
ค ำช้ีแจง 

กำรประกวดกำรประกวด//แข่งขนัแข่งขนั    งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน   

คร้ังที่ คร้ังที่ 6633  ประจ ำปีกำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ  22555566  

กำรแข่งขนัทักษะวชิำกำร กำรแข่งขนัทักษะวชิำกำร   

กำรศึกษำพเิศษ กำรศึกษำพเิศษ   ((เฉพำะควำมพกิำรเฉพำะควำมพกิำร))  
ด ำเนินกำรดังนี้  
  วธีิการคดัเลือกตวัแทนในระดบัภาค 
 1. ให้ โรงเรียนและศูนย์กำรศึกษำ ท่ีเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนัระดบัภูมิภาค รายงานผลการแข่งขนัและ
ด าเนินการส่งรำยช่ือนักเรียนที่ได้ล ำดับที่ 1 - 3 ทั้ งประเภทเด่ียวและประเภททีม เข้ำแข่งขันในระดับชำติ  
โดยจัดส่งผลกำรแข่งขันไปที่ ส ำนักพัฒนำกิจกรรมนักเรียน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน เมื่อ
กำรแข่งขันเสร็จส้ินเป็นทีเ่รียบร้อย 
       -  กรณีการแข่งขนัในระดบัภูมิภาค กิจกรรมใดท่ีมีผูเ้ขา้แข่งขนั ประเภทเด่ียวไม่เกิน 3 คน และ
ประเภททีมไม่เกิน 3 ทีม ไม่ต้องจัดการแข่งขัน ให้ได้สิทธ์ิเข้าแข่งขันระดับชาติ  โดยจัดส่งรำยช่ือ 
ผู้เข้ำแข่งขันไปที ่ส ำนักพฒันำกจิกรรมนักเรียน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน  
 2.  รายการแข่งขนัท่ีมีการแข่งขนัประเภททีมทุกรายการจะตอ้งเป็นนกัเรียนท่ีมาจากโรงเรียนเดียวกนั
เท่านั้น 
 

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



สรุปจ ำนวนกจิกรรมกำรประกวดกำรประกวด//แข่งขนัแข่งขนั  งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน   

คร้ัคร้ังที่ งที่ 6633  ประจ ำปีกำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ  22555566  

กำรแข่งขนัทักษะวชิำกำร กำรแข่งขนัทักษะวชิำกำร   

กำรศึกษำพเิศษ กำรศึกษำพเิศษ ((เฉพำะควำมพกิำรเฉพำะควำมพกิำร))  
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จ ำนวนกจิกรรมหลกั กจิกรรมย่อย 
1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 13 58 
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3 7 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 1 1 
3.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 2 12 
4.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 5 8 
5.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 12 48 
6.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 11 40 
7.กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ 6 18 
8. ปฐมวยั 3 7 

รวม 56 199 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เกณฑ์กำรประกวดกำรประกวด//แข่งขนัแข่งขนั  งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน   

คร้ังที่ คร้ังที่ 6633  ประจ ำปีกำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ  22555566  กำรแข่งขนัทักษะวชิำกำร กำรแข่งขนัทักษะวชิำกำร   

กำรศึกษำพเิศษ กำรศึกษำพเิศษ ((เฉพำะควำมพกิำรเฉพำะควำมพกิำร))  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ล ำดบั
ที ่

ช่ือกจิกรรม ช่วงช้ัน/คดัเลอืกโดย ประเภท ประเภทควำมพกิำร หมำยเหตุ 

1 การแข่งขนัเล่านิทาน
ประกอบส่ือ 

ปฐมวยั 
 

 

ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 เด่ียว  
-บกพร่องทางการไดย้นิ 

 

2 การแข่งขนัเขียนตามค า
บอก 

ปฐมวยั 
 

ป.1-3 ป.4-6 
 

ม.1-3 
 

ม.4-6 
 

 

เด่ียว  
-บกพร่องทางการเห็น 

แข่งขนัแยกช่วง
ชั้น 3 กิจกรรม 

3 การแข่งขนัเขียน
เรียงความ 

ปฐมวยั 
 

ป.1-3 ป.4-6 
 
 

ม.1-3 
 
       

ม.4-6 
 
 

  

เด่ียว                                      
-บกพร่องทางการห็น 
-บกพร่องทางร่ายกาย 

แข่งขนัแยก
ประเภทความ
พิการและช่วงชั้น 
5 กิจกรรม 

4 การแข่งขนัจินตลีลาเพลง
ภาษามือ 

ปฐมวยั 
 

ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 ทีม 
(7คน) 

 
 

 

  ไม่ก าหนดช่วงชั้น 
 

 -บกพร่องทางการไดย้นิ  

5 การประกวดคดัลายมือ ปฐมวยั 
 

ป.1-6 
     

ม.1-3 
 

ม.4-6 
 

เด่ียว  
-บกพร่องทางการไดย้นิ แข่งขนัแยก

ประเภทความ
พิการและช่วงชั้น 
13 กิจกรรม 
 

          -บกพร่องทางร่างกาย 
       -บกพร่องทางสติปัญญา 
      

 
 -บกพร่องทางการเห็น 

6 การแข่งขนัเขียนเร่ืองจาก
ภาพ 

ปฐมวยั ป.1-6 
 

ม.1-3 
 

ม.4-6 
 

 

เด่ียว  
-บกพร่องทางการไดย้นิ 

แข่งขนัแยกช่วง
ชั้น 3 กิจกรรม 

7 การแข่งขนัเล่าเร่ืองดว้ย
ภาษามือ 

ปฐมวยั ป.1-6 
 

ม.1-3 
 

 

ม.4-6 
 

เด่ียว  
-บกพร่องทางการไดย้นิ 

แข่งขนัแยกช่วง
ชั้น 2 กิจกรรม 

8 การแข่งขนัอ่านออกเสียง ปฐมวยั 
 

ป.1-3 
 

ป.4-6 
 

ม.1-3 
 

ม.4-6 
 

เด่ียว  
-บกพร่องทางร่างกาย 

แข่งขนัแยก
ประเภทความ



 
 

 -บกพร่องทางสติปัญญา พิการ และช่วงชั้น
6 กิจกรรม 

ล ำดบั
ที ่

ช่ือกจิกรรม ช่วงช้ัน/คดัเลอืกโดย ประเภท ประเภทควำมพกิำร หมำยเหตุ 

9 การแข่งขนัอ่านท านอง
เสนาะ 

ปฐมวยั 
 

ป.1-3 
 

ป.4-6 
 

ม.1-3 
 

ม.4-6 
 

เด่ียว  
-บกพร่องทางร่างกาย 

แข่งขนัแยก
ประเภทความ 

     
 

  -บกพร่องทางการเห็น พิการและช่วงชั้น 
7 กิจกรรม 

10 การแข่งขนันกัอ่านข่าว 
รุ่นเยาว ์

ปฐมวยั 
 

ป.1-3 
 

ป.4-6 
 

ม.1-3 
 

ม.4-6 
 

เด่ียว  
-บกพร่องทางร่างกาย 

แข่งขนัแยก
ประเภทความ 

      
 

 -บกพร่องทางการเห็น พิการและช่วงชั้น 
7 กิจกรรม 

11 การแข่งขนัอ่านเบรลล ์ ปฐมวยั ป.1-6 
 

ม.1-3 
 

ม.4-6 
 

เด่ียว  
-บกพร่องทางการเห็น 

แข่งขนัแยกช่วง
ชั้น 4 กิจกรรม 

   ไม่ก าหนดช่วงชั้น 
 

ทีม
(3คน) 

 

-บกพร่องทางการเห็น  

12 การแข่งขนัอ่านจบั
ใจความ 

ปฐมวยั 
 

ป.1-6 
 

ม.1-3 
 

ม.4-6 
 

 

เด่ียว  
-บกพร่องทางการเห็น 

แข่งขนัแยกช่วง
ชั้น 3 กิจกรรม 

13 การแข่งขนัเล่านิทาน ปฐมวยั ป.1-6 
 

ม.1-3 
 

ม.4-6 
 

 

เด่ียว  
-บกพร่องทางการเห็น 

แข่งขนัแยกช่วง
ชั้น 3 กิจกรรม 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร์ 

ล ำดบั
ที ่

ช่ือกจิกรรม ช่วงช้ัน/คดัเลอืกโดย ประเภท ประเภทควำมพกิำร หมำยเหตุ 

14 การแข่งขนัคณิตคิดเร็ว ปฐมวยั 
 

ป.1-6 
 

ม.1-3 
 

ม.4-6 
 

 

เด่ียว  
-บกพร่องทางการเห็น 

แข่งขนัแยกช่วง
ชั้น 3 กิจกรรม 

15 การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์(ประเภท
โครงงานประดิษฐ)์ 
 

ไม่ก าหนดช่วงชั้น 
 

ทีม 
(3คน) 

 
-บกพร่องทางการไดย้นิ 

 

16 การแข่งขนัศาสตร์คณิต
ในชีวติประจ าวนั 

ปฐมวยั 
 

ป.1-6 
 

ม.1-3 
 

ม.4-6 
 

ทีม 
(3คน) 

 

 
-บกพร่องทางการเห็น 

แข่งขนัแยกช่วง
ชั้น 3 กิจกรรม 



 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์ 

ล ำดบั
ที ่

ช่ือกจิกรรม ช่วงช้ัน/คดัเลอืกโดย ประเภท ประเภทควำมพกิำร หมำยเหตุ 

17 การประกวดโครงงาน ปฐมวยั ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ทีม   
 วทิยาศาสตร์(ประเภท ไม่ก าหนดช่วงชั้น (3คน) -บกพร่องทางการไดย้นิ  
 โครงงานประดิษฐ)์     

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม 

ล ำดบั
ที ่

ช่ือกจิกรรม ช่วงช้ัน/คดัเลอืกโดย ประเภท ประเภทควำมพกิำร หมำยเหตุ 

18 การประกวดมารยาทงาม
อยา่งไทย 

ปฐมวยั 
 

ป.1-6 
 

ม.1-3 
 

ม.4-6 
 

ทีม 
(2คน) 

 
-บกพร่องทางการไดย้นิ 

แข่งขนัแยก
ประเภทความ 

       -บกพร่องทางสติปัญญา พิการและช่วงชั้น 
10 กิจกรรม 

       -บกพร่องทางการเห็น 
 

 

19 การแข่งขนัการแสดง
ละครคุณธรรม 

ไม่ก าหนดช่วงชั้น 
 

ทีม 
(15คน) 

 
-บกพร่องทางการไดย้นิ 

แข่งขนัแยก
ประเภทความ 

   
 

 -บกพร่องทางสติปัญญา พิการ 2 กิจกรรม 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ และพลศึกษำ  

ล ำดบั
ที ่

ช่ือกจิกรรม ช่วงช้ัน/คดัเลอืกโดย ประเภท ประเภทควำมพกิำร หมำยเหตุ 

20 การแข่งขนัเตน้แอโรบิค ปฐมวยั 
 

ป.1-6 
 

ม.1-3 
 

ม.4-6 
 

ทีม 
(8คน) 

 
-บกพร่องทางการไดย้นิ 

แข่งขนัแยก
ประเภทความ
พิการและช่วงชั้น  

  ไม่ก าหนดช่วงชั้น 
 

 -บกพร่องทางสติปัญญา 2กิจกรรม 

21 การแข่งขนัเชียร์ลีดเดอร์ ไม่ก าหนดช่วงชั้น 
 

ทีม 
(12คน) 

 
-บกพร่องทางการไดย้นิ 

แข่งขนัแยก
ประเภทความ
พิการ 2 กิจกรรม 

  ไม่ก าหนดช่วงชั้น 
 

 

ทีม 
(10คน) 

 
-บกพร่องทางการเห็น 

 



 

ล ำดบั
ที ่

ช่ือกจิกรรม ช่วงช้ัน/คดัเลอืกโดย ประเภท ประเภทควำมพกิำร หมำยเหตุ 

22 การแข่งขนัแอโรบิค
รถเขน็ 

ไม่ก าหนดช่วงชั้น 
 

ทีม 
(8คน) 

 

-บกพร่องทางร่างกาย  

23 การแข่งขนักิจกรรมเขา้
จงัหวะ 

ปฐมวยั 
 

ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ทีม 
(8คน) 

 

-บกพร่องทางสติปัญญา  

24 การแข่งขนัเตน้ประกอบ
หางเคร่ือง 

ไม่ก าหนดช่วงชั้น 
 
 

ทีม 
(8คน) 

 
-บกพร่องทางสติปัญญา 
-บกพร่องทางการเห็น 
 

แข่งขนัแยก
ประเภทความ
พิการ 2 กิจกรรม 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 

ล ำดบั
ที ่

ช่ือกจิกรรม ช่วงช้ัน/คดัเลอืกโดย ประเภท ประเภทควำมพกิำร หมำยเหตุ 

25 การแข่งขนัการสร้าง 
Web  Page 

ปฐมวยั 
 

ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 
 

ม.4-6 
 

 

เด่ียว  
-บกพร่องทางการเห็น 

 

26 การแข่งขนัการสร้าง 
Home  Page 

ปฐมวยั 
 

ป.1-3 ป.4-6 
 

ม.1-3 
 

ม.4-6 
 

เด่ียว  
-บกพร่องทางการไดย้นิ 

แข่งขนัแยก
ประเภทความ
พิการ และช่วงชั้น
3 กิจกรรม 

       
 

 -บกพร่องทางร่างกาย 

27 การแข่งขนัการน าเสนอ
ดว้ยโปรแกรม 
 Power Point 

ปฐมวยั 
 

ป.1-3 ป.4-6 
 

ม.1-3 
 
 

ม.4-6 
 

เด่ียว  
 
-บกพร่องทางการไดย้นิ 

แข่งขนัแยก
ประเภทความ
พิการ 3 กิจกรรม 

       
 

 -บกพร่องทางร่างกาย 

28 การแข่งขนัโปรแกรม 
Paint 

ปฐมวยั ป.1-6 
 

ม.1-3 ม.4-6 เด่ียว  
-บกพร่องทางการไดย้นิ 

แข่งขนัแยก
ประเภทความ
พิการ 5 กิจกรรม        -บกพร่องทางร่างกาย 

      
 

 -บกพร่องทางสติปัญญา 



 

ล ำดบั
ที ่

ช่ือกจิกรรม ช่วงช้ัน/คดัเลอืกโดย ประเภท ประเภทควำมพกิำร หมำยเหตุ 

29 การแข่งขนังานประดิษฐ์
ของใชจ้ากวสัดุเหลือใช ้

ปฐมวยั ป.1-6 
 

ม.1-3 
 

ม.4-6 ทีม 
(3คน) 

 
-บกพร่องทางการไดย้นิ 

แข่งขนัแยก
ประเภทความ
พิการ 7 กิจกรรม        -บกพร่องทางร่างกาย 

       -บกพร่องทางสติปัญญา 
  ไม่ก าหนดช่วงชั้น 

 
  

- บกพร่องทางการเห็น 
 

30 การแข่งขนังานออกแบบ
และประดิษฐบ์รรจุภณัฑ ์

ปฐมวยั ป.1-6 
 

ม.1-3 
 

ม.4-6 
 

 

ทีม 
(3คน) 

 
-บกพร่องทางการไดย้นิ 

 

31 การแข่งขนัการท าน ้ าพริก
ประจ าภาค(เคร่ืองเคียง) 

ปฐมวยั ป.1-6 
 

ม.1-3 
 

ม.4-6 
 

ทีม 
(3คน) 

 
-บกพร่องทางการไดย้นิ 

แข่งขนัแยก
ประเภทความ
พิการ 6 กิจกรรม        -บกพร่องทางร่างกาย 

       -บกพร่องทางสติปัญญา 
  ไม่ก าหนดช่วงชั้น 

 
  

-บกพร่องทางการเห็น 
32 การแข่งขนัการท าอาหาร

คาว(สม้ต า) 
ปฐมวยั 

 
ป.1-3 ป.4-6 

 
ม.1-3 
 

ม.4-6 
 

ทีม 
(3คน) 

 
-บกพร่องทางการไดย้นิ 

แข่งขนัแยก
ประเภทความ
พิการ 6 กิจกรรม         -บกพร่องทางร่างกาย 

        -บกพร่องทางสติปัญญา 
  ไม่ก าหนดช่วงชั้น 

 
  

-บกพร่องทางการเห็น 
33 การแข่งขนัการแกะสลกั

ผกั-ผลไม ้
ปฐมวยั 

 
ป.1-3 ป.4-6 

 
ม.1-3 
 

ม.4-6 
 

ทีม 
(3คน) 

 
-บกพร่องทางการไดย้นิ 

แข่งขนัแยก
ประเภทความ
พิการ 6 กิจกรรม         -บกพร่องทางร่างกาย 

        -บกพร่องทางสติปัญญา 
 

34 การแข่งขนัการร้อยมาลยั
สองชาย 

ปฐมวยั 
 

ป.1-3 ป.4-6 
 

ม.1-3 
 

ม.4-6 
 

ทีม 
(3คน) 

 
-บกพร่องทางการไดย้นิ 

แข่งขนัแยก
ประเภทความ
พิการและช่วงชั้น 
6 กิจกรรม 

        -บกพร่องทางร่างกาย 
       

 
 -บกพร่องทางสติปัญญา 

35 การแข่งขนัการจดัดอกไม้
สด 

ไม่ก าหนดช่วงชั้น 
 

ทีม 
(2คน) 

 
-บกพร่องทางการไดย้นิ 

แข่งขนัแยก
ประเภทความ
พิการ 2 กิจกรรม     -บกพร่องทางร่างกาย 



 
ล ำดบั
ที ่

ช่ือกจิกรรม ช่วงช้ัน/คดัเลอืกโดย ประเภท ประเภทควำมพกิำร หมำยเหตุ 

36 การแข่งขนัการจดัสวน
ถาดแบบแหง้ 

ไม่ก าหนดช่วงชั้น 
 

 

ทีม 
(3คน) 

-บกพร่องทางการไดย้นิ  

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
ล ำดบั
ที ่

ช่ือกจิกรรม ช่วงช้ัน/คดัเลอืกโดย ประเภท ประเภทควำมพกิำร หมำยเหตุ 

37 การแข่งขนัดนตรีโฟลค์
ซอง 

ปฐมวยั 
 

ป.1-6 
 

ม.1-3 
 

ม.4-6 
 

 

ทีม 
(3คน) 

 
-บกพร่องทางการเห็น 

แข่งขนัแยกช่วง
ชั้น 3 กิจกรรม 

38 การแข่งขนัรวมพลงัศิลป์
สร้างสรรค ์

ปฐมวยั 
 

ป.1-6 
 

ม.1-3 
 

ม.4-6 
 

เด่ียว  
-บกพร่องทางการไดย้นิ 

แข่งขนัแยกช่วง
ชั้น 3 กิจกรรม 

39 การแข่งขนัวาดภาพ
(สีชอลค์) 

ปฐมวยั 
 

ป.1-3 ป.4-6 
 

ม.1-3 
 

ม.4-6 
 

 

เด่ียว  
-บกพร่องทางร่างกาย 

แข่งขนัแยกช่วง
ชั้น 3 กิจกรรม 

40 การแข่งขนัวาดภาพ
ระบายสี(สีไม/้สีชอลค์) 

ปฐมวยั 
 

ป.1-6 
 

ม.1-3 
 

ม.4-6 
 

 

เด่ียว  
-บกพร่องทางสติปัญญา 

แข่งขนัแยกช่วง
ชั้น 2 กิจกรรม 

41 การแข่งขนัวาดภาพ
ระบายสี(สีโปสเตอร์) 

ปฐมวยั 
 

ป.1-3 ป.4-6 
 

ม.1-3 
 

ม.4-6 
 

เด่ียว  
-บกพร่องทางร่างกาย 

แข่งขนัแยก
ประเภทความ
พิการ 6 กิจกรรม       

 
 -บกพร่องทางสติปัญญา 

42 การแข่งขนัวาดภาพ
ลายเสน้ 

ปฐมวยั 
 

ป.1-6 
 

ม.1-3 
 

ม.4-6 
 

เด่ียว  
-บกพร่องทางการไดย้นิ 

แข่งขนัแยก
ประเภทความ
พิการ 4 กิจกรรม       

 
 -บกพร่องทางร่างกาย 

43 การแข่งขนัร าวง
มาตรฐาน 

ปฐมวยั ป.1-6 
 

ม.1-3 
 

ม.4-6 
 

ทีม 
(2คน) 

 
-บกพร่องทางการไดย้นิ 

แข่งขนัแยก
ประเภทความ
พิการและช่วงชั้น 
4 กิจกรรม 

  ไม่ก าหนดช่วงชั้น 
 

 -บกพร่องทางสติปัญญา  

44 การแข่งขนัประติมากรรม
ลอยตวั 

ไม่ก าหนดช่วงชั้น 
 

ทีม 
(3คน) 

-บกพร่องทางการไดย้นิ  



 
ล ำดบั
ที ่

ช่ือกจิกรรม ช่วงช้ัน/คดัเลอืกโดย ประเภท ประเภทควำมพกิำร หมำยเหตุ 

45 การแข่งขนัการแสดง
องักะลุง 

ไม่ก าหนดช่วงชั้น 
 

 

ทีม 
(8คน) 

 
-บกพร่องทางการไดย้นิ 

 

46 การประกวดร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง 

ปฐมวยั 
 

ป.1-3 
 

ป.4-6 
 

ม.1-3 
 

ม.4-6 
 

เด่ียว  
-บกพร่องทางร่างกาย 

แข่งขนัแยก
ประเภทความ
พิการ 10 กิจกรรม        -บกพร่องทางสติปัญญา 

       - บกพร่องทางการเห็น  
47 การแข่งขนัร าไทยประจ า

ภาค 
ปฐมวยั 

 
ป.1-6 ม.1-3 

 
ม.4-6 
 

ทีม 
(5คน) 

 
-บกพร่องทางสติปัญญา 

แข่งขนัแยก
ประเภทความ 

  ไม่ก าหนดช่วงชั้น 
 

 -บกพร่องทางร่างกาย พิการ 3 กิจกรรม 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

ล ำดบั
ที ่

ช่ือกจิกรรม ช่วงช้ัน/คดัเลอืกโดย ประเภท ประเภทควำมพกิำร หมำยเหตุ 

48 การแข่งขนัการเขียน
ค าศพัทจ์ากภาพ 

ปฐมวยั 
 

ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 
 

ม.4-6 
 

ทีม 
(2คน) 

 
-บกพร่องทางการไดย้นิ 

แข่งขนัแยก
ประเภทความ
พิการ 5 กิจกรรม       

 
  -บกพร่องทางร่างกาย 

49 การแข่งขนัการเขียน
ค าศพัทต์ามค าบอก 

ปฐมวยั 
 

ป.1-6 
 

ม.1-3 
 

ม.4-6 
 

ทีม 
(2คน)  

 
-บกพร่องทางการเห็น 

แข่งขนัแยกช่วง
ชั้น 2 กิจกรรม 

50 การแข่งขนัการจบัคู่
ค  าศพัทก์บัรูปภาพ 

ปฐมวยั 
 

ป.1-6 
 

ม.1-3 
 

ม.4-6 
 

เด่ียว  
-บกพร่องทางการไดย้นิ 

แข่งขนัแยก
ประเภทความ
พิการ 4 กิจกรรม          -บกพร่องทางร่างกาย 

51 การแข่งขนัการเขียน
ค าศพัทต์ามค าบอก 

ปฐมวยั 
 

ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 
 

ม.4-6 
 

 

เด่ียว  
-บกพร่องทางการเห็น 

แข่งขนัแยกช่วง
ชั้น 2 กิจกรรม 

52 การแข่งขนัหาความหมาย
ของค าศพัทจ์าก 
Dictionary 

ปฐมวยั 
 

ป.1-3 ป.4-6 
 

ม.1-3 
 

ม.4-6 
 

ทีม 
(2คน) 

 
-บกพร่องทางร่างกาย 

แข่งขนัแยกช่วง
ชั้น 2 กิจกรรม 

53 การแข่งขนัพดู
ภาษาองักฤษ (Impromptu 
Speech) 

ปฐมวยั 
 

ป.1-3 
 

ป.4-6 
 

ม.1-3 
 

ม.4-6 
 

เด่ียว  
-บกพร่องทางร่างกาย 

แข่งขนัแยกช่วง
ชั้น 3 กิจกรรม 

 



กลุ่มปฐมวยั 
ล ำดบั
ที ่

ช่ือกจิกรรม ช่วงช้ัน/คดัเลอืกโดย ประเภท ประเภทควำมพกิำร หมำยเหตุ 

54 การแข่งขั้นการป้ันดิน
น ้ ามนั 

ปฐมวยั 
 
 

ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ทีม 
(2คน) 
(3คน) 

 
-บกพร่องทางการไดย้นิ 
-บกพร่องทางสติปัญญา 
 

 
แข่งขนัแยกช่วง
ชั้น 2 กิจกรรม 

55 การแข่งขนัการสร้างภาพ
ดว้ยการฉีก ตดั ปะ ภาพ 

ปฐมวยั 
 
 
 

ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ทีม 
(2คน) 
(3คน) 

 
-บกพร่องทางการไดย้นิ 
-บกพร่องทางสติปัญญา 
-บกพร่องทางร่างกาย 

 
แข่งขนัแยกช่วง
ชั้น  3 กิจกรรม 

56 การแข่งขนัการระบายสี
ภาพ/สีเทียน 

ปฐมวยั 
 
 

 

ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 เด่ียว  
-บกพร่องทางการไดย้นิ 
-บกพร่องทางสติปัญญา 
 

 
แข่งขนัแยกช่วง
ชั้น 2 กิจกรรม 



 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
 

1.กำรแข่งขนัเล่ำนิทำนประกอบส่ือ 

1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน  
1.1 นกัเรียนช่วงชั้น ปฐมวยั 
1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน     
               2.1 แข่งขนัประเภทเด่ียว  

2.2 จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนั 
   - นกัเรียนช่วงชั้น ปฐมวยั   จ  านวนโรงเรียนละ  1  คน  
3. วธีิกำรด ำเนินกำร 

3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 1 คน  ล่วงหนา้ก่อนวนัแข่งขนั    
อยา่งนอ้ย 10 วนั 

3.2 ส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนัและช่ือครูผูฝึ้กสอน (รายช่ือตอ้งตรงกบัขอ้ 1) ต่อกรรมการตดัสิน
กิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนั จ  านวน 2 ชุด 
      3.3  หวัขอ้ในการแข่งขนั “ครอบครัวของฉนั” 

3.4 ส่ือท่ีใชใ้นการแข่งขนั เพื่อใหเ้ด็กสามารถเล่านิทานจากการแสดงตามส่ือท่ีครูผูค้วบคุม
เตรียมมาเองตามความเหมาะสม  เช่น  หนงัสือนิทาน,หุ่นมือ,ภาพวาด,อุปกรณ์อ่ืนๆ จ านวน 1 ประเภท/
ชุด 

3.5 ครูผูค้วบคุมแสดงส่ือท่ีเตรียมมาประกอบการแข่งขนัเพื่อใหน้กัเรียนด าเนินการเล่าผกู
เร่ืองราวเป็นนิทานประกอบการแสดงเป็นทีม 

      3.6 ใชเ้วลาในการแข่งขนั 10 นาที 
 4. เกณฑ์กำรให้คะแนน  100  คะแนน  แบ่งเป็น 

4.1 การน าส่ิงต่างๆ จากส่ือท่ีน ามาแสดง โดยสามารถผกูเป็นเร่ืองราวนิทานได ้(มีจุดเร่ิมตน้,                
จุดวกิฤตของเร่ือง,การคล่ีคลายเร่ือง การแกปั้ญหา, หรือมีการอิงดา้นคุณธรรมจนจบเร่ือง)        30  
คะแนน                                                                                                    

     4.2 การใชภ้าษามือและท่าทางท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ืองท่ีชดัเจน                25  คะแนน 
     4.3 มีความคิดสร้างสรรค/์มีความแปลกใหม่ของเร่ือง                             20  คะแนน 
     4.4 บุคลิกภาพของเด็ก  เช่น  มีความเช่ือมัน่ในตวัเอง  ความพอดี 

ของระดบัเสียง  การกลา้แสดงออก  การกลา้สบตาผูฟั้ง  เป็นตน้      25 คะแนน        



5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 

   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
   ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
  กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นส้ินสุด 
 6. คณะกรรมกำรกำรแข่งขัน  จ านวน  3  คน  
  6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำร ประกอบดว้ย 

  6.1.1 ครูล่ามภาษามือ    จ านวน  1  คน 
   6.1.2 ครูท่ีท าการสอนระดบัชั้นปฐมวยั จ านวน  1  คน 
    6.1.3 ผูท้รงคุณวุฒิ ดา้นปฐมวยั  จ านวน  1  คน 

        6.2 ข้อควรค ำนึง   
   -  กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
    -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะเติมเตม็ใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 
          6.3 สถำนที่ท ำกำรแข่งขัน 

               เวทีท่ีสามารถใหผู้ช้มเขา้ชมได ้
7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ  

      7.1 ผูท่ี้ไดค้ะแนนล าดบัท่ี  1 - 3 จากการแข่งขนัระดบัภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนัใน
ระดบัชาติ 

7.2 ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนัมากกวา่ 1 คน ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ีตามล าดบัขอ้
ของเกณฑก์ารใหค้ะแนน เช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนัใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ผูใ้ดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 2 
มากกวา่ถือเป็นผูช้นะแต่ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนั ใหดู้คะแนนในขอ้ถดัไป กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ใหใ้ชว้ธีิจบั
ฉลาก 

 



 

2. กำรแข่งขนัเขยีนตำมค ำบอก 
 1.คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 
  1.1 นกัเรียนช่วงชั้น ป.4-6,   ม.1-3, และ    ม.4-6    
  1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็น 
 2.ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
  2.1 แข่งขนัประเภทเด่ียว 

2.2 แข่งขนัแยกช่วงชั้น   
2.3 จ  านวนผูเ้ขา้แข่งขนัระดบัภาค 

2.3.1 นกัเรียนช่วงชั้น ป.4-6     จ  านวนโรงเรียนละ   1 คน 
 2.3.2 นกัเรียนช่วงชั้น ม.1-3     จ  านวนโรงเรียนละ    1 คน  
            2.3.3 นกัเรียนช่วงชั้น ม.4-6     จ  านวนโรงเรียนละ    1 คน 

 3.วธีิด ำเดินกำรและรำยระเอียดหลกัเกณฑ์กำรแข่งขัน 
3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 1 คน ล่วงหนา้ก่อนการแข่งขนั 

อยา่งนอ้ย 10 วนั 
  3.2 ส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั และช่ือครูผูฝึ้กสอน (รายช่ือตอ้งตรงกบั ขอ้ 1) ต่อกรรมการตดัสิน
กิจกรรมก่อนเร่ิมแข่งขนั จ  านวน 3 ชุด 
 3.3 หวัขอ้ค าศพัทใ์นการแข่งขนั 
                   -ช่วงชั้น ป.4-6       ผกั ,  ผลไม,้ ขนม,อาหาร 
              -ช่วงชั้น  ม.1-3       ดอกไม ้, ช่ือจงัหวดั ,ช่ือสถานท่ีส าคญัในประเทศ 
              -ช่วงชั้น ม.4-6        สัตว ์, อาชพั , ช่ือประเทศ 
 3.4 คณะกรรมการประชุมคิดเลือกค าศพัทก่์อนการแข่งขนั 1 ชัว่โมงท่ีห้องท าการแข่งขนั 
                -ช่วงชั้น    ป.4-6     25   ค  า 
               -ช่วงชั้น    ม.1-3      30   ค  า 
               -ช่วงชั้น     ม.4-6      30   ค  า 
 3.5ก่อนการแข่งขนั 5 นาทีให้ผูเ้ขา้แข่งขนัจบัฉลากเลือกค าศพัทต์ามจ านวนท่ีก าหนด (กรรมการ
เขียนค าศพัทล์งบตัรค าถามตามจ านวนในขอ้ 3.4 เพื่อเตรียมใหน้กัเรียนท่ีแข่งขนัทุกคนมีส่วนไดเ้ลือกค า
ส าหรับการแข่งขนั) คือ 

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



  3.6 คณะกรรมการอ่านค าศพัทใ์หน้กัเรียนเขียนตามทีละค าจนจบครบ แลว้ตรวจค าตอบท่ีถูกตอ้ง 
4. เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 คะแนนรวม 100 คะแนน (โดยตรวจความถูกตอ้งของค าศพัท ์ค าละ 2 คะแนน) แลว้พิจารณา 
คิดค านวณเป็นร้อยละเทียบกบัเกณฑก์ารตดัสิน 
5. เกณฑ์กำรติดสิน 

คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 
   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
   ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
  กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นส้ินสุด 
 6. คณะกรรมกำรกำรแข่งขัน จ ำนวน 3 คน   

6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำร ประกอบดว้ย 
   6.1.1 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา   จ านวน 1 คน  
   6.1.2 ศึกษานิเทศกที์รับผดิชอบกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ จ านวน 1 คน 
   6.1.3 อ่ืนๆตามความเหมาะสม     จ านวน 1 คน 
         6.2 ข้อควรค ำนึง   
    - กรรมการตอ้งไม่ตดัสินกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 

6.3 สถำนทีก่ำรแข่งขัน 
- หอ้งท่ีไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก  

7. กำรแข่งขันระดับชำต ิ
7.1 ผูท่ี้ไดค้ะแนนล าดบัท่ี 1-3  จากการแข่งขนัระดบัภาคใตเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนัในระดบัชาติ  
 
7.2 ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนัมากกวา่ 1 ทีม ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ีตามเกณฑ์ 

 การใหค้ะแนน เช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนั ใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ผูใ้ดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 2 มากกวา่ถือ
เป็น ผูช้นะ ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนัใหดู้คะแนนในล าดบัถดัไป กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ใหใ้ชว้ธีิการจบัฉลาก 

 



 

3.กำรแข่งขนักำรเขยีนเรียงควำม 
1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน   

1.1 นกัเรียนช่วงชั้น ป.4-6 ม. 1-3  และ  ม.4-6  
1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น บกพร่องทางร่างกาย  

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
2.1. แข่งขนัประเภทเด่ียว 
2.2  แข่งขนัแยกประเภทความพิการและแยกช่วงชั้น 
2.3 จ  านวนผูเ้ขา้แข่งขนัระดบัภาค  

2.3.1 ช่วงชั้น  ป.4-6        
2.3.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จ านวนโรงเรียนละ  1  คน 

2.3.2 ช่วงชั้น  ม.1-3        
2.3.2.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น จ านวนโรงเรียนละ  1  คน 
2.3.2.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จ านวนโรงเรียนละ  1  คน 

2.3.3 ช่วงชั้น  ม.4-6         
2.3.3.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น จ านวนโรงเรียนละ  1  คน 
2.3.3.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จ านวนโรงเรียนละ  1  คน 

 
3. วธีิด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลกัเกณฑ์กำรแข่งขัน 

3.1. ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้ก จ  านวน 1 คน ให้ผูจ้ดัการแข่งขนั
ล่วงหนา้  

  10 วนั 
3.2. ใหผู้เ้ขา้ร่วมแข่งขนัเขียนเรียงความตามขอบข่ายเน้ือหาท่ีก าหนดให ้โดยคณะกรรมการเป็น 

ผูก้  าหนดช่ือเร่ืองในวนัแข่งขนั 
ส ำหรับนักเรียนทีม่ีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น 

                            3.2.1 ช่วงชั้น ม. 1-3  เก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
(ความยาวไม่เกิน 2 หนา้กระดาษ เอ 4 ไม่นอ้ยกวา่ 20 บรรทดั) 
                  3.2.2 ระดบัชั้น ม. 4-6    เก่ียวกบัพระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ฯ (ความยาวไม่เกิน 3 หนา้กระดาษ เอ 4 ไม่นอ้ยกวา่ 30 บรรทดั) 

ส ำหรับนักเรียนทีม่ีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย 
กรรมการเตรียมขอบเขตเน้ือหา ท่ีจะใหน้กัเรียนเขียน  3 ประเด็น และด าเนินการ ดงัน้ี 



     3.2.3 กรรมการ ใหต้วัแทนนกัเรียน  จบัฉลากประเด็นท่ีใหเ้ขียนเรียงความ 
 
3.2.4 ช้ีแจงใหน้กัเรียนเขียนเรียงความ  ตามประเด็นท่ีจบัฉลากไดเ้หมือนกนัทุกคน และ 

ตั้งช่ือเร่ืองท่ีเขียนข้ึนเอง  เขียนใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลา  1  ชัว่โมง 
             3.2.5 เขียนเรียงความดว้ยตวัอกัษรคร่ึงบรรทดั   

- ช่วงชั้น ป.4 – ป.6   ความยาว  15 – 20  บรรทดั 
- ช่วงชั้น ม.1 – ม.3 และ ม.4 – ม.6 ความยาว ไม่นอ้ยกวา่  20 และไม่เกิน   30 บรรทดั 

3.2.6 เม่ือหมดเวลา ถือวา่เสร็จส้ินการแข่งขนั                                   
3.3. หลกัเกณฑก์ารประกวด / แข่งขนั 

   3.3.1 ฝ่ายจดัการประกวด / แข่งขนั เตรียมกระดาษในการเขียนเรียงความให้นกัเรียน 
  3.3.2 วสัดุ / อุปกรณ์ ท่ีใชเ้ขียนเรียงความ ให้นกัเรียนเตรียมมาเอง  
               3.3.3 ไม่อนุญาตใหน้ าบทความ หนงัสือ หรือภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ 
พระเจา้อยูห่วัเขา้มาในระหวา่งการประกวด / แข่งขนั 
               3.3.4 ไม่ลอกเลียน หรือ ละเมิดลิขสิทธ์ เรียงความของผูอ่ื้น 
  3.3.5 เวลาท่ีใชใ้นการประกวด / แข่งขนั 1 ชัว่โมง 
4. เกณฑ์กำรให้คะแนน   คะแนนรวม  100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
  4.1 นักเรียนทีม่ีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น 
               4.1.1 องคป์ระกอบการเขียนเรียงความ ไดแ้ก่ ค  าน า  เน้ือเร่ือง และสรุป  10  คะแนน 
               4.1.2 เน้ือหาสัมพนัธ์กบัช่ือเร่ืองท่ีก าหนด มีประเด็นน่าสนใจ และมีขอ้มูลสนบัสนุน 
 อยา่งชดัเจน                20  คะแนน 
                4.1.3 มีความคิดสร้างสรรค ์สอดแทรกคติ ขอ้คิดหรือขอ้เสนอแนะ แนวทางปฏิบติั  
 มีแนวคิดท่ีแปลกใหม่  มีคุณค่าต่อตนเองและสังคม            20คะแนน 
                4.1.4 ใชภ้าษาถูกตอ้งสละสลวย ใชส้ านวนโวหาร หรือค า ประพนัธ์ประกอบเหมาะสม  
 ส่ือความหมายชดัเจนและการล าดบัความไม่วกวน          20  คะแนน 
               4.1.5 เขียนไดถู้กตอ้งตามอกัขรวธีิ เวน้วรรคตอน และใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนได้
ถูกตอ้งเหมาะสม                  20  
คะแนน 
                4.1.6 เน้ือเร่ืองมีความยาวตามท่ีก าหนด              10      คะแนน 
 4.2 นักเรียนทีม่ีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย  
  4.2.1 การตั้งช่ือเร่ือง      10 คะแนน 

           -  ขอ้ความท่ีเป็นช่ือเร่ืองสอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีเขียน  10 คะแนน 
4.2.1 เน้ือเร่ือง  เน้ือหา /เอกภาพ     50 คะแนน 



         - ส่วนท่ีเป็นเน้ือหา ใชภ้าษาเรียบเรียงเป็นประโยค   10  คะแนน 
                  - ความต่อเน่ืองสอดคลอ้งกนัตลอดทั้งเร่ือง                  10  คะแนน 

        - เรียงล าดบัเน้ือหาไดส้อดคลอ้ง  เป็นเหตุ เป็นผล       10 คะแนน 
       - มีการยกตวัอยา่ง อา้งอิงประกอบ โดยใชส้ านวน โวหาร      

                      สุภาษิต ค าคม ตวัเลข สถิติ บุคคล ฯลฯ ไดอ้ยา่งเหมาะสม  10  คะแนน 
                  - แสดงแนวคิดชดัเจนสอดคลอ้งกบัช่ือเร่ือง                  10 คะแนน 
                4.2.3 รูปแบบ   ประกอบดว้ยส่วนน า   เน้ือเร่ือง  และบทสรุป    10  คะแนน 
                4.2.4  หลกัการเขียน                    10  คะแนน 

                       (เขียนไดถู้กตอ้งตามอกัขรวธีิ  เวน้วรรคตอน  และใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน  
ไดถู้กตอ้งเหมาะสม  ลายมือเป็นระเบียบ  อ่านง่าย และสะอาด)   

                4.2.5 ความยาวของเร่ือง            10   คะแนน 
             (เน้ือเร่ืองมีความยาวตามท่ีก าหนด ระหวา่ง 20 – 30 บรรทดัดว้ยตวัอกัษรคร่ึง

บรรทดั) 
                4.2.6 ความสะอาด เรียบร้อย                                                    10  คะแนน 

5.เกณฑ์กำรตัดสิน 
คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 

   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
   ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
  กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นส้ินสุด 

6.คณะกรรมกำรกำรตัดสิน (แยกประเภทความพิการและช่วงชั้น) แต่ละรายการจ านวน 3 คน  
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำร ประกอบดว้ย 
       6.1.1 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา    จ านวน 1 คน 
       6.1.2 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ     จ านวน 1 คน 
       6.1.3 ครูสอนภาษาไทยนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น จ านวน 1 คน 
6.2 ข้อควรค ำนึง   

- กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
- กรรมการท่ีมาจากครูผูส้อนควรแต่งตั้งให้ตดัสินในระดบัชั้นท่ีท าการสอน 

    -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะเติมเตม็ใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 
   6.3 สถำนที่ท ำกำรแข่งขัน 
    - ควรใชห้้องเรียนท่ีมีโตะ๊ เกา้อ้ี  ท่ีสามารถด าเนินการแข่งขนัไดพ้ร้อมกนั 



 
 

7.กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ 
                 7.1. ผูท่ี้ไดค้ะแนนระดบัท่ี 1 – 3 จากการแข่งขนัระดบัภาค จะไดเ้ป็นตวัแทน เขา้แข่งขนั 
ในระดบัชาติ 
                7.2. ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุด ไดค้ะแนนเท่ากนั มากกวา่  1  คน ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ี
ตามล าดบัขอ้ของเกณฑก์ารใหค้ะแนน เช่น  มีผูไ้ดค้ะแนนท่ี 1 เท่ากนัใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2  ผูใ้ดได้
คะแนนขอ้ท่ี 2 มากกวา่ถือเป็นผูช้นะแต่ถา้ ขอ้ท่ี 2 เท่ากนั ใหดู้คะแนนในขอ้ถดัไป กรณีคะแนน  
เท่ากนัทุกขอ้ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก 
 

 



 

4. กำรแข่งขนัจินตลลีำเพลงภำษำมอื (เพลงอสิระ) 
1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน  

1.1 นกัเรียนช่วงชั้น ไม่ก าหนดช่วงชั้น   
1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน     
                  2.1 แข่งขนัประเภททีม 7 คน  

2.2 จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนั 
   - นกัเรียนช่วงชั้น ไม่ก าหนดช่วงชั้น   จ  านวนโรงเรียนละ  1 ทีม  
3. วธีิกำรด ำเนินกำร 

       3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั ตั้งช่ือทีม  พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 3 คน ล่วงหนา้ก่อนวนั 
แข่งขนัอยา่งนอ้ย  10 วนั 

3.2 ใหแ้ต่ละทีมท่ีเขา้แข่งขนัส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั และช่ือครูผูฝึ้กสอน(รายช่ือตอ้งตรงกบัขอ้1)  
ต่อกรรมการตดัสินกิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนั จ  านวน 2 ชุด 

       3.3  เลือกเพลงอิสระ  
       3.4  ทีมผูเ้ขา้แข่งขนัส่งแผน่ซีดีเพลง พร้อมรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนัในวนัรายงานตวั  
                3.5  แต่งกายเหมาะสมกบัเพลง   
       3.6  เวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนั 8 -10  นาที  
  4. เกณฑ์กำรให้คะแนน  100  คะแนน   
       4.1  กริยาท่าทางและการเคล่ือนไหว   20  คะแนน 
       4.2  ความถูกตอ้งเหมาะสมของการใชท้่ามือ  20  คะแนน 
       4.3  อารมณ์ความรู้สึกเช่ือมโยงกบับทเพลง   20  คะแนน  
          4.4  ความพร้อมเพรียง      10  คะแนน  
          4.5  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์     10  คะแนน  
          4.6  การแต่งกาย       10  คะแนน  
          4.7  ความมัน่ใจในการแสดงออก    10  คะแนน    

5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 

   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 



   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
   ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
  กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นส้ินสุด 
 6. คณะกรรมกำรกำรแข่งขัน  จ านวน  5  คน  
  6.1คุณสมบัติของคณะกรรมกำร ประกอบดว้ย 
   6.1.1  สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย   จ านวน  1 คน 
   6.1.2  สมาคมล่ามภาษามือแห่งประเทศไทย จ านวน  2 คน 
   6.1.3  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นนาฏศิลป์และการแสดง   จ านวน  2 คน 
  6.2 ข้อควรค ำนึง   

   -  กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
    -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะเติมเตม็ใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 
 6.3 สถำนที่ท ำกำรแข่งขัน 

     เวทีท่ีสามารถใหผู้ช้มเขา้ชมได ้
7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ  

7.1 ผูท่ี้ไดค้ะแนนล าดบัท่ี 1 - 3 จากการแข่งขนัระดบัภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนั 
ในระดบัชาติ 

7.2 ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนัมากกวา่ 1 คน ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ีตามล าดบัขอ้
ของเกณฑก์ารใหค้ะแนน เช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนัใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ผูใ้ดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 2 
มากกวา่ถือเป็นผูช้นะแต่ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนั ใหดู้คะแนนในขอ้ถดัไป กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ใหใ้ชว้ธีิจบั
ฉลาก 

 



 

5. กำรประกวดคดัลำยมอื 
1.คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน   

1.1 นกัเรียนช่วงชั้นป. 1-6  ม.1-3  และ ม.4-6 
1.2 นกัเรียนบกพร่องทางการไดย้นิ บกพร่องทางร่างกาย บกพร่องทางสติปัญญา และบกพร่อง

ทางการเห็น  
2.ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
       2.1. ประเภทเด่ียว 

2.2  แข่งขนัแยกประเภทความพิการและแยกช่วงชั้น 
2.3 จ  านวนผูเ้ขา้แข่งขนัระดบัภาค  

2.3.1 ช่วงชั้น  ป.1-3        
2.3.1.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จ านวนโรงเรียนละ  1  คน 

2.3.2 ช่วงชั้น  ป.4-6         
2.3.2.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จ านวนโรงเรียนละ  1  คน 

2.3.3 ช่วงชั้น  ป.1-6        
2.3.3.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ จ านวนโรงเรียนละ  1  คน 
2.3.3.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวนโรงเรียนละ  1  คน 
2.3.3.3 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น จ านวนโรงเรียนละ  1  คน 

2.3.4 ช่วงชั้น  ม.1-3        
2.3.4.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ จ านวนโรงเรียนละ  1  คน 
2.3.4.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จ านวนโรงเรียนละ  1  คน 
2.3.4.3 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวนโรงเรียนละ  1  คน 
2.3.4.4 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น จ านวนโรงเรียนละ  1  คน 

2.3.5 ช่วงชั้น  ม.4-6         
2.3.5.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ จ านวนโรงเรียนละ  1  คน 
2.3.5.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จ านวนโรงเรียนละ  1  คน 
2.3.5.3 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวนโรงเรียนละ  1  คน 
2.3.5.4 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น จ านวนโรงเรียนละ  1  คน 

3.วธีิด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลกัเกณฑ์กำรแข่งขัน 
3.1. ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 1 คน ล่วงหนา้ก่อนวนั แข่งขนั

อยา่งนอ้ย 10 วนั 



     3.2. ใหแ้ต่ละทีมท่ีเขา้แข่งขนั และช่ือครูผูฝึ้กสอน ( รายช่ือตอ้งตรงกบัขอ้ 1  ) ต่อกรรมการ
ตดัสินกิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนัพร้อมรายช่ือ จ านวน 2 ชุด 
         3.3. ใหค้ณะกรรมการจดัเตรียมอุปกรณ์เน้ือหา ดินสอ ปากกา และกระดาษ 
          3.4. การคดัลายมือ 
                            3.4.1 ระดบัชั้น  ป. 1-6  ใชดิ้นสอด าตวับรรจงเตม็บรรทดั แบบหวักลม จ านวน 4 
บรรทดั 
                                      3.4.2 ระดบัชั้น  ม. 1-6  ใชป้ากกาลูกล่ืนสีด า ขนาด 0.5 ม.ม. คดัตวับรรจงเตม็
บรรทดั แบบหวักลม จ านวน 8 บรรทดั   คดัขอ้ความ 1 บรรทดั   เวน้ 1 บรรทดั 
                                     (กรณีตำบอดสนิทใช้สเลทและสไตลสั )   

ส ำหรับนักเรียนทีม่ีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย  มีรายละเอียดดงัน้ี 
       3.4.3 ระดบัชั้น ป. 1-6 ใชดิ้นสอด าตวับรรจงเตม็บรรทดั แบบหวักลม จ านวน  4  

บรรทดั เวน้ 1 บรรทดั 
       3.4.4 ระดบัชั้นม. 1-6  ใชป้ากกาลูกล่ืนสีด า ขนาด 0.5 ม.ม. คดัตวับรรจงเตม็บรรทดั

แบบหวักลม จ านวน 8 บรรทดั คดัขอ้ความ 1 บรรทดั เวน้ 1 บรรจง 3.5       
        3.5. เวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนั 50 นาที 

4. เกณฑ์กำรให้คะแนน 100 คะแนน คะแนนรวม  100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
4.1. ความสวยงาม    50 คะแนน 

- ขนาดตวัอกัษรไดส้ัดส่วน   20 คะแนน 
- สะอาดเป็นระเบียบไม่มีรอยขดูลบ  10 คะแนน 

         -  เส้นตวัอกัษรเรียบ สม ่าเสมอ                10 คะแนน 
-ระยะห่างตวัอกัษร ( ช่องไฟ )                10 คะแนน 

4.2. ความถูกตอ้ง    50 คะแนน 
- เขียนสะกดค าถูกตอ้ง                 20 คะแนน 

            -  วางสระ พยญัชนะและวรรณยกุตถู์กตอ้ง               20 คะแนน 
- เวน้วรรคถูกตอ้ง     10 คะแนน 

4.3. ผดิ 1 แห่ง   หกั 0.5 คะแนน 
 

5.เกณฑ์กำรตัดสิน 
คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 

   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 



   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
   ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
  กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นส้ินสุด 

6.คณะกรรมกำรกำรตัดสิน  (แยกประเภทความพิการและช่วงชั้น) แต่ละรายการจ านวน 3 คน  
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำร ประกอบดว้ย 
        6.1.1 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  จ านวน 1 คน 
        6.1.2 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ    จ านวน 1 คน 
        6.1.3 อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม   จ านวน 1 คน 
6.2 ข้อควรค ำนึง   

- กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
- กรรมการท่ีมาจากครูผูส้อนควรแต่งตั้งให้ตดัสินในระดบัชั้นท่ีท าการสอน 

    -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะเติมเตม็ใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 
   6.3 สถำนที่ท ำกำรแข่งขัน 

  -  ควรใชห้้องเรียนท่ีมีโตะ๊ เกา้อ้ี  ท่ีสามารถด าเนินการแข่งขนัไดพ้ร้อมกนั             
7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ 

7.1. ผูท่ี้ไดค้ะแนนระดบัท่ี 1 – 3 จากการแข่งขนัระดบัภาค จะไดเ้ป็นตวัแทน เขา้แข่งขนัใน
ระดบัชาติ 
              7.2. ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุด ไดค้ะแนนเท่ากนั มากกวา่  1  คน ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ี
ตามล าดบัขอ้ของเกณฑก์ารใหค้ะแนน เช่น  มีผูไ้ดค้ะแนนท่ี 1 เท่ากนัใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2  ผูใ้ดไดค้ะแนน
ขอ้ท่ี 2 มากกวา่ถือเป็นผูช้นะแต่ถา้ ขอ้ท่ี 2 เท่ากนั ใหดู้คะแนนในขอ้ถดัไป กรณีคะแนน  เท่ากนัทุกขอ้ให้
ใชว้ธีิจบัฉลาก 

  



 

6. กำรแข่งขนัเขยีนเร่ืองจำกภำพ 
1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน  

1.1 นกัเรียนช่วงชั้น ป.1-6  ม.1-3 และ ม.4-6   
1.2 นกัเรียนบกพร่องทางการไดย้นิ  

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน     
               2.1 แข่งขนัประเภทเด่ียว   

2.2  แข่งขนัแยกช่วงชั้น 
 
 
2.3 จ  านวนผูเ้ขา้แข่งขนัระดบัภาค  

2.3.1 นกัเรียนช่วงชั้น ป.1-6     จ  านวนโรงเรียนละ   1 คน 
 2.3.2 นกัเรียนช่วงชั้น ม.1-3     จ  านวนโรงเรียนละ    1 คน  
            2.3.3 นกัเรียนช่วงชั้น ม.4-6     จ  านวนโรงเรียนละ    1 คน 

 3. วธีิกำรด ำเนินกำร 
        3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั  พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 1 คน ล่วงหนา้ก่อนวนั แข่งขนั 

อยา่งนอ้ย  10 วนั 
    3.2 ให้ส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนัและช่ือครูผูฝึ้กสอน(รายช่ือตอ้งตรงกบัขอ้1) ต่อกรรมการตดัสิน
 กิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนั จ  านวน 2 ชุด 
      3.3  ใหค้ณะกรรมการจดัเตรียมภาพ  ดินสอ ยางลบ  ปากกา น ้ายาลบค าผดิ และกระดาษ 
      3.4  การเขียนเร่ืองจากภาพ  

3.4.1 ระดบัชั้น ป.1-6 เขียนค าศพัทจ์ากภาพ  
3.4.2 ระดบัชั้น ม.1-3 เขียนประโยคจากภาพ  
3.4.3 ระดบัชั้น ม.4-6 เขียนบรรยายภาพ  

      3.5  เวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนั  60  นาที 
4. เกณฑ์กำรให้คะแนน  100  คะแนน   

4.1 ระดบัชั้น ป.1-6 เขียนค าจากภาพ  
  - ความถูกตอ้งของค าศพัท์   90 คะแนน 
  - ความสะอาด เป็นระเบียบ   10 คะแนน 

4.2 ระดบัชั้น ม.1-3 เขียนประโยคจากภาพ และ ระดบัชั้น ม.4-6 เขียนบรรยายจากภาพ 
  - ความถูกตอ้งของค าศพัท์   30 คะแนน 



  - ความถูกตอ้งของโครงสร้างประโยค  30 คะแนน 
  - การส่ือความหมายถูกตอ้ง   30 คะแนน 
  - ความสะอาด เป็นระเบียบ   10 คะแนน                

  5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 

   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
   ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
  กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นส้ินสุด 
 6. คณะกรรมกำรกำรแข่งขัน  ช่วงชั้นละ  3  คน  
  6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำร ประกอบดว้ย 
   6.1.1 ผูท่ี้มีความเช่ียวชาญดา้นการเขียนภาษาไทย   จ านวน  1 คน 
   6.1.2 ล่ามภาษามือ      จ านวน 1 คน 
   6.1.3 ครูท่ีมีความเช่ียวชาญการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  จ  านวน  1 คน 
         6.2 ข้อควรค ำนึง   

   -  กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
    -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะเติมเตม็ใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 
         6.3 สถำนที่ท ำกำรแข่งขัน 

     หอ้งเรียนหรือสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสม 
7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ  

7.1 ผูท่ี้ไดค้ะแนนล าดบัท่ี  1 - 3     จากการแข่งขนัระดบัภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนั 
ในระดบัชาติ 

7.2 ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนัมากกวา่ 1 คน ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ีตาม   ล าดบั
ขอ้ของเกณฑก์ารใหค้ะแนน เช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนัให้ดูคะแนนขอ้ท่ี 2 ผูใ้ดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 2 
มากกวา่ถือเป็นผูช้นะแต่ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนั ใหดู้คะแนนในขอ้ถดัไป กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ใหใ้ชว้ธีิจบั
ฉลาก 

 



 

7. กำรแข่งขนัเล่ำเร่ืองด้วยภำษำมอื 

1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน  
1.1 นกัเรียนช่วงชั้น ป.1-6 และ ม. 1-3  
1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน     
               2.1 แข่งขนัประเภทเด่ียว 

2.2  แข่งขนัแยกช่วงชั้น 
2.3 จ  านวนผูเ้ขา้แข่งขนัระดบัภาค  

2.3.1 นกัเรียนช่วงชั้น ป.1-6     จ  านวนโรงเรียนละ   1 คน 
2.3.2 นกัเรียนช่วงชั้น ม.1-3     จ  านวนโรงเรียนละ    1 คน  

3. วธีิกำรด ำเนินกำร 
3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 1 คน  ล่วงหนา้ก่อนวนัแข่งขนั

อยา่งนอ้ย 10  วนั 
3.2 ส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนัและช่ือครูผูฝึ้กสอน (รายช่ือตอ้งตรงกบัขอ้ 1) ต่อกรรมการตดัสิน

กิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนั จ  านวน 2 ชุด 
3.3  หวัขอ้ในการแข่งขนั 

  -  ระดบัชั้น  ป. 1-6    การเล่าเร่ืองภาษามือ  หวัขอ้  พอ่ของฉนั 
  -  ระดบัชั้น  ม. 1-3    การเล่าเร่ืองภาษามือ  หวัขอ้  พอ่ของแผน่ดิน 

3.4  เวลาในการแข่งขนั 5 - 7 นาที (บวก/ลบ 30 วนิาทีไม่ตดัคะแนน) ใชเ้วลานอ้ยหรือเกินกวา่ 
ท่ีก าหนด ตดันาทีละ 1 คะแนน 

                3.5  จบัฉลากเลือกล าดบัท่ีของการแข่งขนั 
 
 4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน  100  คะแนน   
       4.1  เน้ือเร่ืองมีความน่าสนใจ เหมาะสมกบัวยั   30  คะแนน 

 4.2  การใชภ้าษามือถูกตอ้งตามหลกัไวยกรณ์ภาษามือไทย  30    คะแนน 
 4.3   การใชสี้หนา้  ท่าทาง  ประกอบการเล่าเรือง   20  คะแนน 

 4.4  ขอ้คิดในการน าเสนอ      10  คะแนน  
 4.5  เล่าตามเวลาท่ีก าหนด      10 คะแนน   

5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 



   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
   ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
  กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นส้ินสุด 
 6. คณะกรรมกำรกำรแข่งขัน  ช่วงชั้นละ  3  คน  
  6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำร ประกอบดว้ย 
   6.1.1  ครูหูหนวก        จ านวน 1 คน 
   6.1.2  ล่ามภาษามือ        จ านวน 1 คน 
   6.1.3  ครูท่ีมีความเช่ียวชาญการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  จ  านวน  1 คน 
  6.2 ข้อควรค ำนึง   

   -  กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
    -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะเติมเตม็ใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 
 6.3 สถำนที่ท ำกำรแข่งขัน 

     เวทีท่ีสามารถใหผู้ช้มเขา้ชมได ้
7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ  

7.1 ผูท่ี้ไดค้ะแนนล าดบัท่ี 1- 3 จากการแข่งขนัระดบัภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนั 
ในระดบัชาติ 

7.2 ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนัมากกวา่ 1 คน ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ีตาม   ล าดบั
ขอ้ของเกณฑก์ารใหค้ะแนน เช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนัให้ดูคะแนนขอ้ท่ี 2 ผูใ้ดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 2 
มากกวา่ถือเป็นผูช้นะแต่ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนั ใหดู้คะแนนในขอ้ถดัไป กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ใหใ้ชว้ธีิจบั
ฉลาก 

 



 

8.  กำรแข่งขนักำรอ่ำนออกเสียง 
1.  คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน       

1.1 นกัเรียนช่วงชั้น ป. 1 – ป.3  ป.4-ป.6   ม. 1 – ม.3  และ ม. 4 – ม.6  
1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย และบกพร่องทางสติปัญญา 
 

 2.  ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน       
2.1 ประเภทเด่ียว   
2.2  แข่งขนัแยกประเภทความพิการและแยกช่วงชั้น 
2.3 จ  านวนผูเ้ขา้แข่งขนัระดบัภาค  

2.3.1 ช่วงชั้น  ป.1-3        
2.3.1.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จ านวนโรงเรียนละ  1  คน 

2.3.2 ช่วงชั้น  ป.4-6         
2.3.2.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จ านวนโรงเรียนละ  1  คน 

2.3.3 ช่วงชั้น  ม.1-3        
2.3.3.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จ านวนโรงเรียนละ  1  คน 
2.3.3.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวนโรงเรียนละ  1  คน 

2.3.4 ช่วงชั้น  ม.4-6        
2.3.4.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จ านวนโรงเรียนละ  1  คน 
2.3.4.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวนโรงเรียนละ  1  คน 

 3.  วธีิด ำเนินกำรและรำยละเอยีดหลกัเกณฑ์กำรแข่งขัน 
3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 1 คน ล่วงหนา้ก่อนวนั แข่งขนั

อยา่งนอ้ย  10 วนั 
3.2  ใหแ้ต่ละทีมท่ีเขา้แข่งขนัส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั และช่ือครูผูฝึ้กสอน (รายช่ือตอ้งตรงกบัขอ้

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

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

4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน   คะแนนเต็ม   100  คะแนน  
4.1  อกัขรวธีิ     40   คะแนน 



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

4.2 ลีลาการน าเสนอ     30   คะแนน 
   - วรรคตอน     10   คะแนน 
   - จงัหวะและน ้าหนกัค าและความ  10   คะแนน 
   - การรักษาความในบท      5   คะแนน 
   - ความเหมาะสมกบัเน้ือหา     5   คะแนน 

 
4.3 ความชดัเจน     20   คะแนน 

   - การออกเสียงค า    10   คะแนน 
- ไม่มีเสียงสอดแทรก (เสียงลมท่ีพน่ออกมาทางจมูก/ปาก หรือเสียงท่ีเกิดจาก 

ความบกพร่องของอวยัวะประดิษฐเ์สียง    10   คะแนน   
4.4 เสียง     10   คะแนน 

   - ลกัษณะโดยธรรมชาติและคุณภาพเสียง   5   คะแนน 
   - การเปล่งเสียง (ระดบัเสียง)   5  คะแนน 
 5.   เกณฑ์กำรตัดสิน   

คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 
   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
   ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
  กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นส้ินสุด 
 6.   คณะกรรมกำรตัดสิน  แยกประเภทควำมพกิำรและช่วงช้ัน รายการละ  3  คน 
  6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำร ประกอบดว้ย 
   6.1.1  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา    จ านวน 1 คน 
   6.1.2  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ       จ านวน 1 คน 
   6.1.3  อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม       จ านวน  1 คน 
  6.2 ข้อควรค ำนึง   

   -  กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
    -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะเติมเตม็ใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 



 6.3 สถำนที่ท ำกำรแข่งขัน 
     หอ้งเรียนหรือสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสม 
 7.  กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ 

7.1 ผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงสุดล าดบัท่ี  1 จากการแข่งขนัระดบัภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนัใน  
ระดบัชาติ 

7.2 ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนั มากกวา่ 1 คน ใหพ้ิจารณาล าดบัตามล าดบั 
ขอ้ของเกณฑก์ารใหค้ะแนน เช่นมีผูไ้ดค้ะแนนท่ี 1 เท่ากนัใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ผูใ้ดไดค้ะแนนขอ้ท่ี2 
มากกวา่ถือเป็นผูช้นะแต่ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนั  ใหดู้คะแนนในขอ้ถดัไป  กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ใหใ้ชว้ธีิ
จบัฉลาก 

 



 

9. กำรแข่งขนัอ่ำนท ำนองเสนำะ 
 1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 

1.1 นกัเรียนช่วงชั้น ป.1- 6  ม.1-ม.3  ม.4-ม.6  
1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย และบกพร่องทางการเห็น 

 2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
  2.1  แข่งขนัประเภทเด่ียว 
  2.2 แข่งขนัแยกประเภทความพิการและแยกช่วงชั้น 

2.3 จ  านวนผูเ้ขา้แข่งขนัระดบัภาค  
2.3.1 ช่วงชั้น  ป.1-3        

2.3.1.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จ านวนโรงเรียนละ  1  คน 
2.3.2 ช่วงชั้น  ป.4-6         

