ร่างกาหนดการพิธีเปิด
นิทรรศการ “เฉลิมราชย์ ๗๐ ปี มหาราชา ฉลองชนม์ ๘๔ พรรษา
มหาราชินี สพม.๕ น้อมเกล้าสดุดี สานวิถี ๓H ปีที่ ๔”
ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๐๐ น. แขกผู้มีเกียรติและกรรมการสถานศึกษาลงทะเบียน
เวลา ๐๘.๐๐ น. การบรรเลงดนตรีไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลพบุรี
เวลา ๐๘.๓๐ น. การแสดงของนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลพบุรี
 การแสดง “ขับร้องประสานเสี ยงพร้อมรีวิว ชุด “มหาราชพระจอมสยาม”
โดยนักเรียนโรงเรียนลาสนธิวิทยา จังหวัดลพบุรี (๗ นาที)
 การแสดงนาฏยมวยไทย โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา (๗ นาที)
เวลา ๐๙.๐๐ น. ประธานในพิธีถึงบริเวณงาน (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
- พิธีกรกล่าวต้อนรับและเชิญประธานในพิธีนั่งในที่รับรอง
- ประธานในพิธีชมการแสดง
 การแสดงชุ ด “ระบาลพบุรี (๑๐ นาที ) โดยนั กเรีย นระดั บมั ธ ยมศึ กษา
ในจังหวัดลพบุรี
เวลา ๐๙.๐๙ น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ
- พิธีกรเรียนเชิญประธานในพิธีขึ้นเวที
- ประธานในพิ ธี เ ปิ ด กรวยกระทงดอกไม้ แ ละถวายเครื่ อ งราชสั ก การะ (ถวายพาน
พุ่มทอง พานพุ่มเงิน)
- ประธานในพิธี กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ (จบแล้วดนตรีบรรเลงเพลง
สรรเสริญพระบารมี พร้อมกัน ๑ จบ เพลงสดุดีมหาราชา พร้อมกัน ๒ จบ)
เวลา ๐๙.๒๙ น. พิธีเปิด
- ประธานคณะกรรมการจัดงาน (นางมณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ ผู้อานวยการ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕) กล่าวรายงานและเชิญประธานมอบโล่
- ประธานในพิธีมอบโล่
 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง
 นักเรียน / ครู / ผู้บริหารสถานศึกษา / บุคลากรอื่นๆ
(ผู้อานวยการสานักงานเขตฯ และผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้แทนรับมอบ)
- ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน
- ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติร่วมทาพิธีเปิดงาน (ลั่นฆ้องชัย)
เวลา ๑๐.๒๐ น. ประธานคณะกรรมการจัดงานมอบของที่ระลึกให้กับประธานในพิธี
เวลา ๑๐.๒๕ น. ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติถ่ายภาพร่วมกัน
เวลา ๑๐.๓๐ น. ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการ

