
ก ำหนดกำรพิธีถวำยสักกำระเบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ และลงนำมถวำยควำมอำลัย  

ณ  ห้องประชุมศูนย์กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๒ 

วันที่  ๒๔  ตุลำคม  ๒๕๕๙ 

เวลา  ๐๘.๓๐  น.     

 ผู้บริหารเขต  ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา  คณะกรรมการจัดงาน  พร้อมกันบริเวณ 

หน้าพระพุทธเมตตามิ่งมหามงคลเขต  

 คณะครู  คณะกรรมการติดสินกิจกรรม/นักเรียนที่มาท าการแข่งขัน/ ณ สถานที่แข่งขัน 

เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

 ประธานในพิธี  (ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์) เดินทางมาถึง บริเวณหน้า  

พระพุทธเมตตามิ่งมหามงคลเขต  

- ปลูกต้นไม้  (บริเวณด้านหลังพระพุทธเมตตาม่ิงมหามงคลเขต) ปลูกไว้แล้ว เตรียมบัวรดน้ า และเสียม 

- เดินชมนิทรรศการ  ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร  ตลอดระยะทาง  ๒  ข้างทางถนนหน้า สพป.ขอนแก่น เขต 

๒   เข้าพักที่ห้อง  ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๒ 

เวลา  ๐๙.๔๐  น. 

 ประธานเดินทาง ลงมาจาก  ห้อง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๒   และเดินทางต่อไปส านักงานลูกเสือ 

 ที่หน้าส านักงานลูกเสือฯ กองลูกเสือกองผสม ท าความเคารพประธาน  

 เชิญประธานลงนามสดุดีลูกเสือ ที่หน้า  สนง.ลูกเสือฯ 

 เดินทางต่อไปที่ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต  สพป.ขอนแก่น เขต ๒ 

เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

 ประธานประกอบพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และลงนามถวายความอาลัย    น้อมเกล้าถวาย

เครื่องทองน้อย  (เวทีใหญ่)  น ากล่าวส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ -สงบนิ่ง 

- ลงนามถวายความอาลัย (จัดที่ลงนามถวายความอาลัย  ๓  ที่) 

๑.ดร.สายัณห์  ผาน้อย  ๒. ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวาณิชกพงษ์ ๓. ดร.โชติพิพัฒน์  จุลมณีรุ่งเรือง 

- พิธีกรจัดงานเชิญ ประธานฯ  (ไปที่เวทีเล็ก)  เพ่ือท าพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรม 

  -     ประธานคณะกรรมการการจัดงานฯ (ดร.โชติพิพัฒน์  จุลมณีรุ่งเรือง) ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๒  กล่าว

รายงานการด าเนินงานต่อประธานในพิธี 

- ประธานกล่าวเปิด/มอบโล่ (รางวัลดีเด่น เช่น O-NET  ๓ อันดับ/รางวัลระดับชาติ ประมาณ ๒๐ รายการ)  

- บันทึกภาพ  เสร็จพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมและการแข่งขันทักษะวิชาการ ปี ๒๕๕๙ 

- เยี่ยมชมการแข่งขันฯ 



 
รำยละเอียดก ำหนดกำรพิธีถวำยสักกำระเบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ และลงนำมถวำยควำมอำลัย 

ณ  ห้องประชุมศูนย์กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๒ 

วันที่  ๒๔  ตุลำคม  ๒๕๕๙ 

 

เวลำ กิจกรรม/สถำนที่ กำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

๐๘.๓๐    เตรียมความพร้อมรอ
ท่านประธาน 

 

-ผู้บริหารเขต / ประธานอ าเภอฯ / ประธานศูนย์
เครือข่ายสถานศึกษา/คณะกรรมการจัดงาน 

พร้อมกันบริเวณหน้าพระพุทธเมตตาม่ิงมหามงคลเขต  

-กลุ่มอ านวยการ 

-ศึกษานิเทศก์ 
-ครูลูกเสือ  
-ฝ่ายปฏิคม 

บริเวณเต็นท์แข่งขันฯ -คณะครู  คณะกรรมการติดสินกิจกรรม/นักเรียนที่มา
ท าการแข่งขัน/จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์              ณ 
สถานที่แข่งขัน 

-คณะกรรมการตัดสิน 

-ศึกษานิเทศก์ 
-ฝ่ายปฏิคม 

ห้องประชุมฯ -ผู้บริหารโรงเรียนเตรียมความพร้อมในห้องประชุมฯ -ฝ่ายพิธีการ 

-ฝ่ายปฏิคม 

๐๙.๐๐   ประธานมาถึงฯ  -ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ เดินทางมาถึง บริเวณ
หน้า พระพุทธเมตตามิ่งมหามงคลเขต (ประกอบพิธี
สักการะ ผู้น ากล่าว สักการะฯ 

-ท่านรองฯสมหมาย 

-กลุ่มอ านวยการ 

-ครูลูกเสือ 

-ฝ่ายปฏิคม 

-ปลูกต้นไม้  (บริเวณด้านหลังพระพุทธเมตตามิ่งมหา
มงคลเขต) ปลูกไว้แล้ว/เตรียมบัวรดน้ า และเสียม/
บันทึกภาพ 

-ศน.จิ๋มและคณะ 

-ครูลูกเสือ 

-กลุม่อ านวยการ 

๐๙.๒๐ ประธานปลูกต้นไม้
เสร็จ 

-ประธานฯ เดินชมนิทรรศการ  ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร  

ตลอดระยะทาง  ๒  ข้างทางถนนหน้า 

สพป.ขอนแก่น เขต ๒    

-เข้าพักที่ห้อง  ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๒ (ประมาณ 
๑๐-๑๕ นาที) 

