
 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)  หน้าหน้า  1 

 

สรุปจ านวนกิจกรรมการประกวด/แข่งขันการประกวด/แข่งขัน  งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน   
ครั้งที่ 6ครั้งที่ 622  ประจ าปีการศึกษาประจ าปีการศึกษา  22555555  

การแข่งขันทักษะวิชาการ การแข่งขันทักษะวิชาการ   
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)  

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนกิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 10 35 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2 4 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1 1 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 9 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 5 6 
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     
    6.1 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี : เทคโนโลยี   
         การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

4 13 

    6.2 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี : งานอาชีพ 8 34 
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 13 43 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 4 14 

รวม 49 159 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)  หน้าหน้า  2 

 

 

เกณฑ์การประกวด/แข่งการประกวด/แข่งขันขัน  งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน   
ครั้งที่ 6ครั้งที่ 622  ประจ าปีการศึกษาประจ าปีการศึกษา  22555555  การแข่งขันทักษะวิชาการ การแข่งขันทักษะวิชาการ   

การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)  
  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม ช่วงชั้น/คัดเลือกโดย ประเภท ประเภทความพิการ หมาย
เหตุ 

ปฐมวัย ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 

1 การเลา่นิทานประกอบสื่อ      เดี่ยว บกพร่องทางการได้ยิน  

2 เขียนตามค าบอก      เดี่ยว บกพร่องทางการเห็น  

3 การเขียนเรียงความ 
ประเภท บกพร่อง
ทางการเห็น  

     เดี่ยว บกพร่องทางการเห็น  
    เดี่ยว บกพร่องทางร่างกาย 

 
4 จินตลีลาเพลงภาษามือ 

(เพลงอิสระ) 
ไม่ก าหนดระดับชั้น ทีม 7 คน บกพร่องทางการได้ยิน  

5 คัดลายมือ 
  

    เดี่ยว บกพร่องทางการได้ยิน  

    เดี่ยว บกพร่องทางร่างกาย  

    เดี่ยว บกพร่องทางสติปัญญา  

6 เขียนเรื่องจากภาพ     เดี่ยว บกพร่องทางการได้ยิน  

7 การเลา่เรื่องด้วยภาษามือ    - เดี่ยว บกพร่องทางการได้ยิน  

8 การอ่านออกเสียง     เดี่ยว บกพร่องทางร่างกาย  

    เดี่ยว บกพร่องทางสติปัญญา  

9 การอ่านท านองเสนาะ     เดี่ยว บกพร่องทางร่างกาย  

10 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์     เดี่ยว บกพร่องทางร่างกาย  

 รวม 10 กิจกรรมหลัก 1 9 1 12 12    

 



 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)  หน้าหน้า  3 

 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี : เทคโนโลยีการสร้างช้ินงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ล าดับ

ที ่
ชื่อกิจกรรม ช่วงชั้น/คัดเลือกโดย ประเภท ประเภทความพิการ หมาย

เหตุ 
ปฐมวัย ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 

1 การแข่งขันการท า 
Web Page 

     เดี่ยว บกพร่องทางการเห็น  

2 การจัดท า Home  
Page 

  
 

  เด่ียว บกพร่องทางการได้ยิน  

  
   เดี่ยว บกพร่องทางร่างกาย  

3 โปรแกรม  Power  Point 
  

 
  เด่ียว บกพร่องทางการได้ยิน  

  
   เดี่ยว บกพร่องทางร่างกาย  

4 โปรแกรม   Paint 
     บกพร่องทางการได้ยิน  

     เดี่ยว บกพร่องทางร่างกาย  

     เดี่ยว บกพร่องทางสติปัญญา 
 

 รวม 4 กิจกรรมหลัก  1 - 6 6    
 



 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)  หน้าหน้า  4 

 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี : งานอาชีพ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม ช่วงชั้น/คัดเลือกโดย ประเภท ประเภทความพิการ หมาย
เหตุ 

ปฐมวัย ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 

1 งานประดษิฐ์ของใช้จาก
วัสดุเหลือใช้ 

   - ทีม 3 คน บกพร่องทางการไดย้นิ  

     ทีม 3 คน บกพร่องทางร่างกาย  

     ทีม 3 คน บกพร่องทางสติปัญญา 
 

2 งานออกแบบและ
ประดษิฐ์บรรจุภัณฑ์ 

   -  ทีม 3 คน บกพร่องทางการไดย้นิ 

 

3 การท าน้ าพริกผักสด
(เครื่องเคยีง) 

   -  ทีม 3คน บกพร่องทางการไดย้นิ  

     ทีม 3 คน บกพร่องทางร่างกาย  

     ทีม 3 คน บกพร่องทางสติปัญญา 
 

4 การท าอาหารคาว 
(ส้มต า) 

    - ทีม 3คน บกพร่องทางการไดย้นิ  

     ทีม 3 คน บกพร่องทางร่างกาย  

     ทีม 3 คน บกพร่องทางสติปัญญา 
 

5 การแกะสลักผัก – ผลไม ้      ทีม 3 คน  บกพร่องทางการไดย้นิ  

    ทีม 3 คน บกพร่องทางร่างกาย  

    ทีม 3 คน บกพร่องทางสติปัญญา 
 

6 การร้อยมาลัยสองชาย      ทีม 3 คน บกพร่องทางการไดย้นิ  

    ทีม 3 คน บกพร่องทางร่างกาย  

    ทีม 3 คน บกพร่องทางสติปัญญา 
 

7 การจัดดอกไม้สด  
(ทรงสูง) 

ไม่ก าหนดระดับชั้น ทีม 2 คน บกพร่องทางการไดย้นิ  

ไม่ก าหนดระดับชั้น ทีม 3 คน บกพร่องทางร่างกาย  

8 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ไม่ก าหนดระดับชั้น ทีม 3 คน บกพร่องทางการไดย้นิ  

 รวม 8 กิจกรรมหลัก 
  

- 3  14 17    

 



 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)  หน้าหน้า  5 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ล าดับ

ที ่
ชื่อกิจกรรม ช่วงชั้น/คัดเลือกโดย ประเภท ประเภทความพิการ หมาย

เหตุ 
ปฐมวัย ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 

1 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว 
 

   เดี่ยว บกพร่องทางการเห็น 
 

2 โครงงานคณติศาสตร์  
(ประเภทโครงงาน
ประดิษฐ์) ไม่ก าหนดระดับชั้น ทีม 3 คน บกพร่องทางการไดย้นิ  

  
  

 

     

 รวม 2 กิจกรรมหลัก  - 1 1 2    

 



 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)  หน้าหน้า  6 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม ช่วงชั้น/คัดเลือกโดย ประเภท ประเภทความพิการ หมาย
เหตุ 

ปฐมวัย ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 

1 การแข่งขันดนตรโีฟล์คซอง 
 

   ทีม 3 คน บกพร่องทางการเห็น 
 

2 การปั้นดินน้ ามัน 
  

 

  ทีม 2 คน บกพร่องทางการไดย้นิ  

  
 

  ทีม 3  คน บกพร่องทางสติปัญญา  

3 การสร้างภาพด้วยการ
ฉีก ตัด ปะ ภาพ 

  
 

  ทีม 2 คน บกพร่องทางการไดย้นิ  

  
 

  ทีม 3 คน บกพร่องทางร่างกาย  

  
 

  ทีม 3 คน บกพร่องทางสติปัญญา  

4 การระบายสีภาพ/สี
เทียน 
  

  
 

  เดี่ยว บกพร่องทางการไดย้นิ  

  
 

  เดี่ยว บกพร่องทางสติปัญญา  

5 รวมพลังศิลป์สร้างสรรค ์
วาดภาพระบายสี  
(สีไม/้สีชอล์ค) 

  
  

เดี่ยว บกพร่องทางการไดย้นิ 
 

    เดี่ยว บกพร่องทางร่างกาย 
 

    เดี่ยว บกพร่องทางสติปัญญา 
 

6 วาดภาพระบายสี (สีน้ า)   
 

  เดี่ยว บกพร่องทางการไดย้นิ  

7 วาดภาพระบายสี  
(สีโปสเตอร์) 

  
 

  เดี่ยว บกพร่องทางการไดย้นิ  

    เดี่ยว บกพร่องทางร่างกาย  

    เดี่ยว บกพร่องทางสติปัญญา 
 

8 วาดภาพลายเส้น   
   เดี่ยว บกพร่องทางการไดย้นิ  

  
   เดี่ยว บกพร่องทางร่างกาย  

9 ร าวงมาตรฐาน 
 

   ทีม 2 คน 
ชาย/หญิง บกพร่องทางการไดย้นิ  

 
ไม่ก าหนดระดับชั้น ทีมละ 2 คน 

ชาย/หญิง 
บกพร่องทางสติปัญญา 

 

10 ประติมากรรมลอยตัว  ไม่ก าหนดระดับชั้น ทีม 3 คน บกพร่องทางการไดย้นิ  

11 การแสดงอังกะลุง ไม่ก าหนดระดับชั้น ทีม 8 คน บกพร่องทางการไดย้นิ  

12 ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง     เดี่ยว บกพร่องทางร่างกาย  

    เดี่ยว บกพร่องทางสติปัญญา 
 



 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)  หน้าหน้า  7 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
ชื่อกิจกรรม ช่วงชั้น/คัดเลือกโดย ประเภท ประเภทความพิการ หมาย

เหตุ 
ปฐมวยั ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 

13 ร าไทยประจ าภาค ไม่ก าหนดระดับชั้น ทีม 5 คน บกพร่องทางร่างกาย  

  -   ทีม 5 คน บกพร่องทางสติปัญญา 
 

 รวม 13 กิจกรรมหลัก 7 - 8 12 16   
 

 



 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)  หน้าหน้า  8 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม ช่วงชั้น/คัดเลือกโดย ประเภท ประเภทความพิการ หมาย
เหตุ 

ปฐมวัย ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 

1 การประกวดมารยาทงาม
อย่างไทย 

 

   ทีม 2 คน 
ชาย/หญิง บกพร่องทางการไดย้นิ  

 
   ทีม 2  คน บกพร่องทางสติปัญญา  

  
 

   ทีมละ 2 คน 
ชาย/หญิง 

บกพร่องทางสติปัญญา 
 

2 การแสดงละครคุณธรรม ไม่ก าหนดระดับชั้น ทีมไม่เกิน 
15 คน 

บกพร่องทางการไดย้นิ 

 

  ไม่ก าหนดระดับชั้น ทีม 8-15 คน บกพร่องทางสติปัญญา 
 

  
  

 

     

 รวม 2 กิจกรรมหลัก 1 - 2 2 4    

 
  



 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)  หน้าหน้า  9 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม ช่วงชั้น/คัดเลือกโดย ประเภท ประเภทความพิการ หมาย
เหตุ 

ปฐมวัย ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 

1 เต้นแอโรบิก 
    

ทีม 8 คน บกพร่องทางการไดย้นิ  

ไม่ก าหนดระดับชั้น ทีม 8 คน บกพร่องทางสติปัญญา 
 

2 เชียร์ลีดเดอร์ ไม่ก าหนดระดับชั้น 
  ทีม 12 คน บกพร่องทางการไดย้นิ  

3 แอโรบิครถเข็น ไม่ก าหนดระดับชั้น ทีมละไม่
เกิน 8 คน 

บกพร่องทางร่างกาย  

4 กิจกรรมเข้าจังหวะ      ทีม 5-8 
คน 

บกพร่องทางสติปัญญา  

5 การเต้นประกอบเพลง
หางเครื่อง 

ไม่ก าหนดระดับชั้น ทีม 8 คน บกพร่องทางสติปัญญา 

 

    
 

     

    
 

     

 รวม 5 กิจกรรมหลัก 1 - 1 - 4    
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ล าดับ

ที ่
ชื่อกิจกรรม ช่วงชั้น/คัดเลือกโดย ประเภท ประเภทความพิการ หมาย

เหตุ 
ปฐมวัย ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 

1 โครงงานวิทยาศาสตร์ 
(ประเภทโครงงาน
ประดิษฐ์) 

ไม่ก าหนดระดับชั้น 
ทีม 3 คน บกพร่องทางการไดย้นิ 

 

  
  

 

     

  
  

 

     

 รวม 1 กิจกรรมหลกั - - - - 1    
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม ช่วงชั้น/คัดเลือกโดย ประเภท ประเภทความพิการ หมาย
เหตุ 

ปฐมวัย ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 

1 การเขียนค าศัพท์จากภาพ 
     ทีม 2 คน บกพร่องทางการได้ยิน  

    ทีม 2 คน บกพร่องทางร่างกาย  

2 การจับคู่ค าศัพท์กับรปูภาพ 
 

  - เดี่ยว บกพร่องทางการได้ยิน  

 
   เดี่ยว บกพร่องทางร่างกาย  

3 การแข่งขันหา
ความหมายของค าศัพท์
จาก Dictionary 

    ทีม 2 คน บกพร่องทางร่างกาย  

4 การแขงขันพูด
ภาษาอังกฤษ 
(Impromptu 
Speech)  

   เดี่ยว บกพร่องทางร่างกาย 

 

 รวม  4  กิจกรรมหลัก  - 5 5 4    
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เกณฑ์การแข่งขันกลุ่มนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพหรือการเคลื่อนไหว 
 

กลุ่มการศึกษาปฐมวัย 
 

1) การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ 
1.คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
    -นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 หรือปีที ่2 (นักเรียนบกพร่องทางร่างกายฯ) 
2.ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
    - ประเภททีม 3 คน  
3.วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
   3.1 ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและชื่อครูผู้ฝึกสอน (รายชื่อต้องตรงกับข้อ 1) ต่อกรรมการตัดสินกิจกรรม

ก่อนเริ่มการแข่งขัน จ านวน 2 ชุด 
   3.2 หัวข้อในการแข่งขัน “โรงเรียนของฉัน” 
   3.3 วัสดุอุปกรณ์ผู้เข้าแข่งขันน ามาเอง การน าเสนอผลงาน 
     (-กระดาษเทา-ขาว อย่างหนาขนาดกว้าง10 นิ้ว ยาว 15 นิ้วไม่มีกรอบ 
      กระดาษท่ีใช้ในการฉีก ตัด ปะ ใช้กระดาษมันปูและโปสเตอร์สีหน้าเดียวเท่านั้น  
      การน าเสนอผลงานไม่มีกรอบและขาตั้งไม่มีการตกแต่ง) 
  3.4 ครูผู้ควบคุมแสดงสื่อประกอบการแข่งขันที่เตรียมมา 
  3.5 ห้ามตัดกระดาษเป็นรูปร่างหรือเป็นเส้นเป็นแถบมาล่วงหน้า 
  3.6 ห้ามร่างภาพด้วยดินสอหรืออุปกรณ์ใดๆบนกระดาษก่อนฉีกหรือบนกระดาษเทา – ขาว 
  3.7 ห้ามใช้การม้วน การพับ การขย าและการหมุนเพ่ือสร้างชิ้นงานให้มีมิติ 
  3.8เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง 
  3.9 แต่งกายด้วยชุดนักเรียน/ชุดกีฬาประจ าโรงเรียน    
4.เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
  4.1 ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ  30 คะแนน 
    - ผลงานมีความแปลกใหม่  10 คะแนน 
    - ความแปลกใหม่ขององค์ประกอบชิ้นงาน  10  คะแนน 
      (สังเกตจากชิ้นงาน 5 คะแนน,สัมภาษณ์เจ้าของผลงาน 5 คะแนน) 
   - ความเชื่อมโยงของภาพ    10  คะแนน 
 4.2 กระบวนการท างาน 20  คะแนน 
    - การวางแผนการท างาน  5  คะแนน 
    - การมีส่วนร่วมในการท างาน  5  คะแนน 
    - การท างานอย่างมีความสุข/เสร็จตามเวลาที่ก าหนด 5  คะแนน 
    - การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์    5  คะแนน 
  4.3 การจัดภาพ/ความละเอียดประณีตสวยงาม 20 คะแนน 
    -ความละเอียดของชิ้นงาน  10 คะแนน 
    -การใช้สี/กระดาษท่ีหลากหลาย เหมาะสม  10  คะแนน 
  4.4 เนื้อหา   20  คะแนน 
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    -ความสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง   10  คะแนน 
    -องค์ประกอบของเรื่องเหมาะสมกับเรื่อง   10  คะแนน 
  4.5 หลักการจัดภาพ  10  คะแนน 
    -ความสมดุลของการจัดภาพ   5  คะแนน 
    -ความสมบรูณ์ของผลงาน   5  คะแนน 
5.เกณฑ์การตัดสิน 
    ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
    ร้อยละ 70 - 79  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
    ร้อยละ 60 - 69  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
    ต่ ากว่าร้อยละ60 ได้รับเกียรติบัตรเว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน    
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
6.คณะกรรมการตัดสิน 
   - เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการศึกษาปฐมวัยจ านวน 3-5 คน 
คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
   -เป็นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานกลุ่มปฐมวัย 
   -เป็นครูที่ท าการสอนระดับชั้นปฐม 
   -กรรมการควรมีที่มาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ข้อควรค านึง 
    -กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
    -กรรมการควรมีที่มาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนหรือสถาบันการศึกษาอ่ืนอย่างหลากหลาย 
    -กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 
     -กรรมการควรชี้แจงเกณฑ์/กติกาการแข่งขันแก่ครูผู้ฝึกกิจกรรมหรือครูที่น าเด็กมา 
สถานที่จัดแข่งขัน 
    ห้องเรียนที่ปราศจากเสียงรบกวน 
7.การเข้าแข่งขันระดับชาติ 
   7.1 ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุดล าดับที่ 1-3 จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันใน

ระดับชาติ จ านวน 12 คน 
   7.2 ในกรณีท่ีมีทีมในล าดับสูงสุดเกินกว่า3ทีมให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน

เช่น  มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่1เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่2 ทีมใดได้คะแนนข้อที่2มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ ถ้าข้อที่2เท่ากัน  
ให้ดูคะแนนในล าดับถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1)  การประกวดคัดลายมอื 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน     
ระดับชั้น ป. 1-3   ป.4-6   ม. 1-3  และ ม. 4-6 (บกพร่องทางร่างกายฯ) 
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน    
2.1 ประเภทเดี่ยว   
3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้าก่อนวัน แข่งขันอย่างน้อย  

10 วัน 
 3.2 ให้ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน และชื่อครูผู้ฝึกสอน  (รายชื่อต้องตรงกับข้อ1)  ต่อกรรมการตัดสิน กิจกรรม
ก่อนเริ่มการแข่งขันพร้อมรายชื่อ  จ านวน 2 ชุด 
 3.3  ให้คณะกรรมการจัดเตรียมเนื้อหา  ดินสอ   ปากกา  และกระดาษ 
 3.4  การคัดลายมือ  

     3.4.1 ระดับชั้น ป. 1-6 ใช้ดินสอด าตัวบรรจงเต็มบรรทัด แบบหัวกลม จ านวน   4  บรรทัด เว้น 1 
บรรทัด 

     3.4.2  ระดับชั้นม. 1-6  ใช้ปากกาลูกลื่นสีด า ขนาด 0.5 ม.ม. คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดแบบหัวกลม 
จ านวน 8 บรรทัด คัดข้อความ 1 บรรทัด เว้น 1 บรรจง 3.5  เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน  50  นาท ี

4.  เกณฑ์การให้คะแนน   คะแนนรวม   100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
4.1 ความสวยงาม     50 คะแนน 

   -   ขนาดตัวอักษรได้สัดส่วน   20   คะแนน 
   -   สะอาดเป็นระเบียบไม่มีรอยขูดลบ  10   คะแนน 
   -   เส้นตัวอักษรเรียบ สม่ าเสมอ   10   คะแนน 
   -   ระยะห่างตัวอักษร (ช่องไฟ)   10   คะแนน 

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.  เกณฑ์การตัดสิน   
คณะกรรมการตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 

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

ได้ต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน  
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
6.  คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 

  6.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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  6.2  ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
  6.3  อ่ืนๆตามความเหมาะสม 

7. การน าเสนอผลงานระดับชาติ  
7.1 ผู้ที่ได้คะแนน  ล าดับที่ 1  จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ 
7.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 1 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตาม   ล าดับข้อของ

เกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้
ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
 



 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)  หน้าหน้า  16 

 

2)  การแข่งขันการอ่านออกเสียง 
1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน       
ระดับชั้น ป. 1 – ป.6   ม. 1 – ม.3  และ ม. 4 – ม.6 (บกพร่องทางร่างกายฯ) 

 2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน       
2.1 ประเภทเดี่ยว   

 3.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้าก่อนวัน แข่งขันอย่างน้อย  

10 วัน 
  3.2  ให้แตล่ะทีมที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน และชื่อครูผู้ฝึกสอน (รายชื่อต้องตรงกับข้อ1)  ต่อ
กรรมการตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขันพร้อมรายชื่อ  จ านวน 2 ชุด  

3.3   เนื้อหาสาระการแข่งขัน ให้คณะกรรมการตัดสินเป็นผู้เตรียมมา โดยเตรียมเรื่องสั้น ๆ  2 เรื่อง 
(ความยาวแต่ละเรื่องไม่เกิน 5  บรรทัด) ส าหรับให้ผู้เข้าแข่งขันจับสลากอ่าน 1 เรื่อง 
 3.4   การอ่าน ให้ผู้เข้าแข่งขันปฏิบัติเป็นรายบุคคล  
 3.5   อุปกรณ์ท่ีจัดเตรียมให้ได้แก่ สัญญาณบอกเวลา 
 
 

4.  เกณฑ์การให้คะแนน   คะแนนเต็ม   100  คะแนน  
4.1  อักขรวิธี      40   คะแนน 

  - ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์การออกเสียง 10   คะแนน 
  - การออกเสียง /ร/, /ล/    10   คะแนน 
  - การออกเสียงค าควบกล้ า   10   คะแนน 
  - การออกเสียงตรงค า    10   คะแนน  

4.2 ลีลาการน าเสนอ     30   คะแนน 
  - วรรคตอน     10   คะแนน 
  - จังหวะและน้ าหนักค าและความ  10   คะแนน 
  - การรักษาความในบท      5   คะแนน 
  - ความเหมาะสมกับเนื้อหา     5   คะแนน 

4.3 ความชัดเจน     20   คะแนน 
  - การออกเสียงค า    10   คะแนน 

- ไม่มีเสียงสอดแทรก (เสียงลมที่พ่นออกมาทางจมูก/ปาก หรือเสียงที่เกิดจากความบกพร่องของ
อวัยวะประดิษฐ์เสียง    10   คะแนน   

4.4 เสียง     10   คะแนน 
  - ลักษณะโดยธรรมชาติและคุณภาพเสียง  5   คะแนน 
  - การเปล่งเสียง (ระดับเสียง)   5  คะแนน 
 5.   เกณฑ์การตัดสิน   

ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
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ได้ต่ ากว่าร้อยละ 60   ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
           การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
 6.   คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 
  6.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6.2  ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
  6.3 อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
    7.  การเข้าแข่งขันระดับชาติ 
       7.1   ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดล าดับที่  1 จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันใน  ระดับชาติ 
          7.2   ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน มากกว่า 1 คน ให้พิจารณาล าดับตามล าดับข้อของ
เกณฑ์การให้คะแนน เช่นมีผู้ได้คะแนนที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่2 มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ
แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน  ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป  กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
 



 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)  หน้าหน้า  18 

 

3) การแข่งขันการเขียนเรียงความ   
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
1.1 นักเรียน ระดับชั้น ป.1 – ป.6   ม. 1- ม.3  และ ม. 4 – ม.6 (บกพร่องทางร่างกายฯ) 
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
2.1 ประเภทเดี่ยว   

 2.1.1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 –3 ความยาว 1 หน้ากระดาษ เอ.4 ไม่น้อยกว่า 10 - 15 บรรทัด 
 2.1.2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 –3 ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ เอ.4 ไม่น้อยกว่า 20  บรรทัด 
          2.1.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 –6 ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ เอ.4  ไม่น้อยกว่า  30  บรรทัด 
           3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน  

กรรมการเตรียมขอบเขตเนื้อหา ที่จะให้นักเรียนเขียน  3 ประเด็น และด าเนินการ ดังนี้ 
   1)กรรมการ ให้ตัวแทนนักเรียน  จับฉลากประเด็นที่ให้เขียนเรียงความ 

2)ชี้แจงให้นักเรียนเขียนเรียงความ  ตามประเด็นที่จับฉลากได้เหมือนกันทุกคน และตั้งชื่อเรื่องท่ีเขียนขึ้น
เอง  เขียนให้แล้วเสร็จภายในเวลา  1  ชัว่โมง 
           3) เขียนเรียงความด้วยตัวอักษรครึ่งบรรทัด   

ชั้น ป.4 – ป.6   ความยาว  15 – 20  บรรทัด 
ชั้น ม.1 – ม.3  และ ม.4 – ม.6  ความยาว ไม่น้อยกว่า  20 และไม่เกิน   30 บรรทัด 

4)  เมื่อหมดเวลา ถือว่าเสร็จสิ้นการแข่งขัน                                   
4.  เกณฑ์การให้คะแนน    คะแนนเต็ม   100  คะแนน 
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 
1)   การตั้งชื่อเรื่อง     10 คะแนน 

       -  ข้อความที่เป็นชื่อเรื่องสอดคล้องกับเรื่องที่เขียน  10 คะแนน 
2)   เนื้อเรื่อง  เนื้อหา /เอกภาพ    50 คะแนน 

      -  ส่วนที่เป็นเนื้อหา ใช้ภาษาเรียบเรียงเป็นประโยค   10  คะแนน 
               - ความต่อเนื่องสอดคล้องกันตลอดทั้งเรื่อง                  10  คะแนน 

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

                 สุภาษิต ค าคม ตัวเลข สถิติ บุคคล ฯลฯ ได้อย่างเหมาะสม  
               - แสดงแนวคิดชัดเจนสอดคล้องกับชื่อเรื่อง                   10 คะแนน 
             3)   รูปแบบ   ประกอบด้วยส่วนน า   เนื้อเรื่อง  และบทสรุป   10  คะแนน 
             4)  หลักการเขยีน                    10  คะแนน 
             เขียนได้ถูกต้องตามอักขรวิธี  เว้นวรรคตอน  และใช้เครื่องหมายวรรคตอน ได้ถูกต้องเหมาะสม  ลายมือ
เป็นระเบียบ  อ่านง่าย และสะอาด   
             5)ความยาวของเรื่อง           10   คะแนน 

    เนื้อเรื่องมีความยาวตามที่ก าหนด ระหว่าง 20 – 30 บรรทัดด้วยตัวอักษรครึ่งบรรทัด 
              6) ความสะอาด เรียบร้อย                                                   10  คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
   ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 



 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)  หน้าหน้า  19 

 

   ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน     การ
ตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 

6. คณะกรรมการการแข่งขัน     ระดับชั้นละ  3 – 5 คน 
   6.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6.2  ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
  6.3 อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
 ข้อควรค านึง   
  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
  -  กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท าการสอน 
  -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 
  สถานที่ท าการแข่งขัน 
  - ควรใช้ห้องเรียนที่มีโต๊ะ เก้าอ้ี  ที่สามารถด าเนินการแข่งขันได้พร้อมกัน 

7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
7.1 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดล าดับที่  1 จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ 
7.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 1 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตาม   ล าดับข้อของ

เกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้
ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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4) การแข่งขันอ่านท านองเสนาะ 
 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

นักเรียนระดับชั้น ป.4 - ป.6  ม.1-ม.3  ม.4-ม.6 (บกพร่องทางร่างกายฯ) 
 2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 2.1  แข่งขันประเภทเดี่ยว 
 3.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

3.1 คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ส าหรับแข่งขัน จ านวน  2  ห้อง ส าหรับแข่งขัน 1 ห้อง  และเก็บตัวผู้
รอการแข่งขัน  จ านวน  1  ห้อง  
   3.2  จับฉลากล าดับที่การแข่งขัน 
 3.3  เนื้อหาที่จะให้ผู้เข้าแข่งขัน ให้คณะกรรมการเป็นผู้เตรียมมา จากในวรรณคดี เรื่องใด 
เรื่องหนึ่ง 
 1) ระดับชั้น ป. 4 - ป.6  อ่านท านองเสนาะ กลอนสุภาพ  จ านวน  1  เรื่อง  4  บท 

2)  ระดับชั้น ม.1 – ม.3  ม.4-ม.6  อ่านท านองเสนาะ กาพย์ยานี  11  จ านวน  1  เรื่อง  
2  บท และโคลงสี่สุภาพ  จ านวน   3 - 5 บท  
 3.4 เวลาในการอ่านท านองเสนาะ ขึ้นอยู่กับเนื้อหา 
 4.  เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน   
      4.1  ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ 
              (ถูกต้องตามท านองของค าประพันธ์  ลีลา จังหวะ) 20   คะแนน 
 4.2 ถูกต้องตามอักขรวิธี   
  (ออกเสียงค าถูกต้อง  ตัว  ร   ล  ค าควบกล้ า  ฯลฯ   
                ออกเสียงผิด  1  ครั้ง หัก 2 คะแนน   30   คะแนน 
 4.3 น้ าเสียงในการขับร้อง 
  (ความหนักเบาของเสียงชัดเจน แจ่มใส)  20   คะแนน 
                    4.4 การใส่อารมณ์  ความรู้สึก  ขณะขับร้อง   20   คะแนน 
   4.5  บุคลิกภาพ  ความสง่างาม  ความม่ันใจ   10  คะแนน 
   5. เกณฑ์การตัดสิน 
  ร้อยละ 80 – 100  ไดร้ับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
6. คณะกรรมการการแข่งขัน  ระดับชั้นละ  3 – 5 คน 

 6.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6.2  ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 6.3 อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

ข้อควรค านึง   
  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
  -  กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท าการสอน 
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  -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1 - 3 
สถานที่ท าการแข่งขัน 

    - ควรใช้สถานที่ ที่มีเวที ในการด าเนินการแข่งขัน 
7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
7.1 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดล าดับที่ 1 จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน 

ในระดับชาติ 
7.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 1 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตาม   ล าดับข้อของ

เกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้
ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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5) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (พิธีกร/ผู้ประกาศ) 
 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.6  ม.1-ม.3  ม.4-ม.6 (บกพร่องทางร่างกายฯ) 
 2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

2.1  แข่งขันประเภทเดี่ยว    
 3.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
   3.1  คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ส าหรับแข่งขัน  จ านวน  2  ห้อง  ส าหรับแข่งขัน  1  ห้อง  และเก็บ
ตัวผู้รอการแข่งขัน  จ านวน  1  ห้อง  
 3.2  เนื้อหาที่จะให้ผู้เข้าแข่งขันอ่านข่าวให้คณะกรรมการเป็นผู้เตรียม  ระดับชั้นละ  3  ชุด 
   3.3  ผู้เข้าแข่งขันจับฉลากล าดับที่การแข่งขัน 
    3.4  ผู้เข้าแข่งขันจับฉลากข่าวที่จะอ่าน  ให้เวลาเตรียมตัว  5  นาที  
 3.5 เวลาในการอ่านให้คณะกรรมการก าหนดตามความเหมาะสม 
 4.  เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน   
      4.1  อักขรวิธี (อ่านผิด  1  ครัง้ หัก  2 คะแนน)  40   คะแนน 
  1) ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์การออกเสียง   
  2) การออกเสียง /ร/, /ล/     
  3) การออกเสียงค าควบกล้ า    
  4) การออกเสียงตรงค า       
 4.2 ลีลาการน าเสนอ     20   คะแนน 
  1) วรรคตอน      
  2) จังหวะและน้ าหนักค าและความ    
  3) การรักษาความในบท     
  4) ความเหมาะสมกับเนื้อหา    
 4.3 ความชัดเจน      20   คะแนน 
  1) การออกเสียงค า 

2) ไม่มีเสียงสอดแทรก (เสียงลมที่พ่นออกมาทางจมูก/ปาก หรือเสียงที่เกิดจากความบกพร่อง
ของอวัยวะประดิษฐ์เสียง)    

           4.4  เสียง      10   คะแนน 
  1) ลักษณะโดยธรรมชาติและคุณภาพเสียง   
  2) การเปล่งเสียง (ระดับเสียง) 
     4.5  บุคลิกภาพ  ความสง่างาม  ความม่ันใจ   10  คะแนน  

5. เกณฑ์การตัดสิน 
  ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
 ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
 6. คณะกรรมการการแข่งขัน  ระดับชั้นละ  3 – 5 คน   
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  6.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6.2  ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
  6.3 อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

ข้อควรค านึง   
  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
  -  กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท าการสอน 
  -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 

สถานที่ท าการแข่งขัน 
    ควรใช้สถานที่ ที่มีเวที ในการด าเนินการแข่งขัน 

7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
7.1 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดล าดับที่ 1 จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ 
7.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 1 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตาม ล าดับข้อของ

เกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้
ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี:เทคโนโลยีการสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

1) การจัดท า Home Page  
1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน      
ระดับชั้น  ม.1 – ม.3  และ  ม.4 – ม.6 (บกพร่องทางร่างกายฯ) 
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน       
2.1  ประเภทประเภทเดี่ยว   

 3. วิธีการด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1  ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน   พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้าก่อนวัน แข่งขันอย่างน้อย  

10 วัน 
  3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน และชื่อครูผู้ฝึกสอน(รายชื่อต้องตรงกับข้อ 1)  ต่อ
กรรมการตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขันพร้อมรายชื่อ  จ านวน 2 ชุด 
  3.3  ผู้เข้าแข่งขันใช้เทคนิคใดก็ได้ตามความถนัด โดยเครื่องที่เตรียมไว้ให้จะมีซอฟต์แวร์ติดตั้งไว้ให้ดังนี้ 

- Windows XP  
- EditPlus 3.0 
- Adobe Dreamweaver CS3  หรือ  Macromedia Dreamweaver 8 
- Adobe Flash CS3 หรือ Macromedia Flash 8 
- Adobe Photoshop CS 
- หากผู้เข้าแข่งขันต้องการใช้เทคนิคท่ีนอกเหนือจากนี้ให้เตรียมแผ่นโปรแกรมมาติดตั้งเองในวันแข่งขัน 

 3.4  สื่อ  ใช้คอมพิวเตอร์ที่ผู้จัดเตรียมไว้ให้  
 3.5  เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง 

4.  เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนรวม 100 คะแนน โดยแบ่งเป็น 
 4.1 ความน่าสนใจและความสวยงาม  20 คะแนน 
 4.2 การจัดโครงสร้างและการใช้งาน  20 คะแนน 
 4.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   30 คะแนน 

4.4เทคนิคและเทคโนโลยีที่ใช้    30 คะแนน 
5.  เกณฑ์การตัดสิน   

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

ได้ต่ ากว่าร้อยละ  60 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
 
6.   คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 

  6.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6.2  ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
  6.3  อื่นๆ ตามความเหมาะสม 

7.  การเข้าแข่งขันระดับชาติ 
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       7.1   ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดล าดับที่  1   จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันใน  
ระดับชาติ 

7.2   ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน มากกว่า 1 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อของ
เกณฑ์การให้คะแนน เช่นมีผู้ได้คะแนนที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ
แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน  ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป  กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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2)โปรแกรม  Power  Point 
1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน      
ระดับชั้น  ม.1 – ม.3  ระดับชั้น  ม.4 – ม.6 (บกพร่องทางร่างกายฯ) 
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน       
2.1  ประเภทประเภทเดี่ยว   

 3.  วิธีการด าเนินการ 
  3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้าก่อนวันแข่งขันอย่างน้อย  10 
วัน 
  3.2 ให้ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  และชื่อครูผู้ฝึกสอน ( รายชื่อต้องตรงกับข้อ 1 )  ต่อกรรมการตัดสิน
กิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขันพร้อมรายชื่อ  จ านวน 2 ชุด 
 3.3  การแข่งขันให้ใช้โปรแกรม  Microsoft  Power  Point  XP/2003 
 3.4  รูปแบบการแข่งขัน  ผู้เข้าแข่งขันใช้รูปภาพและเนื้อหาที่คณะกรรมการเตรียมตามหัวข้อที่ก าหนด
เท่านั้นโดยน าเสนอผ่าน Power  Point  ระหว่าง 6 – 8  สไลด์    
  - ระดับชั้น ม. 1-3   เรื่อง “โรงเรียนของฉัน” 
  - ระดับชั้น ม.4-6     เรื่อง “จังหวัดของฉัน” 
 3.5  สื่อ  ใช้คอมพิวเตอร์ที่ผู้จัดเตรียมไว้ให้ 
 3.6  เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน  60  นาที 
 4.  เกณฑ์การให้คะแนน   (จ านวน  100  คะแนน) 
 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 

4.7  ความถูกต้องสมบูรณ์   10  คะแนน 
5.  เกณฑ์การตัดสิน  

ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ได้ต่ ากว่าร้อยละ  60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 

 6.   คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 
 6.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6.2  ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 6.3  อื่นๆ ตามความเหมาะสม 

7.  การเข้าแข่งขันระดับชาติ 
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7.1   ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดล าดับที่  1  จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ 
7.2   ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน มากกว่า 1 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อของ

เกณฑ์การให้คะแนน เช่นมีผู้ได้คะแนนที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนน       ข้อที่2 มากกว่าถือเป็นผู้
ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน  ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป  กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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3)โปรแกรม  Paint 
1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน      
ระดับชั้น  ม.1 – ม.3 , ม.4 – ม.6 (บกพร่องทางร่างกาย) 
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน       
2.1  ประเภทประเภทเดี่ยว  

 3.  วิธีการด าเนินการ 
   3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ต่อ 1 ระดับชั้น       ล่วงหน้าก่อนวัน
แข่งขันอย่างน้อย  10 วัน 
 3.2 ให้ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน และชื่อครูผู้ฝึกสอน (รายชื่อต้องตรงกับข้อ1)ต่อกรรมการตัดสิน     กิจกรรม
ก่อนเริ่มการแข่งขันพร้อมรายชื่อ  จ านวน 2 ชุด 
 3.3  ให้นักเรียนวาดภาพตามหัวข้อที่ก าหนด 
  - ระดับชั้น ม. 1-3  เรื่อง “โรงเรียนของฉัน” 
  - ระดับชั้น ม.4-6   บกพร่องทางร่างกาย เรื่อง “จังหวัดของฉัน”  
          3.4  ไม่ให้น าภาพวาด (Clip  art)  ที่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ประกอบผลงาน 
 3.5  สื่อ  ใช้คอมพิวเตอร์ที่ผู้จัดเตรียมไว้ให้ 
 3.6  เวลาในการแข่งขัน  60  นาที  
 4.  เกณฑ์การให้คะแนน  (จ านวน  100  คะแนน) 
 4.1   ความสวยงาม     30  คะแนน 
 4.2   การจัดองค์ประกอบของภาพ   20  คะแน 
 4.3   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    20  คะแนน 
 4.4   ความส าเร็จของผลงาน    10  คะแนน 
 4.5   สื่อความหมายได้ชัดเจนสอดคล้องกับหัวเรื่อง 20  คะแนน 
 5.  เกณฑ์การตัดสิน   

ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

ได้ต่ ากว่าร้อยละ  60ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 

 6.   คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 
 6.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6.2  ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 6.3  อื่นๆ  ตามความเหมาะสม 

7.  การเข้าแข่งขันระดับชาติ 
       7.1   ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ล าดับที่1จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทน เข้าแข่งขันใน  ระดับชาติ 
           7.2   ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน มากกว่า 1 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อของ
เกณฑ์การให้คะแนน เช่นมีผู้ได้คะแนนที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่2 มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ
แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน  ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป  กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี : งานอาชีพ 
 

1) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ 
1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน      
ระดับชั้น  ม.1 – ม.3 และ ม.4 – ม.6 (บกพร่องทางร่างกายฯ) 
2.ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน      
2.1  ประเภทเป็นทีมๆ ละ 3 คน   
3.วิธีด าเนินการแข่งขัน 

     3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ตั้งชื่อทีม พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ต่อ 1 ช่วงชั้นล่วงหน้าก่อน
วันแข่งขันอย่างน้อย  10 วัน 
 3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและชื่อครูผู้ฝึกสอน (รายชื่อต้องตรงกับข้อ1)  ต่อ
กรรมการตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขันพร้อมรายชื่อ  จ านวน 2 ชุด 
       3.3 การเตรียมวัสดุ / อุปกรณ์ 
  3.3.1  วัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้ผู้แข่งขันจัดเตรียมมาให้พร้อม 
  3.3.2  ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขัน  เจาะ  ตัด  ตกแต่งวัสดุที่จะน ามาใช้ประดิษฐ์ก่อนการแข่งขัน 
  3.3.3  ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ไม่จ ากัดชนิด  รูปแบบอิสระ 
  3.3.4  ประดิษฐ์งานเป็นของใช้ 
        3.3.5  ให้แสดงราคาทุนและราคาจ าหน่ายไว้ที่โต๊ะแข่งขัน 
  3.3.6  ส่งใบงานแสดงขั้นตอนการปฏิบัติ 
          3.4  ติดป้ายชื่อ – สกุล  โรงเรียน  อ าเภอ  สพท.  ของผู้เข้าแข่งขัน  เขียนตัวบรรจงชัดเจน  และจัด
แสดงผลงานในที่ที่เตรียมไว้ 
          3.5   เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน  3   ชั่วโมง 

4.   เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน 
 4.1   การเตรียมงาน      20  คะแนน 
  4.1.1  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์   10   คะแนน 

4.1.2  การวางแผนการท างานล่วงหน้า  10   คะแนน 
   -  มีใบงานแสดงขั้นตอนการปฏิบัติ           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  ความสะอาดบริเวณท่ีปฏิบัติงาน   5   คะแนน 
4.2.5  การใช้และการเก็บอุปกรณ์    5   คะแนน 

4.3   ผลงาน    40  คะแนน 
   4.3.1  ความประณีต   คงทน   สวยงาม 10   คะแนน 
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4.3.2  ความคิดสร้างสรรค์  15   คะแนน 
4.3.3  ประโยชน์การใช้งาน  10   คะแนน 
4.3.4  ผลงานถูกต้องตามข้ันตอนในใบงาน   5   คะแนน 

 5.  เกณฑ์การตัดสิน   
ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

ได้ต่ ากว่าร้อยละ  60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 

 6.   คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 
 6.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6.2  ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 6.3  อื่นๆตามความเหมาะสม 

7.  การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
7.1   ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ล าดับที่ 1 จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ 

         7.2   ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน มากกว่า 1 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อของ
เกณฑ์การให้คะแนน เช่นมีผู้ได้คะแนนที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนน  ข้อที่2 มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ
แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป  กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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2)การแข่งขันการท าน้ าพริกผักสด (เคร่ืองเคียง) 
        1. ระดับช้ันของผู้เข้าแข่งขัน         

ระดับชั้น ม. 1-3  และ ม. 4-6   (บกพร่องทางร่างกายฯ) 
2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน      
2.1  ประเภทเป็นทีมๆละ 3 คน   

         3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1  ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  ตั้งชื่อทีม พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้าก่อนวัน แข่งขัน

อย่างน้อย  10 วัน 
  3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน และชื่อครูผู้ฝึกสอน (รายชื่อต้องตรงกับ   ข้อ1)  ต่อ
กรรมการตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขันพร้อมรายชื่อ  จ านวน 3 ชุด 
 3.3  จัดท าการท าน้ าพริกผักสด   

3.4  ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์และเครื่องปรุงทุกอย่างมาเอง 
3.5  จัดท าแผ่นพับสูตรอาหารและวิธีการท า  

 3.6  ปฏิบัติในเวลาทุกข้ันตอน 
 3.7   อุปกรณ์ท่ีคณะกรรมการจัดให้ ได้แก่ โต๊ะวางผลงานนักเรียน 
 3.8   ตกแต่งผลงานจัดโชว์ 1 ชุด  และส าหรับกรรมการ 1 ชุด 
 3.9   ติดป้ายชื่อ – สกุล  โรงเรียน อ าเภอ จังหวัด  ของผู้เข้าแข่งขัน  เขียนตัวบรรจงชัดเจน และจัด
แสดงผลงานในที่ที่เตรียมไว้ 

3.10   ใช้เวลาในการปฏิบัติงาน  2 ชั่วโมง 
        4. เกณฑ์การให้คะแนน    คะแนนรวม   100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 

4.1  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ได้ถูกต้องเหมาะสม   10 คะแนน 
4.2  ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอน   10 คะแนน 
4.3  ความร่วมมือในการท างานในหมู่คณะ   10 คะแนน 
4.4 รสชาดอาหาร     20 คะแนน  
4.5  การจัดอาหาร     20 คะแนน 

  -  ความเหมาะสม    5  คะแนน 
  -  ความสวยงาม     5  คะแนน 
  -  ความคิดสร้างสรรค์    10 คะแนน 

4.6   การจัดเก็บท าความสะอาด    10 คะแนน 
4.7   ความประหยัด      10 คะแนน 
4.8   การแต่งกายผู้เข้าแข่งขัน         5  คะแนน 
4.9   เสร็จทันเวลาที่ก าหนด         5  คะแนน  
 
5.เกณฑ์การตัดสิน   

ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

ได้ต่ ากว่าร้อยละ  60 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
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 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
 6.   คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 
 6.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6.2  โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
 6.3  อื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
 7.   การเข้าแข่งขันระดับชาติ 
 7.1 ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด ล าดับที่ 1 จากการแข่งขันระดับภาคได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ 
 7.2 ในกรณีที่มีทีมผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน มากกว่า 1 ทีม ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อ
ของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ทีมใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่า
ถือเป็นผู้ชนะ ถ้าข้อที่ 2 เท่ากันให้ดูคะแนนในล าดับถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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3) การแข่งขันท าอาหารคาว (ส้มต า) 
1. ระดับช้ันของผู้เข้าแข่งขัน         
ระดับชั้น ม.1 – ม.3  และ ม.4 – ม.6   (บกพร่องทางร่างกายฯ) 
2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน      
2.1  ประเภทเป็นทีมๆละ 3 คน   
3. วิธีด าเนินงาน 
3.1  ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ตั้งชื่อทีม  พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้าก่อนวัน แข่งขัน

อย่างน้อย  10 วัน 
3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน และชื่อครูผู้ฝึกสอน(รายชื่อต้องตรงกับข้อ 1)  ต่อ

กรรมการตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขันพร้อมรายชื่อ  จ านวน 2 ชุด 
 3.3  จัดท าอาหารคาว (ส้มต า)   

3.4  ให้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องปรุงในการปฏิบัติงานมาให้พร้อมก่อนการแข่งขัน 
 3.5  ปฏิบัติในเวลาทุกข้ันตอน 
 3.6  ไม่อนุญาตให้ ปอก สับมะละกอ หรือจัดตกแต่งใด ๆ มาก่อนที่จะเริ่มท าการแข่งขัน 
 3.7   เตรียมผลงานจัดโชว์ 1 ชุด  และส าหรับกรรมการ 1 ชุด 

3.8   ติดป้ายชื่อ – สกุล  โรงเรียน  อ าเภอ  สพท.  ของผู้เข้าแข่งขัน  เขียนตัวบรรจงชัดเจน และจัด
แสดงผลงานในที่ที่เตรียมไว้ 

3.9   ใช้เวลาในการปฏิบัติงาน  3 ชั่วโมง 
4.  เกณฑ์การให้คะแนน     (100 คะแนน ) 
4.1  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ได้ถูกต้องเหมาะสม  10 คะแนน 
4.2  ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอน  10 คะแนน 
4.3  ความร่วมมือในการท างานในหมู่คณะ  10 คะแนน 
4.4  รสชาดอาหาร    20 คะแนน  
4.5  การจัดอาหาร    20 คะแนน  

  -  ความเหมาะสม   5  คะแนน 
  -  ความสวยงาม    5 คะแนน 
  -  ความคิดสร้างสรรค์  10 คะแนน 

4.6   การจัดเก็บท าความสะอาด   10 คะแนน 
4.7   ความประหยัด    10 คะแนน 
4.8   การแต่งกายผู้เข้าแข่งขัน    5 คะแนน 
4.9   เสร็จทันเวลาที่ก าหนด    5 คะแนน  
 
 
5.เกณฑ์การตัดสิน   

ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

ได้ต่ ากว่าร้อยละ  60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
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การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
 6.   คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 
  6.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6.2  ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
  6.3  อื่นๆ  ตามความเหมาะสม 
 7.  การเข้าแข่งขันระดับชาติ 

7.1   ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดล าดับที่  1  จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ 
7.2   ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน มากกว่า 1 คนให้พิจารณาล าดับที่ตาม ล าดับข้อของ

เกณฑ์การให้คะแนน เช่นมีผู้ได้คะแนนที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนน    ข้อที่2 มากกว่าถือเป็นผู้
ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากันให้ดูคะแนนในข้อถัดไป  กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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4) การแข่งขันงานแกะสลักผัก/ผลไม ้
1. ระดับช้ันของผู้เข้าแข่งขัน       
ระดับชั้น ป.4 – ป.6   ม. 1 – ม.3   ม. 4 – ม.6   (บกพร่องทางร่างกายฯ) 
2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน      
2.1  ประเภทเป็นทีมๆละ 3 คน   
3.  วิธีการด าเนินงาน 

 3.1 ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันพร้อมครูผู้ฝึกสอน 2 คน  ต่อ 1 ช่วงชั้น  ลว่งหน้าก่อนวันแข่งขันอย่างน้อย  10 
วัน 
 3.2 ให้ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  และชื่อครูผู้ฝึกสอน (รายชื่อต้องตรงกับข้อ 1) ต่อกรรมการ 
ตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขันพร้อมรายชื่อ  จ านวน 2 ชุด 
 3.3  ให้ผู้เข้าแข่งขันแกะสลักผัก / ผลไม้ แล้วน าผลงานที่ส าเร็จจัดเป็นรูปทรงต่าง ๆ  
 3.4  ให้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมาให้พร้อมก่อนการแข่งขัน 
 3.5  ไม่อนุญาตให้ ตัด เกลา ตกแต่งรูปทรงใด ๆ มาก่อนที่จะท าการแข่งขัน 
 3.6  เครื่องมือที่ใช้ในการแกะสลักต้องไม่เป็นเครื่องมือที่ใช้แกะส าเร็จรูป เช่น มีดที่ใช้หั่นแล้วออกมาเป็น
ลวดลายต่าง ๆ โดยที่ไม่ได้แกะสลักด้วยตนเอง 

3.7  วัตถุดิบที่ใช้ในการแกะสลักคือ  ผักและผลไม้กรรมการกลางจะเป็นผู้จัดเตรียมให้ 
3.8  เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน  3  ชั่วโมง 
4.  เกณฑ์การให้คะแนน (100  คะแนน) 

  1. การเตรียมวัสดุและเครื่องมือถูกต้องตามที่ก าหนด   5   คะแนน 
  2. ปฏิบัติถูกต้องตามข้ันตอน   15   คะแนน 
  3. รูปทรงเหมาะสม    15   คะแนน 
  4.  ความประณีต เรียบร้อย สวยงาม  20   คะแนน 
  5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   15  คะแนน 
  6. ความประหยัด     10  คะแนน 
  7. การจัดเก็บท าความสะอาด   10  คะแนน 
  8. เสร็จทันเวลา     10  คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน   
ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

ได้ต่ ากว่าร้อยละ  60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
 

 6.   คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 
  6.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6.2  ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
  6.3 อ่ืนๆ  ตามความเหมาะสม 
 7.  การเข้าแข่งขันระดับชาติ 



 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)  หน้าหน้า  36 

 

7.1   ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดล าดับที่ 1 จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ 
          7.2   ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน มากกว่า 1 คน ให้พิจารณาล าดับที่     
ตามล าดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่นมีผู้ได้คะแนนที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนน  ข้อที่2 
มากกว่าถือเป็นผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป  กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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5) การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย 
1. ระดับช้ันของผู้เข้าแข่งขัน 
ระดับชั้น ป.4 – ป.6   ม. 1 – ม.3   ม. 4 – ม.6   (บกพร่องทางร่างกายฯ)       
2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน      
2.1  ประเภทเป็นทีมๆละ  

 3.  วิธีการด าเนินงาน 
 3.1 ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันพร้อมครูผู้ฝึกสอน 2 คน  ต่อ 1 ช่วงชั้น  ลว่งหน้าก่อนวันแข่งขัน  อย่างน้อย  
10 วัน 

3.2 ให้ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  และชื่อครูผู้ฝึกสอน (รายชื่อต้องตรงกับข้อ 1) ต่อกรรมการตัดสินกิจกรรม
ก่อนเริ่มการแข่งขันพร้อมรายชื่อ  จ านวน 2 ชุด 

3.3  ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์ส าหรับการร้อยมาลัยดอกไม้สดมาเอง  เตรียมให้ พร้อมก่อน
การแข่งขันความยาวระหว่าง 14-15 นิ้ว ไม่รวมโบว์ (โบว์สามารถเตรียมล่วงหน้าได้  ตัวมาลัยและส่วนประกอบ
ของตัวมาลัยต้องท าด้วยดอกไม้สดและวัสดุธรรมชาติเท่านั้น  
 3.3  ใช้ดอกไม้สดตามความเหมาะสม  ไม่จ ากัดรูปแบบในการท า 

3.4  วัสดุทุกชนิดให้น ามาจัด  ตกแต่งในวันแข่งขัน  ใช้วัสดุธรรมชาติ  ไม่อนุญาตให้ตัดตกแต่งกลีบหรือ
ส่วนประกอบอ่ืน ๆ มาก่อนการแข่งขัน  ยกเว้นดอกรักหรือดอกพุด 
 3.5  ไม่ใช้โฟม  พลาสติก  เส้นลวดเป็นองค์ประกอบ 
 3.6  น าผลงานที่ส าเร็จบรรจุลงในถุงพลาสติก  ติดป้ายชื่อ – สกุล  โรงเรียน  อ าเภอ  สพท. ของผู้เข้า
แข่งขัน  เขียนตัวบรรจงชัดเจน  แล้วน าไปจัดแสดงผลงานในที่ที่จัดเตรียมไว้ 

3.7  ใช้เวลาปฏิบัติงานภายใน  3  ชั่วโมง 
4.  เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน) 

 4.1 ความพร้อมในการจัดเตรียมวัสดุ เครื่องมือ  10   คะแนน 
 4.2 ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอน   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 าความสะอาดสถานที่    10   คะแนน 
 4.8  เสร็จทันเวลา     10   คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน  
ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 

ได้ต่ ากวา่ร้อยละ  60 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
      การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 

6.   คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 
 6.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6.2  ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
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 6.3  อื่นๆ 
7.  การเข้าแข่งขันระดับชาติ 

       7.1   ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดล าดับที่  1  จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันใน  ระดับชาติ 
7.2   ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน มากกว่า 1 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตาม ล าดับข้อของ

เกณฑ์การให้คะแนน เช่นมีผู้ได้คะแนนที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ
แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากันให้ดูคะแนนในข้อถัดไปกรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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6) การแข่งขันจัดดอกไมส้ด (ทรงสงู) 
1. ระดับช้ันของผู้เข้าแข่งขัน       
ไม่ก าหนดระดับชั้น   (บกพร่องทางร่างกายฯ) 
2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน      
2.1  ประเภทเป็นทีม  ทีมละ 3 คน 

      3.   วิธีการด าเนินงาน 
   3.1 ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ตั้งชื่อทีมพร้อมครูฝึกสอน 1คน ก่อนวันแข่งขันอย่างน้อย 10  วัน   

3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและชื่อครูผู้ฝึกสอน(รายชื่อต้องตรงกับข้อ1)  
   3.3 ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดดอกไม้สด (ทรงสูง)  แล้วน าผลงานที่ส าเร็จน าเสนอผลงานต่อกรรมการตัดสิน 

3.4  สื่อ-อุปกรณ์ 
-  วัสดุที่ใช้ในการแข่งขัน   ดอกไม้  แจกัน  อื่นๆ  ให้ผู้แข่งขันจัดหาเอง 
-  ดอกไม้ให้ใช้เฉพาะดอกมัม  ดอกเยียเบียร่า  ดอกมัดท่อน  ดอกเบญจมาศ   ดอกกุหลาบ  ดอกคัตเตอร์  

ดอกหน้าวัว  ส่วนใบไม้ที่ใช้ประกอบตกแต่งให้ผู้เข้า  แข่งขันพิจารณาตามความ  เหมาะสม 
3.5 ให้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมาให้พร้อมก่อนการแข่งขัน 
3.6 ไม่อนุญาตให้  ตกแต่งอุปกรณ์เสริมมาก่อนที่จะท าการแข่งขัน  
3.7  เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน  3  ชั่วโมง 

      4.  เกณฑ์การให้คะแนน 
 4.1 ความพร้อมในการจัดเตรียมวัสดุ เครื่องมือ  10   คะแนน 
 4.2 ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอน   10   คะแนน 
 4.3 ความประหยัด     10   คะแนน 
 4.4 สีสัน รูปทรงสวยงาม     20   คะแนน 
 4.5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    10   คะแนน 
 4.6 ผลงานประณีต สวยงาม เรียบร้อย   20   คะแนน 
 4.7 การท าความสะอาดสถานที่    10   คะแนน 
 4.8  เสร็จทันเวลา     10   คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน   
ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

ได้ต่ ากว่าร้อยละ  60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
      การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด  
 
 

6.   คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 
 6.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6.2  ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 6.3  อื่น ๆ 
 7.  การเข้าแข่งขันระดับชาติ 
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       7.1   ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดล าดับที่  1  จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทน  เข้าแข่งขันใน  
ระดับชาติ 
         7.2   ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน มากกว่า 1 คน ให้พิจารณาล าดับที่     
ตามล าดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่นมีผู้ได้คะแนนที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 
มากกว่าถือเป็นผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน  ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป  กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธี จับฉลาก 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

1) การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) 
 1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน   

ระดับชั้น  ป.4 – ป.6  ม. 1 – ม.3 และ ม. 4 – ม. 6 (บกพร่องทางร่างกายฯ) 
       2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน      

  ประเภทเดี่ยว 
       3.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  ตั้งชื่อทีม พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้าก่อนวันแข่งขัน
อย่างน้อย  10 วัน 
 3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  และชื่อครูผู้ฝึกสอน(รายชื่อต้องตรงกับ ข้อ1)   ต่อ
กรรมการตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขันพร้อมรายชื่อ  จ านวน 3 ชุด 
 3.3 ให้คณะกรรมการตัดสินเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน 

- ระดับชั้น ป.4-6 กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 11x15 นิ้ว 
  - ระดับชั้น ม.1-3 กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 11x15 นิ้ว 
  - ระดับชั้น ม.4-6 กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 15x22 นิ้ว 
 3.4 ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมสีที่จะใช้แข่งขันและอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง 
 3.5  หัวข้อในการวาดภาพ  
  - ระดับชั้น ป.4-ป. 6 เรื่อง “ประเทศไทยที่รัก” 
  - ระดับชั้น ม.1-ม.3 เรื่อง “ประชาธิปไตยของฉัน” 
  - ระดับชั้น ม.4-ม.6 เรื่อง “ชว่ยกันลดภาวะโลกร้อน” 
 3.7  เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน  3  ชั่วโมง  
 4.  เกณฑ์การให้คะแนน   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.เกณฑ์การตัดสิน   
ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
 

ได้ต่ ากว่าร้อยละ 60ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
 6.   คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 
 6.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6.2  โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
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 6.3  อื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
 7.   การเข้าแข่งขันระดับชาติ 
 7.1 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ล าดับที่ 1 จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ 
 7.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน มากกว่า 1 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อของ
เกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้
ชนะ ถ้าข้อที่ 2 เท่ากันให้ดูคะแนนในล าดับถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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2) วาดภาพระบาย (สีโปสเตอร์) 
 1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน   
ระดับชั้น  ป. 4 - ป. 6 (บกพร่องทางร่างกายฯ) 
ระดับชั้น  ม. 1 – ม. 3 และ ม. 4 – ม. 6 (บกพร่องทางร่างกายฯ) 

     2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน      
2.1  ประเภทเดี่ยว 

       3.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  ตั้งชื่อทีม พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้าก่อนวันแข่งขัน
อย่างน้อย  10 วัน 
 3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  และชื่อครูผู้ฝึกสอน(รายชื่อต้องตรงกับ ข้อ1)   ต่อ
กรรมการตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขันพร้อมรายชื่อ  จ านวน 3 ชุด 
 3.3  ให้คณะกรรมการตัดสินเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน 

- ระดับชั้น ป.4-6 กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 11x15 นิ้ว 
- ระดับชั้น ม.1-3 กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 11x15 นิ้ว 

  - ระดบัชั้น ม.4-6 กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 15x22 นิ้ว 
 3.4  ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมสีที่จะใช้แข่งขันและอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง 
 3.5  หัวข้อในการวาดภาพ  
        บกพร่องทางร่างกาย (สีโปสเตอร์) 
  - ระดับชั้น ป.4-ป. 6 เรื่อง “หมู่บ้านน้ าใจ” 
  - ระดับชั้น ม.1-ม.3 เรื่อง “สิ่งแวดล้อมน่าอยู่” 
  - ระดับชั้น ม.4-ม.6 เรื่อง “ตามรอยพ่อ...อยู่อย่างพอเพียง 
 3.6  เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน  3  ชั่วโมง  
 4.  เกณฑ์การให้คะแนน   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.เกณฑ์การตัดสิน   
ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

ได้ต่ ากว่าร้อยละ  60 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
 6.   คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 
 6.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6.2  โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
 6.3  อื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
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 7.   การเข้าแข่งขันระดับชาติ 
 7.1 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ล าดับที่ 1 จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ 
 7.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน มากกว่า 1 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อของ
เกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้
ชนะ ถ้าข้อที่ 2 เท่ากันให้ดูคะแนนในล าดับถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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3) การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 
1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน   
ระดับชั้น  ม. 1 – ม. 3 และ ม. 4 – ม.6 (บกพร่องทางร่างกายฯ) 

  2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน      
2.1  ประเภทเดี่ยว 
3.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน   

          3.1 ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันพร้อมครูฝึกสอน 1 คน ต่อ 1 ระดับ ล่วงหน้าก่อนวันแข่งขัน  
อย่างน้อย 10  วัน   

3.2 ให้แต่ละโรงเรียนที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและชื่อครูผู้ฝึกสอน (รายชื่อต้องตรงกับข้อ1) ต่อ
กรรมการตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขัน  จ านวน 3 ชุด 
 3.3 ให้คณะกรรมการจัดเตรียมกระดาษท่ีใช้ในการแข่งขัน   
  -  ระดับชั้น ม. 1-3   กระดาษ  100  ปอนด์  ขนาด 11x15  นิ้ว  ใช้ดินสอ HB 
  -  ระดับชั้น ม. 4-6   กระดาษ  100  ปอนด์  ขนาด 15x22  นิ้ว  ใช้ดินสอ HB 
 3.4  หัวข้อในการวาดภาพ  
  - ระดับชั้น ม.1-3 วาดภาพลายเส้นแบบมีแสงเงา  
   บกพร่องทางร่างกาย “ลายเส้นรูปทรงเลขาคณิต ตามแบบที่ก าหนด”คณะกรรมการเป็นผู้
เตรียมหุ่นนิ่ง(แบบ) 
  - ระดับชั้น ม.4-6 วาดภาพ ลายเส้นแบบมีแสงเงา คณะกรรมการเป็นผู้เตรียมหุ่นนิ่ง(แบบ) 
  บกพร่องทางร่างกาย “ลายเสน้อิสระ  ตามหัวข้อที่ก าหนด”คณะกรรมการเป็นผู้เตรียมหุ่นนิ่ง 
 
  3.5  ไม่อนุญาตให้น าต้นฉบับขึ้นมาดูในวันแข่งขัน 
  3.6  เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน  3 ชั่วโมง 

4.  เกณฑ์การให้คะแนน   คะแนนรวม   100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
 4.1  ความคิดสร้างสรรค์    30 คะแนน 
 4.2  การจัดภาพ/องค์ประกอบ   30 คะแนน 
 4.3  เรื่องราว/สื่อความหมาย   20 คะแนน 
 4.4  ความประณีต สวยงาม   20 คะแนน 
 5.  เกณฑ์การตัดสิน   

ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

ได้ต่ ากว่าร้อยละ 60ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
 6.   คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3 - 5  คน 
  6.1 โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
  6.2  โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
  6.3  อื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
 7.   การเข้าแข่งขันระดับชาติ 
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 7.1 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ล าดับที่ 1 จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ 
 7.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน มากกว่า 1 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อของ
เกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้
ชนะ ถ้าข้อที่ 2 เท่ากันให้ดูคะแนนในล าดับถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้ วิธีจับ 
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4) ร้องเพลงไทยลกูทุ่ง 
1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน   
ระดับชั้น  ป.1-6  ม.1-3 ม.4-6 (บกพร่องทางร่างกายฯ) 

    2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน      
2.1  ประเภทเดี่ยว 

        3.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.1 ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันพร้อมครูฝึกสอน 1 คน ต่อ 1 ระดับล่วงหน้าก่อนวันแข่งขัน 
อย่างน้อย 10  วัน   

3.2 ให้แต่ละโรงเรียนที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและชื่อครูผู้ฝึกสอน (รายชื่อต้องตรง  กับข้อ1) ต่อ
กรรมการตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขัน  จ านวน 3 ชุด 

3.3   พิจารณาเทคนิคการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
  -   น้ าเสียง  ความไพเราะของเสียง  
  -   การออกเสียงอักขระที่ถูกต้องและชัดเจน 
  -    จังหวะ และท านอง 
  -    บุคลิกภาพและการถ่ายทอดอารมณ์เพลง 
  -    การแต่งกายสอดคล้องกับเนื้อหาของเพลง   

4.  เกณฑ์การให้คะแนน      คะแนนรวม   100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
  4.1  เสียงร้อง น้ าเสียง ความไพเราะของเสียง 20 คะแนน 
  4.2  ภาษาอักขระถูกต้อง    20 คะแนน 
  4.3  จังหวะท านองถูกต้อง   20 คะแนน 
  4.4  เทคนิคการขับร้อง    20 คะแนน 
  4.5  บุคลิกภาพ การถ่ายทอดอารมณ์เพลงต่อผู้ฟัง 20 คะแนน 

5.เกณฑ์การตัดสิน   
ร้อยละ 80-100 ไดร้ับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

ได้ต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
 6.   คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 
  6.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6.2  โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
  6.3  อื่น ๆ  ตามความเหมาะสม 
 

7.   การเข้าแข่งขันระดับชาติ 
 7.1 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ล าดับที่ 1 จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ 
 7.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน มากกว่า 1 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อของ
เกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนน    ข้อที่ 2 มากกว่าถือ
เป็นผู้ชนะ ถ้าข้อที่ 2 เท่ากันให้ดูคะแนนในล าดับถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้ วิธีจับฉลาก  
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5) การแข่งขันร าไทยประจ าภาค 
 1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน   

ไม่ก าหนดระดับชั้น  (บกพร่องทางร่างกายฯ) 
    2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน      

2.1  ประเภททีม ๆ ละ 5 คน 
       3.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

3.1 ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันพร้อมครูฝึกสอน 1 คน ต่อ 1 ระดับ ล่วงหน้าก่อนวันแข่งขัน   
อย่างน้อย 10  วัน   
   3.2 ให้แต่ละโรงเรียนที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและชื่อครูผู้ฝึกสอน (รายชื่อต้องตรงกับข้อ1) ต่อ
กรรมการตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขัน  จ านวน 3 ชุด 
 3.3   ให้แต่ละทีมเตรียมเพลงมาเองและควบคุมเสียงดนตรีเอง 
 3.4   ความยาวไม่เกิน  15  นาที  
          4.  เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนรวม   100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
 4.1  ลีลาท่าร าสวยงามและการเชื่อมท่าร า  20 คะแนน 
 4.2  ท่าร ามีจังหวะกลมกลืนกับจังหวะเพลง  20 คะแนน 
 4.3  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    20 คะแนน 
 4.4  ความพร้อมเพรียง    20 คะแนน 
 4.5  การแต่งกายเหมาะสม    10 คะแนน 
 4.6  ใช้เวลาตามความเหมาะสม   10 คะแนน 

5.เกณฑ์การตัดสิน   
ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

ได้ต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
 6.   คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 
 6.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6.2  โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
 6.3  อื่น ๆ  ตามความเหมาะสม 
  7.   การเข้าแข่งขันระดับชาติ 
 7.1 ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด ล าดับที่ 1 จากการแข่งขันระดับภาคได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ 
 7.2 ในกรณีที่มีทีมผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน มากกว่า 1 ทีม ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อ
ของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ทีมใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่า
ถือเป็นผู้ชนะ ถ้าข้อที่ 2 เท่ากันให้ดูคะแนนในล าดับถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 
 

1) การแข่งขันแอโรบิครถเข็น 
 1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน     

 ไม่ก าหนดระดับชั้น 
 2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน       
 2.1  แข่งขันเป็นทีม ๆ ละ 8 คน จะเป็นชายหรือหญิงหรือผสมก็ได้  (บกพร่องทางร่างกายฯ)    

3.  วิธีด าเนินการ 
 3.1  ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขันจะเป็นชายหรือหญิงหรือผสมก็ได้ พร้อมชื่อครู ผู้ฝึกสอน 
ทีมละ 2 คน 
 3.2    ให้แต่ละทีมท่ีเข้าแข่งขันส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและชื่อครูผู้ฝึกสอน (รายชื่อต้องตรงกับข้อ 1) ต่อ
กรรมการตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขันพร้อมรายชื่อ จ านวน 2 ชุด 
 3.3    ให้แต่ละทีมเตรียมอุปกรณ์และเพลงมาเอง 
 3.4    ใช้เวลาในการแข่งขัน 8 – 12  นาที 
 3.5    จับสลากล าดับที่การแสดงก่อน-หลัง พร้อมกับรายงานตัวเข้าแข่งขัน 
 3.6    ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายสากลนิยม ความเหมาะสมกับชุดการแสดง  
 3.7    ติดป้ายชื่อ – สกุล  โรงเรียน  อ าเภอ  สพท.ของผู้เข้าแข่งขันเขียนตัวบรรจงชัดเจน   
          4.  เกณฑ์การให้คะแนน 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 ประโยชน์ที่ได้รับ    20 คะแนน 
  4.3.1  ส่งเสริมการคล่องตัว  ความอ่อนตัว  ความกระฉับกระเฉ่ง   5    คะแนน 
  4.3.2  ท่าทางการเคลื่อนไหวไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือบาดเจ็บ      5   คะแนน 
  4.3.3  เป็นกิจกรรมเสรอมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ        5   คะแนน 
  4.3.4  สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้          5   คะแนน 
 

5. เกณฑ์การตัดสิน   
ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 

ได้ต่ ากว่าร้อยละ  60 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
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      การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
 6. คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 
  6.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6.2  ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
  6.3  อื่นๆ  ตามความเหมาะสม 
          7.  การเข้าแข่งขันระดับชาติ 
       7.1   ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด ล าดับที่ 1 จากการแข่งขันระดับภาคได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน ในระดับชาติ 
           7.2   ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน มากกว่า 1 คน ให้พิจารณาล าดับที่     
ตามล าดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่นมีผู้ได้คะแนนที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนน ข้อที่2 
มากกว่าถือเป็นผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน  ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป  กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อ   ให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

1) การแข่งขันจับคู่ค าศัพท์กับรูปภาพ   
1.  ระดับช้ันของผู้เข้าแข่งขัน  
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3  และระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 
2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน           
ประเภทเดี่ยว  (บกพร่องทางร่างกายฯ) 

 2.1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 1   คน 
2.2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 1   คน 
3.  วิธีการด าเนินการ 
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้าก่อนวันแข่งขัน   

อย่างน้อย  10 วัน  
3.2 ให้ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  และชื่อครูผู้ฝึกสอน (รายชื่อต้องตรงกับข้อ 1) ต่อกรรมการ 

ตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขันพร้อมรายชื่อ  จ านวน 2 ชุด 
3.3  ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันเตรียมปากกา  ดินสอ  ยางลบ  มาเอง   
3.4   หัวข้อการแข่งขัน   
         ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3    หัวข้อ   ผลไม้  สิ่งของในห้องเรียน จ านวน   25  ข้อ 
         ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6    หัวข้อ   สัตว์ ร่างกาย อาหาร จ านวน  จ านวน  25  ข้อ 
3.5  เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน    1  ชั่วโมง 
3.6  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
4. เกณฑ์การแข่งขัน  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  แยกได้เป็นดังนี้      
4.1  ความถูกต้อง   90  คะแนน 

 4.2  ความสะอาดเรียบร้อย  10  คะแนน 
5.  เกณฑ์การตัดสิน   

คณะกรรมการตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 
ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ได้ต่ ากว่าร้อยละ  60 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
 
 
 
6.   คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 

 6.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6.2  โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
 6.3  อื่นๆตามความเหมาะสม 

7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ 
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           7.1 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ล าดับที่ 1 จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันใน ระดับชาติ 
7.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน มากกว่า  1 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับ 

ข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่นมีผู้ได้คะแนนที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็น
ผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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2) การแข่งขันหาความหมายของค าศัพท์จาก Dictionary   
1.  ระดับช้ันของผู้เข้าแข่งขัน  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   (บกพร่องทางร่างกายฯ) 
2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน           
ประเภททีม  (บกพร่องทางร่างกายฯ)  ทีมละ 2  คน   
3.  วิธีการด าเนินการ 
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้าก่อนวันแข่งขัน   

อย่างน้อย  10 วัน  
3.2 ให้ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  และชื่อครูผู้ฝึกสอน (รายชื่อต้องตรงกับข้อ 1 ) ต่อกรรมการตัดสิน 

กิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขันพร้อมรายชื่อ  จ านวน 2 ชุด 
3.3  Dictionary กรรมการจะเตรียมไว้ให้ ส่วนผู้เข้าร่วมแข่งขันให้เตรียมปากกา  ดินสอ ยางลบ   

มาเอง   
3.4   ผู้เข้าแข่งขันหาความหมายของค าศัพท์ที่ก าหนดให้   จ านวน  20  ค า   
3.5  เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน    1  ชั่วโมง 
3.6  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
4. เกณฑ์การแข่งขัน  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  แยกได้เป็นดังนี้      
4.1  ความถูกต้อง   90  คะแนน 

 4.2  ความสะอาดเรียบร้อย  10  คะแนน 
5.  เกณฑ์การตัดสิน   
คณะกรรมการตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 

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

ได้ต่ ากว่าร้อยละ  60 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
6.   คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 

 6.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6.2  โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
 6.3  อื่นๆตามความเหมาะสม 
 
 
 
 

7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ 
7.1  ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดล าดับที่  1 จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันใน ระดับชาติ 
7.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน มากกว่า 1 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อ 

ของเกณฑ์การให้คะแนน เช่นมีผู้ได้คะแนนที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้
ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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3) การแข่งขันเขียนค าศัพท์จากภาพ   
1.  ระดับช้ันของผู้เข้าแข่งขัน  
ระดับประถมศึกษาปีที่  4-6 (บกพร่องทางร่างกายฯ) 
2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน           
ประเภททีม (บกพร่องทางร่างกายฯ)  ทีมละ  2  คน   
3.  วิธีการด าเนินการ 
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้าก่อนวันแข่งขัน   

อย่างน้อย  10 วัน  
3.2 ให้ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  และชื่อครูผู้ฝึกสอน (รายชื่อต้องตรงกับข้อ 1 ) ต่อกรรมการ 

ตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขันพร้อมรายชื่อ  จ านวน 2 ชุด 
3.3  ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันเตรียมปากกา  น้ ายาลบค าผิด  มาเอง   
3.4   หัวข้อการแข่งขัน  ผัก   ผลไม้   อุปกรณ์การเรียน  สัตว์  จ านวน  25  ข้อ 

  3.5  เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน    1  ชั่วโมง 
3.6  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
4. เกณฑ์การแข่งขัน  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  แยกได้เป็นดังนี้      
4.1  ความถูกต้อง   90  คะแนน 

 4.2  ความสะอาดเรียบร้อย  10  คะแนน 
5.  เกณฑ์การตัดสิน   

คณะกรรมการตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 
ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ได้ต่ ากว่าร้อยละ  60 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
6.   คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 

 6.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6.2  โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
 6.3  อื่นๆตามความเหมาะสม 

7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ 
           7.1 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ล าดับที่ 1 จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันใน ระดับชาติ 

