






















 

 

แบบรายงานผลการจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค  ครั้งที่ ๖4  พ.ศ. ๒๕๖3 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  2 

**************************** 
 

๑. ความเป็นมาของการจัดงานวันครู 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๙  ให้วันที่  ๑๖  มกราคม ซึ่งเป็นวันประกาศ
พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘  ในราชกิจจานุเบกษา เป็นวันครู และให้กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้เด็กและ
ครูหยุดในวันดังกล่าวได้  คุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘  จึงได้เริ่มจัดงานวันครูขึ้นในปีแรกตั้งแต่
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๐๐  เป็นต้นมา  และเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๖  ให้มีคุรุสภาเป็นสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภาตามพระราชบัญญัตินี้ได้จัดงานวันครูต่อเนื่องมา และ
ในปี พ.ศ. ๒๕๖3  นับเป็นการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖4ได้ก าหนดแนวทางการจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาคให้ศึกษาธิการ
จังหวัดทุกจังหวัด และส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นผู้น าหลักในการด าเนินการจัดงานวันครูในส่วน
ภูมิภาค ครั้งที่ ๖4 พ.ศ. ๒๕๖3  ดังนี้ 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์” 

๒.๒ เพ่ือระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 
๒.๓ เพ่ือส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครู และพัฒนาวิชาชีพครู 

 ๒.๔ เพ่ือส่งเสริมสามัคคีธรรม ความรว่มมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวชิาชีพทางการศึกษา 
กับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม 
 ๒.๕ เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

๓.  ผลการด าเนินการจัดงานวันครู 
 3.1 การจัดงานวันครู ได้ด าเนินการจัด จ านวน  5  แห่ง ดังนี้ 

3.1.1 สถานที่จัดงาน คือ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 
 ประธานในพิธี  คือ นายศราวุธ  จิรพิทักษ์กุล  นายอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
 หน่วยงานที่จัด คือ ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอเกษตรสมบูรณ์  ร่วมกับ 
      สมาคมนักบริหารการศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพครู 
      อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 

3.1.2 สถานที่จัดงาน คือ หอประชุมโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
 ประธานในพิธี  คือ นางสาวสุกัญญา  กุลสุวรรณ์  ปลัดอาวุโส  รักษาราชการแทน  
   นายอ าเภอแก้งคร้อ 
 หน่วยงานที่จัด คือ ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอแก้งคร้อ 

3.1.3 สถานที่จัดงาน คือ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอคอนสาร 
 ประธานในพิธี  คือ นายสุวิทย์  ถนอมสัตย์  นายอ าเภอคอนสาร   

แบบ ปม. 63 
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 หน่วยงานที่จัด คือ ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอคอนสาร 
3.1.4 สถานที่จัดงาน คือ หอประชุมโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 

 ประธานในพิธี  คือ นายสุชาติ  อยู่เจริญ  นายอ าเภอบ้านแท่น 
 หน่วยงานที่จัด คือ ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอบ้านแท่น   

3.1.5 สถานที่จัดงาน คือ หอประชุมโรงเรียนภูมิวิทยา 
 ประธานในพิธี  คือ นายณัฐวุฒิ  วีระชุนย์  นายอ าเภอภูเขียว 
 หน่วยงานที่จัด คือ ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอภูเขียว  ร่วมกับ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

 
 ๓.๒  ก าหนดการจัดงานวันครู 
 

1. ก าหนดการจัดงานวันครู  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
 

ก าหนดการจัดงานวันครู ประจ าปี พ.ศ.2563 
“โลกก้าวไกล  ครูไทยก้าวทัน  สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” 

สมาคมนักบริหารการศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพครู 
ร่วมกับ 

ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอเกษตรสมบูรณ์  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูมิเขต 2 

ณ หอประชุมโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ    
16 มกราคม 2563 

....................................................................... 
เวลา 08.00 น.  -   คณะครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ หอประชุมโรงเรียน 
  เกษตรศิลปวิทยา 
เวลา 08.30 น  -  พระสงฆ์  จ านวน  9 รูป ถึงพิธี 
เวลา 09.00 น.  - ประธานในพิธี  นายศราวุธ  จิรพิทักษ์กุล นายอ าเภอเกษตรสมบูรณ์   
  มาถึงบริเวณพิธี(ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)  
  ผู้เข้าร่วมพิธียืนตรงเคารพประธาน 
  (ประธานในพิธี ประกอบพิธีถวายความอาลัย น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
  อันหาที่สุดมิได้ 
 -  ถวายพวงมาลัยสีขาว พร้อมจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย 
 -  กล่าวถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 -  แสดงความไว้อาลัยคณะครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีเกียรติยืนสงบนิ่ง89 วินาที) 
 -  (บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) คณะครูร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
 -  พิธีสวดฉันท์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
  โดย นายสิงห์ทอง ทองธีรกุล ต าแหน่งผู้ประนีประนอมประจ าศาลจังหวัดภูเขียว 
 -  ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
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 -  เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล / พระสงฆ์ให้ศีล 
 -  เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร /พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 
 -  ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 
 -  ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา 
 -  พระสงฆ์อนุโมทนา ประพรมน้ าพระพุทธมนต์แก่ผู้ร่วมพิธี (เสร็จพิธีสงฆ์) 
 -  ผู้น าอ่านโองการอัญเชิญบูชาบูรพาจารย์  
  นายปิยะวุฒิ  ดวงภมร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2 
 - อ่านสารวันครูนายกรัฐมนตรี 
  นายจ าเริญ  ข้ึนทันตา  นายกสมาคมนักบริหารการศึกษาและ 
  ผู้ประกอบวิชาชีพครู อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
 -  พิธีร าลึกถึงบูรพาจารย์ กล่าวน าสวดค าฉันท์ร าลึกถึงบูรพาจารย์ 
  ท านองสรภัญญะโดยครูอาวุโสนอกประจ าการ  
  นายสุบิน  นนทิจันทร์   อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 
 -  ผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่ง 1 นาทีเพ่ือร าลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 
  ผู้น ากล่าวค าปฏิญาณตนเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
  ครูอาวุโสในประจ าการ นายประสิทธิ์  ชาปัญญา  
  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส้มก 
 -  เชิญประธานในพิธีนายศราวุธ  จิรพิทักษ์กุล นายอ าเภอเกษตรสมบูรณ์  
  รับค ากล่าวรายงาน 
 -  ประธานจัดงานวันครู กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดงาน   
  พร้อมเรียนเชิญท่าน 
 -  ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
  แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
  พร้อมมอบเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติต่าง ๆ ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพครู 
 - นายวิจิตร   นารอง ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอเกษตรสมบูรณ์  
 -  ประธานในพิธีน ากล่าวค าถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี  
 -  การบูชาครูอาวุโส (คุณแม่ครู ทองจันทร์ วีระชัยณรงค์)   
  โดย  หัวหน้า  สิงห์ทอง  ทองธีรกุล  และคณะ   
 -  นายศราวุธ  จิรพิทักษ์กุลนายอ าเภอเกษตรสมบูรณ์    
  กล่าวปราศรัยพบปะเพ่ือนครูเนื่องโอกาสวันครู   พ.ศ.2563 
เวลา 11.00 น.  - ประธานในพิธีน าผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูเข้าเยี่ยมผู้ป่วยใน   
  ณ  โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 
หมายเหตุ ก าหนดการสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม 
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2. ก าหนดการจัดงานวันครู  อ าเภอแก้งคร้อ 
 

