สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

เกณฑ์การแข่งขันของแต่ละรายการการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (เพิม่ เติม)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๓
*********************************************
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๓ ขอแจ้งเกณฑ์กำรแข่งขันของแต่ละรำยกำร
กำรแข่งขันตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ (เพิ่มเติม) ดังต่อไปนี้
1. ทุกรายการการแข่งขัน ที่มีทีมเข้าร่วมขัน ๑ ทีม (ไม่มีคู่แข่ง) ให้ทางโรงเรียนนานักเรียนมาเข้า
ร่วมแข่งขันตามกาหนดเวลาและสถานที่ที่กาหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อทำงคณะกรรมกำรจะได้ให้
คะแนน/คำชี้แนะสำหรับกำรแข่งขันในระดับภำคต่อไป
2. เกณฑ์กำรแข่งขัน (เพิ่มเติม)/ หัวข้อที่ใช้ในกำรแข่ง ในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ดังนี้
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ที่
๑

กิจกรรม
กำรแข่งขัน กวีเยำวชน
รุ่นใหม่

ระดับชั้น
ป.4-ป.6

๒

กำรแข่งขัน กวีเยำวชนรุ่น
ใหม่

ม.1-ม.3

๓

เรียงร้อยถ้อยควำม
กำรเขียนเรียงควำม

ป.4-ป.6

๔

เรียงร้อยถ้อยควำม
กำรเขียนเรียงควำม

ม.1-ม.3

รายละเอียด
กลอนสี่
ประเด็นที่ใช้ในกำรแข่งขัน ดังนี้
1. ภัยพิบัติ
2. จิตอำสำ
3. รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์
* กำรแข่งขัน จะจับฉลำกหัวข้อ และมีบังคับ จำนวน 6 คำ
กำพย์ยำนี 11
ประเด็นที่ใช้ในกำรแข่งขัน ดังนี้
1. ไทยแลนด์ 4.0
2. เยำวชนจิตอำสำ
3. ภัยธรรมชำติ
* กำรแข่งขัน จะจับฉลำกหัวข้อ และมีบังคับ
จำนวน 8 คำ
ประเด็นที่ใช้ในกำรแข่งขัน ดังนี้
1. ศำสตร์พระรำชำ กับกำรศึกษำไทย
2. เด็กไทย ไม่โกง
3. กำรศึกษำไทยในยุค Thailand 4.0
ประเด็นที่ใช้ในกำรแข่งขัน ดังนี้
1. ควำมสำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณของรัชกำลที่1๐
2. ควำมซื่อสัตย์
3. ควำมรักชำติ

ที่
๕

กิจกรรม
กิจกรรมท่องอำขยำน
ทำนองเสนำะ

ระดับชั้น
ป.1–ป.3

๖

กิจกรรมท่องอำขยำน
ทำนองเสนำะ

ม.๑-ม.๓

รายละเอียด
บทหลัก
1. แมวเหมียว
2. ฝนตกแดดออก
3. กำดำ
4. รักษำป่ำ
5. เด็กน้อย
6. วิชำหนำเจ้ำ
*ตัวแทนกรรมกำรจับบทหลักขึ้นมำ 1 บท
บทเลือก
1. นี่ของ ของเธอ
2. รักเมืองไทย
3. ไก่แจ้
4. สักวำ
5. ควำมดี ควำมชั่ว
6. ตั้งไข่ล้ม ต้มไข่กน
*นำบทเลือกทั้ง 6 บท มำรวมกับบทหลักที่เหลืออีก 5 บท
แล้วให้ตัวแทนนักเรียนจับขึ้นมำ 1 บท
*ดังนั้น ผู้เข้ำแข่งขันทุกคนต้องท่องบทอำขยำนทั้งหมด 2
บท ตำมที่จับขึ้นมำได้
ส่วนลำดับ กำรท่อง – ก่อน หลัง ผู้เข้ำแข่งขันต้องจับฉลำก
ลำดับเองก่อนเริ่มกำรแข่งขัน
บทหลัก
๑. นิรำศภูเขำทอง
๒. โคลงโลกนิติ
๓. โคลงสุภำษิตนฤทุมนำกำร
๔. บทเสภำสำมัคคีเสวก ตอน วิศำกรรมำ
๕. อิศรญำณภำษิต
บทเลือก
1. รำมเกียรติ์ ตอน ศึกอินทรชิต
2. บุพกำรี
3. อย่ำเห็นกงจักรว่ำเป็นดอกบัว
4. วัฒนธรรม
๕. พอใจให้สุข

ที่
๗

กิจกรรม
กิจกรรมท่องอำขยำน
ทำนองเสนำะ

ระดับชั้น
ป.๔–ป.6

รายละเอียด
บทหลัก
1.
2.
3.
4.
5.