7.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน มากกว่า 1 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อ 
ของเกณฑ์การให้คะแนน เช่นมีผู้ได้คะแนนที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้
ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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4) การแขงขันพดูภาษาอังกฤษ  (Impromptu Speech) 
1 คุณสมบัติผูเขาแขงขัน 
1.1 นักเรียนระดับชั้น ป.1-3  
1.2 นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 
1.3 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3  
2 ประเภทและจ านวนผูเขาแขงขัน 
2.1 แขงขันประเภทเดี่ยว 
2.2 จ านวนผเูขาแขงขัน 

1) ระดับชั้น ป.1-3  จ านวน  1 คน  
2) ระดับชั้น ป.4-6  จ านวน  1 คน 
3) ระดับชั้น ม.1-3  จ านวน  1 คน  

3 วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน 
3.1 หัวขอการแขงขันเปนไปตามเนื้อหาในหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของแตละระดับชั้นที่เหมาะสมกับ

การพูดแบบ Impromptu Speech ดังนี้ 
3.1.1 นักเรียนระดับชั้น ป.1-3 หัวเรื่องเก่ียวกับตนเอง โรงเรียน ภายในวงค าศัพท 

ประมาณ 50 – 100 ค า (ค าศัพทที่เปนรูปธรรม) 
3.1.2 นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 หัวเรื่องเก่ียวกับตนเอง โรงเรียน เวลาวาง ภายในวงค าศัพท 

ประมาณ 100 – 150 ค า (ค าศัพทที่เปนรูปธรรมและนามธรรม) 
3.1.3 นักเรียนระดั บชั้น ม.1-3 ตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง โรงเรี ยน เวลาวางและอาชีพ  

ภายในวงค าศัพท ประมาณ 300 – 450 ค า (ค าศัพทที่เปนนามธรรมมากขึ้น) 
3.2 นักเรียนจะพูดตามหัวขอโดยวิธีการจับฉลาก กอนการพูด ใหเวลาเตรียมตัว 10 นาที คณะกรรมการ

เตรียมหัวขอ จ านวน3หัวขอ นักเรียนมีสิทธิ์จับฉลาก2 ครั้ง แลวเลือกพูดเพียง 1 หัวขอ 
3.3 เวลาในการแขงขัน 

1) ระดับชั้น ป.1-3 ใชเวลาในการพูด 3-5 นาที 
2) ระดับชั้น ป.4-6 ใชเวลาในการพูด 5-10 นาที 
3) ระดับชั้ น ม.1-3 ใชเวลาในการพูด 5-10 นาที 

3.4 เวลาในการพูด (บวก /ลบ 30 วินาทีไมตัดคะแนน) ใชเวลานอยหรือมากกวา เวลาที่ 
ก าหนด ตัดนาทีละ 1 คะแนน (ไมรวมเวลาที่ใชในการแนะน าตัว) 

3.5 ขณะพูดหามใชอุปกรณ เอกสารอ่ืนๆ และบันทึกชวยจ าประกอบการพูด 
3.6 ผูเขาแขงขันท่ีมาชากวาก  าหนดเวลาใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการเปนสิทธิ์ขาด 

      4. เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน 
         4.1 ดานเนื้อหา (Content)  35 คะแนน  ประกอบดวย 
                - เนื้อหามีความถูกตองตามหัวเรื่องที่ก าหนด  (Accuracy and Consistency)  15 คะแนน 
                - ความถูกตองของภาษาในรูปแบบการพูดสุนทรพจน  (Form & Organizing of Speech)   
 10 คะแนน 
                - ความคิดริเริ่มสรางสรรค  10 คะแนน 
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        4.2 ดานความคลองแคลวในทักษะภาษา(Language Competence and Fluency)  45 คะแนน 
        ประกอบดวย 
               - การใชภาษาเหมาะสมกับระดับชั้น (Difficulty Level) ดานศัพท  
         โครงสรางและค าสันธาน (Structure & Connectors)  15 คะแนน 
               - ความสามารถดานการออกเสียงการเนนค า การลงเสียงสูงต่ า  
        การเนนค าส าคัญในประโยคและจังหวะ การหยุดในชวงจบประโยค 
        (Pronunciation, stress, Intonation, rhythm, pausing and pace)  20 คะแนน 
               - การใชเสียงสอดคลองกับเนื้อหาที่พูด (Tone)  10 คะแนน 
 4.3 ความส าเร็จในการถายทอด (Presentation) ประกอบดวย    15 คะแนน 
               - ความสามารถในการสื่อถึงผูฟง (Communication)  10 คะแนน 
                - บุคลิก ทาทาง (Personality)    5 คะแนน 
 4.4 พูดในระยะเวลาที่ก าหนด (Time)           5 คะแนน 

5.  เกณฑ์การตัดสิน   
คณะกรรมการตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 
ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 

ได้ต่ ากว่าร้อยละ  60 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
6.   คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 

 6.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6.2  โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
 6.3  อื่นๆตามความเหมาะสม 

7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ 
           7.1 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ล าดับที่ 1 จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันใน ระดับชาติ 

7.2 ในกรณีที่มผีู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน มากกว่า 1 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อ 
ของเกณฑ์การให้คะแนน เช่นมีผู้ได้คะแนนที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้
ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
 
หมายเหตุ   กรณีนักเรียนพูดไมตรงตามหัวขอที่จับสลากได   กรรมการจะพิจารณาตัดคะแนนในสวน 
               เนื้อหาของเรื่องที่พูด 
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เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
โรงเรียนเฉพาะความพิการ   ( นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น  )  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1. การอ่านเบรลล์  (ประเภทเดี่ยว) 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน       ระดับชั้น  ป. 1-6 ระดับชั้น  ม. 1-3 ระดับชั้น ม. 4-6  
(บกพร่องทางการเห็น) 

2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน      
2.1 ประเภทเดี่ยว   
2.2  จ านวนผู้เข้าแข่งขันแต่ละภาค  

  ระดับชั้น  ป. 1-6  จ านวน  1  คน 
  ระดับชั้น  ม. 1-3  จ านวน  1  คน 
  ระดับชั้น  ม. 4-6  จ านวน  1  คน 
3.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้าก่อนวัน แข่งขัน
อย่างน้อย  10 วัน 

  3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน และชื่อครูผู้ฝึกสอน  
    (รายชื่อต้องตรงกับ ข้อ1)   ต่อกรรมการตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขันพร้อมรายชื่อ  จ านวน 2 ชุด 

3.3  เนื้อหาสาระการแข่งขัน ให้คณะกรรมการตัดสินเป็นผู้เตรียมมา  โดยเตรียมเรื่องสั้น ๆ                    
    2 เรื่อง (ความยาวแต่ละเรื่องไม่เกิน 2 หน้า กระดาษอักษรเบรลล์) ส าหรับให้ผู้เข้าแข่งขันจับฉลากอ่าน 1 เรื่อง 
  3.4  การอ่าน ให้ผู้เข้าแข่งขันปฏิบัติเป็นรายบุคคล  
  3.5  อุปกรณ์ท่ีจัดเตรียมให้ได้แก่ สัญญาณบอกเวลา, เนื้อหาที่จะอ่าน 

4.  เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน  
 4.1  อักขรวิธี      40   คะแนน 
  - ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์การออกเสียง  10   คะแนน 
  - การออกเสียง /ร/, /ล/    10   คะแนน 
  - การออกเสียงค าควบกล้ า   10   คะแนน 
  - การออกเสียงพยัญชนะ  สระ   วรรณยุกต์  10   คะแนน 

 
  4.2   ลีลาการน าเสนอ     30   คะแนน 
  - วรรคตอน     10   คะแนน 
  - จังหวะและน้ าหนักค า    10   คะแนน 
  - ความถูกต้องตามบทอ่าน     5   คะแนน  
  - ความเหมาะสมกับเนื้อหา     5   คะแนน 
4.3  ความชัดเจน      20   คะแนน 
  - การออกเสียงค า    10   คะแนน 

  - ไม่มีเสียงสอดแทรก (เสียงลมที่พ่นออกมาทางจมูก/ปาก หรือเสียงที่เกิดจากความบกพร่องของ
อวัยวะประดิษฐ์เสียง)      10   คะแนน 
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            4.4   เสียง      10   คะแนน 
   - ลักษณะโดยธรรมชาติและคุณภาพเสียง    5   คะแนน 
   - การเปล่งเสียง (ระดับเสียง)     5   คะแนน 

5.  เกณฑ์การตัดสิน   
ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ได้ต่ ากว่าร้อยละ  60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็น

อย่างอ่ืน 

 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
 6.   คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3 คน 
  6.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6.2  ครูการศึกษาพิเศษ 
  6.3  อื่นๆตามความเหมาะสม 

7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ 
                 7.1   ผู้ที่ได้คะแนนล าดับที่  1 - 3   จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทน เข้าแข่งขันใน  
ระดับชาติ 
               7.2   ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน มากกว่า 1 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อ
ของเกณฑ์การให้คะแนน เช่นมีผู้ได้คะแนนที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้
ชนะแต่ถ้ าข้อที่  2 เท่ ากัน   ให้ดู คะแนนในข้ อถัด ไป  กรณีคะแนนเท่ ากันทุกข้อ ให้ ใช้ วิ ธี จั บฉลาก 
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1.2  การอ่านเบรลล์ (ประเภททีม) 
1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน     ระดับชั้น  ป. 1-6  ระดับชั้น  ม. 1-3  ระดับชั้น ม. 4-6                             

(บกพร่องทางการเห็น) 
2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขันแต่ละภาค      

2.1  ประเภททีม  ทีมละ 3 คน  
2.2  จ านวนผู้เข้าแข่งขัน  ไม่ก าหนดช่วงชั้น 

3.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้าก่อนวัน แข่งขัน

อย่างน้อย  10 วัน 
  3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน และชื่อครูผู้ฝึกสอน  

    (รายชื่อต้องตรงกับ ข้อ2)   ต่อกรรมการตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขันพร้อมรายชื่อ  จ านวน 2 ชุด 
3.3  เนื้อหาสาระการแข่งขัน ให้คณะกรรมการตัดสินเป็นผู้เตรียมมา  โดยเตรียมเรื่องสั้น ๆ                    

    2 เรื่อง (ความยาวแต่ละเรื่องไม่เกิน 5  หน้ากระดาษ  อักษรเบรลล์) ส าหรับให้ผู้เข้าแข่งขันจับฉลากอ่าน 1 
เรื่อง 
  3.4  การอ่าน ให้ผู้เข้าแข่งขันปฏิบัติเป็นทีม ตามลักษณะบทบาทของผู้อ่าน 
  3.5  อุปกรณ์ท่ีจัดเตรียมให้ได้แก่ สัญญาณบอกเวลา บทความที่อ่าน 

4.  เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน  
 4.1  อักขรวิธี      40   คะแนน 
  - ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์การออกเสียง  10   คะแนน 
  - การออกเสียง /ร/, /ล/    10   คะแนน 
  - การออกเสียงค าควบกล้ า   10   คะแนน 
  - การออกเสียงพยัญชนะ  สระ   วรรณยุกต์  10   คะแนน 

  4.2   ลีลาการน าเสนอ     30   คะแนน 
  - วรรคตอน     10   คะแนน 
  - จังหวะและน้ าหนักค า    10   คะแนน 
  - ความถูกต้องตามบทบาทของเนื้อหาและน้ าเสียง     10  คะแนน 
 4.3  ความชัดเจน     20   คะแนน 
  - การออกเสียงค า    10   คะแนน 

  - ไม่มีเสียงสอดแทรก (เสียงลมที่พ่นออกมาทางจมูก/ปาก หรือเสียงที่เกิดจากความบกพร่องของ
อวัยวะประดิษฐ์เสียง)      10   คะแนน 

4.4   เสียง      10   คะแนน 
   - ลักษณะโดยธรรมชาติและคุณภาพเสียง    5   คะแนน 
   - การเปล่งเสียง (ระดับเสียง)     5   คะแนน 
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5.  เกณฑ์การตัดสิน   
ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ได้ต่ ากว่าร้อยละ  60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
 6.   คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3 คน 

- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความช านาญในการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ได้เป็นอย่างดี  
- เป็นศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบกลุ่มงานเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็น 
- เป็นครูที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น 

7.การเข้าแข่งขันระดับชาติ 
    7.1  ผู้ที่ได้คะแนนล าดับที่  1 - 3    จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันใน  

ระดับชาติ 
                7.2   ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน มากกว่า 1 คน ให้พิจารณาล าดับที่
ตามล าดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่นมีผู้ได้คะแนนที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 
มากกว่าถือเป็นผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน  ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป  กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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2.  การประกวดคัดลายมอื 
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้นระดับชั้น  ป. 1-6 ระดับชั้น ม. 1-3 ระดับชั้น ม. 4-6      
  บกพร่องทางการเห็น  
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน    

2.1 ประเภทเดี่ยว  เป็นตัวแทนระดับภาคที่ได้คะแนนสูงสุด ล าดับที่ 1 จากการแข่งขันงาน 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค  ประจ าปี 2553 

2.2  จ านวนผู้เข้าแข่งขันแต่ละภาค  ภาคละ  1  คน ระดับชั้น ป. 1-6 ระดับชั้น ป. 4-6  
ระดับชั้น  ม. 1-3 ระดับชั้น ม. 4-6                 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้าก่อนวัน แข่งขัน 

อย่างน้อย  10 วัน 
  3.2 ให้ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน และชื่อครูผู้ฝึกสอน(รายชื่อต้องตรงกับข้อ1)  ต่อกรรมการตัดสิน 

กิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขันพร้อมรายชื่อ  จ านวน 2 ชุด 
  3.3  ให้คณะกรรมการจัดเตรียมเนื้อหา  ดินสอ   ปากกา  และกระดาษ 
  3.4  การคัดลายมือ  

3..4.1ระดับชั้นป.1-6 ใช้ดินสอด าตัวบรรจงเต็มบรรทัด แบบหัวกลม จ านวน  4  บรรทัด  
        เว้น 1 บรรทัด 
3.4.2 ระดับชั้นม. 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.  เกณฑ์การให้คะแนน      คะแนนรวม   100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
4.1 ความสวยงาม     50 คะแนน 

   -   ขนาดตัวอักษรได้สัดส่วน   20   คะแนน 
   -   สะอาดเป็นระเบียบไม่มีรอยขูดลบ  10   คะแนน 
   -   เส้นตัวอักษรเรียบ สม่ าเสมอ   10   คะแนน 
   -   ระยะห่างตัวอักษร (ช่องไฟ)   10   คะแนน 

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.  เกณฑ์การตัดสิน   

คณะกรรมการตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 
ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ได้ต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
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6.  คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 

  6.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6.2  ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
  6.3  อื่นๆตามความเหมาะสม 

7. การน าเสนอผลงานระดับชาติ  
7.1   ผู้ที่ได้คะแนนล าดับที่  1 - 3   จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันใน

ระดับชาติ 
7.2 ในกรณีท่ีมีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 1 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตาม ล าดับข้อ

ของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็น
ผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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3. การแข่งขันการเขียนเรียงความ 
1.คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

 1.1  นักเรียนระดับชั้น    ม.1-3  และ ม.4-6  ( บกพร่องทางร่างกาย  ) 
                       1.2  นักเรียนระดับชั้น    ม.1-3  และ ม.4-6  ( บกพร่องทางการเห็น ) 
              2.ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว 

      2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขันในระดับภาค  โรงเรียนละไม่เกิน  3 คน  
      2.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ความยาวไม่เกิน  2  หน้ากระดาษ เอ 4   ไม่น้อยกว่า   20  บรรทัด           

                2.4 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ความยาวไม่เกิน  3  หน้ากระดาษ  เอ 4  ไม่น้อยกว่า   30  บรรทัด 
 2.5 แข่งขันแยกประเภทตามความพิการ                
           3.วิธีด าเนนิการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน  
 3.1ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าประกวด /แข่งขัน  พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึก  จ านวน  1  คน  ให้ผูจ้ัดการ
ประกวด / แข่งขันก่อนล่วงหน้า  10  วัน 
                 3.2 ให้ผู้เข้าร่วมประกวด / แข่งขันเขียนเรียงความตามขอบข่ายเนื้อหาที่ก าหนดให้  โดย
คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดชื่อเรื่องในวันแข่งขัน 
                      ระดับชั้น ม.1-3           เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                      ระดับชั้น  ม.4-6         เกี่ยวกับพระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
                 3.3หลักเกณฑ์การประกวด / แข่งขัน 
                        -ฝ่ายจัดการประกวด / แข่งขัน เตรียมกระดาษในการเขียนเรียงความให้นักเรียน 
                        -วัสดุ/อุปกรณ์  ที่ใช้เขียนเรียงความให้นักเรียนเตรียมมาเอง 
                        -ไม่อนุญาตให้น าบทความ  หนังสือ หรือภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเข้ามาในระหว่างการประกวด / แข่งขัน 
                         - ไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์เรียงความของผู้อื่น 
                         - เวลาที่ใช้ในการประกวด/แข่งขัน   1  ชั่วโมง  
                         - การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
  4. เกณฑ์การให้คะแนน      คะแนนรวม  100   คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
                 4.1 องค์ประกอบการเขียนเรียงความ ได้แก่ ค าน า  เนื้อเรื่อง  และสรุป        10   คะแนน 
                 4.2 เนื้อหาสัมพันธ์กับชื่อเรื่องที่ก าหนด  มีประเด็นน่าสนใจและมีข้อมูลสนับสนุนอย่างชัดเจน                    
20    คะแนน 
                  4.3มีความคิดสร้างสรรค์  สอดแทรกคติ  ข้อคิดหรือข้อเสนอแนะ  แนวทางปฏิบัติ  มีแนวคิดที่
แปลกใหม่  มีคุณค่าต่อตนเองและสังคม            20     คะแนน 
                  4.4 ใช้ภาษาถูกต้องสละสลวย  ใช้ส านวนโวหาร หรือค าประพันธ์ประกอบเหมาะสม  สื่อ
ความหมายชัดเจน  และการล าดับความไม่วกวน        20    คะแนน 
                  4.5 เขียนได้ถูกต้องตามอักขรวิธี  เว้นวรรคตอน  และใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้องเหมาะสม                  
20   คะแนน 
                   4.6 เนื้อเรื่องมีความยาวตามที่ก าหนด                           10  คะแนน 
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           5. เกณฑ์การตัดสิน 
 ร้อยละ             80-100       ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
                       ร้อยละ            70-79         ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
                        ร้อยละ            60-69        ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
      ได้ต่ ากว่าร้อยละ  60            ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน                                                    
  (  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด ) 
           6. คณะกรรมการตัดสิน      จ านวน   3   คน 
                        6.1ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                        6.2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
                        6.3 ครูสอนภาษาไทยนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น 

 ข้อควรค านึง 
- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
- กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท าการสอน 

          7.การแข่งขันระดับชาติ 
                     7.1 ผู้ที่ได้คะแนนล าดับที่ 1-3 จากการแข่งขันระดับภาคได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ 
                     7.2  ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน มากกว่า  1  คน ให้พิจารณาล าดับที่ตาม
เกณฑ์การให้คะแนน  เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากัน ให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือ
เป็นผู้ชนะ  ถ้าข้อที่ 2 เท่ากันให้ดูคะแนนในล าดับถัดไป  กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีการจับฉลาก 
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4. การแข่งขันอ่านท านองเสนาะ 
 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

นักเรยีน ระดับชั้น ป.1- ป.6   ม. 1- ม.3  และ ม. 4 – ม.6 (บกพร่องทางการเห็น) 
 2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
  2.1  แข่งขันประเภทเดี่ยว 

2.2   แข่งขันแยกประเภทตามความพิการ 
  2.3  จ านวนผู้เข้าแข่งขันแต่ละภาค 
   1) ระดับชั้น ป.1 - ป.6  ภาคละ  1  คน   
   2) ระดับชั้น ม.1 – ม.3      ภาคละ  1  คน   
   3) ระดับชั้น ม.4 – ม.6      ภาคละ  1  คน   
 3.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
     3.1 คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ส าหรับแข่งขัน จ านวน  2  ห้อง ส าหรับแข่งขัน 1 ห้อง   
และเก็บตัวผู้รอการแข่งขัน  จ านวน  1  ห้อง  
     3.2  จับฉลากล าดับที่การแข่งขัน 
   3.3  เนื้อหาที่จะให้ผู้เข้าแข่งขัน ให้คณะกรรมการเป็นผู้เตรียมมา จากในวรรณคดี เรื่องใด 
เรื่องหนึ่ง 

  1) ระดับชั้น ป. 1 - ป.6  อ่านท านองเสนาะ กลอนสุภาพ  จ านวน  1  เรื่อง  4  บท 
2)  ระดับชั้น ม.1 – ม.3  ม.4--ม.6  อ่านท านองเสนาะ กาพย์ยานี  11  จ านวน  1  เรื่อง  

2  บท และโคลงสี่สุภาพ  จ านวน   3 - 5 บท  
  3.4 เวลาในการอ่านท านองเสนาะ ขึ้นอยู่กับเนื้อหา 
 4.  เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน   

      4.1  ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ 
              (ถูกต้องตามท านองของค าประพันธ์  ลีลา จังหวะ)  20   คะแนน 

 4.2 ถูกต้องตามอักขรวิธี   
  (ออกเสียงค าถูกต้อง  ตัว  ร   ล  ค าควบกล้ า  ฯลฯ   
                ออกเสียงผิด  1  ครั้ง หัก 2 คะแนน  30   คะแนน 

 4.3 น้ าเสียงในการขับร้อง 
  (ความหนักเบาของเสียงชัดเจน แจ่มใส)  20   คะแนน 

                    4.4 การใส่อารมณ์  ความรู้สึก  ขณะขับร้อง   20   คะแนน 
   4.5  บุคลิกภาพ  ความสง่างาม  ความม่ันใจ   10  คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
   ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
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6. คณะกรรมการการแข่งขัน  ระดับชั้นละ  3 – 5 คน 
  6.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6.2  ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
  6.3 อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

ข้อควรค านึง   
  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
  -  กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท าการสอน 
  -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1 - 3 
สถานที่ท าการแข่งขัน 

    - ควรใช้สถานที่ ที่มีเวที ในการด าเนินการแข่งขัน 
7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ  

7.1 ผู้ที่ได้คะแนนล าดับที่  1 - 3    จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน 
ในระดับชาติ 

7.2 ในกรณีท่ีมีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 1 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตาม   ล าดับ
ข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือ
เป็นผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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5. นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (พิธีกร/ผู้ประกาศ) 
 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

นักเรียนระดับชั้น ระดับชั้น ป.1- ป.6   ม. 1- ม.3  และ ม. 4 – ม.6  
 2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

2.1  แข่งขันประเภทเดี่ยว    
2.2   แข่งขันแยกประเภทตามความพิการ 

  2.3  จ านวนผู้เข้าแข่งขันแต่ละภาค 
   1)  ระดับชั้น ป.1 – ป.6    

บกพร่องทางการมองเห็น ภาคละ 1  คน 
 3)  ระดับชั้น ม.1 – ม.3  

บกพร่องทางการมองเห็น ภาคละ 1  คน 
 4)  ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

บกพร่องทางการมองเห็น ภาคละ 1  คน 
 3.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
    3.1  คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ส าหรับแข่งขัน  จ านวน  2  ห้อง  ส าหรับแข่งขัน  1  ห้อง  
และเก็บตัวผู้รอการแข่งขัน  จ านวน  1  ห้อง  
  3.2  เนื้อหาที่จะให้ผู้เข้าแข่งขันอ่านข่าวให้คณะกรรมการเป็นผู้เตรียม  ระดับชั้นละ  3  ชุด 
    3.3  ผู้เข้าแข่งขันจับฉลากล าดับที่การแข่งขัน 
     3.4  ผู้เข้าแข่งขันจับฉลากข่าวที่จะอ่าน  ให้เวลาเตรียมตัว  5  นาที  
  3.5 เวลาในการอ่านให้คณะกรรมการก าหนดตามความเหมาะสม 
 4.  เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน   

      4.1  อักขรวิธี (อ่านผิด  1  ครั้ง หัก  2 คะแนน)  40   คะแนน 
  1) ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์การออกเสียง   
  2) การออกเสียง /ร/, /ล/     
  3) การออกเสียงค าควบกล้ า    
  4) การออกเสียงตรงค า       

 4.2 ลีลาการน าเสนอ     20   คะแนน 
  1) วรรคตอน      
  2) จังหวะและน้ าหนักค าและความ    
  3) การรักษาความในบท     
  4) ความเหมาะสมกับเนื้อหา    
 4.3 ความชัดเจน      20   คะแนน 
  1) การออกเสียงค า 

2) ไม่มีเสียงสอดแทรก (เสียงลมที่พ่นออกมาทางจมูก/ปาก หรือเสียงที่เกิดจากความ 
บกพร่องของอวัยวะประดิษฐ์เสียง)    
                    4.4  เสียง      10   คะแนน 
   1) ลักษณะโดยธรรมชาติและคุณภาพเสียง   
   2) การเปล่งเสียง (ระดับเสียง) 
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      4.5  บุคลิกภาพ  ความสง่างาม  ความม่ันใจ   10  คะแนน  
5. เกณฑ์การตัดสิน 

   ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
 6. คณะกรรมการการแข่งขัน  ระดับชั้นละ  3 – 5 คน   
  6.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6.2  ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
  6.3 อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

ข้อควรค านึง   
  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
  -  กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท าการสอน 
  -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 
สถานที่ท าการแข่งขัน 

    ควรใช้สถานที่ ที่มีเวที ในการด าเนินการแข่งขัน 
 

7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
7.1 ผู้ที่ได้คะแนนล าดับที่  1 - 3    จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน 

ในระดับชาติ 
7.2 ในกรณีท่ีมีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 1 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตาม ล าดับข้อ

ของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็น
ผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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6. การอ่านจับใจความ 
 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

นักเรียนระดับชั้น ป.1- ป.6   ม. 1- ม.3  และ ม. 4 – ม.6 (บกพร่องทางการเห็น) 
 2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

2.1  แข่งขันประเภทเดี่ยว    
2.2   แข่งขันแยกประเภทตามความพิการ 

  2.3  จ านวนผู้เข้าแข่งขันแต่ละภาค 
   1)  ระดับชั้น ป.1 – ป.6   ภาคละ 1  คน 

2)  ระดับชั้นม.1 – ม.3 ภาคละ 1  คน  
3)  ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ภาคละ 1  คน 

 3.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
    3.1  ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันพร้อมส่งรายชื่อครูผู้สอนทีมละ 1 คน 
  3.2  เนื้อหาสาระการแข่งขัน ให้คณะกรรมการตัดสินเป็นผู้เตรียมมา โดยเตรียมเรื่องสั้น ๆ  
2 เรื่อง (ความยาวแต่ละเรื่องไม่เกิน 10 บรรทัด) ส าหรับให้ผู้เข้าแข่งขันอ่านอย่างละ 1 เรื่อง และตอบ ค าถาม 
พร้อมทั้งพูดน าเสนอเรื่องที่สรุปขึ้นใหม่ 
    3.3  การอ่านสรุปเรื่องใหม่ ให้ผู้เข้าแข่งขันปฏิบัตพร้อมกันทุกคน ส่วนการตอบค าถาม และ
น าเสนอให้ผู้เข้าแข่งขันน าเสนอต่อคณะกรรมการเป็นรายบุคคล 
     3.4  อุปกรณ์ที่จัดเตรียมให้ได้แก่ สัญญาณบอกเวลา กระดาษเอ 4  
  3.5 อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมาเอง ได้แก่ ปากกา และยางลบ 
 4.  เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน   

      4.1  วิเคราะห์และจับใจความส าคัญของเรื่องได้   50   คะแนน 
  - บอกได้ว่า ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร ผลเป็นอย่างไรได้ใจความครบถ้วนสมบูรณ์  

 4.2   แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้   50   คะแนน 
  - แสดงความคิดเห็น คัดค้านหรือสนับสนุนการกระท าของตัวละครในเรื่องได้ 
  - แสดงเหตุผลสนับสนุนความคิดเห็นได้เหมาะสม    

5. เกณฑ์การตัดสิน 
   ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
6. คณะกรรมการการแข่งขัน  ระดับชั้นละ  3  คน   

  6.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6.2  ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
  6.3 อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

ข้อควรค านึง   
  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
  -  กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท าการสอน 
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  -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 
สถานที่ท าการแข่งขัน 

    ตามความเหมะสม 
7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ  

7.1 ผู้ที่ได้คะแนนล าดับที่  1 - 3     จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน 
ในระดับชาติ 

7.2 ในกรณีท่ีมีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 1 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตาม   ล าดับ
ข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือ
เป็นผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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7. ประกวดเล่านิทาน 
 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

นักเรียนระดับชั้น ป.1- ป.6   ม. 1- ม.3  และ ม. 4 – ม.6 (บกพร่องทางการเห็น) 
 2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

2.1  แข่งขันประเภทเดี่ยว    
2.2   แข่งขนัแยกประเภทตามความพิการ 

  2.3  จ านวนผู้เข้าแข่งขันแต่ละภาค 
1)  ระดับชั้น ป.1 – ป.6   

บกพร่องทางการเห็น ภาคละ 1  คน  
 3)  ระดับชั้น ม.1 – ม.3  

บกพร่องทางการเห็น ภาคละ 1  คน 
 4)  ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

บกพร่องทางการเห็น ภาคละ 1  คน 
 3.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
    3.1  นิทานที่ใช้แข่งขัน เป็นนิทานพ้ืนบ้านของไทย หรือของต่างประเทศหรือนิทานอิสป 
  3.2  เวลาในการแข่งขัน 5-7 นาที (บวก/วบ 30 วินาทีไม่ตัดคะแนน) ใช้เวลาน้อยหรือเกินกว่าที่
ก าหนด ตัดนาทีละ 1 คะแนน 
    3.3  นักเรียนต้องส่งบทนิทานให้กรรมการตัดสิน จ านวน 3 ชุด 
    4.  เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน   

      4.1  เนื้อเรื่อง (Content) ประกอบด้วย    35 คะแนน 
  - เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจ เหมาะสมกับวัย   15 คะแนน 
  - รูปแบบการเล่าเรื่อง การน าเสนอ (Form & Organizing) 10 คะแนน 
  - ข้อคิดในการน าเสนอ (Moral)    10 คะแนน  

 4.2   ความคล่องแคล่วด้านการใช้ภาษา(Language Competence)  60 คะแนน ประกอบด้วย 
  - ใช้ภาษาถูกต้อง ค าศัพท์ โครงสร้าง ค าสันธาน     
      และความเหมาะสมกับระดับชั้น   20   คะแนน 
  - ความสามารถด้านการออกเสียง (Pronunciation)  20 คะแนน 
  - การใช้น้ าเสียง และอารมณ์สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง (Tone) 20 คะแนน 
4.3  เล่าตามเวลาที่ก าหนด        5 คะแนน   

5. เกณฑ์การตัดสิน 
   ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
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6. คณะกรรมการการแข่งขัน  ระดับชั้นละ  3  คน  

  คุณสมบัติของคณะกรรมการ  
  กรรมการตัดสินเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ประกอบด้วย 
  6.1  เป็นเจ้าของภาษา 1 คน 
  6.2  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ/ศึกษานิเทศก์ 2 คน 
 
 ข้อควรค านึง   

  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
  -  กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท าการสอน 
  -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 
สถานที่ท าการแข่งขัน 

    เวทีที่สามารถให้ผู้ชมเข้าชมได้ 
7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ  

7.1 ผู้ที่ได้คะแนนล าดับที่  1 - 3     จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน 
ในระดับชาติ 

7.2 ในกรณีท่ีมีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 1 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตาม   ล าดับ
ข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือ
เป็นผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)  หน้าหน้า  75 

 

8. เขียนตามค าบอก 
1.คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

     1.1นักเรียนระดับชั้น  ป.4-6 ,  ม.1-3 , และ ม.4-6 
                     1.2 แข่งขันแยกตามระดับชั้น 
              2.ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
  2.1 แข่งขนัประเภทเดี่ยว 
                      2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขันในระดับภาค  โรงเรียนละไม่เกิน  3 คน                             

3.วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
           3.1ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน   พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน  1  คน ล่วงหน้าก่อนแข่งขันอย่าง

น้อย  10  วัน 
           3.2ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  และชื่อครูผู้ฝึกสอน ( รายชื่อต้องตรงกับ  ข้อ 1 ) ต่อกรรมการตัดสิน

กิจกรรมก่อนเริ่มแข่งขัน  จ านวน  3  ชุด 
           3.3 หวัข้อค าศัพท์ในการแข่งขัน 
 -ระดับชั้น ป.4-6         ผัก , ผลไม้ 
                     -ระดับชั้น  ม.1-3        ดอกไม้ , ชื่อจังหวัด, 
                     -ระดับชั้น  ม.4-6 สัตว์ , อาชีพ ,ขนม 
           3.4 คณะกรรมการประชุมคัดเลือกค าศัพท์ก่อนการแข่งขัน  1  ชั่วโมงท่ีห้องท าการแข่งขัน     
 -ระดับชั้น ป.4-6           25      ค า 
                     -ระดับชั้น  ม.1-3           30      ค า 
                     -ระดับชั้น  ม.4-6    30      ค า 

                      3.5 ก่อนการแข่งขัน  5  นาทีให้ผู้เข้าแข่งขันจับฉลากเลือกค าศัพท์ตามจ านวนที่ก าหนด 
( กรรมการเขียนค าศัพท์ลงบัตรค าตามจ านวนในข้อ  3.4 เพ่ือเตรียมให้นักเรียนที่แข่งขันทุกคนมีส่วนได้เลือก ) 

 -ระดับชั้น ป.4-6           20       ค า 
                     -ระดับชั้น  ม.1-3           25      ค า 
                     -ระดับชั้น  ม.4-6    25      ค า 

  3.6คณะกรรมการอ่านค าศัพท์ให้นักเรียนเขียนตามทีละค าจนครบ   แล้วตรวจค าตอบที่ถูกต้อง 
            4. เกณฑ์การให้คะแนน 

 คะแนนรวม  100  คะแนน  ( โดยตรวจความถูกต้องของค าศัพท์  ค าละ 2  คะแนน) 
   แล้วพิจารณาคิดค านวณเป็นร้อยละเทียบกับเกณฑ์การตัดสิน 
           5.เกณฑ์การตัดสิน 
 ร้อยละ             80-100         ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
                       ร้อยละ            70-79            ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
                       ร้อยละ            60-69            ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
      ได้ต่ ากว่าร้อยละ  60               ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
  (  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด ) 
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           6. คณะกรรมการการแข่งขัน     จ านวน   3  คน 
                           - เป็นผู้ที่มีความรู้  ความสามารถเก่ียวกับการศึกษาพิเศษเป็นอย่างดี  ( ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ) 
                           -เป็นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
                            - เป็นครูที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนการศึกษาพิเศษ 

ข้อควรค านึง 
- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
- กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท าการสอน 

          สถานที่แข่งขัน 
 ห้องท่ีไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก 
 
         7.การแข่งขันระดับชาติ 
                    7.1 ผู้ที่ได้คะแนนล าดับที่ 1-3 จากการแข่งขันระดับภาคได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ 
                     7.2  ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน มากกว่า  1  ทีม ให้พิจารณาล าดับที่ตาม
เกณฑ์การให้คะแนน  เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากัน ให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือ
เป็นผู้ชนะ  ถ้าข้อที่ 2 เท่ากันให้ดูคะแนนในล าดับถัดไป  กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีการจับฉลาก 
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งานอาชีพ 
 

9. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ 
1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน       

ไม่ก าหนดระดับชั้น  บกพร่องทางการเห็น 
2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน      

2.1  ประเภทเป็นทีมๆ ละ 3 คน   
2.2   แข่งขันแยกประเภทตามความพิการ 
2.3  จ านวนผู้เข้าแข่งขันแต่ละประเภท   

  2.3.4  ระดับชั้นไม่ก าหนดระดับชั้น  บกพร่องทางการเห็น ภาคละ 1 ทีม 
3.  วิธีด าเนินการแข่งขัน 

      3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ตั้งชื่อทีม พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ต่อ 1 ช่วงชั้น                  
ล่วงหน้าก่อนวันแข่งขันอย่างน้อย  10 วัน 

         3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและชื่อครูผู้ฝึกสอน  
(รายชื่อต้องตรงกับข้อ1)  ต่อกรรมการตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขันพร้อมรายชื่อ  จ านวน 2 ชุด 

       3.3 การเตรียมวัสดุ / อุปกรณ์ 
   3.3.1  วัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้ผู้แข่งขันจัดเตรียมมาให้พร้อม 
   3.3.2  ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขัน  เจาะ  ตัด  ตกแต่งวัสดุที่จะน ามาใช้ประดิษฐ์ก่อน 

การแข่งขัน 
   3.3.3  ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ไม่จ ากัดชนิด  รูปแบบอิสระ 
   3.3.4  ประดิษฐ์งานเป็นของใช้ 
          3.3.5  ให้แสดงราคาทุนและราคาจ าหน่ายไว้ที่โต๊ะแข่งขัน 
   3.3.6  ส่งใบงานแสดงขั้นตอนการปฏิบัติ 

        3.4  ติดป้ายชื่อ – สกุล  โรงเรียน  อ าเภอ  สพท.  ของผู้เข้าแข่งขัน  เขียนตัวบรรจงชัดเจน  และจัด
แสดงผลงานในที่ท่ีเตรียมไว้ 

3.5   เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน  3   ชั่วโมง 
4.   เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน 

  4.1   การเตรียมงาน       20  คะแนน 
   4.1.1  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์   10  คะแนน 

4.1.2  การวางแผนการท างานล่วงหน้า  10  คะแนน 
  -  มีใบงานแสดงขั้นตอนการปฏิบัติ           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  ความสะอาดบริเวณท่ีปฏิบัติงาน    5   คะแนน 
4.2.5  การใช้และการเก็บอุปกรณ์     5   คะแนน 
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4.3   ผลงาน      40  คะแนน 
   4.3.1  ความประณีต   คงทน   สวยงาม  10   คะแนน 

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

  5.  เกณฑ์การตัดสิน   
ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ได้ต่ ากว่าร้อยละ  60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

      การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
 6.   คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 
  6.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6.2  ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
  6.3  อื่นๆตามความเหมาะสม 

7.  การเข้าแข่งขันระดับชาติ 
      7.1  ผู้ที่ได้คะแนนล าดับที่  1 - 3     จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันใน 

