
ค ำช้ีแจง 

กำรประกวด/แข่งขนักำรประกวด/แข่งขนัทักษะทำงวชิำกำรทักษะทำงวชิำกำร    

งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ คร้ังที่ 6655  ประจ ำปีกำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ  22555588  

กำรศึกษำพเิศษ (กำรศึกษำพเิศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)โรงเรียนเรียนร่วม)  

แนวทำงกำรด ำเนินกำร มดีังนี้  
1. กำรคัดเลอืกตัวแทนในระดับเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ

1.1  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (สพป.) ด ำเนินกำรคดัเลือกตวัแทนนักเรียนพิกำร
เรียนร่วม ระดบัประถมศึกษำ โรงเรียนทุกสังกดั และมธัยมศึกษำตอนตน้โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ
(สังกดั สพฐ.) โดยแบ่งตำมเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ 183 เขต 

     1.2  ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (สพม.) ด ำเนินกำรคดัเลือกตวัแทนนกัเรียนพิกำร
เรียนร่วม ในระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ (ยกเวน้โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ(สังกดั สพฐ.) และระดบั
มธัยมศึกษำตอนปลำย โรงเรียนทุกสังกดัรวมทั้งมธัยมศึกษำตอนปลำยโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 
สังกัด สพฐ.  โดยแบ่งตำมเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเดิม 183 เขต ทั้งน้ี ไม่จ  ำเป็นต้องส่งตวัแทน 
ใหค้รบตำมจ ำนวนโซนก็ได ้โรงเรียนแต่ละแห่งตอ้งสังกดัโซนเพียง 1 โซนเท่ำนั้น 

2. กำรด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน  ให้ สพป. และ สพม. ทุกแห่ง จดักำรแข่งขนัในระดบัเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ โดยประสำนงำนกบัศูนยก์ำรศึกษำพิเศษประจ ำจงัหวดันั้น ๆ เพื่อวำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกนั
ทั้งน้ี ให้สถำนศึกษำท่ีจะส่งนกัเรียนเขำ้แข่งขนั จดัส่งรำยช่ือนกัเรียนไปยงั สพป.และ สพม. ท่ีเป็นเจำ้ภำพ
จดักำรแข่งขนั 

3. กำรส่งรำยช่ือนักเรียนเพื่อเข้ำร่วมกำรแข่งขันในระดับภูมิภำค ให้ สพป. และ สพม. ทุกแห่ง
เป็นผูด้  ำเนินกำรคดัเลือกตวัแทนของเขตพื้นท่ี ท่ีไดค้ะแนนระดบัเหรียญทองล ำดบัท่ี 1 (คะแนนร้อยละ 80 
ข้ึนไป) ทั้งประเภทเด่ียวและประเภททีม เพียงล ำดบัเดียวเท่ำนั้น 

4. โรงเรียนจดักำรเรียนร่วมท่ีจะส่งนักเรียนเขำ้ร่วมกำรแข่งขนั จะตอ้งเตรียมเอกสำร/หลกัฐำน
ยืนยนัควำมพิกำรน ำมำแสดงต่อคณะกรรมกำรจดักำรแข่งขนัในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
และระดบัภูมิภำค ในวนัท่ีเขำ้แข่ง ดงัน้ี 

4.1  บุคคลทีม่ีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น ใหแ้นบเอกสำร ในขอ้ 1) หรือขอ้ 2) และขอ้ 3) 
1) ใบรับรองแพทยจ์ำกสถำนพยำบำลของรัฐหรือสมุดประจ ำตวัคนพิกำรหรือ

บตัรประจ ำตวัคนพิกำร 
2) ผลกำรคดักรองตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ปี 2556 (ประกำศคณะกรรมกำร

พิจำรณำให้คนพิกำรไดรั้บสิทธิช่วยเหลือทำงกำรศึกษำ เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีกำร กำรรับรองบุคคลของ
สถำนศึกษำวำ่เป็นคนพิกำร ฉบบัปี พ.ศ.2556) 

3) แผนกำรจดักำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) ปีกำรศึกษำ 2558
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4.2  บุคคลทีม่ีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยนิ ใหแ้นบเอกสำร ในขอ้ 1) หรือขอ้ 2) และขอ้ 3) 
1) ใบรับรองแพทยจ์ำกสถำนพยำบำลของรัฐหรือสมุดประจ ำตวัคนพิกำรหรือ

บตัรประจ ำตวัคนพิกำร 
2) ผลกำรคดักรองตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ปี 2556 (ประกำศคณะกรรมกำร

