ประกาศศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและเพื่อ
เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถนั้น ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ให้ดำเนินการ
จัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อสรรหาตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าแข่งขันในระดับ ภาคกลางและภาคตะวันออกต่อไป
ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
วิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จึง
ขอประกาศกำหนดการ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ดังนี้
1. รายการการแข่งขัน วันและเวลาทำการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำนวน 18 รายการ รายละเอียดตามศูนย์เจ้าภาพ (สถานที่)
1.1 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ แข่งขันวันที่ 4 พ.ย. 2562
- การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
- การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
- การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
- การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
** ทุกกิจกรรม เวลาแข่งขัน คือ 09.00 – 12.00 น.
1.2 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต แข่งขันวันที่ 5 พ.ย. 2562
- การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
- การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
- การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
- การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6

-

การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ม.1-ม.3
การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ม.4-ม.6
** ทุกกิจกรรม เวลาแข่งขัน คือ 09.00 – 12.00 น.
1.3 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชลาดกระบัง แข่งขันวันที่ 6 พ.ย. 2562
- การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
- การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
** 2 กิจกรรมนี้ เวลาแข่งขัน คือ 09.00 – 13.00 น.
- การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
- การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
** 2 กิจกรรมนี้ เวลาแข่งขัน คือ 09.00 – 12.00 น.
2. คำชี้แจงเพิ่มเติม จากโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
2.1 กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
- ลงทะเบียน 7.00 น. ณ จุดแข่งขัน
- โต๊ะที่เตรียมให้ ขนาด 45 x 150 ซม. 2 ตัว เก้าอี้ 3 ตัว / 1 ทีม
- กำหนดพื้นที่การจัดแสดง กว้าง 1.70 x ลึก 1.50 เมตร
- การส่งรูปเล่ม 5 เล่ม ซีดี 1 แผ่น ก่อน 1 สัปดาห์ หมายถึง เอกสารถึงสนามแข่งขัน
ไม่เกินวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ตามเวลาราชการ (ไม่นับวันตีตราไปรษณีย์)
2.2 กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 และ การจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
- ลงทะเบียน 7.00 น. ณ จุดแข่งขัน
- โต๊ะที่เตรียมให้ ขนาด 45 x 150 ซม. 1 ตัว เก้าอี้ 3 ตัว / 1 ทีม
- ผู้เข้าแข่งขันเตรียมผ้าปู หรือวัสดุอื่น ๆ สำหรับการปูรองกันเปื้อนมาเอง
- เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันไม่อนุญาตให้ตั้งป้ายชื่อโรงเรียน
- ไม่อนุญาตให้นำแบบร่างและโทรศัพท์มือถือเข้าสนามแข่งขัน ถ้าพบตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน
ทันที
- ให้เก็บผลงานการแข่งขัน เมื่อกรรมการตัดสินอนุญาต
3. การประกาศผล : ประกาศผลการแข่งขัน ทาง http://www.central69.sillapa.net/sm-bkk3/

** หมายเหตุ กำหนดการและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยการพิจารณา
ของคณะกรรมการจัดสินการแข่งขัน และผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
4. เกณฑ์การแข่งขันและข้อมูลต่าง ๆ ของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 69 ประจำปี
การศึกษา 2562 สามารถ Download ได้ที่ http://www.sillapa.net/
5. รายนามผู้ประสานงานประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562
5.1 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ (ศูนย์ใหญ่)
1. นายประดิษฐ์ โสภาประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
2. นางจิรนันท์ ทับศิลา
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โทร 089-0962698
5.2 โรงเรียนวชริธรรมสาธิต
1. นางสาวจินตนา ศรีสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
3. นายสมจิตร แพทย์รัตน์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โทร 089-1509453
5.3 โรงเรียนรัตนโกสินสมโภชลาดกระบัง
1. นายจันทร เที่ยงภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางมณี เซะวิเศษ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริการวิชาการ
3. นายกันตพัฒน์ ภูชาดา
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โทร 092-2588228
ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562

(นายประดิษฐ์ โสภาประดิษฐ์)
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

