ประกาศ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง กาหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 67 ประจาปีการศึกษา 2560
..............................................
ด้วยศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึ กษา เขต 2 กาหนดการแข่ งขั น ทัก ษะทางวิ ช าการงานศิ ล ปหั ต ถกรรมกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพ และ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ครูนักเรียนได้แสดงความสามารถ เพิ่มพูนศักยภาพ
และพัฒนาทักษะด้านการงานอาชีพ ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์พัฒ นาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จึงขอประกาศกาหนดการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ดังนี้
1. รายการแข่งขัน : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จานวนทั้งสิ้น 18 รายการ ดังนี้
1.1 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1.2 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1.3 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1.4 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1.5 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1.6 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1.7 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1.8 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1.9 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1.10 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1.11 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1.12 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1.13 การแข่งขันทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1.14 การแข่งขันทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1.15 การแข่งขันทาอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1.16 การแข่งขันทาอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1.17 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1.18 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

2. วัน เวลา และ สถานที่แข่งขัน
วันที่ทาการแข่งขัน วันอังคารที่ 14 และ วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560
สถานทีแ่ ข่งขัน
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร
ที่

รายการแข่งขัน

สถานที่

1 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ลงทะเบียนที่
ธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
สนามหน้าเวที เวลา7.30-8.45 แข่งขัน
ที่หอประชุม
2 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ลงทะเบียนที่
ธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
สนามหน้าเวที เวลา7.30-8.45 แข่งขัน
ที่หอประชุม
3 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ลงทะเบียนที่
สนามหน้าเวที เวลา7.30-8.45 แข่งขัน
ที่หอประชุม
4 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ลงทะเบียนที่
สนามหน้าเวที เวลา7.30-8.45 แข่งขัน
ที่หอประชุม
5 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ลงทะเบียนที่
ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
หอประชุม เวลา7.30-8.45 แข่งขันที่
หอประชุม
6 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ลงทะเบียนที่
ม.4-ม.6
หอประชุม เวลา7.30-8.45 แข่งขันที่
หอประชุม
11 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ลงทะเบียนที่
สนามหน้าเวที
เวลา7.30-8.45 แข่งขันที่ห้องโสตทัศน
ศึกษา
12 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ลงทะเบียนที่
สนามหน้าเวที
เวลา7.30-8.45 แข่งขันที่ห้องโสตทัศน
ศึกษา
13 การแข่งขันทาอาหาร น้าพริก ผักสด โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ลงทะเบียนที่
เครื่องเคียง ม.1-ม.3
สนามหน้าเวที เวลา7.30-8.45 แข่งขัน
ที่สนามใต้โดม หน้าเวที
14 การแข่งขันทาอาหาร น้าพริก ผักสด โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ลงทะเบียนที่
เครื่องเคียง ม.4-ม.6
สนามหน้าเวที เวลา7.30-8.45 แข่งขัน
ที่สนามใต้โดม หน้าเวที
15 การแข่งขันทาอาหารคาวหวานเพื่อ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ลงทะเบียนที่
สุขภาพ ม.1-ม.3
สนามหน้าเวที เวลา7.30-8.45 แข่งขัน
ที่สนามใต้โดม หน้าเวที

วันที่

เวลา

14 พ.ย. 60 9.00-13.00
14 พ.ย. 60 9.00-12.00
14 พ.ย. 60 9.00-12.00
14 พ.ย. 60 9.00-12.00
15 พ.ย. 60 9.00-12.00
15 พ.ย. 60 9.00-12.00
14 พ.ย. 60 9.00-12.00

14 พ.ย. 60 9.00-12.00

14 พ.ย. 60 9.00-12.00
14 พ.ย. 60 9.00-12.00
14 พ.ย. 60 9.00-12.00

ที่

รายการแข่งขัน

สถานที่

วันที่

เวลา

16 การแข่งขันทาอาหารคาวหวานเพื่อ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ลงทะเบียนที่ 14 พ.ย. 60 9.00-12.00
สุขภาพ ม.4-ม.6
สนามหน้าเวที เวลา7.30-8.45 แข่งขัน
ที่สนามใต้โดม หน้าเวที
17 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม. โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ลงทะเบียนที่ 15 พ.ย. 60 9.00-12.00
1-ม.3
หอประชุม เวลา7.30-8.45 แข่งขันที่
หอประชุม
18 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม. โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ลงทะเบียนที่ 15 พ.ย. 60 9.00-12.00
4-ม.6
หอประชุม เวลา7.30-8.45 แข่งขันที่
หอประชุม
วันที่ทาการแข่งขัน วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สถานทีแ่ ข่งขัน
โรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ กรุงเทพมหานคร
ที่
รายการแข่งขัน
สถานที่
1 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
แข่งขันที่หอประชุมสุธีฉวีวรรณ
มีนชัยนันท์
2 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
แข่งขันที่หอประชุมสุธีฉวีวรรณ
มีนชัยนันท์
3 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น โรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
ม.1-ม.3
แข่งขันที่หอประชุมสุธีฉวีวรรณ
มีนชัยนันท์
4 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
แข่งขันที่หอประชุมสุธีฉวีวรรณ
มีนชัยนันท์

วันที่
เวลา
16 พ.ย. 60 9.00-12.00
16 พ.ย. 60 9.00-12.00
16 พ.ย. 60 9.00-12.00
16 พ.ย. 60 9.00-12.00

** การประกวดโครงงานอาชีพทั้งระดับ ม.1 – ม. 3 และ ม.4 – ม.6 ให้นารูปเล่ม ซีดี และเอกสาร มาส่งในวันแข่งขัน
3. กาหนดการแข่งขัน
ศูนย์เจ้าภาพจัดดาเนินการแข่งขันแต่ละรายการตามวันที่แจ้งไว้ ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2560 โดยมี
กาหนดการดังนี้
เวลา 07.30 - 08.45 น.
- เริ่มลงทะเบียน
เวลา 08.30 - 08.50 น.
- พิธีเปิดการแข่งขัน
เวลา 08.50 - 09.00 น.
- เตรียมความพร้อม เพื่อเริ่มการแข่งขัน
เวลา 09.00 - 13.00 น.
- ทาการแข่งขัน

4. การประกาศผล
ประกาศผลการแข่งขัน ทาง http://www.central67.sillapa.net/sm-bkk3/
**หมายเหตุ กาหนดการและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยการพิจารณาของ คณะกรรมการตัดสิน
การแข่งขัน และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
5. การลงทะเบียนสมัครเข้าแข่งขัน
5.1 สมัครแข่งขันตั้งแต่วันที่ 1 - 20 ตุลาคม 2560
โดยสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.central67.sillapa.net/sm-bkk3
6. เกณฑ์การแข่งขันและข้อมูลต่างๆ
สามารถ Download ได้ที่ http://www.sillapa.net/
7. รายนามผู้ประสานงาน
ประจาศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีในการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67 ประจาปีการศึกษา 2560
7.1 โรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ (ศูนย์ใหญ่)
1) นายประพนธ์ หลีสิน
ผู้อานวยการโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
2) นายจิรศักดิ์ ใจเย็น
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โทร. 084-086-6371
3) นางสาววิรวรรณ หิรัญพานิช เลขานุการศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการฯ โทร. 098-830-0974
7.2 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
1) นายสมพร สังวาระ
2) นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์
3) นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์

ผู้อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต โทร. 089-150-9453

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

(นายประพนธ์ หลีสิน)
ผู้อานวยการโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