2.3.2.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จ านวนโรงเรียนละ  1  คน 
2.3.3 ช่วงชั้น  ป.1-6        

2.3.3.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น จ านวนโรงเรียนละ  1  คน 
2.3.4 ช่วงชั้น  ม.1-3        

2.3.4.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จ านวนโรงเรียนละ  1  คน 
2.3.4.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น จ านวนโรงเรียนละ 1 คน 

2.3.5 ช่วงชั้น  ม.4-6        
2.3.5.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จ านวนโรงเรียนละ  1  คน 
2.3.5.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น จ านวนโรงเรียนละ  1  คน 

3.  วธีิด ำเนินกำรและรำยละเอยีดหลกัเกณฑ์กำรแข่งขัน 
3.1 คณะกรรมการจดัเตรียมสถานท่ีส าหรับแข่งขนั จ  านวน  2  หอ้ง ส าหรับแข่งขนั 1 ห้อง  และ

เก็บตวัผูร้อการแข่งขนั  จ  านวน  1  หอ้ง  
    3.2  จบัฉลากล าดบัท่ีการแข่งขนั 
  3.3  เน้ือหาท่ีจะใหผู้เ้ขา้แข่งขนั ใหค้ณะกรรมการเป็นผูเ้ตรียมมา จากในวรรณคดี เร่ืองใด 

เร่ืองหน่ึง 
   1) ระดบัชั้น ป.1- 6  อ่านท านองเสนาะ กลอนสุภาพ  จ  านวน  1  เร่ือง  4  บท 

2) ระดบัชั้น ม.1 – ม.3  ม.4-ม.6  อ่านท านองเสนาะ กาพยย์านี  11 จ านวน 1  เร่ือง   2  
บท     
    และโคลงส่ีสุภาพ  จ านวน   3 - 5 บท  



  3.4 เวลาในการอ่านท านองเสนาะ ข้ึนอยูก่บัเน้ือหา 
 
 4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน  100  คะแนน   
       4.1  ถูกตอ้งตามฉนัทลกัษณ์ (ถูกตอ้งตามท านองของค าประพนัธ์  ลีลา จงัหวะ) 20   คะแนน 
  4.2 ถูกตอ้งตามอกัขรวธีิ  (ออกเสียงค าถูกตอ้ง  ตวั  ร   ล  ค  าควบกล ้า  ฯลฯ)     30   คะแนน 
                                 ออกเสียงผดิ  1  คร้ัง หกั 2 คะแนน    
  4.3 น ้าเสียงในการขบัร้อง (ความหนกัเบาของเสียงชดัเจน แจ่มใส)   20   คะแนน 
             4.4 การใส่อารมณ์  ความรู้สึก  ขณะขบัร้อง       20   คะแนน 
   4.5  บุคลิกภาพ  ความสง่างาม  ความมัน่ใจ      10  คะแนน 
   5. เกณฑ์กำรตัดสิน 

คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 
   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
   ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
  กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นส้ินสุด 

6. คณะกรรมกำรกำรแข่งขัน  แยกประเภทควำมพกิำรและช่วงช้ัน รายการละ  3-5  คน 
  6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำร ประกอบดว้ย 
   6.1.1  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา    จ านวน 1 คน 
   6.1.2  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ       จ านวน 1 คน 
   6.1.3  อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม       จ านวน  1 คน 

6.2 ข้อควรค ำนึง   
    -  กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
    -  กรรมการท่ีมาจากครูผูส้อนควรแต่งตั้งให้ตดัสินในระดบัชั้นท่ีท าการสอน 
    -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะเติมเตม็ใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1 - 3 

6.3 สถำนที่ท ำกำรแข่งขัน 
     - ควรใชส้ถานท่ี ท่ีมีเวที ในการด าเนินการแข่งขนั 

7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ  
7.1 ผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงสุดล าดบัท่ี 1 จากการแข่งขนัระดบัภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนั 

ในระดบัชาติ 
7.2 ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนัมากกวา่ 1 คน ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ีตาม   

ล าดบัขอ้ของเกณฑก์ารใหค้ะแนน เช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนัใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ผูใ้ดไดค้ะแนน



ขอ้ท่ี 2 มากกวา่ถือเป็นผูช้นะแต่ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนั ใหดู้คะแนนในขอ้ถดัไป กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ให้
ใชว้ธีิจบัฉลาก 

10. นักอ่ำนข่ำวรุ่นเยำว์ (พธิีกร/ผู้ประกำศ) 
 1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 

1.1 นกัเรียนช่วงชั้น ป.1 - 6  ม.1-ม.3  ม.4-ม.6  
1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย และบกพร่องทางการเห็น 

 2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
2.1  แข่งขนัประเภทเด่ียว 
2.2 แข่งขนัแยกประเภทความพิการและแยกช่วงชั้น 
2.3 จ  านวนผูเ้ขา้แข่งขนัระดบัภาค  

2.3.1 ช่วงชั้น  ป.1-3        
2.3.1.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จ านวนโรงเรียนละ  1  คน 

2.3.2 ช่วงชั้น  ป.4-6         
2.3.2.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จ านวนโรงเรียนละ  1  คน 

2.3.3 ช่วงชั้น  ป.1-6        
2.3.3.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น จ านวนโรงเรียนละ  1  คน 

2.3.4 ช่วงชั้น  ม.1-3        
2.3.4.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จ านวนโรงเรียนละ  1  คน 
2.3.4.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น จ านวนโรงเรียนละ 1 คน 

2.3.5 ช่วงชั้น  ม.4-6        
2.3.5.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จ านวนโรงเรียนละ  1  คน 
2.3.5.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น จ านวนโรงเรียนละ  1  คน 

    
 3.  วธีิด ำเนินกำรและรำยละเอยีดหลกัเกณฑ์กำรแข่งขัน 

3.1  คณะกรรมการจดัเตรียมสถานท่ีส าหรับแข่งขนั  จ  านวน  2  หอ้ง  ส าหรับแข่งขนั  1  หอ้ง  
และเก็บตวัผูร้อการแข่งขนั  จ  านวน  1  หอ้ง  

  3.2  เน้ือหาท่ีจะใหผู้เ้ขา้แข่งขนัอ่านข่าวใหค้ณะกรรมการเป็นผูเ้ตรียม  ระดบัชั้นละ  3  ชุด 
    3.3  ผูเ้ขา้แข่งขนัจบัฉลากล าดบัท่ีการแข่งขนั 
     3.4  ผูเ้ขา้แข่งขนัจบัฉลากข่าวท่ีจะอ่าน  ให้เวลาเตรียมตวั  5  นาที  
  3.5 เวลาในการอ่านใหค้ณะกรรมการก าหนดตามความเหมาะสม 
 4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน  100  คะแนน   
       4.1  อกัขรวธีิ (อ่านผิด  1  คร้ัง หกั  2 คะแนน)  40   คะแนน 



   1) ความถูกตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารออกเสียง   
   2) การออกเสียง /ร/, /ล/     
   3) การออกเสียงค าควบกล ้า    
   4) การออกเสียงตรงค า       
  4.2 ลีลาการน าเสนอ     20   คะแนน 
   1) วรรคตอน      
   2) จงัหวะและน ้าหนกัค าและความ    
   3) การรักษาความในบท     
   4) ความเหมาะสมกบัเน้ือหา    
  4.3 ความชดัเจน      20   คะแนน 
   1) การออกเสียงค า 

2) ไม่มีเสียงสอดแทรก (เสียงลมท่ีพน่ออกมาทางจมูก/ปาก หรือเสียงท่ีเกิดจากความ
บกพร่องของอวยัวะประดิษฐ์เสียง)    

             4.4  เสียง      10   คะแนน 
   1) ลกัษณะโดยธรรมชาติและคุณภาพเสียง   
   2) การเปล่งเสียง (ระดบัเสียง) 
      4.5  บุคลิกภาพ  ความสง่างาม  ความมัน่ใจ   10  คะแนน  

5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
 คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 

   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
   ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
  กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นส้ินสุด 

6. คณะกรรมกำรกำรแข่งขัน  แข่งขัน  แยกประเภทควำมพกิำรและช่วงช้ัน รายการละ  3-5  คน 
  6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำร ประกอบดว้ย 
   6.1.1  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา    จ านวน 1 คน 
   6.1.2  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ       จ านวน 1-2 คน 
   6.1.3  อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม       จ านวน 1-2 คน 

6.2 ข้อควรค ำนึง   
    -  กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
    -  กรรมการท่ีมาจากครูผูส้อนควรแต่งตั้งให้ตดัสินในระดบัชั้นท่ีท าการสอน 



    -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะเติมเตม็ใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 
 

6.3 สถำนที่ท ำกำรแข่งขัน 
     ควรใชส้ถานท่ี ท่ีมีเวที ในการด าเนินการแข่งขนั 

7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ  
7.1 ผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงสุดล าดบัท่ี 1 จากการแข่งขนัระดบัภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนัใน

ระดบัชาติ 
7.2 ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนัมากกวา่ 1 คน ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ีตาม ล าดบั

ขอ้ของเกณฑก์ารใหค้ะแนน เช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนัใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ผูใ้ดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 2 
มากกวา่ถือเป็นผูช้นะแต่ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนั ใหดู้คะแนนในขอ้ถดัไป กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ใหใ้ชว้ธีิจบั
ฉลาก 

 



 

11. กำรแข่งขนักำรอ่ำนเบรลล์ 
1.คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน   

1.1 นกัเรียนช่วงชั้น ป. 1 - 6    ม.1 - 3  ม. 4 – 6  และไม่ก าหนดช่วงชั้น                                                            
1.2 นกัเรียนท่ีมีบกพร่องทางการเห็น 

2.ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
               2.1. แข่งขนัประเภทเด่ียว และทีม (3 คน) 
                         2.2 แข่งขนัแยกประเภท และแยกช่วงชั้น 

2.3 จ  านวนผูเ้ขา้แข่งขนัระดบัภาค  
 ประเภทเดี่ยว 

2.3.1 ช่วงชั้น  ป.1-6        
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น จ านวนโรงเรียนละ  1  คน 

2.3.2 ช่วงชั้น  ม.1-3    
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น จ านวนโรงเรียนละ  1  คน 

2.3.3 ช่วงชั้น  ม.4-6    
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น จ านวนโรงเรียนละ  1  คน     

   ประเภททมี 
2.3.4 ช่วงชั้น  ไม่ก าหนดช่วงชั้น  

นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น จ านวนโรงเรียนละ  3  คน                     
3.วธีิด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลกัเกณฑ์กำรแข่งขัน 

3.1. ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน ล่วงหนา้ก่อนวนั  แข่งขนัอยา่ง
นอ้ย  

10 วนั ดงัน้ี  
3.1.1 แข่งขนัประเภทเด่ียว ส่ง รายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 1 

คน 
3.1.2 แข่งขนัประเภททีม ส่ง รายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 2 คน

 3.2. ใหแ้ต่ละทีมท่ีเขา้แข่งขนัส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั และช่ือครูผูฝึ้กสอน (รายช่ือตอ้งตรงกบั ขอ้ 
3.1) ต่อกรรมการตดัสินกิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนัพร้อมรายช่ือ จ านวน 2 ชุด 

แข่งขันประเภทเดี่ยว 
3.3. เน้ือหาสาระการแข่งขนัประเภทเด่ียว ใหค้ณะกรรมการตดัสินเป็นผูเ้ตรียมมา โดยเตรียม

เร่ืองสั้น ๆ 2 เร่ือง ( ความยาวแต่ละเร่ืองไม่เกิน 2 หนา้ กระดาษอกัษรเบรลล ์) ส าหรับผูเ้ขา้แข่งขนัจบั



ฉลากอ่าน 1 เร่ือง 
         3.4. การอ่าน ให้ผูเ้ขา้แข่งขนัปฏิบติั เป็นรายบุคคล 

แข่งขันประเภททมี  
                           3.5 เน้ือหาสาระการแข่งขนั ใหค้ณะกรรมการตดัสินเป็นผูเ้ตรียมมา โดยเตรียมเร่ือง 
สั้น ๆ 2 เร่ือง     ( ความยาวแต่ละเร่ืองไม่เกิน 5 หนา้ กระดาษอกัษรเบรลล ์) ส าหรับผูเ้ขา้แข่งขนัจบัฉลากอ่าน 1 
เร่ือง 
                           3.6 การอ่าน ใหผู้เ้ขา้แข่งขนัปฏิบติั เป็นทีม ตามลกัษณะบทบาทของผูอ่้าน 
         3.7 อุปกรณ์ท่ีจดัเตรียมให ้ไดแ้ก่ สัญญาณบอกเวลา , เน้ือหาท่ีจะอ่าน 
               4.เกณฑ์กำรให้คะแนน 100 คะแนน 

4.1. อกัขรวธีิ      40 คะแนน   
 -  ความถูกตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารออเสียง               10  คะแนน 
 -  การออกเสียง / ร / , / ล /                 10  คะแนน 
 -  การออกเสียงค าควบกล ้า                 10  คะแนน 
 -  การออกเสียงพยญัชนะ , สระ , วรรณยกุต ์  10  คะแนน 
 4.2. ลีลาการน าเสนอ       30   คะแนน 
 -  วรรคตอน                    10  คะแนน 
 -  จงัหวะและน ้าหนกัค า                      10  คะแนน 
 -  ความถูกตอ้งตามบทอ่าน       5    คะแนน 
              - ความเหมาะสมกบัเน้ือหา       5    คะแนน 
 4.3. ความชดัเจน     20    คะแนน 
 - การออกเสียงค า       10  คะแนน 
 -  ไม่มีเสียงสอดแทรก (เสียงลมหายใจท่ีพน่        10  คะแนน 
      ออกมาทางจมูก / ปาก หรือเสียงท่ีเกิดจากความบกพร่องของอวยัวะประดิษฐ์เสียง) 

    4.4. เสียง      10   คะแนน  
                  - ลกัษณะโดยธรรมชาติและคุณภาพของเสียง           5  คะแนน 
                                          - การเปล่งเสียง ( ระดบัเสียง )                          5  คะแนน 

5.เกณฑ์กำรตัดสิน 
 คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 

   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
   ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 



  กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นส้ินสุด 
 

6.คณะกรรมกำรกำรตัดสิน ช่วงชั้นละ จ านวน 3 คน 
  6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำร ประกอบดว้ย 

6.1.1  ผูท่ี้มีความรู้ ความช านาญในการอ่านและการเขียนอกัษรเบรลล ์ไดเ้ป็นอยา่งดี 
6.1.2  ศึกษานิเทศกท่ี์รับผดิชอบกลุ่มงานเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็น 
6.1.3  ครูท่ีจดัการเรียนการสอนนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น     

6.2 ข้อควรค ำนึง   
    -  กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
    -  กรรมการท่ีมาจากครูผูส้อนควรแต่งตั้งให้ตดัสินในระดบัชั้นท่ีท าการสอน 
    -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะเติมเตม็ใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 

6.3 สถำนที่ท ำกำรแข่งขัน 
     ควรใชส้ถาท่ี ท่ีมีเวที ในการด าเนินการแข่งขนั 

7.กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ 
7.1. ผูท่ี้ไดค้ะแนนระดบัท่ี 1 – 3 จากการแข่งขนัระดบัภาค จะไดเ้ป็นตวัแทน เขา้แข่งขนัใน

ระดบัชาติ 
          7.2. ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุด ไดค้ะแนนเท่ากนั มากกวา่  1  คน ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ี
ตามล าดบัขอ้ของเกณฑก์ารใหค้ะแนน เช่น  มีผูไ้ดค้ะแนนท่ี 1 เท่ากนัใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ผูใ้ดไดค้ะแนน
ขอ้ท่ี 2 มากกวา่ถือเป็นผูช้นะแต่ถา้ ขอ้ท่ี 2 เท่ากนั ใหดู้คะแนนในขอ้ถดัไป กรณีคะแนน  เท่ากนัทุกขอ้ให้
ใชว้ธีิจบัฉลาก 

 



 

12. กำรแข่งขนักำรอ่ำนจับใจควำม 
1.คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน  

1.1นกัเรียนช่วงชั้น ป. 1-6  ม.1-3  และ  ม.4-6   
1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น 

2.ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
                2.1. แข่งขนัประเภทเด่ียว 

2.2  แข่งขนัแยกช่วงชั้น 
              2.3 จ  านวนผูเ้ขา้แข่งขนัระดบัภาค 
               2.3.1 นกัเรียนช่วงชั้น  ป. 1-6       จ านวนโรงเรียนละ  1  คน 
                2.3.2 นกัเรียนช่วงชั้น  ม. 1-3      จ านวนโรงเรียนละ  1  คน 
               2.3.3 นกัเรียนช่วงชั้น  ม. 4-6       จ านวนโรงเรียนละ  1  คน 
3.วธีิด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลกัเกณฑ์กำรแข่งขัน                         

3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั  พร้อมส่งรายช่ือครูผูส้อนทีมละ 1 คน                         
3.2 เน้ือหาสาระการแข่งขนั ใหค้ณะกรรมการตดัสินเป็นผูเ้ตรียมมา โดยเตรียมเร่ืองสั้น ๆ  

ระดบัชั้นละ 2 เร่ือง (ความยาวแต่ละเร่ืองตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัชั้น) ส าหรับใหผู้เ้ขา้แข่งขนั
อ่านอยา่งละ 1 เร่ือง และตอบ ค าถามพร้อมทั้งพดูน าเสนอเร่ืองท่ีสรุปข้ึนใหม่                           

3.3 การอ่านสรุปเร่ืองใหม่ ใหผู้เ้ขา้แข่งปฏิบติัพร้อมกนัทุกคน ส่วนการตอบค าถามและน าเสนอ
ใหผู้เ้ขา้แข่งขนัน าเสนอต่อคณะกรรมการเป็นรายบุคล                           

3.4 อุปกรณ์ท่ีจดัเตรียมให ้ไดแ้ก่ สัญญาณบอกเวลา    กระดาษ เอ4 
            3.5 อุปกรณ์ท่ีผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งเตรียมมาเอง ไดแ้ก่ ปากกา และยางลบ 
4.เกณฑ์กำรให้คะแนน 100 คะแนน 

4.1. วเิคราะห์และจบัใจความส าคญัของเร่ืองได้   50 คะแนน 
- บอกไดว้า่ ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร่ ผลเป็นอยา่งไร ไดใ้จความครบถว้นสมบูรณ์ 

4.2. แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านได ้  50 คะแนน 
- แสดงความคิดเห็น คดัคา้นหรือสนบัสนุนการกระท าของตวัละครในเร่ืองได้ 
- แสดงเหตุผลสนบัสนุนความคิดเห็นไดเ้หมาะสม 

5.เกณฑ์กำรตัดสิน 
 คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 

   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 



   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
   ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
  กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นส้ินสุด 

6.คณะกรรมกำรกำรตัดสิน ช่วงชั้นละ จ านวน 3 คน 
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำร ประกอบดว้ย 
                 6.1.1 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                 6.1.2 ครูการศึกษาพิเศษ 
                  6.1.3 อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
6.2 ข้อควรค ำนึง 
                  -กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
                  -กรรมการควรให้ขอ้เสนอแนะเติมเตม็ใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1 – 3 
6.3 สถำนที่ท ำกำรแข่งขัน 
 ตามความเหมาะสม 

7.กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ 
7.1. ผูท่ี้ไดค้ะแนนระดบัท่ี 1 – 3 จากการแข่งขนัระดบัภาค จะไดเ้ป็นตวัแทน เขา้แข่งขนัใน

ระดบัชาติ 
              7.2. ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุด ไดค้ะแนนเท่ากนั มากกวา่  1  คน ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ี
ตามล าดบัขอ้ของเกณฑก์ารใหค้ะแนน เช่น  มีผูไ้ดค้ะแนนท่ี 1 เท่ากนัใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ผูใ้ดไดค้ะแนน
ขอ้ท่ี 2 มากกวา่ถือเป็นผูช้นะแต่ถา้ ขอ้ท่ี 2 เท่ากนั ใหดู้คะแนนในขอ้ถดัไป กรณีคะแนน  เท่ากนัทุกขอ้ให้
ใชว้ธีิจบัฉลาก 

 



 

13. กำรแข่งขนัเล่ำนิทำน 
1.คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน   

1.1 นกัเรียนช่วงชั้น ป. 1 – ป. 6   ม. 1-3  และ  ม.4-6   
1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น  

2.ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
2.1. แข่งขนัประเภทเด่ียว 
2.2 แข่งขนัแยกช่วงชั้น 
2.2. จ  านวนผูเ้ขา้แข่งขนัในระดบัภาค  

               2.2.1 นกัเรียนช่วงชั้น  ป. 1-6      จ  านวนโรงเรียนละ  1  คน 
               2.2.2 นกัเรียนช่วงชั้น  ม. 1-3      จ  านวนโรงเรียนละ  1  คน 
               2.2.3 นกัเรียนช่วงชั้น  ม. 4-6       จ  านวนโรงเรียนละ  1  คน 
3.วธีิด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลกัเกณฑ์กำรแข่งขัน 

       3.1.นิทานท่ีใชแ้ข่งขนั เป็นนิทานพื้นบา้นของไทย หรือนิทานนานาชาติ หรือนิทานอิสป 
                           3.2. เวลาในการแข่งขนั 5 – 7 นาที ( บวก / ลบ 30 วนิาทีไม่ตดัคะแนน ) ใชเ้วลานอ้ยหรือ 
              เกินกวา่ท่ีก าหนด ตดันาทีละ 1 คะแนน 
                           3.3. นกัเรียนตอ้งส่งบทนิทานใหก้รรมการตดัสิน  จ  านวน  3 ชุด    

4. เกณฑ์กำรให้คะแนน    100  คะแนน   
         4.1. เน้ือเร่ือง ( Content ) ประกอบดว้ย   35 คะแนน 
                    - เน้ือเร่ืองมีความน่าสนใจ เหมาะสมกบัวยั  15 คะแนน 
                  - รูปแบบการเล่า การน าเสนอ ( Form&Orqanizing ) 10 คะแนน 
                   - ขอ้คิดในการน าเสนอ ( Moral )   10 คะแนน 
        4.2. ความคล่องแคล่วในการใชภ้าษา (Lanquare Competence) 60 คะแนน  
 ประกอบดว้ย 
                                - ใชภ้าษาถูกตอ้ง ค าศพัท ์โครงสร้าง ค าสันธาน 
                                   และความเหมาะสมกบัระดบัชั้น    20 คะแนน 
                    -  ความสามารถดา้นการออกเสียง (Pronunciation )  20 คะแนน 
                      - การใชเ้สียง และอารมณ์สอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง ( Tone )   20 คะแนน 

4.3. เล่าตามเวลาท่ีก าหนด                                                                5         คะแนน 
5.เกณฑ์กำรตัดสิน 

 คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 



   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
   ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
  กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นส้ินสุด 

6.คณะกรรมกำรกำรตัดสิน จ านวน 3 คน 
6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำร ประกอบดว้ย 
                6.1. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                6.2. ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
                 6.3. อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
 
6.2 ข้อควรค ำนึง  
                  -กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
                  -กรรมการควรให้ขอ้เสนอแนะเติมเตม็ใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1 – 3 

7.กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ 
7.1. ผูท่ี้ไดค้ะแนนระดบัท่ี 1 – 3 จากการแข่งขนัระดบัภาค จะไดเ้ป็นตวัแทน เขา้แข่งขนัใน

ระดบัชาติ 
               7.2. ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุด ไดค้ะแนนเท่ากนั มากกวา่  1  คน ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ี
ตามล าดบัขอ้ของเกณฑก์ารใหค้ะแนน เช่น  มีผูไ้ดค้ะแนนท่ี 1 เท่ากนัใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2  ผูใ้ดไดค้ะแนน
ขอ้ท่ี 2 มากกวา่ถือเป็นผูช้นะแต่ถา้ ขอ้ท่ี 2 เท่ากนั ใหดู้คะแนนในขอ้ถดัไป กรณีคะแนน  เท่ากนัทุกขอ้ให้
ใชว้ธีิจบัฉลาก 

 



 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร์ 

 

14. กำรแข่งขนัคณติคดิเร็ว                        
1.คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน                                

1.1 นกัเรียนช่วงชั้น  ป.1- 6   ม .1-3  และ ม .4-6      
1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น                        

2.ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน                             
2.1  แข่งขนัประเภทเด่ียว                                                                      
2.2  แข่งขนัแยกช่วงชั้น 
2.3  จ  านวนผูเ้ขา้แข่งขนัระดบัภาค                                                         

2.3.1 นกัเรียนช่วงชั้น ป.1-6          จ านวนโรงเรียนละ     1 คน                                                     
2.3.2 นกัเรียนช่วชั้น ม.1-3          จ านวนโรงเรียนละ      1 คน 
2.3.3 นกัเรียนช่วงม.4- 6           จ านวนโรงเรียนละ     1 คน 

3.วธีิกำรด ำเนินกำร 
   3.1  ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั  ตั้งช่ือทีม  พร้อมรายช่ือครูฝึกสอน 1 คน  ล่วงหนา้                    
ก่อนวนัแข่งขนัอยา่งนอ้ย 10 วนั 
  3.2  แข่งขนัตอบค าถามโจทยค์ณิตศาสตร์ เก่ียวกบั บวก  ลบ  คูณ  หาร และระคน 
       3.3 ขอ้สอบ  50 ขอ้ (ขอ้ละ 2 คะแนน) ใหน้กัเรียนอ่านโจทยเ์องแลว้เขียนเฉพาะค าตอบ  
โดยใหก้รรมการตรวจค าตอบท่ีถูกตอ้ง 
   3.4 เวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนั  40  นาที   (อนุญาตใหใ้ชลู้กคิดได)้ 

   4.เกณฑ์กำรให้คะแนน  คะแนนรวม  100  คะแนน  โดยพิจารณาความถูกตอ้งของขอ้สอบ  50 ขอ้ 
 (ขอ้ละ   2  คะแนน) 
 

5.เกณฑ์กำรตัดสิน 
  คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 

   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
   ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 



  กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นส้ินสุด 
6.  คณะกรรมกำรแข่งขัน  จ ำนวน    3  คน 
  6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำร ประกอบดว้ย 

6.1.1 เป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถเก่ียวกบัการศึกษาพิเศษ เป็นอยา่งดี  (ผูท้รงคุณวฒิุ
จาก  

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง) 
     6.1.2 ศึกษานิเทศกท่ี์รับผดิชอบกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
                                         6.1.3 ครูท่ีจดัการเรียนการสอนนกัเรียนการศึกษาพิเศษ 
   6.2 ข้อควรค ำนึง 
                                       - กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
                                       - กรรมการท่ีมาจากครูผูส้อนควรแต่งตั้งให้ตดัสินในระดบัชั้นท่ีท าการสอน 
                                       - กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะเติมเตม็ใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 
                            6.3 สถำนที่ 
                                       หอ้งท่ีไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก 
  7.กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ 
   7.1 ผูท่ี้ไดค้ะแนนล าดบัท่ี 1-3 จากการแข่งขนัระดบัภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนั 
              ระดบัชาติ 
               7.2 ในกรณีท่ีมีทีมผูช้นะล าดบัสูงไดค้ะแนนเท่ากนั  มากกวา่  1 ทีม ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ี            
  ตามล าดบัขอ้ของเกณฑก์ารใหค้ะแนน เช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนั ใหดู้คะแนนในขอ้ท่ี 2   
   ทีมใดได ้คะแนนขอ้ท่ี 2 มากกวา่ถือวา่เป็นผูช้นะ ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนัใหดู้คะแนนในล าดบัถดัไป   
   กรณีคะแนนเท่ากนั ทุกขอ้ให้ใชว้ธีิจบัฉลาก 
 



 

15. กำรประกวดโครงงำนคณติศำสตร์ (ประเภทโครงงำนประดิษฐ์) 
 1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน  

1.1 นกัเรียนช่วงชั้น  ไม่ก าหนดช่วงชั้น   
1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน     
               2.1 แข่งขนัประเภททีม 3 คน  

2.2  จ  านวนผูเ้ขา้แข่งขนัระดบัภาค                                                         
     นกัเรียนช่วงชั้น ไม่ก าหนดช่วงชั้น          จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม                                                   
   3. วธีิด ำเนินกำร  

3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 2 คน ล่วงหนา้ก่อนวนัแข่งขนั   
อยา่งนอ้ย  10 วนั  

3.2 ใหส่้งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั  และช่ือครูผูฝึ้กสอน (รายช่ือตอ้งตรงกบัขอ้ 1 ) ต่อกรรมการ 
ตดัสินกิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนั จ  านวน 2 ชุด 

3.3  โครงงานท่ีส่งเขา้ประกวดตอ้งเป็นโครงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ท่ีใชก้ารประดิษฐ ์ ส่ิงประดิษฐต่์างๆ  หรือการพฒันาส่ิงต่างๆ   

3.4  ส่งรายงานล่วงหนา้ก่อนการแข่งขนั  โครงงานละ 5  ชุด 
3.5  น าผงัโครงงานมาแสดงตามเกณฑม์าตรฐาน   
3.6  น าเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการและตอบขอ้ซกัถาม  ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที 
3.7  การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 

  4. เกณฑ์กำรให้คะแนน    คะแนนรวม   100  คะแนน   
4.1 การก าหนดปัญหาและการตั้งสมมติฐาน   10  คะแนน 
4.2  ขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงประกอบการท าโครงงาน   10  คะแนน 
4.3  การออกแบบการทดลอง/การประดิษฐ์    10  คะแนน 
4.4  อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง   10  คะแนน 
4.5  การด าเนินการทดลอง     10  คะแนน 
4.6  การบนัทึกขอ้มูล      10  คะแนน 
4.7  การจดักระท าขอ้มูล      10  คะแนน 
4.8  การแปลความหมายขอ้มูลและสรุปผล    10  คะแนน 
4.9  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์    10  คะแนน 
4.10  การแสดงผลงานและการน าเสนอ    10  คะแนน 



5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
  คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 

   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
   ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
  กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นส้ินสุด 

6. คณะกรรมกำรกำรแข่งขัน  จ ำนวน 3-5 คน 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมกำร ประกอบดว้ย 
   6.1.1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ   
   6.1.2 ผูท้รงคุณวุฒิจากหน่วยงานท่ีมีความรู้และความช านาญในกิจกรรมการแข่งขนั 
   6.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกบั 
               กิจกรรม 
   6.1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความช านาญเฉพาะทางจากหน่วยงานหรือสถาน
ประกอบการ 
 6.2 ข้อควรค ำนึง   

   -  กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
  -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะเติมเตม็ใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 

 6.3 สถำนทีใ่นกำรแข่งขัน   
  สถานท่ีการแข่งขนัมีความเหมาะสม ผูช้มสามารถชมการแข่งขนัได ้
            7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ  
               7.1 ทีมท่ีไดค้ะแนนสูงสุด 3 ล าดบัแรกจากการแข่งขนัระดบัภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนั 

ในระดบัชาติ 
7.2 ในกรณีท่ีมีทีมในล าดบัสูงสุดเกินกวา่ 3 ทีม ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ีตามล าดบัขอ้ของเกณฑก์าร

ใหค้ะแนน เช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนัใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ทีมใดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 2 มากกวา่ถือเป็น 
ผูช้นะแต่ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนั ให้ดูคะแนนในล าดบัถดัไป กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก 

 



 

16.กำรแข่งขนัคณติศำสตร์ในชีวติประจ ำวนั 

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

  1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น 
2.ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
  2.1 แข่งขนัประเภททีม ( 3 คน)    ) 
              2.2 แข่งขนัแยกช่วงชั้น 

2.3 จ  านวนผูเ้ขา้แข่งขนัระดบัภาค 
               2.3.1 นกัเรียนช่วงชั้น  ป.1-6           จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
                           2.3.2 นกัเรียนช่วงชั้น  ม.1-3          จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
                         2.3.3 นกัเรียนช่วงชั้น ม.4- 6         จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
3.วธีิกำรด ำเนินกำร 
   3.1  ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั  ตั้งช่ือทีม  พร้อมรายช่ือครูฝึกสอน 2 คน  ล่วงหนา้ก่อนวนั
แข่งขนัอยา่งนอ้ย 10 วนั 
  3.2  กิจกรรมแข่งขนัมี 2 กิจกรรม 
   3.2.1  กิจกรรมท่ี 1   ตอบค าถามใน 4 เร่ือง  (ขอ้สอบ  20 ขอ้)  ประกอบดว้ย   
                             1) เร่ืองของเวลา 
                                         2) เร่ืองของทิศทาง 
                                        3) เร่ืองของระยะทาง 
                                  4) เร่ืองโจทยปั์ญหา 
                            3.2.2  กิจกรรมท่ี 2 การต่อบล็อกรูปทรงเรขาคณิตต่อเป็นงานศิลปะ                                                         

