กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ ที่ 65 ปีการศึกษา 2558 เชียงใหม่ กลุ่ม 3
ที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้
จานวนกิจกรรม/รายการ
ชื่อกิจกรรม
ระดับ สพม.
ทั้งหมด
ม.1-3
ม.4-6
ประเภท
เงือ่ นไข จานวนรายการ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
1 กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ 2 กิจกรรม 2 รายการ 1.การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง
ทีม 2 คน ครู 1 คน 2 รายการ

นักบินน้อย สพฐ.

2 กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม
3 กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ิลปะ

ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบิน
ขึ้นจากพื้น)
2.การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง
ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ)
2 กิจกรรม 4 รายการ 1.ภาพยนตร์สั้น
2.มารยาทไทย
18 กิจกรรม 69 รายการ สาระทัศนศิลป์ 7 กิจกรรม
1.การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์"
2.การแข่งขันวาดภาพระบายสี
3.การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี
4.การแข่งขันภาพไทยสีเอกรงค์
5.การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
6.การแข่งขันวาดภาพลายเส้น
7.การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

ทีม 2 คน









ทีม 5 คน
ทีม 2 คน

ครู 1 คน

4 รายการ

13 รายการ















เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
ทีม 2 คน
เดี่ยว
ทีม 3 คน

ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวนกิจกรรม/รายการ
ทั้งหมด

ชื่อกิจกรรม
ม.1-3
สาระดนตรี 5 กิจกรรม
8.การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง
8.1 เดี่ยวระนาดเอก

8.2 เดี่ยวระนาดทุ้ม

8.3 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่

8.4 เดี่ยว ฆ้องวงเล็ก

8.5 เดี่ยวซอด้วง

8.6 เดี่ยวซออู้

8.7 เดี่ยวจะเข้

8.8 เดี่ยวขิม 7 หย่อง

8.9 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ

8.10 ขับร้องเพลงไทย

9.การแข่งขันวงดนตรีไทย
9.1 วงเครื่องสายวงเล็ก

9.2 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย 
เครื่องเดียว
9.3 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่

9.4 วงอังกะลุง


ม.4-6












ระดับ สพม.
ประเภท
เงือ่ นไข จานวนรายการ
46 รายการ
เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
ทีม 8-9 คน
ทีม 15 คน
ทีม 12 คน
ทีมไม่เกิน 21 คน

ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวนกิจกรรม/รายการ
ทั้งหมด

ชื่อกิจกรรม
ม.1-3
10.การแข่งขันวงดนตรีสตริง

11.การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง
11.1 ประเภททีม ก

11.2 ประเภททีม ข

12.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
12.1 ชาย

12.2 หญิง

13.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
13.1 ชาย

13.2 หญิง

14.การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
14.1 ชาย

14.2 หญิง

15.การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
15.1 ชาย

15.2 หญิง

16.การแข่งขันขับขานประสานเสียง


ม.4-6


ระดับ สพม.
ประเภท
เงือ่ นไข จานวนรายการ
*เพิ่มกิจกรรม
ทีมไม่เกิน 40 คน
ทีมไม่เกิน 40 คน




เดี่ยว
เดี่ยว




เดี่ยว
เดี่ยว




เดี่ยว
เดี่ยว





เดี่ยว
เดี่ยว
ทีม 25-40 คน

ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวนกิจกรรม/รายการ
ทั้งหมด

ชื่อกิจกรรม

ระดับ สพม.
ม.1-3
ม.4-6
ประเภท
เงือ่ นไข จานวนรายการ
สาระนาฏศิลป์ 6 กิจกรรม
10 รายการ
17.การแข่งขันราวงมาตรฐาน
ทีม 8-10 คน


18.การแข่งขันระบามาตรฐาน
ทีม 6-12 คน


19.การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์

 ทีมไม่เกิน 12 คน
20.การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์

 ทีมไม่เกิน 16 คน
21.การแข่งขันการแสดงตลก
ทีม 3-5 คน

22.การแข่งขันมายากล
ทีม 2 คน

4 กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพ 21 กิจกรรม 36 รายการ การงานอาชีพ 9 กิจกรรม
18 รายการ
และเทคโนโลยี
1.การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ทีม 3 คน 3 ชั่วโมง