ระดับชาติ 
                    7.2   ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน มากกว่า 1 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับ
ข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่นมีผู้ได้คะแนนที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนน                 ข้อที่2 
มากกว่าถือเป็นผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป  กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้                วิธี
จับฉลาก 
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10.  การแข่งขันการท าน้ าพริกผักสด (เครื่องเคียง) 
        1. ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน         

ไม่ก าหนดช่วงชั้น  (บกพร่องทางการเห็น) 
 2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน      

2.1  ประเภทเป็นทีมๆละ 3 คน   
2.2   แข่งขันแยกประเภทตามความพิการ 
2.3  จ านวนผู้เข้าแข่งขันแต่ละประเภท   

  2.3.4   ไม่ก าหนดช่วงชั้น  (บกพร่องทางการเห็น)  ภาคละ 1 ทีม 
3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

3.1  ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  ตั้งชื่อทีม พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้าก่อนวัน  
แข่งขันอย่างน้อย  10 วัน 

  3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน และชื่อครูผู้ฝึกสอน (รายชื่อต้องตรงกับ               
ข้อ1)  ต่อกรรมการตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขันพร้อมรายชื่อ  จ านวน 3 ชุด 
  3.3  จัดท าการท าน้ าพริกผักสด   

3.4  ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์และเครื่องปรุงทุกอย่างมาเอง 
3.5  จัดท าแผ่นพับสูตรอาหารและวิธีการท า  

  3.6  ปฏิบัติในเวลาทุกข้ันตอน 
  3.7   อุปกรณ์ท่ีคณะกรรมการจัดให้ ได้แก่ โต๊ะวางผลงานนักเรียน 

  3.8   ตกแต่งผลงานจัดโชว์ 1 ชุด  และส าหรับกรรมการ 1 ชุด 
  3.9   ติดป้ายชื่อ – สกุล  โรงเรยีน อ าเภอ จังหวัด  ของผู้เข้าแข่งขัน  เขียนตัวบรรจงชัดเจน และจัด
แสดงผลงานในที่ท่ีเตรียมไว้ 

3.10   ใช้เวลาในการปฏิบัติงาน  2 ชั่วโมง 
 
 4. เกณฑ์การให้คะแนน    คะแนนรวม   100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 

4.1  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ได้ถูกต้องเหมาะสม    10 คะแนน 
4.2  ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอน    10 คะแนน 
4.3  ความร่วมมือในการท างานในหมู่คณะ    10 คะแนน 
4.4 รสชาดอาหาร      20 คะแนน  
4.5  การจัดอาหาร      20 คะแนน 

  -  ความเหมาะสม     5 คะแนน 
  -  ความสวยงาม      5 คะแนน 
  -  ความคิดสร้างสรรค์     10 คะแนน 

4.6   การจัดเก็บท าความสะอาด     10 คะแนน 
4.7   ความประหยัด      10 คะแนน 
4.8   การแต่งกายผู้เข้าแข่งขัน         5  คะแนน 
4.9   เสร็จทันเวลาที่ก าหนด         5  คะแนน 
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5. เกณฑ์การตัดสิน   

ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ได้ต่ ากว่าร้อยละ  60 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะ

เห็นเป็นอย่างอ่ืน 
       การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 

 6.   คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 
  6.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6.2  โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
  6.3  อื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
7.   การเข้าแข่งขันระดับชาติ 
  ผู้ที่ได้คะแนนล าดับที่  1 - 3     จากการแข่งขันระดับภาคได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน                             
ในระดับชาติ 
  - ในกรณีที่มีทีมผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน มากกว่า 1 ทีม ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับ
ข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ทีมใดได้คะแนนข้อที่ 2 
มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ ถ้าข้อที่ 2 เท่ากันให้ดูคะแนนในล าดับถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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11.การแข่งขันท าอาหารคาว (ส้มต า) 
1. ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน         

ไม่ก าหนดช่วงชั้น  (บกพร่องทางการเห็น) 
2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน      

2.1  ประเภทเป็นทีมๆละ 3 คน   
2.2   แข่งขันแยกประเภทตามความพิการ 
2.3  จ านวนผู้เข้าแข่งขันแต่ละประเภท   

  2.3.4   ไม่ก าหนดช่วงชั้น  (บกพร่องทางการเห็น)  ภาคละ 1 ทีม 
3. วิธีด าเนินงาน 

3.1  ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ตั้งชื่อทีม  พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้าก่อนวัน  
แข่งขันอย่างน้อย  10 วัน 

  3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน และชื่อครูผู้ฝึกสอน(รายชื่อต้องตรงกับ 
ข้อ 1)  ต่อกรรมการตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขันพร้อมรายชื่อ  จ านวน 2 ชุด 
  3.3  จัดท าอาหารคาว (ส้มต า)   

3.4  ให้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องปรุงในการปฏิบัติงานมาให้พร้อมก่อนการแข่งขัน 
  3.5  ปฏิบัติในเวลาทุกข้ันตอน 

  3.6  ไม่อนุญาตให้ ปอก สับมะละกอ หรือจัดตกแต่งใด ๆ มาก่อนที่จะเริ่มท าการแข่งขัน 
  3.7   เตรียมผลงานจัดโชว์ 1 ชุด  และส าหรับกรรมการ 1 ชุด 
    3.8   ติดป้ายชื่อ – สกุล  โรงเรยีน  อ าเภอ  สพท.  ของผู้เข้าแข่งขัน  เขียนตัวบรรจงชัดเจน และจัด

แสดงผลงานในที่ท่ีเตรียมไว้ 
3.9   ใช้เวลาในการปฏิบัติงาน  3 ชั่วโมง 

4.  เกณฑ์การให้คะแนน     (100 คะแนน ) 
4.1  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ได้ถูกต้องเหมาะสม   10 คะแนน 
4.2  ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอน   10 คะแนน 
4.3  ความร่วมมือในการท างานในหมู่คณะ   10 คะแนน 
4.4  รสชาดอาหาร     20 คะแนน  
4.5  การจัดอาหาร     20 คะแนน  

  -  ความเหมาะสม      5  คะแนน 
  -  ความสวยงาม       5 คะแนน 
  -  ความคิดสร้างสรรค์    10 คะแนน 

 
4.6   การจัดเก็บท าความสะอาด    10 คะแนน 
4.7   ความประหยัด     10 คะแนน 
4.8   การแต่งกายผู้เข้าแข่งขัน      5 คะแนน 
4.9   เสร็จทันเวลาที่ก าหนด      5 คะแนน  
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5. เกณฑ์การตัดสิน   
ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ได้ต่ ากว่าร้อยละ  60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

 
(  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด ) 
 6.   คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 
  6.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6.2  ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
  6.3  อื่นๆ  ตามความเหมาะสม 
 7.  การเข้าแข่งขันระดับชาติ 

      7.1   ผู้ที่ได้คะแนนล าดับที่  1 - 3     จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทน 
     เข้าแข่งขันในระดับชาติ 
                    7.2   ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน มากกว่า 1 คนให้พิจารณาล าดับที่ตาม ล าดับ
ข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่นมีผู้ ได้คะแนนที่  1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่  2 ผู้ ใดได้คะแนน                             
ข้อที่2 มากกว่าถือเป็นผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากันให้ดูคะแนนในข้อถัดไป  กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้                  
วิธีจับฉลาก 
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12. การจัดท า  Web  Page 
 1.คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
     1.1นักเรียนระดับชั้น    ม.1-3 , และ ม.4-6 
                       1.2 แข่งขันแยกตามระดับชั้น 
              2.ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
                    2.1 ประเภทเดี่ยว 
                        2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขันในระดับภาค  โรงเรียนละไม่เกิน  3 คน  

3.วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
           3.1ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน   พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน  1  คน ล่วงหน้าก่อนแข่งขันอย่าง

น้อย  10  วัน 
           3.2ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  และชื่อครูผู้ฝึกสอน ( รายชื่อต้องตรงกับ  ข้อ 1 ) ต่อกรรมการตัดสิน

กิจกรรมก่อนเริ่มแข่งขัน  จ านวน  3  ชุด 
 3.3 ผู้เข้าแข่งขันใช้เทคนิคใดก็ได้ตามความถนัด  โดยเครื่องที่เตรียมไว้ให้จะมีซอฟต์แวร์ติดตั้งไว้
ดังนี้  
 - Windows  XP 
 - EditPlus  3.0 
 -Adobe  Dreamweaver  CS3  หรือ Macromedia  Dreamweaver  8 
 - Adobe  Flash  CS3  หรือ  Macromedia  Flash  8 
 - Adobe  Photoshop  CS 
 -Drupal 
 -Jaws  for  Windows 12.0 และ  PPA  ตาทิพย์ 
 - ZoomText  9.1 
 - หากผู้เข้าแข่งขันต้องการใช้เทคนิคท่ีนอกเหนือจากนี้ให้เตรียมแผ่นโปรแกรมมาติดตั้งเองในวันแข่งขัน 
                     3.4 สื่อ  ใชค้อมพิวเตอร์ที่ผู้จัดเตรียมไว้ให้ 
                     3.5 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน  4  ชั่วโมง 
                4. เกณฑ์การให้คะแนน      คะแนนรวม  100   คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
                           4.1 ความน่าสนใจและความสวยงาม                        20      คะแนน 
                           4.2 การจัดโครงสร้างและการใช้งาน                        20      คะแนน 
                           4.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                                 30      คะแนน 
                           4.4เทคนิคและเทคโนโลยีที่ใช้                                30      คะแนน 
 
                5.เกณฑ์การตัดสิน 
 ร้อยละ             80-100             ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
                       ร้อยละ            70-79                ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
                       ร้อยละ            60-69                ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
      ได้ต่ ากว่าร้อยละ  60      ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
  (  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด ) 
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              6. คณะกรรมการตัดสิน      จ านวน   3   คน 
                                  6.1ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                  6.2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
                                  6.3 ครูสอนคอมพิวเตอร์นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น 

 ข้อควรค านึง 
- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
- กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท าการสอน 

         7.การแข่งขันระดับชาติ 
                               7.1 ผู้ที่ได้คะแนนล าดับที่ 1-3 จากการแข่งขันระดับภาคได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันใน
ระดับชาติ 
                               7.2  ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน มากกว่า  1  คน ให้พิจารณาล าดับที่
ตามเกณฑ์การให้คะแนน  เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากัน ให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่า
ถือเป็นผู้ชนะ  ถ้าข้อที่ 2 เท่ากันให้ดูคะแนนในล าดับถัดไป  กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีการจับฉลาก 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 

 

13. มารยาทงามอย่างไทย 
1. ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน       
 ระดับชั้น ป.1-6   ม.1-3  และ ม.4-6  บกพร่องทางการเห็น                                        
2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน      

2.1  ประเภทเป็นทีม ทีมละ 2 คน ชาย/หญิง 
2.2   แข่งขันแยกประเภทตามความพิการ 
2.3  จ านวนผู้เข้าแข่งขันแต่ละประเภท   

2.3.2  ระดับชั้น ป. 1-6    
บกพร่องทางการเห็น ภาคละ 1 ทีม 

   2.3.3  ระดับชั้น ม. 1-3    
บกพร่องทางการเห็น ภาคละ 1 ทีม 

   2.3.4  ระดับชั้น ม. 4-6    
บกพร่องทางการเห็น ภาคละ 1 ทีม 

 3. วิธีการด าเนินการ 
   3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  ตั้งชื่อทีม พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้าก่อนวัน

แข่งขันอย่างน้อย  10 วัน 
  3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  และชื่อครูผู้ฝึกสอน(รายชื่อต้องตรงกับ          

ข้อ1)   ต่อกรรมการตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขันพร้อมรายชื่อ  จ านวน 3 ชุด 
  3.3  หัวข้อในการแข่งขัน   

3.3.1  การเดินผ่านผู้ใหญ่  ขณะผู้ใหญ่ยืน / ขณะผู้ใหญ่นั่ง 
   3.3.2  การไหว้ 2 ระดับ  การไหว้ผู้ใหญ่ / การไหว้พระ    
   3.3.3  การรับ – ส่งของให้ผู้ใหญ่  (ขณะผู้ใหญ่นั่งเก้าอ้ี,นั่งพ้ืน / ขณะผู้ใหญ่ยืน) 

3.3.4  การนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่  การนั่งกราบ  การลุกยืน  ขณะผู้ใหญ่นั่งพ้ืน 
3.3.5  การกราบศพ (ศพเด็ก,ศพผู้สูงอายุ,ศพพระ) 
3.3.6  การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์   

  3.4  ท่าเลือกก าหนดให้ผู้เข้าประกวดระดับชั้น ป.1-ม.3 เข้าประกวดโดยการจับฉลากชื่อท่า 
มารยาทในการเข้าประกวดได้จ านวน 2 ท่า  แต่ระดับชั้น ม.4-6 ประกวดท่าเลือกโดยการจับฉลากตาม
สถานการณ์ที่ก าหนดให้ 1 เรื่อง(อาจมีหลายท่า) 
  3.4  วิธีการประกวด ผู้เข้าประกวดต้องเข้าประกวดพร้อมกันทั้งชายหญิง 

4. เกณฑ์การให้คะแนน 
4.1  ความถูกต้อง      30  คะแนน    
4.2  ความสวยงาม          30  คะแนน   
4.3  การแต่งกายและบุคลิกภาพ     20  คะแนน   
4.4  ความพร้อมเพรียง      20  คะแนน 
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5. เกณฑ์การตัดสิน   

ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ได้ต่ ากว่าร้อยละ  60 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
 

         6.   คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 
  6.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6.2  โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
  6.3  อื่น ๆ ตามความเหมาะสม  
  สถานที่ประกวด ควรเป็นห้องที่มีโต๊ะหมู่บูชา พระบรมฉายาลักษณ์ และพระบรมรูป พร้อมทั้ง
อุปกรณ์ในการประกวดในการจัดการแข่งขัน 4 ห้อง (ควรเป็นห้องจริยธรรม) 
 7.   การเข้าแข่งขันระดับชาติ 
   - ผู้ที่ได้คะแนนล าดับที่  1 - 3      จากการแข่งขันระดับภาคได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน                           
ในระดับชาติ 
  - ในกรณีที่มีทีมผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน มากกว่า 1 ทีม ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับ
ข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ทีมใดได้คะแนนข้อที่ 2 
มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ ถ้าข้อที่  2 เท่ากันให้ดูคะแนนในล าดับถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ ใช้                    
วิธีจับฉล 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
 

14. การแข่งขันเต้นประกอบเพลงหางเคร่ือง 
          1. ระดับชั้นของผู้เข้าแข่งขัน     

ไม่ก าหนดระดับชั้น  บกพร่องทางการเห็น 
       2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน    

   2.1  ประเภททีม ๆ ละ 8 คน จะเป็นชายหรือหญิงหรือผสมก็ได้    
2.2  จ านวนผู้เข้าแข่งขันแต่ละภาค  จ านวน  1 ทีม 

 3. วิธีด าเนินการ 
 3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  ตั้งชื่อทีม พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้าก่อนวัน

แข่งขันอย่างน้อย  10 วัน 
  3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  และชื่อครูผู้ฝึกสอน(รายชื่อต้องตรงกับ          

ข้อ1)   ต่อกรรมการตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขันพร้อมรายชื่อ  จ านวน 3 ชุด 
  3.3 ให้แต่ละทีมเตรียมอุปกรณ์และเพลงมาเอง 
  3.4 ใช้เวลาในการแข่งขัน 6 - 10 นาที 
        4.  เกณฑ์การให้คะแนน 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  แสดงครบตามเวลาที่ก าหนด     10  คะแนน 

5.  เกณฑ์การตัดสิน   
ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ได้ต่ ากว่าร้อยละ  60 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะ

เห็นเป็นอย่างอ่ืนการตัดสินของคณะกรรมการ
ถือเป็นสิ้นสุด 

6.   คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 
  6.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6.2  โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
  6.3  อื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
 7.   การเข้าแข่งขันระดับชาติ 
  - จากการแข่งขันระดับภาคได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ 
  - ในกรณีทีม่ีทีมผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน มากกว่า 1 ทีม ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับ
ข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ทีมใดได้คะแนนข้อที่ 2 
มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ ถ้าข้อที่  2 เท่ากันให้ดูคะแนนในล าดับถัดไป กรณีคะแนนเท่ ากันทุกข้อให้ ใช้                  
วิธีจับฉลาก 
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15.  การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ 
1.คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  ไม่ก าหนดระดับชั้น  (บกพร่องทางการเห็น) 
2.   ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน      

2.1 ประเภททีมๆ ละไม่เกิน  12  คน เป็นตัวแทนระดับภาคท่ีได้ 
คะแนนสูงสุดล าดับที่ 1 - 3 จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค  ประจ าปี 2553 

2.2  จ านวนผู้เข้าแข่งขันภาคละ 1 ทีม 
3.   วิธีการด าเนินงาน 

    3.1 ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันพร้อมครูฝึกสอน 1  คน ต่อทีม  ถึง ก่อนวันแข่งขันอย่างน้อย 10  วัน   
    3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและชื่อครูผู้ฝึกสอน(รายชื่อต้องตรงกับข้อ1)  
ต่อกรรมการตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขัน  จ านวน 2  ชุด 
  3.3  เลือกเพลงอิสระ  ใช้เวลาไม่เกิน  8-10  นาที 
      3.4  ทีมผู้เข้าแข่งขันส่งแผ่นซีดีเพลง  พร้อมรายชื่อผู้เข้าแข่งขันในวันรายงานตัว 
  3.5  การแต่งกายให้เหมาะสมกับเพลง 

4.  เกณฑ์การให้คะแนน  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.  เกณฑ์การตัดสิน   
คณะกรรมการตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 

ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ได้ต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
6.  คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 

  6.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6.2  ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
  6.3  อื่นๆ ตามความเหมาะสม 
7.   การเข้าแข่งขันระดับชาติ 
  7.1 ผู้ที่ได้คะแนนล าดับที่  1 - 3      จากการแข่งขันระดับภาคได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันใน
ระดับชาติ 
  7.2 ในกรณีที่มีทีมผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน มากกว่า 1 ทีม ให้พิจารณาล าดับที่
ตามล าดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ทีมใดได้คะแนนข้อที่ 
2 มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ ถ้าข้อที่  2 เท่ากันให้ดูคะแนนในล าดับถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้                
วิธีจับฉลาก 
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16. ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
 1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน   

ระดับชั้น  ป.1-6 (บกพร่องทางการเห็น,\ 
ระดับชั้น  ม.1-3 (บกพร่องทางการเห็น,\ 
ระดับชั้น  ม.4-6 (บกพร่องทางการเห็น,\ 

    2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน      
2.1  ประเภทเดี่ยว 
2.2   แข่งขันแยกประเภทตามความพิการ 
2.3  จ านวนผู้เข้าแข่งขันแต่ละประเภท    

   2.3.1  ระดับชั้น ป. 1-6 
บกพร่องทางการเห็น  ภาคละ 1  คน 

   2.3.3  ระดับชั้น ม. 1-3 
บกพร่องทางการเห็น  ภาคละ 1  คน 

2.3.4  ระดับชั้น ม. 4-6 
บกพร่องทางการเห็น  ภาคละ 1  คน 

        3.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.1 ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันพร้อมครูฝึกสอน 1 คน ต่อ 1 ระดับ ล่วงหน้าก่อนวันแข่งขัน                

อย่างน้อย 10  วัน   
3.1 ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันพร้อมครูฝึกสอน 1  คน  ถึง ก่อนวันแข่งขันอย่างน้อย 10  วัน   
   3.2 ให้แต่ละโรงเรียนที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและชื่อครูผู้ฝึกสอน (รายชื่อต้องตรง   

กับข้อ1) ต่อกรรมการตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขัน  จ านวน 3 ชุด 
 3.3   พิจารณาเทคนิคการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
     -   น้ าเสียง  ความไพเราะของเสียง  

    -   การออกเสียงอักขระที่ถูกต้องและชัดเจน 
   -    จังหวะ และท านอง 
   -    บุคลิกภาพและการถ่ายทอดอารมณ์เพลง 
   -    การแต่งกายสอดคล้องกับเนื้อหาของเพลง   
        4.  เกณฑ์การให้คะแนน      คะแนนรวม   100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
  4.1  เสียงร้อง น้ าเสียง ความไพเราะของเสียง   20 คะแนน 
  4.2  ภาษาอักขระถูกต้อง      20 คะแนน 
  4.3  จังหวะท านองถูกต้อง     20 คะแนน 
  4.4  เทคนิคการขับร้อง      20 คะแนน 
  4.5  บุคลิกภาพ การถ่ายทอดอารมณ์เพลงต่อผู้ฟัง   20 คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน   
ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ได้ต่ ากว่าร้อยละ  60 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
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 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
 6.   คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 
  6.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6.2  โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
  6.3  อื่น ๆ  ตามความเหมาะสม 
 7.   การเข้าแข่งขันระดับชาติ 
  - ผู้ที่ได้คะแนนล าดับที่  1 - 3      ากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันใน
ระดับชาติ 
  - ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน มากกว่า 1 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อ
ของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนน                      
ข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ ถ้าข้อที่ 2 เท่ากันให้ดูคะแนนในล าดับถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้                 
วิธีจับฉลาก 
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17. การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง 
             1.คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
                            ระดับชั้นประถมศึกษา   ( ป.1-ป.6 )   
                            ระดับชั้นมัธยมศึกษา      ( ม.1-ม.6 ) 
             2.ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
                            2.1 ประเภทเป็นทีมๆละ  3  คนเป็นเพศชายหรือเพศหญิงหรือผสมก็ได้ 
                            2.2  จ านวนผู้เข้าแข่งขันในระดับภาค  โรงเรียนละไม่เกิน  2 ทีม                             

3.วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
           3.1ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  ตั้งชื่อทีม  พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน  1  คน ล่วงหน้าก่อน

แข่งขันอย่างน้อย  10  วัน 
           3.2ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  และชื่อครูผู้ฝึกสอน ( รายชื่อต้องตรงกับ  ข้อ 

1 ) ชื่อเพลง  เนื้อหาเพลงต่อกรรมการตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มแข่งขัน  จ านวน  3  ชุด 
           3.3ให้แต่ละทีมเตรียมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์มาเอง 
           3.4เป็นวงดนตรี  Acoustic มีผู้ขับร้อง  เครื่องดนตรีที่ใช้ในการประกวดคือ เป็นเครื่องดนตรีที่มี

แหล่งก าเนิดเสียงจากธรรมชาติ (Acoustic  Sound ) ตัวอย่าง กลุ่มเครื่องดีด-สี  เช่น  กตี้าร์โปร่ง, บันโจ , แมนโด
ลิน , อคูสติกเบส ,ไวโอลิน , ไวโอล่า , เชลโล่ , ซอ , จะเข้ , ฯลฯ หรือ 
 กลุ่มเครื่องตี –เป่า เช่น  กลองชุด , เครื่องกระทบจังหวะ , เครื่องลมไม้ , เครื่องลมทองเหลือง , ขิม , 
ระนาด , ขลุ่ย ฯลฯ 
                       3.5ห้ามใช้  Effect  ชนิดต่างๆแทนเครื่องดนตรี  เพราะกรรมการจะถือว่าไม่ใช่เครื่องดนตรี  
และจะตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขัน 

          3.6 ใช้เวลาในการแข่งขันไม่เกิน  6  นาที 
          3.7 พิจารณาเทคนิคการบรรเลงและการขับร้องเพลง 
 -จังหวะ  และท านอง 
                    -การออกเสียงอักขระที่ถูกต้องชัดเจน 
                    -น้ าเสียง  ความไพเราะของเสียง 
                   -ความสอดคล้องของการบรรเลงและการขับร้องประกอบกับการถ่ายทอดอารมณ์เพลง

ต่อผู้ฟัง 
                    -ความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกบนเวที 
             - การแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมสอดคล้องกับเพลงที่บรรเลงและขับร้อง 
4.เกณฑ์การให้คะแนน   คะแนนรวม  100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
 -จังหวะ  และท านอง                                         20        คะแนน 
 -การออกเสียงอักขระที่ถูกต้องชัดเจน                      20        คะแนน 
 -น้ าเสียง  ความไพเราะของเสียง                            20         คะแนน 

 -ความสอดคล้องของการบรรเลงและการขับร้องประกอบกับการถ่ายทอดอารมณ์เพลงต่อผู้ฟัง                                                                                                                              
                                                                    20        คะแนน 

 -ความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกบนเวที            10        คะแนน 
 - การแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมสอดคล้องกับเพลงที่บรรเลงและขับร้อง   10      คะแนน 
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5.เกณฑ์การตัดสิน 

 ร้อยละ             80-100             ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
                       ร้อยละ            70-79                ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
                       ร้อยละ            60-69                ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
     ได้ต่ ากว่าร้อยละ  60                ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
  (  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด ) 
               6.คณะกรรมการตัดสิน    จ านวน  3  คน 
                            6.1ผูท้รงคุณวุฒิด้านดนตรี  ขับร้อง 
                            6.2 โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
                            6.3  อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

 7.การเข้าแข่งขันระดับชาติ 
                            7.1 ผูท้ี่ได้คะแนนล าดับที่ 1-3 จากการแข่งขันระดับภาคได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันใน
ระดับชาติ 
                           7.2  ในกรณีท่ีมีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน มากกว่า  1  ทีม ให้พิจารณาล าดับที่
ตามเกณฑ์การให้คะแนน  เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากัน ให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่า
ถือเป็นผู้ชนะ  ถ้าข้อที่ 2 เท่ากันให้ดูคะแนนในล าดับถัดไป  กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีการจับฉลาก 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
18. การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจ าวัน 

1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
1.1   นักเรียนระดับชั้นป. 1-6  ม.1-3 และ ม.4-6  (บกพร่องทางการเห็น) 

  1.2  แข่งขันแยกระดับชั้น 
2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

2.1  แข่งขันเป็นทีม ๆ ละ  3  คน (จากโรงเรียนเดียวกัน)  
  2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
  

   2.2.1  ระดับชั้นป. 1-6   จ านวน     1    ทีม 
   2.2.2 ระดับชั้นม. 1-3    จ านวน     1     ทีม 
   2.2.3  ระดับชั้นม. 4-6    จ านวน     1    ทีม 

3.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
  3.1  ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน และส่งรายชื่อครูผู้สอน 1  คน 

3.2  กิจกรรมการแข่งขันมี  2 กิจกรรม  
  3.2.1  กิจกรรมที่ 1  การตอบค าถามใน 4  เรื่อง คือ 

    1) เรื่องของเวลา 
    2) เรื่องของทิศทาง 
    3) เรื่องของระยะทาง 
    4) เรื่องโจทย์ปัญหา 
   3.2.2   กิจกรรมที่ 2 การต่อบล็อกรูปทรงเรขาคณิตต่อเป็นงานศิลปะ  
  3.3   เวลาที่ใช้ในการแข่งขันรวม 60 นาที (ท ากิจกรรมที่ 1 ให้แล้วเสร็จจึงท ากิจกรรมที่ 2 ต่อ) 
  3.4   ติดป้ายชื่อ – สกุล  โรงเรยีน  ของผู้เข้าแข่งขัน  เขียนตัวบรรจงชัดเจน (กิจกรรมที่2) 

4.  เกณฑ์การให้คะแนน  (100  คะแนน)  แบ่งเป็น 
      4.1  การตอบปัญหา       40   คะแนน 
  -  ความถูกต้อง 
 4.2  การต่อบล็อก       60   คะแนน 
  - ความคิดสร้างสรรค์ (30  คะแนน) 
  - ความสวยงาม  (10  คะแนน) 
  -  การท างานแบบทีม (10  คะแนน) 
  -  ความรวดเร็ว   (10  คะแนน) 
5.  เกณฑ์การตัดสิน 

  คณะกรรมการตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 
ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ต่ ากว่าร้อยละ  60 ได้รับเกียรติบัตรเว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
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6. คณะกรรมการการแข่งขัน  จ านวน  3  คน 
   คุณสมบัติของคณะกรรมการ 

- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเก่ียวกับการศึกษาพิเศษ เป็นอย่างดี (ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

- เป็นศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
- เป็นครูที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนการศึกษาพิเศษ 

                   ข้อควรค านึง 
- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
- กรรมการทีมาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท าการสอน 
- กรรมการควรมีที่มาจาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนอย่างหลากหลาย 
- กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่  1 – 3            

                    สถานที่  
ห้องท่ีไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก  

7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ 
7.1 - ผู้ที่ได้คะแนนล าดับที่  1 - 3       จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทน 

 เข้าแข่งขันใน  ระดับชาติ 
                    7.2   ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน มากกว่า 1 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับ
ข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่นมีผู้ได้คะแนนที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็น
ผู้ ชนะแต่ถ้ าข้ อที่  2 เท่ ากัน   ให้ดู คะแนนในข้ อถัด ไปกรณีคะแนนเท่ ากันทุกข้อ ให้ ใช้ วิ ธี จั บฉลาก 
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19.การแข่งขันคณิตคิดเร็ว 
1.คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

  1.1นักเรียนระดับชั้น  ป.1-6 ,  ม.1-3 , และ ม.4-6 
                       1.2 แข่งขันแยกตามระดับชั้น 
              2.ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 2.1 แข่งขันเป็นรายบุคคล 
                      2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขันในระดับภาค  โรงเรียนละไม่เกิน  3 คน                             

3.วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
        3.1 ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน และส่งรายชื่อครูผู้สอน  1  คน 

 3.2 แข่งขันตอบค าถามโจทย์คณิตศาสตร์เกี่ยวกับ บวก  ลบ  คูณ  หาร และระคน 
                      3.3 ข้อสอบ  50  ข้อ ( ข้อละ 2  คะแนน ) ให้นักเรียนอ่านโจทย์เองแล้วเขียนเฉพาะค าตอบ  
โดยให้กรรมการตรวจค าตอบที่ถูกต้อง 
 3.4 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน   30  นาที   ( อนุญาตให้ใช้ลูกคิดได้  ) 
             4. เกณฑ์การให้คะแนน 

 คะแนนรวม  100  คะแนน  โดยพิจารณาความถูกต้องของข้อสอบ 50 ข้อ ( ข้อละ 2  คะแนน ) 
             5.เกณฑ์การตัดสิน 
 ร้อยละ             80-100             ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
                       ร้อยละ            70-79                ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
                       ร้อยละ            60-69                ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
      ได้ต่ ากว่าร้อยละ  60                 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็น 
                                                                               อย่างอ่ืน 
  (  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด ) 
             6. คณะกรรมการการแข่งขัน     จ านวน   3  คน 
                           - เป็นผู้ที่มีความรู้  ความสามารถเก่ียวกับการศึกษาพิเศษเป็นอย่างดี  ( ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ) 
                           -เป็นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
                            - เป็นครูที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนการศึกษาพิเศษ 

ข้อควรค านึง 
- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
- กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท าการสอน 
- กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้กับนักเรียนที่ชนะล าดับที่ 1-3 

          สถานที่แข่งขัน 
 ห้องท่ีไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก 
         7.การแข่งขันระดับชาติ 
                    7.1 ผู้ที่ได้คะแนนล าดับที่ 1-3 จากการแข่งขันระดับภาคได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ 
                     7.2  ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน มากกว่า  1  ทีม ให้พิจารณาล าดับที่ตาม
เกณฑ์การให้คะแนน  เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากัน ให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือ
เป็นผู้ชนะ  ถ้าข้อที่ 2 เท่ากันให้ดูคะแนนในล าดับถัดไป  กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีการจับฉลาก 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
20. การเขียนค าศัพท์ตามค าบอก (นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น) 

1.  ระดับช้ันของผู้เข้าแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3    ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
2.  วิธีการด าเนินการ 

3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้าก่อนวันแข่งขัน   
อย่างน้อย  10 วัน  

3.2 ให้ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  และชื่อครูผู้ฝึกสอน (รายชื่อต้องตรงกับข้อ 1 ) ต่อกรรมการ 
ตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขันพร้อมรายชื่อ  จ านวน 2 ชุด 

3.3  ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันเตรียมปากกา  น้ ายาลบค าผิด  มาเอง   
3.4   หัวข้อการแข่งขัน  ผัก   ผลไม้   อุปกรณ์การเรียน  สัตว์  จ านวน  25  ข้อ 
 3.5  เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน    1  ชั่วโมง 
 3.6  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 

3. เกณฑ์การแข่งขัน  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  แยกได้เป็นดังนี้      
4.1  ความถูกต้อง   90  คะแนน 

     4.2  ความสะอาดเรียบร้อย  10  คะแนน 
4.  เกณฑ์การตัดสิน   

คณะกรรมการตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 
ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ได้ต่ ากว่าร้อยละ  60 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
5.   คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 

  6.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6.2  โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
  6.3  อื่นๆตามความเหมาะสม 

7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ 
                  7.1  ผู้ที่ได้คะแนนล าดับที่  1 - 3      จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันใน  
ระดับชาติ 

7.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน มากกว่า 1 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อ 
ของเกณฑ์การให้คะแนน เช่นมีผู้ได้คะแนนที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้
ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน  ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป  กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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   21.   การสะกดค าจากค าบอก (บกพร่องทางการเห็น) 
1.  ระดับช้ันของผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้น ม. 1-3  ม.4-6 
2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน           

ประเภทเดี่ยว  (บกพร่องทางการเห็น) เป็นตัวแทนระดับภาค   ที่ได้ คะแนนล าดับที่  1- 3   
คะแนนสูงสจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ประจ าปี 2554 
 2.1  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวนภาคละ 1   คน 

2.2   ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวนภาคละ 1   คน 
  3.  วิธีการด าเนินการ 

3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้าก่อนวันแข่งขัน   
อย่างน้อย  10 วัน  

3.2 ให้ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  และชื่อครูผู้ฝึกสอน (รายชื่อต้องตรงกับข้อ 1 ) ต่อกรรมการ 
ตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขันพร้อมรายชื่อ  จ านวน 2 ชุด 

3.3  ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันเตรียมปากกา  ดินสอ  ยางลบ  มาเอง   
3.4   หัวข้อการแข่งขัน   

         ระดับ ม. 1-3   หัวข้อ   ผลไม้  จ านวน   25  ข้อ 
         ระดับ ม.  4-6    หัวข้อ   สัตว์    จ านวน  25  ข้อ 
 3.5  เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน    1  ชั่วโมง 
 3.6  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 

4. เกณฑ์การแข่งขัน  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  แยกได้เป็นดังนี้      
4.1  ความถูกต้อง   90  คะแนน 

     4.2  ความสะอาดเรียบร้อย  10  คะแนน 
5.  เกณฑ์การตัดสิน   

คณะกรรมการตัดสิน   คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 
ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ได้ต่ ากว่าร้อยละ  60 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
6.   คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 

  6.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6.2  โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
  6.3  อื่นๆตามความเหมาะสม 

7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ 
                  7.1  ผู้ที่ได้คะแนนล าดับที่  1 - 3      จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันใน  
ระดับชาติ 

7.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน มากกว่า  1 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อ 
ของเกณฑ์การให้คะแนน เช่นมีผู้ได้คะแนนที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้
ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน  ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป  กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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ใบสมัครการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

“ประเภทเดี่ยว” 
 

กลุ่มวิชา......................................................... 
 

1. ชื่อกิจกรรม …………………………………………………………………………… 

2. ระดับชั้น ......................................................... 

3. ชื่อนักเรียน.............................................................................................................. ......... 

4. ครูผู้ฝึกสอน.............................................................................เบอร์โทรศัพท์.............................. 

5. ชื่อโรงเรียน ............................................................................................................. .... 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  .....................................................................................เขต.............. 

7. ภูมิภาค .................................................................................................................. ....... 
 

 
 

                             (ลงชื่อ)....................................................................ผู้รับรองข้อมูล 
                                        (................................................................) 
                       (ผู้บริหารโรงเรียน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)  หน้าหน้า  99 

 

ใบสมัครการแข่งขัน  “ประเภททีม” 

 

กลุ่มวิชา................................................................ 
 

1. ชื่อกิจกรรม “................................................................................................”ระดับชั้น ................ 
3. ชื่อนักเรียน .................................................................................................................................  
  ............................................................... ..................................................................   
  ............................................................... .................................................................. 
  ............................................................... .................................................................. 

............................................................... ..................................................................  
  ............................................................... ..................................................................   
  ............................................................... .................................................................. 
  ............................................................... .................................................................. 

............................................................... ..................................................................  
  ............................................................... ..................................................................   
  ............................................................... .................................................................. 
  ............................................................... .................................................................. 

............................................................... ..................................................................  
  ............................................................... ..................................................................   
  ............................................................... .................................................................. 
  ............................................................... .................................................................. 
4.  ครูผู้ฝึกสอน....................................................................เบอร์โทรศัพท์............................ ...... 
     ครูผู้ฝึกสอน....................................................................เบอร์โทรศัพท์.......................... ........ 
5. ชื่อโรงเรียน ...............................................................................อ าเภอ......................... ................ 
6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  .......................................................................... ........................... 
7. ภูมิภาค .................................................................................................................. ....... 
 
