กาหนดการพิธีเปิด
การจัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ (CKK Open House 2017)
“เปิดบ้านจักรคาคณาทร 2560”
21-22 ธันวาคม 2560
บริเวณลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 6 ) โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน
------------------------------------------------21 ธันวาคม 2560
08.30 – 09.00 น.

09.00 น. -

-

10.00 น.

10.50 น. 12.00 น.
13.00 น. 13.50 น. 14.40 น.

- นักเรียน ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร คณะครู พร้อมกัน
ปะรําพิธี ณ บริเวณลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 6 )
โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน
ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณปะรําพิธี
- ผู้อํานวยการโรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน กล่าวรายงาน
- ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
ชมการแสดงพิธีเปิด
 กิจกรรมฟ้อนหริภุญชัย
 กิจกรรมการแสดงวงโยธวาทิต
 กิจกรรรมเชียร์ลีดเดอร์
 กิจกรรมการแสดงของนักศึกษาวิชาทหาร
 กิจกรรมการแสดงกองเกียรติยศของลูกเสือ
 กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน
- ประธาน แขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง และนักเรียน เยี่ยมชมนิทรรศการ
และผลงานจากผลการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และผลงานนักเรียน และกิจกรรมการแข่งขัน
ต่างๆ
- กิจกรรมการแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (ช่วงเช้า)
- กิจกรรมการสอบ CKK PRE JUNIOR ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วิชาวิทยาศาสตร์)
กิจกรรมการสอบ CKK PRE JUNIOR ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วิชาคณิตศาสตร์)
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมการแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (ช่วงบ่าย)
กิจกรรมการสอบ CKK PRE JUNIOR ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วิชาภาษาอังกฤษ)
กิจกรรมการสอบ CKK PRE JUNIOR ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วิชาภาษาไทย)
- กิจกรรมการสอบ CKK PRE JUNIOR ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วิชาสังคมศึกษา)

นิทรรศการในวันพฤหัสบดีท่ี 21 ธันวาคม 2560
 กิจกรรมกลาง








ลงทะเบียน
พิธีเปิด
การแสดงในพิธีเปิด
การสอบ Pre Junior 2018
การแสดงบนเวทีกลาง
การแสดงละครภาษาอังกฤษ (Dessendants)
นิทรรศการกลาง

 อาคาร 1 อาคารจักรคําขจรศักดิ์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม)







พุทธศาสตร์
แฟนพันธุ์แท้ประวัติศาสตร์
กาดหมั้ว
มัจฉาพาโชค
โฟล์คซอง
นิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

 อาคาร 2 อาคารเหมพินท์ไพจิตร์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)










นิทรรศการภาษจีน
นิทรรศการภาษาญี่ปนุ่
นิทรรศการภาษาฝรั่งเศส
นิทรรศการ EPDP และ English Mate
กิจกรรมภาษาจีน
กิจกรรมแผนการเรียนศิลป์-อังกฤษ
กิจกรรมภาษาฝรั่งเศส
กิจกรรมภาษาญี่ปนุ่
กิจกรรม Brilliant Day

 อาคาร ๓ อาคารอาทิตยราช (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ )
 นิทรรศการเคมี
 นิทรรศการฟิสิกส์










นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์
นิทรรศการวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
นิทรรศการ “ศาสตร์แห่งพระราชา”
นิทรรศการชีววิทยา
นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์
นิทรรศการดาราศาสตร์
นิทรรศการพลังงาน
การแข่งขันรถพลังยางโดยใบพัด

 อาคาร 4 อาคารพิศาลโสภาคุณ (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ )














การสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
การแข่งขันคิดเลขเร็ว
การต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-MATH)
ซูโดกุ
หมากฮอส
หมากรุก
เกม 24 แต้ม
TOP STAR ASEAN
อาหาร ASEAN
พับกระดาษ origami
ศิลปะกับคณิตศาสตร์
แสดงผลงานนักเรียนและครู
Open House GM