พระอภัยมณี ตอน สุดสำครเข้ำเมืองกำระเวก
สยำมำนุสติ
โคลงโลกนิติ
ขุนช้ำง ขุนแผน ตอน กำเนิดพลำยงำม
วิชำเหมือนสินค้ำ

บทเลือก
1. ปำกเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็น
ตรำ
2. ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
3. เป็นมนุษย์หรือเป็นคน
4. ไทยรวมกำลังตั้งมั่น
5. ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
๘

หนังสื อเล่มเล็ก

๙

วรรณกรรมพิจำรณ์และ
พินิจวรรณคดี

ประถม
และ
มัธยม

ประเด็นที่ใช้ในกำรแข่งขัน ดังนี้
1. จิตอำสำ เรำทำควำมดี ด้วยหัวใจ
2. ภัยพิบัติ
*จับสลำก 1 หัวข้อ
ข้อสอบส่วนกลาง
*ให้นักเรียนเตรียม ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ หมึกลบ มำในวัน
แข่งขัน

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ที่
1

กิจกรรม
อัจฉริยภำพ

ระดับชั้น
รายละเอียด
ประถม สพป.ชม.3 กำรแข่งขันจะใช้ข้อสอบกลำงของสำนักงำนเขต
และ พื้นที่ ดังนี้
มัธยม
- ข้อสอบปรนัย 40 ข้อ
- ข้อสอบ PISA 2 ข้อ

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ที่
1

กิจกรรม
Multi Skills
Competition

2

Multi Skills
Competition

3

คอร์สเวิร์ด

๔

Impromptu Speech

๕

Impromptu Speech

๖

Impromptu Speech

๗

Story Telling

ระดับชั้น
รายละเอียด
ป.๔-6 - หัวข้อ Writing Skills
1. My School
๒. Myself
๓. My Family
- นำอุปกรณ์มำในวันแข่งขันดังนี้ ปำกกำ ดินสอ ยำงลบ
ปำกกำลบคำผิด
ม.1-3 หัวข้อ Writing Skills
๑. All about you (Myself)
๒. Causes of climate change. (Environment)
๓. The importance of Education (Education)
- นำอุปกรณ์มำในวันแข่งขันดังนี้ ปำกกำ ดินสอ ยำงลบ
ปำกกำลบคำผิด
ม.1-3 ต้องนำอุปกรณ์มำในวันแข่งขัน ดังนี้
- กระดำนคอร์สเวิร์ด
- นำฬิกำจับเวลำ Chess Clock
ป.๑-๓ หัวข้อ
๑. Myself
๒. My Family
๓. My School
ป.๔-๖ หัวข้อ
๑. My School
๒. Myself
๓. My Family
ม.๑-๓ หัวข้อ
๑. All about you (Myself)
๒. Causes of climate change. (Environment)
๓. The importance of Education (Education)
ป.๔-๖ เนื้อเรื่องนิทำน ๕ ชุด

๘

Story Telling

ม.๑-๓

เนื้อเรื่องนิทำน ๕ ชุด

4. การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
ที่
1

กิจกรรม
กำรแข่งขันวำดภำพด้วย
โปรแกรม Paint

ระดับชั้น
-ทุก
ระดับชั้น
-ทุก
ประเภท

รายละเอียด
แจ้งหัวข้อกำรแข่งขัน ดังนี้
1.ไทยแลนด์ 4.0
2.เศรษฐกิจพอเพียง
3.อำเซียน
4.ยำเสพติด
5.บ้ำนและท้องถิ่นของฉัน
6.ธรรมชำติแสนสวย

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ที่
1

กิจกรรม
ดนตรีไทย

๒

สำระทัศนศิลป์

ระดับชั้น
รายละเอียด
ทุก
ให้แข่งขันวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
ระดับชั้น ผู้ประสำนงำน ดนตรีไทย
**ผอ.นเรศ สมจันทร์ โทร. 086-4307359
นำยสำโรจน์ มำหมื่น โทร. 081-0332812
ทุก
ให้นักเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรแข่งขันมำเองทุก
ระดับชั้น รำยกำร

๖. ปฐมวัย
ที่
1.