เวลา ๑๐.๓๐ น. คณะประธานกรรมการสถานศึก ษาขั้ น พื้น ฐานและประธานเครื อ ข่า ยผู้ ป กครองพร้ อมกั น
บนหอประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
เวลา ๑๑.๓๐ น. ประธานในพิธีพบประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและประธานเครือข่ายผู้ปกครอง
บนหอประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
เวลา ๑๒.๐๐ น. ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติร่วมรับประธานอาหารกลางวัน ณ หอประชุมพิบูลสงคราม
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
การแสดงเวทีกลาง
เวลา ๑๑.๐๐ น. ดนตรีลูกทุ่งของนักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลพบุรี (โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย)
เวลา ๑๒.๓๐ น. การแสดงของสหวิทยาเขตละโว้ธานี (โรงเรียนพระนารายณ์)
เวลา ๑๓.๐๐ น. การแสดงของสหวิทยาเขตป่าสักชลสิทธิ์ (โรงเรียนพัฒนานิคม)
เวลา ๑๓.๓๐ น. การแสดงของสหวิทยาเขตวงพระจันทร์ (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี)
เวลา ๑๔.๐๐ น. การแสดงของสหวิทยาเขตขุนสรรค์ (โรงเรียนคุรุประชาสรรค์)
เวลา ๑๔.๓๐ น. การแสดงของสหวิทยาเขตธรรมจักร (โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม)
เวลา ๑๕.๐๐ น. ดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยนาท (โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม)
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ น. ดนตรีลูกทุ่งของนักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอ่างทอง (โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม)
เวลา ๑๐.๐๐ น. การแสดงของสหวิทยาเขตอินทประมูล (โรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี)
เวลา ๑๐.๓๐ น. การแสดงของสหวิทยาเขตเจ้าพระยา (โรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิ)
เวลา ๑๑.๐๐ น. การแสดงของสหวิทยาเขตถิ่นวีรชน (โรงเรียนอินทร์บุรี)
เวลา ๑๑.๓๐ น. การแสดงของสหวิทยาเขตพระนอนจักร์สีห์ (โรงเรียนสิงหพาหุ (ประสานมิตรอุปถัมภ์))
เวลา ๑๒.๓๐ น. ดนตรีลูกทุ่งของนักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี (โรงเรียนสิงห์บุรี)

ร่างกาหนดการสัมมนา
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนในการยกระดับคุณภาพสถานศึกษา สังกัด สพม.๕
วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
*****************************

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

เวลา ๑๒.๐๐ น.

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ประธานเครือข่ายผู้ปกครองเครือข่าย สังกัด สพม.๕
รายงานตั ว เพื่อรับ โล่ เกียรติ คุณ ณ บริเวณพิธีเ ปิดงาน และเข้านั่ งประจาที่
ที่กาหนด
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง รับโล่เกียรติคุณ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ประธานเครือข่ายผู้ปกครองเครือข่าย สังกัด สพม.๕ เข้าสัมมนา
ณ หอ้งประชุมพิบูลสงคราม
 รายงานตัว/รับเอกสาร
 พิธีเปิดการสัมมนา
๑) ดร.มณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ ผอ. สพม.๕ พบประธานกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และประธานเครือข่ายผู้ปกครอง สังกัด สพม.๕
 นายวิทยา สีหบุตร ผู้อานวยการโรงเรียนอินทร์บุรี ในฐานประธาน
คณะกรรมการจัดการสัมมนาฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์ / แนวทางการสัมมนา
และการดาเนินการ ตามลาดับ ดังนี้
๑) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินศักยภาพของ สพม.๕
ด้วยกระบวนการ MIR
๒) ภาพความสาเร็จทางการศึกษาที่ต้องการ
๓) เสวนาโต๊ะ เรื่อง ข้อเสนอต่อระบบบริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการ
ในส่วนภูมิภาค
 สรุปผลการสัมมนา และปิดการสัมมนา
ผู้เข้าร่วมสัมมนาและคณะทางานทุกฝ่ายรับประทานอาหารกลางวันและ
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ร่างกาหนดการจัดปาฐกถาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี
เรื่อง ในหลวงผู้ทรงเป็น “ครูของแผ่นดิน”
วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
*****************************

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ น.