                             (ลงชื่อ)....................................................................ผู้รับรองข้อมูล 
                                     (................................................................) 
            (ผู้บริหารโรงเรียน)  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)  หน้าหน้า  100 

 

เกณฑ์การแข่งขันกลุ่มนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
 

กลุ่มการศึกษาปฐมวัย 
1) การเล่านิทานประกอบสื่อ 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้นอนุบาล (บกพร่องทางการได้ยิน) 
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน     

              ประเภทเดี่ยว   
 3. วิธีการด าเนินการ 
      3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน  ล่วงหน้าก่อนวันแข่งขันอย่างน้อย 10  วัน 
     3.2 ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและชื่อครูผู้ฝึกสอน (รายชื่อต้องตรงกับข้อ 1) ต่อกรรมการตัดสินกิจกรรม
ก่อนเริ่มการแข่งขัน จ านวน 2 ชุด 
     3.3  หัวข้อในการแข่งขัน “ครอบครัวของฉัน” 
     3.4 สื่อที่ใช้ในการแข่งขัน เพ่ือให้เด็กสามารถเล่านิทานจากการแสดงตามสื่อที่ครูผู้ควบคุมเตรียมมาเอง
ตามความเหมาะสม  เช่น  หนังสือนิทาน,หุ่นมือ,ภาพวาด,อุปกรณ์อ่ืนๆ จ านวน 1 ประเภท/ชุด 
     3.5 ครูผู้ควบคุมแสดงสื่อท่ีเตรียมมาประกอบการแข่งขันเพ่ือให้นักเรียนด าเนินการเล่าผูกเรื่องราวเป็น
นิทานประกอบการแสดงเป็นทีม 
     3.6 ใช้เวลาในการแข่งขัน 10 นาที 
 4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน   
    4.1 การน าสิ่งต่างๆ จากสื่อที่น ามาแสดง โดยสามารถผูกเป็นเรื่องราวนิทานได้ (มีจุดเริ่มต้น,                
จุดวิกฤตของเรื่อง,การคลี่คลายเรื่อง การแก้ปัญหา, หรือมีการอิงด้านคุณธรรมจนจบเรื่อง)        30  คะแนน                                                                                                    
    4.2 การใช้ภาษามือและท่าทางท่ีสอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่ชัดเจน                      25  คะแนน 
    4.3 มีความคิดสร้างสรรค์/มีความแปลกใหม่ของเรื่อง                                   20  คะแนน 
    4.4 บุคลิกภาพของเด็ก  เช่น  มีความเชื่อมั่นในตัวเอง  ความพอดี 
ของระดับเสียง  การกล้าแสดงออก  การกล้าสบตาผู้ฟัง  เป็นต้น           25 คะแนน        

5. เกณฑ์การตัดสิน 
  ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
 6. คณะกรรมการการแข่งขัน  ระดับชั้นละ  3  คน  
  คุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 

 6.1 ครูล่ามภาษามือ    จ านวน  1  คน 
  6.2 ครูที่ท าการสอนระดับชั้นปฐมวัย จ านวน  1  คน 
   6.3 ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านปฐมวัย  จ านวน  1  คน 

         ข้อควรค านึง   
  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
   -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 
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         สถานที่ท าการแข่งขัน 
             เวทีที่สามารถให้ผู้ชมเข้าชมได้ 

7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
     7.1 ผู้ที่ได้คะแนนล าดับที่  1 - 3 จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ 
     7.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 1 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อของ
เกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้
ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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2) การปั้นดินน้ ามัน 
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้นอนุบาล (บกพร่องทางการได้ยิน) 
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน     

              ประเภททีม 2 คน   
 3. วิธีการด าเนินการ 
      3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน  ล่วงหน้าก่อนวันแข่งขันอย่างน้อย 
10  วัน 
     3.2 ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและชื่อครูผู้ฝึกสอน (รายชื่อต้องตรงกับข้อ 1) ต่อกรรมการตัดสินกิจกรรม
ก่อนเริ่มการแข่งขัน จ านวน 2 ชุด 
     3.3 หัวข้อในการแข่งขัน (ตามจินตนาการของนักเรียน) 
     3.4 วัสดุอุปกรณ์ผู้เข้าแข่งขันน ามาเอง 
  - ใช้ดินน้ ามันไร้สารชนิดแท่งหรือก้อนที่ยังไม่ผ่านการใช้  ห้ามนวดดินน้ ามันก่อนเข้าแข่งขัน          
  - ฐานรองใช้ไม้อัดขนาด กว้าง 10 นิ้ว x ยาว 15  นิ้ว  ไม่มีกรอบ 
     3.5 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 2 ชั่วโมง 
     3.6 ห้ามใช้อุปกรณ์ในการยึดติด 
 
 4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน   
    4.1 เนื้อหา    20 คะแนน 
    4.2 กระบวนการท างาน  10 คะแนน 
    4.3 ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ 30 คะแนน 
    4.4 ความละเอียดประณีตสวยงาม 20 คะแนน 
    4.5 การจัดองค์ประกอบผลงานปั้น 20 คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
  ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
 
 6. คณะกรรมการการแข่งขัน  ระดับชั้นละ  3  คน  
  คุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 

 6.1 ครูล่ามภาษามือ    จ านวน  1  คน 
  6.2 ครูที่ท าการสอนระดับชั้นปฐมวัย จ านวน  1  คน 
   6.3 ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านปฐมวัย  จ านวน  1  คน 

         ข้อควรค านึง   
  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 

-  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 
-  กรรมการควรชี้แจงเกณฑ์/กติกาการแข่งขันแก่ครูผู้ฝึกกิจกรรมหรือครูที่น าเด็กมา 
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         สถานที่ท าการแข่งขัน 
             เวทีที่สามารถให้ผู้ชมเข้าชมได้ 

7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
     7.1 ผู้ที่ได้คะแนนล าดับที่  1 - 3 จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ 
     7.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 1 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อของ
เกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้
ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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3) การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ 
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้นอนุบาล (บกพร่องทางการได้ยิน) 
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน     

              ประเภททีม 2 คน   
 3. วิธีการด าเนินการ 
      3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน  ล่วงหน้าก่อนวันแข่งขันอย่างน้อย 
10  วัน 
     3.2 ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและชื่อครูผู้ฝึกสอน (รายชื่อต้องตรงกับข้อ 1) ต่อกรรมการตัดสินกิจกรรม
ก่อนเริ่มการแข่งขัน จ านวน 2 ชุด 
     3.3 หัวข้อในการแข่งขัน “โรงเรียนของฉัน” 
     3.4 วัสดุอุปกรณ์ผู้เข้าแข่งขันน ามาเอง 
  - กระดาษเทา-ขาว ขนาด 10 X 15 นิ้ว เป็นแผ่นรองภาพ  ไม่มีกรอบ 
  - ห้ามตัดกระดาษเป็นรูปร่างหรือเป็นเส้น เป็นแถบมาล่วงหน้า 
     3.5 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 2 ชั่วโมง 
 4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน   
    4.1 เนื้อหา    20 คะแนน 
    4.2 กระบวนการท างาน  10 คะแนน 
    4.3 ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ 30 คะแนน 
    4.4 ความละเอียดประณีตสวยงาม 20 คะแนน 
    4.5 หลักการจัดภาพ   20 คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
  ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
 6. คณะกรรมการการแข่งขัน  ระดับชั้นละ  3  คน  
  คุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 

 6.1 ครูล่ามภาษามือ    จ านวน  1  คน 
  6.2 ครูที่ท าการสอนระดับชั้นปฐมวัย จ านวน  1  คน 
   6.3 ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านปฐมวัย  จ านวน  1  คน 

          ข้อควรค านึง   
  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 

-  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 
-  กรรมการควรชี้แจงเกณฑ์/กติกาการแข่งขันแก่ครูผู้ฝึกกิจกรรมหรือครูที่น าเด็กมา 

         สถานที่ท าการแข่งขัน 
             เวทีที่สามารถให้ผู้ชมเข้าชมได้ 

7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
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     7.1 ผู้ที่ได้คะแนนล าดับที่  1 - 3 จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ 
     7.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 1 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อของ
เกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้
ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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4) การระบายสีภาพ 
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้นอนุบาล (บกพร่องทางการได้ยิน) 
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน     

              ประเภทเดี่ยว   
 3. วิธีการด าเนินการ 
      3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน  ล่วงหน้าก่อนวันแข่งขันอย่างน้อย 
10  วัน 
     3.2 ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและชื่อครูผู้ฝึกสอน (รายชื่อต้องตรงกับข้อ 1) ต่อกรรมการตัดสินกิจกรรม
ก่อนเริ่มการแข่งขัน จ านวน 2 ชุด 
     3.3 หัวข้อในการแข่งขัน (กรรมการเป็นผู้ก าหนดและเตรียมกระดาษให้ผู้เข้าแข่งขัน) 
     3.4 วัสดุอุปกรณ์ผู้เข้าแข่งขันน ามาเอง 
  - สีเทียน 
     3.5 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 2 ชั่วโมง 
 
 4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน   
    4.1 ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ 30 คะแนน 
    4.2 ความละเอียดประณีตสวยงาม 30 คะแนน 
    4.3 ความสมบูรณ์ของภาพ  40 คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
  ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
 6. คณะกรรมการการแข่งขัน  ระดับชั้นละ  3  คน  
  คุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 

 6.1 ครูล่ามภาษามือ    จ านวน  1  คน 
  6.2 ครูที่ท าการสอนระดับชั้นปฐมวัย จ านวน  1  คน 
   6.3 ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านปฐมวัย  จ านวน  1  คน 

  ข้อควรค านึง   
  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 

-  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 
-  กรรมการควรชี้แจงเกณฑ์/กติกาการแข่งขันแก่ครูผู้ฝึกกิจกรรมหรือครูที่น าเด็กมา 

         สถานที่ท าการแข่งขัน 
             เวทีที่สามารถให้ผู้ชมเข้าชมได้ 

7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
     7.1 ผู้ที่ได้คะแนนล าดับที่  1 - 3 จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ 
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     7.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 1 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อของ
เกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้
ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1) จินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ) 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้นไม่ก าหนดระดับชั้น  (บกพร่องทางการได้ยิน) 
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน     

                 ประเภททีม 7 คน   
 3. วิธีการด าเนินการ 
      3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ตั้งชื่อทีม  พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 2 คน ล่วงหน้าก่อนวัน 
แข่งขันอย่างน้อย  10 วัน 
              3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน และชื่อครูผู้ฝึกสอน (รายชื่อต้องตรงกับ  ข้อ1)  ต่อ
กรรมการตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขัน จ านวน 2 ชุด 
      3.3  เลือกเพลงอิสระ  
      3.4  ทีมผู้เข้าแข่งขันส่งแผ่นซีดีเพลง พร้อมรายชื่อผู้เข้าแข่งขันในวันรายงานตัว  
               3.5  แต่งกายเหมาะสมกับเพลง   
      3.6  เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 8 -10  นาที  
  4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน   
      4.1  กริยาท่าทางและการเคลื่อนไหว   20  คะแนน 
      4.2  ความถูกต้องเหมาะสมของการใช้ท่ามือ  20  คะแนน 
      4.3  อารมณ์ความรู้สึกเชื่อมโยงกับบทเพลง   20  คะแนน  
         4.4  ความพร้อมเพรียง     10  คะแนน  
         4.5  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์     10  คะแนน  
         4.6  การแต่งกาย      10  คะแนน  
         4.7  ความมั่นใจในการแสดงออก   10  คะแนน 

       
5. เกณฑ์การตัดสิน 

   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
 6. คณะกรรมการการแข่งขัน  ระดับชั้นละ  5  คน  
  คุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
  6.1  สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย     จ านวน  1 คน 
  6.2  สมาคมล่ามภาษามือแห่งประเทศไทย   จ านวน  2 คน 
  6.3  ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์และการแสดง  จ านวน  2 คน 
 ข้อควรค านึง   

  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
   -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 
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สถานทีท่ าการแข่งขัน 
    เวทีที่สามารถให้ผู้ชมเข้าชมได้ 

7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
7.1 ผู้ที่ได้คะแนนล าดับที่  1 - 3     จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน 

ในระดับชาติ 
  7.2 ในกรณีท่ีมีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 1 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตาม   ล าดับ
ข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือ
เป็นผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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2) คัดลายมือ 
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้น ป.1-6 , ม.1-3 และ ม.4-6  (บกพร่องทางการได้ยิน) 
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน     

                 ประเภทเดี่ยว   
 3. วิธีการด าเนินการ 
       3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้าก่อนวัน แข่งขัน 
อย่างน้อย  10 วัน 

    3.2 ให้ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน และชื่อครูผู้ฝึกสอน(รายชื่อต้องตรงกับข้อ1)  ต่อกรรมการตัดสิน 
กิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขัน จ านวน 2 ชุด 
     3.3  ให้คณะกรรมการจัดเตรียมเนื้อหา  ดินสอ   ปากกา  และกระดาษ 
     3.4  การคัดลายมือ  

3.4.1 ระดับชั้น ป.1-6 ใช้ดินสอด าตัวบรรจงเต็มบรรทัด แบบหัวกลม                         
จ านวน 4  บรรทัด เว้น 1 บรรทัด 

3.4.2 ระดับชั้น ม.1-3, ม.4-6 ใช้ปากกาลูกลื่นสีด า ขนาด 0.5 ม.ม. คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
แบบหัวกลม จ านวน 8 บรรทัด คัดข้อความ 1 บรรทัด เว้น 1 บรรทัด  
     3.5  เวลาทีใ่ช้ในการแข่งขัน  50  นาที 

4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน   
    4.1 ความสวยงาม     50 คะแนน 

  -   ขนาดตัวอักษรได้สัดส่วน   20   คะแนน 
  -   สะอาดเป็นระเบียบไม่มีรอยขูดลบ  10   คะแนน 
  -   เส้นตัวอักษรเรียบ สม่ าเสมอ   10   คะแนน 
  -   ระยะห่างตัวอักษร (ช่องไฟ)   10   คะแนน 
              4.2  ความถูกต้อง     50 คะแนน 
  -   เขียนสะกดค าถูกต้อง    20   คะแนน 
  -   วางสระ พยัญชนะและวรรณยุกต์ถูกต้อง  20   คะแนน 
  -   เว้นวรรคถูกต้อง    10   คะแนน 
              4.3  ผิด 1 แห่ง หกั 0.5  คะแนน 
 
 
  5. เกณฑ์การตัดสิน 
   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
 6. คณะกรรมการการแข่งขัน  ระดับชั้นละ  3  คน  
  คุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
  6.1  ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนภาษาไทย   จ านวน  1 คน 
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  6.2  ล่ามภาษามือ      จ านวน 1 คน 
  6.3  ครูที่มีความเชี่ยวชาญการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  จ านวน  1 คน 
         ข้อควรค านึง   

  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
   -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 
          สถานที่ท าการแข่งขัน 

    ห้องเรียนหรือสถานที่ที่มีความเหมาะสม 
7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ  

7.1 ผู้ที่ได้คะแนนล าดับที่  1 - 3     จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน 
ในระดับชาติ 
  7.2 ในกรณีท่ีมีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 1 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตาม   ล าดับ
ข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือ
เป็นผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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3) เขียนเรื่องจากภาพ 
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้น ป.1-6 , ม.1-3 และ ม.4-6  (บกพร่องทางการได้ยิน) 
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน     

              ประเภทเดี่ยว   
 3. วิธีการด าเนินการ 
       3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้าก่อนวัน แข่งขัน 
อย่างน้อย  10 วัน 

    3.2 ให้ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน และชื่อครูผู้ฝึกสอน(รายชื่อต้องตรงกับข้อ1)  ต่อกรรมการตัดสิน 
กิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขัน จ านวน 2 ชุด 
     3.3  ให้คณะกรรมการจัดเตรียมภาพ  ดินสอ ยางลบ  ปากกา น้ ายาลบค าผิด และกระดาษ 
     3.4  การเขียนเรื่องจากภาพ  

3.4.1 ระดับชั้น ป.1-6 เขียนค าศัพท์จากภาพ  
3.4.2 ระดับชั้น ม.1-3 เขียนประโยคจากภาพ  
3.4.3 ระดับชั้น ม.4-6 เขียนบรรยายภาพ  

     3.5  เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน  60  นาท ี
4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน   

4.1 ระดับชั้น ป.1-6 เขียนค าจากภาพ  
 - ความถูกต้องของค าศัพท์  90 คะแนน 
 - ความสะอาด เป็นระเบียบ  10 คะแนน 

4.2 ระดับชั้น ม.1-3 เขียนประโยคจากภาพ และ ระดับชั้น ม.4-6 เขียนบรรยายจากภาพ 
 - ความถูกต้องของค าศัพท์  30 คะแนน 
 - ความถูกต้องของโครงสร้างประโยค 30 คะแนน 
 - การสื่อความหมายถูกต้อง  30 คะแนน 
 - ความสะอาด เป็นระเบียบ  10 คะแนน 
                

  5. เกณฑ์การตัดสิน 
   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
 
 
 6. คณะกรรมการการแข่งขัน  ระดับชั้นละ  3  คน  
  คุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
  6.1  ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนภาษาไทย   จ านวน  1 คน 
  6.2  ล่ามภาษามือ      จ านวน 1 คน 
  6.3  ครูที่มีความเชี่ยวชาญการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  จ านวน  1 คน 
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         ข้อควรค านึง   
  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
   -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 
          สถานที่ท าการแข่งขัน 

    ห้องเรียนหรือสถานที่ที่มีความเหมาะสม 
7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ  

7.1 ผู้ที่ได้คะแนนล าดับที่  1 - 3     จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน 
ในระดับชาติ 
  7.2 ในกรณีท่ีมีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 1 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตาม   ล าดับ
ข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือ
เป็นผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 

 



 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)  หน้าหน้า  114 

 

4) การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ 
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้น ป.1-6 และ ม. 1-3 (บกพร่องทางการได้ยิน) 
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน     

             ประเภทเดี่ยว   
 3. วิธีการด าเนินการ 
      3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน  ล่วงหน้าก่อนวันแข่งขันอย่างน้อย 
10  วัน 
     3.2 ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและชื่อครูผู้ฝึกสอน (รายชื่อต้องตรงกับข้อ 1) ต่อกรรมการตัดสินกิจกรรม
ก่อนเริ่มการแข่งขัน จ านวน 2 ชุด 
     3.3  หัวข้อในการแข่งขัน 
  - ระดับชั้น  ป. 1-6    การเล่าเรื่องภาษามือ  หัวข้อ  พ่อของฉัน 
  - ระดับชั้น  ม. 1-3    การเล่าเรื่องภาษามือ  หัวข้อ  พ่อของแผ่นดิน 

    3.4  เวลาในการแข่งขัน 5 - 7 นาที (บวก/ลบ 30 วินาทีไม่ตัดคะแนน) ใช้เวลาน้อยหรือเกินกว่าที่
ก าหนด ตัดนาทีละ 1 คะแนน 
              3.5  จับฉลากเลือกล าดับที่ของการแข่งขัน 
   4.  เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน   

      4.1  เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจ เหมาะสมกับวัย   30  คะแนน 
 4.2  การใช้ภาษามือถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ภาษามือไทย  30    คะแนน 
 4.3   การใช้สีหน้า  ท่าทาง  ประกอบการเล่าเรือง   20  คะแนน 

 4.4  ข้อคิดในการน าเสนอ      10  คะแนน  
 4.5  เล่าตามเวลาที่ก าหนด     10 คะแนน   

5. เกณฑ์การตัดสิน 
   ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
 6. คณะกรรมการการแข่งขัน  ระดับชั้นละ  3  คน  
  คุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
  6.1  ครูหูหนวก  จ านวน   1 คน 
  6.2  ล่ามภาษามือ  จ านวน 1 คน 
  6.3  ครูที่มีความเชี่ยวชาญการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  จ านวน  1 คน 
 
 ข้อควรค านึง   

  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
   -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 
สถานที่ท าการแข่งขัน 

    เวทีที่สามารถให้ผู้ชมเข้าชมได้ 
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7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
7.1 ผู้ที่ได้คะแนนล าดับที่  1 - 3     จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน 

ในระดับชาติ 
  7.2 ในกรณีท่ีมีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 1 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตาม   ล าดับ
ข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือ
เป็นผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี :เทคโนโลยีการสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
1)  การจัดท า Home  Page 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้น ม. 4-6 (บกพร่องทางการได้ยิน) 
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน     

             ประเภทเดี่ยว   
 3. วิธีการด าเนินการ 

    3.1  ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ตั้งชื่อทีม  พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้าก่อนวัน  
แข่งขันอย่างน้อย  10 วัน 
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    3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน และชื่อครูผู้ฝึกสอน(รายชื่อต้องตรงกับ 
ข้อ 1)  ต่อกรรมการตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขัน จ านวน 2 ชุด 

     3.3  ผู้เข้าแข่งขันใช้เทคนิคใดก็ได้ตามความถนัด โดยเครื่องที่เตรียมไว้ให้จะมีซอฟต์แวร์ติดตั้ง 
ไว้ให้ดังนี้  

- Windows XP  
- EditPlus 3.0 
- Adobe Dreamweaver CS3  หรือ  Macromedia Dreamweaver 8 
- Adobe Flash CS3 หรือ Macromedia Flash 8 
- Adobe Photoshop CS 
- หรือใช้โปรแกรมท่ีเวอร์ชั่นสูงกว่าได้ 
- หากผู้เข้าแข่งขันต้องการใช้เทคนิคท่ีนอกเหนือจากนี้ให้เตรียมแผ่นโปรแกรมมา    
  ติดตั้งเองในวันแข่งขัน 

           3.4  รูปแบบการแข่งขัน  ผู้เข้าแข่งขันใช้รูปภาพและเนื้อหาที่คณะกรรมการเตรียมตามหัวข้อที่ 
ก าหนดโดยแจกให้ในวันแข่งขันเท่านั้น   
     3.5  สื่อ  ใช้คอมพิวเตอร์ที่ผู้จัดเตรียมไว้ให้  
     3.6  เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง 
  4.  เกณฑ์การให้คะแนน   (จ านวน  100  คะแนน) 
     4.1 ความน่าสนใจและความสวยงาม  20 คะแนน 
     4.2 การจัดโครงสร้างและการใช้งาน  20 คะแนน 
     4.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   30 คะแนน 
              4.4 เทคนิคและเทคโนโลยีที่ใช้    30 คะแนน 
         5. เกณฑ์การตัดสิน 
  ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
         6. คณะกรรมการการแข่งขัน  ระดับชั้นละ  3  คน  
    คุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
 6.1  ครูที่มีความช านาญด้านเทคโนโลยีจากโรงเรียนเฉพาะความพิการ  จ านวน 1 คน 
 6.2  ครูที่มีความช านาญด้านเทคโนโลยีจากศูนย์การศึกษาพิเศษ     จ านวน 1 คน 
 6.3  ผู้ที่มีความช านาญด้านเทคโนโลยีจากหน่วยงานอื่นๆ          จ านวน  1 คน 
 ข้อควรค านึง   
     -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
      -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 
            สถานที่ท าการแข่งขัน 
      ห้องคอมพิวเตอร์หรือสถานทีท่ีม่ีความเหมาะสม 

7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
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        7.1 ผู้ที่ได้คะแนนล าดับที่  1 - 3     จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน 
ในระดับชาติ 
     7.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 1 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อ 

ของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็น
ผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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2) โปรแกรม  Power  Point 
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้น ม. 1-3 (บกพร่องทางการได้ยิน) 
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน     

             ประเภทเดี่ยว   
 3. วิธีการด าเนินการ 

    3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้าก่อนวันแข่งขัน 
อย่างน้อย  10 วัน 

     3.2 ให้ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  และชื่อครูผู้ฝึกสอน ( รายชื่อต้องตรงกับข้อ 1 )  ต่อกรรมการ 
ตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขัน จ านวน 2 ชุด 
       3.3 การแข่งขันให้ใช้โปรแกรม  Microsoft  PowerPoint  2007/2010 

            3.4 รูปแบบการแข่งขัน  ผู้เข้าแข่งขันใช้รูปภาพและเนื้อหาที่คณะกรรมการเตรียมตามหัวข้อที่ 
ก าหนดโดยแจกให้ในวันแข่งขันเท่านั้น   
             3.5 น าเสนอผ่าน Power  Point  ระหว่าง 6 – 8  สไลด์   เรื่อง “พ่อของแผ่นดิน” 
                3.6  สื่อ  ใช้คอมพิวเตอร์ที่ผู้จัดเตรียมไว้ให้ 
       3.7  เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน  1.30  ชั่วโมง 
  4.  เกณฑ์การให้คะแนน   (จ านวน  100  คะแนน) 
       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 

    5. เกณฑ์การตัดสิน 
  ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
 
 
     6. คณะกรรมการการแข่งขัน  ระดับชั้นละ  3  คน  
    คุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
 6.1  ครูที่มีความช านาญด้านเทคโนโลยีจากโรงเรียนเฉพาะความพิการ  จ านวน 1 คน 
 6.2  ครูที่มีความช านาญด้านเทคโนโลยีจากศูนย์การศึกษาพิเศษ     จ านวน 1 คน 
 6.3  ผู้ที่มีความช านาญด้านเทคโนโลยีจากหน่วยงานอื่นๆ          จ านวน  1 คน 
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 ข้อควรค านึง   
     -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
      -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 
       สถานที่ท าการแข่งขัน 

      ห้องคอมพิวเตอร์หรือสถานทีท่ีม่ีความเหมาะสม 
7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
   7.1 ผู้ที่ได้คะแนนล าดับที่  1 - 3     จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน 

ในระดับชาติ 
     7.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 1 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อ 

ของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็น
ผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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3) โปรแกรม Paint 
 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้น ป. 1-6 (บกพร่องทางการได้ยิน) 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน     
             ประเภทเดี่ยว   
 3. วิธีการด าเนินการ 

     3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ต่อ 1 ระดับชั้นล่วงหน้าก่อน 
วันแข่งขันอย่างน้อย  10 วัน 

     3.2 ให้ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและชื่อครูผู้ฝึกสอน (รายชื่อต้องตรงกับข้อ1) ต่อกรรมการตัดสิน      
กิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขัน จ านวน 2 ชุด 
      3.3 หัวข้อที่ก าหนด ผลไม้ หรือ ดอกไม้ 
         3.4  ไม่ให้น าภาพวาด (Clip  art)  ที่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ประกอบผลงาน 
      3.5  สื่อ  ใช้คอมพิวเตอร์ที่ผู้จัดเตรียมไว้ให้ 
      3.6  เวลาในการแข่งขัน  60  นาที 
  4.  เกณฑ์การให้คะแนน   (จ านวน  100  คะแนน) 
      4.1   ความสวยงาม     30  คะแนน 
      4.2   การจัดองค์ประกอบของภาพ   20  คะแนน 
      4.3   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    20  คะแนน 
      4.4   ความส าเร็จของผลงาน    10  คะแนน 
      4.5   สื่อความหมายได้ชัดเจนสอดคล้องกับหัวเรื่อง 20  คะแนน 

     5. เกณฑ์การตัดสิน 
  ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ไดค้ะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
     6. คณะกรรมการการแข่งขัน  ระดับชั้นละ  3  คน  
    คุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
 6.1  ครูที่มีความช านาญด้านเทคโนโลยีจากโรงเรียนเฉพาะความพิการ  จ านวน 1 คน 
 6.2  ครูที่มีความช านาญด้านเทคโนโลยีจากศูนย์การศึกษาพิเศษ     จ านวน 1 คน 
 6.3  ผู้ที่มีความช านาญด้านเทคโนโลยีจากหน่วยงานอื่นๆ          จ านวน  1 คน 
 ข้อควรค านึง   
     -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
      -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 
       สถานที่ท าการแข่งขัน 

      ห้องคอมพิวเตอร์หรือสถานทีท่ีม่ีความเหมาะสม 
7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
   7.1 ผู้ที่ได้คะแนนล าดับที่  1 - 3     จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน 

ในระดับชาติ 
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     7.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 1 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อ 

ของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็น
ผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี : งานอาชีพ 
 

1) งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ 
 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้น ป. 1-6 และ ม.1-3 (บกพร่องทางการได้ยิน) 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน     
              ประเภททีม 3 คน  
 3. วิธีการด าเนินการ 
         3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ตั้งชื่อทีม พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ต่อ 1 ช่วงชั้น                  
ล่วงหน้าก่อนวันแข่งขันอย่างน้อย  10 วัน 

     3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและชื่อครูผู้ฝึกสอน  
(รายชื่อต้องตรงกับข้อ1)  ต่อกรรมการตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขัน จ านวน 2 ชุด 

      3.3 การเตรียมวัสดุ / อุปกรณ์ 
  3.3.1  วัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้ผู้แข่งขันจัดเตรียมมาให้พร้อม 
  3.3.2  ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขัน  เจาะ  ตัด  ตกแต่งวัสดุที่จะน ามาใช้ประดิษฐ์ก่อน  

การแข่งขัน 
  3.3.3  ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ไม่จ ากัดชนิด  รูปแบบอิสระ 
  3.3.4  ประดิษฐ์งานเป็นของใช้ 
        3.3.5  ให้แสดงราคาทุนและราคาจ าหน่ายไว้ที่โต๊ะแข่งขัน 
  3.3.6  ส่งใบงานแสดงขั้นตอนการปฏิบัติ 

3.4  ติดป้ายชื่อ – สกุล  โรงเรียน  สังกัด  ของผู้เข้าแข่งขัน  เขียนตัวบรรจงชัดเจน  และจัดแสดงผลงานในที่ท่ี
เตรียมไว้ 

              3.5   เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน  3   ชัว่โมง 
  4.  เกณฑ์การให้คะแนน   (จ านวน  100  คะแนน) 
     4.1 การเตรียมงาน       20   คะแนน 
  4.1.1  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์   10    คะแนน 

4.1.2  การวางแผนการท างานล่วงหน้า  10    คะแนน 
         -  มีใบงานแสดงขั้นตอนการปฏิบัติ              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  ความสะอาดบริเวณท่ีปฏิบัติงาน    5    คะแนน 
4.2.5  การใช้และการเก็บอุปกรณ์     5    คะแนน 

    4.3  ผลงาน      40   คะแนน 
  4.3.1  ความประณีต   คงทน   สวยงาม  10    คะแนน 

4.3.2  ความคิดสร้างสรรค์   15    คะแนน 
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4.3.3  ประโยชน์การใช้งาน   10    คะแนน 
4.3.4  ผลงานถูกต้องตามข้ันตอนในใบงาน      5    คะแนน 

     5. เกณฑ์การตัดสิน 
  ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
     6. คณะกรรมการการแข่งขัน  ระดับชั้นละ  3  คน  
    คุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
 6.1  ครูที่มีความช านาญกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ โรงเรียนเฉพาะความพิการ  จ านวน 1 คน 
 6.2  ครูที่มีความช านาญจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา/วิทยาลัยสารพัดช่าง    จ านวน 1 คน 
 6.3  ผู้ที่มีความช านาญด้านเทคโนโลยีจากหน่วยงานอื่นๆ              จ านวน 1 คน 
 ข้อควรค านึง   
     -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
      -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 
       สถานที่ท าการแข่งขัน 

    เวทีที่สามารถให้ผู้ชมเข้าชมได้ 
7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
   7.1 ผู้ที่ได้คะแนนล าดับที่  1 - 3     จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน 

ในระดับชาติ 
     7.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 1 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อ 

ของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็น
ผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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2) งานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ 
 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้น ม.4-6 (บกพร่องทางการได้ยิน) 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน     
              ประเภททีม 3 คน  
 3. วิธีการด าเนินการ 
         3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ตั้งชื่อทีม พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ต่อ 1 ช่วงชั้น                  
ล่วงหน้าก่อนวันแข่งขันอย่างน้อย  10 วัน 

     3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและชื่อครูผู้ฝึกสอน  
(รายชื่อต้องตรงกับข้อ1)  ต่อกรรมการตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขัน จ านวน 2 ชุด 

      3.3 การเตรียมวัสดุ / อุปกรณ์ 
  3.3.1 เตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ในการออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ตามหัวข้อที่ก าหนดในการ

แข่งขัน 
  3.3.2 ให้ใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่เตรียมมาเอง 

 3.4  ติดป้ายชื่อ – สกุล  โรงเรยีน  สังกัด  ของผู้เข้าแข่งขัน  เขียนตัวบรรจงชัดเจน  และจัดแสดงผลงานในที่ท่ี
เตรียมไว้ 
              3.5   เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน  3   ชัว่โมง 
  4.  เกณฑ์การให้คะแนน   (จ านวน  100  คะแนน) 
     4.1 การเตรียมงาน       20   คะแนน 
  4.1.1  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์   10    คะแนน 

4.1.2  การวางแผนการท างานล่วงหน้า  10    คะแนน 
         -  มีใบงานแสดงขั้นตอนการปฏิบัติ              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  ความสะอาดบริเวณท่ีปฏิบัติงาน    5    คะแนน 
4.2.5  การใช้และการเก็บอุปกรณ์     5    คะแนน 

    4.3  ผลงาน      40   คะแนน 
  4.3.1  ความประณีต   คงทน   สวยงาม  10    คะแนน 

4.3.2  ความคิดสร้างสรรค์เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 15    คะแนน 
4.3.3  ประโยชน์การใช้งาน   10    คะแนน 
4.3.4  ผลงานถูกต้องตามข้ันตอนในใบงาน      5    คะแนน 

     5. เกณฑ์การตัดสิน 
  ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
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  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
     6. คณะกรรมการการแข่งขัน  ระดับชั้นละ  3  คน  
    คุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
 6.1  ครูที่มีความช านาญกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ โรงเรียนเฉพาะความพิการ   
 6.2  ครูที่มีความช านาญเฉพาะทางจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 
  ข้อควรค านึง   
     -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
      -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 
       สถานที่ท าการแข่งขัน 

    เวทีที่สามารถให้ผู้ชมเข้าชมได้ 
7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
   7.1 ผู้ที่ได้คะแนนล าดับที่  1 - 3     จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน 

ในระดับชาติ 
     7.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 1 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อ 

ของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็น
ผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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3) การท าน้ าพริกประจ าภาค(เคร่ืองเคียง) 
 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้น ม.4-6 (บกพร่องทางการได้ยิน) 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน     
              ประเภททีม 3 คน  
 3. วิธีการด าเนินการ 

     3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  ตั้งชื่อทีม พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้าก่อนวัน  
แข่งขันอย่างน้อย  10 วัน 

     3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน และชื่อครูผู้ฝึกสอน (รายชื่อต้องตรงกับ               
ข้อ1)  ต่อกรรมการตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขัน จ านวน 3 ชุด 
      3.3 ด าเนินการจัดท าพริกผักสด   
               3.4  ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์และเครื่องปรุงทุกอย่างมาเอง 
               3.5  จัดท าแผ่นพับสูตรอาหารและวิธีการท า  
      3.6 ปฏิบัติในเวลาทุกข้ันตอน 

      3.7  อุปกรณ์ท่ีคณะกรรมการจัดให้ ได้แก่ โต๊ะวางผลงานนักเรียน 
      3.8 ตกแต่งผลงานจัดโชว์ 1 ชุด  และส าหรับกรรมการ 1 ชุด 
      3.9  ติดป้ายชื่อ – สกุล  โรงเรียน อ าเภอ จังหวัด  ของผู้เข้าแข่งขัน  เขียนตัวบรรจงชัดเจน และจัดแสดงผล
งานในที่ท่ีเตรียมไว้ 
              3.10 ใช้เวลาในการปฏิบัติงาน  3 ชั่วโมง 
  4.  เกณฑ์การให้คะแนน   (จ านวน  100  คะแนน) 

    4.1  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ได้ถูกต้องเหมาะสม    10 คะแนน 
    4.2  ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามข้ันตอน    10 คะแนน 
    4.3  ความร่วมมือในการท างานในหมู่คณะ   10 คะแนน 
    4.4  รสชาดอาหาร      20 คะแนน  
    4.5  การจัดอาหาร       
 -  ความเหมาะสม     5 คะแนน 
 -  ความสวยงาม      5 คะแนน 
 -  ความคิดสร้างสรรค์     10 คะแนน 
    4.6  การจัดเก็บท าความสะอาด    10 คะแนน 
    4.7  ความประหยัด      10 คะแนน 

              4.8  การแต่งกายผู้เข้าแข่งขัน         5  คะแนน 
              4.9  เสร็จทันเวลาที่ก าหนด         5  คะแนน 
 
 

     5. เกณฑ์การตัดสิน 
  ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  รอ้ยละ 70 – 79   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
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  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
     6. คณะกรรมการการแข่งขัน  ระดับชั้นละ  3  คน  
    คุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
 6.1  ครูที่มีความช านาญกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ โรงเรียนเฉพาะความพิการ  จ านวน 1 คน 
 6.2  ครูที่มีความช านาญจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา/วิทยาลัยสารพัดช่าง    จ านวน 1 คน 
 6.3  ผู้ที่มีความช านาญด้านเทคโนโลยีจากหน่วยงานอื่นๆ              จ านวน 1 คน 
 ข้อควรค านึง   
     -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
      -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 
       สถานที่ท าการแข่งขัน 

    สถานทีท่ี่สามารถให้ผู้ชมเข้าชมได้ 
7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
   7.1 ผู้ที่ได้คะแนนล าดับที่  1 - 3     จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน 

ในระดับชาติ 
     7.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 1 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อ 

ของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็น
ผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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4) การท าอาหารคาว (ส้มต า) 
 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้น ม.1-3 (บกพร่องทางการได้ยิน) 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน     
              ประเภททีม 3 คน  
 3. วิธีการด าเนินการ 

     3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  ตั้งชื่อทีม พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้าก่อนวัน  
แข่งขันอย่างน้อย  10 วัน 

     3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน และชื่อครูผู้ฝึกสอน (รายชื่อต้องตรงกับ               
ข้อ1)  ต่อกรรมการตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขัน จ านวน 3 ชุด 
      3.3  จัดท าอาหารคาว (ส้มต า)   
                3.4  ให้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องปรุงในการปฏิบัติงานมาให้พร้อมก่อนการแข่งขัน 
      3.5  ปฏิบัติในเวลาทุกข้ันตอน 

      3.6  ไม่อนุญาตให้ ปอก สับมะละกอ หรือจัดตกแต่งใด ๆ มาก่อนที่จะเริ่มท าการแข่งขัน 
      3.7  เตรียมผลงานจัดโชว์ 1 ชุด  และส าหรับกรรมการ 1 ชุด 
       3.8   ติดป้ายชื่อ – สกุล  โรงเรียน  สังกัด ของผู้เข้าแข่งขัน  เขียนตัวบรรจงชัดเจน และจัด 
แสดงผลงานในที่ท่ีเตรียมไว้ 
       3.9 ใช้เวลาในการปฏิบัติงาน  3 ชั่วโมง 
  4.  เกณฑ์การให้คะแนน   (จ านวน  100  คะแนน) 

    4.1  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ได้ถูกต้องเหมาะสม    10 คะแนน 
    4.2  ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามข้ันตอน    10 คะแนน 
    4.3  ความร่วมมือในการท างานในหมู่คณะ   10 คะแนน 
    4.4  รสชาดอาหาร      20 คะแนน  
    4.5  การจัดอาหาร       
 -  ความเหมาะสม     5 คะแนน 
 -  ความสวยงาม      5 คะแนน 
 -  ความคิดสร้างสรรค์     10 คะแนน 
    4.6  การจัดเก็บท าความสะอาด    10 คะแนน 
    4.7  ความประหยัด      10 คะแนน 

              4.8  การแต่งกายผู้เข้าแข่งขัน         5  คะแนน 
              4.9  เสร็จทันเวลาที่ก าหนด         5  คะแนน 
 
 
 

