
ก ำหนดกำร 
งำนแข่งขันทักษะวิชำกำร “มหกรรมคุณธรรม น ำกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียน” 

ส ำนักเขตกำรศึกษำพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ เขต ๗ จังหวัดขอนแก่น เลย และหนองบัวล ำภู  
คร้ังที่ ๑๕ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

ระหว่ำงวันที่ ๒ – ๓ เดือน เมษำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๔  
ณ โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยำ วัดศิริบุญธรรม และโรงเรียนบ้ำนกุดดินจี่  

ต ำบลกุดดินจี่ อ ำเภอนำกลำง จังหวัดหนองบัวล ำภู 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
วันศุกร์ท่ี ๒ เดือน เมษำยน พุทธศักรำช  ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๐๙ น.  - ผู้เข้าแข่งขัน/ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนต่าง ๆ ลงทะเบียน และเข้าท่ีพัก  
    - โรงเรียนแต่ละจังหวัดจัดนิทรรศการ ณ ซุ้มกิจกรรมท่ีฝ่ายสถานท่ี จัดให้ 
เวลา  ๑๓.๓๙ น.  - ประชุมคณะกรรมการจัดงานและคณะกรรมการประสานงาน 
      ณ โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา ต าบลกุดดินจ่ี อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
    - พระครูศรีปัญญำวิสิฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา ประธานท่ีประชุม 
      กล่าวเปิดการประชุม 
เวลา  ๑๕.๐๐ น.  - ประชุมคณะกรรมการตัดสิน ประเภท ทักษะวิชำกำร ณ วัดศิริบุญธรรม  

  ต าบลกุดดินจ่ี อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
- พระครูปริยัติโชติกำร  ประธานคณะกรรมการบริหารจังหวัดหนองบัวล าภู 
  ประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุม 

เวลา     ๑๘.๐๙ น.  - กิจกรรมปริยัติสัมพันธ์ “ตุ้มโฮมฮักแพง พำแลงชำวปริยัติฯ เขต ๗”  
วันเสำรท่ี์ ๓ เดือน เมษำยน  พุทธศักรำช  ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๗.๓๐ น.  - ผู้เข้าแข่งขัน/ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะกรรมการตัดสิน ประเภท ทักษะวิชำกำร 
       ลงทะเบียน ณ กองอ านวยการ                                                                
เวลา  ๐๘.๓๐ น.  - แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร ครู นักเรียน พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี 
    - นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน และคณะกรรมการตัดสิน ประเภท ทักษะวิชำกำร 
                                            พร้อมกัน ณ จุดแข่งขัน 
    - กิจกรรมท่ีแข่งขันก่อนพิธีเปิด ดังนี้  

๑. การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.ต้น/ม.ปลาย  
๒. การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.ต้น/ม.ปลาย 
๓. การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง (กลอนแปด แต่งสด) ม.ต้น/ม.ปลาย 
๔. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท ส่ิงประดิษฐ์ ม.ต้น/ม.ปลาย 
๕. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท ทดลอง ม.ต้น/ม.ปลาย 
๖. การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นกัธรรมช้ันตรี ม.ต้น 

 
           /๗ การแข่งขัน 



๗. การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นกัธรรมช้ันโท (ไม่จ ากัดระดับช้ัน) 
๘. การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นกัธรรมช้ันเอก (ไม่จ ากัดระดับช้ัน) 
๙. การแข่งขันบรรยายธรรมภาษาไทย ม.ต้น/ม.ปลาย  
๑๐. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.ต้น 
๑๑. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.ปลาย 
๑๒. การแข่งขันประติมากรรม ม.ต้น/ม.ปลาย 
๑๓. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ (ไม่จ ากัดระดับช้ัน) 
๑๔. การแข่งขันการจัดท าหนังส้ัน (ไม่จ ากัดระดับช้ัน) 

เวลา ๐๙.๐๐ น.  - พระอุดมคุณำภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวล าภู ฝ่ายการศึกษา  
      ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงบริเวณพิธี และจุดธูปเทียน 
      บูชาพระรัตนตรัย นั่งยังท่ีรับรอง และกล่าวสัมโมทนียกถา 

- พระครูปริยัติโชติกำร  ประธานคณะกรรมการบริหารจังหวัดหนองบัวล าภู 
  กล่าวปฏิสันถาร 
- พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์,ดร. รักษาการรองประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม  
   แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ กล่าวอนุโมทนา  

เวลา ๐๙.๓๐ น.  - ประกอบพิธีเปิดโครงกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรนักเรียน 
- ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวล าภู 
  กล่าวรายงานต่อประธานพิธ ี
- นำยณรงค์  ทรงอำรมณ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ  
  ประธานในพิธี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณเจ้าภาพสถานท่ี และมอบเกียรติบัตร 
  ประกาศเกียรติคุณ “ศำสนทำยำทดี เก่ง” 
- ประธานพิธีกล่าวเปิดโครงการ และบรรยายพิเศษ  
- ประธานพธิีและแขกผู้มีเกียรติเดินชมนิทรรศการและงานฝีมือนักเรียนท่ีก าลังแข่งขัน 

เวลา ๑๑.๐๐ น.  - พักฉันภัตตาหารเพล/ รับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา ๑๒.๐๐ น.  - นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน และคณะกรรมการตัดสิน ประเภท ตอบปัญหำวิชำกำร 
                                            พร้อมกัน ณ จุดแข่งขัน 
เวลา ๑๒.๓๐ น.  - เริ่มแข่งขันกิจกรรมตอบปัญหากลุ่มสาระ ประเภทตอบปัญหาวิชาการ ทุกกิจกรรม  

  ๑. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย  ม.ต้น/ม.ปลาย 
  ๒. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น/ม.ปลาย 
  ๓. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น/ม.ปลาย 
  ๔. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ม.ต้น/ม.ปลาย 
  ๕. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.ต้น/ม.ปลาย 
  ๖. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้น/ม.ปลาย 
 
         /๘. การแข่งขัน 



  ๗. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.ต้น/ม.ปลาย 
  ๘. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพฯ ม.ต้น/ม.ปลาย 
  ๙. การแข่งขันตอบปญัหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.ต้น/ม.ปลาย 
๑๐. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี  ม.ต้น/ม.ปลาย 
๑๑. การแข่งขันบรรยายธรรมภาษาอังกฤษ ม.ต้น/ม.ปลาย 

เวลา ๑๔.๓๐ น.     - ประกำศผลกำรแข่งขัน  
เวลา ๑๕.๐๐ น.     - พระรำชวชิรธำดำ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวล าภู (ม) ประธานพิธีปิดเดินทาง 
              ถึงบริเวณพิธี 
       - ประกอบพิธี มอบโล่รางวัล/ เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ ให้โอวาท และกล่าว 
         ปิดโครงการ 
       - เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 
 
 
 

---------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ -ก าหนดการ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