ก าหนดการจัดงานวันครู ประจ าปี พ.ศ.2563 
“โลกก้าวไกล  ครูไทยก้าวทัน  สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” 

ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอแก้งคร้อ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
16  มกราคม  2563 

ณ หอประชุมโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 
................................................................... 

เวลา 07.00 น. -  ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกหน่วยงานลงทะเบียน 
เวลา 08.30 น. -  คณะกรรมการจัดงานจัดงานวันครูอ าเภอแก้งคร้อ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีเกียรติพร้อมกันที่หอประชุม  
 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 

เวลา 09.00 น - พระสงฆ์จ านวน 9 รูป ถึงบริเวณพิธี 
 -  ประธานในพิธี  มาถึงบริเวณพิธี   

 (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์) ผู้เข้าร่วมพิธียืนตรงเคารพประธาน 
 -  ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย (ดนตรีบรรเลงเพลงสาธุการ) 
 -  เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล/พระสงฆ์ให้ศีล 
 -  เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร/พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 

 -  ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 
 -  ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา 
 -  พระสงฆ์อนุโมทนา ประพรมน้ าพระพุทธมนต์แก่ผู้ร่วมพิธีและเดินทางกลับ 
 (เสร็จพิธีสงฆ์)  
 -  ตัวแทนผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  อ่านโองการอัญเชิญบูชาบูรพาจารย์                        

 -  พิธีร าลึกถึงบูรพาจารย์ ครูอาวุโสนอกประจ าการ กล่าวน าสวดค าฉันท์ร าลึก 
  ถึงบูรพาจารย์  และยืนสงบนิ่ง  

 -  ครูอาวุโสในประจ าการ ผู้น ากล่าวค าปฏิญาณตนเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ยืน)  
  บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี คณะครูร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
 -  พิธีสวดฉันท์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 -  ตัวแทนคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2  
  อ่านสารวันครูของประธานคณะกรรมการคุรุสภา 

 -  เชิญประธานในพิธี มอบมาลัยกรแด่ครูอาวุโสนอกประจ าการ   
  พร้อมประจ าที่แท่นเพ่ือรับค ากล่าวรายงาน 

 -  ประธานจัดงานวันครูอ าเภอแก้งคร้อกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี 
 -  ประธานในพิธีน ากล่าวค าถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี  
 -  ประธานในพิธี มอบเกียรติบัติ โล่รางวัล/รางวัลเชิดชูเกียรติแก่ครู 

 และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ตามล าดับ 
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 -  ประธานในพิธีกล่าวปราศรัยและให้โอวาท 
 -  ประธานจัดงานวันครู อ าเภอแก้งคร้อ ตัวแทนข้าราชการครู 

 และบุคลากรทางการศึกษา มอบของที่ระลึกแก่ประธานในพิธี เป็นอันเสร็จพิธี 
เวลา 11.30 น. -  ร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดชัยสามหมอ วัดศรีแก้งคร้อ  
  และโรงพยาบาลแก้งคร้อ 
หมายเหตุ  การแต่งกาย ชาย : เสื้อสีขาวผูกเนคไทด า สวมสูทสีด า  ผู้หญิง : สวมชุดไทยจิตรดาหรือชุดสุภาพ 
 

3. ก าหนดการจัดงานวันครู  อ าเภอคอนสาร 
 

ก าหนดการจัดงานวันครู ประจ าปี พ.ศ.2563 
“โลกก้าวไกล  ครูไทยก้าวทัน  สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” 

ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอคอนสาร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
16  มกราคม  2563 

ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอคอนสาร  อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ 
................................................................... 

