ปฏิทนิ การแข่ งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดพะเยา ปี การศึกษา 2556
ณ โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม / โรงเรียนภูซางวิทยาคม / โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
29-31 สิ งหาคม พ.ศ.2556
ที่
1
2
3

4
5

รายการ

ทักษะวิชาการ

OBEC AWARDS

ประกวดสื่อ/นวัตกรรม

ประชุมฝายบริหารและอนุกรรมการวิชาการ
7 มิถุนายน 2556
( ศูนยประสานงาน สพม.36 จ.พะเยา )
14.00 น.
ประชุมผูบริหาร และ รองฯ/หัวหนางานวิชาการ
4 กรกฎาคม 2556
( หอประชุม Golden Pagoda Hall ชคว.)
13.30 น.
ประชุมรองฯ/หัวหนาวิชาการโรงเรียนและ
18 กรกฎาคม 2556
หัวหนากลุมสาระฯทุกกลุมทุกโรงเรียนมัธยม
09.00 น.
จ.พะเยา (สพม./พศ./สช./ท.)
(หองประชุมเจดียคํา ชคว.)
ประชุมผูดูแลระบบการกรอกขอมูลของศูนยฯทุก
24 กรกฎาคม 2556
ทุกศูนยฯ ณ หองโสตฯพะเยาพิทยาคม
13.00 น.
ลงทะเบียนทุกรายการผานเว็ปไซดของ โรงเรียน 1-16 สิงหาคม 2556
1-20 สิงหาคม 2556
1-20 สิงหาคม 2556
เชียงคําวิทยาคม www.chiangkham.ac.th
ระบบปดเวลา 24.00 น. ระบบปดเวลา 24.00 น. ระบบปดเวลา 24.00 น.
ของวันสุดทาย
ของวันสุดทาย
ของวันสุดทาย

ผูประสานงาน
รองฯทรงพล
รองฯทรงพล และวิชาการ
โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
รองฯทรงพล และวิชาการ
โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม

ครูศิริขวัญ วงศชุมพันธ
ครูหนึ่งฤทัย การเกณฑขาย
คณะกรรมการรับสมัคร
ครูศิริขวัญ วงศชุมพันธ
ครูหนึ่งฤทัย การเกณฑขาย

ที่
6

7

8

รายการ
ศูนยการจัดการเรียนรู 10 ศูนยสงขอมูล
1. กรรมการตัดสินทักษะทุกรายการ
2. กรรมการประเมิน Obec Awards สายครูผูสอน
3. กรรมการประเมิน สื่อ/นวัตกรรม สายครูผูสอน
สงที่เมลวิชาการโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
Email:address. Vichakanckw@gmail.com
ประชุมกรรมการตัดสินทักษะทุกทักษะของ
กลุมสาระคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
( หองประชุมเจดียคํา โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม )

ประชุมกรรมการตัดสินการแขงขัน
1.กรรมการแขงขันทักษะกลุม สาระ
-ภาษาไทย –สังคมฯ-ศิลปะ-การงานอาชีพ
-พละ-ภาษาตางประเทศ-กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2.กรรมการประกวด Obec Awards
3. กรรมการประกวด สื่อ/นวัตกรรม
( สถานที่ประชุม หอประชุม Golden Pagoda Hall
โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม )

ทักษะวิชาการ

OBEC AWARDS

ประกวดสื่อ

ภายใน
5 สิงหาคม 2556

8 สิงหาคม 2556

17 สิงหาคม 2556
เวลา 09.00 น.

-

ผูประสานงาน
ครูยงยุทธ ศรีวริ าช
Tel 089-953-3976
ครูศักดิพันธ มั่นคง
Tel 089-850-6448

-

ผูเขารวมประชุม
-ประธานศูนยคณิตศาสตร
-ประธานศูนยวิทยาศาสตร
- คณะกรรมการตัดสินทุก
รายการวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
17 สิงหาคม 2556
17 สิงหาคม 2556 ผูเขารวมประชุม
เวลา 13.00 น.
เวลา 13.00 น.
-ผูอํานวยการโรงเรียน
หมายเหตุ
-รอง/หัวหนาวิชาการ
กรรมการ สื่อ/
กรรมการobec awards/
-ประธานศูนยฯทุกศูนย
นวัตกรรมของ
วิทย+คณิต เขารวม
-คณะกรรมการตัดสิน
วิทย+คณิต เขารวม ทุกรายการ
ประชุมดวย
ประชุมดวย

ที่

รายการ

ทักษะวิชาการ

9

ผูประกวด สงเอกสารรูปเลม 10-20หนากระดาษA4
และ สงได 2 ทาง
1.สงดวยตนเองที่หองวิชาการ อาคาร 2 โรงเรียน
เชียงคําวิทยาคม
2. สงทางไปรษณียในนาม ครูกมลพร ศรีวิราช
เลขที่ 4 หมูที่ 8 ต.หยวน อ.เชียงคํา จ.พะเยา 56110
(สงแบบ EMS ถือตราประทับไปรษณีย เปนสําคัญ)
การแขงขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียน
การประกวดผลงาน Obec Awards
การประกวดสือ่ /นวัตกรรม
ประจําปการศึกษา 2556
ณ โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
ผูประสานงานสนามแขงขัน
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
รองฯนารีรัตน โอภาสนิธิวัฒน
โทร. 081-379-8946
ผูประสานงานสนามแขงขันโรงเรียนภูซางวิทยาคม
รองฯโสภณ นาปรัง
โทร. 081-784-3142

-

ภายใน
23 สิงหาคม 2556
ปดรับ เวลา 16.30 น.