กิจกรรม
ปั้นดินน้ำมัน

ระดับชั้น
ปฐมวัย

๒.

กำรสร้ำงภำพด้วยกำรฉีก
ตัด ปะ กระดำษ

ปฐมวัย

รายละเอียด
1. สถำนที่แข่งขัน คือ อำคำรมูลนิธิ(อนุบำล)
โรงเรียนบ้ำนเวียงฝำง
2. หัวข้อแข่งขัน ได้แก่ 1) ธรรมชำติแสนสวย
๒) ชุมชนของเรำ ๓) เศรษฐกิจพอเพียง
จะใช้วิธีกำรจับฉลำกในวันแข่งขัน
๓. ขณะที่นำนักเรียนมำรำยงำนตัว ขอให้จัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ให้พร้อม เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจก่อนเข้ำห้อง
แข่งขัน
๔. หำกโรงเรียนได้ให้เด็กซ้อมทำกิจกรรมโดยใช้โต๊ะญี่ปุ่น
หรือมีแผ่นรอง หรือ เสื่อ กรุณำให้จัดเตรียมมำเอง เนื่องจำก
สถำนที่จัดกำรแข่งขันไม่สำมำรถจัดเตรียมให้ได้
1. สถำนที่แข่งขัน คือ ห้องประชุมเวียงรัตน์
โรงเรียนบ้ำนเวียงฝำง
2. หัวข้อแข่งขัน ได้แก่

ที่

กิจกรรม

ระดับชั้น

รายละเอียด
1) ธรรมชำติแสนสวย
๒) ชุมชนของเรำ
๓) เศรษฐกิจพอเพียง
จะใช้วิธีกำรจับฉลำกในวันแข่งขัน
๓. ขณะที่นำนักเรียนมำรำยงำนตัว ขอให้จัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ให้พร้อม เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจก่อนเข้ำห้อง
แข่งขัน
๔. กรรมกำรจะจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับทำกำวให้ คือ ไม้
ไอศกรีม
๕. กระดำษที่ใช้ในกำรฉีก ตัด ปะ แต่ละแผ่นให้มีขนำดไม่
น้อยกว่ำ กระดำษ A.4
๖. หำกโรงเรียนได้ให้เด็กซ้อมทำกิจกรรมโดยใช้โต๊ะญี่ปุ่น
หรือมีแผ่นรอง หรือ เสื่อ กรุณำให้จัดเตรียมมำเอง เนื่องจำก
สถำนที่จัดกำรแข่งขันไม่สำมำรถจัดเตรียมให้ได้

7. สาระคอมพิวเตอร์
ที่
1

2

3

กิจกรรม
ระดับชั้น
รายละเอียด
กำรแข่งขันกำรสร้ำงกำร์ตูน ป.1-ป.3 หัวข้อกำรแข่งขัน
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1. กิจวัตรประจำวัน
กรำฟิก
2. กำรออกกำลังกำย
3. กำรละเล่นพื้นบ้ำน
กำรแข่งขันกำรสร้ำงกำร์ตูน ทุก
หัวข้อกำรแข่งขัน
เรื่องสั้น (Comic Strip)
ระดับชั้น
1. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. โรงเรียนในฝัน
3. วันหยุดปิดเทอม
4. น้ำใจนักกีฬำ
5. ประชำธิปไตย
กำรแข่งขันกำรสร้ำงกำร์ตูน ม.๑-ม.3 หัวข้อกำรแข่งขัน
แอนิเมชั่น (๒D
1. ไทยแลนด์ 4.0
Animation)
2. STEM
3. ภัยธรรมชำติ
** ผู้แข่งขันจะต้องเตรียมโปรแกรมที่จะใช้ในกำรแข่งขัน ลงใน
แผ่น CD เท่ำนั้น แต่ให้นำ FlashDrive (เพื่อสำรองแผ่น CD
กรณีเกิดควำมเสียหำย) ให้เรียบร้อย
** ผู้เข้ำแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์ ไมโครโฟน หูฟัง ดินสอ
ยำงลบ ฯลฯ

