
 

ร่าง  ก ำหนดกำรประกวด/แข่งขัน งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งที่ 67  ปีกำรศึกษำ ๒๕60   สำระสังคมศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม (9 ม.ค. 61)   
ระหว่ำงวันที่  11 - 13 กุมภำพันธ์  ๒๕61   ณ ศูนย์ประชุมธรรมศำสตร์รังสิต อำคำร The Deck 2  

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี  
จัดโดย ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ   (สนก.)   สพฐ.  โทร  ๐๒ ๒๘๘ ๕๘๘0 E-mail : moral.group@hotmail.com 

 
เวทศีรัทธา ( 3.6x6x0.8 m) เวทีวิริยะ  ( 3.6x6x0.8 m) เวทสีต ิ ( 7.2x10.8X0.8 m) เวทีสมาธ ิ( 7.2x10.8X0.8 m) เวทีปัญญา ( 3.6x6x0.8 m)  

วัน เวลา รายการ วัน เวลา วัน เวลา วัน เวลา รายการ วัน เวลา รายการ วัน เวลา รายการ 
วันท่ี 11 ก.พ.61 
๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ 

๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ 
๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ 
๑๖.๐๐ - ๑๗.๓๐ 

 
มำรยำทไทย  มัธยมตน้  สพม  
มำรยำทไทย  มัธยมตน้  สพป   
มำรยำทไทย  ประถมปลำย 
มำรยำทไทย  ประถมต้น 
มำรยำทไทย  มัธยมปลำย    

วันท่ี 11 ก.พ.61 
๐๘.๐๐ - ๑2.๐๐ 
๑2.๐๐ - ๑6.๐๐  

 

 
โครงงำนคณุธรรม  มัธยมต้น สพม  
โครงงำนคณุธรรม มัธยมต้น สพป 
 
 
 

วันท่ี 11 ก.พ.61 
๐๘.๐๐ - ๑๓.๐๐ 
๑๔.๐๐ - ๑9.๐๐ 

 
ละครคุณธรรม  สพม   
ละครคุณธรรม  สพป  
 

วันท่ี 11ก.พ.61 
๐๘.๐๐ -๑6.๐๐ 

 

 
ละครประวัติศำสตร ์ สพป   

วันท่ี 11 กพ.61 
๐๘.๐๐ -๑๗.๐๐ 
 

 
โครงงำนคณุธรรม
เฉลิมพระเกียรติ
เยำวชนไทย ท ำด ี
ถวำยในหลวง 
 

วันที 12 ก.พ.61 
๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ 
10.00 - 12.00
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ 
๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ 
17.00 - 19.00 

 
เล่ำนทิำนคณุธรรม มัธยมต้น สพม 
เล่ำนทิำนคณุธรรม มัธยมต้น สพป 
เล่ำนทิำนคุณธรรม ประถมปลำย    
เล่ำนทิำนคณุธรรม ประถมตน้ 
เล่ำนทิำนคุณธรรม  มัธยมปลำย 

วันที 12 ก.พ.61 
๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ 
๑๒.๐๐ - ๑๖.๐๐ 

 
๑5.๐๐ - 19.๐๐ 

 

 
สวดมนต์ บำลี ไทย  สพป 
สวดมนต์ บำลี อังกฤษ  สพป   
 
สวดมนต์ บำลี อังกฤษ  สพม 
 

วันที 12 ก.พ.61 
๐๘.๐๐ - ๑2.๐๐ 
๑2.๐๐ - ๑6.๐๐ 
๑6.๐๐ - 20.๐๐ 

 

 
โครงงำนฯ ประถมปลำย  
โครงงำนฯ ประถมตน้  
โครงงำนฯ มัธยมปลำย  

วันที 12ก.พ61 
๐๘.๐๐ -๑6.๐๐ 
 

 
ละครประวัติศำสตร ์ สพม 
 

วันที 12 กพ.61 
๐๘.๐๐ -๑๐.๐๐ 
10.00 -12.00 
๑๓.๐๐ -๑๕.๐๐ 
๑๕.๐๐ -๑๗.๐๐ 
17.00 -19.00 
 

เพลงคณุธรรม 
มัธยมต้น สพม. 
มัธยมต้น สพป   
ประถมปลำย 
ประถมตน้ 
มัธยมปลำย 

วันท่ี 13 ก.พ.61 
08.๐๐ - ๑2.๐๐ 

 
โครงงำนคณุธรรมเฉลิมพระเกียรติ
เยำวชนไทย ท ำดี ถวำยในหลวง  

วันท่ี 13 ก.พ.61 
๐๘.๐๐ - ๑2.๐๐ 
 

 

โรงเรียนค าพอ่สอน 
- โพธิสัตว์น้อย ลกูขอพอ่แม่
เลิกเหล้ำ 
- ครดูีไม่มีอบำยมุข 
- โรงเรียนดีไม่มีอบำยมขุ 
 

วันท่ี 13 ก.พ.61 
๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ 

 
 

 
โครงงำนคณุธรรมเฉลิม
พระเกียรติ เยำวชนไทย  
ท ำดี ถวำยในหลวง 
 

วันท่ี 13ก.พ61 
11.๐๐-๑5.๐๐ 
 

 
แจกเกียรติบัตร   
พิธีมอบรำงวัล  
ศิลปหัตถกรรม สำระสงัคม 
ศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

วันท่ี 13 กพ.61 
๐๘.๐๐ -๑๒.๐๐ 

 
 

 
ตอบปัญหำธรรมะ 
โดย พระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน 

หมายเหตุ   
๑. เวลำที่ก ำหนดโดยประมำณ รวมเวลำจัดฉำก เตรียมกำร แนะน ำตัว  เปลี่ยนรำยกำร ฯลฯ  ให้เตรียมฉำก และอุปกรณ์ประกอบมำอย่ำงเหมำะสมกับเวลำ และขนำดเวที   

๒. ให้คุณครูประสำนงำนกับผู้รับผิดชอบ ทันที ที่ได้ก ำหนดกำรนี้ เพลงคุณธรรม ศน.จุฬารัตน์ 084 070 9335       โครงงานคุณธรรม  ศน.กิ่งนภา  089 843 3212        
หนังสั้นคุณธรรม อ.รุณฤดี  081 383 1889            ละครคุณธรรม ศน.ทัศนีย์  092 278 0432                   ละครประวัติศาสตร์  ศน.ประเทือง  089 704 9144    
เล่านิทานคุณธรรม ศน. ชูโชค  093 326 7127        มารยาทไทย  นวศ.ทิพย์สุดา 081 880 4594                สวดมนต์ ศน.สมหมาย 081 964 3173                     
โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยท าดี ถวายในหลวง   นวศ. จุฑามาส    089 960 2318        
๓. ในวันประกวดให้นักเรียนมำรำยงำนตัว ที่เวที ตำมเวลำที่ผู้ประสำนงำนแจ้ง                    ๔.เตรียมเอกสำรที่ต้องให้กรรมกำรพิจำรณำ ๕ ชุด  เช่น บทละครคุณธรรม บทละคร
ประวัติศำสตร์  เอกสำรสรุปโครงงำนคุณธรรม  นิทำนคุณธรรม  เอกสำรของเพลงคุณธรรม     ๕. กำรประกวดระดับชำติมีแนวทำงที่สอดคล้องกับกำรประกวดระดับภูมิภำค  