เวลา 07.30 น. -  คณะกรรมการจัดงานตรวจสอบความพร้อมของงานพร้อมกัน 
เวลา 07.30-08.00 น. - รับลงทะเบียนผู้เข้ารับรางวัล  
เวลา 08.00 น. -  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ หอประชุมอ าเภอคอนสาร 
เวลา 08.30 น. -  พระสงฆ์จ านวน 9 รูป ถึงพิธี 

 -  ประธานในพิธี นายอ าเภอคอนสาร มาถึงบริเวณพิธี ผู้เข้าร่วมพิธียืนตรงเคารพประธาน 
 (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์) 
 -  ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
 -  เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล/พระสงฆ์ให้ศีล 
 -  เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร/พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 
 -  ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 
 -  ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา 
 -  พระสงฆ์อนุโมทนา ประพรมน้ าพระพุทธมนต์แก่ผู้ร่วมพิธี (เสร็จพิธีสงฆ์) 
 -  ผู้น าอ่านโองการอัญเชิญบูชาบูรพาจารย์  นายมงคล ลีลาครูช านาญการพิเศษ  
  โรงเรียนคอนสารวิทยาคม (ยืน) 
 -  พิธีร าลึกถึงบูรพาจารย์ ครูอาวุโสนอกประจ าการ  นายมนตรี  แก้วก ามา 
  อดีต ผอ.ร.ร.บ้านนาวงเดือนกล่าวน าสวดค าฉันท์ร าลึกถึงบูรพาจารย์ท านองสรภัญญะ 
 -  ผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่ง 1 นาที เพื่อร าลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 
 -  ครูอาวุโสในประจ าการ นายชัยณรงค์ ปัดสา  ผอ.ร.ร.บ้านปากช่องผาเบียด 
 ผู้น ากล่าวค าปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  
  พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช (ยืน) 
  (บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) คณะครูร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
 -  พิธีสวดฉันท์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
  โดย นางสุจิรา  เจริญขวัญ ครูโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร 
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 - ประธานในพิธี  ประกอบพิธีร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 
 -  ถวายพวงมาลัยสีขาว พร้อมจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย 
 -  แสดงความไว้อาลัย  89  วินาที) 
 -  ผู้แทนครู นางสาวจุลนิต   เณรสุวรรณ   รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒  อ่านสารพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา   
  นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 
 -  เชิญประธานในพิธี  นายอ าเภอคอนสาร  รับค ากล่าวรายงาน 
 -  ประธานจัดงานวันครูประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอคอนสาร   
  กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดงาน 
 -  ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร โล่รางวัลส าหรับครูและผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น   
 ได้แก่ รางวัลครูดีในดวงใจ   รางวัลครูผู้สอนดีเด่น รางวัลคุรุสภา รางวัลคุรุสดุดี  
 รางวัลหนึ่งแสนครูดี และเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆ 
 -  ประธานในพิธีน ากล่าวค าถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี และกล่าวปราศรัย  
 -  นายอ าเภอคอนสาร  พบปะเพ่ือนครูเนื่องในโอกาสวันครูพ.ศ.2563(เสร็จพิธี) 
 

4. ก าหนดการจัดงานวันครู  อ าเภอบ้านแท่น 
 

ก าหนดการจัดงานวันครู  ประจ าปี พ.ศ.2563 
“โลกก้าวไกล  ครูไทยก้าวทัน  สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” 

ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอบ้านแท่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
16  มกราคม  2563 

ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านบ้านแท่นวิทยา อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 
................................................................... 

 
เวลา 07.30-08.00 น -  ข้าราชการครู, บุคลากรทางการศึกษา, ข้าราชการบ านาญ, สมาชิกคุรุสภา พร้อมกัน 
  ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา  ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
เวลา 08.30 น -  พระสงฆ์จ านวน 9 รูป ถึงบริเวณพิธี 
เวลา 09.00 น.    -  ประธานในพิธี  นายสุชาติ อยู่เจริญ นายอ าเภอบ้านแท่น  มาถึงบริเวณพิธี   

 (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์) ผู้เข้าร่วมพิธียืนตรงเคารพประธาน 
 -  ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย(เชิญประธานนั่ง) 
 -  เจ้าหน้าทีอ่าราธนาศีล / พระสงฆ์ให้ศีล 
 -  เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร / พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 

 -  ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 
 -  พระสงฆ์อนุโมทนา  ประพรมน้ าพระพุทธมนต์แก่ผู้ร่วมพิธี (เสร็จพิธีสงฆ์) 
 -  ผู้น าอ่านโองการอัญเชิญบูชาบูรพาจารย์  

 -  พิธีร าลึกถึงบูรพาจารย์ ครูอาวุโสนอกประจ าการ (นายเชียรศักดิ พงษ์ปิติธนโชค)   
  กล่าวน าสวดค าฉันท์ร าลึกถึงบูรพาจารย์ ท านองสรภัญญะ  
 -  ผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่ง 1 นาที เพื่อร าลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 
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 -  ครูอาวุโสในประจ าการ  (นายสมบูรณ์  ภิญโญศรี ผอ.ร.ร.บา้นโจดโนนข่า)  
  ผู้น ากล่าวค าปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 -  (บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) คณะครูร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
 -  พิธีสวดฉันท์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
  โดย นางสาวศริตยา ชนะภู  ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 
  (ประธานในพิธี  ประกอบพิธีน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 
 -  ถวายพวงมาลัยสีขาว พร้อมจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย 
 -  แสดงความไว้อาลัย  89  วินาที) 
 -  เชิญประธานในพิธี นายสุชาติ อยู่เจริญ นายอ าเภอบ้านแท่น รับค ากล่าวรายงาน 
 -  ประธานจัดงานวันครู  นายสุทัศน์  โพธิ์ศรีวังชัยต าแหน่ง ผอ.ร.ร.บ้านหนองเม็ก
  กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดงาน 
 -  ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติต่าง ๆ 
 -  ประธานในพิธีน ากล่าวค าถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี และกล่าวปราศรัย 
 -  นายสุชาติ อยู่เจริญ นายอ าเภอบ้านแท่น   
  พบปะเพ่ือนครูเนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2563 