พิจำรณำให้คนพิกำรไดรั้บสิทธิช่วยเหลือทำงกำรศึกษำ เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีกำร กำรรับรองบุคคลของ
สถำนศึกษำวำ่เป็นคนพิกำร ฉบบัปี พ.ศ.2556) 

3) แผนกำรจดักำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) ปีกำรศึกษำ 2558
4.3  บุ คคลที่ มี ควำมบกพ ร่องทำงสติ ปัญญ ำ  ให้ แนบ เอกสำร ในข้อ  1) ห รือข้อ  2 ) 

และขอ้ 3) 
1) ใบ รับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลของรัฐห รือสมุดประจ ำตัวคนพิกำรหรือ

บตัรประจ ำตวัคนพิกำร 
2) ผลกำรคดักรองตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ปี 2556 (ประกำศคณะกรรมกำร

พิจำรณำให้คนพิกำรไดรั้บสิทธิช่วยเหลือทำงกำรศึกษำ เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีกำร กำรรับรองบุคคลของ
สถำนศึกษำวำ่เป็นคนพิกำร ฉบบัปี พ.ศ.2556) และผลกำรวดัระดบั IQ.จำกสถำนพยำบำลของรัฐ  ระดบั IQ 
ต ่ำกวำ่  70  

3) แผนกำรจดักำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) ปีกำรศึกษำ 2558
4.4  บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย หรือกำรเคลื่อนไหวหรือสุขภำพ ให้แนบเอกสำร 

ในขอ้ 1) หรือขอ้ 2) และขอ้ 3) 
1) ใบรับรองแพทยจ์ำกสถำนพยำบำลของรัฐหรือสมุดประจ ำตวัคนพิกำรหรือบตัร

ประจ ำตวัคนพิกำร 
2) ผลกำรคดักรองตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ปี 2556 (ประกำศคณะกรรมกำร

พิจำรณำให้คนพิกำรไดรั้บสิทธิช่วยเหลือทำงกำรศึกษำ เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีกำร กำรรับรองบุคคลของ
สถำนศึกษำวำ่เป็นคนพิกำร ฉบบัปี พ.ศ.2556) 

3) แผนกำรจดักำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) ปีกำรศึกษำ 2558
4.5  บุคคลทีม่ีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ใหแ้นบเอกสำร ในขอ้ 1) หรือขอ้ 2) และขอ้ 3 

1) ใบรับรองแพทยจ์ำกสถำนพยำบำลของรัฐหรือสมุดประจ ำตวัคนพิกำรหรือบตัร
ประจ ำตวัคนพิกำร 

2) ผลกำรคดักรองตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ปี 2556 (ประกำศคณะกรรมกำร
พิจำรณำให้คนพิกำรไดรั้บสิทธิช่วยเหลือทำงกำรศึกษำ เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีกำร กำรรับรองบุคคลของ
สถำนศึกษำวำ่เป็นคนพิกำร ฉบบัปี พ.ศ.2556) 

3) แผนกำรจดักำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) ปีกำรศึกษำ 2558
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4.6  บุคคลออทสิติก ใหแ้นบเอกสำร ในขอ้ 1) หรือขอ้ 2) และขอ้ 3) 
1) ใบรับรองแพทยจ์ำกสถำนพยำบำลของรัฐหรือสมุดประจ ำตวัคนพิกำรหรือ

บตัรประจ ำตวัคนพิกำร 
2) ผลกำรคดักรองตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ปี 2556 (ประกำศคณะกรรมกำร

พิจำรณำให้คนพิกำรไดรั้บสิทธิช่วยเหลือทำงกำรศึกษำ เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีกำร กำรรับรองบุคคลของ
สถำนศึกษำวำ่เป็นคนพิกำร ฉบบัปี พ.ศ.2556) 

3) แผนกำรจดักำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) ปีกำรศึกษำ 2558
5. ให้โรงเรียนตรวจสอบรำยกำรเอกสำรตำมแบบตรวจสอบรำยกำรเอกสำร/หลกัฐำน ของผูเ้ขำ้

แข่งขนัท่ีแนบทำ้ยเกณฑ์กำรประกวด/แข่งขนัน้ี โดยให้น ำฉบับส ำเนำที่รับรองส ำเนำพร้อมฉบับจริงมำแสดง
ในวนัแขง่ขนั ทั้งระดบัเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และระดบัภูมิภำค 