 อาคาร 5 อาคารอินทยงยศโชติ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)






การเยี่ยมชมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตลาดหลักสูตร Gifted Thai
ตลาดย้อนยุคอินทยงยศโชติ
จินตลีลาเทิดไท้องค์ราชันย์
การแข่งขันทักษะภาษาไทย
- การเขียนตามคําบอก
- การคัดลายมือ
- การเขียนตั๋วเมือง

 อาคาร 6 ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)






การแข่งขันฟ้อนเล็บ
การแข่งขันวาดภาพ
การแข่งขันเดี่ยว และ วงดนตรีพืน้ เมือง
การแสดงดนตรี
การแสดงนาฏศิลป์

 บริเวณหน้าอาคารอุตสาหกรรม (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ)














โรงเพาะเห็ดจําลอง
สาธิตการทําขนมไทย
การถนอมอาหาร/แปรรูป
การทําอาหารอบ
การแกะสลักผักผลไม้
เครื่องดื่มสมุนไพร
ตระการค่าดอกไม้งาม
การผลิตถั่วงอกคอนโด
การทําอาหารท้องถิ่น
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ลําไย
การทําไข่เค็มสมุนไพร
อาหารอาเซียน
งานจักสานไม้ไผ่

 อาคารบุรีรัตน์ ชั้น 2 (สาขาคอมพิวเตอร์)
 เกมออนไลน์
 นิทรรศการด้าน ICT
 อาคารศูนย์กีฬา (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา)
 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
 การขแข่งขันฟุตซอล
 บริเวณโซนหน้าห้องแนะแนวหน้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (กิจกรรมแนะแนว)
 สาธิตอาชีพกับงานแนะแนว
 ตลาดหลักสูตรจักรคําฯ

 อาคารหอสมุดเติมทองไชย (กิจกรรมห้องสมุด)






นิทรรศการ สานต่อคําพ่อสอน
กิจกรรม สอยดาวสอยความรู้สู่สารานุกรมไทย
กิจกรรม ต้นไม้มหัศจรรย์
กิจกรรม วาดศิลป์ ละเลงสี สู่หนังสือเล่มเล็ก
กิจกรรม เล่านิทานให้น้องฟัง

 บริเวณหลังศาลาพระพุทธรูป (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
 BB GUN
 บริเวณหน้าอาคาร ๒ อาคารเหมพินท์ไพจิตร (กิจกรรมดรีมแอนด์ทมี )






นิทรรศการ Dreams & Teams
Dreams and Teams Mega dance
Drinks n Dream
Dreams with heart
Dreams n Draw

 บริเวณเฮือนหลวงล้านนากาญจนาภิเษกฯ
 นิทรรศการกลุ่มชาติพันธุ์
 Lanna Haunted House
วันที่ 22 ธันวาคม 2560
08.30 – 09.00 น. -

09.00 น. -

-

นักเรียน ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร คณะครู พร้อมกัน
ปะรําพิธี ณ บริเวณหน้าอาคารเหมพินทุไพจิตร โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัด
ลําพูน (กิจกรรมวันคริสต์มาส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณประรําพิธี
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัด
ลําพูน กล่าวรายงาน
- ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
ชมการแสดงพิธีเปิด (กิจกรรมวันคริสต์มาส กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ)
- ประธานในพิธีชมนิทรรศการ (กิจกรรมวันคริสต์มาส กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ)

นิทรรศการในวันที่ 22 ธันวาคม 2560
 กิจกรรมกลาง
 การแสดงบนเวทีหน้าอาคาร 2
 การแสดงบนเวทีกลาง
 นิทรรศการกลาง
 อาคาร 1 อาคารจักรคําขจรศักดิ์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม)
 แฟนพันธุ์แท้ประวัติศาสตร์
 นิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 อาคาร 2 อาคารเหมพินท์ไพจิตร์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)










