ตารางการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ” ประจาปีการศึกษา 2558
ระหว่างวันที่ 21 – 24 กันยายน 2558
วัน/ เดือน/ ปี
21 กันยายน 2558
22 กันยายน 2558

23 กันยายน 2558
24 กันยายน 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้





การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
ปฐมวัย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
 ศิลปะ (ทัศนศิลป์)

 ศิลปะ (ดนตรี)

 ศิลปะ (นาฏศิลป์)
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สถานที่
ร.ร.บ้านปุน
ร.ร.บ้านพิงพวย

ร.ร.ศรีแก้วพิทยา
ร.ร.บ้านศรีแก้ว
ร.ร.บ้านพิงพวย

หมายเหตุ

ตารางการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ” ประจาปีการศึกษา 2558
ระหว่างวันที่ 21 – 24 กันยายน 2558
วัน/ เดือน/ ปี

21 กันยายน
2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายการกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันจัดทาหนังสือเล่มเล็ก
สังคมศึกษา ศาสนาและ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย
วัฒนธรรม
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

1.การแข่งขัน การทาอาหาร

ระดับชั้น
ประเภท
ประเภท
ความพิการ
ไม่กาหนด ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3

 ทีม 3 คน -บกพร่องทางการเรียนรู้
ทีม 2 คน -บกพร่องทางการได้ยิน

-บกพร่องทางสติปัญญา
-บกพร่องทางการเรียนรู้
ทีม -บกพร่องทางสติปัญญา

3 คน -บกพร่องทางการเรียนรู้

2.การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี
ปากชาม



ทีม
3 คน

-บกพร่องทางสติปัญญา
-บกพร่องทางการเรียนรู้

3.การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้ จากเศษวัสดุเหลือใช้



ทีม 3 คน

-บกพร่องทางสติปัญญา
-บกพร่องทางการเรียนรู้

4.การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่น จากเศษวัสดุเหลือ
ใช้



ทีม 3 คน

-บกพร่องทางสติปัญญา
-บกพร่องทางการเรียนรู้

5.การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด



ทีม 3 คน

-บกพร่องทางสติปัญญา
-บกพร่องทางการเรียนรู้

ทีม
2 คน

-บกพร่องทางสติปัญญา
-บกพร่องทางร่างกายฯ
-บกพร่องทางการเรียนรู้
-บกพร่องทางการเรียนรู้

6.การแข่งขันการวาดภาพ ด้วยโปรแกรม Paint



7.การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น



ทีม
3 คน

8.การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง



ทีม
3 คน

-บกพร่องทางการเรียนรู้

สถานที่

หมายเหตุ

ร.ร.บ้านปุน
แข่งขันแยก
ประเภทความ
พิการ
แข่งขันแยก
ประเภทความ
พิการ
แข่งขันแยก
ประเภทความ
พิการ
แข่งขันแยก
ประเภทความ
พิการ
แข่งขันแยก
ประเภทความ
พิการ
แข่งขันแยก
ประเภทความ
พิการ
แข่งขันแยก
ประเภทความ
พิการ

ตารางการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ” ประจาปีการศึกษา 2558
ระหว่างวันที่ 21 – 24 กันยายน 2558
วัน/ เดือน/ ปี

21 กันยายน
2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ

รายการกิจกรรม
1.การแข่งขันการวาดภาพระบายสี

2.การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุง่

3.การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง

ระดับชั้น
ประเภท
ประเภท
ความพิการ
ไม่กาหนด ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3
เดี่ยว -บกพร่องทางการได้ยิน


-บกพร่องทางสติปัญญา
-บกพร่องทางร่างกายฯ
-บกพร่องทางการเรียนรู้
-ออทิสติก
เดี่ยว
-บกพร่องทางการเห็น


-บกพร่องทางสติปัญญา
-บกพร่องทางร่างกายฯ
-บกพร่องทางการเรียนรู้
-ออทิสติก
ที
ม
-บกพร่องทางการเรียนรู้

5-7 คน

สถานที่
ร.ร.บ้านปุน

หมายเหตุ
แข่งขันแยก
ประเภทความ
พิการ
แข่งขันแยก
ประเภทความ
พิการ

ตารางการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ” ประจาปีการศึกษา 2558
ระหว่างวันที่ 21 – 24 กันยายน 2558
วัน/ เดือน/ ปี
22 กันยายน
2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปฐมวัย
วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

