กำหนดกำร
งำนแข่งขันทักษะวิชำกำร “มหกรรมคุณธรรม นำกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียน” ครั้งที่ ๑๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ กลุ่มที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น เลย และหนองบัวลำภู
ระหว่ำงวันที่ ๑-๒ เดือน ธันวำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

~~~~~~~~~~~~~~~~~
วันศุกร์ท่ี ๓๐ เดือน พฤศจิกำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๑
เวลา ๑๔.๓๐ น.
- พระครูสโมธำนเขตคณำรักษ์ เลขานุการกลุ่มที่ ๗ ประธานที่ประชุม
- ประชุมคณะกรรมการตัดสิน ประเภท ทักษะวิชำกำร
ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
วันเสำร์ท่ี ๑ เดือน ธันวำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น.
- ลงทะเบียนจัดซุ้มนิทรรศการ
- ผู้เข้าแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ลงทะเบียน
- คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมตอบปัญหาวิชาการรายงานตัว ณ กองอานวยการ
- นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ประเภท ตอบปัญหำวิชำกำร
รายงานตัว ณ จุดแข่งขัน
เวลา ๐๙.๓๐ น.
- เริ่มแข่งขันกิจกรรมตอบปัญหากลุ่มสาระ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย
ประเภทตอบปัญหาวิชาการ ๘ กลุ่มสาระ
๑. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย (ม.ปลาย)
๒. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ (ม.ปลาย)
๓. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ (ม.ปลาย)
๔. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม(ม.ปลาย)
๕. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา (ม.ปลาย)
๖. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ม.ปลาย)
๗. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ (ม.ปลาย)
๘. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพฯ (ม.ปลาย)
เวลา ๑๑.๓๐ น.
- ฉันภัตตาหารเพล/ รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๙ น.
- พระรำชปรีชำมุนี เจ้าคณะจังหวัดเลย รองประธานกลุ่มที่ ๗
ประธานพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวให้โอวาท
แก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗

เวลา

๑๓.๓๐ น.

เวลา

๑๔.๐๐ น.

เวลา

๑๔.๑๕ น.

เวลา

๑๘.๐๐ น.

- คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมตอบปัญหาวิชาการ รายงานตัว ณ กองอานวยการ
- นักเรียนลงทะเบียนและจัดเตรียมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ทั้ง ๓ ประเภท
- นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ประเภท ตอบปัญหำวิชำกำร
รายงานตัว ณ จุดแข่งขัน
- เริ่มแข่งขันกิจกรรมตอบปัญหากลุ่มสาระ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย
ประเภทตอบปัญหาวิชาการ ๓ วิชา และทักษะวิชาการ ๔ กิจกรรม
๑. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ (ม.ปลาย)
๒. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี (ม.ปลาย)
๓. การแข่งขันตอบปัญหารวม ๘ กลุ่มสาระ (ม.ปลาย)
๔. การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.ต้น
๕. การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท
(ไม่จากัดระดับชั้น)
๖. การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก
(ไม่จากัดระดับชั้น)
๗. การแข่งขันบรรยายธรรมภาษาไทย ม.ต้น/ม.ปลาย
- กิจกรรมปริยัติสัมพันธ์ “ตุ้มโฮม ฮักแพง เบิ่งแงง แบ่งปัน”

วันอำทิตย์ท่ี ๒ เดือน ธันวำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ น.
- คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน รายงานตัว ณ กองอานวยการ
- นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ประเภท ตอบปัญหำวิชำกำรและทักษะวิชการรายงานตัว
ณ จุดแข่งขัน
เวลา ๐๘.๓๐ น.
- เริ่มแข่งขันกิจกรรมตอบปัญหากลุ่มสาระ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
ประเภทตอบปัญหาวิชาการ ๘ กลุ่มสาระ และทักษะวิชาการ ๕ กิจกรรม
- กิจกรรมที่แข่งขันก่อนพิธีเปิด ดังนี้
๑. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย (ม.ต้น)
๒. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ (ม.ต้น)
๓. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ (ม.ต้น)
๔. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (ม.ต้น)
๕. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา (ม.ต้น)
๖. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา(ม.ต้น)
๗. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ (ม.ต้น)
๘. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพฯ (ม.ต้น)
๙. การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น/ม.ปลาย
๑๐. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.ต้น
/๑๑. การแข่งขัน

เวลา

๐๘.๓๙ น.

เวลา

๐๙.๐๐ น.

เวลา

๐๙.๓๐ น.

เวลา
เวลา

๑๑.๐๐ น.
๑๒.๐๐ น.

เวลา

๑๒.๓๐ น.

๑๑. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.ปลาย
๑๒. การแข่งขันประติมากรรม (ม.ต้น/ม.ปลาย)
๑๓. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ (ไม่จากัดระดับชั้น)
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้บริหาร ครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน
ณ ห้องประชุมบริเวณพิธี
- พระรำชปริยัติโสภณ เจ้ำคณะจังหวัดขอนแก่น และที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์
ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงบริเวณพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
นั่งยังที่รับรอง และกล่าวสัมโมทนียกถา
- พระครูสิริธรรมนิเทศก์ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
กลุ่มที่ ๗ กล่าวอนุโมทนา
- พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์ รองประธำนกลุ่มที่ ๗ กล่าวปฏิสันถารต้อนรับ
- ประกอบพิธีเปิดโครงกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรนักเรียน
- ผู้อำนวยกำรกองพุทธศำสนศึกษำ หรือผู้แทน กล่าวรายงานต่อประธานพิธี
- ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ประธานในพิธี
กล่าวเปิดโครงการ และบรรยายพิเศษ
- พักฉันภัตตาหารเพล/ รับประทานอาหารกลางวัน
- นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน /คณะกรรมการตัดสิน ตอบปัญหากลุ่มสาระ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น และประเภท ทักษะวิชำกำร พร้อมกัน ณ จุดแข่งขัน
- เริ่มการแข่งขัน ประเภทตอบปัญหาวิชาการ ๓ กลุ่มสาระ ม.ต้น และทักษะวิชาการ
๑๓ กิจกรรม
๑. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ (ม.ต้น)
๒. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี (ม.ต้น)
๓. การแข่งขันตอบปัญหารวม ๘ กลุ่มสาระ (ม.ต้น)
๔. การแข่งขันบรรยายธรรมภาษาอังกฤษ ม.ต้น/ม.ปลาย
๕. การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.ต้น/ม.ปลาย
๖. การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง (กลอนแปด แต่งสด) ม.ต้น/ม.ปลาย
๗. การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.ต้น/ม.ปลาย
๘. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท สิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น/ม.ปลาย
๙. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท ทดลอง ม.ต้น/ม.ปลาย
๑๐. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท สารวจ ม.ต้น/ม.ปลาย
๑๑. การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.ต้น
๑๒. การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.ปลาย
๑๓. การแข่งขันหนังสั้น (ไม่จากัดระดับชั้น)
/เวลา ๑๕.๐๐ น.

เวลา
เวลา

๑๕.๐๐ น.
๑๕.๓๐ น.

เวลา

๑๖.๓๐ น.

- ประกาศผลการแข่งขัน
- พระโสภณพัฒนบัณฑิต รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น และรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประธานพิธีปิด
- ประกอบพิธี มอบโล่รางวัล/ เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ ให้โอวาท และกล่าว
ปิดโครงการ
- เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

----------------------------------

หมำยเหตุ

-กาหนดการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