                                                        (บล็อก ขนาด   ชุดควรเหมือนกนั) 
   3.3  เวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนัรวม 60 นาที (ท ากิจกรรมท่ี 1 ใหแ้ลว้เสร็จ จึงจะท ากิจกรรม ท่ี 2 ต่อ) 
   3.4  ติดป้ายช่ือ – สกุล โรงเรียน ของผูเ้ขา้แข่งขนั เขียนตวับรรจงชดัเจน (กิจกรรมท่ี 2 ) 
 
  4.เกณฑ์กำรให้คะแนน        คะแนนรวม  100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
    4.1    กำรตอบปัญหำ                                                                  40    คะแนน    
                                              - ความถูกตอ้ง                                             
         4.2    กำรต่อบลอ็ก                                                                       60    คะแนน 
                                                 -  ความคิดสร้างสรรค ์    ( 30    คะแนน ) 



                                                 -  ความสวยงาม               ( 10    คะแนน )     
                                                 -  การท างานแบบทีม        ( 10    คะแนน )  
                                                 -  ความรวดเร็ว                  ( 10    คะแนน )      

5.เกณฑ์กำรตัดสิน 
  คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 

   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
   ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
  กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นส้ินสุด 

6.คณะกรรมกำรแข่งขัน  จ ำนวน    3  คน 
     6.1  คุณสมบัติของคณะกรรมกำร 
                           6.1.1 เป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถเก่ียวกบัการศึกษาพิเศษ เป็นอยา่งดี  (ผูท้รงคุณวฒิุ
จาก หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง) 
    6.1.2 เป็นนกัศึกษานิเทศกท่ี์รับผดิชอบกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
                                        6.1.3 เป็นครูท่ีจดัการเรียนการสอนนกัเรียนการศึกษาพิเศษ 
                  6.2 ข้อควรค ำนึง 
                           - กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
                          - กรรมการท่ีมาจากครูผูส้อนควรแต่งตั้งให้ตดัสินในระดบัชั้นท่ีท าการสอน 
                           - กรรมการควรมีท่ีมาจาก  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืนอยา่งหลากหลาย 
                      - กรรมการควรใชข้อ้เสนอแนะเติมเตม็ใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 
   6.3 หน้ำที่ของคณะกรรมกำร 
                            - จดัเตรียม Block ไมเ้พื่อแข่งขนัใหค้รบตามจ านวนทีมท่ีแข่งขนัและมีลกัษณะ 
เหมือนกนั อยา่งเดียวกนั  
   6.4 สถำนที่ 
                  หอ้งท่ีไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก 

 7.กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ 
     7.1 ผูท่ี้ไดค้ะแนนล าดบัท่ี 1-3 จากการแข่งขนัระดบัภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนั  
            ระดบัชาติ 
                7.2 ในกรณีท่ีมีทีมผูช้นะล าดบัสูงไดค้ะแนนเท่ากนั  มากกวา่  1 ทีม ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ี 
          ตามล าดบัขอ้ของเกณฑก์ารใหค้ะแนน  เช่น  มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี  1   เท่ากนั ใหดู้คะแนนในขอ้ท่ี 2   
       ทีมใดได ้คะแนนขอ้ท่ี 2 มากกวา่ถือวา่เป็นผูช้นะ  ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนัใหดู้คะแนนในล าดบัถดัไป   



            กรณีคะแนนเท่ากนั ทุกขอ้ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์ 
 

17. กำรประวกโครงงำนวทิยำศำสตร์ (ประเภทโครงงำนประดิษฐ์) 
 1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน  

1.1 นกัเรียนช่วง ชั้น ไม่ก าหนดระดบัชั้น   
1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน     
   2.1 แข่งขนัประเภททีม ( 3 คน)     
   2.2 จ  านวนผูเ้ขา้แข่งขนัระดบัภาค 
                นกัเรียนช่วงชั้น ไม่ก าหนดช่วงชั้น          จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
   3. วธีิด ำเนินกำร  

3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 2 คน ล่วงหนา้ก่อนวนัแข่งขนั   
อยา่งนอ้ย  10 วนั  

3.2 ใหส่้งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั  และช่ือครูผูฝึ้กสอน (รายช่ือตอ้งตรงกบัขอ้ 1 ) ต่อกรรมการ 
ตดัสินกิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนั จ  านวน 2 ชุด 

3.3  โครงงานท่ีส่งเขา้ประกวดตอ้งเป็นโครงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วทิยาศาสตร์  ท่ีใชก้ารประดิษฐ ์ ส่ิงประดิษฐต่์างๆ  หรือการพฒันาส่ิงต่างๆ  ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  3.4  ส่งรายงานล่วงหนา้ก่อนการแข่งขนั  โครงงานละ 5  ชุด 

3.5  น าผงัโครงงานมาแสดงตามเกณฑม์าตรฐาน   
3.6  น าเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการและตอบขอ้ซกัถาม  ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที 
3.7  การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 

   4. เกณฑ์กำรให้คะแนน    คะแนนรวม   100  คะแนน   
4.1  การก าหนดปัญหาและการตั้งสมมติฐาน  10  คะแนน 
4.2 ขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงประกอบการท าโครงงาน  10  คะแนน 
4.3  การออกแบบการทดลอง/การประดิษฐ์   10  คะแนน 
4.4  อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง  10  คะแนน 
4.5  การด าเนินการทดลอง    10  คะแนน 
4.6  การบนัทึกขอ้มูล     10  คะแนน 
4.7  การจดักระท าขอ้มูล     10  คะแนน 
4.8  การแปลความหมายขอ้มูลและสรุปผล   10  คะแนน 



4.9  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์   10  คะแนน 
4.10  การแสดงผลงานและการน าเสนอ   10  คะแนน 

 
5. เกณฑ์กำรตัดสิน 

  คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 
   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
   ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
  กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นส้ินสุด 

6. คณะกรรมกำรกำรแข่งขัน  จ ำนวน 3-5 คน 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมกำร ประกอบด้วย  
   6.1.1  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ   
   6.1.2  ผูท้รงคุณวุฒิจากหน่วยงานท่ีมีความรู้และความช านาญในกิจกรรมการแข่งขนั 

    -  ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสม
กบั กิจกรรม 
    -  ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความช านาญเฉพาะทางจากหน่วยงานหรือสถาน 
ประกอบการ 

  6.2 ข้อควรค ำนึง   
   -  กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
  -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะเติมเตม็ใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 

 6.3 สถำนทีใ่นกำรแข่งขัน   
  สถานท่ีการแข่งขนัมีความเหมาะสม ผูช้มสามารถชมการแข่งขนัได ้

7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ  
               7.1 ทีมท่ีไดค้ะแนนสูงสุด 3 ล าดบัแรกจากการแข่งขนัระดบัภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนั 
  ในระดบัชาติ 

              7.2 ในกรณีท่ีมีทีมในล าดบัสูงสุดเกินกวา่ 3 ทีม ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ีตามล าดบัขอ้ของเกณฑก์าร
ใหค้ะแนน เช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนัใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ทีมใดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 2 มากกวา่ถือเป็น 
ผูช้นะแต่ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนั ให้ดูคะแนนในล าดบัถดัไป กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก 

 
 
 



กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ วฒันธรรม 
 
18. กำรประกวดมำรยำทงำมอย่ำงไทย             

1.ระดับช้ันของผู้เข้ำแข่งขัน                       
1.1 นกัเรียนช่วงชั้น ปฐมวนั ป.1-6   ม.1-3    และ ม.4-6     

  1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ บกพร่องทางสติปัญญา และบกพร่องทางการเห็น            
2.ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
  2.1 แข่งขนัประเภททีม    ทีมละ 2 คน     (ชาย/หญิง) 

2.2 แข่งขนัแยกประเภทความพิการ และแยกช่วงชั้น 
2.3 จ  านวนผูเ้ขา้แข่งขนัระดบัภาค 
    2.3.1 ช่วงชั้น  ปฐมวยั        

2.3.1.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวนโรงเรียนละ  1  ทีม 
2.3.2 ช่วงชั้น  ป.1-6         

2.3.2.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ จ านวนโรงเรียนละ  1  ทีม 
2.3.2.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวนโรงเรียนละ  1  ทีม 
2.3.2.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น จ านวนโรงเรียนละ  1  ทีม 

2.3.3 ช่วงชั้น  ม.1-3         
2.3.2.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ จ านวนโรงเรียนละ  1  ทีม 
2.3.2.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวนโรงเรียนละ  1  ทีม 
2.3.2.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น จ านวนโรงเรียนละ  1  ทีม 

2.3.4 ช่วงชั้น  ม.4-6         
2.3.2.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ จ านวนโรงเรียนละ  1  ทีม 
2.3.2.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวนโรงเรียนละ  1  ทีม 
2.3.2.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น จ านวนโรงเรียนละ  1  ทีม 

3. วธีิด ำเนินกำร 
   3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั  ตั้งช่ือทีม พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 1 คน ล่วงหนา้ก่อนวนั 
แข่งขนัอยา่งนอ้ย 10 วนั 
  3.2 ใหแ้ต่ละทีมท่ีเขา้แข่งขนัส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั และช่ือครูผูฝึ้กสอน(รายช่ือตอ้งตรงกบัขอ้ 1) 
ต่อกรรมการตดัสินกิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนัพร้อมรายช่ือ   จ  านวน 3 ชุด 
  3.3 หวัขอ้ในการขางขนั 
   3.3.1 การเดินผา่นผูใ้หญ่ ขณะผูใ้หญ่ยนื / ขณะผูใ้หญ่นัง่ 
   3.3.2 การไหว ้2 ระดบั การไหวผู้ใ้หญ่ / การไหวพ้ระ 



   3.3.3 การรับ-ส่งของใหผู้ใ้หญ่ (ขณะผูใ้หญ่นัง่เกา้อ้ี,นัง่พื้น / ขณะผูใ้หญ่ยนื 
   3.3.4 การนัง่ต่อหนา้ผูใ้หญ่ การนัง่กราบ การลุกยนื ขณะผูใ้หญ่นัง่พื้น 
   3.3.5 การกราบศพ (ศพเด็ก,ศพผูใ้หญ่,ศพพระ) 
   3.3.6 การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ 

       3.4  ผูเ้ขา้แข่งขนัจบัฉลากล าดบัท่ีของการแข่งขนั 
       3.5  กรรมการจบัฉลากเลือกท่าตามท่ีก าหนดใหผู้เ้ขา้ประกวด ระดบัชั้น ป.1-6  จ านวน 2 ท่า  

ชั้น ม.1-3  จ  านวน 4 ท่า  และระดบัชั้น ม.4-6 จ านวน 5 ท่า  โดยผูเ้ขา้แข่งขนัแต่ละระดบัจะแสดงท่าตามท่ี 
กรรมการจบัฉลากไดเ้หมือนกนัทุกโรง 

       3.6  วธีิการประกวด ผูเ้ขา้ประกวดตอ้งเขา้ประกวดพร้อมกนัทั้งชายหญิง 
4. เกณฑ์กำรให้คะแนน  100  คะแนน   

                4.1  ความถูกตอ้ง      30  คะแนน    
                4.2  ความสวยงาม          30  คะแนน   
                4.3  การแต่งกายและบุคลิกภาพ    20  คะแนน   
                4.4  ความพร้อมเพรียง      20  คะแนน 

5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
  คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 

   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
   ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
  กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นส้ินสุด 

6. คณะกรรมกำรกำรแข่งขัน  จ านวน 3-5 คน 
      6.1 คุณสมบัติของกรรมกำร ประกอบดว้ย  
  6.1.1  บุคลากรในทอ้งถ่ินท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกบักิจกรรม 

   6.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกบั 
กิจกรรม 

  6.1.3 บุคลากรในสังกดัอ่ืน ๆ เช่น อาชีวศึกษา/ วทิยาลยั /มหาวทิยาลยั/ มหาวทิยาลยัราชภฏั 
 6.2 ข้อควรค ำนึง   
   -  กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
  -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะเติมเตม็ใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 
 
 



 6.3 สถำนทีใ่นกำรแข่งขัน   
  ควรเป็นหอ้งท่ีมีโตะ๊หมู่บูชา พระบรมฉายาลกัษณ์ และพระบรมรูป พร้อมทั้งอุปกรณ์
ใน การประกวดในการจดัการแข่งขนั 

 7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ  
                7.1 ทีมท่ีไดค้ะแนนสูงสุด 3 ล าดบัแรกจากการแข่งขนัระดบัภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนั 

ในระดบัชาติ 
7.2 ในกรณีท่ีมีทีมในล าดบัสูงสุดเกินกวา่ 3 ทีม ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ีตามล าดบัขอ้ของเกณฑก์าร

ใหค้ะแนน เช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนัใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ทีมใดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 2 มากกวา่ถือเป็น 
ผูช้นะแต่ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนั ให้ดูคะแนนในล าดบัถดัไป กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก 

 



 

19. กำรแข่งขนักำรแสดงละครคุณธรรม 
 1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน  

1.1 นกัเรียนช่วงชั้น ไม่ก าหนดระดบัชั้น   
1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ และบกพร่องทางสติปัญญา 

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน     
               2.1 แข่งขนัประเภททีมไม่เกิน 15 คน  
   2.2 แข่งขนัแยกประเภทความพิการ  

2.3 จ  านวนผูเ้ขา้แข่งขนัระดบัภาค 
    2.3.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม  
 2.3.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม       

   3.วธีิด ำเนินกำร 
  3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั  ตั้งช่ือทีม พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 4 คน ล่วงหนา้ก่อนวนั  
แข่งขนัอยา่งนอ้ย  10 วนั 
  3.2 ใหแ้ต่ละทีมท่ีเขา้แข่งขนัส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั  และช่ือครูผูฝึ้กสอน(รายช่ือตอ้งตรงกบั          

  ขอ้3.1)   ต่อกรรมการตดัสินกิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนั 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. เกณฑ์กำรให้คะแนน    คะแนนรวม   100  คะแนน   
  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 

5. เกณฑ์กำรตัดสิน   
  คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 

   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
   ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
  กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นส้ินสุด 
 6. คณะกรรมกำรตัดสิน  จ ำนวน  3-5  คน 
   6.1 คุณสมบัตขิองกรรมกำร ประกอบดว้ย  
   6.1.1 บุคลากรในทอ้งถ่ินท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกบักิจกรรม 

    6.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกบั 
กิจกรรม 
   6.1.3 บุคลากรในสังกดัอ่ืน ๆ เช่น อาชีวศึกษา/ วิทยาลยั /มหาวทิยาลยั/ มหาวทิยาลยัราชภฏั 
 6.2 ข้อควรค ำนึง   
   -  กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
  -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะเติมเตม็ใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 
7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ 
  7.1 ผูท่ี้ไดค้ะแนนล าดบัท่ี  1 - 3      จากการแข่งขนัระดบัภาคไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนัใน 
ระดบัชาติ 

7.2 ในกรณีท่ีมีทีมผูช้นะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนั มากกวา่ 1 ทีม ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ี 
ตามล าดบัขอ้ของเกณฑก์ารใหค้ะแนน เช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนัใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ทีมใดได้
คะแนนขอ้ท่ี 2  มากกวา่ถือเป็นผูช้นะ ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนัใหดู้คะแนนในล าดบัถดัไป กรณีคะแนนเท่ากนั
ทุกขอ้ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก 

 



 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ และพลศึกษำ 
20. กำรแข่งขนัเต้นแอโรบิก 
 1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน  

1.1 นกัเรียนช่วงชั้น ชั้น ป.1-6  และไม่ก าหนดช่วงชั้น 
1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ และบกพร่องทางสติปัญญา 

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน     
               2.1 แข่งขนัประเภทประเภททีม ทีมละ 8 คน 
   2.2 แข่งขนัแยกประเภทความพิการ 

2.3 จ  านวนผูเ้ขา้แข่งขนัระดบัภาค 
2.3.1 ช่วงชั้น ป.1-6 

     นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม  
 2.3.2 ช่วงชั้น ไม่ก าหนดช่วงชั้น 

นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม       
   3. วธีิด ำเนินกำร  

 3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั ตั้งช่ือทีม พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 3 คน ล่วงหนา้ก่อนวนั
แข่งขนัอยา่งนอ้ย  10 วนั 

  3.2 ใหแ้ต่ละทีมท่ีเขา้แข่งขนัส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั  และช่ือครูผูฝึ้กสอน(รายช่ือตอ้งตรงกบั          
ขอ้1)   ต่อกรรมการตดัสินกิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนั จ  านวน 3 ชุด 

  3.3   ใชเ้วลาในการแข่งขนั 8-12 นาที 
  3.4   จบัสลากล าดบัท่ีการแสดงก่อน-หลงั พร้อมกบัรายงานตวัเขา้แข่งขนั 
  3.5   ผูเ้ขา้แข่งขนัแต่งกายสากลนิยม ความเหมาะสมกบัชุดการแสดง  
  4. เกณฑ์กำรให้คะแนน    คะแนนรวม   100  คะแนน   
  4.1  การแต่งกาย      20 คะแนน 
    4.1.1  เนน้การประหยดัและประยกุต ์   10 คะแนน 
    4.1.2  มีความสวยงามเหมาะสมกบัชุดการแสดง  10 คะแนน 
   4.2 ท่ากายบริหาร     60 คะแนน   
    (ประเภทบกพร่องทำงกำรได้ยนิ) 
    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 

 (ประเภทบกพร่องทำงสติปัญญำ)  
4.2.1 ความเขม้แขง็ของท่าทาง    10  คะแนน  
4.2.2 ความต่อเน่ืองของการเปล่ียนท่า     5  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  

   4.2.8 ความยากง่ายของท่า     5  คะแนน 
  4.3  ความเหมาะสมของระยะเวลาและขั้นตอน  20 คะแนน 
    4.3.1 การอบอุ่นร่างกาย       5 คะแนน 
    4.3.2 การออกก าลงักาย     10 คะแนน 
    4.3.3 การผอ่นคลาย       5 คะแนน 

5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
  คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 

   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
   ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
  กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นส้ินสุด 

6. คณะกรรมกำรกำรแข่งขัน  จ ำนวน 3-5 คน 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมกำร 
  6.1.1  บุคลากรในทอ้งถ่ินท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกบักิจกรรม 
  6.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกบั
กิจกรรม 
   6.1.3 บุคลากรในสังกดัอ่ืน ๆ เช่น อาชีวศึกษา/ วทิยาลยั /มหาวทิยาลยั/ มหาวทิยาลยัราชภฏั 

 6.2 ข้อควรค ำนึง   
   -  กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 



  -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะเติมเตม็ใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 
 

 6.3 สถำนทีใ่นกำรแข่งขัน   
  เวทีการแข่งขนัมีความเหมาะสม  ปลอดภยั  ผูช้มสามารถชมการแข่งขนัได ้

7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ  
               7.1 ทีมท่ีไดค้ะแนนสูงสุด 3 ล าดบัแรกจากการแข่งขนัระดบัภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนั 

ในระดบัชาติ 
7.2 ในกรณีท่ีมีทีมในล าดบัสูงสุดเกินกวา่ 3 ทีม ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ีตามล าดบัขอ้ของเกณฑก์าร

ใหค้ะแนน เช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนัใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ทีมใดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 2 มากกวา่ถือเป็น 
ผูช้นะแต่ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนั ให้ดูคะแนนในล าดบัถดัไป กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก 

 



 

21. กำรแข่งขนั เชียร์ลดีเดอร์ 
 1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน  

1.1 นกัเรียนช่วงชั้น ไม่ก าหนดระดบัชั้น   
1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ และบกพร่องทางการเห็น 

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน     
               2.1 แข่งขนัประเภททีม (จะเป็นชายหรือหญิงหรือผสมก็ได)้ 
    2.1.1 ทีมละ12 คน (นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ) 
    2.1.2 ทีมละ 10 คน (นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น) 
   2.2 แข่งขนัแยกประเภทความพิการ  

2.3 จ  านวนผูเ้ขา้แข่งขนัระดบัภาค 
2.3.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม  

    2.3.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
   3. วธีิด ำเนินกำร  

3.1 ส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนัพร้อมครูฝึกสอน ก่อนวนัแข่งขนัอยา่งนอ้ย 10  วนั ดงัน้ี 
 3.1.1 ประเภทบกพร่องทางการไดย้นิ รายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนัพร้อมครูฝึกสอน จ านวน 4 คน  
 3.1.2 ประเภทบกพร่องทางการเห็น รายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนัพร้อมครูฝึกสอน จ านวน 3 คน 

    3.2 ใหแ้ต่ละทีมท่ีเขา้แข่งขนัส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนัและช่ือครูผูฝึ้กสอน (รายช่ือตอ้งตรงกบั 
ขอ้3.1) ต่อกรรมการตดัสินกิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนั  จ  านวน 2  ชุด 

  3.3  เลือกเพลงอิสระ  ใชเ้วลาในการแข่งขนั 8-10  นาที (ประเภทบกพร่องทางการไดย้ิน) 
  3.4 เลือกเพลงอิสระ ใชเ้วลาในการแข่งขนั  6-10  นาที(ประเภทบกพร่องทางการเห็น) 
      3.5  ทีมผูเ้ขา้แข่งขนัส่งแผน่ซีดีเพลง  พร้อมรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนัในวนัรายงานตวั 
  3.6  การแต่งกายใหเ้หมาะสมกบัเพลง 
  4. เกณฑ์กำรให้คะแนน    คะแนนรวม   100  คะแนน   
  4.1  ความพร้อมเพรียง     30  คะแนน 
  4.2  ความสวยงาม     20  คะแนน 
  4.3  ท่วงท่าลีลา      20  คะแนน 
  4.4  ถูกตอ้งตามจงัหวะเพลง    20  คะแนน 
  4.5  การแต่งกายเหมาะสม    10  คะแนน 

5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
  คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 



   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
   ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
  กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นส้ินสุด 

6. คณะกรรมกำรกำรแข่งขัน  จ ำนวน 3-5 คน 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมกำร ประกอบดว้ย 

  6.1.1 บุคลากรในทอ้งถ่ินท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกบักิจกรรม 
  6.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกบั 
กิจกรรม 

  6.1.3 บุคลากรในสังกดัอ่ืน ๆ เช่น อาชีวศึกษา/ วทิยาลยั /มหาวทิยาลยั/ มหาวทิยาลยัราชภฏั 
 6.2 ข้อควรค ำนึง   
   -  กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
  -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะเติมเตม็ใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 

 6.3 สถำนทีใ่นกำรแข่งขัน   
 เวทีการแข่งขนัมีความเหมาะสม  ปลอดภยั  ผูช้มสามารถชมการแข่งขนัได ้
            7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ  
                7.1 ทีมท่ีไดค้ะแนนสูงสุด 3 ล าดบัแรกจากการแข่งขนัระดบัภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนั 

ในระดบัชาติ 
7.2 ในกรณีท่ีมีทีมในล าดบัสูงสุดเกินกวา่ 3 ทีม ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ีตามล าดบัขอ้ของเกณฑก์าร

ใหค้ะแนน เช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนัใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ทีมใดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 2 มากกวา่ถือเป็น 
ผูช้นะแต่ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนั ให้ดูคะแนนในล าดบัถดัไป กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก 

 



 

22. กำรแข่งขนัแอโรบิครถเขน็ 
 1.  คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน     

  1.1 นกัเรียนช่วงชั้น ไม่ก าหนดช่วงชั้น 
 1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย 

 2.  ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน       
  2.1  แข่งขนัเป็นทีม ๆ ละ 8 คน จะเป็นชายหรือหญิงหรือผสมก็ได ้ 

2.2  จ  านวนผูเ้ขา้แข่งขนัระดบัภาค 
 นกัเรียนช่วงชั้น ไม่ก าหนดช่วงชั้น          จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

3.  วธีิด ำเนินกำร 
  3.1  ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนัจะเป็นชายหรือหญิงหรือผสมก็ได ้พร้อมช่ือครูผูฝึ้กสอน 

ทีมละ 3 คน 
3.2    ใหแ้ต่ละทีมท่ีเขา้แข่งขนัส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนัและช่ือครูผูฝึ้กสอน (รายช่ือตอ้งตรงกบัขอ้ 

1) ต่อกรรมการตดัสินกิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนัพร้อมรายช่ือ จ านวน 2 ชุด 
  3.3    ใหแ้ต่ละทีมเตรียมอุปกรณ์และเพลงมาเอง 
  3.4    ใชเ้วลาในการแข่งขนั 8 – 12  นาที 
  3.5    จบัสลากล าดบัท่ีการแสดงก่อน-หลงั พร้อมกบัรายงานตวัเขา้แข่งขนั 
  3.6    ผูเ้ขา้แข่งขนัแต่งกายสากลนิยม ความเหมาะสมกบัชุดการแสดง  
  3.7    ติดป้ายช่ือ – สกุล  โรงเรียน  อ าเภอ  สพท.ของผูเ้ขา้แข่งขนัเขียนตวับรรจงชดัเจน   
          4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนนรวม   100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
  4.1  การแต่งกาย     20 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 ประโยชน์ท่ีไดรั้บ    20 คะแนน 
   4.3.1  ส่งเสริมการคล่องตวั  ความอ่อนตวั  ความกระฉบักระเฉ่ง   5    คะแนน 



   4.3.2  ท่าทางการเคล่ือนไหวไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายหรือบาดเจบ็      5   คะแนน 
   4.3.3  เป็นกิจกรรมเสรอมสร้างความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ        5   คะแนน 
   4.3.4  สามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้        5   คะแนน 
5. เกณฑ์กำรตัดสิน   

คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 
   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
   ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
6. คณะกรรมกำรตัดสิน  จ ำนวน  3  คน 
 6.1 คุณสมบัติของกรรมกำร ประกอบดว้ย  

6.1.1  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  6.1.2  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
  6.1.3  อ่ืนๆ  ตามความเหมาะสม 

6.2 ข้อควรค ำนึง   
   -  กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
  -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะเติมเต็มใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 
6.3 สถำนทีใ่นกำรแข่งขัน   

 เวทีการแข่งขนัมีความเหมาะสม  ปลอดภยั  ผูช้มสามารถชมการแข่งขนัได ้  
7.  กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ 
      7.1   ทีมท่ีไดค้ะแนนสูงสุด ล าดบัท่ี 1 จากการแข่งขนัระดบัภาคไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนั ในระดบัชาติ 
           7.2   ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนั มากกวา่ 1 คน ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ีตามล าดบัขอ้ 
ของเกณฑก์ารใหค้ะแนน เช่นมีผูไ้ดค้ะแนนท่ี 1 เท่ากนัใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ผูใ้ดไดค้ะแนน ขอ้ท่ี2 มากกวา่ถือเป็น 
ผูช้นะแต่ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนั  ใหดู้คะแนนในขอ้ถดัไป  กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้   ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก 

  



 

23.  กำรแข่งขนักจิกรรมเข้ำจังหวะ 
        1.  ระดับช้ันของผู้เข้ำแข่งขัน       

1.1 นกัเรียนช่วงชั้น ปฐมวยั  
1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา   

 2.  ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน    
   2.1  ประเภททีม ๆ ละ  8 คน จะเป็นชายหรือหญิงหรือผสมก็ได ้  
 2.2 จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนัระดบัภาค  

นกัเรียนช่วงชั้น ปฐมวยั          จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
3.  วธีิด ำเนินกำร 
 3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั ตั้งช่ือทีม พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 3 คน ล่วงหนา้ก่อน 

วนัแข่งขนัอยา่งนอ้ย  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.  เกณฑ์กำรให้คะแนน 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 
   4.3.3 การผอ่นคลาย       5 คะแนน 

5. เกณฑ์กำรตัดสิน   
คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 

   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
   ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

6.   คณะกรรมกำรตัดสิน  จ ำนวน  3  คน 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมกำร ประกอบดว้ย  

6.1.1  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   6.1.2  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
   6.1.3  อ่ืนๆ  ตามความเหมาะสม 

 6.2 ข้อควรค ำนึง   
   -  กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
  -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะเติมเตม็ใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 

6.3 สถำนทีใ่นกำรแข่งขัน   
   เวทีการแข่งขนัมีความเหมาะสม  ปลอดภยั  ผูช้มสามารถชมการแข่งขนัได ้  
 7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ 
  7.1 ผูท่ี้ไดค้ะแนนล าดบัท่ี 1- 3 จากการแข่งขนัระดบัภาคไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนัในระดบัชาติ 

 7.2 ในกรณีท่ีมีทีมผูช้นะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนั มากกวา่ 1 ทีม ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ี
ตามล าดบัขอ้ของเกณฑก์ารใหค้ะแนน เช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนัใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ทีมใดได้
คะแนนขอ้ท่ี 2 มากกวา่ถือเป็นผูช้นะ ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนัใหดู้คะแนนในล าดบัถดัไป กรณีคะแนนเท่ากนัทุก
ขอ้ใหใ้ช ้วธีิจบัฉลาก 
 



 

24. กำรแข่งขนัเต้นประกอบเพลงหำงเคร่ือง 
  1.ระดับช้ันของผู้เข้ำแข่งขัน 
   1.1 นกัเรียนช่วงชั้น ไม่ก าหนดช่วงชั้น       

  1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา และบกพร่องทางการเห็น 
2.ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
   2.1  แข่งขนัประเภททีม ทีมละ 8 คน     ( จะเป็นชายหรือหญิงหรือผสมก็ได)้ 

2.2  แข่งขนัแยกประเภทความพิการ    
2.3  จ  านวนผูเ้ขา้แข่งขนัระดบัภาค       

2.3.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม  
2.3.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

3.วธีิกำรด ำเนินกำร   
  3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั  ตั้งช่ือทีม  พร้อมรายช่ือครูฝึกสอน 3 คน  ล่วงหนา้

ก่อนวนัแข่งขนัอยา่งนอ้ย 10 วนั 
   3.2 ใหแ้ต่ละทีมท่ีเขา้แข่งขนัส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั และช่ือครูผูฝึ้กสอน (รายช่ือตอ้งตรงกบัขอ้ 1 
) ต่อกรรมการตดัสินกิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนัพร้อมรายช่ือ จ านวน 3 ชุด  
  3.3ใหแ้ต่ละทีมเตรียมอุปกรณ์และเพลงมาเอง 
  3.4ใชเ้วลาในการแข่งขนั  6-10  นาที 

4.เกณฑ์กำรให้คะแนน        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.เกณฑ์กำรตัดสิน 
   คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 
   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
   ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 



6.  คณะกรรมกำรตัดสิน  จ ำนวน  3  คน 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมกำร ประกอบดว้ย  

6.1.1  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   6.1.2  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
   6.1.3  อ่ืนๆ  ตามความเหมาะสม 

 6.2 ข้อควรค ำนึง   
   -  กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
  -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะเติมเตม็ใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 

6.3 สถำนทีใ่นกำรแข่งขัน   
  เวทีการแข่งขนัมีความเหมาะสม  ปลอดภยั  ผูช้มสามารถชมการแข่งขนัได ้  

  7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ 
                               - ผูท่ี้ไดค้ะแนนล าดบัท่ี1-3   จากการแข่งขนัระดบัภาคไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนัใน 
             ระดบัชาติ 
                              - ในกรณีท่ีมีทีมผูช้นะล าดบัสูงไดค้ะแนนเท่ากนั  มากกวา่  1 ทีม ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ี  
             ตามล าดบัขอ้ของเกณฑก์ารใหค้ะแนน  เช่น  มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี  1   เท่ากนั ใหดู้คะแนนในขอ้ท่ี 2   
             ทีมใดได ้คะแนนขอ้ท่ี 2 มากกวา่ถือวา่เป็นผูช้นะ ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนั ใหดู้คะแนนในล าดบัถดัไป 
              กรณีคะแนนเท่ากนั ทุกขอ้ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก 
 



 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี
 
25. กำรแข่งขนักำรสร้ำง Web Page 
  1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 
   1.1 นกัเรียนช่วงชั้น  ม.1-3  และ ม.4-6         
   1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น 
 2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน        
   2.1 แข่งขนัประเภทเด่ียว  
  2.2 แข่งขนัแยกช่วงชั้น         

2.3 จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนัระดบัภาค 
2.3.1 นกัเรียนช่วงชั้น ม.1-3   จ านวนโรงเรียนละ 1 คน  
2.3.2 นกัเรียนช่วงชั้น ม.4-6   จ านวนโรงเรียนละ 1 คน        