หมายเหต ุ  ก าหนดการอาจยืดหยุ่นหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
5. ก าหนดการจัดงานวันครู  อ าเภอภูเขียว 

 
ก าหนดการจัดงานวันครู ประจ าปี 2563 

“โลกก้าวไกล  ครูไทยก้าวทัน  สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” 
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอภูเขียว  และสถานศึกษาในเขตอ าเภอภูเขียว 

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2563 
ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2 
******************************** 

เวลา 07.30 น -  คณะกรรมการจัดงานตรวจสอบความพร้อมของงานพร้อมกัน 
เวลา 07.30-08.00 น -  รับลงทะบียนผู้เข้ารับรางวัล 
เวลา 08.00 น. -  คณะครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ หอประชุมโรงเรียนภูมิวิทยา 
เวลา 08.30 น -  พระสงฆ์จ านวน 9 รูป ถึงบริเวณพิธี 
เวลา 09.00 น.    -  ประธานในพิธี  นายณัฐวุฒิ วีระชุนย์ (นายอ าเภอภูเขียว)  มาถึงบริเวณพิธี   
  (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)  ผู้เข้าร่วมพิธียืนตรงเคารพประธาน 
 -  ประธานในพิธี  (นายอ าเภอภูเขียว)  ประกอบพิธีน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
  อันหาที่สุดมิได้ 
 -  ถวายพวงมาลัยสีขาว พร้อมจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย 
 -  พิธีสวดฉันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
   โดย  นายสมจันทร์  พรบุญ  ผอ.ร.ร.บ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) 
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 -  แสดงความไว้อาลัย  89 วินาที  
  (บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) คณะครูร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
 -  ประธานในพิธี  (นายอ าเภอภูเขียว)จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
 -  เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล / พระสงฆ์ให้ศีล 
 -  เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร /พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 
 -  ประธานในพิธี  (นายอ าเภอภูเขียว)  และแขกผู้มีเกียรติถวายจตุปัจจัย 
  เครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ ์
 -  ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา 
 -  พระสงฆ์อนุโมทนา ประพรมน้ าพระพุทธมนต์แก่ผู้ร่วมพิธี (เสร็จพิธีสงฆ์) 
 -  ผู้น าอ่านโองการอัญเชิญบูชาบูรพาจารย์  โดย นายสุริยะ ช านาญไพร  
  ผอ.ร.ร.ภูมิวิทยา(ยืน) 
 -  พิธีร าลึกถึงบูรพาจารย์ครูอาวุโสนอกประจ าการ โดย นางนิชาภา เจริญจิตรภูมิ  
  อดีตครู ร.ร.บ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) กล่าวน าสวดค าฉันท์ร าลึกถึงบูรพาจารย์  
  ท านองสรภัญญะ (ยืน) 
 -  ผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่ง 1 นาที เพื่อร าลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์(ยืน) 
 -  กิจกรรมน้อมจิตคารวะครู 
 -  ครูอาวุโสในประจ าการ  โดย นางสุจิตรา ระโหฐาน  ผอ.ร.ร.ฉีมพลีมา  
  น ากล่าวค าปฏิญาณ (ยืน) 
 -  เชิญประธานในพิธี (นายอ าเภอภูเขียว) รับค ากล่าวรายงาน 
 -  ประธานจัดงานวันครู  (รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2) 
  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน 
 -  ประธานในพิธี  (นายอ าเภอภูเขียว)  มอบเกียรติบัตร โล่รางวัล 
 -  ประธานในพิธี  (นายอ าเภอภูเขียว) น ากล่าวค าถวายสัตย์ปฏิญาณ 
  เป็นข้าราชการที่ดี (ยืน)และกล่าวปราศรัย 
 -  ประธานจัดงานวันครู  (รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2) 
  พบปะเพ่ือนครู  (เสร็จพิธี) 
หมายเหตุ  : การแต่งกาย ชาย : เสื้อสีขาวผูกเนคไทด า สวมสูทสีด า  ผู้หญิง : สวมชุดไทยจิตรดาหรือชุดสุภาพ 

 
 ๓.๓  กิจกรรมที่ด าเนินการ 
  ๓.๓.๑  กิจกรรมหลัก 
 

ที ่ กิจกรรมที่ก าหนด กิจกรรมที่ด าเนินการ 
๑ กิจกรรมสวดฉันท์เทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช  

1. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
 - สวดฉันท์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
2. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอแก้งคร้อ 
 - สวดฉันท์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
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ที ่ กิจกรรมที่ก าหนด กิจกรรมที่ด าเนินการ 
3. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอคอนสาร 
 - สวดฉันท์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
4. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอบ้านแท่น 
 - สวดฉันท์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
5. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอภูเขียว 
 - สวดฉันท์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

๒ กิจกรรมน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  
อันหาที่สุดมิได้ 
 

1. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
 - ได้จัดกิจกรรมพิธีถวายความอาลัย น้อมร าลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ  อันหาที่สุดมิได้ 
 - ถวายพวงมาลัยสีขาว พร้อมจุดธูปเทียนเครื่อง
ทองน้อย 
 - กล่าวถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 - แสดงความไว้อาลัย คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษายืนสงบนิ่ง 89 วินาที เพื่อแสดงความ
ไว้อาลัย 
 - นายอ าเภอเกษตรสมบูรณ์  ประธานในพิธีน า
กล่าวค าถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี 
 - ครูอาวุโสในประจ าการ เป็นผู้น ากล่าวค า
ปฏิญาณตนเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช 
 - นายอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ประธานในพิธีได้น า
คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู เยี่ยมผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จ านวน 60 เตียง และ
มอบปัจจัยเพ่ือการยังชีพแก่ญาติผู้ป่วย  คิดเป็นเงิน 
36,999 บาท 
 - มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดี ยากจน 
จ านวน 29 คน เป็นเงิน 29,000 บาท 
2. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอแก้งคร้อ 
 - จัดโต๊ะลงนามถวายอาลัย  
 - ได้จัดกิจกรรมพิธีถวายความอาลัย น้อมร าลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ  อันหาที่สุดมิได้ 
 - ถวายพวงมาลัยสีขาว พร้อมจุดธูปเทียนเครื่อง
ทองน้อย 
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ที ่ กิจกรรมที่ก าหนด กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 - กล่าวถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 - แสดงความไว้อาลัย คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษายืนสงบนิ่ง 89 วินาที เพื่อแสดงความ
ไว้อาลัย 
 - นายอ าเภอเกษตรสมบูรณ์  ประธานในพิธีน า
กล่าวค าถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี 
 - ครูอาวุโสในประจ าการ เป็นผู้น ากล่าวค า
ปฏิญาณตนเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช 
3. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอคอนสาร 
 - ได้จัดกิจกรรมพิธีถวายความอาลัย น้อมร าลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ  อันหาที่สุดมิได้ 
 - ถวายพวงมาลัยสีขาว พร้อมจุดธูปเทียนเครื่อง
ทองน้อย 
 - กล่าวถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 - แสดงความไว้อาลัย คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษายืนสงบนิ่ง 89 วินาที เพื่อแสดงความ
ไว้อาลัย 
 - นายอ าเภอเกษตรสมบูรณ์  ประธานในพิธีน า
กล่าวค าถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี 
 - ครูอาวุโสในประจ าการ เป็นผู้น ากล่าวค า
ปฏิญาณตนเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช 
4. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอบ้านแท่น 
 - ได้จัดกิจกรรมพิธีถวายความอาลัย น้อมร าลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ  อันหาที่สุดมิได้ 
 - ถวายพวงมาลัยสีขาว พร้อมจุดธูปเทียนเครื่อง
ทองน้อย 
 - กล่าวถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 - แสดงความไว้อาลัย คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษายืนสงบนิ่ง 89 วินาที เพื่อแสดงความ
ไว้อาลัย 
 - นายอ าเภอเกษตรสมบูรณ์  ประธานในพิธีน า
กล่าวค าถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี 
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ที ่ กิจกรรมที่ก าหนด กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 - ครูอาวุโสในประจ าการ เป็นผู้น ากล่าวค า
ปฏิญาณตนเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช 
5. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอภูเขียว 
 - ได้จัดกิจกรรมพิธีถวายความอาลัย น้อมร าลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ  อันหาที่สุดมิได้ 
 - ถวายพวงมาลัยสีขาว พร้อมจุดธูปเทียนเครื่อง
ทองน้อย 
 - กล่าวถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 - แสดงความไว้อาลัย คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษายืนสงบนิ่ง 89 วินาที เพื่อแสดงความ
ไว้อาลัย 
 - นายอ าเภอเกษตรสมบูรณ์  ประธานในพิธีน า
กล่าวค าถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี 
 - ครูอาวุโสในประจ าการ เป็นผู้น ากล่าวค า
ปฏิญาณตนเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช 

๓ กิจกรรมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช  “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์” 

1. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
 - จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงเป็น
บูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” จ านวน 5 หน่วยงาน 
บริเวณหอประชุมโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา และ
ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียน ได้จัดนิทรรศการดังกล่าว 
2. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอแก้งคร้อ 
 - จัดแสดงพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ 
เพ่ือเทิดพระเกียรติ “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์” 
3. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอคอนสาร 
 - จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงเป็น
บูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” 
4. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอบ้านแท่น 
 - จัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ 
5. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอภูเขียว 
 - จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงเป็น
บูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” 
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ที ่ กิจกรรมที่ก าหนด กิจกรรมที่ด าเนินการ 
๔ กิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 

 
 
 

1. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
 - พิธีมอบมาลัยดอกมะลิแด่ครูอาวุโส 
 - สวดค าฉันท์ร าลึกพระคุณบูรพาจารย์ 
2. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอแก้งคร้อ 
 - พิธีมอบมาลัยดอกมะลิแด่ครูอาวุโส 
 - สวดค าฉันท์ร าลึกพระคุณบูรพาจารย์ 
3. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอคอนสาร 
 - พิธีอ่านโองการอัญเชิญบูชาบูรพาจารย์ 
 - พิธีสวดค าฉันท์ท านองเสนาะ 
 - พิธีกล่าวค าปฏิญาณ 
4. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอบ้านแท่น 
 - พิธีทางศาสนา 
 - พิธีอ่านโองการอัญเชิญบูชาบูรพาจารย์ 
 - พิธีสวดค าฉันท์ท านองเสนาะ 
 - พิธีกล่าวค าปฏิญาณ 
 - พิธีน้อมจิตคารวะครูอาวุโส 
5. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอภูเขียว 
 - พิธีอ่านโองการอัญเชิญบูชาบูรพาจารย์ 
 - พิธีสวดค าฉันท์ท านองเสนาะ 
 - พิธีกล่าวค าปฏิญาณ 
 - พิธีน้อมจิตคารวะครูอาวุโส 

๕ กิจกรรมระลึกพระคุณครู   
 
 

1. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
 - พิธีเชิดชูเกียรติครูอาวุโสนอกประจ าการ 
2. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอแก้งคร้อ 
 - พิธีเชิดชูเกียรติครูอาวุโสนอกประจ าการ 
3. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอคอสาร 
 - พิธีเชิดชูเกียรติครูอาวุโสนอกประจ าการ 
4. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอบ้านแท่น 
 - พิธีเชิดชูเกียรติครูอาวุโสนอกประจ าการ 
5. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอภูเขียว 
 - พิธีเชิดชูเกียรติครูอาวุโสนอกประจ าการ 
 - กิจกรรมน้อมจิตคารวะครูอาวุโส  

