กำหนดกำร
งำนมหกรรมกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร
“ปริยัติสัมพันธ์ น้อมนำศำสตร์พระรำชำ สู่ล้ำนนำไทย”
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๙ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐

วันที่ ๙–๑๑ เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษำ
ตำบลช้ำงเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๙ มกรำคม ๒๕๖๑
คณะครู นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมทักษะวิชาการฯ เดินทางเข้าที่พัก ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ การกีฬา
แห่งประเทศไทย ภาค ๕ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๑๐ มกรำคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๖.๓๐ น.
เวลา ๐๗.๓๐ น.
เวลา ๐๘.๐๐ น.
เวลา ๐๘.๓๐ น.

- ฉันภัตตาหารเช้า / รับประทานอาหารเช้า
- ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนลงทะเบียน ณ กองอานวยการ
- คณะกรรมการตัดสิน และคณะกรรมการประสานงานลงทะเบียน นักเรียนเข้า
แข่งขันกิจกรรม ณ กองอานวยการ
- เริ่มการแข่งขันกิจกรรม
๑. การแข่งขันเขียนเรียงความ
ม.ต้น
๒. การแข่งขันเขียนเรียงความ
ม.ปลาย
๓. การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย
ม.ต้น
๔. การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย
ม.ปลาย
๕. การแข่งขันแต่งกลอนสด
ม.ต้น
๖. การแข่งขันแต่งกลอนสด
ม.ปลาย
๗. การแข่งขันตอบปัญหา วิชาภาษาไทย
ม.ต้น
๘. การแข่งขันตอบปัญหา วิชาภาษาไทย
ม.ปลาย
๙. การแข่งขันตอบปัญหา วิชาคณิตศาสตร์
ม.ต้น
๑๐. การแข่งขันตอบปัญหา วิชาคณิตศาสตร์
ม.ปลาย
๑๑. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น
๑๒. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย
๑๓. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
ม.ต้น
๑๔. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
ม.ปลาย
๑๕. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสารวจ
ม.ต้น
๑๖. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสารวจ
ม.ปลาย
๑๗. การแข่งขันตอบปัญหา วิชาวิทยาศาสตร์
ม.ต้น
๑๘. การแข่งขันตอบปัญหา วิชาวิทยาศาสตร์
ม.ปลาย

~๒~

เวลา ๑๑.๓๐ น.
เวลา ๑๒.๓๐ น.
เวลา ๑๓.๑๙ น.

๑๙. การแข่งขันวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นตรี
ม.ต้น
๒๐. การแข่งขันวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นโท
ไม่จากัดระดับชั้น
๒๑. การแข่งขันวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นเอก
ไม่จากัดระดับชั้น
๒๒. การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ
ม.ต้น
๒๓. การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ
ม.ปลาย
๒๔. การแข่งขันบรรยายธรรมภาคภาษาไทย
ม.ต้น
๒๕. การแข่งขันบรรยายธรรมภาคภาษาไทย
ม.ปลาย
๒๖. การแข่งขันวาดภาพลายเส้นใช้ดินสอ
ม.ต้น
๒๗. การแข่งขันเขียนภาพสีโปสเตอร์
ม.ปลาย
๒๘. การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว
ม.ต้น
๒๙. การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว
ม.ปลาย
๓๐. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ
ม.ต้น
๓๑. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ
ม.ปลาย
๓๒. การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ
ไม่จากัดระดับชั้น
๓๓. การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น
ม.ต้น
๓๔. การแข่งขันการจัดสวนแก้ว
ม.ปลาย
๓๕. การแข่งขันการสร้าง Web page ประเภท CMS
ไม่จากัดระดับชั้น
โปรแกรม Joomla
๓๖. การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
ม.ต้น
๓๗. การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
ม.ปลาย
พักฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน
คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและแขกผู้มีเกียรติ
ร่วมงานพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
พิธีเปิดโครงกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร
- สมเด็จพระวันรัต ประธานกรรมการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ประธานพิธี เดินทางถึงบริเวณพิธี
- สมเด็จพระวันรัต จุดธูปเทียน นากล่าวบูชาพระรัตนตรัย
ขึ้นสู่อาสน์รับรอง
- พิธีถวายสักการะสมเด็จพระวันรัต ตามลาดับต่อไปนี้
๑. ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗
๒. เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
๓. เจ้าคณะจังหวัดลาพูน
๔. รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
๕. พระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานกลุ่มโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๒ ในนามผู้แทนประธาน
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ
๖. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี

~๓~

เวลา ๑๘.๓๐ น.
วันที่ ๑๑ มกรำคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๖.๓๐ น.
เวลา ๐๗.๓๐ น.
เวลา ๐๘.๐๐ น.

เวลา ๐๘.๓๐ น.

๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
๘. ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๙. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
- เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวปฏิสันถาร
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ
- พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถวายรายงาน
สมเด็จพระวันรัต ประธานในพิธี
- สมเด็จพระวันรัต กล่าวสัมโมทนียกถา และเปิดงาน
- แขกผู้มีเกียรติร่วมงานรับของที่ระลึกจาก สมเด็จพระวันรัต
- รองนายกรัฐมนตรี ถวายไทยธรรมแด่ สมเด็จพระวันรัต
- บันทึกภาพหมู่เป็นอนุสรณ์ เป็นเสร็จพิธี
- ประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหารเยี่ยมชมนิทรรศการโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา
รับประทานอาหารเย็น ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา
ฉันภัตตาหารเช้า / รับประทานอาหารเช้า
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนลงทะเบียน ณ กองอานวยการ
คณะกรรมการตัดสิน และคณะกรรมการประสานงานลงทะเบียน นักเรียนเข้า
แข่งขันกิจกรรม ณ กองอานวยการ
เริ่มกำรแข่งขันกิจกรรม
๑. การแข่งขันตอบปัญหา วิชาการงานอาชีพ
๒. การแข่งขันตอบปัญหา วิชาการงานอาชีพ
๓. การแข่งขันตอบปัญหา วิชาภาษาอังกฤษ
๔. การแข่งขันตอบปัญหา วิชาภาษาอังกฤษ
๕. การแข่งขันตอบปัญหา วิชาภาษาบาลี
๖. การแข่งขันตอบปัญหา วิชาภาษาบาลี
๗. การแข่งขันตอบปัญหา วิชาพระพุทธศาสนา (ธรรม พุทธประวัติ วินยั )
๘. การแข่งขันตอบปัญหา วิชาพระพุทธศาสนา (ธรรม พุทธประวัติ วินยั )
๙. การแข่งขันตอบปัญหา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑๐. การแข่งขันตอบปัญหา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑๑. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
๑๒. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
๑๓. การแข่งขันตอบปัญหา ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
๑๔. การแข่งขันตอบปัญหา ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ม.ต้น
ม.ปลาย
ม.ต้น
ม.ปลาย
ม.ต้น
ม.ปลาย
ม.ต้น
ม.ปลาย
ม.ต้น
ม.ปลาย
ม.ต้น
ม.ปลาย
ม.ต้น
ม.ปลาย

~๔~
เวลำ ๑๓.๐๐ น.

พิธีปิดโครงกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร
- เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี
- พระครูสุนทรพิมลศีล ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
กลุ่มที่ ๕ กล่าวรายงานผลการจัดการแข่งขันต่อประธานพิธี
- ประธานพิธี มอบโล่ เกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทุกกิจกรรม และกล่าวให้
โอวาท เป็นเสร็จพิธี
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพฯ

000000000000000000000