2.4  ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งเป็นคนตาบอดสนิทเท่านั้น กรณีสายตาเลือนรางตอ้งปิดตา 
3. วธีิด ำเนินกำร  
  3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 1 คน ล่วงหนา้ก่อนแข่งขนัอยา่ง
นอ้ย 10 วนั 
  3.2 ส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั และช่ือครูผูฝึ้กสอน ( รายช่ือตอ้งตรงกบัขอ้ 1 ) ต่อกรรมการตดัสิน
กิจกรรมก่อนเร่ิมแข่งขนั จ  านวน 3 ชุด 
  3.3 ผูเ้ขา้แข่งขนัใชเ้ทคนิคไดไ้ดต้ามความถนดั โดนเคร่ืองท่ีเตรียมไวใ้ห้จะมีซอฟตแ์วร์ติดตั้งไว้
ดงัน้ี 
   -  Window 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 ตาทิพย ์
   - ZoomText 9.1 
   - หากผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งการใชเ้ทคนิคท่ีนอกเหนือจากน้ีให้เตรียมแผน่โปรแกรม
มาติดตั้งเองในวนัแข่งขนั 



  3.4 ส่ือ ใชค้อมพิวเตอร์จดัเตรียมไวใ้ห้ 
  3.5 เวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนั   3   ชัว่โมง 
4. เกณฑ์กำรให้คะแนน         คะแนนรวม    100 คะแนน    โดยแบ่งเป็น 
  4.1 ความน่าสนใจและความสวยงาม  20 คะแนน 
  4.2 การจดัโครงสร้างและการใชง้าน  20 คะแนน 
  4.3 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์  30 คะแนน 
  4.4 เทคนิคและเทคโนโลยท่ีีใช ้               30 คะแนน 
5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
 คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 

   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
  ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

6. คณะกรรมกำรตัดสิน จ านวน 3 คน 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมกำร ประกอบดว้ย          

6.1.1 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 6.1.2 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
          6.1.3 ครูสอนคอมพิวเตอร์นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น 
6.2 ข้อควรค ำนึง 
               - กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 

7.กำรแข่งขันระดับชำต ิ
  7.1 ผูท่ี้ไดค้ะแนนล าดบัท่ี 1-3 จากการแข่งขนัระดบัภาคไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนัในระดบัชาติ 
  7.2 ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนัมากกวา่ 1 ทีม ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ีตามเกณฑ์
การใหค้ะแนน เช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนั ใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ผูใ้ดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 2 มากกวา่ถือ
เป็นผูช้นะ ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนัใหดู้คะแนนในล าดบัถดัไป กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ใหใ้ชว้ธีิการจบัฉลาก 

 



 

26. กำรแข่งขนักำรจัดสร้ำง Home  Page 

1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน  
1.1 นกัเรียนช่วง ม.1-3 และ ม. 4-6  
1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ และบกพร่องทางร่างกาย 

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน     
              2.1 แข่งขนัประเภทเด่ียว    
   2.2 แข่งขนัแยกประเภทความพิการและแยกช่วงชั้น 

2.3 จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนัระดบัภาค 
2.3.1 ช่วงชั้น ม.1-3    

นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย  จ านวนโรงเรียนละ 1 คน  
2.3.2 ช่วงชั้น ม.4-6    

- นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย  จ านวนโรงเรียนละ 1 คน        
- นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  จ านวนโรงเรียนละ 1 คน       

3. วธีิกำรด ำเนินกำร 
3.1  ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั ตั้งช่ือทีม  พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 1 คน ล่วงหนา้ก่อนวนั  

  แข่งขนัอยา่งนอ้ย  10 วนั 
      3.2 ใหแ้ต่ละทีมท่ีเขา้แข่งขนัส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั และช่ือครูผูฝึ้กสอน(รายช่ือตอ้งตรงกบั 

  ขอ้ 3.1)  ต่อกรรมการตดัสินกิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนั จ  านวน 2 ชุด 
      3.3  ผูเ้ขา้แข่งขนัใชเ้ทคนิคใดก็ไดต้ามความถนดั โดยเคร่ืองท่ีเตรียมไวใ้ห้จะมีซอฟตแ์วร์ติดตั้ง 

  ไวใ้หด้งัน้ี  
- Windows XP  
- EditPlus 3.0 
- Adobe Dreamweaver CS3  หรือ  Macromedia Dreamweaver 8 
- Adobe Flash CS3 หรือ Macromedia Flash 8 
- Adobe Photoshop CS 
- หรือใชโ้ปรแกรมท่ีเวอร์ชัน่สูงกวา่ได ้
- หากผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งการใชเ้ทคนิคท่ีนอกเหนือจากน้ีใหเ้ตรียมแผน่โปรแกรมมา    
  ติดตั้งเองในวนัแข่งขนั 

            3.4  รูปแบบการแข่งขนั  ผูเ้ขา้แข่งขนัใชรู้ปภาพและเน้ือหาท่ีคณะกรรมการเตรียมตามหวัขอ้ท่ี 
  ก าหนดโดยแจกใหใ้นวนัแข่งขนัเท่านั้น   



      3.5  ส่ือ  ใชค้อมพิวเตอร์ท่ีผูจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้ 
      3.6  เวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนั 3 ชัว่โมง 
  4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน   (จ  านวน  100  คะแนน) 
      4.1 ความน่าสนใจและความสวยงาม  20 คะแนน 
      4.2 การจดัโครงสร้างและการใชง้าน  20 คะแนน 
      4.3 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์  30 คะแนน 
               4.4 เทคนิคและเทคโนโลยท่ีีใช ้   30 คะแนน 
          5. เกณฑ์กำรตัดสิน 

 คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 
   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
  ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
          6 คณะกรรมกำรกำรแข่งขัน  ช่วงชั้นละ  3  คน  

6.1คุณสมบัติของคณะกรรมกำร ประกอบดว้ย 
   6.1.1  ครูท่ีมีความช านาญดา้นเทคโนโลยจีากโรงเรียนเฉพาะความพิการ  จ  านวน 1 คน 
   6.1.2  ครูท่ีมีความช านาญดา้นเทคโนโลยจีากศูนยก์ารศึกษาพิเศษ     จ  านวน 1 คน 
   6.1.3  ผูท่ี้มีความช านาญดา้นเทคโนโลยจีากหน่วยงานอ่ืนๆ          จ  านวน  1 คน 
  6.2 ข้อควรค ำนึง   
       -  กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
        -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะเติมเตม็ใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 
             6.3 สถำนที่ท ำกำรแข่งขัน 
        หอ้งคอมพิวเตอร์หรือสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสม 

7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ  
         7.1 ผูท่ี้ไดค้ะแนนล าดบัท่ี  1 - 3     จากการแข่งขนัระดบัภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนั 

ในระดบัชาติ 
  7.2 ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนัมากกวา่ 1 คน ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ีตามล าดบัขอ้ 

ของเกณฑก์ารใหค้ะแนน เช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนัใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ผูใ้ดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 2 
มากกวา่ถือเป็นผูช้นะแต่ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนั ใหดู้คะแนนในขอ้ถดัไป กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ใหใ้ชว้ธีิจบั
ฉลาก 

 



 

27. กำรแข่งขนักำรน ำเสนอด้วยโปรแกรม  Power  Point 
1. คุณสมบัตผู้ิเข้ำแข่งขัน 

1.1 นกัเรียนช่วงชั้น ม. 1-3  และ ม.4-6  
1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ และบกพร่องทางร่างกาย 

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน     
               2.1 แข่งขนัประเภทเด่ียว  

2.2 แข่งขนัแยกประเภทความพิการและแยกช่วงชั้น 
2.3 จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนัระดบัภาค 

2.3.1 ช่วงชั้น ม.1-3     
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  จ านวนโรงเรียนละ 1 คน  
- นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย  จ านวนโรงเรียนละ 1 คน       

2.3.2 ช่วงชั้น ม.4-6    
- นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย  จ านวนโรงเรียนละ 1 คน        

3. วธีิกำรด ำเนินกำร 
     3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 1 คน ล่วงหนา้ก่อนวนัแข่งขนั 
อยา่งนอ้ย  10 วนั 
      3.2 ใหส่้งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั  และช่ือครูผูฝึ้กสอน ( รายช่ือตอ้งตรงกบัขอ้ 3.1 )  ต่อกรรมการ 
ตดัสินกิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนั จ  านวน 2 ชุด 
  ประเภทบกพร่องทำงกำรได้ยนิ 

        3.3 การแข่งขนัใหใ้ชโ้ปรแกรม  Microsoft  PowerPoint  2007/2010 
             3.4 รูปแบบการแข่งขนั  ผูเ้ขา้แข่งขนัใชรู้ปภาพและเน้ือหาท่ีคณะกรรมการเตรียมตามหวัขอ้ท่ี 

 ก าหนดโดยแจกใหใ้นวนัแข่งขนัเท่านั้น    
              3.5 น าเสนอผา่น Power  Point  ระหวา่ง 6 – 8  สไลด ์  เร่ือง “พ่อของแผ่นดิน”  
 3.6  ส่ือ  ใชค้อมพิวเตอร์ท่ีผูจ้ดัเตรียมไวใ้ห้ 
        3.7  เวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนั  1.30  ชัว่โมง 
   ประเภทบกพร่องทำงร่ำงกำย 
                3.8  การแข่งขนัใหใ้ชโ้ปรแกรม  Microsoft  Power  Point  XP/2003 

3.9  รูปแบบการแข่งขนั  ผูเ้ขา้แข่งขนัใชรู้ปภาพและเน้ือหาท่ีคณะกรรมการเตรียมตามหวัขอ้ท่ี
ก าหนดเท่านั้นโดยน าเสนอผา่น Power  Point  ระหวา่ง 6 – 8  สไลด ์   

   - ระดบัชั้น ม. 1-3   เร่ือง “โรงเรียนของฉนั” 



   - ระดบัชั้น ม.4-6     เร่ือง “จงัหวดัของฉนั” 
 
  3.10  ส่ือ  ใชค้อมพิวเตอร์ท่ีผูจ้ดัเตรียมไวใ้ห้ 
  3.11  เวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนั  60  นาที 
  4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน   (จ  านวน  100  คะแนน) 
        4.1  ความน่าสนใจของเน้ือหา   20  คะแนน 
        4.2  การวางเน้ือหา    10  คะแนน 
        4.3  การเปล่ียน  Slide    10  คะแนน 
        4.4  การตั้งเวลาการเปล่ียน  Slide    10  คะแนน 
       4.5  การแทรกภาพเคล่ือนไหว   10 คะแนน 
       4.6  ความสวยงาม/สีสันของฉาก   10  คะแนน 
        4.7  การมีภาพประกอบท่ีมีความเหมาะสม  10  คะแนน 

4.8 ใชเ้ทคนิคการเปล่ียนตวัหนงัสือและภาพ 10  คะแนน 
  4.9 ความถูกตอ้งสมบูรณ์    10  คะแนน 
    5. เกณฑ์กำรตัดสิน 

 คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 
   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
  ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

    6. คณะกรรมกำรกำรแข่งขัน  ช่วงชั้นละ  3  คน  
     6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำร ประกอบดว้ย 
   6.1.1  ครูท่ีมีความช านาญดา้นเทคโนโลยจีากโรงเรียนเฉพาะความพิการ  จ  านวน 1 คน 
   6.1.2  ครูท่ีมีความช านาญดา้นเทคโนโลยจีากศูนยก์ารศึกษาพิเศษ     จ  านวน 1 คน 
   6.1.3  ผูท่ี้มีความช านาญดา้นเทคโนโลยจีากหน่วยงานอ่ืนๆ          จ  านวน  1 คน 
  6.2 ข้อควรค ำนึง   
       -  กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
        -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะเติมเตม็ใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 
        6.3 สถำนที่ท ำกำรแข่งขัน 

        หอ้งคอมพิวเตอร์หรือสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสม 
7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ  

   7.1 ผูท่ี้ไดค้ะแนนล าดบัท่ี  1 - 3     จากการแข่งขนัระดบัภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนั 



ในระดบัชาติ 
 
      7.2 ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนัมากกวา่ 1 คน ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ีตามล าดบัขอ้ 

ของเกณฑก์ารใหค้ะแนน เช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนัใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ผูใ้ดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 2 มากกวา่
ถือเป็นผูช้นะแต่ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนั ใหดู้คะแนนในขอ้ถดัไป กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก 

 



 

28. กำรแข่งขนั โปรแกรม Paint 
  1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน  

1.1 นกัเรียนช่วงชั้น ป. 1-6  ม.1-3 และ ม.4-6 
1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ บกพร่องทางร่างกาย และบกพร่องทางสติปัญญา 

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน     
               2.1 แข่งขนัประเภทเด่ียว 

2.2 แข่งขนัแยกประเภทความพิการและแยกช่วงชั้น 
2.3 จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนัระดบัภาค 

2.3.1 ช่วงชั้น ป.1-6      
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  จ านวนโรงเรียนละ 1 คน  

2.3.1 ช่วงชั้น ม.1-3     
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย  จ านวนโรงเรียนละ 1 คน  
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  จ านวนโรงเรียนละ 1 คน       

2.3.2 ช่วงชั้น ม.4-6    
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย  จ านวนโรงเรียนละ 1 คน   
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  จ านวนโรงเรียนละ 1 คน       

  3. วธีิกำรด ำเนินกำร 
      3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 1 คน ต่อ 1 ระดบัชั้นล่วงหนา้ก่อน 
วนัแข่งขนัอยา่งนอ้ย  10 วนั 

       3.2 ใหส่้งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนัและช่ือครูผูฝึ้กสอน (รายช่ือตอ้งตรงกบัขอ้1) ต่อกรรมการตดัสิน      
กิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนั จ  านวน 2 ชุด 

3.3 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย ใหน้กัเรียนวาดภาพตามหวัขอ้ท่ีก าหนด ดงัน้ี 
   -  ระดบัชั้น ม. 1-3  เร่ือง “โรงเรียนของฉนั” 
   -  ระดบัชั้น ม.4-6   บกพร่องทางร่างกาย เร่ือง “จงัหวดัของฉนั”  
       3.3 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิและบกพร่องทางสติปัญญา หวัขอ้ท่ีก าหนด ผลไม ้หรือ   
   ดอกไม ้ 
          3.4  ไม่ใหน้ าภาพวาด (Clip  art)  ท่ีมีในเคร่ืองคอมพิวเตอร์มาใชป้ระกอบผลงาน 
       3.5  ส่ือ ใชค้อมพิวเตอร์ท่ีผูจ้ดัเตรียมไวใ้ห้ 
       3.6  เวลาในการแข่งขนั  60  นาที 
 



 
 
  4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน   (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 
       4.5   ส่ือความหมายไดช้ดัเจนสอดคลอ้งกบัหวัเร่ือง 20  คะแนน 

     5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
 คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 

   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
  ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน  

6. คณะกรรมกำรกำรแข่งขัน  แยกประเภทความพิการและช่วงชั้น  รายการละ  3  คน  
     6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำร ประกอบดว้ย 
   6.1.1  ครูท่ีมีความช านาญดา้นเทคโนโลยจีากโรงเรียนเฉพาะความพิการ  จ  านวน 1 คน 
   6.1.2  ครูท่ีมีความช านาญดา้นเทคโนโลยจีากศูนยก์ารศึกษาพิเศษ     จ  านวน 1 คน 
   6.1.3  ผูท่ี้มีความช านาญดา้นเทคโนโลยจีากหน่วยงานอ่ืนๆ          จ  านวน  1 คน 
  6.2 ข้อควรค ำนึง   
       -  กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
        -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะเติมเตม็ใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 
        6.3 สถำนที่ท ำกำรแข่งขัน 

        หอ้งคอมพิวเตอร์หรือสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสม 
7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ  
    7.1 ผูท่ี้ไดค้ะแนนล าดบัท่ี  1 - 3     จากการแข่งขนัระดบัภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนั 
ในระดบัชาติ 

      7.2 ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนัมากกวา่ 1 คน ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ีตามล าดบัขอ้ 

ของเกณฑก์ารใหค้ะแนน เช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนัใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ผูใ้ดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 2 
มากกวา่ถือเป็นผูช้นะแต่ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนั ใหดู้คะแนนในขอ้ถดัไป กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ใหใ้ชว้ธีิจบั
ฉลาก 

 



29. กำรแข่งขนักำรประดษิฐ์ของใช้จำกวสัดุเหลอืใช้ 
 1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 
  1.1 นกัเรียนช่วงชั้น ป. 1-6 ม.1-3 และ ม.4-6  

  1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ บกพร่องทางร่างกาย  บกพร่องทางสติปัญญา  และ
บกพร่องทางการเห็น            
2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
  2.1 แข่งขนัประเภทเป็นทีม ทีมละ 3 คน 

2.2 แข่งขนัแยกประเภทความพิการและแยกช่วงชั้น  
2.3 จ  านวนผูเ้ขา้แข่งขนัในระดบัภาค       

2.3.1 ช่วงชั้น ป.1-6  
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
 

2.3.2 ช่วงชั้น ม.1-3  
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

   2.3.3  ช่วงชั้น ม.4-6  
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

2.3.4 ช่วงชั้น ไม่ก าหนดช่วงชั้น 
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

3. วธีิด ำเนินกำรแข่งขัน 
 3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั ตั้งช่ือทีม พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 1 คน ล่วงหนา้ก่อนวนั
แข่งขนัอยา่งนอ้ย 10 วนั 
 3.2 ใหแ้ต่ละทีมท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนัและช่ือครูผูฝึ้กสอน ( รายช่ือตอ้งตรง
กบัขอ้ 1 ) ต่อกรรมการตดัสินกิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนัพร้อมรายช่ือ จ านวน 2 ชุด 
   3.3 การเตรียมวสัดุ/อุปกรณ์ 
  3.3.1 วสัดุท่ีใชใ้นการปฏิบติังานใหผู้แ้ข่งขนัจดัเตรียมมาใหพ้ร้อม 
  3.3.2 ไม่อนุญาตใหผู้เ้ขา้แข่งขนั เจาะ ตดั ตกแต่งวสัดุท่ีจะน ามาใชป้ระดิษฐก่์อนการ
แข่งขนั 
  3.3.3 ประดิษฐข์องใชจ้ากเศษวสัดุเหลือใชไ้ม่จ  ากดัชนิด รูปแบบอิสระ 
               3.3.4 ประดิษฐง์านเป็นของใช้ 



  3.3.5 ใหแ้สดงราคาทุนและราคาจ าหน่ายไวท่ี้โตะ๊แข่งขนั 
  3.3.6 ส่งใบงานแสดงขั้นตอนการปฏิบติั 
   3.4 ติดป้ายช่ือ-สกุล โรงเรียน อ าเภอ  ของผูเ้ขา้แข่งขนั  เขียนตวับรรจงชดัเจน 
และจดัแสดงผลงานในท่ีท่ีเตรียมไว ้
                3.5 เวลาท่ีใช่ในการแข่งขนั    3      ชัว่โมง 
4. เกณฑ์กำรให้คะแนน  100 คะแนน 

4.1 การเตรียมงาน                                                            20    คะแนน                              
  4.1.1 การเตรียมวสัดุอุปกรณ์                                           10  คะแนน 

4.1.2 การวางแผนการท างานล่วงหนา้                             10  คะแนน                                      
  - มีใบงานแสดงการปฏิบติั                                  5   คะแนน   

- 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                               
4.3.3ประโยชน์การใชง้าน         10 คะแนน                 
4.3.4 ผลงานถูกตอ้งตามขั้นตอนในใบงาน               5   คะแนน 

5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
 คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 

   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
  ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน  
 
 
 
 



6. คณะกรรมกำรตัดสิน   แยกประเภทความพิการ และแยกช่วงชั้น รายการละ 3 คน 
     6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำร ประกอบดว้ย 
   6.1.1  ครูท่ีมีความช านาญกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ โรงเรียนเฉพาะความพิการ   
          จ านวน 1 คน 
   6.1.2  ครูท่ีมีความช านาญจากวทิยาลยัอาชีวศึกษา/วทิยาลยัสารพดัช่าง   จ  านวน 1 คน 
   6.1.3  ผูท่ี้มีความช านาญดา้นเทคโนโลยจีากหน่วยงานอ่ืนๆ        จ  านวน 1 คน 
  6.2 ข้อควรค ำนึง   
       -  กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
        -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะเติมเตม็ใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 

7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ 
 7.1 ผูท่ี้ไดค้ะแนนล าดบัท่ี 1-3 จากการแข่งขนัระดบัภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนัใน 
ระดบัชาติ 
 7.2 ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนัมากกวา่ 1 ทีม ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ีตามเกณฑ์
การใหค้ะแนน เช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนั ใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ผูใ้ดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 2 มากกวา่ถือ
เป็นผูช้นะ ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนัใหดู้คะแนนในล าดบัถดัไป กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ใหใ้ชว้ธีิการจบัฉลาก 

 



 

30. กำรแข่งขนังำนออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ 
  1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน  

1.1 นกัเรียนช่วงชั้น ม.4-6  
1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน     
               2.1 แข่งขนัประเภททีม  ทีมละ3 คน   

2.2  จ  านวนผูเ้ขา้แข่งขนัในระดบัภาค       
นกัเรียนช่วงชั้น ม.4-6     จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

3. วธีิกำรด ำเนินกำร 
  3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั ตั้งช่ือทีม พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 1 คน ต่อ 1 ช่วงชั้น                  
ล่วงหนา้ก่อนวนัแข่งขนัอยา่งนอ้ย  10 วนั 

3.2 ใหแ้ต่ละทีมท่ีเขา้แข่งขนัส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนัและช่ือครูผูฝึ้กสอน  
(รายช่ือตอ้งตรงกบัขอ้1)  ต่อกรรมการตดัสินกิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนั จ  านวน 2 ชุด 

3.3 การเตรียมวสัดุ / อุปกรณ์   
3.3.1 เตรียมวสัดุ/อุปกรณ์ในการออกแบบและประดิษฐบ์รรจุภณัฑ์ ตามหวัขอ้ท่ีก าหนด

ในการแข่งขนั 
   3.3.2 ใหใ้ชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือท่ีเตรียมมาเอง 

3.4  ติดป้ายช่ือ – สกุล  โรงเรียน  สังกดั  ของผูเ้ขา้แข่งขนั  เขียนตวับรรจงชดัเจน  และจดัแสดงผลงานในท่ี 
ท่ีเตรียมไว ้

               3.5   เวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนั  3   ชัว่โมง 
  4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน   (จ  านวน  100  คะแนน) 

4.1 การเตรียมงาน       20   คะแนน 
   4.1.1  การเตรียมวสัดุอุปกรณ์   10    คะแนน 

4.1.2  การวางแผนการท างานล่วงหนา้  10    คะแนน 
           -  มีใบงานแสดงขั้นตอนการปฏิบติั              5    คะแนน 
             -  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  ความคิดสร้างสรรคเ์หมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์ 15    คะแนน 
4.3.3  ประโยชน์การใชง้าน   10    คะแนน 
4.3.4  ผลงานถูกตอ้งตามขั้นตอนในใบงาน      5    คะแนน 

5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี  

   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
   ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน  

6. คณะกรรมกำรกำรแข่งขัน  จ านวน  3  คน  
     6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำร  ประกอบดว้ย 
   6.1.1  ครูท่ีมีความช านาญกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ โรงเรียนเฉพาะความพิการ   
   6.1.2  ครูท่ีมีความช านาญเฉพาะทางจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 
  6.2 ข้อควรค ำนึง   
      -  กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
        -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะเติมเตม็ใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 
        6.3 สถำนที่ท ำกำรแข่งขัน 

      เวทีท่ีสามารถใหผู้ช้มเขา้ชมได ้
7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ   

7.1 ผูท่ี้ไดค้ะแนนล าดบัท่ี  1 - 3     จากการแข่งขนัระดบัภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนั 
ในระดบัชาติ 

   7.2 ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนัมากกวา่ 1 คน ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ีตามล าดบัขอ้ 

ของเกณฑก์ารใหค้ะแนน เช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนัใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ผูใ้ดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 2 
มากกวา่ถือเป็นผูช้นะแต่ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนั ใหดู้คะแนนในขอ้ถดัไป กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ใหใ้ชว้ธีิจบั
ฉลาก 

 



 

31. กำรแข่งขนักำรท ำน ำ้พริกประจ ำภำค ( เคร่ืองเคยีง)  
 1. คุณสมบัตผู้ิเข้ำแข่งขัน 
  1.1 นกัเรียนช่วงชั้น ม.1-3  ม. 4-6 และไม่ก าหนดช่วงชั้น        

1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ บกพร่องทางร่างกาย บกพร่องทางสติปัญญา 
             และบกพร่องทางการเห็น  

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
  2.1 แข่งขนัประเภททีม ทีมละ 3 คน 

 2.2 แข่งขนัแยกประเภทความพิการและแยกช่วงชั้น           
2.3 จ  านวนผูเ้ขา้แข่งขนัในระดบัภาค     

2.3.1 ช่วงชั้น ม.1-3  
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

2.3.2 ช่วงชั้น ม.4-6 
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

2.3.3 ช่วงชั้น ไม่ก าหนดช่วงชั้น 
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

3. วธีิด ำเนินกำรและรำยระเอียดหลกัเกณฑ์กำรแข่งขัน 
 3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั ตั้งช่ือทีม พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 2 คน ล่วงหนา้ก่อนวนั
แข่งขนัอยา่งนอ้ย 10 วนั 
 3.2 ใหแ้ต่ละทีมท่ีเขา้แข่งขนัส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั และช่ือครูผูฝึ้กสอน (รายช่ือตอ้งตรงกบั 
ขอ้ 3.1) ต่อกรรมการตดัสินกิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนัพร้อมรายช่ือ   จ  านวน 3 ชุด 
 3.3 จดัการท าน ้าพริกสด (ก าหนดชนิดของน ้าพริกใหเ้หมือนกนั) 
 3.4 ใหผู้เ้ขา้แข่งขนัเตรียมอุปกรณ์และเคร่ืองปรุงทุกอยา่งมาเอง 
 3.5 จดัท าแผน่พบัและวธีิการท าอาหาร 
 3.6 ปฏิบติัในเวลาทุกขั้นตอน 
 3.7 อุปกรณ์ท่ีคณะกรรมการจดัให ้ไดแ้ก่ โตะ๊วางผลงานนกัเรียน 
 3.8 ตกแต่งผลงานจดัโชว ์  1 ชุด   และส าหรับกรรมการ 1 ชุด 
 3.9 ติดป้ายช่ือ-สกุล โรงเรียน อ าเภอ จงัหวดั ของผูเ้ขา้แข่งขนั เขียนตวับรรจงใหช้ดัเจน และจดั



แสดงผลงานในท่ีท่ีเตรียมไว ้
 3.10 ใชเ้วลาในการปฏิบติังาน 3 ชัว่โมง 
4. เกณฑ์กำรให้คะแนน  คะแนนรวม 100 คะแนน  โดยแบ่งเป็น 
 4.1 การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้งเหมาะสม   10 คะแนน 
 4.2 ปฏิบติังานไดถู้กตอ้งตามขั้นตอน    10 คะแนน                   
  4.3 ความร่วมมือการท างานในหมู่คณะ    10 คะแนน                  

4.4 รสชาติอาหาร      20 คะแนน                 
4.5 การจดัอาหาร      20 คะแนน                         

- ความเหมาะสม      5 คะแนน   
- ความสวยงาม      5 คะแนน   
- 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 

5.เกณฑ์กำรตัดสิน 
คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี  

   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
   ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน  
 6. คณะกรรมกำรกำรแข่งขัน จ ำนวน 3 คน 

6.1 คุณสมบัติของกรรมกำร 
  6.1.1  ครูท่ีมีความช านาญกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ โรงเรียนเฉพาะความพิการ   

   จ  านวน 1 คน 
   6.1.2  ครูท่ีมีความช านาญจากวทิยาลยัอาชีวศึกษา/วทิยาลยัสารพดัช่าง   จ  านวน 1 คน 
   6.1.3  ผูท่ี้มีความช านาญดา้นเทคโนโลยจีากหน่วยงานอ่ืนๆ             จ  านวน 1 คน 
  6.2 ข้อควรค ำนึง   
       -  กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
       -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะเติมเตม็ใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 
        6.3 สถำนที่ท ำกำรแข่งขัน 

      สถานท่ีท่ีสามารถใหผู้ช้มเขา้ชมได ้



 
 
             7.กำรแข่งขันระดับชำติ 

7.1 ผูท่ี้ไดค้ะแนนล าดบัท่ี 1-3 จากการแข่งขนัระดบัภาคใตเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนัใน 
ระดบัชาติ 
 7.2 ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนัมากกวา่ 1 ทีม ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ีตามเกณฑ์
การใหค้ะแนน เช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนั ใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ผูใ้ดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 2 มากกวา่ถือ
เป็นผูช้นะ ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนัใหดู้คะแนนในล าดบัถดัไป กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ใหใ้ชว้ธีิการจบัฉลาก 

 



 

32. กำรแข่งขนักำรท ำอำหำรคำว (ส้มต ำ) 
 1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน  

1.1 นกัเรียนช่วงชั้น ม.1-3  ม.4-6 และไม่ก าหนดช่วงชั้น  
1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ บกพร่องทางร่างกาย บกพร่องทางสติปัญญา และ

บกพร่องทางการเห็น 
2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน     

       2.1 แข่งขนัประเภททีม ทีมละ 3 คน 
 2.2 แข่งขนัแยกประเภทความพิการและแยกช่วงชั้น           

2.3 จ  านวนผูเ้ขา้แข่งขนัในระดบัภาค     
2.3.1 ช่วงชั้น ม.1-3  

นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

2.3.2 ช่วงชั้น ม.4-6 
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

2.3.3 ช่วงชั้น ไม่ก าหนดช่วงชั้น 
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

3. วธีิกำรด ำเนินกำร  
      3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั  ตั้งช่ือทีม พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 2  คน ล่วงหนา้ก่อนวนั  
แข่งขนัอยา่งนอ้ย  10 วนั 
      3.2 ใหแ้ต่ละทีมท่ีเขา้แข่งขนัส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั และช่ือครูผูฝึ้กสอน (รายช่ือตอ้งตรงกบั               
ขอ้1)  ต่อกรรมการตดัสินกิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนั จ  านวน 3 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  โรงเรียน  สังกดั ของผูเ้ขา้แข่งขนั  เขียนตวับรรจงชดัเจน และจดั 

แสดงผลงานในท่ีท่ีเตรียมไว ้



        3.9 ใชเ้วลาในการปฏิบติังาน  3 ชัว่โมง  
  4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน   (จ  านวน  100  คะแนน) 

     4.1  การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ไดถู้กตอ้งเหมาะสม    10 คะแนน 
     4.2  ปฏิบติังานไดถู้กตอ้งตามขั้นตอน    10 คะแนน 
     4.3  ความร่วมมือในการท างานในหมู่คณะ    10 คะแนน 
     4.4  รสชาติอาหาร      20 คะแนน  
     4.5  การจดัอาหาร       
  -  ความเหมาะสม     5 คะแนน 
  -  ความสวยงาม      5 คะแนน 
  -  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 

     5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี  

   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
   ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน  
  การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 

   
     6. คณะกรรมกำรกำรแข่งขัน  แยกประเภทความพิการและแยกช่วงชั้น รายการละ  3  คน  
    6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำร ประกอบดว้ย 
    6.1.1  ครูท่ีมีความช านาญกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ โรงเรียนเฉพาะความพิการ   
           จ านวน 1 คน 
    6.1.2  ครูท่ีมีความช านาญจากวทิยาลยัอาชีวศึกษา/วทิยาลยัสารพดัช่าง     
           จ านวน 1 คน 
    6.1.3  ผูท่ี้มีความช านาญดา้นเทคโนโลยจีากหน่วยงานอ่ืนๆ      จ านวน 1 คน 
  6.2 ข้อควรค ำนึง   
       -  กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
        -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะเติมเตม็ใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 



        6.3 สถำนที่ท ำกำรแข่งขัน 
      สถานท่ีท่ีสามารถใหผู้ช้มเขา้ชมได ้

7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ  
     7.1 ผูท่ี้ไดค้ะแนนล าดบัท่ี  1 - 3     จากการแข่งขนัระดบัภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนั 
ในระดบัชาติ 

       7.2 ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนัมากกวา่ 1 คน ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ีตามล าดบัขอ้ 