๖ กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติครู   
 
 
 

1. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
 - พิธีมอบเกียรติบัตร และโล่รางวัล 
2. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอแก้งคร้อ 
 - พิธีมอบเกียรติบัตร และโล่รางวัล 
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ที ่ กิจกรรมที่ก าหนด กิจกรรมที่ด าเนินการ 
3. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอคอสาร 
 - พิธีมอบเกียรติบัตร และโล่รางวัล 
4. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอบ้านแท่น 
 - พิธีมอบเกียรติบัตร และโล่รางวัล 
5. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอภูเขียว 
 - พิธีมอบเกียรติบัตร และโล่รางวัล 

๗ กิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาชีพ 
และวิชาการ 
 
 

1. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
 - ไม่ได้จัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาชีพและ
วิชาการ 
2. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอแก้งคร้อ 
 - จัดนิทรรศการทางวิชาการของสถานศึกษาใน
อ าเภอแก้งคร้อ 
3. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอคอสาร 
 - จัดนิทรรศการทางวิชาการของสถานศึกษาใน
อ าเภอคอนสาร 
4. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอบ้านแท่น 
 - จัดนิทรรศการทางวิชาการของสถานศึกษาใน
อ าเภอบ้านแท่น 
5. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอภูเขียว 
 - ไม่ได้จัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาชีพและ
วิชาการ 

  
  ๓.๓.๒  กิจกรรมสนับสนุน 
 

ที ่ กิจกรรมที่ก าหนด กิจกรรมที่ด าเนินการ 
๑ กิจกรรมการจัดประกวดวาดภาพ  

 
1. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
 - ไม่ได้ด าเนินการ 
2. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอแก้งคร้อ 
 - สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมประกวด     
วาดภาพ 
3. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอคอสาร 
 - สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมประกวด     
วาดภาพ 
4. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอบ้านแท่น 
 - สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมประกวด     
วาดภาพ 
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ที ่ กิจกรรมที่ก าหนด กิจกรรมที่ด าเนินการ 
5. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอภูเขียว 
 - สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมประกวด     
วาดภาพ 

๒ กิจกรรมการจัดประกวดข้อเขียนวันครู 
 
 

1. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
 - ไม่ได้ด าเนินการ 
2. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอแก้งคร้อ 
 - สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมประกวด
ข้อเขียนวันครูในแต่ละสถานศึกษา 
3. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอคอสาร 
 - สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมประกวด
ข้อเขียนวันครูในแต่ละสถานศึกษา 
4. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอบ้านแท่น 
 - สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมประกวด
ข้อเขียนวันครูในแต่ละสถานศึกษา 
5. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอภูเขียว 
 - สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมประกวด
ข้อเขียนวันครูในแต่ละสถานศึกษา 

๓ กิจกรรมสัปดาห์วันครู ระหว่างวันที่  ๑๑ – ๑๗  
มกราคม ๒๕๖๐   
 

1. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
 - สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู          
ในแต่ละสถานศึกษา 
2. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอแก้งคร้อ 
 - สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู         
ในแต่ละสถานศึกษา 
3. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอคอสาร 
 - สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู  
ในแต่ละสถานศึกษา 
 - นักเรียน ครู และชุมชน ร่วมกันท ากิจกรรม
สาธารณะประโยชน์  กิจกรรมอาสา  เช่น  การท า
ความสะอาดสถานศึกษา  ท าความสะอาดชุมชน  
การปลูกป่า 
4. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอบ้านแท่น 
 - สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู        
ในแต่ละสถานศึกษา 
5. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอภูเขียว 
 - สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู          
ในแต่ละสถานศึกษา  
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 ๓.๔  จ านวนผู้เข้าร่วมงานวันครู  ประกอบด้วย   
 3.4.1  ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอเกษตรสมบูรณ์   จ านวน   642   คน ประกอบด้วย 
   - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด  ในอ าเภอเกษตรสมบูรณ์  ได้แก่ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ข้าราชการครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ  ครูโรงเรียนเอกชนสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล  สังกัดเทศบาล และข้าราชการบ านาญ ผู้มี
เกียรติที่มาร่วมงาน 
 3.4.2  ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอแก้งคร้อ   จ านวน   764คน  ประกอบด้วย 
   - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด   ผู้บริหารองค์การส่วนท้องถิ่น  
หัวหน้าส่วนราชการ, องค์กรเอกชน  ครูอาวุโสนอกประจ าการ 
 3.4.3  ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอคอนสาร   จ านวน   483 คน  ประกอบด้วย 
   - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด  ผู้บริหารองค์การส่วนท้องถิ่น  
หัวหน้าส่วนราชการ, องค์กรเอกชน  ครูอาวุโสนอกประจ าการ   แขกผู้มีเกียรติและประชาชนทั่วไป 
 3.4.4  ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอบ้านแท่น  จ านวน480คน  ประกอบด้วย 
   - ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ครูโรงเรียนเอกชน  
ข้าราชการบ านาญ  และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับเชิญ     
 3.4.5  ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอภูเขียว  จ านวน   800   คน  ประกอบด้วย 
   - ข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.ชย.2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ข้าราชการบ านาญ  ข้าราชการพลเรือน  ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารการศึกษา  ในอ าเภอภูเขียว 

 ๓.๕   การด าเนินงานประชาสัมพันธ์งานวันครู 
  - หนังสือราชการ 
  - ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์ 
  - ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุชุมชน 
  - ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย Facebook 
  - ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย Line 