-คณะผู้บริหารเขต 

-ประธานศูนย์เครือข่าย 

-ศึกษานิเทศก์ 

๐๙.๓๐ 

๐๙.๔๐ 
ห้อง ผอ.สพป. 
ขก.๒ 

-ประธานพัก  พบปะ/ข้อราชการ 

กับ ผู้บริหาร  สพป.ขอนแก่น เขต ๒ 
-อ านวยการ/ปฏิคม 
-ผู้บริหารเขตฯ 

๐๙.๔๐ ประธานออกจากห้อง
ห้อง ผอ.สพป.ขก.๒ 

-ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเข้าแถวรอต้อนรับฯ 
ข้างห้อง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๒  
-พร้อมเดินทางไปที่ห้องประชุมฯ 

-ประธานศูนย์ฯ 
-ศึกษานิเทศก์ 
-ครูลูกเสือ 

๐๙.๕๐ หน้า สนง.ลูกเสือ -ประธานเดินทางมาถึง  ...ผู้บงัคับบัญชาลูกเสือ สั่ง
ลูกเสือท าความเคารพ 

-ครูลูกเสือ/ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ 



-นายกสโมสรลูกเสืออัศวพาหุ เชิญประธานเขียนสุดดี
ลูกเสือ  
– บันทึกภาพ 

-กองลูกเสือกองผสม 

 

 
   

เวลำ กิจกรรม/สถำนที่ กำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

๑๐.๐๐ ห้องประชุมฯ -ประธานเดินทางมาถึงห้องประชุม 

-ประธานประกอบพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรม
ฉายาลักษณ์ และลงนามถวายความอาลัย    น้อมเกล้า
ถวายเครื่องทองน้อย  (เวทีใหญ่)  น ากล่าวส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ  
–เพลงสรรเสริญพระบารมี 
-สงบนิ่ง 

-ฝ่ายพิธีการ 

-ศน.วรวุฒ ิ

-ผอ.ชูศักดิ์ 
-ผอ.นัตรนา 

-ผอ.ณัชญานุช 

-ครูลูกเสือจุดเทียนชนวน 

ห้องประชุมฯ -ลงนามถวายความอาลัยฯ  
๑. ดร.สายัณห์  ผาน้อย   
๒. ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวาณิชกพงษ์   
๓. ดร.โชติพิพัฒน์  จุลมณีรุ่งเรือง 

 

-ฝ่ายพิธีการ 

-ศน.วรวุฒ ิ

-ผอ.ชูศักดิ์ 
-ผอ.นัตรนา 

-ผอ.ณัชญานุช 
-ศึกษานิเทศก์ 
-ครูลูกเสือ 

ห้องประชุมฯ -พิธีกรจัดงานเชิญ ประธานฯ  (ไปที่เวทีเล็ก)  เพื่อท าพิธี
เปิดงานศิลปหัตถกรรม 

- ประธานคณะกรรมการการจัดงานฯ (ผอ.สพป.
ขอนแก่น เขต ๒) กล่าวรายงานฯต่อประธานในพิธี 
-ประธาน/มอบโล่/กล่าวเปิด (รางวัลดีเด่น เช่น O-NET  ๓ 
อันดับ/รางวัลระดับชาติ ประมาณ ๒๐ รายการ) 
-ประธานกล่าวเปิดงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๖ 

-ฝ่ายพิธีการ 

-ศน.วรวุฒ ิ

-ผอ.ชูศักดิ์ 
-ผอ.นัตรนา 

-ผอ.ณัชญานุช 
-ศึกษานิเทศก์ 
-ครูลูกเสือ 

๑๐.๓๐ หลังพิธีเปิด/ห้อง
ประชุม 

-บันทึกภาพ  เสร็จพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมและการ
แข่งขันทักษะวิชาการ ปี ๒๕๕๙ 

-ดร.สายัณห์  ผาน้อย (ผอ.สพม.เขต ๒๕) กล่าวขอบคุณ
คณะผู้บริหาร/ผู้มีเกียรติ  ในโอกาสไปรับต าแหน่ง ผอ. 
สพม.เขต ๒๕ 
-ประธานเยี่ยมชมการแข่งขันฯ 

-ผู้บริหารเขตฯ 

-ประธานอ าเภอ 

-ฝ่ายพิธีการ 

-ศึกษานิเทศก์ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังกำรจัดพิธีถวำยสักกำระเบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ และลงนำมถวำยควำมอำลัย  

 

 

 



ณ ห้องประชุมศูนย์กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๒ 

 

      ทำงข้ึน-ลง      โต๊ะหมู่บูชำ            ซุ้มถวำยเครื่องทองน้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ที่นั่งลงนำม 
 

             ประตูห้องประชุม 

เส้นทำงกำรเดินประธำนฯ 

 

 

 

                                                พิธีกร 

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

 

ที่นั่งผู้รับโล่ 

อาคารนิเทศ 

 

สนง.ลูกเสือ/แถวครู

ลูกเสือให้การต้อนรับ 

(ซุ้มริบบิ้นถวายความอาลัย) 

แข่งขัน  กลุ่มสำระกำรงำนอำชพี 

น้ ำพุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แข่งขัน

โครง 

งาน

อาชีพ 

                                          เวทีใหญ่ 

ป

ร

ะ

ธ

า

น 

ผู้บริหำรโรงเรียน 

อา 

คาร

ใหม ่

ปลูกต้นไม ้

พระพุทธเมตตามิ่งมหามงคลเขต 

ประตูทางเข้า 

ลกูเสือกองเกียติยศ(ป่างิว้) 

ประธานลงนามสดดุลีกูเสือ 

ประธาน 


