
ก าหนดการงาน “เปิดโลกวิชาการ บูรณาการอาเซียน สู่สากล” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
(Open Academic World Integrated ASEAN into International Community)   

วันอังคารที่  ๒๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ณ อาคารพระราชปริยัติบัณฑิต ๑๑๒ ปี เพชรพิทยาคม  โรงเรียนเพชรพิทยาคม   

………………………………………………………………… 
เวลา   ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ เข้าแถวเคารพธงชาติ   
                                            ครูที่ปรึกษา ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง  
เวลา   ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๐ น. - คณะครูและบุคลากร  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖   

  พร้อมันที่  ณ บริเวณอาคารพระราชปริยัติบัณฑิต ๑๑๒ ปี เพชรพิทยาคม   
เวลา   ๐๘.๔๐ – ๐๘.๕๐ น. - ประธานในพิธี  นายชัยชาญ  ปัญญาพวก  ผู้อ านวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม   

  พร้อมด้วย รองผู้อ านวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม  เดินทางถึงบริเวณงาน   
                                          - พิธีกร ชี้แจงล าดับขั้นตอนงานเปิดโลกวิชาการและการเยี่ยมชมนิทรรศการ 
เวลา  ๐๘.๕๐ – ๐๙.๑๐ น.   - พิธีเปิดงาน “เปิดโลกวิชาการ บูรณาการอาเซียน สู่สากล” 
                                            ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

- พิธีกรเรียนเชิญประธาน  จดุ  ธูปเทียน  บูชาพระรัตนตรัย  
- เปิดกรวยสักการะ  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ 

                                                      พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 
- พิธีกรเชิญ นางสุพิชญา  เหล็กแดง  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

                                                      กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน 
- ประธานในพิธี  นายชัยชาญ  ปัญญาพวก  กล่าวเปิดงาน  
  “เปิดโลกวิชาการ บูรณาการอาเซียน สู่สากล” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐   
  และให้โอวาทแก่ คณะกรรมการจัดงาน คณะครูและนักเรียน 

เวลา  ๐๙.๑๐ – ๐๙.๓๐ น.   - การแสดงชุด เปิดโลกอาเซียนสู่สากล (ชุดการแสดงพิธีเปิดงาน) 
                                            (พิธีกร โดย นักเรียน : นางสาวสุภัญชา ณ วิเชียร   นายศุภกินณ์  ศรีบุญวงศ์      
                                            คุณครู : นางรัชดา  ผากุล  นายสันติ  สังข์ทอง)  
เวลา  ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.   - พิธีกร เรียนเชิญประธาน  นายชัยชาญ  ปัญญาพวก   
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม  พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน   
                                            เยี่ยมชมนิทรรศการ  

- ประธาน พร้อมคณะ เยี่ยมชม นิทรรศการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ 
  เปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  และนิทรรศการ “เปิดโลกวิชาการ บูรณาการ   
  อาเซียน สู่สากล” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  ตามล าดับดังนี้ 

                                            ๒. นิทรรศการสังคมร่วมใจน าไทยสู่อาเซียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                                            ๓. นิทรรศการคณะกรรมการสภานักเรียน 

  ๔. นิทรรศการอาหารนานาชาติ                                               



๒ 

 

                                            ๕. นิทรรศการดนตรี กวี ศิลป์ 
  ๖. นิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  ๗. นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

                                          ๘. นิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
      ๙. นิทรรศการโรงเรียนพัชรพิทยาคม (โรงเรียนคู่พัฒนา)                                           
                                            ๑๐. นิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

             ๑๑. นิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เวลา  ๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.   - คณะกรรมการจัดงาน  เรียนเชิญประธานในพิธีพร้อมคณะ   
                                            ชมกิจกรรมเวทีกลาง “งานเปิดโลกวิชาการ บูรณาการอาเซียน สู่สากล” 
                                            และพักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.   - กิจกรรมเวทีกลางและนิทรรศการ (ต่อ) 
 
หมายเหตุ  :  ๑. ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
                ๒. กำรแต่งกำย 
                   นักเรียน : แต่งกายชุดนักเรียน 
                   คณะครูและบุคลากร : แต่งกายชุดตามทีมของแต่ละกลุ่มสาระฯ ติดริบบิ้นสีด า หรือแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีด า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

กิจกรรมเวทีกลาง 
“เปิดโลกวิชาการ บูรณาการอาเซียน สู่สากล” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
(Open Academic World Integrated ASEAN into International Community) 

ณ อาคารพระราชปริยัติบัณฑิต  ๑๑๒ ปี เพชรพิทยาคม 
 
 

ล าดับ
ที ่

เวลา กิจกรรม/การแสดง ผู้รับผิดชอบ 

เปิด
งาน 

๐๙.๑๐–๐๙.๓๐ น. เปิดโลกอาเซียนสู่สากล  
(ชุดการแสดงพิธีเปิดงาน) 

นางสาวชลิดา  ศุภสาร และคณะครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

๑ ๐๙.๓๐–๐๙.๕๐ น. 
 

ลีลาศ 
การแสดงศิลปะการป้องกันตัว 

นางถนอม  สีนาค และคณะครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

๒ ๐๙.๕๐–๑๐.๑๐ น. Science Show นายจักรพงษ์  ไชยสุ้ย และคณะครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   

๓ ๑๐.๑๐–๑๐.๒๕ น. 
 

เต้นบัดสลบหรือบาสะโล๊ฟ (Paslop) นางอารมณ์  ลี้เหมือดภัย และคณะครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

๔ ๑๐.๒๕–๑๐.๕๕ น. พูดสุนทรพจน์ภาษาจีน   
ร้องเพลงจีน 

นางสุพัตรา  บุญขะจาย และคณะครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

๕ ๑๐.๕๕–๑๑.๑๕ น. ชุดการแสดงท าอาหารประกอบเพลง นายสมคิด  บุญสิงห์ และคณะครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

๖ ๑๑.๑๕–๑๑.๓๕ น. Bingo games นายวรเทพ  วิญญูวิทวัส และคณะครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

๗ ๑๑.๓๕–๑๒.๒๕ น. Medley Folksong นางขวัญจิตร  ขุดปิ่น 
และคณะกรรมการสภานักเรียน  

๘ ๑๒.๒๕–๑๒.๔๕ น. ศิลปะการต่อสู้แบบไทย นางถนอม  สีนาค และคณะครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

๙ ๑๒.๔๕–๑๓.๐๐ น. Singing  (EP) นางสุพัตรา  บุญขะจาย และคณะครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

๑๐ ๑๓.๐๐–๑๓.๒๐ น. ละครมัทนพาทา นางสมศรี  รังสิกรรพุม และคณะครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๑๑ ๑๓.๒๐–๑๕.๓๐ น. ประกวดชุดรีไซเคิล นายจักรพงษ์  ไชยสุ้ย และคณะครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   

 
 

หมายเหตุ  : ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม 