6. รำยกำรแข่งขันท่ีมีกำรแข่งขันประเภททีมทุกรำยกำรจะต้องเป็นนักเรียนท่ีมำจำกโรงเรียน
เดียวกนัเท่ำนั้น 

...................................................... 
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สรุปจ ำนวนกจิกรรมกำรประกวด/แข่งขนัทักษะวชิำกำร  
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 65 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

กำรศึกษำพเิศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จ ำนวนกจิกรรมหลกั กจิกรรมย่อย 
1.กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 1 4 
2.กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม 1 3 
3.กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 8 18 
4.กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 3 36 

รวม 13 61 
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เกณฑ์กำรประกวด/แข่งขันกำรประกวด/แข่งขันทกัษะวชิำกำร ทกัษะวชิำกำร   

งำนศิลปหัตถกรรมงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน นักเรียน คร้ังที ่คร้ังที ่6655  ประจ ำปีกำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ  22555588      

กำรศึกษำพเิศษ (กำรศึกษำพเิศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)โรงเรียนเรียนร่วม)   
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ล ำดบัที ่ ช่ือกจิกรรม ระดบัช้ัน/คดัเลอืกโดย ประเภท ประเภทควำมพกิำร หมำยเหตุ 

1 กำรแข่งขนักำรจดัท ำ ป. 4-6 ม.1-3 ม.1-3 ม.4-6 ทีม บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 4 กิจกรรมยอ่ย 

 หนงัสือเล่มเลก็ สพป. สพป. สพม. สพม. (3 คน)   

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม 

ล ำดบัที ่ ช่ือกจิกรรม ระดบัช้ัน/คดัเลอืกโดย ประเภท ประเภทควำมพกิำร หมำยเหตุ 

2 กำรประกวดมำรยำท ป.1-6 - -  ทีม -บกพร่องทำงกำรไดย้นิ แข่งขนั 

 งำมอยำ่งไทย สพป.    (2 คน) -บกพร่องทำงสติปัญญำ แยกประเภท 

       -บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ควำมพิกำร 

        3  กิจกรรมยอ่ย 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 

ล ำดบัที ่ ช่ือกจิกรรม ระดบัช้ัน/คดัเลอืกโดย ประเภท ประเภทควำมพกิำร หมำยเหตุ 

3 กำรแข่งขนักำรท ำอำหำร ป.1-6 - -  ทีม -บกพร่องทำงสติปัญญำ  แข่งขนั 

  สพป.    (3 คน) -บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ แยกประเภท 

        ควำมพิกำร 

        2 กิจกรรมยอ่ย 

4 กำรแข่งขนักำร ป.1-6 - -  ทีม -บกพร่องทำงสติปัญญำ  แข่งขนั 

 ประดิษฐง์ำนใบตอง สพป.    (3 คน) -บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ แยกประเภท 

 ประเภทบำยศรี       ควำมพิกำร 

 ปำกชำม       2 กิจกรรมยอ่ย 

5 กำรแข่งขนั ป.1-6 - -  ทีม -บกพร่องทำงสติปัญญำ  แข่งขนั 

 กำรประดิษฐข์องใช ้ สพป.    (3 คน) -บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ แยกประเภท 

 จำกเศษวสัดุเหลือใช ้       ควำมพิกำร 

        2 กิจกรรมยอ่ย 
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ล ำดบัที ่ ช่ือกจิกรรม ระดบัช้ัน/คดัเลอืกโดย ประเภท ประเภทควำมพกิำร หมำยเหตุ 

6 กำรแข่งขนั ป.1-6 - -  ทีม -บกพร่องทำงสติปัญญำ  แข่งขนั 

 กำรประดิษฐข์องเล่น สพป.    (3 คน) -บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ แยกประเภท 

 จำกเศษวสัดุเหลือใช ้       ควำมพิกำร 

        2 กิจกรรมยอ่ย 

7 กำรแข่งขนักำรร้อยมำลยั ป.1-6 - -  ทีม -บกพร่องทำงสติปัญญำ  แข่งขนั 

 ดอกไมส้ด สพป.    (3 คน) -บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ แยกประเภท 

        ควำมพิกำร 

        2 กิจกรรมยอ่ย 

8 กำรแข่งขนักำรวำดภำพ ไม่ก ำหนดระดบัชั้น ไม่ก ำหนดระดบัชั้น ทีม -บกพร่องทำงสติปัญญำ แข่งขนั 

