันอีกให้พิจรณาข้อถัดไป และหากได้คะแนนเท่ากันทุกข้อให้การตัดสิน
ของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
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15. กำรแข่งขันกำรเต้นหำงเครื่องประกอบเพลง
1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป.1-6
1.2 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
1.3 มีเอกสารและหลักฐานยืนยันตามประเภทความพิการ
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้ำแข่งขัน
2.1 แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 5-7 คน จะเป็นชายล้วนหรือหญิงล้วน หรือคละชายหญิงก็ได้
2.2 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-6 ทุกสังกัด
3. วิธีดำเนินกำรและรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน
3.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับรายงานตัวส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนให้แก่คณะกรรมการตัดสิน
3.2 ผู้เข้าแข่งขันต้ องพร้อมในสถานที่แข่งขันก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่า 10 นาที และผู้เข้าแข่งขั น
ต้องอยู่ในสนามแข่งขันครบทีม ตั้งแต่เริ่มการแข่งขันจนถึงสิ้นสุดเวลาการแข่งขัน
3.3 ให้แต่ละทีมเตรียมเพลงมาเอง ไม่อนุญำตให้ใช้ฉำกทุกชนิดในกำรแข่งขัน (ฉำก หมำยถึง วัสดุ
หรือสิ่งก่อสร้ำงที่ประกอบขึ้นเป็นฉำก)
3.4 เวลาที่ใช้ในการแข่งขันไม่เกิน 7 นาที หากใช้เวลาเกิน ตัดนาทีละ 1 คะแนน (หักจากคะแนนรวม)
4. เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนนรวม 100 คะแนน โดยแบ่งเป็น
4.1 การแต่งกาย
20
คะแนน
4.2 ความสวยงาม ลีลา
25
คะแนน
4.3 ความพร้อมเพรียง
30
คะแนน
4.4 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
25
คะแนน
5. เกณฑ์กำรตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
ร้อยละ 80-100
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70-79
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60-69
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ากว่าร้อยละ 60
ได้รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมแข่งขัน
กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด
6. คณะกรรมกำรตัดสิน จำนวน 3 คน
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตัดสิน
6.1.1 เป็นครูการศึกษาพิเศษ หรือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ เป็นอย่างดี
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 เป็นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษ
6.1.3 เป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชาดนตรีหรือนาฏศิลป์)
6.2 ข้อควรคำนึง
6.2.1 กรรมการต้องไม่ตัดสินให้คะแนน ในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
6.2.2 กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทาการสอน
6.2.3 กรรมการควรมาจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ และหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
6.2.4 กรรมการควรให้ ข้อเสนอแนะเติ มเต็ มให้กับ นัก เรี ยนที่ ได้ รับ การคัด เลือกเป็นตัวแทนของ
เขตพื้นที่การศึกษา หรือของภูมิภาค ในส่วนที่นักเรียนยังไม่สามารถปฏิบัติได้เต็มที่
6.3 สถำนที่ ห้องประชุมหรือห้องอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
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7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ
7.1 ผู้ที่ได้คะแนนระดับเหรียญทองลาดับที่ 1 - 3 (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) จากการแข่งขันระดับ
ภูมิภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ
7.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะลาดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนข้อแรก ผู้ใดได้
คะแนนข้อแรกสูงกว่าถือเป็นผู้ชนะ หากได้คะแนนเท่ากันอีกให้พิจรณาข้อถัดไป และหากได้คะแนนเท่ากันทุกข้อให้การตัดสิน
ของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
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แบบตรวจสอบเอกสำรและหลักฐำน กำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีกำรศึกษำ 2560 กำรศึกษำพิเศษ (โรงเรียนเรียน
รวม)
วันที.่ ...................เดือน.....................................พ.ศ..................................ระดับ  เขตพื้นที่  ภูมิภำค
สถำนที่แข่งขัน..........................................................................จังหวัด..............................................................
ชื่อ-สกุล.......................................................................................................ชั้น..................................................
โรงเรียน ..............................................................................สังกัด.....................................................................
กิจกรรมที่แข่งขัน ............................................................... ประเภท  เดี่ยว  ทีมจานวน............คน
ประเภทควำมพิกำร
 บกพร่องทางการเห็น  บกพร่องทางการได้ยิน  บกพร่องทางสติปัญญา
 บกพร่องทางร่างกายฯ  บกพร่องทางการเรียนรู้  ออทิสติก
แนบสำเนำเอกสำร หลักฐำน แนบตำมที่กำหนดในแต่ละประเภทควำมพิกำร ดังนี้
 สมุดประจาตัวคนพิการ หรือ บัตรประจาตัวคนพิการ
 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ
 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ที่ระบุระดับสติปัญญา (IQ) ต่ากว่า 70
 ผลการคัดกรองตามแบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษาที่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการ
พิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของ
สถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ ฉบับปี พ.ศ.2556
 วุฒิบัตรของผู้ดาเนินการคัดกรองที่ผ่านการอบรมผู้ดาเนินการคัดกรองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ปี 2556 จานวน 2 คน
 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) รายละเอียดครบทั้ง 8 องค์ประกอบ ในปีการศึกษาปัจจุบัน
ลงชื่อ...........................................................ครูผู้รบั ผิดชอบ
(..........................................................)
วันที่............../......................./.............
ผลกำรตรวจสอบ
 มีเอกสารครบตามเกณฑ์ที่กาหนด
 เอกสารไม่ครบตามเกณฑ์ทกี่ าหนด
ลงชื่อ......................................................กรรมการผู้ตรวจสอบ
(.........................................................)
วันที่............/................../................
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