
 

 

                                                       ๒๒-๒๓ 
 

 

  จากการประชุมคณะกรรมการศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน ระดับเขตพืน้ที ่ในวันที ่14 กนัยายน 2560 
คณะกรรมการแตล่ะรายการแขง่ขนัมรีายละเอยีดเพิม่เตมิแจง้ใหก้บัโรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มแขง่ขนัทราบ และเตรยีมการ 
ดังตอ่ไปนี ้
 
หมวดหมู ่: กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

รายการแขง่ขนั 
 - กจิกรรมสภานกัเรยีน ป.1-6: การแขง่ขนัยดึตามเกณฑท์ีส่พฐ.ก าหนด ไมจั่ดนทิรรศการ ใหโ้รงเรยีนสง่รูปเลม่ในวนั

แขง่ขนั จ านวน 3 เลม่ และเตรยีมผังรูปถา่ยคณะการมการสภานักเรยีนมาดว้ย 
 - กจิกรรมสภานกัเรยีน ป.1-ม.3: การแขง่ขนัยดึตามเกณฑท์ีส่พฐ.ก าหนด ไมจั่ดนทิรรศการ ใหโ้รงเรยีนสง่รูปเลม่ในวนั

แขง่ขนั จ านวน 3 เลม่ แขง่พรอ้มระดบัประถมในวนัที ่22 ก.ย.60 เวลา 10.00 น.เป็นตน้ไป 

 - กจิกรรมนกัเรยีนเพือ่นทีป่รกึษา YC ม.1-3 : โรงเรยีนทีเ่ขา้ร่วมแขง่ขนัสง่เอกสารตามเกณฑ ์จ านวน 5 เลม่ สง่ที ่กลุม่
นเิทศฯ สพป.เชยีงราย เขต 2 ภายในวนัที ่19 ก.ย.60 
 - การท าหนงัสอืเลม่เล็ก ป.4-6 : หัวขอ้การแขง่ขนั  1.คา่นยิม 12 ประการ   
                                                                      2.เศรษฐกจิพอเพยีง 

 - การท าหนงัสอืเลม่เล็ก ม.1-3 : หัวขอ้การแขง่ขนั  1.คา่นยิม 12 ประการ   
                                                                      2.เศรษฐกจิพอเพยีง 

                                                                      3.ในหลวงของเรา 

 - ยวุบรรณารกัษส์ง่เสรมิการอา่น ป.4-6 และ ม.1-3 แขง่ขนัในวนัที ่22 ก.ย.60 
 

หมวดหมู ่: การงานอาชพี 
รายการแขง่ขนั 

 - ประดษิฐข์องใชจ้ากวสัดธุรรมชาตใินทอ้งถิน่ ป.4-6: โรงเรยีนทีแ่ขง่ขนัจัดเตรยีมวสัดอุปุกรณ์ โตะ๊แสดงผลงานมาเอง

ในวนัแขง่ขนั เตรยีมแผน่พับน าเสนอผลงานของตนเอง และเตรยีมอาหารกลางวนัมาทานในสถานทีป่ฏบิตักิจิกรรม 
 - ประดษิฐข์องใชจ้ากวสัดธุรรมชาตใินทอ้งถิน่ ม.1-3: โรงเรยีนเตรยีมวสัดอุปุกรณ์มาเองในวนัแขง่ขนั 

 - ประดษิฐพ์านพุม่สกัการะ ป.4-6: แขง่ขนัตามเกณฑท์ี ่สพฐ.ก าหนด และไม่อนุญาตใหใ้ชก้าวตดิแบบ ไม่อนุญาตใหใ้ช ้

เครือ่งเย็บกระดาษเย็บกลบีบวั 

 
หมวดหมู ่: หุน่ยนต ์

 รายการแขง่ขนั 

 - หุน่ยนตร์ะดับพืน้ฐาน ป.1-ป.6 : 1. ใหต้ดัสวนประกอบ พรอ้มเจาะวัสดุ2. ใหน้ ามาประกอบในวนัแขง่เทา่นัน้ 
 - โครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 : หัวขอ้ Smart Toy 

 
หมวดหมู ่: คอมพวิเตอร ์

รายการแขง่ขนั 

- การวาดภาพดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรก์ราฟิก ป.1-ป.3 
     1. ผูเ้ขา้แขง่ขนัเตรยีมคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ตอ่พ่วงอืน่ๆ มาเอง 

     2. งานนักเรยีนจะมกีีเ่ฟรมก็ไดใ้น 1 จอ แตต่อ้งมคีวามสมัพันธก์นั 
- การสรา้งการต์นูแอนเิมช ัน่ (2D Animation) ม.1-ม.3 : ผูเ้ขา้แขง่ขนัเตรยีมคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์อืน่ๆ เชน่ หฟัูง 

ไมค ์ดนิสอ ส ีปากกา มาเอง 

- การออกแบบสิง่ของเครือ่งใชด้ว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ม.1-ม.3 
     1. ผูเ้ขา้แขง่ขนัเตรยีมคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์อืน่ๆ 

     2. ใหต้ดิตัง้โปรแกรมทีใ่ชง้านใหเ้รยีบรอ้ย 
     3. ดนิสอ/ยางลบ 

- การสรา้งเกมสรา้งสรรคจ์ากคอมพวิเตอร ์ป.4-ป.6 : ผูเ้ขา้แขง่ขนัเตรยีมคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ตอ่พ่วงอืน่ๆ มาเอง 
- การสรา้งเกมสรา้งสรรคจ์ากคอมพวิเตอร ์ม.1-ม.3  