ของเกณฑก์ารใหค้ะแนน เช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนัใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ผูใ้ดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 2 
มากกวา่ถือเป็นผูช้นะแต่ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนั ใหดู้คะแนนในขอ้ถดัไป กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ใหใ้ชว้ธีิจบั
ฉลาก 

 



 

33. กำรแข่งขนักำรแกะสลกัผัก – ผลไม้ 
 1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน  

1.1 นกัเรียนช่วงชั้น ม.1-3 และ ม.4-6  
1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ บกพร่องทางร่างกาย และบกพร่องทางการเห็น 

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน     
       2.1 แข่งขนัประเภททีม ทีมละ 3 คน 
 2.2 แข่งขนัแยกประเภทความพิการและแยกช่วงชั้น           

2.3 จ  านวนผูเ้ขา้แข่งขนัในระดบัภาค     
2.3.1 ช่วงชั้น ม.1-3  

นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

2.3.2 ช่วงชั้น ม.4-6 
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

 
 3. วธีิกำรด ำเนินกำร 

      3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั  ตั้งช่ือทีม พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 2 คน ล่วงหนา้ก่อนวนั  
แข่งขนัอยา่งนอ้ย  10 วนั  
      3.2 ใหแ้ต่ละทีมท่ีเขา้แข่งขนัส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั และช่ือครูผูฝึ้กสอน (รายช่ือตอ้งตรงกบั               

       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  
       3.9 ใชผ้ลไม ้ไดแ้ก่ แตงโม ฟักทอง แครอท หวัไชเทา้ มะละกอ 
                3.10 เส้นผา่ศูนยก์ลางของภาชนะ ไม่เกิน 50 เซนติเมตร 



  4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน   (จ  านวน  100  คะแนน) 
      4.1 การเตรียมวสัดุและเคร่ืองมือถูกตอ้งตามท่ีก าหนด   5   คะแนน 
      4.2 ปฏิบติัถูกตอ้งตามขั้นตอน    15   คะแนน 
      4.3 รูปทรงเหมาะสม     15   คะแนน 
      4.4 ความประณีต เรียบร้อย สวยงาม   20   คะแนน 
      4.5 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์   15  คะแนน 
      4.6 ความประหยดั     10  คะแนน 
      4.7 การจดัเก็บท าความสะอาด    10  คะแนน 
      4.8 เสร็จทนัเวลา     10  คะแนน 
     5. เกณฑ์กำรตัดสิน 

คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี  
   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
   ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน  
  การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 
 
 

     6. คณะกรรมกำรกำรแข่งขัน  แยกประเภทความพิการและแยกช่วงชั้น รายการละ  3  คน  
     6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำร ประกอบดว้ย 
   6.1.1  ครูท่ีมีความช านาญกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ โรงเรียนเฉพาะความพิการ   
              จ  านวน 1 คน 
   6.1.2  ครูท่ีมีความช านาญจากวทิยาลยัอาชีวศึกษา/วทิยาลยัสารพดัช่าง   จ  านวน 1 คน 
   6.1.3  ผูท่ี้มีความช านาญดา้นเทคโนโลยจีากหน่วยงานอ่ืนๆ          จ  านวน 1 คน 
  6.2 ข้อควรค ำนึง   
       -  กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
        -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะเติมเตม็ใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 
        6.3 สถำนที่ท ำกำรแข่งขัน 

      สถานท่ีท่ีสามารถใหผู้ช้มเขา้ชมได ้
7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ  
    7.1 ผูท่ี้ไดค้ะแนนล าดบัท่ี  1 - 3     จากการแข่งขนัระดบัภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนั 
ในระดบัชาติ  



      7.2 ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนัมากกวา่ 1 คน ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ีตามล าดบัขอ้ 

ของเกณฑก์ารใหค้ะแนน เช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนัใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ผูใ้ดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 2 
มากกวา่ถือเป็นผูช้นะแต่ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนั ใหดู้คะแนนในขอ้ถดัไป กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ใหใ้ชว้ธีิจบั
ฉลาก 

 



 

34. กำรแข่งขนักำรร้อยมำลยัสองชำย 
 1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน  

1.1 นกัเรียนช่วงชั้น ม.1-3 และ ม.4-6  
1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ บกพร่องทางร่างกาย และบกพร่องทางสติปัญญา 

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน     
       2.1 แข่งขนัประเภททีม ทีมละ 3 คน 
 2.2 แข่งขนัแยกประเภทความพิการและแยกช่วงชั้น           

2.3 จ  านวนผูเ้ขา้แข่งขนัในระดบัภาค     
2.3.1 ช่วงชั้น ม.1-3  

นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
 

2.3.2 ช่วงชั้น ม.4-6 
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

3. วธีิกำรด ำเนินกำร  
      3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั  ตั้งช่ือทีม พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 2  คน ล่วงหนา้ก่อนวนั  
แข่งขนัอยา่งนอ้ย 10 วนั  

        3.2 ใหส่้งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั  และช่ือครูผูฝึ้กสอน (รายช่ือตอ้งตรงกบัขอ้ 1) ต่อกรรมการ 
ตดัสินกิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนั จ  านวน 2 ชุด 

                3.3 ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งจดัเตรียมวสัดุ  อุปกรณ์ส าหรับการร้อยมาลยัดอกไมส้ดมาเอง  เตรียมให ้ 
พร้อมก่อนการแข่งขนั  

3.3.1 ร้อยมาลยัดอกไมส้ดเป็นมาลยัสองชาย ความยาวระหวา่ง 14-15 น้ิว  ไม่รวมโบว ์  
(โบวส์ามารถเตรียมล่วงหนา้ได)้ 

3.2.2  ตวัมาลยัและส่วนประกอบของตวัมาลยัตอ้งท าดว้ยดอกไมส้ดและวสัดุธรรมชาติ
เท่านั้น  

       3.4  ใชด้อกไมส้ดตามความเหมาะสม  ไม่จ  ากดัรูปแบบในการท า 
        3.5  วสัดุทุกชนิดให้น ามาจดั  ตกแต่งในวนัแข่งขนั  ใชว้สัดุธรรมชาติ  ไม่อนุญาตให้ตดัตกแต่งกลีบ 



หรือส่วนประกอบอ่ืน ๆ มาก่อนการแข่งขนั  ยกเวน้ดอกรักหรือดอกพุด 
       3.6  ไม่ใชโ้ฟม  พลาสติก  เส้นลวดเป็นองคป์ระกอบ 
       3.7  น าผลงานท่ีส าเร็จบรรจุลงในถุงพลาสติก  ติดป้ายช่ือ – สกุล  โรงเรียน สังกดั  

ของผูเ้ขา้แข่งขนั  เขียนตวับรรจงชดัเจน  แลว้น าไปจดัแสดงผลงานในท่ีท่ีจดัเตรียมไว ้
                 3.8  ใชเ้วลาปฏิบติังานภายใน  3  ชัว่โมง 
  4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน   (จ  านวน  100  คะแนน) 

     4.1 ความพร้อมในการจดัเตรียมวสัดุ เคร่ืองมือ  10   คะแนน 
     4.2 ปฏิบติังานไดถู้กตอ้งตามขั้นตอน   10   คะแนน 
     4.3 ความประหยดั     10   คะแนน 
     4.4 สีสัน รูปทรงสวยงาม    10   คะแนน 
     4.5 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์   20  คะแนน 
     4.6 ผลงานประณีต สวยงาม เรียบร้อย   20   คะแนน 
     4.7 การท าความสะอาดสถานท่ี    10   คะแนน 
     4.8 เสร็จทนัเวลา     10   คะแนน 
 
     5. เกณฑ์กำรตัดสิน 

คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี  
   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
   ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน  
  การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 

     6. คณะกรรมกำรกำรแข่งขัน  แยกประเภทความพิการและแยกช่วงชั้น  รายการละ  3  คน  
     6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำร ประกอบดว้ย 
   6.1.1  ครูท่ีมีความช านาญกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ โรงเรียนเฉพาะความพิการ   
                           จ  านวน 1 คน 
   6.1.2  ครูท่ีมีความช านาญจากวทิยาลยัอาชีวศึกษา/วทิยาลยัสารพดัช่าง   จ  านวน 1 คน 
   6.1.3  ผูท่ี้มีความช านาญดา้นเทคโนโลยจีากหน่วยงานอ่ืนๆ          จ  านวน 1 คน 
  6.2 ข้อควรค ำนึง   
       -  กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
        -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะเติมเตม็ใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 
       6.3 สถำนที่ท ำกำรแข่งขัน 



      สถานท่ีท่ีสามารถใหผู้ช้มเขา้ชมได ้
 

7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ  
    7.1 ผูท่ี้ไดค้ะแนนล าดบัท่ี  1 - 3     จากการแข่งขนัระดบัภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนั 
ในระดบัชาติ 

      7.2 ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนัมากกวา่ 1 คน ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ีตามล าดบัขอ้ 

ของเกณฑก์ารใหค้ะแนน เช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนัใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ผูใ้ดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 2 
มากกวา่ถือเป็นผูช้นะแต่ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนั ใหดู้คะแนนในขอ้ถดัไป กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ใหใ้ชว้ธีิจบั
ฉลาก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

35.  กำรแข่งขนักำรจัดดอกไม้สด (ทรงสูง) 
 1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน  

1.1 นกัเรียนช่วงชั้น ไม่ก าหนดช่วงชั้น  
1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ และบกพร่องทางร่างกาย 

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน     
        2.1 แข่งขนัประเภททีม ทีมละ 2 คน 
 2.2 แข่งขนัแยกประเภทความพิการ            

2.3 จ  านวนผูเ้ขา้แข่งขนัในระดบัภาค     
2.3.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
2.3.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

3. วธีิกำรด ำเนินกำร  
      3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั  ตั้งช่ือทีม พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 1 คน ล่วงหนา้ก่อนวนั  
แข่งขนัอยา่งนอ้ย 10 วนั 

        3.2 ใหส่้งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั  และช่ือครูผูฝึ้กสอน (รายช่ือตอ้งตรงกบัขอ้ 1) ต่อกรรมการ 
ตดัสินกิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนั จ  านวน 2 ชุด 
      3.3 ใหผู้เ้ขา้แข่งขนัจดัดอกไมส้ด (ทรงสูง)  แลว้น าผลงานท่ีส าเร็จน าเสนอผลงานต่อกรรมการ 
ตดัสิน 

                3.4  ส่ือ-อุปกรณ์ 
-  วสัดุท่ีใชใ้นการแข่งขนัอ่ืนๆ ดอกไม ้ใหผู้แ้ข่งขนัจดัหาเอง แจกนัใหใ้ชข้นาดความสู 

ไม่เกิน 50 เซนติเมตร 
-  ดอกไม ้ใบไมแ้ละวสัดุ ใชต้ามความเหมาะสม  

                3.5 ใหจ้ดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังานมาใหพ้ร้อมก่อนการแข่งขนั 
                3.6 ไม่อนุญาตให ้ ตกแต่งอุปกรณ์เสริมมาก่อนท่ีจะท าการแข่งขนั  
                3.7 เวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนั 3 ชัว่โมง 
  4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน   (จ  านวน  100  คะแนน) 

       4.1 ความพร้อมในการจดัเตรียมวสัดุ เคร่ืองมือ  10   คะแนน 
       4.2 ปฏิบติังานไดถู้กตอ้งตามขั้นตอน   10   คะแนน 
       4.3 ความประหยดั     10   คะแนน 
       4.4 สีสัน รูปทรง สัดส่วน สวยงาม   20   คะแนน 
       4.5 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์   10   คะแนน 



       4.6 ผลงานประณีต สวยงาม เรียบร้อย   20   คะแนน 
       4.7 การท าความสะอาดสถานท่ี   10   คะแนน 
       4.8 เสร็จทนัเวลา     10   คะแนน 

          5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี  

   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
   ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน  
  การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 

     6. คณะกรรมกำรกำรแข่งขัน  แยกประเภทความพิการ รายการละ  3  คน  
     6.1 คุณสมบัติของคณะกรรมกำร ประกอบดว้ย 
   6.1.1  ครูท่ีมีความช านาญกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ โรงเรียนเฉพาะความพิการ   
              จ  านวน 1 คน 
   6.1.2  ครูท่ีมีความช านาญจากวทิยาลยัอาชีวศึกษา/วทิยาลยัสารพดัช่าง   จ  านวน 1 คน 
   6.1.3  ผูท่ี้มีความช านาญกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ จากหน่วยงานอ่ืนๆ   จ  านวน 1 คน 

  6.2ข้อควรค ำนึง   
       -  กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
       -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะเติมเตม็ใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 
        6.3 สถำนที่ท ำกำรแข่งขัน 

      สถานท่ีท่ีสามารถใหผู้ช้มเขา้ชมได ้
7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ  
    7.1 ผูท่ี้ไดค้ะแนนล าดบัท่ี  1 - 3     จากการแข่งขนัระดบัภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนั 
ในระดบัชาติ  

      7.2 ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนัมากกวา่ 1 คน ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ีตามล าดบัขอ้ 

ของเกณฑก์ารใหค้ะแนน เช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนัใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ผูใ้ดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 2 
มากกวา่ถือเป็นผูช้นะแต่ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนั ใหดู้คะแนนในขอ้ถดัไป กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ใหใ้ชว้ธีิจบั
ฉลาก 

 



 

36.  กำรจัดสวนถำดแบบแห้ง 
 1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน  

1.1 นกัเรียนช่งชั้นชั้น ไม่ก าหนดช่วงชั้น  
1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน     
     2.1 แข่งขนัประเภททีม 3 คน  

2.2 จ  านวนผูเ้ขา้แข่งขนัในระดบัภาค     
นกัเรียนช่วงชั้น ไม่ก าหนดช่วงชั้น  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

3. วธีิกำรด ำเนินกำร  
     3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 2 คน ล่วงหนา้ก่อนวนัแข่งขนั   
อยา่งนอ้ย 10 วนั  
     3.2 ใหส่้งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั  และช่ือครูผูฝึ้กสอน (รายช่ือตอ้งตรงกบัขอ้ 1 ) ต่อกรรมการ 
ตดัสินกิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนั จ านวน 2 ชุด 

      3.3  ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งพร้อมในสถานท่ีแข่งขนัก่อนการแข่งขนัไม่นอ้ยกวา่  10  นาที 
      3.4  ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งเตรียมวสัดุอุปกรณ์ 
   1)  อุปกรณ์การเขียนแบบ  1  ชุด 
   2)  พนัธ์ุไม ้ วสัดุประกอบ 
   3)  ภาชนะท่ีใช ้
   4)  อุปกรณ์ฉีดน ้า 

3.5 ใหผู้เ้ขา้แข่งขนัเขียนแบบการจดัสวนให้เสร็จก่อนลงมือจดั  โดยกรรมการจะจดัเตรียม                                    
กระดาษเขียนแบบไวใ้หทุ้กทีม 

3.6 ลกัษณะของภาชนะใหเ้ป็นจานรองกระถางหรือถาดทรงกลมชนิดเคลือบหรือไม่เคลือบก็ได ้   
ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง  11 – 15  น้ิว 

     3.7 พนัธ์ุไมแ้ละวสัดุประกอบ 
           1)  พนัธ์ุไมเ้ป็นพนัธ์ุไมท่ี้จดัสวนถาดแหง้ไม่ต ่ากวา่  3  ชนิด 

           2) วสัดุประกอบ  เช่น  หิน  กรวด  ไม ้ หรืออ่ืน ๆ ให้ค  านึงถึงความหลากหลาย                                               
ไม่จ  ากดัความคิดสร้างสรรค ์

            3)  วสัดุปลูกมีความเหมาะสมกบัการเจริญเติบโตของพนัธ์ุไม ้
      3.8 ใชเ้วลาในการแข่งขนั  2  ชัว่โมง (รวมเวลาท่ีใชเ้ขียนแบบ) 

     3.9 อุปกรณ์ท่ีจดัให ้  ไดแ้ก่  โตะ๊  เกา้อ้ี  ทีมละ  1  ชุด  กระดาษเขียนแบบการจดัสวน 



 
 
4. เกณฑ์กำรให้คะแนน  100  คะแนน   

      4.1  การเตรียมงาน  (20  คะแนน) 
   1)  การเขียนแบบ     10  คะแนน 
   2)  การเลือกใชพ้นัธ์ุไม ้ วสัดุ    10  คะแนน 
      4.2  กระบวนการท างาน  (30  คะแนน) 
   1)  ขั้นตอนและความร่วมมือในการปฏิบติังาน  10  คะแนน 
   2)  ความสะอาดเรียบร้อยในการปฏิบติังาน   10  คะแนน 
   3)  ท างานทนัตามก าหนดเวลา    10  คะแนน 
       4.3  ผลงาน  (50  คะแนน) 
   1)  ความประณีต      10  คะแนน 
   2)  ความสมดุล      10  คะแนน 
   3)  ความกลมกลืนและสวยงาม    15  คะแนน 
   4)  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์   15  คะแนน 

5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี  

   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
   ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน  
  การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 

6. คณะกรรมกำรกำรแข่งขัน    
      6.1 คุณสมบัติของกรรมกำร ประกอบดว้ย 

6.1.1 กรรมการควบคุมการแข่งขนัจ านวนตามความเหมาะสม 
  6.1.2 กรรมการตดัสินกิจกรรมละ 5 – 7 คน การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ี
ส้ินสุด (ในกรณีจ าเป็นส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมไดต้าม
ความเหมาะสม) 

    -  บุคลากรในทอ้งถ่ินท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกบักิจกรรม 
    -  ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสม
กบักิจกรรม 



    -  บุคลากรในสังกดัอ่ืน ๆ เช่น อาชีวศึกษา/ วทิยาลยั /มหาวทิยาลยั/ 
มหาวทิยาลยัราชภฏั 
 
 6.2 ข้อควรค ำนึง   
   -  กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
  -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะเติมเตม็ใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 

 6.3 สถำนทีใ่นกำรแข่งขัน   
  ลานกิจกรรม / อาคารเอนกประสงค ์หรือสถานท่ีอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ  
               7.1 ทีมท่ีไดค้ะแนนสูงสุด 3 ล าดบัแรกจากการแข่งขนัระดบัภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนั 

ในระดบัชาติ 
7.2 ในกรณีท่ีมีทีมในล าดบัสูงสุดเกินกวา่ 3 ทีม ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ีตามล าดบัขอ้ของเกณฑก์าร

ใหค้ะแนน เช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนัใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ทีมใดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 2 มากกวา่ถือเป็น 
ผูช้นะแต่ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนั ให้ดูคะแนนในล าดบัถดัไป กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก 

 

 



 

37. กำรแข่งขนัดนตรีโฟล์คซอง 
             1.คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 
                            1.1 นกัเรียนช่วงชั้น ป.1-6  ม.1-3  และ ม.4-6 
                            1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น 
 
             2.ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
                            2.1 แข่งขนัประเภทเป็นทีมๆละ  3  คนเป็นเพศชายหรือเพศหญิงหรือผสมก็ได ้
                            2.2  จ  านวนผูเ้ขา้แข่งขนัในระดบัภาค   
   2.2.1 นกัเรียนช่วงชั้น ป.1-6  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม  
   2.2.2 นกัเรียนช่วงชั้น ม.1-3  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

2.2.2 นกัเรียนช่วงชั้น ม.4-6  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
3.วธีิด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลกัเกณฑ์กำรแข่งขัน 

3.1ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั  ตั้งช่ือทีม  พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน  1  คน ล่วงหนา้ก่อน
แข่งขนัอยา่งนอ้ย  10  วนั 

3.2ใหแ้ต่ละทีมท่ีเขา้แข่งขนัส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั  และช่ือครูผูฝึ้กสอน ( รายช่ือตอ้งตรงกบั  ขอ้ 
1 ) ช่ือเพลง  เน้ือหาเพลงต่อกรรมการตดัสินกิจกรรมก่อนเร่ิมแข่งขนั  จ  านวน  3  ชุด 
            3.3ใหแ้ต่ละทีมเตรียมเคร่ืองดนตรีและอุปกรณ์มาเอง 
            3.4เป็นวงดนตรี  Acoustic มีผูข้บัร้อง  เคร่ืองดนตรีท่ีใชใ้นการประกวดคือ เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมี
แหล่งก าเนิดเสียงจากธรรมชาติ (Acoustic  Sound ) ตวัอยา่ง กลุ่มเคร่ืองดีด-สี  เช่น  กีตา้ร์โปร่ง, บนัโจ , 
แมนโดลิน , อคูสติกเบส ,ไวโอลิน , ไวโอล่า , เชลโล่ , ซอ , จะเข ้, ฯลฯ หรือ 

  กลุ่มเคร่ืองตี –เป่า เช่น  กลองชุด , เคร่ืองกระทบจงัหวะ , เคร่ืองลมไม ้, เคร่ืองลมทองเหลือง , ขิม , 
ระนาด , ขลุ่ย ฯลฯ 

3.5หา้มใช ้ Effect  ชนิดต่างๆแทนเคร่ืองดนตรี  เพราะกรรมการจะถือวา่ไม่ใช่เคร่ืองดนตรี  และ
จะตดัสิทธ์ิผูเ้ขา้แข่งขนั 
           3.6 ใชเ้วลาในการแข่งขนัไม่เกิน  6  นาที 
            3.7 พิจารณาเทคนิคการบรรเลงและการขบัร้องเพลง 
                        - จงัหวะ  และท านอง 
                       - การออกเสียงอกัขระท่ีถูกตอ้งชดัเจน 
                        - น ้าเสียง  ความไพเราะของเสียง 



                        - ความสอดคลอ้งของการบรรเลงและการขบัร้องประกอบกบัการถ่ายทอดอารมณ์เพลง
ต่อผูฟั้ง 
                       - ความคิดสร้างสรรคแ์ละการแสดงออกบนเวที 
                       -  การแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมสอดคลอ้งกบัเพลงท่ีบรรเลงและขบัร้อง 
 
4. เกณฑ์กำรให้คะแนน   คะแนนรวม  100  คะแนน  โดยแบ่งเป็น 

4.1 จงัหวะ  และท านอง                                                    20        คะแนน 
4.2 การออกเสียงอกัขระท่ีถูกตอ้งชดัเจน                          20        คะแนน 
4.3 น ้าเสียง  ความไพเราะของเสียง                                   20         คะแนน 
4.4 ความสอดคลอ้งของการบรรเลงและการขบัร้องประกอบกบัการถ่ายทอดอารมณ์เพลงต่อ

ผูฟั้ง                                                                                           
20        คะแนน 

4.5 ความคิดสร้างสรรคแ์ละการแสดงออกบนเวที             10        คะแนน 
4.6 การแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมสอดคลอ้งกบัเพลงท่ีบรรเลงและขบัร้อง 

     10      คะแนน 
5.เกณฑ์กำรตัดสิน 

คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี  
   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
   ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน  
  การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 
               6.คณะกรรมกำรตัดสิน    จ  านวน  3  คน 
                            6.1 คุณสมบัติของกรรมกำร ประกอบดว้ย 
  6.1.1 ผูท้รงคุณวุฒิดา้นดนตรี  ขบัร้อง 
                              6.1.2 โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
                              6.1.3  อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
   6.2ข้อควรค ำนึง   

       -  กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
       -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะเติมเตม็ใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 
        6.3 สถำนที่ท ำกำรแข่งขัน 

      สถานท่ีท่ีสามารถใหผู้ช้มเขา้ชมได ้



7.กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ 
                            7.1 ผูท่ี้ไดค้ะแนนล าดบัท่ี 1-3 จากการแข่งขนัระดบัภาคไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนัในระดบัชาติ 

              7.2  ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนั มากกวา่  1  ทีม ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ีตาม
เกณฑก์ารใหค้ะแนน  เช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนั ใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ผูใ้ดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 2 
มากกวา่ถือเป็นผูช้นะ  ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนัใหดู้คะแนนในล าดบัถดัไป  กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ใหใ้ช้
วธีิการจบัฉลาก 

 



 

38.  กำรแข่งขนัรวมพลงัศิลป์สร้ำงสรรค์ 
 1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน  

1.1 นกัเรียนช่วงชั้น ป.1-6   ม.1-3 และ ม.4-6   
1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
2.1 แข่งขนัประเภทเด่ียว 
2.2 แข่งขนัแยกช่วง 
2.3 จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนัในระดบัภาค   

   2.3.1 นกัเรียนช่วงชั้น ป.1-6  จ านวนโรงเรียนละ 1 คน 
   2.3.2 นกัเรียนช่วงชั้น ม.1-3  จ านวนโรงเรียนละ 1 คน 

2.3.2 นกัเรียนช่วงชั้น ม.4-6  จ านวนโรงเรียนละ 1 คน 
   3. วธีิด ำเนินกำร  

 3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั  พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 1 คน ล่วงหนา้ก่อนวนัแข่งขนั 
อยา่งนอ้ย  10 วนั 
  3.2 ใหแ้ต่ละทีมท่ีเขา้แข่งขนัส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั  และช่ือครูผูฝึ้กสอน(รายช่ือตอ้งตรงกบั          
ขอ้3.1)  ต่อกรรมการตดัสินกิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนั จ  านวน 3 ชุด 

3.3  หวัขอ้การแข่งขนั ใหก้รรมการเป็นผูก้  าหนดในวนัแข่งขนัโดย กรรมการแต่คนเขียนหวัขอ้ 
คนละ 2 หวัขอ้แลว้ตวัแทนนกัเรียนเป็นคนจบัสลากเลือก 1 หวัขอ้ในวนัแข่งขนั  

3.4  ใหค้ณะกรรมการตดัสินเตรียมอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแข่งขนั 
   - ช่วงชั้น ป.1-6 กระดาษ 100 ปอนด ์ขนาด 11x15 น้ิว 
   - ช่วงชั้น ม.1-3 ,ม.4-6 กระดาษ 100 ปอนด ์ขนาด 15x22 น้ิว 
  3.5  ใหผู้เ้ขา้แข่งขนัเตรียมสีท่ีจะใชแ้ข่งขนัและอุปกรณ์ในการแข่งขนัมาเอง 

- ช่วงชั้น ป. 1-6 ใชเ้ทคนิคสีชอลค์  
                - ช่วงชั้นม. 1-3 ใชเ้ทคนิคสีน ้ า 
   -  ช่วงชั้นม.4-6 ใชเ้ทคนิคสีโปสเตอร์ 
  3.6  เวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนั  3  ชัว่โมง  
  4. เกณฑ์กำรให้คะแนน    คะแนนรวม   100  คะแนน   
  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. เกณฑ์กำรตัดสิน 
คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี  

   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
   ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน  
  การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 

6. คณะกรรมกำรกำรแข่งขัน  แยกช่วงชั้น รายการละจ านวน 3-5 คน 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมกำร ประกอบดว้ย 
   6.1.1  ครูท่ีมีความรู้ความช านาญดา้นศิลปะในโรงเรียนเฉพาะความพิการ   
   6.1.2  ผูท้รงคุณวุฒิจากหน่วยงานท่ีมีความรู้และความช านาญในกิจกรรมการแข่งขนั 
    -  บุคลากรในทอ้งถ่ินท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกบักิจกรรม 

   -  ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสม 
 กบักิจกรรม 

  -  บุคลากรในสังกดัอ่ืน ๆ เช่น อาชีวศึกษา/ วทิยาลยั /มหาวทิยาลยั/  
มหาวทิยาลยัราชภฏั 
 6.2 ข้อควรค ำนึง   
   -  กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
  -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะเติมเตม็ใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 

 6.3 สถำนทีใ่นกำรแข่งขัน   
  สถานท่ีการแข่งขนัมีความเหมาะสม ผูช้มสามารถชมการแข่งขนัได ้
             7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ  
                7.1 ทีมท่ีไดค้ะแนนสูงสุด 3 ล าดบัแรกจากการแข่งขนัระดบัภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนั 

ในระดบัชาติ 
7.2 ในกรณีท่ีมีทีมในล าดบัสูงสุดเกินกวา่ 3 ทีม ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ีตามล าดบัขอ้ของเกณฑก์าร

ใหค้ะแนน เช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนัใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ทีมใดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 2 มากกวา่ถือเป็น 
ผูช้นะแต่ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนั ให้ดูคะแนนในล าดบัถดัไป กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก 

 



 

39. กำรแข่งขนัวำดภำพ (สีชอล์ค) 
 1.  คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน   

1.1 นกัเรียนช่วงชั้น  ป.4-6   ม. 1-3 และ ม. 4-6 
1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย 

       2.  ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน      
   2.1 แข่งขนัประเภทเด่ียว 

2.2 แข่งขนัแยกช่วง 
2.3 จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนัในระดบัภาค   

   2.3.1 นกัเรียนช่วงชั้น ป.4-6  จ านวนโรงเรียนละ 1 คน 
   2.3.2 นกัเรียนช่วงชั้น ม.1-3  จ านวนโรงเรียนละ 1 คน 

2.3.2 นกัเรียนช่วงชั้น ม.4-6  จ านวนโรงเรียนละ 1 คน 
       3.  วธีิด ำเนินกำรและรำยละเอยีดหลกัเกณฑ์กำรแข่งขัน 

3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั  ตั้งช่ือทีม พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 1 คน ล่วงหนา้ก่อนวนั
แข่งขนัอยา่งนอ้ย  10 วนั 

3.2 ใหแ้ต่ละทีมท่ีเขา้แข่งขนัส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั  และช่ือครูผูฝึ้กสอน(รายช่ือตอ้งตรงกบั ขอ้
1)   ต่อกรรมการตดัสินกิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนัพร้อมรายช่ือ  จ  านวน 3 ชุด 

  3.3 ใหค้ณะกรรมการตดัสินเตรียมอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแข่งขนั 
- ระดบัชั้น ป.4-6 กระดาษ 100 ปอนด ์ขนาด 11x15 น้ิว 

   - ระดบัชั้น ม.1-3 กระดาษ 100 ปอนด ์ขนาด 11x15 น้ิว 
   - ระดบัชั้น ม.4-6 กระดาษ 100 ปอนด ์ขนาด 15x22 น้ิว 
  3.4 ใหผู้เ้ขา้แข่งขนัเตรียมสีท่ีจะใชแ้ข่งขนัและอุปกรณ์ในการแข่งขนัมาเอง 
  3.5  หวัขอ้ในการวาดภาพ  
   - ระดบัชั้น ป.4-ป. 6 เร่ือง “ประเทศไทยท่ีรัก” 
   - ระดบัชั้น ม.1-ม.3 เร่ือง “ประชาธิปไตยของฉนั” 
   - ระดบัชั้น ม.4-ม.6 เร่ือง “ช่วยกนัลดภาวะโลกร้อน” 
  3.7  เวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนั  3  ชัว่โมง  
 4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน   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.เกณฑ์กำรตัดสิน   
คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี  

   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
   ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน  
  การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 
 6.   คณะกรรมกำรตัดสิน  แยกช่วงชั้น รายการละ  3  คน 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมกำร ประกอบดว้ย 

6.1.1  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   6.1.2  โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
   6.1.3  อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

 6.2 ข้อควรค ำนึง   
   -  กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
  -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะเติมเตม็ใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 

 6.3 สถำนทีใ่นกำรแข่งขัน   
  สถานท่ีการแข่งขนัมีความเหมาะสม  

7.   กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ 
7.1 ผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงสุด ล าดบัท่ี 1 จากการแข่งขนัระดบัภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนัใน

ระดบัชาติ 
7.2 ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนั มากกวา่ 1 คน ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ีตามล าดบั

ขอ้ของเกณฑก์ารใหค้ะแนน เช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนัใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ผูใ้ดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 2 
มากกวา่ถือเป็นผูช้นะ ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนัใหดู้คะแนนในล าดบัถดัไป กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ใหใ้ชว้ธีิจบั
ฉลาก 

 



 

40. กำรแข่งขนัวำดภำพระบำยสี(สีไม้/สีชอล์ค)  

1.  คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน   

1.1 นกัเรียนช่วงชั้น ม.1-3 และ ม.4-6           
1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

2.  ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน      
2.1  แข่งขนัประเภทเด่ียว 
2.2 แข่งขนัแยกช่วงชั้น 
2.3  จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนัแต่ละประเภท    

   2.3.1 นกัเรียนช่วงชั้น ม.1-3  จ านวนโรงเรียนละ  1  คน 
   2.3.2 นกัเรียนช่วงชั้น ม.4-6  จ านวนโรงเรียนละ  1  คน 

3.  วธีิด ำเนินกำรและรำยละเอยีดหลกัเกณฑ์กำรแข่งขัน 
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.  เกณฑ์กำรให้คะแนน   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.เกณฑ์กำรตัดสิน   
คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี  

