คำชี้แจง
กำรประกวด/แข่ งขันทักษะทำงวิชำกำร
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปี กำรศึกษำ 2558
กำรศึกษำพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่ วม)
แนวทำงกำรดำเนินกำร มีดังนี้
1. กำรคัดเลือกตัวแทนในระดับเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
1.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึ กษำประถมศึ กษำ (สพป.) ดำเนิ นกำรคัดเลื อกตัวแทนนักเรี ยนพิกำร
เรี ยนร่ วม ระดับประถมศึกษำ โรงเรี ยนทุกสังกัด และมัธยมศึกษำตอนต้นโรงเรี ยนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ
(สังกัด สพฐ.) โดยแบ่งตำมเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 183 เขต
1.2 สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (สพม.) ดำเนินกำรคัดเลือกตัวแทนนักเรี ยนพิกำร
เรี ยนร่ วม ในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ยกเว้นโรงเรี ยนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ(สังกัด สพฐ.) และระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย โรงเรี ยนทุกสังกัดรวมทั้งมัธยมศึกษำตอนปลำยโรงเรี ยนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ
สั งกัด สพฐ. โดยแบ่ งตำมเขตพื้ นที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำเดิ ม 183 เขต ทั้งนี้ ไม่ จำเป็ นต้องส่ งตัวแทน
ให้ครบตำมจำนวนโซนก็ได้ โรงเรี ยนแต่ละแห่งต้องสังกัดโซนเพียง 1 โซนเท่ำนั้น
2. กำรดำเนินกำรจัดกำรแข่ งขัน ให้ สพป. และ สพม. ทุ กแห่ ง จัดกำรแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ โดยประสำนงำนกับศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจำจังหวัดนั้น ๆ เพื่อวำงแผนกำรดำเนิ นงำนร่ วมกัน
ทั้งนี้ ให้สถำนศึกษำที่จะส่ งนักเรี ยนเข้ำแข่งขัน จัดส่ งรำยชื่ อนักเรี ยนไปยัง สพป.และ สพม. ที่เป็ นเจ้ำภำพ
จัดกำรแข่งขัน
3. กำรส่ งรำยชื่ อนั กเรี ยนเพื่อเข้ ำร่ วมกำรแข่ งขั นในระดับ ภู มิภ ำค ให้ สพป. และ สพม. ทุ กแห่ ง
เป็ นผูด้ ำเนิ นกำรคัดเลือกตัวแทนของเขตพื้นที่ ที่ได้คะแนนระดับเหรี ยญทองลำดับที่ 1 (คะแนนร้อยละ 80
ขึ้นไป) ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม เพียงลำดับเดียวเท่ำนั้น
4. โรงเรี ยนจัดกำรเรี ยนร่ วมที่ จะส่ งนักเรี ยนเข้ำร่ วมกำรแข่งขัน จะต้องเตรี ยมเอกสำร/หลักฐำน
ยืนยันควำมพิ กำรนำมำแสดงต่อคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และระดับภูมิภำค ในวันที่เข้ำแข่ง ดังนี้
4.1 บุคคลทีม่ ีควำมบกพร่ องทำงกำรเห็น ให้แนบเอกสำร ในข้อ 1) หรื อข้อ 2) และข้อ 3)
1) ใบรับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลของรัฐหรื อสมุดประจำตัวคนพิกำรหรื อ
บัตรประจำตัวคนพิกำร
2) ผลกำรคัด กรองตำมประกำศกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ปี 2556 (ประกำศคณะกรรมกำร
พิจำรณำให้คนพิกำรได้รับสิ ทธิ ช่วยเหลือทำงกำรศึกษำ เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีกำร กำรรับรองบุคคลของ
สถำนศึกษำว่ำเป็ นคนพิกำร ฉบับปี พ.ศ.2556)
3) แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) ปี กำรศึกษำ 2558
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4.2 บุคคลทีม่ ีควำมบกพร่ องทำงกำรได้ ยนิ ให้แนบเอกสำร ในข้อ 1) หรื อข้อ 2) และข้อ 3)
1) ใบรับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลของรัฐหรื อสมุดประจำตัวคนพิกำรหรื อ
บัตรประจำตัวคนพิกำร
2) ผลกำรคัด กรองตำมประกำศกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ปี 2556 (ประกำศคณะกรรมกำร
พิจำรณำให้คนพิกำรได้รับสิ ทธิ ช่วยเหลือทำงกำรศึกษำ เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีกำร กำรรับรองบุคคลของ
สถำนศึกษำว่ำเป็ นคนพิกำร ฉบับปี พ.ศ.2556)
3) แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) ปี กำรศึกษำ 2558