     5. เกณฑ์การตัดสิน 
  ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
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  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
     6. คณะกรรมการการแข่งขัน  ระดับชั้นละ  3  คน  
    คุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
  6.1  ครูที่มีความช านาญกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ โรงเรียนเฉพาะความพิการ  จ านวน 1 คน 
  6.2  ครูที่มีความช านาญจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา/วิทยาลัยสารพัดช่าง    จ านวน 1 คน 
  6.3  ผู้ที่มีความช านาญด้านเทคโนโลยีจากหน่วยงานอื่นๆ              จ านวน 1 คน 
 ข้อควรค านึง   
     -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
      -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 
       สถานที่ท าการแข่งขัน 

    สถานทีท่ี่สามารถให้ผู้ชมเข้าชมได้ 
7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
    7.1 ผู้ที่ได้คะแนนล าดับที่  1 - 3     จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน 

ในระดับชาติ 
     7.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 1 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อ 

ของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็น
ผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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5) การแกะสลักผัก – ผลไม ้
 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6 (บกพร่องทางการได้ยิน) 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน     
              ประเภททีม 3 คน  
 3. วิธีการด าเนินการ 

     3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  ตั้งชื่อทีม พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้าก่อนวัน  
แข่งขันอย่างน้อย  10 วัน 

     3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน และชื่อครูผู้ฝึกสอน (รายชื่อต้องตรงกับ               
      3.3  ให้ผู้เข้าแข่งขันแกะสลักผัก / ผลไม้ แล้วน าผลงานที่ส าเร็จจัดเป็นรูปทรงต่าง ๆ  
      3.4  ให้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมาให้พร้อมก่อนการแข่งขัน 
      3.5  ไม่อนุญาตให้ ตัด เกลา ตกแต่งรูปทรงใด ๆ มาก่อนที่จะท าการแข่งขัน 

      3.6  เครื่องมือที่ใช้ในการแกะสลักต้องไม่เป็นเครื่องมือที่ใช้แกะส าเร็จรูป เช่น มีดที่ใช้หั่นแล้ว 
ออกมาเป็นลวดลายต่าง ๆ โดยที่ไม่ได้แกะสลักด้วยตนเอง 
               3.7  วัตถุดิบที่ใช้ในการแกะสลักคือ  ผักและผลไม้กรรมการกลางจะเป็นผู้จัดเตรียมให้ 
               3.8  เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน  3  ชั่วโมง 
  4.  เกณฑ์การให้คะแนน   (จ านวน  100  คะแนน) 

     4.1 การเตรียมวัสดุและเครื่องมือถูกต้องตามท่ีก าหนด   5   คะแนน 
     4.2 ปฏิบัติถูกต้องตามข้ันตอน    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 เสร็จทันเวลา     10  คะแนน 
     5. เกณฑ์การตัดสิน 
  ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
 
 
 
     6. คณะกรรมการการแข่งขัน  ระดับชั้นละ  3  คน  
    คุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
 6.1  ครูที่มีความช านาญกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ โรงเรียนเฉพาะความพิการ  จ านวน 1 คน 
 6.2  ครูที่มีความช านาญจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา/วิทยาลัยสารพัดช่าง    จ านวน 1 คน 
 6.3  ผู้ที่มีความช านาญด้านเทคโนโลยีจากหน่วยงานอื่นๆ              จ านวน 1 คน 
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 ข้อควรค านึง   
     -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
      -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 
       สถานที่ท าการแข่งขัน 

    สถานทีท่ีส่ามารถให้ผู้ชมเข้าชมได้ 
7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
   7.1 ผู้ที่ได้คะแนนล าดับที่  1 - 3     จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน 

ในระดับชาติ 
     7.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 1 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อ 

ของเกณฑก์ารให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็น
ผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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6) การร้อยมาลัยสองชาย 
 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6 (บกพร่องทางการได้ยิน) 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน     
              ประเภททีม 3 คน  
 3. วิธีการด าเนินการ 

     3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  ตั้งชื่อทีม พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้าก่อนวัน  
แข่งขันอย่างน้อย 10 วัน 
       3.2 ให้ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  และชื่อครูผู้ฝึกสอน (รายชื่อต้องตรงกับข้อ 1) ต่อกรรมการ 
ตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขัน จ านวน 2 ชุด 
               3.3 ผูเ้ข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมวสัดุ  อุปกรณ์ส าหรับการร้อยมาลัยดอกไม้สดมาเอง  เตรียมให ้ 
พร้อมก่อนการแข่งขัน 

3.3.1 ร้อยมาลัยดอกไม้สดเป็นมาลัยสองชาย ความยาวระหว่าง 14-15 นิ้ว  ไม่รวมโบว์   
(โบว์สามารถเตรียมล่วงหน้าได้) 
  3.2.2  ตัวมาลัยและส่วนประกอบของตัวมาลัยต้องท าด้วยดอกไม้สดและวัสดุธรรมชาติเท่านั้น  
      3.4  ใช้ดอกไม้สดตามความเหมาะสม  ไม่จ ากัดรูปแบบในการท า 
       3.5  วัสดุทุกชนิดให้น ามาจัด  ตกแต่งในวันแข่งขัน  ใช้วัสดุธรรมชาติ  ไม่อนุญาตให้ตัดตกแต่งกลีบ 
หรือส่วนประกอบอื่น ๆ มาก่อนการแข่งขัน  ยกเว้นดอกรักหรือดอกพุด 
      3.6  ไม่ใช้โฟม  พลาสติก  เส้นลวดเป็นองค์ประกอบ 
      3.7  น าผลงานที่ส าเร็จบรรจุลงในถุงพลาสติก  ติดป้ายชื่อ – สกุล  โรงเรียน สังกัด  
ของผู้เข้าแข่งขัน  เขียนตัวบรรจงชัดเจน  แล้วน าไปจัดแสดงผลงานในที่ท่ีจัดเตรียมไว้ 
               3.8  ใช้เวลาปฏบิัติงานภายใน  3  ชั่วโมง 
  4.  เกณฑ์การให้คะแนน   (จ านวน  100  คะแนน) 

     4.1 ความพร้อมในการจัดเตรียมวัสดุ เครื่องมือ  10   คะแนน 
     4.2 ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามข้ันตอน   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 าความสะอาดสถานที่    10   คะแนน 
     4.8 เสร็จทันเวลา     10   คะแนน 
 
 
 
     5. เกณฑ์การตัดสิน 
  ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
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  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
     6. คณะกรรมการการแข่งขัน  ระดับชั้นละ  3  คน  
    คุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
 6.1  ครูที่มีความช านาญกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ โรงเรียนเฉพาะความพิการ  จ านวน 1 คน 
 6.2  ครูที่มีความช านาญจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา/วิทยาลัยสารพัดช่าง    จ านวน 1 คน 
 6.3  ผู้ที่มีความช านาญด้านเทคโนโลยีจากหน่วยงานอื่นๆ              จ านวน 1 คน 
 ข้อควรค านึง   
     -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
      -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 
       สถานที่ท าการแข่งขัน 

    สถานทีท่ี่สามารถให้ผู้ชมเข้าชมได้ 
7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
   7.1 ผู้ที่ได้คะแนนล าดับที่  1 - 3     จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน 

ในระดับชาติ 
     7.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 1 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อ 

ของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็น
ผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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7) การจัดดอกไม้สด (ทรงสูง) 
 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้น ไม่ก าหนดระดับชั้น (บกพร่องทางการได้ยิน) 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน     
              ประเภททีม 2 คน  
 3. วิธีการด าเนินการ 

     3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  ตั้งชื่อทีม พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้าก่อนวัน  
แข่งขันอย่างน้อย 10 วัน 
       3.2 ให้ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  และชื่อครูผู้ฝึกสอน (รายชื่อต้องตรงกับข้อ 1) ต่อกรรมการ 
ตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขัน จ านวน 2 ชุด 

     3.3 ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดดอกไม้สด (ทรงสูง)  แล้วน าผลงานที่ส าเร็จน าเสนอผลงานต่อกรรมการ 
ตัดสิน 
               3.4  สื่อ-อุปกรณ์ 

-  วัสดุที่ใช้ในการแข่งขันอ่ืนๆ ดอกไม้ ให้ผู้แข่งขันจัดหาเอง แจกันให้ใช้ขนาดความสูงไม่เกิน  
50 เซนติเมตร 

-  ดอกไม ้ใบไม้และวัสดุ ใช้ตามความเหมาะสม  
               3.5 ให้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมาให้พร้อมก่อนการแข่งขัน 
               3.6 ไม่อนุญาตให้  ตกแต่งอุปกรณ์เสริมมาก่อนที่จะท าการแข่งขัน  
               3.7 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง 
  4.  เกณฑ์การให้คะแนน   (จ านวน  100  คะแนน) 

      4.1 ความพร้อมในการจัดเตรียมวัสดุ เครื่องมือ  10   คะแนน 
      4.2 ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามข้ันตอน   10   คะแนน 
      4.3 ความประหยัด     10   คะแนน 
      4.4 สีสัน รูปทรง สัดส่วน สวยงาม   20   คะแนน 
      4.5 ความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์    10   คะแนน 
      4.6 ผลงานประณีต สวยงาม เรียบร้อย   20   คะแนน 
      4.7 การท าความสะอาดสถานที่   10   คะแนน 
      4.8 เสร็จทันเวลา     10   คะแนน 

          5. เกณฑ์การตัดสิน 
  ร้อยละ 80 – 100  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  ร้อยละ 60 – 69   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
     6. คณะกรรมการการแข่งขัน  ระดับชั้นละ  3  คน  
    คุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
 6.1  ครูที่มีความช านาญกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ โรงเรียนเฉพาะความพิการ  จ านวน 1 คน 
 6.2  ครูที่มีความช านาญจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา/วิทยาลัยสารพัดช่าง    จ านวน 1 คน 
 6.3  ผู้ที่มีความช านาญกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ จากหน่วยงานอื่นๆ         จ านวน 1 คน 



 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)  หน้าหน้า  135 

 

 ข้อควรค านึง   
     -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
      -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 
       สถานที่ท าการแข่งขัน 

    สถานทีท่ี่สามารถให้ผู้ชมเข้าชมได้ 
7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
   7.1 ผู้ที่ได้คะแนนล าดับที่  1 - 3     จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน 

ในระดับชาติ 
     7.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 1 คน ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อ 

ของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็น
ผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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8) การจัดสวนถาดแบบแห้ง 
 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้น ไม่ก าหนดระดับชั้น (บกพร่องทางการได้ยิน) 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน     
    ประเภททีม 3 คน  

 3. วิธีการด าเนินการ 
    3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้าก่อนวันแข่งขัน   

อย่างน้อย 10 วัน  
    3.2 ให้ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  และชื่อครูผู้ฝึกสอน (รายชื่อต้องตรงกับข้อ 1 ) ต่อกรรมการ 

ตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขัน จ านวน 2 ชุด 
     3.3  ผู้เข้าแข่งขันต้องพร้อมในสถานที่แข่งขันก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่า  10  นาที 
     3.4  ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
  1)  อุปกรณ์การเขียนแบบ  1  ชุด 
  2)  พันธุ์ไม้  วัสดุประกอบ 
  3)  ภาชนะท่ีใช้ 
  4)  อุปกรณ์ฉีดน้ า 
    3.5 ให้ผู้เข้าแข่งขันเขียนแบบการจัดสวนให้เสร็จก่อนลงมือจัด  โดยกรรมการจะจัดเตรียม                                    
กระดาษเขียนแบบไว้ให้ทุกทีม 
    3.6 ลักษณะของภาชนะให้เป็นจานรองกระถางหรือถาดทรงกลมชนิดเคลือบหรือไม่เคลือบก็ได้    ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  11 – 15  นิ้ว 
    3.7 พันธุ์ไม้และวัสดุประกอบ 
         1)  พันธุ์ไม้เป็นพันธุ์ไม้ที่จัดสวนถาดแห้งไม่ต่ ากว่า  3  ชนิด 
         2 )  วั สดุ ประกอบ  เช่น   หิน   กรวด  ไม้   หรื อ อ่ืน  ๆ ให้ค านึ งถึ งความหลากหลาย                                               
ไม่จ ากัดความคิดสร้างสรรค์ 
          3)  วัสดุปลูกมีความเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ 
     3.8 ใช้เวลาในการแข่งขัน  2  ชั่วโมง (รวมเวลาที่ใช้เขียนแบบ) 

    3.9 อุปกรณ์ท่ีจัดให้   ได้แก่  โต๊ะ  เก้าอ้ี  ทีมละ  1  ชุด  กระดาษเขียนแบบการจัดสวน 
4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน   

     4.1  การเตรียมงาน  (20  คะแนน) 
  1)  การเขียนแบบ     10  คะแนน 
  2)  การเลือกใช้พันธุ์ไม้  วัสดุ    10  คะแนน 
     4.2  กระบวนการท างาน  (30  คะแนน) 
  1)  ขั้นตอนและความร่วมมือในการปฏิบัติงาน  10  คะแนน 
  2)  ความสะอาดเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน   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 
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  4)  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    15  คะแนน 
5. เกณฑ์การตัดสิน 

  ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

6. คณะกรรมการการแข่งขัน 
     6.1 กรรมการควบคุมการแข่งขันจ านวนตามความเหมาะสม 
     6.2 กรรมการตัดสินกิจกรรมละ 5 – 7 คน การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด          (ใน
กรณีจ าเป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม) 
  คุณสมบัติของกรรมการ 
 -  บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
 -  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
 -  บุคลากรในสังกัดอ่ืน ๆ เช่น อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย/ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 ข้อควรค านึง   
  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
 -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 

 สถานที่ในการแข่งขัน  ลานกิจกรรม / อาคารเอนกประสงค์ หรือสถานที่อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ  

              7.1 ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด 3 ล าดับแรกจากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน 
ในระดับชาติ 
              7.2 ในกรณีที่มีทีมในล าดับสูงสุดเกินกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อของเกณฑ์การให้
คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ทีมใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็น 
ผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในล าดับถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม 
 
1) การประกวดมารยาทงามอย่างไทย 
 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้น ป.1-6 , ม.1-3 และ ม.4-6  (บกพร่องทางการได้ยิน) 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน     
              ประเภททีม 2 คน (ชาย-หญิง) 
 3. วิธีการด าเนินการ 

    3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  ตั้งชื่อทีม พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้าก่อนวันแข่งขัน
อย่างน้อย  10 วัน 

     3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  และชื่อครูผู้ฝึกสอน(รายชื่อต้องตรงกับ          
ข้อ1)   ต่อกรรมการตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขัน จ านวน 3 ชุด 
     3.3  หัวข้อในการแข่งขัน   
   3.3.1  การเดินผ่านผู้ใหญ่  ขณะผู้ใหญ่ยืน / ขณะผู้ใหญ่นั่ง 
  3.3.2  การไหว้ 2 ระดับ  การไหว้ผู้ใหญ่ / การไหว้พระ    
  3.3.3  การรับ – ส่งของให้ผู้ใหญ่  (ขณะผู้ใหญ่นั่งเก้าอ้ี,นั่งพ้ืน / ขณะผู้ใหญ่ยืน) 

3.3.4  การนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่  การนั่งกราบ  การลุกยืน  ขณะผู้ใหญ่นั่งพ้ืน 
3.3.5  การกราบศพ (ศพเด็ก,ศพผู้สูงอายุ,ศพพระ) 
3.3.6  การกราบแบบเบญจางค์ประดิษฐ์   

     3.4  ผู้เข้าแข่งขันจับฉลากล าดับที่ของการแข่งขัน 
     3.5  กรรมการจัดฉลากเลือกท่าตามท่ีก าหนดให้ผู้เข้าประกวด ระดับชั้น ป.1-6  จ านวน 2 ท่า  
ชั้น ม.1-3  จ านวน 4 ท่า  และระดับชั้น ม.4-6 จ านวน 5 ท่า  โดยผู้เข้าแข่งขันจะแสดงท่าตามท่ีกรรมการจับฉลาก
ได้ 
     3.6  วิธีการประกวด ผู้เข้าประกวดต้องเข้าประกวดพร้อมกันทั้งชายหญิง 

4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน   
              4.1  ความถูกต้อง      30  คะแนน    
              4.2  ความสวยงาม          30  คะแนน   
              4.3  การแต่งกายและบุคลิกภาพ    20  คะแนน   
              4.4  ความพร้อมเพรียง      20  คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
  ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

6. คณะกรรมการการแข่งขัน  จ านวน 3-5 คน 
     6.1 กรรมการควบคุมการแข่งขันจ านวนตามความเหมาะสม 
     6.2 กรรมการตัดสินกิจกรรมละ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด (ในกรณีจ าเป็นส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาอาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม) 
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  คุณสมบัติของกรรมการ 
 -  บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
 -  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
 -  บุคลากรในสังกัดอ่ืน ๆ เช่น อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย/ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 ข้อควรค านึง   
  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
 -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 

 สถานที่ในการแข่งขัน   
 ควรเป็นห้องท่ีมีโต๊ะหมู่บูชา พระบรมฉายาลักษณ์ และพระบรมรูป พร้อมทั้งอุปกรณ์ในการ
ประกวดในการจัดการแข่งขัน 

            7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
              7.1 ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด 3 ล าดับแรกจากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน 
ในระดับชาติ 
              7.2 ในกรณีที่มีทีมในล าดับสูงสุดเกินกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อของเกณฑ์การให้
คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ทีมใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็น 
ผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในล าดับถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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2) การแสดงละครคุณธรรม 
 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้น ไม่ก าหนดระดับชั้น  (บกพร่องทางการได้ยิน) 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน     
              ประเภททีมไม่เกิน 15 คน 
   3.วิธีด าเนินการ 

 3.1  ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  ตั้งชื่อทีม พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 2 คน ล่วงหน้าก่อนวัน
แข่งขันอย่างน้อย  10 วัน 

  3.2  ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  และชื่อครูผู้ฝึกสอน(รายชื่อต้องตรงกับ          
ข้อ1)   ต่อกรรมการตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขัน จ านวน 3 ชุด 
  3.3   ให้ทีมท่ีเข้าแข่งเตรียมอุปกรณ์การแสดงมาเองและสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง 
  3.4   เวลาที่ใช้ในการแข่งขันไม่เกิน 15  นาท,ี เวลาในการจัดฉากไม่เกิน 7 นาที 
  3.5   ให้มีดนตรีและเพลงประกอบการแสดงโดยผู้แสดงเตรียมมาเอง 
  3.6    ใช้เสียงจริงในการแสดงสด (ไม่มีการอัดเทปบันทึกเสียงของผู้แสดง) 
  3.7    เนื้อหาสาระการแข่งขัน (เลือกแสดง  1 เรื่อง) 

  3.7.1  ความกตัญญูกตเวที 
  3.7.2  ความซื่อสัตย์สุจริต 
  3.7.3  ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  3.7.4  ความสามัคคี  

  4. เกณฑ์การให้คะแนน    คะแนนรวม   100  คะแนน   
  4.1  การแต่งกาย       10 คะแนน 
  4.2  ความพร้อมของตัวละคร     10 คะแนน 
  4.3  ลักษณะท่าทางการแสดงสอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง 10 คะแนน 
  4.4  อุปกรณ์ประกอบการแสดง     10 คะแนน 
  4.5  ความมั่นใจในการแสดง     10 คะแนน 
  4.6  ระยะเวลาในการแสดง     10 คะแนน 
  4.7  การใช้ภาษาท่ีถูกต้องชัดเจน     10 คะแนน 
  4.8  ความต่อเนื่องของการแสดง     10 คะแนน 
  4.9  ข้อคิด/คติสอนใจ/ค าพังเพย     20 คะแนน 
 
 
 
 
 

5. เกณฑ์การตัดสิน   
ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ได้ต่ ากว่าร้อยละ  60 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการจะ
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เห็นเป็นอย่างอ่ืน 
  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
 

   6.   คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3-5  คน 
  6.1  ครูหูหนวกในโรงเรียนเฉพาะความพิการ   
  6.2  ครูล่ามภาษามือ 
  6.3  ครูที่มีความช านาญด้านการแสดง 
  6.4  ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
 7.   การเข้าแข่งขันระดับชาติ 
  7.1 ผู้ที่ได้คะแนนล าดับที่  1 - 3      จากการแข่งขันระดับภาคได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันใน
ระดับชาติ 
  7.2 ในกรณีที่มีทีมผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน มากกว่า 1 ทีม ให้พิจารณาล าดับที่
ตามล าดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ทีมใดได้คะแนนข้อที่ 
2 มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ ถ้าข้อที่ 2 เท่ากันให้ดูคะแนนในล าดับถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 
1) เต้นแอโรบิก 
 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้น ชั้น ป.1-6  (บกพร่องทางการได้ยิน) 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน     
              ประเภททีม  8 คน 
   3. วิธีด าเนินการ  

 3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  ตั้งชื่อทีม พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้าก่อนวัน
แข่งขันอย่างน้อย  10 วัน 

  3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  และชื่อครูผู้ฝึกสอน(รายชื่อต้องตรงกับ          
ข้อ1)   ต่อกรรมการตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขัน จ านวน 3 ชุด 
  3.3   ใช้เวลาในการแข่งขัน 8-12 นาที 
  3.4   จับสลากล าดับที่การแสดงก่อน-หลัง พร้อมกับรายงานตัวเข้าแข่งขัน 
  3.5   ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายสากลนิยม ความเหมาะสมกับชุดการแสดง  
  4. เกณฑ์การให้คะแนน    คะแนนรวม   100  คะแนน   
 4.1  การแต่งกาย       20 คะแนน 
  4.1.1  เน้นการประหยัดและประยุกต์    10 คะแนน 
  4.1.2  มีความสวยงามเหมาะสมกับชุดการแสดง   10 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  ความเหมาะสมของระยะเวลาและขั้นตอน    20 คะแนน 
  4.3.1 การอบอุ่นร่างกาย        5 คะแนน 
  4.3.2 การออกก าลังกาย      10 คะแนน 
  4.3.3 การผ่อนคลาย        5 คะแนน 
 
 
 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
  ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
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6. คณะกรรมการการแข่งขัน  จ านวน 3-5 คน 
  6.1  ครูที่มีความรู้ความช านาญด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาในโรงเรียนเฉพาะ
ความพิการ   
  6.2  ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่มีความรู้และความช านาญในกิจกรรมการแข่งขัน 
  คุณสมบัติของกรรมการ 
 -  บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
 -  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
 -  บุคลากรในสังกัดอ่ืน ๆ เช่น อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย/ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 ข้อควรค านึง   
  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
 -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 

 สถานที่ในการแข่งขัน   
 เวทีการแข่งขันมีความเหมาะสม  ปลอดภัย  ผู้ชมสามารถชมการแข่งขันได้ 
            7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
              7.1 ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด 3 ล าดับแรกจากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน 
ในระดับชาติ 
              7.2 ในกรณีที่มีทีมในล าดับสูงสุดเกินกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อของเกณฑ์การให้
คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ทีมใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็น 
ผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในล าดับถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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2) เชียร์ลีดเดอร์ 
 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้น ไม่ก าหนดระดับชั้น  (บกพร่องทางการได้ยิน) 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน     
              ประเภททีม  12 คน 
   3. วิธีด าเนินการ  

3.1 ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันพร้อมครูฝึกสอน 1 คน ต่อทีม ถึงก่อนวันแข่งขันอย่างน้อย 10  วัน   
    3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและชื่อครูผู้ฝึกสอน (รายชื่อต้องตรงกับ 
ข้อ1) ต่อกรรมการตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขัน  จ านวน 2  ชุด 
  3.3  เลือกเพลงอิสระ  ใช้เวลาไม่เกิน  8-10  นาที 
      3.4  ทีมผู้เข้าแข่งขันส่งแผ่นซีดีเพลง  พร้อมรายชื่อผู้เข้าแข่งขันในวันรายงานตัว 
  3.5  การแต่งกายให้เหมาะสมกับเพลง 
  4. เกณฑ์การให้คะแนน    คะแนนรวม   100  คะแนน   
  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. เกณฑ์การตัดสิน 
  ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

6. คณะกรรมการการแข่งขัน  จ านวน 3-5 คน 
  6.1  ครูที่มีความรู้ความช านาญด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาในโรงเรียนเฉพาะ
ความพิการ   
  6.2  ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่มีความรู้และความช านาญในกิจกรรมการแข่งขัน 
  คุณสมบัติของกรรมการ 
 -  บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
 -  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
 -  บุคลากรในสังกัดอ่ืน ๆ เช่น อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย/ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
 
 

 ข้อควรค านึง   
  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
 -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 

 สถานที่ในการแข่งขัน   
 เวทีการแข่งขันมีความเหมาะสม  ปลอดภัย  ผู้ชมสามารถชมการแข่งขันได้ 
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            7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
              7.1 ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด 3 ล าดับแรกจากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน 
ในระดับชาติ 
              7.2 ในกรณีที่มีทีมในล าดับสูงสุดเกินกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อของเกณฑ์การให้
คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ทีมใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็น 
ผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในล าดับถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1) รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ 
 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้น ป.1-6 , ม.1-3 และ ม.4-6  (บกพร่องทางการได้ยิน) 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน     
              ประเภทเดี่ยว 
   3. วิธีด าเนินการ  

 3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  ตั้งชื่อทีม พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้าก่อนวัน
แข่งขันอย่างน้อย  10 วัน 

  3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  และชื่อครูผู้ฝึกสอน(รายชื่อต้องตรงกับ          
ข้อ1)  ต่อกรรมการตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขัน จ านวน 3 ชุด 

 3.3  หัวข้อการแข่งขัน  
      3.3.1 วาดภาพระบายสี (สีไม้/ สีชอล์ค) ระดับชั้น ป. 1-6 หัวข้อ “ประเทศไทยที่รัก”  

               3.3.2 วาดภาพระบายสี (สีน้ า ) ระดับชั้นม. 1-3  หัวข้อ “ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง” 
        3.4.3 วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์ ) ระดับชั้นม.4-6 หัวข้อกรรมการเป็นผู้ก าหนดให้ในวัน
แข่งขัน 
  3.4  ให้คณะกรรมการตัดสินเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน 
   - ระดับชั้น ป.1-6 , ม.1-3 กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 11x15 นิ้ว 
   - ระดับชั้น ม.4-6 กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 15x22 นิ้ว 
  3.5  ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมสีที่จะใช้แข่งขันและอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง 
  3.6  เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน  3  ชั่วโมง  
  4. เกณฑ์การให้คะแนน    คะแนนรวม   100  คะแนน   
  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. เกณฑ์การตัดสิน 
  ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 

 
6. คณะกรรมการการแข่งขัน  จ านวน 3-5 คน 

  6.1  ครูที่มีความรู้ความช านาญด้านศิลปะในโรงเรียนเฉพาะความพิการ   
  6.2  ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่มีความรู้และความช านาญในกิจกรรมการแข่งขัน 
  คุณสมบัติของกรรมการ 
 -  บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
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 -  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
 -  บุคลากรในสังกัดอ่ืน ๆ เช่น อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย/ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 ข้อควรค านึง   
  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
 -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 

 สถานที่ในการแข่งขัน   
 สถานที่การแข่งขันมีความเหมาะสม ผู้ชมสามารถชมการแข่งขันได้ 
            7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
              7.1 ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด 3 ล าดับแรกจากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน 
ในระดับชาติ 
              7.2 ในกรณีที่มีทีมในล าดับสูงสุดเกินกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อของเกณฑ์การให้
คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ทีมใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็น 
ผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในล าดับถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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2) วาดภาพลายเส้น 
 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6  (บกพร่องทางการได้ยิน) 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน     
              ประเภทเดี่ยว 
   3. วิธีด าเนินการ  

        3.1 ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันพร้อมครูฝึกสอน 1 คน ต่อ 1 ระดับ ล่วงหน้าก่อนวันแข่งขัน                
อย่างน้อย 10  วัน   

   3.2 ให้แต่ละโรงเรียนที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและชื่อครูผู้ฝึกสอน (รายชื่อต้องตรง   
กับข้อ1) ต่อกรรมการตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขัน  จ านวน 3 ชุด 

  3.3 ให้คณะกรรมการจัดเตรียมกระดาษท่ีใช้ในการแข่งขัน   
   -  ระดับชั้น ม. 1-3   กระดาษ  100  ปอนด์  ขนาด 11x15  นิ้ว  ใช้ดินสอ 2B-4B, EE 
   -  ระดับชั้น ม. 4-6   กระดาษ  100  ปอนด์  ขนาด 15x22  นิ้ว  ใช้ดินสอ EE 
  3.4  หัวข้อในการวาดภาพ  
   - ระดับชั้น ม.1-3  “หุ่นนิ่งดอกไม้”  
   - ระดับชั้น ม.4-6  “ไทยประเพณี : พุทธชยันตี” 

  3.5  ไม่อนุญาตให้น าต้นฉบับขึ้นมาดูในวันแข่งขัน 
  3.6  เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน  3 ชั่วโมง หากเกินเวลาที่ก าหนด หักคะแนน นาทีละ 5 คะแนน 

         4. เกณฑ์การให้คะแนน    คะแนนรวม   100  คะแนน 
    4.1  ความคิดสร้างสรรค์      30 คะแนน 
  4.2  การจัดภาพ/องค์ประกอบ     30 คะแนน 
  4.3  เรื่องราว/สื่อความหมาย     20 คะแนน 

 4.4  ความประณีต สวยงาม     20 คะแนน 
5. เกณฑ์การตัดสิน 

  ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

6. คณะกรรมการการแข่งขัน  จ านวน 3-5 คน 
  6.1  ครูที่มีความรู้ความช านาญด้านศิลปะในโรงเรียนเฉพาะความพิการ   
  6.2  ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่มีความรู้และความช านาญในกิจกรรมการแข่งขัน 
 
 
 
  คุณสมบัติของกรรมการ 
 -  บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
 -  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
 -  บุคลากรในสังกัดอ่ืน ๆ เช่น อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย/ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 ข้อควรค านึง   
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  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
 -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 

 สถานที่ในการแข่งขัน   
 สถานที่การแข่งขันมีความเหมาะสม ผู้ชมสามารถชมการแข่งขันได้ 
            7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
              7.1 ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด 3 ล าดับแรกจากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน 
ในระดับชาติ 
              7.2 ในกรณีที่มีทีมในล าดับสูงสุดเกินกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อของเกณฑ์การให้
คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ทีมใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็น 
ผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในล าดับถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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3) ร าวงมาตรฐาน 
 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้น ป.1-6 , ม.1-3 และ ม.4-6  (บกพร่องทางการได้ยิน) 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน     
              ประเภททีม 2 คน (ชาย-หญิง) 
   3. วิธีด าเนินการ  

  3.1  ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขันพร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอน 
  3.2  ให้แต่ละทีมเตรียมเพลงมาเองและควบคุมเสียงดนตรีเอง 
  3.3  ความยาวไม่เกิน  10  นาที  
   4. เกณฑ์การให้คะแนน    คะแนนรวม   100  คะแนน   
  4.1  ลีลาท่าร าสวยงามและการเชื่อมท่าร า    20 คะแนน 
  4.2  ท่าร ามีจังหวะกลมกลืนกับจังหวะเพลง    20 คะแนน 
  4.3  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์     20 คะแนน 
  4.4  ความพร้อมเพรียง      20 คะแนน 
  4.5  การแต่งกายเหมาะสม     10 คะแนน 
  4.6  ใช้เวลาตามความเหมาะสม     10 คะแนน 
 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
  ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

6. คณะกรรมการการแข่งขัน  จ านวน 3-5 คน 
  6.1  ครูที่มีความรู้ความช านาญด้านดนตรี/นาฏศิลป์ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ   
  6.2  ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่มีความรู้และความช านาญในกิจกรรมการแข่งขัน 
  คุณสมบัติของกรรมการ 
 -  บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
 -  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
 -  บุคลากรในสังกัดอ่ืน ๆ เช่น อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย/ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 ข้อควรค านึง   
  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
 -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 

 สถานที่ในการแข่งขัน   
 สถานที่การแข่งขันมีความเหมาะสม ผู้ชมสามารถชมการแข่งขันได้ 
 

            7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
              7.1 ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด 3 ล าดับแรกจากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน 
ในระดับชาติ 
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              7.2 ในกรณีที่มีทีมในล าดับสูงสุดเกินกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อของเกณฑ์การให้
คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ทีมใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็น 
ผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในล าดับถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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4) ประติมากรรมลอยตัว 
 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้น ไม่ก าหนดระดับชั้น  (บกพร่องทางการได้ยิน) 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน     
              ประเภททีม 3 คน 
   3. วิธีด าเนินการ  

3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ตั้งชื่อทีม  พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 2 คน ล่วงหน้าก่อน 
วันแข่งขันอย่างน้อย  10 วัน 

3.2 ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  และชื่อครูผู้ฝึกสอน ( รายชื่อต้องตรงกับ 
ข้อ 1) ต่อกรรมการตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขัน จ านวน 2 ชุด 

3.3  วัสดุ/อุปกรณ์การแข่งขันผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง  ดินเหนียว  ดินน้ ามัน  ขี้ผึ้ง  ใช้วสัดุ  
อุปกรณ์ได้อย่างอิสระ ไม่จ ากัดเทคนิค 
    3.4   แข่งขันในห้องเรียน หรือสถานที่ที่ก าหนดให้ 
    3.5  งานทุกระดับ ต้องมีขนาดเหมาะสม วางในพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 8 x 12 นิ้ว 
    3.6  หัวข้ออิสระ 
    3.7  เวลาในการแข่งขัน  3  ชั่วโมง หากเกินเวลาที่ก าหนด หักคะแนน นาทีละ 5 คะแนน 

4.  เกณฑ์การให้คะแนน    จ านวน  100  คะแนน 
   4.1   ความคิดสร้างสรรค์                  30  คะแนน 

4.2   การจัดขนาดและองค์ประกอบ  30  คะแนน 
4.3   การสื่อความหมาย                     20  คะแนน 
4.4   ความประณีตของงาน                  20  คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
  ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

6. คณะกรรมการการแข่งขัน  จ านวน 3-5 คน 
  6.1  ครูที่มีความรู้ความช านาญด้านศิลปะในโรงเรียนเฉพาะความพิการ   
  6.2  ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่มีความรู้และความช านาญในกิจกรรมการแข่งขัน 
  คุณสมบัติของกรรมการ 
 -  บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
 -  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
 -  บุคลากรในสังกัดอ่ืน ๆ เช่น อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย/ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 ข้อควรค านึง   
  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
 -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 

 สถานที่ในการแข่งขัน   
 สถานที่การแข่งขันมีความเหมาะสม ผู้ชมสามารถชมการแข่งขันได้ 
            7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
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              7.1 ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด 3 ล าดับแรกจากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน 
ในระดับชาติ 
              7.2 ในกรณีที่มีทีมในล าดับสูงสุดเกินกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อของเกณฑ์การให้
คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ทีมใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็น 
ผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในล าดับถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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5) การแสดงอังกะลุง 
 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้น ไม่ก าหนดระดับชั้น  (บกพร่องทางการได้ยิน) 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน     
              ประเภททีม 8 คน (นักเรียนผู้บรรเลง 7 คน/ นักเรียนผู้ให้จังหวะ 1 คน) 
   3. วิธีด าเนินการ  

    3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 3 คน ล่วงหน้าก่อนวันแข่งขัน   
อย่างน้อย  10 วัน  
      3.2 ให้ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  และชื่อครูผู้ฝึกสอน (รายชื่อต้องตรงกับข้อ 1 ) ต่อกรรมการ 
ตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขัน จ านวน 2 ชุด 
     3.3  ผู้เข้าแข่งขันต้องพร้อมในสถานที่แข่งขันก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่า  10  นาที 
     3.4  ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมเครื่องดนตรีและโน้ตเพลงมาเอง 
     3.5  ชื่อเพลงที่ใช้ในการแข่งขัน คือ “ลอยกระทง” 
  4. เกณฑ์การให้คะแนน    คะแนนรวม   100  คะแนน   
    4.1  ความกลมกลืน  (20  คะแนน) 
  1)  ความสมดุลของเสียงแต่ละเครื่องมือ   10  คะแนน 
  2)  ความพร้อมเพรียงของการด าเนินท านองและจังหวะ 10  คะแนน 
    4.2  วธิีการบรรเลง  (30  คะแนน) 
  1)  ลักษณะท านองของแต่ละเครื่องมือ   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  มารยาทของผู้บรรเลงในวง  ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ  (30  คะแนน) 
  1)  การแต่งกาย      10  คะแนน 
  2)  การแสดงความเคารพ     10  คะแนน 
  3)  กิริยา  ท่าทาง  ความเรียบร้อยนุ่มนวล   10  คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
  ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 

6. คณะกรรมการการแข่งขัน  จ านวน 3-5 คน 
  6.1  ครูที่มีความรู้ความช านาญด้านดนตรี นาฏศิลป์ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ   
  6.2  ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่มีความรู้และความช านาญในกิจกรรมการแข่งขัน 
  คุณสมบัติของกรรมการ 
 -  บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
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 -  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
 -  บุคลากรในสังกัดอ่ืน ๆ เช่น อาชีวศึกษา/ วิทยาลัย /มหาวิทยาลัย/ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 ข้อควรค านึง   
  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
 -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 

 สถานที่ในการแข่งขัน   
 สถานที่การแข่งขันมีความเหมาะสม ผู้ชมสามารถชมการแข่งขันได้ 
 

            7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
              7.1 ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด 3 ล าดับแรกจากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน 
ในระดับชาติ 
              7.2 ในกรณีที่มีทีมในล าดับสูงสุดเกินกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อของเกณฑ์การให้
คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ทีมใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็น 
ผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในล าดับถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
1) โครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) 
 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้น ไม่ก าหนดระดับชั้น  (บกพร่องทางการได้ยิน) 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน     
              ประเภททีม 3 คน  
   3. วิธีด าเนินการ  

3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้าก่อนวันแข่งขัน   
อย่างน้อย  10 วัน  

3.2 ให้ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  และชื่อครูผู้ฝึกสอน (รายชื่อต้องตรงกับข้อ 1 ) ต่อกรรมการ 
ตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขัน จ านวน 2 ชุด 

3.3  โครงงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นโครงงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ที่ใช้การประดิษฐ์  สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ  หรือการพัฒนาสิ่งต่างๆ   

3.4  ส่งรายงานล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน  โครงงานละ 5  ชุด 
3.5  น าผังโครงงานมาแสดงตามเกณฑ์มาตรฐาน   
3.6  น าเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการและตอบข้อซักถาม  ใช้เวลาประมาณ 10 นาที 
3.7  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 