-

30-31 สิงหาคม 2556
เวลา 08.30-17.00 น.
ที่ ชคว. รายการทักษะ
ภาษาไทย/คณิต/วิทย/
สังคม/ตปท./พละ/คอมฯ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน/
พิเศษเรียนรวม
ที่ ภวค. รายการทักษะ
การงานอาชีพ
ที่ ฝกว. รายการทักษะ
ศิลปะ

29 สิงหาคม 2556
เวลา 08.30 -17.00 น.
หมายเหตุ
นําเสนอผลงาน
ตามลําดับของการ
ลงทะเบียนผานระบบ
กอน-หลัง
สถานที่แสดงผลงาน
หอปรชุม Golden
Pagoda Hall โรงเรียน
เชียงคําวิทยาคม

29 สิงหาคม 2556
08.30 -17.00 น.
หมายเหตุ
นําเสนอผลงาน
ตามลําดับของการ
ลงทะเบียนผาน
ระบบ กอน-หลัง
สถานที่ประเมิน
หองประชุม
เจดียคํา โรงเรียน
เชียงคําวิทยาคม

10

OBEC AWARDS

ประกวดสื่อ

ผูประสานงาน
ครูกมลพร ศรีวิราช
Tel 081-724-5961

ผูประสานการแขงขัน
-ทักษะศิลปะหัตถกรรมฯ
ครูยงยุทธ ศรีวิราช
089-953-3976
-Obec Awards
ครูนิพันธ จันทรกิเสน
089-851-8700
-สื่อ นวัตกรรม
ครูกานดา พงศนภารักษ
081-746-4649

ที่

รายการ

ทักษะวิชาการ

11

ประกาศผลการประกวด/แขงขันทุกรายการอยาง
เปนทางการทางเว็ปไซดโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม

5 กันยายน 2556
12.00 น. เปนตนไป

หมายเหตุ พิธีเปดงานที่ หอประชุม
Golden Pagoda Hall โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
12

13

OBEC AWARDS

ประกวดสื่อ/นวัตกรรม

ผูประสานงาน

29 สิงหาคม 2556
29 สิงหาคม 2556
เวลา 22.00น.เปนตนไป เวลา 22.00น.เปนตนไป
ลําดับที่ 1 รายงานตัวรับ ลําดับที่ 1 รายงานตัวรับ
เกียรติบัตรในพิธีเปด
เกียรติบัตรในพิธีเปด
30 สิงหาคม 2556 เวลา 30 สิงหาคม 2556 เวลา
07.00 น.-08.00น.
07.00 น.-08.00น.
10 กันยายน 2556

-ครูยงยุทธ ศรีวิราช
-ครูศักดิพันธ มั่นคง
-รองฯทรงพล ทรงจํา
-ครูภาณี จันทรคํา
-ครูอนุลักษณ กองสุข

รายงานสรุปผลการประกวด/ทักษะงานศิลปะ
-ครูยงยุทธ ศรีวิราช
หัตถกรรมประจําปการศึกษา 2556 อยางเปน
-ครูศักดิพันธ มั่นคง
ทางการตอโรงเรียนและสวนราชการตนสังกัด
-ทีมงานวิชาการ ชคว.
ผูบริหารกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา
19 กันยาย 2556
-ธุรการโรงเรียนเชียงคํา
และอนุกรรมการวิชาการ ประชุมสรุปงานเพื่อ
วิทยาคม
ปรับปรุงในปตอไป
( หองประชุมเจดียคํา โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม)
ติดตอประสานงาน
รองฯ ทรงพล ทรงจํา โทร.089-560-3674 ครูยงยุทธ ศรีวิราช โทร.089-953-3976 ครูศักดิพันธ มั่นคง
โทร. 089-850-6448
ครูนิพันธ จันทรกิเสน โทร.089-851-8700 ครูกานดา พงศนภารักษ โทร. 081-746-4649 ครูกมลพร ศรีวิราช
โทร.081-724-5961
ผูประสานดานระบบการรับสมัคร
ครูศิริขวัญ วงศชุมพันธ โทร.081-387-8018 ครูหนึ่งฤทัย การเกณฑขาย โทร.082-770-2251
โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม โทร. 054-451982 โทรสาร. 054-416704
*กรุณาตรวจสอบขอมูลการแขงขันหนา website ของโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม / วัน-เวลา-สถานที่ อาจมีการปรับเปลี่ยนกอนวันทําการแขงขันจริง*