นิทรรศการภาษาจีน
นิทรรศการภาษาญี่ปุ่น
นิทรรศการภาษาฝรั่งเศส
นิทรรศการ EPDP และ English Mate
กิจกรรมภาษาจีน
กิจกรรมแผนการเรียนศิลป์- อังกฤษ
กิจกรรมภาษาฝรั่งเศส
กิจกรรมภาษาญี่ปุ่น
กิจกรรม EPDP X’mas

 อาคาร 3 อาคารอาทิตยราช (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)







นิทรรศการ เคมี
นิทรรศการ ฟิสิกส์
นิทรรศการ โครงงานวิทยาศาสตร์
นิทรรศการ วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
นิทรรศการ “ศาสตร์พระราชา”
นิทรรศการ ชีววิทยา






นิทรรศการ โครงงานวิทยาศาสตร์
นิทรรศการ ดาราศาสตร์
นิทรรศการ พลังงาน
การแข่งขันรถพลังลูกโป่ง

 อาคาร 4 อาคารพิศาลโสภาคุณ (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ )














การสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
การแข่งขันคิดเลขเร็ว
การต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-MATH)
ซูโดกุ
หมากฮอส
หมากรุก
เกม 24 แต้ม
TOP STAR Asian
อาหาร Asian
พับกระดาษ origami
ศิลปะกับคณิตศาสตร์
แสดงผลงานนักเรียนและครู
Open House GM นิทรรศการ

 อาคาร 5 อาคารอินทยงยศโชติ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)







การเยี่ยมชมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตลาดหลักสูตร กิฟเตดไทย
ตลาดย้อนยุค อินทยงยศโชติ
จินตลีลา เทิดไท้องค์ราชันย์
การแสดงความสามารถพิเศษ ร้อง เต้น เล่นละคร
กิจกรรมพี่สอนน้อง

 อาคาร 6 ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)





การแข่งขับขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
การแสดงดนตรี
การแสดงนาฏศิลป์

 บริเวณหน้าอาคารอุตสาหกรรม (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ)














โรงเพาะเห็ดจําลอง
สาธิตการทําขนมไทย
การถนอมอาหาร/แปรรูป
การทําอาหารอบ
การแกะสลักผักผลไม้
เครื่องดื่มสมุนไพร
ตระการค่าดอกไม้งาม
การผลิตถั่วงอกคอนโด
การทําอาหารท้องถิ่น
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ลําไย
การทําไข่เค็มสมุนไพร
อาหารอาเซียน
งานจักสานไม้ไผ่

 อาคารบุรีรัตน์ ชั้น 2 (สาขาคอมพิวเตอร์)






การตัดต่อภาพยนตร์
การสร้างเกม
การสร้างและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน (2D)
นิทรรศการด้าน ICT

 อาคารศูนย์กีฬา (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
 การแข่งขันฟุตซอล
 บริเวณโซนหน้าห้องแนะแนวหน้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (กิจกรรมแนะแนว)
 ค้นหาตัวตนกับงานแนะแนว
 ตลาดหลักสูตรจักรคําฯ
 อาคารหอสมุดเติมทองไชย (กิจกรรมห้องสมุด)
 นิทรรศการ สานต่อคําพ่อสอน
 กิจกรรม สอยดาวสอยความรู้สู่สารานุกรมไทย

 กิจกรรม ต้นไม้มหัศจรรย์
 กิจกรรม วาดศิลป์ ละเลงสี สู่หนังสือเล่มเล็ก
 กิจกรรม เล่านิทานให้น้องฟัง
 บริเวณหลังศาลาพระพุทธรูป (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
 BB GUN
 บริเวณหน้าอาคาร 2 อาคารเหมพินท์ไพจิตร (กิจกรรมดรีมแอนด์ทมี )






นิทรรศการ Dreams & Teams
Dreams and Teams Mega dance
Drinks n Dream
Dreams with heart
Dreams n Draw

 บริเวณเฮือนหลวงล้านนากาญจนาภิเษกฯ
 นิทรรศการกลุ่มชาติพันธุ์
 Lanna Haunted House