  4. เกณฑ์การให้คะแนน    คะแนนรวม   100  คะแนน   
4.1 การก าหนดปัญหาและการตั้งสมมติฐาน   10  คะแนน 
4.2  ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงประกอบการท าโครงงาน  10  คะแนน 
4.3  การออกแบบการทดลอง/การประดิษฐ์   10  คะแนน 
4.4  อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  10  คะแนน 
4.5  การด าเนินการทดลอง    10  คะแนน 
4.6  การบันทึกข้อมูล     10  คะแนน 
4.7  การจัดกระท าข้อมูล     10  คะแนน 
4.8  การแปลความหมายข้อมูลและสรุปผล   10  คะแนน 
4.9  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    10  คะแนน 
4.10  การแสดงผลงานและการน าเสนอ   10  คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
  ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

6. คณะกรรมการการแข่งขัน  จ านวน 3-5 คน 
  6.1  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ   
  6.2  ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่มีความรู้และความช านาญในกิจกรรมการแข่งขัน 
  คุณสมบัติของกรรมการ 
 -  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
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 -  ครแูละบุคลากรทางการศึกษาที่มีความช านาญเฉพาะทางจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 
 ข้อควรค านึง   
  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
 -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 

 สถานที่ในการแข่งขัน   
 สถานที่การแข่งขันมีความเหมาะสม ผู้ชมสามารถชมการแข่งขันได้ 
            7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
              7.1 ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด 3 ล าดับแรกจากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน 
ในระดับชาติ 
              7.2 ในกรณีที่มีทีมในล าดับสูงสุดเกินกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อของเกณฑ์การให้
คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ทีมใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็น 
ผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในล าดับถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
1) โครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) 
 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้น ไม่ก าหนดระดับชั้น  (บกพร่องทางการได้ยิน) 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน     
              ประเภททีม 3 คน  
   3. วิธีด าเนินการ  

3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้าก่อนวันแข่งขัน   
อย่างน้อย  10 วัน  

3.2 ให้ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  และชื่อครูผู้ฝึกสอน (รายชื่อต้องตรงกับข้อ 1 ) ต่อกรรมการ 
ตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขัน จ านวน 2 ชุด 

3.3  โครงงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นโครงงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์  ที่ใช้การประดิษฐ์  สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ  หรือการพัฒนาสิ่งต่างๆ  ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  3.4  ส่งรายงานล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน  โครงงานละ 5  ชุด 

3.5  น าผังโครงงานมาแสดงตามเกณฑ์มาตรฐาน   
3.6  น าเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการและตอบข้อซักถาม  ใช้เวลาประมาณ 10 นาที 
3.7  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 

   4. เกณฑ์การให้คะแนน    คะแนนรวม   100  คะแนน   
4.1  การก าหนดปัญหาและการตั้งสมมติฐาน  10  คะแนน 
4.2 ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงประกอบการท าโครงงาน  10  คะแนน 
4.3  การออกแบบการทดลอง/การประดิษฐ์   10  คะแนน 
4.4  อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  10  คะแนน 
4.5  การด าเนินการทดลอง    10  คะแนน 
4.6  การบันทึกข้อมูล     10  คะแนน 
4.7  การจัดกระท าข้อมูล     10  คะแนน 
4.8  การแปลความหมายข้อมูลและสรุปผล   10  คะแนน 
4.9  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    10  คะแนน 
4.10  การแสดงผลงานและการน าเสนอ   10  คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
  ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

 
6. คณะกรรมการการแข่งขัน  จ านวน 3-5 คน 

  6.1  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ   
  6.2  ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่มีความรู้และความช านาญในกิจกรรมการแข่งขัน 
  คุณสมบัติของกรรมการ 
 -  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
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 -  ครแูละบุคลากรทางการศึกษาที่มีความช านาญเฉพาะทางจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 
 ข้อควรค านึง   

  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
 -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 

 สถานที่ในการแข่งขัน   
 สถานที่การแข่งขันมีความเหมาะสม ผู้ชมสามารถชมการแข่งขันได้ 
            7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
              7.1 ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด 3 ล าดับแรกจากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน 
ในระดับชาติ 
              7.2 ในกรณีที่มีทีมในล าดับสูงสุดเกินกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อของเกณฑ์การให้
คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ทีมใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็น 
ผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในล าดับถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
 

 
 
 
 



 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)  หน้าหน้า  160 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
1) การเขียนค าศัพท์จากภาพ 
 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้น ชั้น ม.1-3 และ ชั้น ม.4-6  (บกพร่องทางการได้ยิน) 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน     
              ประเภททีม 2 คน 
   3. วิธีด าเนินการ  

3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้าก่อนวันแข่งขัน   
อย่างน้อย  10 วัน  

3.2 ให้ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  และชื่อครูผู้ฝึกสอน (รายชื่อต้องตรงกับข้อ 1 ) ต่อกรรมการ 
ตัดสินกิจกรรมกอ่นเริ่มการแข่งขัน จ านวน 2 ชุด 

3.3 ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันเตรียมปากกา  น้ ายาลบค าผิด  มาเอง   
3.4 หัวข้อการแข่งขัน  
      - ระดับชั้น ม.1-3 หัวข้อ “ผัก ผลไม้” จ านวน  25  ข้อ 
      - ระดับชั้น ม.4-6 หัวข้อ “ส่วนประกอบของร่างกาย อุปกรณ์การเรียนการสอน ”   
        จ านวน 50  ข้อ 
3.5 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 1  ชั่วโมง 
3.6 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 

  4. เกณฑ์การให้คะแนน    คะแนนรวม   100  คะแนน   
4.1  ความถูกต้อง   100  คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
  ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  ร้อยละ 70 – 79 ไดร้ับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

6. คณะกรรมการการแข่งขัน  จ านวน 3-5 คน 
  6.1  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในโรงเรียนเฉพาะความพิการ   
  6.2  ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่มีความรู้และความช านาญในกิจกรรมการแข่งขัน 
  คุณสมบัติของกรรมการ 
 -  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
 -  ครแูละบุคลากรทางการศึกษาที่มีความช านาญเฉพาะทางจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 
 
 
 ข้อควรค านึง   

  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
 -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 

 สถานที่ในการแข่งขัน   
 ห้องเรียนหรือสถานที่การแข่งขันมีความเหมาะสม  
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            7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
              7.1 ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด 3 ล าดับแรกจากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน 
ในระดับชาติ 
              7.2 ในกรณีที่มีทีมในล าดับสูงสุดเกินกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อของเกณฑ์การให้
คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ทีมใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็น 
ผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในล าดับถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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2) การจับคู่ค าศัพท์กับรูปภาพ 
 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้น ชั้น ป.1-6 และ ม.1-3  (บกพร่องทางการได้ยิน) 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน     
              ประเภทเดี่ยว  
   3. วิธีด าเนินการ  

3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ล่วงหน้าก่อนวันแข่งขัน   
อย่างน้อย  10 วัน  

3.2 ให้ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  และชื่อครูผู้ฝึกสอน (รายชื่อต้องตรงกับข้อ 1 ) ต่อกรรมการ 
ตัดสินกิจกรรมก่อนเริ่มการแข่งขัน จ านวน 2 ชุด 

3.3 ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันเตรียมปากกา  ดินสอ  ยางลบ  มาเอง   
3.4 หัวข้อการแข่งขัน   

        ระดับ ป.1-6   หัวข้อ   “ผลไม้”  จ านวน    25  ข้อ 
        ระดับ ม.1-3     หัวข้อ   “สัตว์”    จ านวน   30  ข้อ 
 3.5  เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน    1  ชั่วโมง 
 3.6  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 

  4. เกณฑ์การให้คะแนน    คะแนนรวม   100  คะแนน   
4.1  ความถูกต้อง  100  คะแนน 

 5. เกณฑ์การตัดสิน 
  ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  รอ้ยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 

6. คณะกรรมการการแข่งขัน  จ านวน 3-5 คน 
  6.1  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในโรงเรียนเฉพาะความพิการ   
  6.2  ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่มีความรู้และความช านาญในกิจกรรมการแข่งขัน 
  คุณสมบัติของกรรมการ 
 -  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม 
 -  ครแูละบุคลากรทางการศึกษาที่มีความช านาญเฉพาะทางจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 
 
 
 
 

 ข้อควรค านึง   
  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
 -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 

 สถานที่ในการแข่งขัน   
 สถานที่การแข่งขันมีความเหมาะสม ผู้ชมสามารถชมการแข่งขันได้ 
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            7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ  
              7.1 ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด 3 ล าดับแรกจากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน 
ในระดับชาติ 
              7.2 ในกรณีที่มีทีมในล าดับสูงสุดเกินกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อของเกณฑ์การให้
คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ทีมใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็น 
ผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในล าดับถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขนัทกัษะวชิาการงานศิลปหัตถกรรม  
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 

กลุ่มการศึกษาปฐมวยั 

1.การระบายสีเทยีน 
1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
การแข่งขันระบายสีเทียน  
 1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
  นกัเรียนชั้นอนุบาล  ( นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ) 
   2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน      

-ประเภทเด่ียว 
        3.  วธีิด าเนินการและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 

 3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั  พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 1 คน ล่วงหนา้ก่อนวนัแข่งขนั
อยา่งนอ้ย  10 วนั 

  3.2 ใหแ้ต่ละทีมท่ีเขา้แข่งขนัส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั  และช่ือครูผูฝึ้กสอน(รายช่ือตอ้งตรงกบั          
ขอ้1)   ต่อกรรมการตดัสินกิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนัพร้อมรายช่ือ  จ  านวน 3 ชุด  
  3.3  ใหค้ณะกรรมการตดัสินเตรียมอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแข่งขนัภาพระบายสี ตามหวัขอ้ท่ี
ก าหนดให ้แข่งขนัโดยการจบัฉลากช่ือหวัขอ้ในการแข่งขนั  (ขนาด 11x15 น้ิว) 
   1).ผลไม้น่ากนิ 
   2).เทีย่วสวนสัตว์ 
  3.4  ใหผู้เ้ขา้แข่งขนัเตรียมสีท่ีจะใชแ้ข่งขนัและอุปกรณ์ในการแข่งขนัมาเอง 
  3.5 เวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนั  1   ชัว่โมง  30  นาที  
 4.  เกณฑ์การให้คะแนน   คะแนนรวม   100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 

  4.1  ความคิดสร้างสรรค ์      30 คะแนน 
  4.2  การระบายสีอยูใ่นกรอบ     20 คะแนน 
  4.3  เร่ืองราว/ส่ือความหมาย     20 คะแนน 
  4.4  ความประณีต สวยงาม     20 คะแนน 
  4.5  เสร็จทนัเวลา      10  คะแนน 
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5. เกณฑ์การตัดสิน   
ร้อยละ 80-100 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้ ่ากวา่ร้อยละ  60 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการจะเห็น

เป็นอยา่งอ่ืน 

  การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 

 6.   คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 
  6.1  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  6.2  โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
  6.3  อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
 7.   การเข้าแข่งขันระดับชาติ 
  - ผูท่ี้ไดค้ะแนนล าดบัท่ี  1 - 3      จากการแข่งขนัระดบัภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนัใน
ระดบัชาติ 
  - ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนั มากกวา่ 1 คน ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ีตามล าดบั
ขอ้ของเกณฑก์ารใหค้ะแนน เช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนัใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ผูใ้ดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 2 
มากกวา่ถือเป็นผูช้นะ ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนัใหดู้คะแนนในล าดบัถดัไป กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก 
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2. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย 
1. ระดับช้ันของผู้เข้าแข่งขัน       
 ระดบัชั้นอนุบาล  ( บกพร่องทางสติปัญญา )                                        
2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน      

ประเภทเป็นทีม ทีมละ 2 คน ชาย/หญิง   
 3. วธีิการด าเนินการ 

   3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั  ตั้งช่ือทีม พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 1 คน ล่วงหนา้ก่อนวนั
แข่งขนัอยา่งนอ้ย  10 วนั 

  3.2 ใหแ้ต่ละทีมท่ีเขา้แข่งขนัส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั  และช่ือครูผูฝึ้กสอน(รายช่ือตอ้งตรงกบั          
ขอ้1)   ต่อกรรมการตดัสินกิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนัพร้อมรายช่ือ  จ  านวน 3 ชุด 
  3.3  หวัขอ้ในการแข่งขนั   

3.3.1  การเดินผา่นผูใ้หญ่  ขณะผูใ้หญ่ยนื / ขณะผูใ้หญ่นัง่ 
   3.3.2  การไหว ้2 ระดบั  การไหวผู้ใ้หญ่  
   3.3.3  การรับ – ส่งของใหผู้ใ้หญ่  (ขณะผูใ้หญ่นัง่เกา้อ้ี,นัง่พื้น / ขณะผูใ้หญ่ยืน) 

3.3.4  การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ ์  
  3.4  ท่าเลือกก าหนดใหผู้เ้ขา้ประกวด เขา้ประกวดโดยการจบัฉลากช่ือท่า มารยาทในการเขา้
ประกวดไดจ้  านวน 2 ท่า   
  3.4  วธีิการประกวด ผูเ้ขา้ประกวดตอ้งเขา้ประกวดพร้อมกนัทั้งชายหญิง 

4. เกณฑ์การให้คะแนน 
4.1  ความถูกตอ้ง      30  คะแนน    
4.2  ความสวยงาม          30  คะแนน   
4.3  การแต่งกายและบุคลิกภาพ     20  คะแนน   
4.4  ความพร้อมเพรียง      20  คะแนน 

6. เกณฑ์การตัดสิน   
ร้อยละ 80-100 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้ ่ากวา่ร้อยละ  60 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการจะเห็น

เป็นอยา่งอ่ืน 
 

การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 



 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)  หน้าหน้า  167 

 

6.   คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 
  6.1  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  6.2  โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
  6.3  อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  
7.   การเข้าแข่งขันระดับชาติ 
   - ผูท่ี้ไดค้ะแนนล าดบัท่ี  1 - 3      จากการแข่งขนัระดบัภาคไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนั                           
ในระดบัชาติ 
  - ในกรณีท่ีมีทีมผูช้นะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากัน มากกว่า 1 ทีม ให้พิจารณาล าดับท่ี
ตามล าดบัขอ้ของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนัให้ดูคะแนนขอ้ท่ี 2 ทีมใดไดค้ะแนน
ขอ้ท่ี 2 มากกวา่ถือเป็นผูช้นะ ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนัใหดู้คะแนนในล าดบัถดัไป กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ให้ใช ้วิธีจบั
ฉลาก 
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3. การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ 
1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
 นกัเรียนชั้นอนุบาล  ( บกพร่องทางสติปัญญา ) 
2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  

ประเภททีม 3    คน  
3. วธีิด าเนินการและรายละเอียดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 

 3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั  ตั้งช่ือทีม พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 1 คน ล่วงหนา้ก่อนวนัแข่งขนั
อยา่งนอ้ย  10 วนั 

3.2 หวัขอ้การฉีก ตดั ปะภาพ คณะกรรมการเป็นผูก้  าหนดใหใ้นวนัแข่งขนั 
 3.3 วสัดุอุปกรณ์ผูเ้ขา้แข่งขนัน ามาเอง  การน าเสนอผลงาน (- กระดาษขาว –เทาอยา่งหนา ขนาดกวา้ง 
10 น้ิว ยาว 15 น้ิว ไม่มีกรอบ    กระดาษท่ีใชใ้นการฉีก ตดั  ปะ  ใชก้ระดาษมนัปู และโปสเตอร์สีหนา้เดียว
เท่านั้น – การน าเสนอผลงานไม่มีกรอบและขาตั้ง ไม่มีการตกแต่ง)) 
  3.4 ครูผูค้วบคุมแสดงวสัดุ อุปกรณ์ประกอบการแข่งขนัท่ีเตรียมมา 
  3.5 หา้มตดักระดาษเป็นรูปร่างหรือเป็นเส้น เป็นแถบมาล่วงหนา้ 
  3.6 หา้มร่างภาพดว้ยดินสอ หรืออุปกรณ์ใดๆ บนกระดาษก่อนฉีกหรือบนกระดาษเทา – ขาว 
               3.7 หา้มใชก้ารมว้น  การพบั  การขย  า และการหนุนพื่อสร้างช้ินงานใหมี้มิติ) 
 3.7  เวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนั 2  ชัว่โมง   
  3.8 แต่งกายดว้ยชุดนกัเรียนหรือชุดกีฬาประจ าโรงเรียน 
 3.3 ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 
4. เกณฑ์การให้คะแนน 111 คะแนน 
 4.1 ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ   31  คะแนน  
  - ผลงานมีความแปลกใหม่   10  คะแนน 
  - ความแปลกใหม่ขององคป์ระกอบช้ินงาน  10  คะแนน 
  - ความเช่ือมโยงของภาพ    10  คะแนน 
 4.2 กระบวนการท างาน     21 คะแนน 
  - การวางแผนการท างาน    5  คะแนน 
  - การมีส่วนร่วมในการท างาน   5  คะแนน 
  - การท างานอยา่งมีความสุข/เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 5  คะแนน 
  - การจดัเก็บวสัดุอุปกรณ์    5   คะแนน 
 4.3  การจัดภาพ/ความละเอยีดประณตีสวยงาม  21 คะแนน 
  - ความละเอียดของช้ินงาน   10  คะแนน 
  - การใชสี้/กระดาษท่ีหลากหลาย เหมาะสม  10  คะแนน 
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  4.4 เนือ้หา      2 1  คะแนน 
  - ความสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง   10  คะแนน 
  - องคป์ระกอบของเร่ืองเหมาะสมกบัเร่ือง  10  คะแนน 
 4.5 หลกัการจดัภาพ     10 คะแนน 
  - ความสมดุลของการจดัภาพ   5  คะแนน 
  - ความสมบรูณ์ของผลงาน   5  คะแนน 
5. เกณฑ์การตัดสิน 
  

ร้อยละ 80-100 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้ ่ากวา่ร้อยละ  60 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการจะเห็น

เป็นอยา่งอ่ืน 
 

การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด  
6. คณะกรรมการตัดสิน 
  6.1  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  6.2  โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
  6.3  อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  
7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ  

7.1  ทีมท่ีไดค้ะแนนสูงสุด ล าดบัท่ี  1 - 3 จากการแข่งขนัระดบัภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนัใน
ระดบัชาติ   

7.2  ในกรณีท่ีมีทีมในล าดบัสูงสุดเกินกวา่ 3 ทีมใหพ้ิจารณาล าดบัท่ีตามล าดบัขอ้ของเกณฑก์ารให้
คะแนนเช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนัให้ดูคะแนนขอ้ท่ี 2 ทีมใดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 2 มากกวา่ถือเป็นผูช้นะ  ถา้
ขอ้ท่ี 2 เท่ากนัให้ดูคะแนนในล าดบัถดัไป  กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก 
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4. การป้ันดินน า้มนั 
1. คุณสมบัตขิองผู้เข้าแข่งขัน 
  นกัเรียนชั้นอนุบาล  ( นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ) 
 2 . ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

  ประเภททีม  3   คน 
3. วธีิด าเนินการและรายละเอียดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 

3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั  พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 1 คน ล่วงหนา้ก่อนวนัแข่งขนัอยา่งนอ้ย  
10 วนั 

 3.2 หวัขอ้การป้ัน คณะกรรมการจบัฉลากหวัขอ้ในการแข่งขนั 
  1) ผลไม้น่ากนิ 
  2) เทีย่วสวนสัตว์ 
 3.3 วสัดุอุปกรณ์ผูเ้ขา้แข่งขนัน ามาเอง  
    - ใชดิ้นน ้ามนัไร้สารชนิดกอ้นผวิเรียบท่ียงัไม่ผา่นการใช ้ (ห้ามนวดดินน า้มันก่อนเข้าแข่งขัน) 
    - ฐานรองใชไ้มอ้ดัขนาด กวา้ง  10 น้ิว  ยาว  15  น้ิว  ไม่มีกรอบและขาตั้ง ไม่มีการตกแต่ง 
    - กระเบ้ืองยางหรือแผน่รองนวด 
         3.4       ครูผูค้วบคุมแสดงวสัดุอุปกรณ์การแข่งขนัท่ีเตรียมมา 

 3.5 เวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนั 3 ชัว่โมง 
 3.5 หา้มใชอุ้ปกรณ์ในการยดึติด พิมพล์าย  อุปกรณ์ตกแต่ง  
  3.6 แต่งกายดว้ยชุดนกัเรียน หรือชุดกีฬาประจ าโรงเรียน 
  3.7 ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 
4.  เกณฑ์การให้คะแนน 111  คะแนน 
 4.1 ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ    31 คะแนน  
   - ความแปลกใหม่ของผลงานทั้งช้ิน  10  คะแนน 
   - ความแปลกใหม่ขององคป์ระกอบช้ินงาน  10  คะแนน 
   - ความหลากหลายของช้ินงาน   10  คะแนน 
 4.2  กระบวนการท างาน      20  คะแนน 
   - การเตรียมอุปกรณ์    4   คะแนน 
   - การวางแผนการท างาน    4  คะแนน 
                                         - การมีส่วนร่วมในการท างาน                                   4           คะแนน 
   - เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด    4  คะแนน 
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   - การจดัเก็บวสัดุอุปกรณ์    4   คะแนน 
 
 4.3  การจัดองค์ประกอบ/ความละเอยีดประณตี/สวยงาม  31  คะแนน 
    - ความละเอียด ประณีต ของช้ินงาน                  5  คะแนน 
    - การจดัองคป์ระกอบของช้ินงาน                            15          คะแนน 
      - ผลงานมีความเหมาะสม      5  คะแนน 
   - ความสวยงาม                                   10  คะแนน 
                 4.4 เนือ้หา       21  คะแนน 
   - ความสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง   10  คะแนน 
   - องคป์ระกอบสอดคลอ้งกบัหวัขอ้ท่ีก าหนด 10  คะแนน 
5. เกณฑ์การตัดสิน  
   

ร้อยละ 80-100 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้ ่ากวา่ร้อยละ  60 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการจะเห็น

เป็นอยา่งอ่ืน 
 

การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 
6. คณะกรรมการการแข่งขัน  
 6.1  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 6.2  โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
 6.3  อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  
7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ  

7.1  ทีมท่ีไดค้ะแนนสูงสุด ล าดบัท่ี  1 - 3 จากการแข่งขนัระดบัภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนัใน
ระดบัชาติ   

7.2  ในกรณีท่ีมีทีมในล าดบัสูงสุดเกินกวา่ 3 ทีมใหพ้ิจารณาล าดบัท่ีตามล าดบัขอ้ของเกณฑก์ารให้
คะแนนเช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนัให้ดูคะแนนขอ้ท่ี 2 ทีมใดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 2 มากกวา่ถือเป็นผูช้นะ   ถา้
ขอ้ท่ี 2 เท่ากนัให้ดูคะแนนในล าดบัถดัไป  กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก 
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5. การแข่งขนักจิกรรมเข้าจังหวะ 
        1.  ระดับช้ันของผู้เข้าแข่งขัน       

ระดบัอนุบาล (บกพร่องทางสติปัญญา)   
 2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน    

   2.1  ประเภททีม ๆ ละระหวา่ง  5- 8 คน จะเป็นชายหรือหญิงหรือผสมก็ได ้  
 2.2 จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนัแต่ละโรงเรียน 

บกพร่องทางสติปัญญา   โรงเรียนละ 1  ทีม 
3.  วธีิด าเนินการ 
 3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั  ตั้งช่ือทีม พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 1 คน ล่วงหนา้ก่อนวนั

แข่งขนัอยา่งนอ้ย  10 วนั 
  3.2 ใหแ้ต่ละทีมท่ีเขา้แข่งขนัส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั  และช่ือครูผูฝึ้กสอน(รายช่ือตอ้งตรงกบั          

ขอ้1)   ต่อกรรมการตดัสินกิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนัพร้อมรายช่ือ  จ  านวน 3 ชุด 
  3.3   ใชเ้วลาในการแข่งขนั 8-12 นาที 
  3.4   จบัสลากล าดบัท่ีการแสดงก่อน-หลงั พร้อมกบัรายงานตวัเขา้แข่งขนั 
  3.5   ผูเ้ขา้แข่งขนัแต่งกายสากลนิยม ความเหมาะสมกบัชุดการแสดง  
   4.  เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนรวม   100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
  4.1  การแต่งกาย       20 คะแนน 
   4.1.1  เนน้การประหยดัและประยกุต ์   10 คะแนน 
   4.1.2  มีความสวยงามเหมาะสมกบัชุดการแสดง  10 คะแนน 
  4.2 ท่ากายบริหาร      60 คะแนน 
   4.2.1 ความเขม้แขง็ของท่าทาง    10 คะแนน  
   4.2.2 ความต่อเน่ืองของการเปล่ียนท่า   10 คะแนน 
   4.2.3 ความสวยงามของท่าทาง    10 คะแนน 
   4.2.4 ความพร้อมเพรียง     10 คะแนน 
   4.2.5 เพลงท่ีใชป้ระกอบเหมาะสม      5 คะแนน 
   4.2.6 การลงจงัหวะ     10 คะแนน 
   4.2.7 ความสนุกสนาน       5 คะแนน 
  4.3  ความเหมาะสมของระยะเวลาและขั้นตอน   20 คะแนน 
   4.3.1 การอบอุ่นร่างกาย       5 คะแนน 
   4.3.2 การออกก าลงักาย     10 คะแนน 
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   4.3.3 การผอ่นคลาย       5 คะแนน 
 

5. เกณฑ์การตัดสิน   
ร้อยละ 80-100 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้ ่ากวา่ร้อยละ  60 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการจะ

เห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
 

 การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 
 6.   คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 
  6.1  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  6.2  โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
  6.3  อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
 7.   การเข้าแข่งขันระดับชาติ 
  7.1 ผูท่ี้ไดค้ะแนนล าดบัท่ี  1 - 3      จากการแข่งขนัระดบัภาคไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนัใน
ระดบัชาติ 
  7.2 ในกรณีท่ีมีทีมผูช้นะล าดบัสูงสุดได้คะแนนเท่ากนั มากกว่า 1 ทีม ให้พิจารณาล าดบัท่ี
ตามล าดบัขอ้ของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนัให้ดูคะแนนขอ้ท่ี 2 ทีมใดไดค้ะแนน
ขอ้ท่ี 2 มากกวา่ถือเป็นผูช้นะ ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนัใหดู้คะแนนในล าดบัถดัไป กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ให้ใช ้วิธีจบั
ฉลาก 
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การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนเฉพาะความพิการ(บกพร่องทางสติปัญญา) 

 
ทักษะการเคลือ่นไหว 

1. การแข่งขนัวาดภาพระบายสีชอล์ก 

 1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน   
ระดบัชั้นปีท่ี  7-9  และระดบัชั้นปี  10-12           (นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา) 

    2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน      
2.1  ประเภทเด่ียว 
2.2  จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนัแต่ละประเภท    

   2.3.1  ระดบัชั้นปีท่ี  7-9  โรงเรียนละ  1  ทีม 
   2.3.2  ระดบัชั้นปีท่ี  10-12 โรงเรียนละ  1  ทีม 
       3.  วธีิด าเนินการและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 

 3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั  พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 1 คน ล่วงหนา้ก่อนวนัแข่งขนั
อยา่งนอ้ย  10 วนั 

  3.2 ใหแ้ต่ละโรงเรียนท่ีเขา้แข่งขนัส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั  และช่ือครูผูฝึ้กสอน(รายช่ือตอ้ง 
ตรงกบั  ขอ้1)   ต่อกรรมการตดัสินกิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนัพร้อมรายช่ือ  จ  านวน 3 ชุด 

 3.3  ใหค้ณะกรรมการตดัสินเตรียมอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแข่งขนั 
   - ระดบัชั้นปีท่ี  7-9      กระดาษ 100 ปอนด ์ขนาด 11x15 น้ิว 
   - ระดบัชั้นปีท่ี  10-12  กระดาษ 100 ปอนด ์ขนาด 15x22 น้ิว 
  3.4  ใหผู้เ้ขา้แข่งขนัเตรียมสีท่ีจะใชแ้ข่งขนัและอุปกรณ์ในการแข่งขนัมาเอง 
  3.5  หวัขอ้ในการวาดภาพ  
   ระดบัชั้นปีท่ี  7-9  หวัขอ้  “ประเทศไทยท่ีรัก” 
   ระดบัชั้นปีท่ี  10-12  หวัขอ้  “ตามรอยพอ่...อยูอ่ยา่งพอเพียง” 
  3.6  เวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนั  3  ชัว่โมง  
           

 4.  เกณฑ์การให้คะแนน   คะแนนรวม   100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
  4.1  ความคิดสร้างสรรค ์      30 คะแนน 
  4.2  การจดัภาพ/องคป์ระกอบ     20 คะแนน 
  4.3  เร่ืองราว/ส่ือความหมาย     20 คะแนน 
  4.4  ความประณีต สวยงาม     20 คะแนน 
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  4.5  เสร็จทนัเวลา      10  คะแนน 
 
          5.เกณฑ์การตัดสิน   

ร้อยละ 80-100 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้ ่ากวา่ร้อยละ  60 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการจะเห็น

เป็นอยา่งอ่ืน 
 

 การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 

 6.   คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 
  6.1  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  6.2  โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
  6.3  อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
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2. การแข่งขนัวาดภาพระบายสีโปสเตอร์ 

1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน   

ระดบัชั้นปีท่ี  1-6  ระดบัชั้นปีท่ี  7-9  และระดบัชั้นปี  10-12   (นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา) 
    2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน      

2.1  ประเภทเด่ียว 
2.2  จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนัแต่ละประเภท    

   2.3.1  ระดบัชั้นปีท่ี  1-6  โรงเรียนละ  1  ทีม 
   2.3.2  ระดบัชั้นปีท่ี  7-9  โรงเรียนละ  1  ทีม 
   2.3.3  ระดบัชั้นปีท่ี  10-12 โรงเรียนละ  1  ทีม 
       3.  วธีิด าเนินการและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 

 3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั  พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 1 คน ล่วงหนา้ก่อนวนัแข่งขนั
อยา่งนอ้ย  10 วนั 

  3.2 ใหแ้ต่ละโรงเรียนท่ีเขา้แข่งขนัส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั  และช่ือครูผูฝึ้กสอน(รายช่ือตอ้ง 
ตรงกบั  ขอ้1)   ต่อกรรมการตดัสินกิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนัพร้อมรายช่ือ  จ  านวน 3 ชุด 
 

 3.3  ใหค้ณะกรรมการตดัสินเตรียมอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแข่งขนั 
   - ระดบัชั้นปีท่ี 1-6      กระดาษ 100 ปอนด ์ขนาด 11x15 น้ิว 
   - ระดบัชั้นปีท่ี  7-9      กระดาษ 100 ปอนด ์ขนาด 11x15 น้ิว 
   - ระดบัชั้นปีท่ี  10-12  กระดาษ 100 ปอนด ์ขนาด 15x22 น้ิว 
  3.4  ใหผู้เ้ขา้แข่งขนัเตรียมสีท่ีจะใชแ้ข่งขนัและอุปกรณ์ในการแข่งขนัมาเอง 
  3.5  หวัขอ้ในการวาดภาพ  
   ระดบัชั้นปีท่ี  1-6  หวัขอ้  “ส่ิงแวดลอ้มน่าอยู”่ 
   ระดบัชั้นปีท่ี  7-9  หวัขอ้  “มหนัตภยัยาเสพติด” 
   ระดบัชั้นปีท่ี  10-12  หวัขอ้  “สืบสานวฒันธรรมไทย” 

3.6 เวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนั  3  ชัว่โมง  
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 4.  เกณฑ์การให้คะแนน   คะแนนรวม   100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
  4.1  ความคิดสร้างสรรค ์      30 คะแนน 
  4.2  การจดัภาพ/องคป์ระกอบ     20 คะแนน 
  4.3  เร่ืองราว/ส่ือความหมาย     20 คะแนน 
  4.4  ความประณีต สวยงาม     20 คะแนน 
  4.5  เสร็จทนัเวลา      10  คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน   
ร้อยละ 80-100 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้ ่ากวา่ร้อยละ  60 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการจะเห็น

เป็นอยา่งอ่ืน 
 

 การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 

 6.   คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 
  6.1  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  6.2  โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
  6.3  อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
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3. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

 1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน   
ระดบัชั้นปีท่ี  1-6  ระดบัชั้นปี  7-9 และระดบัชั้นปีท่ี  10-12   นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง

สติปัญญา 
2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน      

2.1  ประเภทเด่ียว 
2.3  จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนัแต่ละโรงเรียน  

ระดบัชั้นปีท่ี  1-6   โรงเรียนละ     1   คน 
ระดบัชั้นปีท่ี  7-9   โรงเรียนละ     1   คน 
ระดบัชั้นปีท่ี  10-12   โรงเรียนละ     1   คน 

        3.  วธีิด าเนินการและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.1 ส่งรายช่ือผูเ้ข้าแข่งขนัพร้อมครูฝึกสอน 1 คน ต่อ 1 ระดับ ล่วงหน้าก่อนวนัแข่งขัน                

อยา่งนอ้ย 10  วนั   
3.1 ส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนัพร้อมครูฝึกสอน 1  คน  ถึง ก่อนวนัแข่งขนัอยา่งนอ้ย 10  วนั   

   3.2 ใหแ้ต่ละโรงเรียนท่ีเขา้แข่งขนัส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนัและช่ือครูผูฝึ้กสอน (รายช่ือตอ้งตรง  
กบัขอ้1) ต่อกรรมการตดัสินกิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนั  จ  านวน 3 ชุด 

  
 3.3   พิจารณาเทคนิคการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
     -   น ้าเสียง  ความไพเราะของเสียง  

    -   การออกเสียงอกัขระท่ีถูกตอ้งและชดัเจน 
   -    จงัหวะ และท านอง 
   -    บุคลิกภาพและการถ่ายทอดอารมณ์เพลง 
   -    การแต่งกายสอดคลอ้งกบัเน้ือหาของเพลง   
        4.  เกณฑ์การให้คะแนน      คะแนนรวม   100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
  4.1  เสียงร้อง น ้าเสียง ความไพเราะของเสียง   20 คะแนน 
  4.2  ภาษาอกัขระถูกตอ้ง      20 คะแนน 
  4.3  จงัหวะท านองถูกตอ้ง     20 คะแนน 
  4.4  เทคนิคการขบัร้อง      20 คะแนน 
  4.5  บุคลิกภาพ การถ่ายทอดอารมณ์เพลงต่อผูฟั้ง   20 คะแนน 
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6. เกณฑ์การตัดสิน   
ร้อยละ 80-100 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้ ่ากวา่ร้อยละ  60 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการจะ

เห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
 การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 
 6.   คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 
  6.1  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  6.2  โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
  6.3  อ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสม 
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4. การประกวดร าไทยประจ าภาค 

 1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน   
ระดบัชั้นปี  7-9 และระดบัชั้นปีท่ี  10-12   นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

    2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน      
2.1  ประเภททีม ทีมละ  5  คน 
2.3  จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนัแต่ละโรงเรียน  

ระดบัชั้นปีท่ี  7-9   โรงเรียนละ     1   ทีม 
ระดบัชั้นปีท่ี  10-12   โรงเรียนละ     1   ทีม 

        3.  วธีิด าเนินการและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ส่งรายช่ือผูเ้ข้าแข่งขนัพร้อมครูฝึกสอน 1 คน ต่อ 1 ระดับ ล่วงหน้าก่อนวนัแข่งขัน                 

อยา่งนอ้ย 10  วนั   
   3.2 ใหแ้ต่ละโรงเรียนท่ีเขา้แข่งขนัส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนัและช่ือครูผูฝึ้กสอน (รายช่ือตอ้งตรง  

กบัขอ้1) ต่อกรรมการตดัสินกิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนั  จ  านวน 3 ชุด 
  3.3   ใหแ้ต่ละทีมเตรียมเพลงมาเองและควบคุมเสียงดนตรีเอง 
  3.4   ความยาวไม่เกิน  15  นาที  
                   4.  เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนรวม   100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
  4.1  ลีลาท่าร าสวยงามและการเช่ือมท่าร า    20 คะแนน 
  4.2  ท่าร ามีจงัหวะกลมกลืนกบัจงัหวะเพลง   20 คะแนน 
  4.3  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์     20 คะแนน 
  4.4  ความพร้อมเพรียง      20 คะแนน 
  4.5  การแต่งกายเหมาะสม     10 คะแนน 

  4.6  ใชเ้วลาตามความเหมาะสม     10 คะแนน 
5. เกณฑ์การตัดสิน   

ร้อยละ 80-100 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้ ่ากวา่ร้อยละ  60 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการจะ

เห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
 การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 
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 6.   คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 
  6.1  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  6.2  โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
  6.3  อ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสม 
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5. การแข่งขนัร าวงมาตรฐาน 
1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน      

ไม่ก าหนดระดบัชั้น  
2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน    

2.1  ประเภทเป็นทีม ๆ ละ 2  คน (เป็นชาย 1 หญิง  1 คน)  
2.2  จ  านวนผูเ้ขา้แข่งขนัโรงเรียนละ   1  ทีม 

3.  วธีิด าเนินการและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 
  3.1   ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนัพร้อมช่ือครูผูฝึ้กสอน 
  3.2  ใหแ้ต่ละทีมเตรียมเพลงมาเองและควบคุมเสียงดนตรีเอง 
  3.3  ความยาวไม่เกิน  10  นาที  

4.  เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนรวม   100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
  4.1  ลีลาท่าร าสวยงามและการเช่ือมท่าร า    20 คะแนน 
  4.2  ท่าร ามีจงัหวะกลมกลืนกบัจงัหวะเพลง   20 คะแนน 
  4.3  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์     20 คะแนน 
  4.4  ความพร้อมเพรียง      20 คะแนน 
  4.5  การแต่งกายเหมาะสม     10 คะแนน 
  4.6  ใชเ้วลาตามความเหมาะสม     10 คะแนน 

5.  เกณฑ์การตัดสิน   
คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 

ร้อยละ 80-100 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-73 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-63 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้ ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการจะเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 
6.   คณะกรรมการตัดสิน  จ  านวน  3  คน 

