ตารางการจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เขตพื้นที่การศึกษา “จากทุงกุลาสดใส กาวไกลสู...อาเซียน” ประจําป 2555
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) ณ โรงจอดรถ สพป.รอ. 2
ระดับประถมศึกษา
วัน เดือน ป
8 พ.ย. 2555

กิจกรรมการแขงขัน
การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น ป.4-ป.6 [ทีม 3 คน]
การแขงขันจักสานไมไผ ป.4-ป.6 [ทีม 3 คน]
การแขงขันประดิษฐพานพุมสักการะ ป.4-ป.6 [ทีม 6 คน]
การแขงขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 [ทีม 3 คน]

9 พ.ย. 2555

การแขงขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 [ทีม 3 คน]
การแขงขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 [ทีม 3 คน]
การแขงขันทําน้ําพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 [ทีม 3 คน]

10 พ.ย. 2555

การแขงขันทําอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเสน) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.
4-ป.6 [ทีม 3 คน]
การแขงขันแกะสลักผักผลไม ป.4-ป.6 [ทีม 3 คน]

เวลา
09.00-12.00
(3 ชั่วโมง)
09.00-12.00
(3 ชั่วโมง)
09.00-12.00
(3 ชั่วโมง)
09.00-12.00
(3 ชั่วโมง)
09.00-12.00
(3 ชั่วโมง)

สถานที่
สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ หอง ชองจอดที1่
ถึงชองจอดที5่
สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ หอง ชองจอดที6่
ถึงชองจอดที1่ 0
สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ หอง ชองจอดที่
11ถึงชองจอดที1่ 5
สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ หอง ชองจอดที่
16ถึงชองจอดที2่ 0
สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ หอง ชองจอดที6่
ถึงชองจอดที1่ 0

09.00-12.00
(3 ชั่วโมง)
09.00-12.00
(3 ชั่วโมง)
09.00-12.00
(3 ชั่วโมง)
13.00-16.00
(3 ชั่วโมง)

สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ หอง ชองจอดที1่
ถึงชองจอดที5่
สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ หอง ชองจอดที่
10ถึงชองจอดที1่ 5
สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ หอง ชองจอดที่
15ถึงชองจอดที2่ 0
สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ หอง ชองจอดที1่
ถึงชองจอดที5่

ตารางการจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เขตพื้นที่การศึกษา “จากทุงกุลาสดใส กาวไกลสู...อาเซียน” ประจําป 2555
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) ณ โรงจอดรถ สพป.รอ.2
ระดับมัธยมศึกษา
วัน เดือน ป
8 พ.ย. 2555

9 พ.ย. 2555

10 พ.ย. 2555

กิจกรรมการแขงขัน
การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น ม.1-ม.3
[ทีม 3 คน]
การแขงขันจักสานไมไผ ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
การแขงขันประดิษฐกระทงดอกไมธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 [ทีม 6 คน]

เวลา
13.00.16.00 (3 ชั่วโมง)

สถานที่
สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ หอง ชองจอดที1่ ถึงชองจอดที5่

13.00-16.00 (3 ชั่วโมง)
13.00-16.00 (3 ชั่วโมง)

การแขงขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]

13.00-16.00 (3 ชั่วโมง)

การแขงขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
การแขงขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
การแขงขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
การแขงขันทําน้ําพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]

13.00-16.00
13.00-16.00
13.00-16.00
13.00-16.00

การแขงขันทําอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเสน) และอาหารหวาน
(ขนมไทย) ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
การแขงขันแกะสลักผักผลไม ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]

13.00-16.00 (3 ชั่วโมง)

สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ หอง ชองจอดที6่ ถึงชองจอดที1่ 0
สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ หอง ชองจอดที1่ 1ถึงชองจอดที่
15
สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ หอง ชองจอดที1่ 6ถึงชองจอดที่
20
สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ หอง ชองจอดที6่ ถึงชองจอดที1่ 0
สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ หอง ชองจอดที6่ ถึงชองจอดที1่ 0
สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ หอง ชองจอดที1่ ถึงชองจอดที5่
สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ หอง ชองจอดที1่ 0ถึงชองจอดที่
15
สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ หอง ชองจอดที1่ 5ถึงชองจอดที่
20
สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ หอง ชองจอดที6่ ถึงชองจอดที1่ 0