4.3 บุ คคลที่ มี ค วำมบกพ ร่ องทำงสติ ปั ญ ญ ำ ให้ แ นบเอกส ำร ในข้ อ 1) หรื อข้ อ 2)
และข้อ 3)
1) ใบรั บ รองแพทย์ จ ำกสถำนพยำบำลของรั ฐ หรื อสมุ ด ประจ ำตั ว คนพิ ก ำรหรื อ
บัตรประจำตัวคนพิกำร
2) ผลกำรคัด กรองตำมประกำศกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ปี 2556 (ประกำศคณะกรรมกำร
พิจำรณำให้คนพิกำรได้รับสิ ทธิ ช่วยเหลือทำงกำรศึกษำ เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีกำร กำรรับรองบุคคลของ
สถำนศึกษำว่ำเป็ นคนพิกำร ฉบับปี พ.ศ.2556) และผลกำรวัดระดับ IQ.จำกสถำนพยำบำลของรัฐ ระดับ IQ
ต่ำกว่ำ 70
3) แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) ปี กำรศึกษำ 2558
4.4 บุ ค คลที่ มี ค วำมบกพร่ อ งทำงร่ ำงกำย หรื อ กำรเคลื่อ นไหวหรื อ สุ ขภำพ ให้แนบเอกสำร
ในข้อ 1) หรื อข้อ 2) และข้อ 3)
1) ใบรับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลของรัฐหรื อสมุดประจำตัวคนพิกำรหรื อบัตร
ประจำตัวคนพิกำร
2) ผลกำรคัด กรองตำมประกำศกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ปี 2556 (ประกำศคณะกรรมกำร
พิจำรณำให้คนพิกำรได้รับสิ ทธิ ช่วยเหลือทำงกำรศึกษำ เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีกำร กำรรับรองบุคคลของ
สถำนศึกษำว่ำเป็ นคนพิกำร ฉบับปี พ.ศ.2556)
3) แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) ปี กำรศึกษำ 2558
4.5 บุคคลทีม่ ีควำมบกพร่ องทำงกำรเรียนรู้ ให้แนบเอกสำร ในข้อ 1) หรื อข้อ 2) และข้อ 3
1) ใบรับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลของรัฐหรื อสมุดประจำตัวคนพิกำรหรื อบัตร
ประจำตัวคนพิกำร
2) ผลกำรคัด กรองตำมประกำศกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ปี 2556 (ประกำศคณะกรรมกำร
พิจำรณำให้คนพิกำรได้รับสิ ทธิ ช่วยเหลือทำงกำรศึกษำ เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีกำร กำรรับรองบุคคลของ
สถำนศึกษำว่ำเป็ นคนพิกำร ฉบับปี พ.ศ.2556)
3) แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) ปี กำรศึกษำ 2558
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4.6 บุคคลออทิสติก ให้แนบเอกสำร ในข้อ 1) หรื อข้อ 2) และข้อ 3)
1) ใบรับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลของรัฐหรื อสมุดประจำตัวคนพิกำรหรื อ
บัตรประจำตัวคนพิกำร
2) ผลกำรคัด กรองตำมประกำศกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ปี 2556 (ประกำศคณะกรรมกำร
พิจำรณำให้คนพิกำรได้รับสิ ทธิ ช่วยเหลือทำงกำรศึกษำ เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีกำร กำรรับรองบุคคลของ
สถำนศึกษำว่ำเป็ นคนพิกำร ฉบับปี พ.ศ.2556)
3) แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) ปี กำรศึกษำ 2558
5. ให้โรงเรี ยนตรวจสอบรำยกำรเอกสำรตำมแบบตรวจสอบรำยกำรเอกสำร/หลักฐำน ของผูเ้ ข้ำ
แข่งขันที่แนบท้ำยเกณฑ์กำรประกวด/แข่งขันนี้ โดยให้ นำฉบับสำเนำที่รับรองสำเนำพร้ อมฉบับจริงมำแสดง
ในวันแข่งขัน ทั้งระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ และระดับภูมิภำค
6. รำยกำรแข่ ง ขัน ที่ มี ก ำรแข่ งขัน ประเภทที ม ทุ ก รำยกำรจะต้องเป็ นนัก เรี ย นที่ ม ำจำกโรงเรี ย น
เดียวกันเท่ำนั้น
......................................................
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สรุปจำนวนกิจกรรมกำรประกวด/แข่ งขันทักษะวิชำกำร
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปี กำรศึกษำ 2558
กำรศึกษำพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่ วม)
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
1.กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู้ภำษำไทย
2.กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
3.กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
4.กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้ศิลปะ
รวม