    1. ผูเ้ขา้แขง่ขนัเตรยีมคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์มาเอง  

    2. น า CD หรอื DVD โปรแกรมมาสง่ในวนัแขง่ขนั  
    3. กรรมการจะเตรยีมขอ้มลูรูปภาพ/เสยีง ให ้

- การสรา้งหนงัสอือเิล็กทรอนกิส ์(E-book) ป.4-ป.6 : ผูเ้ขา้แขง่ขนัเตรยีมคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ตอ่พ่วงอืน่ๆ เชน่ 
ปลั๊กไฟ ไมค ์ปากกา กระดาษ ฯลฯ มาเอง โดยกรรมการจะเตรยีมไฟลข์อ้มลูให ้
 



 

 
 
 
 
- การสรา้งหนงัสอือเิล็กทรอนกิส ์(E-book) ม.1-ม.3 : ผูเ้ขา้แขง่ขนัเตรยีมคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์อืน่ๆ มาเอง 
- การใชโ้ปรแกรมน าเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 : ผูเ้ขา้แขง่ขนัเตรยีมคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์อืน่ๆ มาเอง 

- การสรา้ง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 : ผูเ้ขา้แขง่ขนัเตรยีมคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์อืน่ๆ มาเอง 

- การสรา้ง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 : ผูเ้ขา้แขง่ขนัเตรยีมคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์อืน่ๆ มาเอง 
- การสรา้ง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 

     1. ผูเ้ขา้แขง่ขนัเตรยีมคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์มาเอง 
     2. น าแผน่ DC หรอื DVD มาลงโปรแกรมกอ่นการเขง่ขนั พรอ้มสง่ CD และ DVD โปรแกรม 

- การประกวดโครงงานคอมพวิเตอรป์ระเภทซอฟตแ์วร ์ม.1-ม.3 :  

     1. บอรด์ขนาดตาม สพฐ.ก าหนด  
     2. CD Clip Video ไมเ่กนิ 5 นาท ี 

     3. อปุกรณ์ในการน าเสนออืน่ๆ 

 
หมวดหมู ่: ศลิปะ-ทศันศลิป์ 
รายการแขง่ขนั  

 ศลิป์สรา้งสรรค ์ป.4-ป.6 : หัวขอ้การแขง่ขนั วัฒนธรรมไทย 

ศลิปสรา้งสรรค ์ม.1-ม.3 : หัวขอ้การแขง่ขนั เทคโนโลยกีบัสงัคมไทย โดยใหผู้แ้ขง่ขนัน าอปุกรณ์มาเอง 
การวาดภาพระบายส ีป.1-ป.3 : หัวขอ้การแขง่ขนั ทอ้งถิน่ของเรา 

การวาดภาพระบายส ีป.4-ป.6 : หัวขอ้การแขง่ขนั สิง่แวดลอ้มไทยในอนาคต 
การวาดภาพระบายส ีม.1-ม.3 : หัวขอ้การแขง่ขนั ในหลวงรัชกาลที ่10 

เขยีนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 : หัวขอ้การแขง่ขนั ทอ้งถิน่ของเรา อปุกรณ์ กระดาษ 100 ปอนด ์สโีปสเตอรห์รอืสี

อะครลิคิ พู่กนั เตรยีมมาเอง 
การสรา้งสรรคภ์าพดว้ยการปะตดิ ป.4-ป.6 : หัวขอ้การแขง่ขัน วถิไีทย 

การสรา้งภาพดว้ยการปะตดิ ม.1-ม.3 : หัวขอ้การแขง่ขนั ทอ่งเทีย่วไทย 
ประตมิากรรม ป.1-ป.3 : หัวขอ้การแขง่ขนั ทอ้งถิน่ของเรา 

ประตมิากรรม ป.4-ป.6 : หัวขอ้การแขง่ขนั วถิไีทย ก าหนดใหปั้น้ในกรอบเทา่นัน้ (ไมย่ืน่ออกมายังกรอบ) 

ประตมิากรรม ม.1-ม.3 : หัวขอ้การแขง่ขนั สตัวป่์าของไทย (สามารถน าวสัด ุเชน่ ลวง ไม ้ฯลฯ มาท าโครงสรา้งใน
ระหวา่งการแขง่ขนัได)้ 

หมวดหมู ่: ศลิปะ-ดนตร ี
รายการแขง่ขนั  

วงดนตรลีกูทุง่ ประเภททมี ข ป.1-ม.3 : เพลงลกูทุง่ชา้ 1 เพลง ลกุทุง่เร็ว 1 เพลง 
ขบัรอ้งเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 : เนือ้เพลงตามจ านวนคณะกรรมการและซดี ีท านองเพลงพรอ้มตดัเสยีงเมโลดี้

ออก 1 แผน่ 

ขบัรอ้งเพลงสากล ประเภทหญงิ ม.1-ม.3 : เนือ้เพลงตามจ านวนคณะกรรมการและซดี ีท านองเพลงพรอ้มตดัเสยีง
เมโลดีอ้อก 1 แผน่ 

หมวดหมู ่: ศลิปะ-นาฏศลิป์ 
รายการแขง่ขนั  

การแขง่ขนัมายากล ป.1-ม.3 : ใหน้ าอปุกรณ์การแสดง และอปุกรณ์ประกอบมาเอง 

 