 ๓.๖  งบประมาณที่ใช้ในการจัดงานวันครู  ดังนี้ 
 3.6.1  ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอเกษตรสมบูรณ์    
  1) แหล่งที่มา      
    - ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 6,000 บาท 
    - สกสค.จังหวัดชัยภูม ิ 1,000 บาท 
    - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 3,000 บาท 
    - สพป.ชัยภูมิ เขต 2                                         4,000 บาท 
    - สมาคมนักบริหารการศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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     อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 6,000 บาท 
    - ระดมทุนทางการศึกษาจากคณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีจิตอันเป็นกุศล 
      44,375 บาท 
    - กองทุนช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
      29,000 บาท 
   2) การใช้จ่ายเงิน      
    เป็นไปตามแผนและประมาณการที่คณะกรรมการจัดงานวันครูได้ร่วมกันวาง
แผนการใช้เงินไว้ทุกประการ   
 3.6.2  ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอแก้งคร้อ   
   1) แหล่งที่มา      
    - ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 6,000 บาท 
    - สกสค.จังหวัดชัยภูม ิ 1,000 บาท 
    - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 3,000 บาท 
    - สพป.ชัยภูมิ เขต 2                                         4,000 บาท 
   2) การใช้จ่ายเงิน      
    เป็นไปตามแผนและประมาณการที่คณะกรรมการจัดงานวันครูได้ร่วมกันวาง
แผนการใช้เงินไว้ทุกประการ   
 3.6.3  ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอคอนสาร    
   1) แหล่งที่มา      
    - ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 6,000 บาท 
    - สกสค.จังหวัดชัยภูม ิ 1,000 บาท 
    - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 3,000 บาท 
    - สพป.ชัยภูมิ เขต 2                                         4,000 บาท 
    - ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษาท่านละ   300   บาท  
    - ได้รับความร่วมมือจากคณะครู ท่านละ 100 บาท 
   2) การใช้จ่ายเงิน      
    เป็นไปตามแผนและประมาณการที่คณะกรรมการจัดงานวันครูได้ร่วมกันวาง
แผนการใช้เงินไว้ทุกประการ   
 3.6.4  ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอบ้านแท่น     
   1) แหล่งที่มา      
    - ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 6,000 บาท 
    - สกสค.จังหวัดชัยภูม ิ 1,000 บาท 
    - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 3,000 บาท 
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    - สพป.ชัยภูมิ เขต 2                                         4,000 บาท 
   2) การใช้จ่ายเงิน      
    เป็นไปตามแผนและประมาณการที่คณะกรรมการจัดงานวันครูได้ร่วมกันวาง
แผนการใช้เงินไว้ทุกประการ   
 3.6.5  ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอภูเขียว   
   1) แหล่งที่มา      
    - ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 6,000 บาท 
    - สกสค.จังหวัดชัยภูม ิ 1,000 บาท 
    - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 5,000 บาท 
    - สพป.ชัยภูมิ เขต 2                                        4,000บาท 
    - สมาคมผู้บริหาร 15,000 บาท 
    - เงินผ้าป่าสมทบวันครู 31,008 บาท 
   2) การใช้จ่ายเงิน      
   เป็นไปตามแผนและประมาณการที่คณะกรรมการจัดงานวันครูได้ร่วมกันวาง
แผนการใช้เงิน   ไว้ทุกประการ   

๔.  ปัญหาและอุปสรรค 
 4.1 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอเกษตรสมบูรณ์    
  -การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงและไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตระหนักและเห็นความส าคัญของวันครูได้ครบ ร้อยละ 100 
  - การมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติมีความล่าช้า เนื่องจากขาดการวางแผนที่ดี 
 4.2 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอแก้งคร้อ   
  - ไม่มี - 
 4.3 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอคอนสาร    
  -คณะครูไม่สะดวกในการเดินทาง  
 4.4 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอบ้านแท่น     
  - ไม่มี - 
 4.5 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอภูเขียว   
  -ครูขาดจิตส านึกในการตระหนักถึงความส าคัญของวันครู 

5. ข้อเสนอแนะ 

 5.1 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอเกษตรสมบูรณ์    
  -สร้างความตระหนักและแรงจูงใจให้ครูร่วมกิจกรรมเพ่ิมข้ึน 
  - การมอบเกียรติบัตรปีต่อไปควรมีกรอบสวยงาม 
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  - ครูอาวุโสนอกประจ าการควรเชิญมาร่วมงานให้มากๆ 
  - คณะครูควรอยู่ร่วมงานถึงเสร็จพิธีทุกคน 
  - ในปีต่อไปอยากให้จัดอย่างกระชับแบบนี้   
 
 
 5.2 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอแก้งคร้อ   
  - อยากให้มีมาตรการเด็ดขาดส าหรับบุคคลที่ขาดความร่วมมือโดยไม่มีเหตุจ าเป็นหรือเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
  - อยากให้คุณครูในแต่ละกลุ่มการศึกษาจัดแสดงผลงานทางวิชาการ 
  - ครูขาดจิตส านึกของความเป็นครู ครูควรให้ความร่วมมือให้มากกว่านี้ 
 5.3 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอคอนสาร    
  - ไม่มี - 
 5.4 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอบ้านแท่น     
  - ควรมีการตักบาตรในช่วงเช้าด้วย 
 5.5 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอภูเขียว   
  - ไม่มี - 

 
 
 
      

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริม ยกย่อง 
เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

 
 
 
 



 
รายงานผลการด าเนินโครงการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นองค์กรหลักมีภารกิจพัฒนาและส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การด าเนินงาน
ตามภารกิจดังกล่าวต้องอาศัยครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ภายในองค์กร
ที่มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนจิตส านึกในการปฏิบัติงานและการให้บริการที่ดี ซึ่งจะเป็นพลังที่ขับเคลื่อน
ภารกิจของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้บรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับ
แนวนโยบายของรัฐบาล 