จำนวนกิจกรรมหลัก
1
1
8
3
13

กิจกรรมย่อย
4
3
18
36
61
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เกณฑ์ กำรประกวด/แข่
กำรประกวด/แข่งขันทักษะวิชำกำร
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปี กำรศึกษำ 2558
กำรศึกษำพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่ วม)
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย
ลำดับที่
1

ชื่อกิจกรรม

ระดับชั้น/คัดเลือกโดย

ประเภท

กำรแข่งขันกำรจัดทำ

ป. 4-6

ม.1-3

ม.1-3

ม.4-6

ทีม

หนังสื อเล่มเล็ก

สพป.

สพป.

สพม.

สพม.

(3 คน)

ประเภทควำมพิกำร
บกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้

หมำยเหตุ
4 กิจกรรมย่อย

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ลำดับที่
2

ชื่อกิจกรรม

ระดับชั้น/คัดเลือกโดย

กำรประกวดมำรยำท

ป.1-6

งำมอย่ำงไทย

สพป.

-

-

ประเภท

ประเภทควำมพิกำร

ทีม

-บกพร่ องทำงกำรได้ยนิ

(2 คน) -บกพร่ องทำงสติปัญญำ
-บกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้

หมำยเหตุ
แข่งขัน
แยกประเภท
ควำมพิกำร
3 กิจกรรมย่อย

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชี พและเทคโนโลยี
ลำดับที่

ชื่อกิจกรรม

3

กำรแข่งขันกำรทำอำหำร

ระดับชั้น/คัดเลือกโดย
ป.1-6

-

-

สพป.

ประเภท

ประเภทควำมพิกำร

ทีม

-บกพร่ องทำงสติปัญญำ

(3 คน) -บกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้

หมำยเหตุ
แข่งขัน
แยกประเภท
ควำมพิกำร
2 กิจกรรมย่อย
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กำรแข่งขันกำร

ป.1-6

ประดิษฐ์งำนใบตอง

สพป.

-

-

ทีม

-บกพร่ องทำงสติปัญญำ

(3 คน) -บกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้

แข่งขัน
แยกประเภท

ประเภทบำยศรี

ควำมพิกำร

ปำกชำม

2 กิจกรรมย่อย

กำรแข่งขัน

ป.1-6

กำรประดิษฐ์ของใช้

สพป.

จำกเศษวัสดุเหลือใช้

-

-

ทีม

-บกพร่ องทำงสติปัญญำ

(3 คน) -บกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้

แข่งขัน
แยกประเภท
ควำมพิกำร
2 กิจกรรมย่อย
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ลำดับที่
6

ชื่อกิจกรรม

ระดับชั้น/คัดเลือกโดย

กำรแข่งขัน

ป.1-6

กำรประดิษฐ์ของเล่น

สพป.

-

-

ประเภท

ประเภทควำมพิกำร

ทีม

-บกพร่ องทำงสติปัญญำ

(3 คน) -บกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้

จำกเศษวัสดุเหลือใช้

หมำยเหตุ
แข่งขัน
แยกประเภท
ควำมพิกำร
2 กิจกรรมย่อย
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กำรแข่งขันกำรร้อยมำลัย

ป.1-6

ดอกไม้สด

สพป.

-

-

ทีม

-บกพร่ องทำงสติปัญญำ

(3 คน) -บกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้

แข่งขัน
แยกประเภท
ควำมพิกำร
2 กิจกรรมย่อย

8

กำรแข่งขันกำรวำดภำพ

ไม่กำหนดระดับชั้น ไม่กำหนดระดับชั้น
สพป.

ด้วยโปรแกรม Paint

สพม.

