
ปฏิทินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

 ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ได้จัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นประจ ำทุกปี   
เพ่ือเป็นเวทีให้เด็กและเยำวชนได้แสดงออกซ่ึงศักยภำพสุนทรียภำพและกิจกรรมสร้ำงสรรค์ตลอดจนสนับสนุน
ส่งเสริมให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำได้ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ  
              ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนได้ทันตำมก ำหนดทั้งในระดับภำคและระดับชำติ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40 จึงก ำหนดให้จัดกำรแข่งขันเป็นโซน และโรงเรียนในโซนที่ร่วมรับผิดชอบกำร
จัดกิจกรรม  ได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
            1.  ด ำเนินกำรแข่งขันในแต่ละกิจกรรม ในระดับโรงเรียน และระดับส ำนักเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 โดยให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมปฏิทินที่ก ำหนด แล้วให้โรงเรียนที่เป็นเจ้ำภำพกำรจัดกำรแข่งขัน ร่วมกับ
โรงเรียนในโซน ร่วมกันรับผิดชอบกำรจัดกิจกรรมงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ได้ด ำเนินกำรแข่งขัน และรำยงำนผลกำรแข่งขันให้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 
40  เพ่ือส่งแข่งขันในระดับภำค (จังหวัดล ำปำง) ต่อไป 
          2. ศึกษำหลักเกณฑ์กำรแข่งขันในแต่ละรำยกำร/กิจกรรม ซึ่งบำงกิจกรรมสิ้นสุดในระดับเขตพ้ืนที่และ
บำงกิจกรรมได้แข่งขันต่อในระดับภำค และระดับชำติ ทั้งนี้ให้โรงเรียนใช้กิจกรรมกำรแข่งขันในงำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับชำติ เป็นฐำนในกำรแข่งขัน สำมำรถดำว์นโหลดได้ที่เว็บไซต์  
http://sillapa.net    เพ่ือกำรแข่งขันได้สอดคล้องกับระดับภำค (จังหวัดล ำปำง) และระดับชำติ จึงได้ก ำหนด
ปฏิทินในกำรจัดงำนมหกรรมวิชำกำร ในระดับเขตพ้ืนที่ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีกำรศึกษำ 
2559  ดังนี้ 

ที่ วัน เดือน ป ี รายละเอียดกิจกรรม ผู้ด าเนินการ หมายเหตุ 

1 พ.ค.- ก.ย. 59 -วำงแผน/วำงเป้ำหมำยกิจกรรมที่จะแข่งขัน 
-ศึกษำกิจกรรมหลักเกณฑ์กำรแข่งขัน/จำกเว็บไซต์ 
http:// sillapa.net 

โรงเรียน  

2 ก.ย.– ต.ค.59 -ฝึกกิจกรรมต่ำงๆตำมสำระกำรเรียนรู้ในชั้นเรียน,กิจกรรม
ลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ 
-จัดกำรแข่งขันในระดับโรงเรียน/ส่งรำยชื่อนักเรียนให้
ตัวแทนโรงเรียน  

โรงเรียน 

 

 

3 ภำยในเดือน 
 ก.ย – 14พ.ย. 
59 

โรงเรียนน ำนักเรียนตัวแทน ที่ชนะเลิศแต่ละกิจกรรมเข้ำ
แข่งขันระดับโซน ในงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ แยกตำมโซน 
 

โรงเรียน  

http://sillapa.net/


ที่ วัน เดือน ป ี รายละเอียดกิจกรรม ผู้ด าเนินการ หมายเหตุ 

4 ก.ย. 59 ประชุม /วำงแผน/แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน
ระดับโซน 
- หำเจ้ำภำพหลัก และสถำนที่แข่งขัน 
- ก ำหนดวันแข่งขัน 

-สพม.40 
-โรงเรียนในแต่
ละโซน 

 

5 ก.ย. 59 ประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันระดับโซน เพื่อ
เตรียมกำรแข่งขัน 

-สพม.40 
-โรงเรียนในแต่
ละโซน 

 

6 8 ก.ย.59 จัดประชุม/เตรียมควำมพร้อมเจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียน/
รำยงำนผล ให้กับ admin ระดับโซน 

-กลุ่มนิเทศฯ
สพม.40/ศูนย์
ITEC 

 

7 ต.ค.59 กำรลงทะเบียนและรำยงำนผล (ก ำหนดวันที่ลงในเว็บ) 
- เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนแข่งขัน เตรียมเปิดระบบให้เรียนใน
แต่ละโซนได้ลงทะเบียน 
- โรงเรียนลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันแยกตำมโซน 
- ตรวจสอบรำยชื่อ  นักเรียน ครู ระดับโซน 
-  แก้ไข เปลี่ยนตัว นักเรียน ครู ระดับโซน 
- ปิดระบบกำรลงทะเบียน 
- พิมพ์บัตรประจ ำตัวผู้เข้ำแข่งขันระดับโซน 
- จัดเตรียมพิมพ์แบบกำรลงคะแนน และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง
จำกโปรแกรมลงทะเบียนฯ 

-สพม.40 
-โรงเรียนที่เป็น
เจ้ำภำพหลักใน
แต่ละโซน 

 

8 ต.ค.59 แต่งตั้งกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันในแต่ละโซน/เสนอ
ผู้อ ำนวยกำรเขตเพ่ือลงนำม 

  

9 ต.ค.59 ประชุม กรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันในแต่ละโซน   

10 ก.ย.- 14 พ.ย.
59  
 

-จัดแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับโซน 
โซน 1........................................ 
โซน 2........................................ 
โซน 3 วันที่ 9-11 พ.ย.59 ณ. รร.นิยมศิลป์อนุสรณ์ 

-สพม.40 
-โรงเรียนในแต่
ละโซน 

 

11 1-15 พ.ย.59 โอนข้อมูลผู้ชนะกำรแข่งขันล ำดับที่ 1 แต่ละโซน ไปยัง
ระดับภำคเหนือ ณ จังหวัดล ำปำง ( ผู้ที่ได้เป็นตัวแทนเข้ำ
แข่งขันระดับภำคต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่ำ 80 คะแนน ) 

Admin ระดับ
เขต/สพม.40 

 



ที่ วัน เดือน ป ี รายละเอียดกิจกรรม ผู้ด าเนินการ หมายเหตุ 

12 30 พ.ย. 59 สรุปผลกำรประกวด/แข่งขัน ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กลุ่มนิเทศฯ  

13 พ.ย. – 11 ธ.ค. 
59 

โรงเรียน/ศูนย์สำระฯ/เครือข่ำยฝึกซ้อมนักเรียนตัวแทนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำท่ีชนะเลิศแต่ละกิจกรรมเข้ำแข่งขันระดับ
ภำค 

โรงเรียน 
ศูนย์สำระฯ/ 

 

14 14-16 ธ.ค. 
59 

กำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภำคเหนือ   
ครั้งที่ 66 ปีกำรศึกษำ 2559 ณ จังหวัดล ำปำง 

สพป.ล ำปำง  

15 ม.ค.-ก.พ. 60 กำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชำติ ครั้งที่ 66 
ปีกำรศึกษำ 2559 ณ จังหวัดล ำปำง 

สพฐ.  

16 มี.ค.60 สรุปผลกำรประกวด/แข่งขัน ระดับชำติ กลุ่มนิเทศฯ/
กลุ่ม ส่งเสริมฯ/
กลุ่มบุคคลสพม.
40 

 

 