   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
   ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน  
  การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 
 6.   คณะกรรมกำรตัดสิน  แยกช่วงชั้น รายการละ  3  คน 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมกำร ประกอบดว้ย 

6.1.1  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   6.1.2  โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
   6.1.3  อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

 6.2 ข้อควรค ำนึง   
   -  กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
  -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะเติมเตม็ใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 

 6.3 สถำนทีใ่นกำรแข่งขัน   
  สถานท่ีการแข่งขนัมีความเหมาะสม  

7.   กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ 
7.1 ผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงสุด ล าดบัท่ี 1 จากการแข่งขนัระดบัภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนัใน

ระดบัชาติ 
  7.2 ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนั มากกวา่ 1 คน ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ีตามล าดบั
ขอ้ของเกณฑก์ารใหค้ะแนน เช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนัใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ผูใ้ดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 2 
มากกวา่ถือเป็นผูช้นะ ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนัใหดู้คะแนนในล าดบัถดัไป กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ใหใ้ชว้ธีิจบั
ฉลาก 

 



 

41. กำรแข่งขนัวำดภำพระบำยสี (สีโปสเตอร์) 
1.  คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน    

1.1 นกัเรียนช่วงชั้น  ป.1-6   ม.1-3 และ ม.4-6 
1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย และบกพร่องทางสติปัญญา 

     2.  ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน      
2.1  แข่งขนัประเภทเด่ียว 
2.2 แข่งขนัแยกประเภทความพิการ และแยกช่วงชั้น 
2.3  จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนัแต่ละประเภท   
 2.3.1 ช่วงชั้น ป.1-6 
  นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จ านวนโรงเรียนละ 1 คน  
 2.3.2 ช่วงชั้น ป.1-6  
  นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวนโรงเรียนละ 1 คน 
 2.3.3 ช่วงชั้น ม.1-3 
  นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จ านวนโรงเรียนละ 1 คน  

นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวนโรงเรียนละ 1 คน 
2.3.4 ช่วงชั้น ม.4-6 

  นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จ านวนโรงเรียนละ 1 คน  
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวนโรงเรียนละ 1 คน 

       3.  วธีิด ำเนินกำรและรำยละเอยีดหลกัเกณฑ์กำรแข่งขัน 
3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั  ตั้งช่ือทีม พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 1 คน ล่วงหนา้ก่อนวนั

แข่งขนัอยา่งนอ้ย  10 วนั 
3.2 ใหแ้ต่ละทีมท่ีเขา้แข่งขนัส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั  และช่ือครูผูฝึ้กสอน(รายช่ือตอ้งตรงกบั ขอ้

1)   ต่อกรรมการตดัสินกิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนัพร้อมรายช่ือ  จ  านวน 3 ชุด 
  3.3  ใหค้ณะกรรมการตดัสินเตรียมอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแข่งขนั 

- ระดบัชั้น ป.4-6 กระดาษ 100 ปอนด ์ขนาด 11x15 น้ิว 
- ระดบัชั้น ป.1-6 กระดาษ 100 ปอนด ์ขนาด 11x15 น้ิว 
- ระดบัชั้น ม.1-3 กระดาษ 100 ปอนด ์ขนาด 11x15 น้ิว 

   - ระดบัชั้น ม.4-6 กระดาษ 100 ปอนด ์ขนาด 15x22 น้ิว 
  3.4  ใหผู้เ้ขา้แข่งขนัเตรียมสีท่ีจะใชแ้ข่งขนัและอุปกรณ์ในการแข่งขนัมาเอง 
  3.5  หวัขอ้ในการวาดภาพ  



          บกพร่องทางร่างกาย (สีโปสเตอร์) 
    - ช่วงชั้น ป.4-ป. 6 เร่ือง “หมู่บา้นน ้าใจ” 
    - ช่วงชั้น ม.1-ม.3 เร่ือง “ส่ิงแวดลอ้มน่าอยู”่ 
    - ช่วงชั้น ม.4-ม.6 เร่ือง “ตามรอยพอ่...อยูอ่ยา่งพอเพียง 
   บกพร่องทางสติปัญญา(สีโปสเตอร์) 
    -  ช่วงชั้น ป.1-6  เร่ือง “ส่ิงแวดลอ้มน่าอยู”่ 
    -  ช่วงชั้น ม.1-3 เร่ือง “มหนัตภยัยาเสพติด” 
    -  ช่วงชั้น ม.4-6 เร่ือง “สืบสานวฒันธรรมไทย” 
  3.6  เวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนั  3  ชัว่โมง  
 4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน   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.เกณฑ์กำรตัดสิน   
คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี  

   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
   ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน  
  การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 
 6.   คณะกรรมกำรตัดสิน  แยกช่วงชั้น รายการละ  3  คน 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมกำร ประกอบดว้ย 

6.1.1  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   6.1.2  โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
   6.1.3  อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

 6.2 ข้อควรค ำนึง   
   -  กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
  -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะเติมเตม็ใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 

 6.3 สถำนทีใ่นกำรแข่งขัน   
  สถานท่ีการแข่งขนัมีความเหมาะสม  



 
 
 7.   กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ 

7.1 ผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงสุด ล าดบัท่ี 1 จากการแข่งขนัระดบัภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนัใน
ระดบัชาติ 

7.2 ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนั มากกวา่ 1 คน ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ีตามล าดบั
ขอ้ของเกณฑก์ารใหค้ะแนน เช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนัใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ผูใ้ดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 2 
มากกวา่ถือเป็นผูช้นะ ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนัใหดู้คะแนนในล าดบัถดัไป กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ใหใ้ชว้ธีิจบั
ฉลาก 

 



 

42. กำรแข่งขนัวำดภำพลำยเส้น 
1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน  

1.1 นกัเรียนช่วงชั้น ม.1-3 และ ม.4-6   
1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิและบกพร่องทางร่างกาย 

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน     
2.1  แข่งขนัประเภทเด่ียว 
2.2 แข่งขนัแยกประเภทความพิการ และแยกช่วงชั้น 
2.3  จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนัแต่ละประเภท   
 2.3.1 ช่วงชั้น ม.1-3 
  นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ จ านวนโรงเรียนละ 1 คน  

นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จ านวนโรงเรียนละ 1 คน 
2.3.2 ช่วงชั้น ม.4-6 

  นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ จ านวนโรงเรียนละ 1 คน  
     นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จ านวนโรงเรียนละ 1 คน 
   3. วธีิด ำเนินกำร  

        3.1 ส่งรายช่ือผูเ้ข้าแข่งขันพร้อมครูฝึกสอน 1 คน ต่อ 1 ระดับ ล่วงหน้าก่อนวนัแข่งขัน                
อยา่งนอ้ย 10  วนั   
   3.2 ใหแ้ต่ละโรงเรียนท่ีเขา้แข่งขนัส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนัและช่ือครูผูฝึ้กสอน (รายช่ือตอ้งตรง   
กบัขอ้1) ต่อกรรมการตดัสินกิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนั  จ  านวน 3 ชุด 

  3.3 ใหค้ณะกรรมการจดัเตรียมกระดาษท่ีใชใ้นการแข่งขนั   
   -   ระดบัชั้น ม. 1-3 กระดาษ  100  ปอนด ์ ขนาด 11x15 น้ิว  ใชดิ้นสอด า 2B-EE 

- ระดบัชั้น ม. 1-3 กระดาษ  100  ปอนด ์ ขนาด 15x22 น้ิว  ใชดิ้นสอด า 2B-EE 
  3.4  หวัขอ้ในการวาดภาพ  
   บกพร่องทางการไดย้นิ 
   - ระดบัชั้น ม.1-3  วาดภาพจาก “หุ่นน่ิงและผลไม”้  

   - ระดบัชั้น ม.4-6  วาดภาพเร่ืองราวจากหวัขอ้ โดยใหก้รรมการเป็นผูก้  าหนดในวนั
แข่งขนัโดย กรรมการแต่คนเขียนหวัขอ้คนละ 2 หวัขอ้แลว้ตวัแทนนกัเรียนเป็นคนจบัสลากเลือก 1 
หวัขอ้ในวนัแข่งขนั 
   บกพร่องทางร่างกาย  



   - ระดบัชั้น ม.1-3 วาดภาพลายเส้นแบบมีแสงเงา  หวัขอ้  “ลายเส้นรูปทรงเลขา-
คณิต ตามแบบท่ีก าหนด”คณะกรรมการเป็นผูเ้ตรียมหุ่นน่ิง(แบบ) 

- ระดบัชั้น ม.4-6 วาดภาพ ลายเส้นแบบมีแสงเงา คณะกรรมการเป็นผูเ้ตรียมหุ่นน่ิง
(แบบ) 

หวัขอ้ “ลายเส้นอิสระ  ตามหวัขอ้ท่ีก าหนด” คณะกรรมการเป็นผูเ้ตรียมหุ่นน่ิง 
 

  3.5  ไม่อนุญาตใหน้ าตน้ฉบบัข้ึนมาดูในวนัแข่งขนั 
  3.6  เวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนั  3 ชัว่โมง  

4. เกณฑ์กำรให้คะแนน    คะแนนรวม   100  คะแนน 
    4.1  (จินตนาการ)ความคิดสร้างสรรค ์   30 คะแนน 
  4.2  การจดัภาพ/องคป์ระกอบ     30 คะแนน 
  4.3  เร่ืองราว/ส่ือความหมาย     20 คะแนน 

 4.4  ความประณีต สวยงาม     20 คะแนน 
5. เกณฑ์กำรตัดสิน 

คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี  
   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
   ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน  
  การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 

6. คณะกรรมกำรกำรแข่งขัน  จ ำนวน 3-5 คน 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมกำร  ประกอบดว้ย 

   6.1.1  ครูท่ีมีความรู้ความช านาญดา้นศิลปะในโรงเรียนเฉพาะความพิการ   
   6.1.2  ผูท้รงคุณวุฒิจากหน่วยงานท่ีมีความรู้และความช านาญในกิจกรรมการแข่งขนั 
    -  บุคลากรในทอ้งถ่ินท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกบักิจกรรม 

    -  ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสม
กบักิจกรรม 
    -  บุคลากรในสังกดัอ่ืน ๆ เช่น อาชีวศึกษา/ วทิยาลยั /มหาวทิยาลยั/ 
มหาวทิยาลยัราชภฏั 
 6.2 ข้อควรค ำนึง   
   -  กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
  -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะเติมเตม็ใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 



 6.3 สถำนทีใ่นกำรแข่งขัน   
  สถานท่ีการแข่งขนัมีความเหมาะสม ผูช้มสามารถชมการแข่งขนัได ้
            7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ  
               7.1 ทีมท่ีไดค้ะแนนสูงสุด 3 ล าดบัแรกจากการแข่งขนัระดบัภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนั 

ในระดบัชาติ 
7.2 ในกรณีท่ีมีทีมในล าดบัสูงสุดเกินกวา่ 3 ทีม ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ีตามล าดบัขอ้ของเกณฑก์าร

ใหค้ะแนน เช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนัใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ทีมใดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 2 มากกวา่ถือเป็น 
ผูช้นะแต่ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนั ให้ดูคะแนนในล าดบัถดัไป กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก 

 



 

43. กำรแข่งขนัร ำวงมำตรฐำน 
 1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน  

1.1 นกัเรียนช่วงชั้น ป.1-6 , ม.1-3  ม.4-6  และไม่ก าหนดช่วงชั้น 
1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ และบกพร่องทางสติปัญญา 

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

2.2 แข่งขนัแยกประเภทความพิการ และแยกช่วงชั้น 
2.3  จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนัแต่ละประเภท   
 2.3.1 ช่วงชั้น ป.1-6 
  นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

2.3.2 ช่วงชั้น ม.1-3 
  นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

2.3.3 ช่วงชั้น ม.4-6 
  นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

2.3.4 ช่วงชั้น ไม่ก าหนดช่วงชั้น 
  นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

 3. วธีิด ำเนินกำร  
  3.1  ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนัพร้อมช่ือครูผูฝึ้กสอน 1 คน 
  3.2  ใหแ้ต่ละทีมเตรียมเพลงมาเองและควบคุมเสียงดนตรีเอง 
  3.3  ความยาวไม่เกิน  10  นาที  

4. เกณฑ์กำรให้คะแนน    คะแนนรวม   100  คะแนน   
  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. เกณฑ์กำรตัดสิน 
คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี  

   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 



   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
   ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน  
  การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 

6. คณะกรรมกำรกำรแข่งขัน  จ ำนวน 3-5 คน 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมกำร ประกอบดว้ย 
   6.1.1  ครูท่ีมีความรู้ความช านาญดา้นดนตรี/นาฏศิลป์ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ   
   6.1.2  ผูท้รงคุณวุฒิจากหน่วยงานท่ีมีความรู้และความช านาญในกิจกรรมการแข่งขนั 
    -  บุคลากรในทอ้งถ่ินท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกบักิจกรรม 

    -  ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสม
กบักิจกรรม 
    -  บุคลากรในสังกดัอ่ืน ๆ เช่น อาชีวศึกษา/ วทิยาลยั /มหาวทิยาลยั/ 
มหาวทิยาลยัราชภฏั 
 6.2ข้อควรค ำนึง   
   -  กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
  -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะเติมเตม็ใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 

 6.3 สถำนทีใ่นกำรแข่งขัน   
  สถานท่ีการแข่งขนัมีความเหมาะสม ผูช้มสามารถชมการแข่งขนัได ้

 7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ  
                7.1 ทีมท่ีไดค้ะแนนสูงสุด 3 ล าดบัแรกจากการแข่งขนัระดบัภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนั 

ในระดบัชาติ 
7.2 ในกรณีท่ีมีทีมในล าดบัสูงสุดเกินกวา่ 3 ทีม ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ีตามล าดบัขอ้ของเกณฑก์าร

ใหค้ะแนน เช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนัใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ทีมใดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 2 มากกวา่ถือเป็น 
ผูช้นะแต่ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนั ให้ดูคะแนนในล าดบัถดัไป กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก 

 



 

44.  กำรแข่งขนัประติมำกรรมลอยตัว 
 1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน  

1.1 นกัเรียนช่วงชั้น ไม่ก าหนดช่วงชั้น   
1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน     
              2.1 แข่งขนัประเภททีม ทีมละ 3 คน 

2.2 จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนัในระดบัภาค   
   นกัเรียนช่วงชั้น ไม่ก าหนดช่วงชั้น  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

   3. วธีิด ำเนินกำร  
3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั ตั้งช่ือทีม  พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 2 คน ล่วงหนา้ก่อน 

วนัแข่งขนัอยา่งนอ้ย  10 วนั 
3.2 ใหแ้ต่ละทีมท่ีเขา้แข่งขนัส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั  และช่ือครูผูฝึ้กสอน ( รายช่ือตอ้งตรงกบั 

ขอ้ 3.1) ต่อกรรมการตดัสินกิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนั จ  านวน 2 ชุด 
3.3 วสัดุ/อุปกรณ์การแข่งขนัผูเ้ขา้แข่งขนัเตรียมมาเอง  ดินเหนียว  ดินน ้ามนั  ข้ีผึ้ง  ใชว้สัดุ  

อุปกรณ์ไดอ้ยา่งอิสระ ไม่จ  ากดัเทคนิค 
    3.4 แข่งขนัในห้องเรียน หรือสถานท่ีท่ีก าหนดให ้

   3.5 ผลงานตอ้งมีขนาดเหมาะสม วางในพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 8 x 12 น้ิว และไม่อนุญาตใหข้ึ้น
โครงสร้างมาก่อนการแข่งขนั 

3.6  ใหก้รรมการเป็นผูก้  าหนดในวนัแข่งขนัโดย กรรมการแต่คนเขียนหวัขอ้คนละ 2 หวัขอ้แลว้
ตวัแทนนกัเรียนเป็นคนจบัสลากเลือก 1 หวัขอ้ในวนัแข่งขนั 
   3.7  เวลาในการแข่งขนั  3  ชัว่โมง หากเกินเวลาท่ีก าหนด หกัคะแนน นาทีละ 5 คะแนน 
4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน    จ านวน  100  คะแนน 

   4.1   จินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์    40  คะแนน 
4.2   การจดัขนาดและองคป์ระกอบ  20  คะแนน 
4.3   การส่ือความหมาย                     30  คะแนน 
4.4   ความประณีตของงาน                  10  คะแนน 

5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี  

   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 



   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
   ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน  
  การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 

6. คณะกรรมกำรกำรแข่งขัน  จ ำนวน 3-5 คน 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมกำร ประกอบดว้ย 
   6.1.1  ครูท่ีมีความรู้ความช านาญดา้นศิลปะในโรงเรียนเฉพาะความพิการ   
   6.1.2  ผูท้รงคุณวุฒิจากหน่วยงานท่ีมีความรู้และความช านาญในกิจกรรมการแข่งขนั 
    -  บุคลากรในทอ้งถ่ินท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกบักิจกรรม 

    -  ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสม
กบักิจกรรม 
    -  บุคลากรในสังกดัอ่ืน ๆ เช่น อาชีวศึกษา/ วทิยาลยั /มหาวทิยาลยั/ 
มหาวทิยาลยัราชภฏั 
 6.2 ข้อควรค ำนึง   
   -  กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
  -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะเติมเตม็ใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 

 6.3 สถำนทีใ่นกำรแข่งขัน   
  สถานท่ีการแข่งขนัมีความเหมาะสม ผูช้มสามารถชมการแข่งขนัได ้
            7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ  
               7.1 ทีมท่ีไดค้ะแนนสูงสุด 3 ล าดบัแรกจากการแข่งขนัระดบัภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนั 

ในระดบัชาติ 
7.2 ในกรณีท่ีมีทีมในล าดบัสูงสุดเกินกวา่ 3 ทีม ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ีตามล าดบัขอ้ของเกณฑก์าร

ใหค้ะแนน เช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนัใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ทีมใดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 2 มากกวา่ถือเป็น 
ผูช้นะแต่ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนั ให้ดูคะแนนในล าดบัถดัไป กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก 

 
 
 



 

45. กำรแสดงองักะลงุ 
1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน  

1.1 นกัเรียนช่วงชั้น ไม่ก าหนดระดบัชั้น   
1.2  นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน     
               2.1 แข่งขนัประเภททีม 8 คน (นกัเรียนผูบ้รรเลง 7 คน/ นกัเรียนผูใ้ห้จงัหวะ 1 คน) 

2.2 จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนัในระดบัภาค   
   นกัเรียนช่วงชั้น ไม่ก าหนดช่วงชั้น  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

   3. วธีิด ำเนินกำร  
3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 3 คน ล่วงหนา้ก่อนวนัแข่งขนั   

อยา่งนอ้ย  10 วนั  
       3.2 ใหส่้งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั  และช่ือครูผูฝึ้กสอน (รายช่ือตอ้งตรงกบัขอ้ 1 ) ต่อกรรมการ 

ตดัสินกิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนั จ  านวน 2 ชุด 
      3.3  ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งพร้อมในสถานท่ีแข่งขนัก่อนการแข่งขนัไม่นอ้ยกวา่  10  นาที 
      3.4  ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งเตรียมเคร่ืองดนตรีและโนต้เพลงมาเอง 
      3.5  ช่ือเพลงท่ีใชใ้นการแข่งขนั คือ “ลอยกระทง” 
 4. เกณฑ์กำรให้คะแนน    คะแนนรวม   100  คะแนน   
     4.1  ความกลมกลืน  (20  คะแนน) 
   1)  ความสมดุลของเสียงแต่ละเคร่ืองมือ   10  คะแนน 
   2)  ความพร้อมเพรียงของการด าเนินท านองและจงัหวะ 10  คะแนน 
     4.2  วธีิการบรรเลง  (30  คะแนน) 
   1)  ลกัษณะท านองของแต่ละเคร่ืองมือ   10  คะแนน 
   2)  น ้าเสียงของแต่ละเคร่ืองมือ    10  คะแนน 
   3)  ความถูกตอ้ง ความแม่นย  า และเทคนิคการบรรเลง 10  คะแนน 
     4.3  แบบแผนการบรรเลง  (20  คะแนน) 
   1)  ท่านัง่  ท่าการจบัเคร่ืองดนตรีเคร่ืองต่างๆ    5  คะแนน 
   2)  ความสม ่าเสมอของแนวเสียงและแนวเพลง  15  คะแนน 
     4.4  มารยาทของผูบ้รรเลงในวง  ตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบ  (30  คะแนน) 
   1)  การแต่งกาย      10  คะแนน 
   2)  การแสดงความเคารพ     10  คะแนน 



   3)  กิริยา  ท่าทาง  ความเรียบร้อยนุ่มนวล   10  คะแนน 



 

5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี  

   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
   ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน  

  การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 
6. คณะกรรมกำรกำรแข่งขัน  จ ำนวน 3-5 คน 

  6.1 คุณสมบัติของกรรมกำร ประกอบดว้ย 
   6.1.1  ครูท่ีมีความรู้ความช านาญดา้นดนตรี นาฏศิลป์ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ   
   6.1.2  ผูท้รงคุณวุฒิจากหน่วยงานท่ีมีความรู้และความช านาญในกิจกรรมการแข่งขนั 
    -  บุคลากรในทอ้งถ่ินท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกบักิจกรรม 

    -  ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสม
กบักิจกรรม 
    -  บุคลากรในสังกดัอ่ืน ๆ เช่น อาชีวศึกษา/ วทิยาลยั /มหาวทิยาลยั/ 
มหาวทิยาลยัราชภฏั 
 6.2 ข้อควรค ำนึง   
   -  กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
  -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะเติมเตม็ใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 

 6.3 สถำนทีใ่นกำรแข่งขัน   
  สถานท่ีการแข่งขนัมีความเหมาะสม ผูช้มสามารถชมการแข่งขนัได ้

            7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ  
               7.1 ทีมท่ีไดค้ะแนนสูงสุด 3 ล าดบัแรกจากการแข่งขนัระดบัภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนั 

ในระดบัชาติ 
7.2 ในกรณีท่ีมีทีมในล าดบัสูงสุดเกินกวา่ 3 ทีม ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ีตามล าดบัขอ้ของเกณฑก์าร

ใหค้ะแนน เช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนัใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ทีมใดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 2 มากกวา่ถือเป็น 
ผูช้นะแต่ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนั ให้ดูคะแนนในล าดบัถดัไป กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก 

 



 

46. กำรประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
1.  คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน   

1.1 นกัเรียนช่วงชั้น  ป.1-6  ม.1-3 และ ม.4-6  
1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย  บกพร่องทางสติปัญญา และบกพร่องทางการเห็น 

    2.  ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน      
2.1  แข่งขนัประเภทเด่ียว 
2.2  แข่งขนัแยกประเภทความพิการและแยกช่วงชั้น 
2.3  จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนัแต่ละประเภท   
 2.3.1 ช่วงชั้น ป.1-3  

นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จ านวนโรงเรียนละ 1 คน 
2.3.2 ช่วงชั้น ป. 4-6 

  นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จ านวนโรงเรียนละ 1 คน  
2.3.3 ช่วงชั้น ป.1-6 

   นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวนโรงเรียนละ 1 คน  
  นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น จ านวนโรงเรียนละ 1 คน  

2.3.4 ช่วงชั้น ม.1-3 
  นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จ านวนโรงเรียนละ 1 คน  

นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวนโรงเรียนละ 1 คน 
  นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น จ านวนโรงเรียนละ 1 คน  

2.3.5 ช่วงชั้น ม.4-6 
  นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จ านวนโรงเรียนละ 1 คน  

นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวนโรงเรียนละ 1 คน 
         นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น จ านวนโรงเรียนละ 1 คน  

3.  วธีิด ำเนินกำรและรำยละเอยีดหลกัเกณฑ์กำรแข่งขัน 
3.1 ส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนัพร้อมครูฝึกสอน 1 คน ต่อ 1 ระดบั ล่วงหนา้ก่อนวนัแข่งขนั อยา่งนอ้ย 

10 วนั  
3.1 ส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนัพร้อมครูฝึกสอน 1 คน ถึง ก่อนวนัแข่งขนัอยา่งนอ้ย 10 วนั  
3.2 ใหแ้ต่ละโรงเรียนท่ีเขา้แข่งขนัส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนัและช่ือครูผูฝึ้กสอน (รายช่ือตอ้งตรง กบั

ขอ้3.1) เน้ือเพลงท่ีจะร้อง พร้อมดนตรีคาราโอเกะ ต่อกรรมการตดัสินกิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนั  
จ านวน 3 ชุด  



3.3 พิจารณาเทคนิคการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
- น ้าเสียง ความไพเราะของเสียง   
- การออกเสียงอกัขระท่ีถูกตอ้งและชดัเจน  
- จงัหวะ และท านอง  
- บุคลิกภาพและการถ่ายทอดอารมณ์เพลง  
- การแต่งกายสอดคลอ้งกบัเน้ือหาของเพลง  

4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน      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 

5.เกณฑ์กำรตัดสิน   
คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี  

   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
   ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน  

 การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 
 6.   คณะกรรมกำรตัดสิน  จ ำนวน  3  คน 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมกำร ประกอบดว้ย 

6.1.1  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   6.1.2  โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
   6.1.3  อ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสม 

 6.2 ข้อควรค ำนึง   
   -  กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
  -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะเติมเตม็ใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 

 6.3 สถำนทีใ่นกำรแข่งขัน   
  สถานท่ีการแข่งขนัมีความเหมาะสม ผูช้มสามารถชมการแข่งขนัได ้

7.   กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ 
7.1 ผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงสุด ล าดบัท่ี 1 จากการแข่งขนัระดบัภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนัใน

ระดบัชาติ 
7.2 ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนั มากกวา่ 1 คน ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ีตามล าดบั

ขอ้ของเกณฑก์ารใหค้ะแนน เช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนัใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ผูใ้ดไดค้ะแนน    ขอ้



ท่ี 2 มากกวา่ถือเป็นผูช้นะ ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนัให้ดูคะแนนในล าดบัถดัไป กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ใหใ้ช ้
วธีิจบัฉลาก 

47. กำรประกวดร ำไทยประจ ำภำค 

1.  คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน   
1.1 นกัเรียนช่วงชั้น ม.1-3  ม.4-6  และ ไม่ก าหนดช่วงชั้น  
1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา และบกพร่องทางร่างกาย 

2.  ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน      
2.1  ประเภททีม ทีมละ  5  คน 
2.2  จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนัระดบัภาค 

2.2.1 นกัเรียนช่วงชั้น ม.1-3    
  นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

2.2.2 นกัเรียนช่วงชั้น ม.4-6    
  นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

2.2.3 ช่วงชั้น ไม่ก าหนดช่วงชั้น 
  นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

 3.  วธีิด ำเนินกำรและรำยละเอยีดหลกัเกณฑ์กำรแข่งขัน 
3.1 ส่งรายช่ือผูเ้ข้าแข่งขันพร้อมครูฝึกสอน 1 คน ต่อ 1 ระดับ ล่วงหน้าก่อนวนัแข่งขัน                 

อยา่งนอ้ย 10  วนั   
3.2 ใหแ้ต่ละโรงเรียนท่ีเขา้แข่งขนัส่งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนัและช่ือครูผูฝึ้กสอน (รายช่ือตอ้งตรง  

กบัขอ้3.1) ต่อกรรมการตดัสินกิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนั  จ  านวน 3 ชุด 
  3.3   ใหแ้ต่ละทีมเตรียมเพลงมาเองและควบคุมเสียงดนตรีเอง 
  3.4   ความยาวไม่เกิน  15  นาที  

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

  4.6  ใชเ้วลาตามความเหมาะสม     10 คะแนน 
5. เกณฑ์กำรตัดสิน   

คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี  
   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 



   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
   ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน  

 การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 
  

6.   คณะกรรมกำรตัดสิน  จ ำนวน  3  คน 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมกำร ประกอบดว้ย 

   6.1.1  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   6.1.2  โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
   6.1.3  อ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสม 

 6.2 ข้อควรค ำนึง   
   -  กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
  -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะเติมเตม็ใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 

 6.3 สถำนทีใ่นกำรแข่งขัน   
  สถานท่ีการแข่งขนัมีความเหมาะสม ผูช้มสามารถชมการแข่งขนัได ้

7.   กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ 
7.1 ผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงสุด ล าดบัท่ี 1 จากการแข่งขนัระดบัภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนัใน

ระดบัชาติ 
7.2 ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนั มากกวา่ 1 คน ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ีตามล าดบั

ขอ้ของเกณฑก์ารใหค้ะแนน เช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนัใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ผูใ้ดไดค้ะแนน    ขอ้
ท่ี 2 มากกวา่ถือเป็นผูช้นะ ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนัให้ดูคะแนนในล าดบัถดัไป กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ใหใ้ช ้
วธีิจบัฉลาก 

 
 
 
 



 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
 
48. กำรแข่งขนักำรเขยีนค ำศัพท์จำกภำพ 
 1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน  

1.1 นกัเรียนช่วงชั้นป.1-3 ป.4-6  ม.1-3 และ ม.4-6   
1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิและบกพร่องทางร่างกาย 

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน     
               2.1 แข่งขนัประเภททีม  ทีมละ2 คน 
   2.2 แข่งขนัแยกประเภทความพิการและแยกช่วงชั้น 

2.3  จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนัระดบัภาค  
2.3.1 ช่วงชั้น ป.1-3  
 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม  
2.3.2 ช่วงชั้น ป.4-6  
 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม  
2.3.3 ช่วงชั้น ม.1-3 
 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม  

นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
2.3.4 ช่วงชั้น ม.4-6 

นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
   3. วธีิด ำเนินกำร  

3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 1 คน ล่วงหนา้ก่อนวนัแข่งขนั   
อยา่งนอ้ย  10 วนั  

3.2 ใหส่้งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั  และช่ือครูผูฝึ้กสอน (รายช่ือตอ้งตรงกบัขอ้ 1 ) ต่อกรรมการ 
ตดัสินกิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนั จ  านวน 2 ชุด 

3.3 ใหผู้เ้ขา้ร่วมแข่งขนัเตรียมปากกา  น ้ายาลบค าผดิ  มาเอง   
3.4 หวัขอ้การแข่งขนั  
      - ระดบัชั้น ม.1-3 หวัขอ้ “ผกั ผลไม”้ จ  านวน  25  ขอ้ 
      - ระดบัชั้น ม.4-6 หวัขอ้ “ส่วนประกอบของร่างกาย อุปกรณ์การเรียนการสอน ”   
        จ  านวน 30  ขอ้ 
3.5 เวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนั 1  ชัว่โมง 



3.6 การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 
 

  4. เกณฑ์กำรให้คะแนน    คะแนนรวม   100  คะแนน   
4.1  ความถูกตอ้ง   100  คะแนน 

5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี  

   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
   ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน  

 การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 
กรณีคะแนนเท่ากนั ใหใ้ชเ้กณฑเ์วลาในการตดัสิน (โดยนกัเรียนท่ีท าเสร็จ ใหย้กมือข้ึน ให้

กรรมการบนัทึกเวลาท่ีหวักระดาษ) 
6. คณะกรรมกำรกำรแข่งขัน  จ ำนวน 3-5 คน 

  6.1 คุณสมบัติของกรรมกำร  ประกอบดว้ย 
   6.1.1  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในโรงเรียนเฉพาะความพิการ   
   6.1.2  ผูท้รงคุณวุฒิจากหน่วยงานท่ีมีความรู้และความช านาญในกิจกรรมการแข่งขนั 

    -  ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสม
กบักิจกรรม 
    -  ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความช านาญเฉพาะทางจากหน่วยงานหรือสถาน
ประกอบการ 

  6.2 ข้อควรค ำนึง   
   -  กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
  -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะเติมเตม็ใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 

 6.3 สถำนทีใ่นกำรแข่งขัน   
  หอ้งเรียนหรือสถานท่ีการแข่งขนัมีความเหมาะสม  
            7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ  
               7.1 ทีมท่ีไดค้ะแนนสูงสุด 3 ล าดบัแรกจากการแข่งขนัระดบัภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนั 

ในระดบัชาติ 
7.2 ในกรณีท่ีมีทีมในล าดบัสูงสุดเกินกวา่ 3 ทีม ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ีตามล าดบัขอ้ของเกณฑก์าร

ใหค้ะแนน เช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนัใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ทีมใดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 2 มากกวา่ถือเป็น 
ผูช้นะแต่ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนั ให้ดูคะแนนในล าดบัถดัไป กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก 