ทีม

-บกพร่ องทำงสติปัญญำ

(2 คน) -บกพร่ องทำงร่ ำงกำยฯ
-บกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้

แข่งขัน
แยกประเภท
ควำมพิกำร
6 กิจกรรมย่อย

9
10

กำรแข่งขัน

ป.1-6

กำรจัดสวนถำดแบบชื้น

สพป.

กำรแข่งขัน

ป.1-6

กำรจัดสวนถำดแบบแห้ง

สพป.

-

-

ทีม

-บกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้

1 กิจกรรมย่อย

-บกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้

1 กิจกรรมย่อย

(3 คน)
-

-

ทีม
(3 คน)

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศิลปะ
ลำดับที่
11

ชื่อกิจกรรม

ระดับชั้น/คัดเลือกโดย

กำรแข่งขัน

ป.1-6

ม.1-3

ม.1-3

กำรวำดภำพระบำยสี

สพป.

สพป.

สพม.

ประเภท
เดี่ยว

ประเภทควำมพิกำร

หมำยเหตุ

-บกพร่ องทำงกำรได้ยนิ แข่งขัน
-บกพร่ องทำงสติปัญญำ แยกประเภท
-บกพร่ องทำงร่ ำงกำยฯ

ควำมพิกำร

-บกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้ 15 กิจกรรมย่อย
-ออทิสติก
12

กำรประกวดกำรขับร้อง

ป.1-6

ม.1-3

ม.1-3

ม.4-6

เพลงไทยลูกทุ่ง

สพป.

สพป.

สพม.

สพม.

เดี่ยว

-บกพร่ องทำงกำรเห็น

แข่งขัน

-บกพร่ องทำงสติปัญญำ

แยกประเภท

-บกพร่ องทำงร่ ำงกำยฯ

ควำมพิกำร

-บกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้

20 กิจกรรมย่อย

-ออทิสติก
13

กำรแข่งขันกำรเต้น

ป.1-6

ทีม

หำงเครื่ องประกอบเพลง

สพป.

(5-7 คน)

-บกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้

1 กิจกรรมย่อย

34

แบบตรวจสอบเอกสำร/หลักฐำน กำรประกวด/แข่ งขันทักษะทำงวิชำกำร
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปี กำรศึกษำ 2558 กำรศึกษำพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่ วม)
วันที.่ ............เดือน.........................พ.ศ.................ระดับ  เขตพืน้ ที่  ภูมิภำค
สถำนทีแ่ ข่ งขัน....................................................................จังหวัด............................
ชื่อ-สกุล....................................................................................................ชั้น..........................
โรงเรียน .......................................................................สั งกัด.................................................................
กิจกรรมทีแ่ ข่ งขัน ............................................................ ประเภท  เดี่ยว  ทีมจำนวน........คน
ประเภทควำมพิกำร
 บกพร่ องทำงกำรเห็น  บกพร่ องทำงกำรได้ยนิ  บกพร่ องทำงสติปัญญำ
 บกพร่ องทำงร่ ำงกำยฯ  บกพร่ องทำงกำรเรี ยนรู ้  ออทิสติก
ต้ องแนบสำเนำเอกสำร/หลักฐำน ให้ แนบตำมทีก่ ำหนดในแต่ ละประเภทควำมพิกำร ดังนี้
 ใบรับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลของรัฐ หรื อ
สมุดประจำตัวคนพิกำร หรื อบัตรประจำตัวคนพิกำร
 ผลกำรคัดกรองตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิ กำร ปี 2556 (ประกำศคณะกรรมกำรพิจำรณำ
ให้ ค นพิ ก ำรได้รั บ สิ ทธิ ช่ ว ยเหลื อ ทำงกำรศึ ก ษำ เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ำร กำรรั บ รองบุ ค คลของ
สถำนศึกษำว่ำเป็ นคนพิกำร ฉบับปี พ.ศ.2556)
 ผลกำรวัดระดับ IQ สถำนพยำบำลของรัฐที่มีระดับ IQ ต่ำกว่ำ 70
 แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) ปี กำรศึกษำ 2558
 เอกสำรอื่นที่เกี่ยวข้อง ระบุ.................................................................................
ลงชื่อ...........................................................ครู ผคู้ วบคุม
(............................................................)
วันที่............../......................./....................
ลงชื่อ...........................................................กรรมกำรผูต้ รวจสอบ
(..............................................................)
วันที่............/......................../....................