ธรรมชาติในท้องถิ่น
2.การแข่งขันจักสานไม้ไผ่
ทีม 3 คน 3 ชั่วโมง


3.การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
3.1 กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ
ทีมไม่เกิน 6 คน 3 ชั่วโมง

3.2 บายศรีสู่ขวัญ
 ทีมไม่เกิน 6 คน 3 ชั่วโมง
4.การแข่งขันโครงงานอาชีพ
ทีม 3 คน


5.การแข่งขันจัดสวนถาด
5.1 การจัดสวนถาดแบบชื้น
ทีม 3 คน 2 ชั่วโมง

5.2 การจัดสวนแก้ว
ทีม 3 คน 2 ชั่วโมง


ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวนกิจกรรม/รายการ
ทั้งหมด

ชื่อกิจกรรม
6.การแข่งขันแปรรูปอาหาร
7.การแข่งขันทาอาหาร
น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง
8.การแข่งขันทาอาหารคาวจานเดียว
(ประเภทข้าวและอาหารหวาน(ขนมไทย)
9.การแข่งขันแกะสลักผลไม้
คอมพิวเตอร์ 10 กิจกรรม
1.การแข่งขันสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น
(2D Animation)
2.การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3.การแข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์
4.การแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-book)
5.การแข่งขันการสร้าง Webpage
ประเภท CMS

ม.1-3

ม.4-6





ระดับ สพม.
ประเภท
เงือ่ นไข จานวนรายการ
ทีม 3 คน





ทีม 3 คน

3 ชั่วโมง







ทีม 3 คน
ทีม 3 คน

3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
14 รายการ



ทีม 2 คน

5 ชม.





ทีม 2 คน

3 ชม.





ทีม 2 คน

5 ชม.



ทีม 2 คน

3 ชม.



ทีม 2 คน

3 ชม.

ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวนกิจกรรม/รายการ
ทั้งหมด

ชื่อกิจกรรม
6.การแข่งขันการสร้าง Webpage
ประเภท Web Editor
7.การแข่งขันการสร้าง Webpage
ประเภท Text Editor
8.การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์
9.การแข่งขันการประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
10.การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์
หุ่นยนต์ 2 กิจกรรม
1.การแข่นขันหุ่นยนต์บงั คับมือ
2.การประกวดโครงงานหุ่นยนต์

5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2 กิจกรรม 4 รายการ 1.กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
1.1 การจัดการค่ายพักแรม
1.2 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ
2.กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
2.1 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก

ม.1-3

ม.4-6





ระดับ สพม.
ประเภท
เงือ่ นไข จานวนรายการ
ทีม 2 คน
3 ชม.



ทีม 2 คน

3 ชม.



ทีม 2 คน

3 ชม.



ทีม 2 คน



ทีม 2 คน



5 ชม.
4 รายการ







ทีมไม่เกิน 3 คน
ทีม 3 คน
4 รายการ



ทีมละ 8 คน
ทีมละ 6 คน



ทีม 3 คน





ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวนกิจกรรม/รายการ
ชื่อกิจกรรม
ทั้งหมด
ม.1-3
ม.4-6
การจัดการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) ***แข่งขันแยกประเภทความพิการ***
1 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
1 กิจกรรม 2 รายการ 1.การแข่งขันการจัดทาหนังสือเล่มเล็ก


2 กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพ 1 กิจกรรม 3 รายการ 1.การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม
และเทคโนโลยี
Paint
3 กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ิลปะ

2 กิจกรรม 15 รายการ 1.การแข่งขันการวาดภาพระบายสี

2.การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ทีม 3 คน
ทีม 2 คน

เดี่ยว





ระดับ สพม.
ประเภท
ประเภทความพิการ



เดี่ยว

บกพร่องทางการเรียนรู้
บกพร่องทางสติปญ
ั ญา
บกพร่องทางร่างกายฯ
บกพร่องทางการเรียนรู้
บกพร่องทางการได้ยิน
บกพร่องทางสติปญ
ั ญา
บกพร่องทางร่างกายฯ
บกพร่องทางการเรียนรู้
ออทิสติก
บกพร่องทางการมองเห็น
บกพร่องทางสติปญ
ั ญา
บกพร่องทางร่างกายฯ
บกพร่องทางการเรียนรู้
ออทิสติก