รายการกิจกรรม
1.การปั้นดินน้ามัน
2.การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
1.การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ
2.การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล
3.การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน
4.การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน
(โดยการติดล้อบินขึน้ จากพืน้ )
5.การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล
(โดยการปล่อยด้วยมือ)
1.ภาพยนตร์สั้น
2.มารยาทไทย

ปฐมวัย



ระดับชั้น
ป.1-3 ป.4-6

ประเภท

เวลา

สถานที่

09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.

ร.ร.บ้านพิงพวย



ทีม 3 คน
ทีม 3 คน
ทีม 2 คน
ทีม 2 คน
ทีม 2 คน
ทีม 2 คน



ทีม 2 คน

09.00 น.




ทีม 5 คน
ทีม 2 คน

09.00 น.
09.00 น.

ม.1-3










หมายเหตุ
3 ชม.
3 ชม.

ตารางการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ” ประจาปีการศึกษา 2558
ระหว่างวันที่ 21 – 24 กันยายน 2558
วัน/ เดือน/ ปี

กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายการกิจกรรม
ปฐมวัย

23 กันยายน
2558

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์)

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (หุ่นยนต์)

1.การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
2.การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)
3.การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
4.การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
5.การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
6. การแข่งขันการใช้โปรแกรมนาเสนอ (Presentation)
7.การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS
8. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor
9.การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
1.การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
2.การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
2.1 เทคโนโลยีด้านการเกษตร
2.2 เทคโนโลยีด้านการบริการ

ระดับชั้น
ประเภท
ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3
ทีม 2 คน

 ทีม 2 คน
 ทีม 2 คน
















ทีม 2 คน
ทีม 2 คน
ทีม 2 คน
ทีม 2 คน
ทีม 3 คน
ทีม 2 คน
ทีมไม่เกิน 3 คน
ทีม 3 คน

เวลา
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.

สถานที่
ร.ร.ศรีแก้วพิทยา

หมายเหตุ
2 ชม.
5 ชม.
3 ชม.
5 ชม.
3 ชม.
3 ชม.
3 ชม.

ร.ร.บ้านศรีแก้ว
3 ชม.
ร.ร.บ้านศรีแก้ว

ตารางการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ” ประจาปีการศึกษา 2558
ระหว่างวันที่ 21 – 24 กันยายน 2558
วัน/ เดือน/ ปี

กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายการกิจกรรม
ปฐมวัย

24 กันยายน
2558

ศิลปะ (ทัศนศิลป์)

ศิลปะ (ดนตรี)

1.การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์”
2.การแข่งขันวาดภาพระบายสี
3.การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี
4.การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์
5.การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
6.การแข่งขันวาดภาพลายเส้น
7.การแข่งขันประติมากรรม
7.1 ประติมากรรมนูนต่า
7.2 ประติมากรรมนูนสูง
7.3 ประติมากรรมลอยตัว
8.การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย
8.1 ระนาดเอก
8.2 ระนาดทุ้ม
8.3 ฆ้องวงใหญ่
8.4 ฆ้องวงเล็ก
8.5 ซอด้วง
8.6 ซออู้
8.7 จะเข้
8.8 ขิม 7 หย่อง
8.9 ขลุ่ยเพียงออ
8.10 ขับร้องเพลงไทย
9.การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง
9.1 เดี่ยวโปงลาง
9.2 เดี่ยวโหวด
9.3 เดี่ยวพิณ
9.4 เดี่ยวแคน
10.การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง)

ระดับชั้น
ประเภท
ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3


 เดี่ยว


 เดีย่ ว
 เดี่ยว
 เดี่ยว


 ทีม 2 คน
 เดี่ยว
ทีม 3 คน



เดี่ยว




















เดี่ยว









 ไม่เกิน 30 คน

เวลา
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.

สถานที่

หมายเหตุ

ร.ร.บ้านพิงพวย 3 ชม.
3 ชม.
3 ชม.
3 ชม.
3 ชม.
3 ชม.
3 ชม.