 
49. กำรแข่งขนัเขยีนค ำศัพท์ตำมค ำบอก    
  1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 
  1.1 นกัเรียนช่วงชั้น ม.1-3 และ ม.4-6  

1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น 
2. ประเภทและผู้เข้ำแข่งขัน 
 2.1 แข่งขนัประเภททีม ทีมละ 2 คน  

2.2 แข่งขนัแยกช่วงชั้น 
 2.3 จ  านวนผูเ้ขา้แข่งขนัระดบัภาค 
                            2.3.1 นกัเรียนช่วงชั้น ม.1-3  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม  

               2.3.2 นกัเรียนช่วงชั้น ม.4-6  จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
3. ด ำเนินกำรและรำยละเอยีดหลกัเกณฑ์กำรแข่งขัน 
  3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 1 คน ล่วงหนา้ก่อนวนัแข่งขนัอยา่ง
นอ้ย 10 วนั 
  3.2 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั และช่ือครูผูฝึ้กสอน (รายช่ือตอ้งตรงกบัขอ้ 1) ต่อกรรมการ
ตดัสินกิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนัพร้อมรายช่ือ จ านวน 2 ชุด 
  3.3 ใหผู้เ้ขา้ร่วมแข่งขนัเตรียมปากกา น ้ายาลบค าผดิ มาเอง 
  3.4 หวัขอ้ค าศพัทก์ารแข่งขนั     ผกั     ผลไม ้    อุปกรณ์การเรียน   สัตว ์  (จ  านวน 25 ขอ้)   
  3.5 เวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนั 1 ชัว่โมง  
4. เกณฑ์กำรแข่งขัน 
  4.1 คะแนนรวม 50 คะแนน โดยพิจารณาความถูกตอ้งของค าศพัท ์  25 ค า (ค าละ 2 คะแนน) 
  4.2 คิดค านวณคะแนนเป็นร้อยละเทียบกบัเกณฑก์ารตดัสิน 
5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
  คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี  

   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
   ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน  

 การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 
 6. คณะกรรมกำรตัดสิน จ ำนวน 3 คน 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมกำร  ประกอบดว้ย 



6.1.1 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
6.1.2 โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
6.1.3 อ่ืนๆตามความเหมาะสม 

6.2ข้อควรค ำนึง 
            -กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีเป็นนกัเรียนของตนเขา้แข่งขนั 
7.กำรแข่งขันระดับชำต ิ
  7.1 ผูท่ี้ไดค้ะแนนล าดบัท่ี 1-3 จากการแข่งขนัระดบัภาคไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนัในระดบัชาติ  

7.2 ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนัมากกวา่ 1 ทีม ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ีตามเกณฑ์ 
การใหค้ะแนน เช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนั ใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ผูใ้ดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 2 มากกวา่ 
ถือเป็นผูช้นะ ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนัใหดู้คะแนนในล าดบัถดัไป กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ให้ใชว้ธีิการจบั

ฉลาก 
 



 

50. กำรแข่งขนักำรจับคู่ค ำศัพท์กบัรูปภำพ 
 1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน  

1.1 นกัเรียนช่วงชั้น ป.1-6  และ ม.1-3   
1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ และบกพร่องทางร่างกาย 

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
2.1 แข่งขนัประเภทเด่ียว 
2.2 แข่งขนัแยกประเภทความพิการและแยกช่วงชั้น  
2.3 จ  านวนผูเ้ขา้แข่งขนัระดบัภาค 

2.3.1 ช่วงชั้น ป.1-6 
  นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ จ านวนโรงเรียนละ 1 คน 
        2.3.2 ช่วงชั้น ป.1-3 
  นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จ านวนโรงเรียนละ 1 คน    

2.3.3 ช่วงชั้น ป.4-6 
   นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จ านวนโรงเรียนละ 1 คน  

 2.3.4 ช่วงชั้น ม.1-3 
   นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ จ านวนโรงเรียนละ 1 คน  
3. วธีิด ำเนินกำร  

3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 1 คน ล่วงหนา้ก่อนวนัแข่งขนั   
อยา่งนอ้ย  10 วนั  

3.2 ใหส่้งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั  และช่ือครูผูฝึ้กสอน (รายช่ือตอ้งตรงกบัขอ้ 1 ) ต่อกรรมการ 
ตดัสินกิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนั จ  านวน 2 ชุด 

3.3 ใหผู้เ้ขา้ร่วมแข่งขนัเตรียมปากกา  ดินสอ  ยางลบ  มาเอง   
3.4 หวัขอ้การแข่งขนั   

         ระดบั ป.1-6   หวัขอ้   “ผลไม”้  จ  านวน    25  ขอ้ 
         ระดบั ม.1-3     หวัขอ้   “สัตว”์    จ  านวน   30  ขอ้ 
 3.5  เวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนั    1  ชัว่โมง 
 3.6  การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 

  4. เกณฑ์กำรให้คะแนน    คะแนนรวม   100  คะแนน   
4.1  ความถูกตอ้ง  100  คะแนน 

 5. เกณฑ์กำรตัดสิน 



 คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี  
   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
   ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน  

 การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 
6. คณะกรรมกำรกำรแข่งขัน  จ านวน 3-5 คน 

  6.1 คุณสมบัติของกรรมกำร ประกอบดว้ย 
   6.1.1  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในโรงเรียนเฉพาะความพิการ   
   6.1.2  ผูท้รงคุณวุฒิจากหน่วยงานท่ีมีความรู้และความช านาญในกิจกรรมการแข่งขนั 

    -  ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสม
กบักิจกรรม 
    -  ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความช านาญเฉพาะทางจากหน่วยงานหรือสถาน
ประกอบการ 
 6.2 ข้อควรค ำนึง   
   -  กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีสถานศึกษาของตนเขา้แข่งขนั 
  -  กรรมการควรใหข้อ้เสนอแนะเติมเตม็ใหก้บันกัเรียนท่ีชนะในล าดบัท่ี 1-3 

 6.3 สถำนทีใ่นกำรแข่งขัน   
  สถานท่ีการแข่งขนัมีความเหมาะสม ผูช้มสามารถชมการแข่งขนัได ้
           7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ  
               7.1 ทีมท่ีไดค้ะแนนสูงสุด 3 ล าดบัแรกจากการแข่งขนัระดบัภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนั 

ในระดบัชาติ 
7.2 ในกรณีท่ีมีทีมในล าดบัสูงสุดเกินกวา่ 3 ทีม ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ีตามล าดบัขอ้ของเกณฑก์าร

ใหค้ะแนน เช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนัใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ทีมใดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 2 มากกวา่ถือเป็น 
ผูช้นะแต่ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนั ให้ดูคะแนนในล าดบัถดัไป กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก 

 



 

51. กำรแข่งขนักำรเขยีนค ำศัพท์ตำมค ำบอก (เดี่ยว)   
 1. คุณสมบัติของผู้เข้ำแข่งขัน  
                           1.1 นกัเรียนช่วงชั้น ม.1-3 และ ม.4-6    

1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น 
2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
 2.1 แข่งขนัประเภทเด่ียว 

2.2 แข่งขนัแยกช่วงชั้น 
 2.3 จ  านวนผูเ้ขา้แข่งขนัระดบัภาค 

 2.3.1 นกัเรียนช่วงชั้น ม.1-3  จ านวนโรงเรียนละ 1 คน  
 2.3.2 นกัเรียนช่วงชั้น ม.4-6 จ านวนโรงเรียนละ 1 คน 

                                      
3.วธีิกำรด ำเนินกำร 
 3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขาแข่งขนั และช่ือครูผูฝึ้กสอน 1 คน ล่วงหนา้ก่อนวนัแข่งขนัอยา่งนอ้ย 10 
วนั 
 3.2 ใหส่้งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั และช่ือครูผูฝึ้กสอน (รายช่ือตอ้งตรงกบัขอ้ 1) ต่อกรรมการตดัสิน
กิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนัพร้อมรายช่ือ จ านวน 2 ชุด 
 3.3 ใหผู้เ้ขา้ร่วมแข่งขนัเตรียมปากกา  ดินสอ  ยางลบ มาเอง 
 3.4 หวัขอ้ค าศพัทส์ าหรับการแข่งขนั  
  -  ระดบั ม.1-3 หวัขอ้     ผลไม ้     จ  านวน 25   ขอ้ 
  -  ระดบั ม.4-6 หวัขอ้     สัตว ์        จ  านวน 25   ขอ้ 
  3.5 เวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนั   1 ชัว่โมง 
4. เกณฑ์กำรแข่งขัน 
 4.1 คะแนนรวม 50 คะแนน โดยพิจารณาความถูกตอ้งของค าศพัท ์25 ค า (ค าละ 2 คะแนน) 
 4.2 คิดค านวณคะแนนเป็นร้อยละเทียบกบัเกณฑก์ารตดัสิน 
5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
 คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี  

   ร้อยละ 80 – 100  ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
   ไดค้ะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 60 ไดรั้บเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน  



 การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 
  6.คณะกรรมกำรตัดสิน จ ำนวน 3 คน 
   6.1 คุณสมบัติของกรรมกำร ประกอบดว้ย 

  6.1.1 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   6.1.2 โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
   6.1.3 อ่ืนๆตามความเหมาะสม 
    6.2 ข้อควรค ำนึง 
                                  -กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีเป็นนกัเรียนของตนเขา้แข่งขนั 

7. กำรแข่งขันระดับชำต ิ
  7.1 ผูท่ี้ไดค้ะแนนล าดบัท่ี 1-3 จากการแข่งขนัระดบัภาคไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนัในระดบัชาติ 
  7.2 ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนัมากกวา่ 1 ทีม ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ีตามเกณฑ์ 

การใหค้ะแนน เช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนั ใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ผูใ้ดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 2  
มากกวา่ถือเป็นผูช้นะ ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนัใหดู้คะแนนในล าดบัถดัไป กรณีคะแนนเท่ากนัทุก 

             ขอ้ใหใ้ชว้ธีิการจบัฉลาก 
 



 

52. กำรแข่งขนัหำควำมหมำยของค ำศัพท์จำก Dictionary   
1.  คุณสมบัตขิองผู้เข้ำแข่งขัน  

1.1 นกัเรียนช่วงชั้น ป.4-6 และม.1-3 
1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย 
 

2.  ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน           
2.1 แข่งขนัประเภททีม  ทีมละ 2  คน   
2.2 แข่งขนัแยกช่วงชั้น  
2.3 จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนัระดบัภาค 
 2.3.1 นกัเรียนช่วงชั้น ป.4-6 จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
 2.3.2 นกัเรียนช่วงชั้น  ม.1-3 จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 

3.  วธีิกำรด ำเนินกำร 
3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 1 คน ล่วงหนา้ก่อนวนัแข่งขนั   

อยา่งนอ้ย  10 วนั  
3.2 ใหส่้งรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั  และช่ือครูผูฝึ้กสอน (รายช่ือตอ้งตรงกบัขอ้ 1 ) ต่อกรรมการตดัสิน 

กิจกรรมก่อนเร่ิมการแข่งขนัพร้อมรายช่ือ  จ  านวน 2 ชุด 
3.3  Dictionary กรรมการจะเตรียมไวใ้ห ้ส่วนผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัใหเ้ตรียมปากกา  ดินสอ ยางลบ   

มาเอง   
3.4   ผูเ้ขา้แข่งขนัหาความหมายของค าศพัทท่ี์ก าหนดให ้  จ  านวน  20  ค  า   
3.5  เวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนั    1  ชัว่โมง 
3.6  การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 

4. เกณฑ์กำรแข่งขัน  (คะแนนเตม็ 100 คะแนน)  แยกไดเ้ป็นดงัน้ี      
4.1  ความถูกตอ้ง   90  คะแนน 

  4.2  ความสะอาดเรียบร้อย  10  คะแนน 
5.  เกณฑ์กำรตัดสิน   

คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 
ร้อยละ 80-100 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้ ่ากวา่ร้อยละ  60 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการจะเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 



การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 
 

6.   คณะกรรมกำรตัดสิน  จ ำนวน  3  คน 
  6.1 คุณสมบัติของกรรมกำร ประกอบดว้ย 

6.1.1  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   6.1.2  โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
   6.1.3  อ่ืนๆตามความเหมาะสม 

   6.2 ข้อควรค ำนึง 
                                  -กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีเป็นนกัเรียนของตนเขา้แข่งขนั 

7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ 
7.1  ผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงสุดล าดบัท่ี  1 จากการแข่งขนัระดบัภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนัใน 

ระดบัชาติ 
7.2 ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนั มากกวา่ 1 คน ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ีตามล าดบั

ขอ้ของเกณฑก์ารใหค้ะแนน เช่นมีผูไ้ดค้ะแนนท่ี 1 เท่ากนัใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ผูใ้ดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 2 
มากกวา่ถือเป็นผูช้นะแต่ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนั ใหดู้คะแนนในขอ้ถดัไป กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ใหใ้ชว้ธีิจบั
ฉลาก 

 



 

53. กำรแข่งขนัพูดภำษำองักฤษ (Impromptu Speech) 
1. คุณสมบติัผูเ้ขา้แข่งขนั 
 1.1 นกัเรียนช่วงชั้น ป.1-3 ป.4-6  และ ม.1-3  
 1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย  
2. ประเภทและจ านวนผูเ้ขา้แข่งขนั 

2.1 แข่งขนัประเภทเด่ียว  
2.2 แข่งขนัแยกช่วงชั้น  
2.3 จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนัระดบัภาค 
 2.3.1 นกัเรียนช่วงชั้น ป.1-3 จ านวนโรงเรียนละ 1 คน 
 2.3.2 นกัเรียนช่วงชั้น ป.4-6 จ านวนโรงเรียนละ 1 คน 
 2.3.3 นกัเรียนช่วงชั้น  ม.1-3 จ านวนโรงเรียนละ 1 คน 

3. วธีิด าเนินการ  
3.1 หวัขอ้การแข่งขนัเป็นไปตามเน้ือหาในหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการของแต่ละระดบัชั้นท่ี

เหมาะสมกบัการพดูแบบ Impromptu Speech ดงัน้ี 
3.1.1 นกัเรียนระดบัชั้น ป.1-3 หวัเร่ืองเก่ียวกบัตนเอง โรงเรียน ภายในวงค าศพัท ์

ประมาณ 50 – 100 ค า (ค าศพัทท่ี์เป็นรูปธรรม) 
3.1.2 นกัเรียนระดบัชั้น ป.4-6 หวัเร่ืองเก่ียวกบัตนเอง โรงเรียน เวลาวา่ง ภายในวง 

ค าศพัทป์ระมาณ 100 – 150 ค า (ค าศพัทท่ี์เป็นรูปธรรมและนามธรรม) 
3.1.3 นกัเรียนระด ับชั้น ม.1-3 ตามหวัเร่ืองเก่ียวกบัตนเอง โรงเรียน เวลาวา่งและอาชีพ  

ภายในวงค าศพัท ์ประมาณ 300 – 450 ค า (ค าศพัทท่ี์เป็นนามธรรมมากข้ึน) 
3.2 นกัเรียนจะพดูตามหวัขอ้โดยวธีิการจบัฉลาก ก่อนการพดู ใหเ้วลาเตรียมตวั 10 นาที 

คณะกรรมการเตรียมหวัขอ้ จ านวน3หวัขอ้ นกัเรียนมีสิทธ์ิจบัฉลาก 2 คร้ัง แลว้เลือกพดูเพียง 1 หวัขอ้ 
3.3 เวลาในการแข่งขนั 
 3.3.1 ระดบัชั้น ป.1-3 ใชเ้วลาในการพดู 3-5 นาที 

3.3.1 ระดบัชั้น ป.4-6 ใชเ้วลาในการพดู 5-10 นาที 
3.3.2 ระดบัชั้  น ม.1-3 ใชเ้วลาในการพดู 5-10 นาที 

3.4 เวลาในการพดู (บวก /ลบ 30 วนิาทีไม่ตดัคะแนน) ใชเ้วลานอ้ยหรือมากกวา่ เวลาท่ี 
ก าหนด ตดันาทีละ 1 คะแนน (ไม่รวมเวลาท่ีใชใ้นการแนะน าตวั) 

3.5 ขณะพดูหา้มใชอุ้ปกรณ์ เอกสารอ่ืนๆ และบนัทึกช่วยจ าประกอบการพดู 
3.6 ผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีมาชา้กวา่ก  าหนดเวลาใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการเป็นสิทธ์ิขาด 



 
 
 

      4. เกณฑ์กำรให้คะแนน 100 คะแนน 
           4.1 ดา้นเน้ือหา (Content)  35 คะแนน  ประกอบดว้ย 
                  - เน้ือหามีความถูกตอ้งตามหวัเร่ืองท่ีก าหนด  (Accuracy and Consistency)   

15 คะแนน 
- ความถูกตอ้งของภาษาในรูปแบบการพดูสุนทรพจน์  (Form & Organizing of 

Speech)        10 คะแนน 
                  - ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์(Creative)    10 คะแนน 
          4.2 ดา้นความคล่องแคล่วในทกัษะภาษา(Language Competence and Fluency) 45 คะแนน  

ประกอบดว้ย 
                - การใชภ้าษาเหมาะสมกบัระดบัชั้น (Difficulty Level) ดา้นศพัท ์(Vocabulary) 
          โครงสร้างและค าสันธาน (Structure & Connectors)     15 คะแนน 
                 - ความสามารถดา้นการออกเสียงการเนน้ค า การลงเสียงสูงต ่า การเนน้ค าส าคญั 
         ในประโยคและจงัหวะ การหยดุในช่วงจบประโยค(Pronunciation, stress,  Intonation, 

  rhythm, pausing and pace)       20 คะแนน 
                 - การใชเ้สียงสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีพดู (Tone)   10 คะแนน 
  4.3 ความส าเร็จในการถ่ายทอด (Presentation)  15 คะแนน    ประกอบดว้ย 
                 - ความสามารถในการส่ือถึงผูฟั้ง (Communication)  10 คะแนน 
                  - บุคลิก ท่าทาง (Personality)         5 คะแนน 
  4.4 พดูในระยะเวลาท่ีก าหนด (Time)        5 คะแนน 

5.  เกณฑ์กำรตัดสิน   
คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 

ร้อยละ 80-100 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้ ่ากวา่ร้อยละ  60 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการจะเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 
6.   คณะกรรมกำรตัดสิน  จ ำนวน  3  คน 

  6.1 คุณสมบัติของกรรมกำร ประกอบดว้ย 
   6.1.1  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 



   6.1.2  โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
   6.1.3  อ่ืนๆตามความเหมาะสม 

   6.2 ข้อควรค ำนึง 
                                  -กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีเป็นนกัเรียนของตนเขา้แข่งขนั 

7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ 
7.1 ผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงสุด ล าดบัท่ี 1 จากการแข่งขนัระดบัภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนัใน 

ระดบัชาติ 
7.2 ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนั มากกวา่ 1 คน ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ีตามล าดบั

ขอ้ของเกณฑก์ารใหค้ะแนน เช่นมีผูไ้ดค้ะแนนท่ี 1 เท่ากนัใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ผูใ้ดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 2 
มากกวา่ถือเป็นผูช้นะแต่ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนั ใหดู้คะแนนในขอ้ถดัไป กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ใหใ้ชว้ธีิจบั
ฉลาก 
หมายเหตุ   กรณีนกัเรียนพดูไม่ตรงตามหวัขอ้ท่ีจบัสลากได ้  กรรมการจะพิจารณาตดัคะแนนในส่วน 

                     เน้ือหาของเร่ืองท่ีพดู 
 
 



 

กลุ่มกำรศึกษำปฐมวยั 
54. กำรป้ันดินน ำ้มนั  

1. คุณสมบัติของผู้เข้ำแข่งขัน  
1.1  นกัเรียนช่วงชั้น ปฐมวยั  
1.2  นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ และบกพร่องทางสติปัญญา   

2 . ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน  
2.1 แข่งขนัประเภททีม 
 2.1.1 บกพร่องทางการไดย้ิน  ทีมละ 2 คน  
 2.1.2 บกพร่องทางสติปัญญา  ทีมละ 3 คน 
2.2 แข่งขนัแยกประเภทความพิการ  
2.3 จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนัระดบัภาค 
 2.3.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
 2.3.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
  

3. วธีิด ำเนินกำร  
3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 2 คน ล่วงหนา้ก่อนวนัแข่งขนัอยา่ง

นอ้ย 10 วนั  
3.2 หวัขอ้การป้ัน คณะกรรมการจบัฉลากหวัขอ้ในการแข่งขนั  

1)  ผลไม้น่ำกนิ     
2)  เทีย่วสวนสัตว์  

3.3 วสัดุอุปกรณ์ผูเ้ขา้แข่งขนัน ามาเอง   
- ใชดิ้นน ้ามนัไร้สารชนิดกอ้นผวิเรียบท่ียงัไม่ผา่นการใช ้(ห้ำมนวดดินน้ำมันก่อนเข้ำ

แข่งขัน)  
- ฐานรองใชไ้มอ้ดัขนาด กวา้ง 10 น้ิว ยาว 15 น้ิว ไม่มีกรอบและขาตั้ง ไม่มีการตกแต่ง  
- กระเบ้ืองยางหรือแผน่รองนวด  

3.4  ครูผูค้วบคุมแสดงวสัดุอุปกรณ์การแข่งขนัท่ีเตรียมมา  
3.5  เวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนั 3 ชัว่โมง  
3.6  หา้มใชอุ้ปกรณ์ในการยึดติด พิมพล์าย อุปกรณ์ตกแต่ง  
3.7  แต่งกายดว้ยชุดนกัเรียน หรือชุดกีฬาประจ าโรงเรียน  
3.8 ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด  



 
 

4. เกณฑ์กำรให้คะแนน  100 คะแนน  
4.1 ควำมคิดสร้ำงสรรค์จินตนำกำร    30  คะแนน  

- ความแปลกใหม่ของผลงานทั้งช้ิน   10  คะแนน  
- ความแปลกใหม่ขององคป์ระกอบช้ินงาน  10  คะแนน  
- ความหลากหลายของช้ินงาน    10  คะแนน  

4.2  กระบวนกำรท ำงำน      20  คะแนน  
- การเตรียมอุปกรณ์       4  คะแนน  
- การวางแผนการท างาน       4  คะแนน  
- การมีส่วนร่วมในการท างาน      4  คะแนน  
- เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด       4  คะแนน 
- การจดัเก็บวสัดุอุปกรณ์       4  คะแนน  

4.3 กำรจัดองค์ประกอบ/ควำมละเอยีดประณตี/สวยงำม  30  คะแนน  
- ความละเอียด ประณีต ของช้ินงาน     5  คะแนน  
- การจดัองคป์ระกอบของช้ินงาน    15  คะแนน  
- ผลงานมีความเหมาะสม      5  คะแนน  
- ความสวยงาม      10  คะแนน  

4.4 เนือ้หำ       20  คะแนน  
- ความสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง    10  คะแนน  
- องคป์ระกอบสอดคลอ้งกบัหวัขอ้ท่ีก าหนด  10  คะแนน  

5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 

ร้อยละ 80-100 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้ ่ากวา่ร้อยละ  60 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการจะเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 
6. คณะกรรมกำรกำรแข่งขัน  

  6.1 คุณสมบัติของกรรมกำร ประกอบดว้ย 
6.1.1 สานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
6.1.2 โรงเรียนเฉพาะความพิการ  



6.1.3 อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  
   6.2 ข้อควรค ำนึง 

                                  -กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีเป็นนกัเรียนของตนเขา้แข่งขนั 
7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ  

7.1 ทีมท่ีไดค้ะแนนสูงสุด ล าดบัท่ี 1 - 3 จากการแข่งขนัระดบัภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนั
ในระดบัชาติ  

7.2 ในกรณีท่ีมีทีมในล าดบัสูงสุดเกินกวา่ 3 ทีมใหพ้ิจารณาล าดบัท่ีตามล าดบัขอ้ของเกณฑก์าร
ใหค้ะแนนเช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนัใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ทีมใดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 2 มากกวา่ถือเป็น
ผูช้นะ ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนัใหดู้คะแนนในลาดบัถดัไป กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก 

 



 

55. กำรสร้ำงภำพด้วยกำรฉีก ตัด ปะ ภำพ  
1. คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน  

1.1 นกัเรียนช่วงชั้น ปฐมวยั  
1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ บกพร่องทางสติปัญญา  และบกพร่องทางร่างกาย 

2. ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน  
2.1 แข่งขนัประเภททีม 

2.1.1 บกพร่องทางการไดย้ิน  ทีมละ 2 คน  
 2.1.2 บกพร่องทางสติปัญญา  ทีมละ 3 คน 
 2.1.3 บกพร่องทางร่างกาย  ทีมละ 2 คน 
2.2 แข่งขนัแยกประเภทความพิการ  
2.3 จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนัระดบัภาค 
 2.3.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม 
 2.3.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม   
 2.3.3 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จ านวนโรงเรียนละ 1 ทีม   

3. วธีิด ำเนินกำรและรำยละเอียดหลกัเกณฑ์กำรแข่งขัน  
3.1 ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั ตั้งช่ือทีม พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอน 2 คน ล่วงหนา้ก่อนวนั

แข่งขนัอยา่งนอ้ย 10 วนั  
3.2 หวัขอ้การสร้างภาพดว้ยการ ฉีก ตดั ปะ  คณะกรรมการจบัฉลากหวัขอ้ในการแข่งขนั 

1) โรงเรียนของฉนั  
  2)  บา้นของฉนั 
  3)  ผลไมน่้ากิน 

4)  สัตวเ์ล้ียงของฉนั  
ส าหรับบกพร่องทางการไดย้ิน และบกพร่องทางร่างกาย  

หวัขอ้ “โรงเรียนของฉนั” 
3.3 วสัดุอุปกรณ์ผูเ้ขา้แข่งขนัน ามาเอง การน าเสนอผลงาน (กระดาษขาว – เทาอยา่งหนา ขนาด

กวา้ง 10 น้ิว ยาว 15 น้ิว ไม่มีกรอบ กระดาษท่ีใชใ้นการฉีก ตดั ปะ ใชก้ระดาษมนัปู และโปสเตอร์สีหนา้
เดียวเท่านั้น   การน าเสนอผลงานไม่มีกรอบและขาตั้ง ไม่มีการตกแต่ง)  

3.4  ครูผูค้วบคุมแสดงวสัดุ อุปกรณ์ประกอบการแข่งขนัท่ีเตรียมมา  
3.5  หา้มตดักระดาษเป็นรูปร่างหรือเป็นเส้น เป็นแถบมาล่วงหนา้  
3.6  หา้มร่างภาพดว้ยดินสอ หรืออุปกรณ์ใดๆ บนกระดาษก่อนฉีกหรือบนกระดาษเทา – ขาว  



3.7  หา้มใชก้ารมว้น การพบั การขย  า และการหนุน  เพื่อสร้างช้ินงานใหมี้มิติ)  
3.8  เวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนั 2 ชัว่โมง  
3.9  แต่งกายดว้ยชุดนกัเรียนหรือชุดกีฬาประจ าโรงเรียน  
3.10 ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด  

4. เกณฑ์กำรให้คะแนน  100 คะแนน  
4.1  ควำมคิดสร้ำงสรรค์จินตนำกำร    30  คะแนน  

- ผลงานมีความแปลกใหม่    10  คะแนน  
- ความแปลกใหม่ขององคป์ระกอบช้ินงาน  10  คะแนน  
- ความเช่ือมโยงของภาพ     10  คะแนน  

4.2 กระบวนกำรท ำงำน      20  คะแนน  
- การวางแผนการท างาน       5  คะแนน  
- การมีส่วนร่วมในการท างาน      5  คะแนน  
- การท างานอยา่งมีความสุข/เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด  5  คะแนน  
- การจดัเก็บวสัดุอุปกรณ์       5  คะแนน  

4.3 กำรจัดภำพ/ควำมละเอยีดประณตีสวยงำม   15  คะแนน  
- ความละเอียดของช้ินงาน    10  คะแนน  
- การใชสี้/กระดาษท่ีหลากหลาย เหมาะสม    5  คะแนน  

  4.4 เนือ้หำ      20  คะแนน 
   - ความสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง   10  คะแนน  

- องคป์ระกอบของเร่ืองเหมาะสมกบัเร่ือง   10  คะแนน  
4.5 หลกักำรจัดภำพ      15  คะแนน  

- ความสมดุลของการจดัภาพ      5  คะแนน  
- ความสมบรูณ์ของผลงาน    10  คะแนน  

5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 

ร้อยละ 80-100 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ 70-79 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้ ่ากวา่ร้อยละ  60 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการจะเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 
6. คณะกรรมกำรตัดสิน  

  6.1 คุณสมบัติของกรรมกำร ประกอบดว้ย 



6.1.1 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
6.1.2 โรงเรียนเฉพาะความพิการ  
6.1.3 อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  

   6.2 ข้อควรค ำนึง 
                                  -กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีเป็นนกัเรียนของตนเขา้แข่งขนั 

7. กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ  
7.1 ทีมท่ีไดค้ะแนนสูงสุด ล าดบัท่ี 1 - 3 จากการแข่งขนัระดบัภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนั

ในระดบัชาติ  
7.2 ในกรณีท่ีมีทีมในล าดบัสูงสุดเกินกวา่ 3 ทีมใหพ้ิจารณาล าดบัท่ีตามล าดบัขอ้ของเกณฑก์าร

ใหค้ะแนนเช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนัใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ทีมใดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 2 มากกวา่ถือเป็น
ผูช้นะ ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนัใหดู้คะแนนในล าดบัถดัไป กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก 

 
 



 

56. กำรแข่งขนัระบำยสีภำพ (สีเทยีน)  
1.  คุณสมบัติผู้เข้ำแข่งขัน 

  1.1 นกัเรียนช่วงชั้น ปฐมวยั   
1.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ และบกพร่องทางสติปัญญา  

   2.  ประเภทและจ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน      
2.1 แข่งขนัประเภทเด่ียว 
2.2 แข่งขนัแยกประเภทความพิการ  
2.3 จ านวนผูเ้ขา้แข่งขนัระดบัภาค 
 2.3.1 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ จ านวนโรงเรียนละ 1 คน 
 2.3.2 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวนโรงเรียนละ 1 คน 

        3.  วธีิด ำเนินกำรและรำยละเอยีดหลกัเกณฑ์กำรแข่งขัน 
 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).ผลไม้น่ำกนิ 
   2).เทีย่วสวนสัตว์ 
  3.4  ใหผู้เ้ขา้แข่งขนัเตรียมสีท่ีจะใชแ้ข่งขนัและอุปกรณ์ในการแข่งขนัมาเอง 
  3.5 เวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนั  1   ชัว่โมง  30  นาที  
 4.  เกณฑ์กำรให้คะแนน   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 

5. เกณฑ์กำรตัดสิน   
คณะกรรมการตดัสิน   คดัเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 

ร้อยละ 80-100 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 



ร้อยละ 70-79 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60-69 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
ไดต้ ่ากวา่ร้อยละ  60 ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัร  เวน้แต่กรรมการจะเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 
6. คณะกรรมกำรตัดสิน  จ ำนวน  3  คน 

  6.1 คุณสมบัติของกรรมกำร ประกอบดว้ย 
   6.1.1  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   6.1.2  โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
   6.1.3  อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

 6.2 ข้อควรค ำนึง 
                                  -กรรมการตอ้งไม่ตดัสินในกรณีเป็นนกัเรียนของตนเขา้แข่งขนั 
 7.   กำรเข้ำแข่งขันระดับชำติ 

  7.1 ผูท่ี้ไดค้ะแนนล าดบัท่ี  1 - 3      จากการแข่งขนัระดบัภาคจะไดเ้ป็นตวัแทนเขา้แข่งขนัใน
ระดบัชาติ 
  7.2 ในกรณีท่ีมีผูช้นะล าดบัสูงสุดไดค้ะแนนเท่ากนั มากกวา่ 1 คน ใหพ้ิจารณาล าดบัท่ีตามล าดบั
ขอ้ของเกณฑก์ารใหค้ะแนน เช่น มีผูท่ี้ไดค้ะแนนขอ้ท่ี 1 เท่ากนัใหดู้คะแนนขอ้ท่ี 2 ผูใ้ดไดค้ะแนนขอ้ท่ี 2 
มากกวา่ถือเป็นผูช้นะ ถา้ขอ้ท่ี 2 เท่ากนัใหดู้คะแนนในล าดบัถดัไป กรณีคะแนนเท่ากนัทุกขอ้ใหใ้ชว้ธีิจบั
ฉลาก 

 
 