ผู้ร่วมงานลงทะเบียน / พร้อมกันที่ห้องประชุมพิบูลสงคราม
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและพิธีเปิด
 มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีและ
องค์ปาฐกถาถึงบริเวณพิธี (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
 ประธานในพิธีฯ ประจาหน้าแท่นประดิษฐานพระบรมสาทิสลักษณ์ (ถวาย
ความเคารพ คานับ ผู้ร่วมพิธีลุกขึ้น)
 ประธานในพิธีฯ เปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ
 ประธานในพิธีฯ ถวายความเคารพ (คานับ) พระบรมสาทิสลักษณ์ ผู้ร่วมพิธี
ถวายความเคารพ (คานับ) พร้อมกับประธานในพิธีฯ
 ประธานในพิธีฯ นากล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลัง
ของแผ่นดิน (ผู้ร่วมพิธีกล่าวตาม)
 ผู้ร่วมพิธีร่วมร้องเพลงพ่อของแผ่นดิน และเพลงสรรเสริญพระบารมี
 ดร.มณฑ์ณัทอร วุฒิวิชาญานันต์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๕ กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
 พิธีกร แนะนาประวัติและผลงานองค์ปาฐก
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.
มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี แสดงปาฐกถา เรื่อง
ในหลวงผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน
เวลา ๑๑.๐๐ น.
พิธีมอบเกียรติคุณบัตรให้กับข้าราชการครูดีเด่นของสถานศึกษา สังกัด สพม.๕
 มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีฯ
มอบเกียรติคุณบัตรให้กับข้าราชการครูดีเด่นฯ เสร็จแล้วในโอวาท
 ตัวแทนข้าราชการครูกล่าวขอบพระคุณประธานในพิธีและองค์ปาฐก
เวลา ๑๒.๐๐ น.
ประธานในพิธีและผู้ร่วมงานรับประทานอาหารกลางวัน และทุกท่าน
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ ๑.กลุ่มเป้าหมายที่เข้าฟังปาฐกถา
๑.๑ ครูดีเด่นของสถานศึกษา สังกัด สพม.๕ จานวน ๖๔ โรงเรียนๆ ละ ๙ คน รวมทั้งสิ้น ๕๗๖ คน
๑.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.๕ จานวน ๖๔ คน
๑.๓ คณะอนุกรรมการและบุคลากร สพม.๕ จานวน ๓๐ คน
๑.๔ หน.ส่วนราชการในพื้นที่และอื่นๆ จานวน ๓๐ คน
รวมทั้งสิ้น ๗๐๐ คน
๒.วัสดุ / อุปกรณ์ส่วนประกอบและคณะทางานในพิธีทั้งหมดขอรับการสนับสนุนจาก ร.ร.พิบูลวิทยาลัย

๔.อ่างทอง

๓.สิงห์บุรี

๒.ชัยนาท

จังหวัด
๑.ลพบุรี

๔.๑ อินทประมูล
๔.๒ เจ้าพระยา

๓.๑ พระนอนจักรสีห์
๓.๒ ถิ่นวีรชน

๒.๑ ขุนสรรค์
๒.๒ ธรรมจักร

๑.๑ วงพระจันทร์
๑.๒ ละโว้ธานี
๑.๓ ป่าสักชลสิทธิ์

สหวิทยาเขต

วงดนตรีลูกทุง่
ศิลปะแม่ไม้มวยไทย
ระบาไตรรัตน์

วงดนตรีลูกทุง่
ระบาชัยนาทพัฒนา
ระบาชัยนาท
วงดนตรีลูกทุง่
ระบามาลีกปี ัส

ชื่อชุดการแสดง
วงดนตรีลูกทุง่
รากลองยาวประยุกต์
พิบูลวิทยาลัย
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
พระนารายณ์
พัฒนานิคม
ชัยนาทพิทยาคม
คุรุประชาสรรค์
ชัยนาทพิทยาคม
สิงห์บุรี
สิงหพหุ (ประสานมิตรอุปถัมภ์)
อินทร์บุรี
อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
โพธิ์ทองจินดามณี
ป่าโมกข์วิทยาภูมิ

โรงเรียน

ผูค้ วบคุม

สรุปการแสดงเวทีกลาง
ในงานนิทรรศการ “เฉลิมราชย์ ๗๐ ปี มหาราชา ฉลองชนม์ ๘๔ พรรษา มหาราชินี สพม.๕ น้อมเกล้าสดุดี สานวิถี ๓H ปีที่ ๔"
ณ โดมโรงเรียนพิบลู วิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

๙๐
๑๕
๑๕

๙๐
๑๐
๑๐
๙๐
๑๐

เวลา (นาที)
๙๐
๑๐