          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้เห็นความส าคัญของการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา การพัฒนาหน่วยงาน สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตลอดจนบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตระหนักถึงคุณค่าการมีเกียรติและศักดิ์ศรี สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อตนเอง 
ผู้เรียนและต่อสังคม จึงได้ก าหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคลากร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา 
ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอ ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ระดับชาติ ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ รวมทั้งการส่งเสริมให้
บุคลากรมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุคคลในวิชาชีพ
และสังคม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงานจนท าให้เกิดผลดีแก่ทาง
ราชการและมีผลงานที่ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ซึ่งเป็นรางวัลประจ าปีของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 2.1  ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ตระหนัก

ถึงคุณค่าการมีเกียรติและศักดิ์ศรี สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อตนเอง ผู้เรียนและต่อสังคม  
           2.2  บุคลากร ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ 

ทุ่มเท เสียสละ รวมทั้งมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของ
บุคคลในวิชาชีพและสังคม  

           2.3  หน่วยงาน สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนบุคลากรที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และได้รับการเพ่ือเผยแพร่ผลงาน ความดี ต่อสาธารณชนให้เป็นที่
ประจักษ์ 
๓. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1.  คัดเลือกหน่วยงาน สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน
บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ารับการประเมินตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับชาติ 



2.  ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตลอดจนบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้รับการคัดเลือกทุกระดับเพ่ือเผยแพร่ผลงาน ความดี ต่อสาธารณชนให้
เป็นที่ประจักษ์ 
 เชิงคุณภาพ 

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตลอดจนบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตระหนักถึงคุณค่าการมี
เกียรติและศักดิ์ศรี สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อตนเอง ผู้เรียนและต่อสังคม 

2.  บุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ รวมทั้งมีความประพฤติ
ในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม  

3.  บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดผลดีแก่ทางราชการและมีผลงานที่
ประจักษ์ 

ผลการด าเนินงาน 

1. คัดเลือกการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 9 ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งผล

งานที่ได้รับการคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกระดับภาค ระดับ สพฐ. ต่อไป 
โดยมีสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  และข้าราชการครู ได้รับการพิจารณาคัดเลือกระดับชาติ  ทั้งสิ้นจ านวน 
17  ผลงาน  จ าแนกเป็น  ด้านวิชาการ 1 ผลงาน  ด้านบรหิารจัดการ  4  ผลงาน  และด้านนวัตกรรม 12 
ผลงาน 

2. คัดเลือกครูผู้สอน เพื่อรับรางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563  ระดับเขตพ้ืนที่
ก า ร ศึ ก ษ า   
และระดับ สพฐ. ได้แก่ นายอดิศร  บุญโนนแต้ ต าแหน่งครูช านาญการ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย (กผฟ.อุปถัมภ์) 
       3. คัดเลือกครูผู้สอน เพื่อรับรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 18 พ.ศ.2564 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
และระดับ สพฐ. ได้แก่ นางปรียาภรณ์  เรืองเจริญ ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 

4. คัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้ 
             4.1 รางวลัครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ประจ าปี 2562 จ านวน 7 คน 
             4.2 รางวลัคุรุสดุดี ประจ าปี 2562 จ านวน 6 คน จ าแนกเป็นต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 1 คน  ต าแหน่งครูผู้สอน จ านวน 3 คน ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา จ านวน 1 คน ต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ จ านวน 1 คน 

5. รางวัลคุรุสภา  
             5.1 ประจ าปี 2562 จ านวน 3 คน จ าแนกประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ นายนพดล  ตลับ
แก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองดินด า (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) ประเภทครูผู้สอนได้แก่ นางอินทร์ตอง      
แสงสุทธิ ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโนนสาทร 
             5.2 ประจ าปี 2563 จ านวน 3 คน จ าแนกประเภทผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ นายมนัส            
เจียมภูเขียว ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ประเภทครูผู้สอน ได้แก่         
นางอินทร์ตอง  แสงสุทธิ   ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโนนสาทร ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 
ได้แก่ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์  ประดับเพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง 
 
 
 
 



6. โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีท่ี 10) และโครงการ “โรงเรียนดีไม่มี
อบายมุข” ปีการศึกษา 2563 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ดังมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 
1.โล่ประกาศเกียรติคุณ “โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” จ านวน 2 โรง (หนองเมยสามัคคี,บ้านนาวงเดือน) 
2.โล่ประกาศเกียรติคุณครูผู้สอน จ านวน 1 คน นายกันต์ณพงษ์  โชติสิมา รร.บ้านหนองไผ่ 
3.โล่ประกาศเกียรติคุณบุคลากร สพป.ชย.2   จ านวน 1 คน น.ส.สุกัญญา  ธุนันทา 
4.เกียรติบัตรโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข จ านวน  20 โรง 
5.เกียรติบัตรผู้บริหาร   จ านวน  31  คน 
6.เกียรติบัตรครูผู้สอน   จ านวน  286 คน 
7.เกียรติบัตรบุคลากร   จ านวน  8 คน  
     รวม 349  คน 

7. ส่งผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัล
ต่าง ๆ ไปยังหน่วยงานภายนอก  เช่น  
           - รางวัลหน่วยงานและบุคคลตัวอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจ าปี 2562 จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่  
นางสาวขนิษฐา  ฐานสมบัติ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ได้รับรางวัลบุคคลตัวอย่างด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ปี 2562 จังหวัดชัยภูมิ  
 - รางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทบุคคลกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ระดับจังหวัด โครงการรางวัล  
พระพฤหัสบดี ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 - รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2563 ระดับจังหวัดได้แก่นายวิจิตร  นารอง  ต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 นางธิดารัตน์  จิตรธร  ต าแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ผลการด าเนินงาน  
        1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์  ได้เผยแพร่ผลงานต่อ
สาธารณชน  และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม 
        2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างสมศักดิ์ศรี      
มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานที่ดี        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