  6.1  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  6.2  โรงเรียนเฉพาะความพิการ 

6.3  อ่ืนๆ  ตามความเหมาะสม 
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6.  การประกวดเต้นประกอบเพลงหางเคร่ือง 
  1. ระดับช้ันของผู้เข้าแข่งขัน     

ไม่ก าหนดระดบัชั้น  (ความบกพร่องทางสติปัญญา)   
 2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน    

  ประเภททีม ๆ ละ 8 คน จะเป็นชายหรือหญิงหรือผสมก็ได ้   
จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนัโรงเรียนละ    จ  านวน  1 ทีม 

   3. วธีิด าเนินการ 
3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั  ตั้งช่ือทีม พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 2 คน ล่วงหนา้ก่อนวนั

แข่งขนัอยา่งนอ้ย  10 วนั 
3.2 ใหแ้ต่ละทีมท่ีเขา้แข่งขนัส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั  และช่ือครูผูฝึ้กสอน(รายช่ือตอ้งตรงกบั          

ขอ้1)   ต่อกรรมการตดัสินกิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนัพร้อมรายช่ือ  จ  านวน 3 ชุด 
  3.3 ใหแ้ต่ละทีมเตรียมอุปกรณ์และเพลงมาเอง 
  3.4 ใชเ้วลาในการแข่งขนั 6 - 10 นาที 
 4.  เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนรวม   100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
  4.1  การแต่งกาย       10  คะแนน 
  4.2  ความสัมพนัธ์ระหวา่งท่า     20  คะแนน 
  4.3  ความสวยงามของท่า      20  คะแนน 
  4.4  ความพร้อมเพรียง      20  คะแนน 
  4.5  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์     20  คะแนน 
  4.6  แสดงครบตามเวลาท่ีก าหนด     10  คะแนน 

5.  เกณฑ์การตัดสิน   
ร้อยละ 80-100 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้ ่ากวา่ร้อยละ  60 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการจะ

เห็นเป็นอยา่งอ่ืนการตดัสินของคณะกรรมการ
ถือเป็นส้ินสุด 

  6.   คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 
  6.1  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

6.4  โรงเรียนเฉพาะความพิการ 

  6.3  อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
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7 การประกวดเต้นแอโรบิค 

        1.  ระดับช้ันของผู้เข้าแข่งขัน       
ไม่ก าหนดระดบัชั้น (บกพร่องทางสติปัญญา) 

 2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน    
   2.1  ประเภททีม ๆ ละ 8 คน จะเป็นชายหรือหญิงหรือผสมก็ได ้  
 2.2 จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนัแต่ละโรงเรียน   

บกพร่องทางสติปัญญา   โรงเรียนละ 1  ทีม 
3.  วธีิด าเนินการ 
 3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั  ตั้งช่ือทีม พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 1 คน ล่วงหนา้ก่อนวนั

แข่งขนัอยา่งนอ้ย  10 วนั 
  3.2 ใหแ้ต่ละทีมท่ีเขา้แข่งขนัส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั  และช่ือครูผูฝึ้กสอน(รายช่ือตอ้งตรงกบั          

ขอ้1)   ต่อกรรมการตดัสินกิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนัพร้อมรายช่ือ  จ  านวน 3 ชุด 
  3.3   ใชเ้วลาในการแข่งขนั 8-12 นาที 
  3.4   จบัสลากล าดบัท่ีการแสดงก่อน-หลงั พร้อมกบัรายงานตวัเขา้แข่งขนั 
  3.5   ผูเ้ขา้แข่งขนัแต่งกายสากลนิยม ความเหมาะสมกบัชุดการแสดง  
   4.  เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนรวม   100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
  4.1  การแต่งกาย       20 คะแนน 
   4.1.1  เนน้การประหยดัและประยกุต ์   10 คะแนน 
   4.1.2  มีความสวยงามเหมาะสมกบัชุดการแสดง  10 คะแนน 
  4.2 ท่ากายบริหาร      60 คะแนน 
   4.2.1 ความเขม้แขง็ของท่าทาง    10 คะแนน  
   4.2.2 ความต่อเน่ืองของการเปล่ียนท่า   10 คะแนน 
   4.2.3 ความสวยงามของท่าทาง    10 คะแนน 
   4.2.4 ความพร้อมเพรียง     10 คะแนน 
   4.2.5 เพลงท่ีใชป้ระกอบเหมาะสม      5 คะแนน 
   4.2.6 การลงจงัหวะ     10 คะแนน 
   4.2.7 ความสนุกสนาน       5 คะแนน 
  4.3  ความเหมาะสมของระยะเวลาและขั้นตอน   20 คะแนน 
   4.3.1 การอบอุ่นร่างกาย     5 คะแนน 
   4.3.2 การออกก าลงักาย     10 คะแนน 
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   4.3.3 การผอ่นคลาย      5 คะแนน 
6. เกณฑ์การตัดสิน   

ร้อยละ 80-100 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้ ่ากวา่ร้อยละ  60 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการจะ

เห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

 การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 
 6.   คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 
  6.1  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  6.2  โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
  6.3  อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
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ทกัษะภาษาและการส่ือสาร 

การแข่งขัน  โปรแกรม  Paint 
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน      
   ระดบัชั้นปีท่ี   7-9 และระดบัชั้นปีท่ี  10-12   นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน       

2.1  ประเภทประเภทเด่ียว  (บกพร่องทางสติปัญญา)  
2.3   จ  านวนผูเ้ขา้แข่งขนัแต่ละโรงเรียน 
 ระดบัชั้นปีท่ี   7-9 โรงเรียนละ  1  คน 
 ระดบัชั้นปีท่ี  10-12    โรงเรียนละ  1  คน 

  3.  วธีิการด าเนินการ 
 3.1 ส่งรายช่ือนักเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 1 คน ต่อ 1 ระดบัชั้น                 
ล่วงหนา้ก่อนวนัแข่งขนัอยา่งนอ้ย  10 วนั 

3.2 ใหส่้งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั และช่ือครูผูฝึ้กสอน (รายช่ือตอ้งตรงกบัขอ้1)  ต่อกรรมการตดัสิน 
กิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนัพร้อมรายช่ือ  จ  านวน 3 ชุด 

3.3  ใหน้กัเรียนวาดภาพตามหวัขอ้ท่ีก าหนด 

-  ระดับช้ันปีที ่ 7-9   เร่ือง “ผลไม้ของฉัน” 

- ระดับช้ันปีที ่ 10-12  เร่ือง  “ท่องเทีย่วเมืองไทย” 

3.4  ไม่ใหน้ าภาพวาด (Clip  art)  ท่ีมีในเคร่ืองคอมพิวเตอร์มาใชป้ระกอบผลงาน 

3.5  ส่ือ  ใชค้อมพิวเตอร์ท่ีผูจ้ดัเตรียมไวใ้ห้ 

3.6  เวลาในการแข่งขนั 1 ชัว่โมง   (บกพร่องทางสติปัญญา) 

  4.  เกณฑ์การให้คะแนน  (จ านวน  100  คะแนน) 
4.1   ความสวยงาม     30  คะแนน 

4.2  การจดัองคป์ระกอบของภาพ    20  คะแนน 

4.3   ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์    20  คะแนน 

4.4   ความส าเร็จของผลงาน    10  คะแนน 
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  4.5   ส่ือความหมายไดช้ดัเจนสอดคลอ้งกบัหวัเร่ือง  20  คะแนน 
  5.  เกณฑ์การตัดสิน   

ร้อยละ 80-100 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้ ่ากวา่ร้อยละ  60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการจะเห็น

เป็นอยา่งอ่ืน 
 

การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 
 6.   คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 

  6.1  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  6.2  โรงเรียนเฉพาะความพิการ 

6.3  อ่ืนๆ  ตามความเหมาะสม 
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ทกัษะสังคมและการด ารงชีวติ 

5. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย 

1. ระดับช้ันของผู้เข้าแข่งขัน       
 ระดบัชั้นปีท่ี  1-6   ระดบัชั้นปีท่ี  7-9  และระดบัชั้นปีท่ี  10-12   นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง

สติปัญญา 
2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน      

2.1  ประเภทเป็นทีม ทีมละ 2 คน ชาย/หญิง   
2.2  จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนัแต่ละโรงเรียน   

ระดบัชั้นปีท่ี  1-6    โรงเรียนละ   1 ทีม 
ระดบัชั้นปีท่ี  7-9 โรงเรียนละ   1 ทีม 
ระดบัชั้นปีท่ี  10-12    โรงเรียนละ   1 ทีม 

 3. วธีิการด าเนินการ 
   3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั  ตั้งช่ือทีม พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 1 คน ล่วงหนา้ก่อนวนั

แข่งขนัอยา่งนอ้ย  10 วนั 
  3.2 ใหแ้ต่ละทีมท่ีเขา้แข่งขนัส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั  และช่ือครูผูฝึ้กสอน(รายช่ือตอ้งตรงกบั          

ขอ้1)   ต่อกรรมการตดัสินกิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนัพร้อมรายช่ือ  จ  านวน 3 ชุด 
  3.3  หวัขอ้ในการแข่งขนั   

3.3.1  การเดินผา่นผูใ้หญ่  ขณะผูใ้หญ่ยนื / ขณะผูใ้หญ่นัง่ 
   3.3.2  การไหว ้2 ระดบั  การไหวผู้ใ้หญ่ / การไหวพ้ระ    
   3.3.3  การรับ – ส่งของใหผู้ใ้หญ่  (ขณะผูใ้หญ่นัง่เกา้อ้ี,นัง่พื้น / ขณะผูใ้หญ่ยืน) 

3.3.4  การนัง่ต่อหนา้ผูใ้หญ่  การนัง่กราบ  การลุกยนื  ขณะผูใ้หญ่นัง่พื้น 
3.3.5  การกราบศพ (ศพเด็ก,ศพผูสู้งอาย,ุศพพระ) 
3.3.6  การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ ์  

  3.4  ท่าเลือกก าหนดใหผู้เ้ขา้ประกวดระดบัชั้นปีท่ี  1-6  เขา้ประกวดโดยการจบัฉลากช่ือท่า 
มารยาทในการเขา้ประกวดไดจ้  านวน 2 ท่า  แต่ระดบัชั้นปีท่ี  7-9 และระดบัชั้นปีท่ี    10-12  ประกวดท่าเลือก
โดยการจบัฉลากตามสถานการณ์ท่ีก าหนดให ้1 เร่ือง (อาจมีหลายท่า) 
  3.4  วธีิการประกวด ผูเ้ขา้ประกวดตอ้งเขา้ประกวดพร้อมกนัทั้งชายหญิง 
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4. เกณฑ์การให้คะแนน 
4.1  ความถูกตอ้ง      30  คะแนน    
4.2  ความสวยงาม          30  คะแนน   
4.3  การแต่งกายและบุคลิกภาพ     20  คะแนน   
4.4  ความพร้อมเพรียง      20  คะแนน 

7. เกณฑ์การตัดสิน   
ร้อยละ 80-100 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้ ่ากวา่ร้อยละ  60 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการจะเห็น

เป็นอยา่งอ่ืน 
 

การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 
 6.   คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 
  6.1  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  6.2  โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
  6.3  อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  
  สถานทีป่ระกวด ควรเป็นห้องท่ีมีโตะ๊หมู่บูชา พระบรมฉายาลกัษณ์ และพระบรมรูป พร้อมทั้ง
อุปกรณ์ในการประกวดในการจดัการแข่งขนั 3 หอ้ง (ควรเป็นหอ้งจริยธรรม) 
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6. การแข่งขนัละครคุณธรรม 

 1.ระดับช้ันของผู้เข้าแข่งขัน      
   ไม่ก าหนดระดบัชั้น (นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา) 
  2.ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

  2.1   ประเภททีม  ทีมละ  8 - 15  คน   
2.2   จ  านวนผูเ้ขา้แข่งขนั  โรงเรียนละ  1  ทีม 

  3.วธีิด าเนินการ 
 3.1  ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั  ตั้งช่ือทีม พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 2 คน ล่วงหนา้ก่อนวนั

แข่งขนัอยา่งนอ้ย  10 วนั 
  3.2  ใหแ้ต่ละทีมท่ีเขา้แข่งขนัส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั  และช่ือครูผูฝึ้กสอน(รายช่ือตอ้งตรง 

กบั ขอ้1)   ต่อกรรมการตดัสินกิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนัพร้อมรายช่ือ  จ  านวน 3 ชุด 
  3.3   ใหที้มท่ีเขา้แข่งเตรียมอุปกรณ์การแสดงมาเองและสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง 
  3.4   เวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนัไม่เกิน 15  นาที, เวลาในการจดัฉากไม่เกิน 7 นาที 
  3.5   ใหมี้ดนตรีและเพลงประกอบการแสดงโดยผูแ้สดงเตรียมมาเอง 
  3.6    ใชเ้สียงจริงในการแสดงสด (ไม่มีการอดัเทปบนัทึกเสียงของผูแ้สดง) 
  3.7    เน้ือหาสาระการแข่งขนั (เลือกแสดง  1 เร่ือง) 

  3.7.1  ความกตญัญูกตเวที 
  3.7.2  ความซ่ือสัตยสุ์จริต 
  3.7.3  ความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์
  3.7.4  ความสามคัคี  

  4. เกณฑ์การให้คะแนน    คะแนนรวม   100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
  4.1  การแต่งกาย       10 คะแนน 
  4.2  ความพร้อมของตวัละคร     10 คะแนน 
  4.3  ลกัษณะท่าทางการแสดงสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัเน้ือเร่ือง 10 คะแนน 
  4.4  อุปกรณ์ประกอบการแสดง     10 คะแนน 
  4.5  ความมัน่ใจในการแสดง     10 คะแนน 
  4.6  ระยะเวลาในการแสดง     10 คะแนน 
  4.7  การใชภ้าษาท่ีถูกตอ้งชดัเจน     10 คะแนน 
  4.8  ความต่อเน่ืองของการแสดง     10 คะแนน 
  4.9  ขอ้คิด/คติสอนใจ/ค าพงัเพย     20 คะแนน 
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6. เกณฑ์การตัดสิน   
ร้อยละ 80-100 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้ ่ากวา่ร้อยละ  60 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการจะ

เห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
 

 การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 
   6.   คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 
  6.1  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  6.2  โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
  6.3  อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
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ทกัษะวชิาการ 
1. การประกวดคดัลายมอื  (ร้อยแก้ว) 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  
ระดบั ชั้นปีท่ี  1-6 ระดบัชั้นปีท่ี  7-9 ระดบัชั้นปีท่ี  10-12    นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน    

2.1 ประเภทเด่ียว   
2.2  จ  านวนผูเ้ขา้แข่งขนั  โรงเรียนละ  1  คน 

   2.2.1  ระดบัชั้นปีท่ี  1-6   
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนละ  1  คน 

2.2.2   ระดบัชั้นปีท่ี  7-9 
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนละ  1  คน 

   2.2.3   ระดบัชั้นปีท่ี  10-12 
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนละ  1  คน 

3. วธีิด าเนินการและรายละเอียดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั  พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 1 คน ล่วงหนา้ก่อนวนั แข่งขนั  

อยา่งนอ้ย  10 วนั 
  3.2 ใหส่้งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั และช่ือครูผูฝึ้กสอน(รายช่ือตอ้งตรงกบัขอ้1)  ต่อกรรมการตดัสิน  
กิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนัพร้อมรายช่ือ  จ  านวน 2 ชุด 

  3.3  ใหค้ณะกรรมการจดัเตรียมเน้ือหา  ดินสอ   ปากกา  และกระดาษ 
  3.4  การคดัลายมือ  

3..4.1  ระดบัชั้นปีท่ี  1-6 ใชดิ้นสอด าตวับรรจงเตม็บรรทดั แบบหวักลม                         
จ านวน     4  บรรทดั เวน้ 1 บรรทดั 

3.4.2  ระดบัชั้นปีท่ี  7-9     ระดบัชั้นปีท่ี  10-12    ใชป้ากกาลูกล่ืนสีด า ขนาด 0.5  
ม.ม. คดัตวับรรจงเตม็บรรทดัแบบหวักลม จ านวน 8 บรรทดั คดัขอ้ความ 1 บรรทดั เวน้ 1 บรรทดั  
  3.5  เวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนั  50  นาที 

4.  เกณฑ์การให้คะแนน      คะแนนรวม   100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
4.1 ความสวยงาม     51 คะแนน 

   -   ขนาดตวัอกัษรไดส้ัดส่วน   20   คะแนน 
   -   สะอาดเป็นระเบียบไม่มีรอยขดูลบ  10   คะแนน 
   -   เส้นตวัอกัษรเรียบ สม ่าเสมอ   10   คะแนน 
   -   ระยะห่างตวัอกัษร (ช่องไฟ)   10   คะแนน 
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4.2  ความถูกตอ้ง     51 คะแนน 
   -   เขียนสะกดค าถูกตอ้ง    20   คะแนน 
   -   วางสระ พยญัชนะและวรรณยกุตถู์กตอ้ง 20   คะแนน 
   -   เวน้วรรคถูกตอ้ง    10   คะแนน 

4.3  ผดิ 1 แห่ง หกั 0.5  คะแนน 
5.  เกณฑ์การตัดสิน   

คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 
ร้อยละ 80-100 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-73 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-63 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้ ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการจะเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 
6.  คณะกรรมการตัดสิน  จ  านวน  3  คน 

  6.1  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  6.2  โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
  6.3  อ่ืนๆตามความเหมาะสม 

  สถานทีท่ าการแข่งขัน 
  - ควรใชห้้องเรียนท่ีมีโตะ๊ เกา้อ้ี  ท่ีสามารถด าเนินการแข่งขนัไดพ้ร้อมกนั 
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4.  การแข่งขนัการอ่านออกเสียง (ร้อยแก้ว) 
1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน       
ระดบัชั้นปีท่ี  7-9 ระดบัชั้นปีท่ี  10-12    นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน       

2.1 ประเภทเด่ียว   
2.2  จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนั  โรงเรียนละ  1  คน 

2.2.1   ระดบัชั้นปีท่ี  7-9 
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนละ  1  คน 

   2.2.2   ระดบัชั้นปีท่ี  10-12 
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนละ  1  คน 

3.  วธีิด าเนินการและรายละเอยีดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 1 คน ล่วงหนา้ก่อนวนั แข่งขนั 

อยา่งนอ้ย  10 วนั 
 3.2  ใหแ้ต่ละทีมท่ีเขา้แข่งขนัส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั และช่ือครูผูฝึ้กสอน (รายช่ือ 

ตอ้งตรงกบัขอ้1)  ต่อกรรมการตดัสินกิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนัพร้อมรายช่ือ  จ  านวน 2 ชุด  
3.3   เน้ือหาสาระการแข่งขนั ใหค้ณะกรรมการตดัสินเป็นผูเ้ตรียมมา โดยเตรียมเร่ืองสั้น ๆ               

2 เร่ือง (ความยาวแต่ละเร่ืองไม่เกิน 5  บรรทดั) ส าหรับให้ผูเ้ขา้แข่งขนัจบัสลากอ่าน 1 เร่ือง 
  3.4   การอ่าน ให้ผูเ้ขา้แข่งขนัปฏิบติัเป็นรายบุคคล  
  3.5   อุปกรณ์ท่ีจดัเตรียมใหไ้ดแ้ก่ สัญญาณบอกเวลา 

4.  เกณฑ์การให้คะแนน   คะแนนเต็ม   111  คะแนน  
4.1  อกัขระวธีิ      41   คะแนน 

  - ความถูกตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารออกเสียง  10   คะแนน 
  - การออกเสียง /ร/, /ล/    10   คะแนน 
  - การออกเสียงค าควบกล ้า   10   คะแนน 
  - การออกเสียงตรงค า    10   คะแนน  

4.2 ลีลาการน าเสนอ     31   คะแนน 
  - วรรคตอน     10   คะแนน 
  - จงัหวะและน ้าหนกัค าและความ   10   คะแนน 
  - การรักษาความในบท      5   คะแนน 
  - ความเหมาะสมกบัเน้ือหา     5   คะแนน 
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4.3 ความชดัเจน      21   คะแนน 
  - การออกเสียงค า    10   คะแนน 
  - ไม่มีเสียงสอดแทรก (เสียงลมท่ีพน่ออกมาทางจมูก/ปาก หรือเสียงท่ีเกิดจากความ
บกพร่องของอวยัวะประดิษฐ์เสียง)    10   คะแนน   

               4.4 เสียง      11   คะแนน 
   - ลกัษณะโดยธรรมชาติและคุณภาพเสียง    5   คะแนน 
   - การเปล่งเสียง (ระดบัเสียง)     5  คะแนน 
 5.   เกณฑ์การตัดสิน   

ร้อยละ 80-100 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้ ่ากวา่ร้อยละ 60            ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการจะเห็นเป็น             
                                             อยา่งอ่ืนการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ิน 

 6.   คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 
  6.1  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  6.2  โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
  6.3  อ่ืนๆตามความเหมาะสม 

 ข้อควรค านึง   
  -  กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
  -  กรรมการท่ีมาจากครูผูส้อนควรแต่งตั้งให้ตดัสินในระดบัชั้นท่ีท าการสอน 
  -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะเติมเตม็ใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 

 
  สถานทีท่ าการแข่งขัน 
  - ควรใชห้้องเรียนท่ีมีโตะ๊ เกา้อ้ี  ท่ีสามารถด าเนินการแข่งขนัไดพ้ร้อมกนั 
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ทกัษะอาชีพ 

1. การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวสัดุเหลอืใช้ 

1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน       
   ระดบัชั้นปีท่ี   7-9 และระดบัชั้นปีท่ี  10-12   นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน      

2.1  ประเภทเป็นทีมๆ ละ 3 คน   
2.2  จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนัแต่ละประเภท   
 ระดบัชั้นปีท่ี   7-9 โรงเรียนละ  1  ทีม 
 ระดบัชั้นปีท่ี  10-12    โรงเรียนละ  1  ทีม 

3.  วธีิด าเนินการแข่งขัน 
      3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั ตั้งช่ือทีม พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 1 คน ต่อ 1 ช่วงชั้น                  
ล่วงหนา้ก่อนวนัแข่งขนัอยา่งนอ้ย  10 วนั 

         3.2 ใหแ้ต่ละทีมท่ีเขา้แข่งขนัส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนัและช่ือครูผูฝึ้กสอน  
(รายช่ือตอ้งตรงกบัขอ้1)  ต่อกรรมการตดัสินกิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนัพร้อมรายช่ือ  จ  านวน 2 ชุด 

       3.3 การเตรียมวสัดุ / อุปกรณ์ 
   3.3.1  วสัดุท่ีใชใ้นการปฏิบติังานใหผู้แ้ข่งขนัจดัเตรียมมาใหพ้ร้อม 
   3.3.2  ไม่อนุญาตใหผู้เ้ขา้แข่งขนั  เจาะ  ตดั  ตกแต่งวสัดุท่ีจะน ามาใชป้ระดิษฐก่์อน 
การแข่งขนั 

   3.3.3  ประดิษฐข์องใชจ้ากเศษวสัดุเหลือใชไ้ม่จ  ากดัชนิด  รูปแบบอิสระ 
   3.3.4  ประดิษฐง์านเป็นของใช ้
          3.3.5  ใหแ้สดงราคาทุนและราคาจ าหน่ายไวท่ี้โตะ๊แข่งขนั 
   3.3.6  ส่งใบงานแสดงขั้นตอนการปฏิบติั 

        3.4  ติดป้ายช่ือ – สกุล  ช่ือโรงเรียน  ของผูเ้ขา้แข่งขนั  เขียนตวับรรจงชดัเจน  และจดัแสดงผลงานในท่ี
ท่ีเตรียมไว ้

3.5   เวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนั  3   ชัว่โมง 
4.   เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน 

  4.1   การเตรียมงาน       20  คะแนน 
   4.1.1  การเตรียมวสัดุอุปกรณ์   10   คะแนน 

4.1.2  การวางแผนการท างานล่วงหนา้  10   คะแนน 
  -  มีใบงานแสดงขั้นตอนการปฏิบติั               5   คะแนน 
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  -  การคิดตน้ทุน – ก าไร  ราคาจ าหน่าย          5 คะแนน 
  4.2   กระบวนการท างาน      40  คะแนน 
   4.2.1  การร่วมมือในการท างาน   10   คะแนน 

4.2.2  ปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีวางแผนไดถู้กตอ้ง 10   คะแนน 
4.2.3  ความประหยดัและคุม้ค่า   10   คะแนน 
4.2.4  ความสะอาดบริเวณท่ีปฏิบติังาน    5   คะแนน 
4.2.5  การใชแ้ละการเก็บอุปกรณ์     5   คะแนน 

4.3   ผลงาน      40  คะแนน 
   4.3.1  ความประณีต   คงทน   สวยงาม  10   คะแนน 

4.3.2  ความคิดสร้างสรรค ์   15   คะแนน 
4.3.3  ประโยชน์การใชง้าน   10   คะแนน 
4.3.5 ผลงานถูกตอ้งตามขั้นตอนในใบงาน    5   คะแนน 

  5.  เกณฑ์การตัดสิน   
ร้อยละ 80-100 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้ ่ากวา่ร้อยละ  60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการจะเห็น

เป็นอยา่งอ่ืน 
   การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 
 6.   คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 
  6.1  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  6.2  โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
  6.3  อ่ืนๆตามความเหมาะสม 
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2. การแข่งขันการท าน า้พริกกะปิผกัสด  (เคร่ืองเคียง) 

 1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน       
   ระดบัชั้นปีท่ี   7-9 และระดบัชั้นปีท่ี  10-12   นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน      

2.1  ประเภทเป็นทีมๆ ละ 3 คน   
2.2  จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนัแต่ละประเภท   
 ระดบัชั้นปีท่ี   7-9 โรงเรียนละ  1  ทีม 
 ระดบัชั้นปีท่ี  10-12    โรงเรียนละ  1  ทีม 

         3. วธีิด าเนินการและรายละเอียดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1  ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั  ตั้งช่ือทีม พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 1 คน ล่วงหนา้ก่อนวนั  

แข่งขนัอยา่งนอ้ย  10 วนั 
  3.2 ใหแ้ต่ละทีมท่ีเขา้แข่งขนัส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั และช่ือครูผูฝึ้กสอน (รายช่ือตอ้งตรงกบั               

ขอ้1)  ต่อกรรมการตดัสินกิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนัพร้อมรายช่ือ  จ  านวน 3 ชุด 
  3.3  จดัท าการท าน ้าพริกผกัสด   

3.4  ใหผู้เ้ขา้แข่งขนัเตรียมอุปกรณ์และเคร่ืองปรุงทุกอยา่งมาเอง 
3.5  จดัท าแผน่พบัสูตรอาหารและวธีิการท า  

  3.6  ปฏิบติัในเวลาทุกขั้นตอน 
  3.7   อุปกรณ์ท่ีคณะกรรมการจดัให ้ไดแ้ก่ โตะ๊วางผลงานนกัเรียน 

  3.8   ตกแต่งผลงานจดัโชว ์1 ชุด  และส าหรับกรรมการ 1 ชุด 
  3.9   ติดป้ายช่ือ – สกุล  ช่ือโรงเรียน ของผูเ้ขา้แข่งขนั  เขียนตวับรรจงชดัเจน และจดัแสดงผลงานในท่ี
ท่ีเตรียมไว ้

3.10   ใชเ้วลาในการปฏิบติังาน  2 ชัว่โมง 
        4. เกณฑ์การให้คะแนน    คะแนนรวม   100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 

4.1  การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้งเหมาะสม    10 คะแนน 
4.2  ปฏิบติังานไดถู้กตอ้งตามขั้นตอน    10 คะแนน 
4.3  ความร่วมมือในการท างานในหมู่คณะ    10 คะแนน 
4.4 รสชาดอาหาร      20 คะแนน  
4.5  การจดัอาหาร      21 คะแนน 

  -  ความเหมาะสม     5 คะแนน 
  -  ความสวยงาม      5 คะแนน 
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  -  ความคิดสร้างสรรค ์     10 คะแนน 
4.6   การจดัเก็บท าความสะอาด     10 คะแนน 
4.7   ความประหยดั      10 คะแนน 
4.8   การแต่งกายผูเ้ขา้แข่งขนั         5  คะแนน 
4.9   เสร็จทนัเวลาท่ีก าหนด         5  คะแนน 

6. เกณฑ์การตัดสิน   
ร้อยละ 80-100 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 

 

ไดต้ ่ากวา่ร้อยละ  60 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการจะ
เห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

 การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 
 6.   คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 
  6.1  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  6.2  โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
  6.3  อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
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3. การแข่งขันการท าอาหารควร  (ส้มต าไทย) 

1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน       
   ระดบัชั้นปีท่ี   7-9 และระดบัชั้นปีท่ี  10-12   นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน      
2.1  ประเภทเป็นทีมๆ ละ 3 คน   
2.2  จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนัแต่ละประเภท   
 ระดบัชั้นปีท่ี   7-9 โรงเรียนละ  1  ทีม 
 ระดบัชั้นปีท่ี  10-12    โรงเรียนละ  1  ทีม 
3. วธีิด าเนินงาน 

3.1  ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั ตั้งช่ือทีม  พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 1 คน ล่วงหนา้ก่อนวนั  
แข่งขนัอยา่งนอ้ย  10 วนั 

  3.2 ใหแ้ต่ละทีมท่ีเขา้แข่งขนัส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั และช่ือครูผูฝึ้กสอน(รายช่ือตอ้งตรงกบั 
ขอ้ 1)  ต่อกรรมการตดัสินกิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนัพร้อมรายช่ือ  จ  านวน 2 ชุด 
  3.3  จดัท าอาหารคาว (ส้มต า)   

3.4  ใหจ้ดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองปรุงในการปฏิบติังานมาใหพ้ร้อมก่อนการแข่งขนั 
  3.5  ปฏิบติัในเวลาทุกขั้นตอน 

  3.6  ไม่อนุญาตให ้ปอก สับมะละกอ หรือจดัตกแต่งใด ๆ มาก่อนท่ีจะเร่ิมท าการแข่งขนั 
  3.7   เตรียมผลงานจดัโชว ์1 ชุด  และส าหรับกรรมการ 1 ชุด 
    3.8   ติดป้ายช่ือ – สกุล  ช่ือโรงเรียน  ของผูเ้ขา้แข่งขนั  เขียนตวับรรจงชดัเจน และจดัแสดงผลงานในท่ี

ท่ีเตรียมไว ้
3.9   ใชเ้วลาในการปฏิบติังาน  3 ชัว่โมง 

4.  เกณฑ์การให้คะแนน     (100 คะแนน ) 
4.1  การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้งเหมาะสม   10 คะแนน 
4.2  ปฏิบติังานไดถู้กตอ้งตามขั้นตอน   10 คะแนน 
4.3  ความร่วมมือในการท างานในหมู่คณะ   10 คะแนน 
4.4  รสชาดอาหาร     20 คะแนน  
4.5  การจดัอาหาร     20 คะแนน  

  -  ความเหมาะสม      5  คะแนน 
  -  ความสวยงาม       5 คะแนน 
  -  ความคิดสร้างสรรค ์    10 คะแนน 
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4.6   การจดัเก็บท าความสะอาด    10 คะแนน 
4.7   ความประหยดั     10 คะแนน 
4.8   การแต่งกายผูเ้ขา้แข่งขนั      5 คะแนน 
4.9   เสร็จทนัเวลาท่ีก าหนด      5 คะแนน  

6. เกณฑ์การตัดสิน   
ร้อยละ 80-100 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้ ่ากวา่ร้อยละ  60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการจะเห็น

เป็นอยา่งอ่ืน 
 

       
การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 
 6.   คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 
  6.1  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  6.2  โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
  6.3  อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
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4. การแกะสลกัผกั-ผลไม้ 

1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน       
   ระดบัชั้นปีท่ี   7-9 และระดบัชั้นปีท่ี  10-12   นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน      
2.1  ประเภทเป็นทีมๆ ละ 3 คน   
2.2  จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนัแต่ละประเภท   
 ระดบัชั้นปีท่ี   7-9 โรงเรียนละ  1  ทีม 
 ระดบัชั้นปีท่ี  10-12    โรงเรียนละ  1  ทีม 
3.  วธีิการด าเนินงาน 

  3.1 ส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนัพร้อมครูผูฝึ้กสอน 2 คน  ต่อ 1 ช่วงชั้น  ล่วงหนา้ก่อนวนัแข่งขนั   
อยา่งนอ้ย  10 วนั 
    3.2 ใหส่้งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั  และช่ือครูผูฝึ้กสอน (รายช่ือตอ้งตรงกบัขอ้ 1) ต่อกรรมการ 
ตดัสินกิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนัพร้อมรายช่ือ  จ  านวน 2 ชุด 

  3.3  ใหผู้เ้ขา้แข่งขนัแกะสลกัผกั / ผลไม ้แลว้น าผลงานท่ีส าเร็จจดัเป็นรูปทรงต่าง ๆ  
  3.4  ใหจ้ดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังานมาใหพ้ร้อมก่อนการแข่งขนั 
  3.5  ไม่อนุญาตให ้ตดั เกลา ตกแต่งรูปทรงใด ๆ มาก่อนท่ีจะท าการแข่งขนั 

  3.6  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการแกะสลกัตอ้งไม่เป็นเคร่ืองมือท่ีใชแ้กะส าเร็จรูป เช่น มีดท่ีใชห้ัน่แลว้ 
ออกมาเป็นลวดลายต่าง ๆ โดยท่ีไม่ไดแ้กะสลกัดว้ยตนเอง 

3.7  วตัถุดิบท่ีใชใ้นการแกะสลกัคือ  ผกัและผลไมก้รรมการกลางจะเป็นผูจ้ดัเตรียมให้ 
3.8  เวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนั  3  ชัว่โมง 

4.  เกณฑ์การให้คะแนน (100  คะแนน) 
  1. การเตรียมวสัดุและเคร่ืองมือถูกตอ้งตามท่ีก าหนด   5   คะแนน 
  2. ปฏิบติัถูกตอ้งตามขั้นตอน    15   คะแนน 
  3. รูปทรงเหมาะสม     15   คะแนน 
  4.  ความประณีต เรียบร้อย สวยงาม   20   คะแนน 
  5. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์    15  คะแนน 
  6. ความประหยดั      10  คะแนน 
  7. การจดัเก็บท าความสะอาด    10  คะแนน 
  8. เสร็จทนัเวลา      10  คะแนน 
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5. เกณฑ์การตัดสิน   

ร้อยละ 80-100 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้ ่ากวา่ร้อยละ  60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการจะเห็น

เป็นอยา่งอ่ืน 
      การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 
 6.   คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 
  6.1  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  6.2  โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
  6.3 อ่ืนๆ  ตามความเหมาะสม 
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5. การร้อยมาลัยสองชาย 

1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน       
  ระดบัชั้นปีท่ี   7-9 และระดบัชั้นปีท่ี  10-12   นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน      
2.1  ประเภทเป็นทีมๆ ละ 3 คน   
2.2  จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนัแต่ละประเภท   
 ระดบัชั้นปีท่ี   7-9 โรงเรียนละ  1  ทีม 
 ระดบัชั้นปีท่ี  10-12    โรงเรียนละ  1  ทีม 
3.  วธีิการด าเนินงาน 

  3.1 ส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนัพร้อมครูผูฝึ้กสอน 2 คน  ต่อ 1 ช่วงชั้น  ล่วงหนา้ก่อนวนัแข่งขนั   
อยา่งนอ้ย  10 วนั 
    3.2 ใหส่้งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั  และช่ือครูผูฝึ้กสอน (รายช่ือตอ้งตรงกบัขอ้ 1) ต่อกรรมการ 
ตดัสินกิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนัพร้อมรายช่ือ  จ  านวน 2 ชุด 

3.3  ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งจดัเตรียมวสัดุ  อุปกรณ์ส าหรับการร้อยมาลยัดอกไมส้ดมาเอง  เตรียมให ้ 
พร้อมก่อนการแข่งขนั 

3.2.1 ร้อยมาลยัดอกไมส้ดเป็นมาลยัสองชาย  
    บกพร่องทางสติปัญญา ความยาวระหวา่ง 13-14 น้ิว ไม่รวมโบว ์
(โบวส์ามารถเตรียมล่วงหนา้ได)้      
  3.4  ใชด้อกไมส้ดตามความเหมาะสม  ไม่จ  ากดัรูปแบบในการท า 
    3.5  วสัดุทุกชนิดให้น ามาจดั  ตกแต่งในวนัแข่งขนั  ใชว้สัดุธรรมชาติ  ไม่อนุญาตให้ตดัตกแต่ง

กลีบหรือส่วนประกอบอ่ืน ๆ มาก่อนการแข่งขนั  ยกเวน้ดอกรักหรือดอกพุด 
  3.6  ไม่ใชโ้ฟม  พลาสติก  เส้นลวดเป็นองคป์ระกอบ 
  3.7  น าผลงานท่ีส าเร็จบรรจุลงในถุงพลาสติก  ติดป้ายช่ือ – สกุล  โรงเรียน  อ าเภอ  สพท.  

ของผูเ้ขา้แข่งขนั  เขียนตวับรรจงชดัเจน  แลว้น าไปจดัแสดงผลงานในท่ีท่ีจดัเตรียมไว ้
3.8  ใชเ้วลาปฏิบติังานภายใน  3  ชัว่โมง 

4.  เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน) 
  4.1 ความพร้อมในการจดัเตรียมวสัดุ เคร่ืองมือ  10   คะแนน 
  4.2 ปฏิบติังานไดถู้กตอ้งตามขั้นตอน   10   คะแนน 
  4.3 ความประหยดั     10   คะแนน 
  4.4 สีสัน รูปทรงสวยงาม     10   คะแนน 
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  4.5 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์    20   คะแนน 
  4.6 ผลงานประณีต สวยงาม เรียบร้อย   20   คะแนน 
  4.7 การท าความสะอาดสถานท่ี    10   คะแนน 
  4.8  เสร็จทนัเวลา     10   คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน  
ร้อยละ 80-100 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้ ่ากวา่ร้อยละ  60 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัร เวน้แต่กรรมการจะ

เห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
      การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 
 6.   คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน  3  คน 
  6.1  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  6.2  โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
  6.3   อ่ืนๆ  ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 

 
 