(3 ชั่วโมง)
(3 ชั่วโมง)
(3 ชั่วโมง)
(3 ชั่วโมง)

13.00-16.00 (3 ชั่วโมง)

ตารางการจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เขตพื้นที่การศึกษา “จากทุงกุลาสดใส กาวไกลสู...อาเซียน” ประจําป ๒๕๕๕
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร) ณ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
ระดับประถมศึกษา

วันที่

๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

กิจกรรม

เวลา

สถานที่จัดการแขงขัน

การวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
ระดับชั้น ป.๑-๓
การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)
ระดับชั้น ป.๔-๖
การใชโปรแกรมนําเสนอ (Presentation)
ระดับชั้น ป.๔-๖
การสราง Webpage ประเภท Web Editor
ระดับชัน้ ป.๔-๖
การสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร
ระดับชั้น ป.๔-๖

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
(๒ ชั่วโมง)
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐
(๓ ชั่วโมง)
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
(๓ ชั่วโมง)
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐
(๓ ชั่วโมง)
๐๙.๐๐-๑๔.๐๐
(๕ ชั่วโมง)

วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
(หองคอม ๑)
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
(หองคอม ๑)
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
(หองคอม ๒)
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
(หองคอม ๒)
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
(หองคอม ๑)

ตารางการจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต ๒“จากทุงกุลาสดใส กาวไกลสู...อาเซียน” ประจําป ๒๕๕๕
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร) ณ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
ระดับมัธยมศึกษา

วันที่

๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

กิจกรรม

เวลา

สถานที่จัดการแขงขัน

การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)
ระดับชั้น ม.๑-๓
การออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
ระดับชั้น ม.๑-๓
การสราง Webpage ประเภท Web Editor
ระดับชั้น ม.๑-๓
การสราง Webpage ประเภท CMS
ระดับชั้น ม.๑-๓
การสรางการตูนแอนิเมชั่น(๒D Animation)
ระดับชั้น ม.๑-๓
การสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร
ระดับชั้น ม.๑-๓
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร
ระดับชั้น ม.๑-๓
การคนหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร ระดับชั้น ม.๑-๓

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
(๓ ชั่วโมง)
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐
(๓ ชั่วโมง)
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
(๓ ชั่วโมง)
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐
(๓ ชั่วโมง)
๐๙.๐๐-๑๔.๐๐
(๕ ชั่วโมง)
๐๙.๐๐-๑๔.๐๐
(๕ ชั่วโมง)
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
(๓ ชั่วโมง)
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐
(๓ ชั่วโมง)

วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
(หองคอม ๓)
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
(หองคอม ๓)
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
(หองคอม ๔)
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
(หองคอม ๔)
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
(หองคอม ๓)
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
(หองคอม ๔)
หองประชุม ชั้น ๒
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
หองประชุม ชั้น ๒
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

ตารางการจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เขตพื้นที่การศึกษา “จากทุงกุลาสดใส กาวไกลสู...อาเซียน” ประจําป ๒๕๕๕
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุนยนต) ณ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
วัน เดือน ป
๙ พ.ย.๒๕๕๕

กิจกรรมการแขงขัน
เวลา
สถานที่จัดการแขงขัน
การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ ป.1-ป.6 [ทีม 3 คน] 09.00-12.00 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ โรงอาหาร ชั้น ป.1 - 6 หอง โรงอาหาร
การแขงขันหุนยนตบังคับมือ ป.1-ป.6 [ทีม 3 คน] 09.00-12.00 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ สนามวอลเลยบอล ชั้น ป.1 - 6 หอง
สนามวอลเลยบอล
การแขงขันหุนยนตบังคับมือ ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน] 09.00-12.00 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ สนามวอลเลยบอล ชั้น ม.1 - 3 หอง
สนามวอลเลยบอล