09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.

ร.ร.บ้านพิงพวย

09.00 น.

ร.ร.บ้านพิงพวย

09.00 น.

ร.ร.บ้านพิงพวย

ตารางการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ” ประจาปีการศึกษา 2558
ระหว่างวันที่ 21 – 24 กันยายน 2558
วัน/ เดือน/ ปี
24 กันยายน
2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ (ดนตรี)

ศิลปะ (นาฏศิลป์)

รายการกิจกรรม
11.แข่งขันวงดนตรีไทย
11.1 วงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม
11.2 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครือ่ งสายวงเล็ก
11.3 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่
11.4 วงอังกะลุง
12. การแข่งขันวงดนตรีสตริง
13. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง
13.1 ประเภททีม ก
13.2 ประเภททีม ข
14.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
14.1.ชาย
14.2.หญิง
15.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
15.1.ชาย
15.2.หญิง
16.การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
16.1.ชาย
16.2.หญิง
17.การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
17.1.ชาย
17.2.หญิง
18.การประกวดขับขานประสานเสียง
19.การแข่งขันราวงมาตรฐาน
20.การแข่งขันระบามาตรฐาน
21.การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
22.การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
23.การแข่งขันแสดงตลก
24.การแข่งขันมายากล

ระดับชั้น
ปฐมวัย ป.1-3 ป.4-6

ประเภท

เวลา







ทึม 8 – 9 คน
ทีม 15 คน
ทีม 12 คน
ทีมไม่เกิน 20 คน
ทึม 3 – 6 คน
ทึมไม่เกิน 40 คน

09.00 น.







เดี่ยว

09.00 น.







เดี่ยว

09.00 น.







เดี่ยว

09.00 น.

















เดี่ยว

09.00 น.

ทีม 25 – 40 คน
ทีม 8-10 คน
ทีม 6 -12 คน
ทีมไม่เกิน 12 คน
ทีมไม่เกิน 16 คน
ทีม 3 - 5 คน
ทีม 2 คน

09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.






สถานที่

ม.1-3







ร.ร.บ้านพิงพวย

ร.ร.บ้านพิงพวย

หมายเหตุ

ตารางการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ” ประจาปีการศึกษา 2558
ระหว่างวันที่ 21 – 24 กันยายน 2558
วัน/ เดือน/ ปี

กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายการกิจกรรม
ปฐมวัย

24 กันยายน
2558

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
(การงานอาชีพ)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิน่
2.การแข่งขันจักสานไม้ไผ่
3.การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
3.1.พานพุม่ สักการะ
3.2.กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ
4.การแข่งขันโครงงานอาชีพ
5.การแข่งขันจัดสวนถาด
5.1.การจัดสวนถาดแบบแห้ง
5.2.การจัดสวนถาดแบบชื้น
6.การแข่งขันแปรรูปอาหาร
7.การแข่งขันการทาน้าพริก ผักสด เครื่องเคียง
8.การแข่งขันทาอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหาร
หวาน (ขนมไทย)
9.การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้
1.กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
1.1.การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
1.2.การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย
1.3.การจัดการค่ายพักแรม
2.กิจกรรมส่งเสริมนิสยั รักการอ่าน
2.1.การประกวดหนังสือเล่มเล็ก

ระดับชั้น
ประเภท
ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3

 ทีม 3 คน

 ทีม 3 คน


เวลา

สถานที่

09.00 น.
09.00 น.

ร.ร.บ้านพิงพวย

หมายเหตุ
3 ชม.
3 ชม.
3 ชม.




ไม่เกิน 6 คน
ไม่เกิน 6 คน
ทีม 3 คน

09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.










ทีม 3 คน
ทีม 3 คน
ทีม 3 คน
ทีม 3 คน
ทีม 3 คน

09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.

5 นาที
3ชม.
3 ชม.





ทีม 3 คน

09.00 น.

3 ชม.




ร.ร.บ้านพิงพวย



ทีม 6 คน
ทีม 6 คน
ทีม 8 คน

09.00 น.
09.00 น.
09.00 น.

3 ชม.



ทีมละ 3 คน

09.00 น.

6 ชม.





5 นาที
2 ชม.