ที่

กิจกรรม

ระดับชั้น

4

กำรแข่งขันกำรออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ม.๑-ม.3

5

กำรแข่งขันกำรสร้ำงเกม
ทุก
สร้ำงสรรค์จำกคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น

6

กำรแข่งขันกำรใช้โปรแกรม ป.4-ป.6
นำเสนอ (Presentation)

7

กำรแข่งขันกำรสร้ำง
Webpage ประเภท Text
Editor

ม.๑-ม.3

8

กำรแข่งขันกำรสร้ำง
Webpage ประเภท Web
Editor

ทุก
ระดับชั้น

รายละเอียด
** ผู้เข้ำแข่งขันจะต้องออกแบบ Story Board
(ไม่น้อยกว่ำ 2 นำที)
** กรรมกำรเตรียมกระดำษที่ใช้ออกแบบ Story Board ไว้ให้
คอมพิวเตอร์ที่ใช้แข่งขัน
หัวข้อกำรแข่งขัน
1. ชุดรับแขก 1 ชุด
2. เตียงนอน 1 ชุด
3. โต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 ชุด
** ให้นำโปรแกรมมำลงเอง โดยใช้ข้อมูลจำก CD เท่ำนั้น
** ให้ผู้เข้ำแข่งขันมำลงโปรแกรมก่อนเวลำแข่งขัน 1 ชั่วโมง
หัวข้อกำรแข่งขัน
1. Thailand 4.0
2. ศำสตร์พระรำชำ
3. วัยรุ่นไทยต่อต้ำนภัยยำเสพติด
4. คุณธรรมน้อมนำปัญญำ
5. ค่ำนิยม 12 ประกำร
** ให้ลงโปรแกรม 08.00 – 08.50 น.
** โรงเรียนที่เข้ำร่วมแข่งขัน ลงโปรแกรมด้วย CD หรือ DVD
เท่ำนั้น
หัวข้อกำรแข่งขัน
1. ไทยแลนด์ 4.0
2. ศำสตร์พระรำชำ
3. ภัยพิบัติธรรมชำติ
4. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. คุณธรรม
** โรงเรียนที่เข้ำร่วมแข่งขัน ลงโปรแกรมด้วย CD หรือ DVD
เท่ำนั้น หำกมีปัญหำในกำรลงโปรแกรมจะอนุญำตให้ใช้
FlashDrive โดยต้องผ่ำนกำรตรวจสอบจำกคณะกรรมกำร
ก่อน
หัวข้อกำรแข่งขัน
1. Thailand 4.0
2. STEM ศึกษำ
3. กำรท่องเที่ยวภำยในจังหวัดเชียงใหม่
**ให้ผู้เข้ำแข่งขันเตรียมหูฟังมำเอง
หัวข้อ
1. ไทยแลนด์ 4.0
2. รัชกำลที่ 10

ที่

กิจกรรม

ระดับชั้น

รายละเอียด
3. เขื่อนในเมืองไทย
** (ประถม) ให้ลงโปรแกรม 12.00 น. (14 ทีม)
** (มัธยม) ให้ลงโปรแกรม 08.00 น. (7 ทีม)
** โรงเรียนที่เข้ำร่วมแข่งขัน ลงโปรแกรมด้วย CD หรือ DVD
เท่ำนั้น หำกมีปัญหำในกำรลงโปรแกรมจะอนุญำตให้ใช้
FlashDrive โดยต้องผ่ำนกำรตรวจสอบจำกคณะกรรมกำร
ก่อน
** ให้ผู้เข้ำแข่งขันเตรียมอุปกรณ์ หูฟัง ยำงลบ ดินสอ และ
กระดำษ มำเอง
** อัพโหลดขึ้น Server
** ลง Program 15 นำที