 ดว้ยโปรแกรม  Paint สพป. สพม. (2 คน) -บกพร่องทำงร่ำงกำยฯ แยกประเภท 

       -บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ควำมพิกำร 

        6 กิจกรรมยอ่ย 

9 กำรแข่งขนั ป.1-6 - -  ทีม -บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 1 กิจกรรมยอ่ย 

 กำรจดัสวนถำดแบบช้ืน สพป.    (3 คน)   

10 กำรแข่งขนั ป.1-6 - -  ทีม -บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 1 กิจกรรมยอ่ย 

 กำรจดัสวนถำดแบบแหง้ สพป.    (3 คน)   
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

ล ำดบัที ่ ช่ือกจิกรรม ระดบัช้ัน/คดัเลอืกโดย ประเภท ประเภทควำมพกิำร หมำยเหตุ 

11 กำรแข่งขนั ป.1-6 ม.1-3 ม.1-3  เด่ียว -บกพร่องทำงกำรไดย้นิ แข่งขนั 

 กำรวำดภำพระบำยสี สพป. สพป. สพม.   -บกพร่องทำงสติปัญญำ แยกประเภท 

       -บกพร่องทำงร่ำงกำยฯ ควำมพิกำร 

       -บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 15 กิจกรรมยอ่ย 

       -ออทิสติก  

12 กำรประกวดกำรขบัร้อง ป.1-6 ม.1-3 ม.1-3 ม.4-6 เด่ียว -บกพร่องทำงกำรเห็น แข่งขนั 

 เพลงไทยลูกทุ่ง สพป. สพป. สพม. สพม.  -บกพร่องทำงสติปัญญำ แยกประเภท 

       -บกพร่องทำงร่ำงกำยฯ ควำมพิกำร 

       -บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 20 กิจกรรมยอ่ย 

 
 

     -ออทิสติก  

13 กำรแข่งขนักำรเตน้ ป.1-6    ทีม -บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 1 กิจกรรมยอ่ย 

 หำงเคร่ืองประกอบเพลง สพป.    (5-7 คน)   
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แบบตรวจสอบเอกสำร/หลกัฐำน กำรประกวด/แข่งขนัทกัษะทำงวชิำกำร 
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่65  ปีกำรศึกษำ 2558 กำรศึกษำพเิศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) 

 
วนัที.่............เดือน.........................พ.ศ.................ระดับ   เขตพืน้ที ่  ภูมิภำค     
สถำนทีแ่ข่งขัน....................................................................จังหวดั............................ 

ช่ือ-สกุล....................................................................................................ช้ัน.......................... 
โรงเรียน .......................................................................สังกดั................................................................. 
กจิกรรมทีแ่ข่งขัน ............................................................  ประเภท  เด่ียว  ทีมจ ำนวน........คน 
ประเภทควำมพกิำร  

 บกพร่องทำงกำรเห็น    บกพร่องทำงกำรไดย้นิ   บกพร่องทำงสติปัญญำ 
 บกพร่องทำงร่ำงกำยฯ  บกพร่องทำงกำรเรียนรู้   ออทิสติก 
 

ต้องแนบส ำเนำเอกสำร/หลกัฐำน ให้แนบตำมทีก่ ำหนดในแต่ละประเภทควำมพกิำร ดังนี้ 
 ใบรับรองแพทยจ์ำกสถำนพยำบำลของรัฐ หรือ 
       สมุดประจ ำตวัคนพิกำร หรือบตัรประจ ำตวัคนพิกำร 
 ผลกำรคดักรองตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ปี 2556  (ประกำศคณะกรรมกำรพิจำรณำ 

ให้คนพิกำรได้รับสิทธิช่วยเหลือทำงกำรศึกษำ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีกำร กำรรับรองบุคคลของ
สถำนศึกษำวำ่เป็นคนพิกำร ฉบบัปี พ.ศ.2556)  

 ผลกำรวดัระดบั IQ สถำนพยำบำลของรัฐท่ีมีระดบั IQ ต  ่ำกวำ่  70 
 แผนกำรจดักำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) ปีกำรศึกษำ 2558 
 เอกสำรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  ระบุ.................................................................................      
                         

ลงช่ือ...........................................................ครูผูค้วบคุม 
                                                 (............................................................) 
                                                วนัท่ี............../......................./.................... 

                ลงช่ือ...........................................................กรรมกำรผูต้รวจสอบ 
                                                 (..............................................................) 
                                                วนัท่ี............/......................../.................... 
 




