กําหนดการจัดงานวันครูออนไลน ครั้งที่ ๖5 พ.ศ. ๒๕๖4
“พลังครูไทยวิถีใหม ฉลาดรูเทาทันดิจิทัล”
วันเสารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖4
ณ หองประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
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เลขาธิการคุรสุ ภา ผูบ ริหารและพนักงานเจาหนาที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ตักบาตรพระสงฆ
จํานวน ๑๐ รูป
เลขาธิการคุรุสภา สักการะ (จัดกิจกรรม ณ หอประชุมคุรุสภา)
* พระพฤหัสบดี
* พระบรมสาทิสลักษณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖
* พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร)
* นายทวี บุณยเกตุ
พิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศใหแกครูผูวายชนม พระสงฆ จํานวน 10 รูป (จัดกิจกรรม ณ หอประชุมคุรุสภา)
* เลขาธิการคุรุสภา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย (ดนตรีไทยบรรเลงเพลงสาธุการ)
* เจาหนาทีน่ ําอาราธนาศีล
* พระสงฆใหศีล
* เลขาธิการคุรสุ ภาทอดผาบังสุกุล
* พระสงฆอนุโมทนา
* เจาหนาทีน่ ําอาราธนาพระปริตร
* เลขาธิการคุรสุ ภาและคณะถวายเครื่องไทยธรรม
* พระสงฆอนุโมทนา และเดินทางกลับ
พิธีบูชาบูรพาจารย และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย (จัดกิจกรรม ณ หอประชุมคุรุสภา และ บันทึกเทป)
* เลขาธิการคุรสุ ภา จุดธูปเทียนบูชาปฐมบูรพาจารย
และวางพวงมาลัยสักการะปฐมบูรพาจารย (ศีรษะครู ๗ องค) ณ แทนที่บูชา (จัดกิจกรรม ณ หอประชุมคุรุสภา)
(ดนตรีไทยบรรเลงเพลงมหาฤกษทางไทย)
* ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุภัทร จําปาทอง) อานโองการอัญเชิญบูรพาจารย (บันทึกเทป)
(ดนตรีไทยบรรเลงเพลงตระสันนิบาต)
* ครูอาวุโสนอกประจําการ (นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ) นําสวดฉันทระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย (บันทึกเทป)
* เลขาธิการคุรุสภา นํายืนสงบนิ่ง เปนเวลา ๑ นาที
เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารยที่ลวงลับ (บันทึกเทป)
* ครูอาวุโสในประจําการ (นายประเสริฐ แสงโป) นํากลาวคําปฏิญาณตนของครู
และบุคลากรทางการศึกษา (บันทึกเทป)
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พิธีคารวะครูอาวุโสของนายกรัฐมนตรี (บันทึกเทป)
* สัมภาษณครูอาวุโสของนายกรัฐมนตรี (พล.อ. อุดม โพพี)
* นายกรัฐมนตรีมอบสาร เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564
พิธีคารวะครูอาวุโสของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (บันทึกเทป)
* สัมภาษณครูอาวุโสของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ครูวารี ดําไชโย)
* รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ กลาวมุทิตาจิตตอครูอาวุโส
* รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมอบสาร เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๔
พิธีประกาศยกยองเชิดชูเกียรติผทู ี่ไดรับรางวัลของคุรุสภา และของหนวยงานอื่นๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(คลิปวีดิทัศน)
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา จํานวน 9 รางวัล รวม 948 คน
* ผูมีคุณูปการตอการศึกษาของชาติ ประจําป 2564 จํานวน 7 คน
* รางวัลคุรุสภา ประจําป 2563 “ระดับดีเดน” และ “ระดับดี” จํานวน 27 คน
* รางวัลครูภาษาไทยดีเดน เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยยอ สธ จํานวน 8 คน
* รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเดน เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยยอ กว จํานวน 6 คน
* รางวัลครูผูสอนดีเดน จํานวน 23 คน
* รางวัลผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม” จํานวน 61 คน
* รางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา จํานวน 5 คน
* นวัตกรรมแนวปฏิบัติที่ดีของ PLC ประจําป 2563 จํานวน 7 คน
* รางวัลประกวดสื่อสงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ (ประเภทหนังสั้น) จํานวน 12 คน
* รางวัล “คุรุสดุดี” จํานวน 792 คน
สํานักงาน สกสค. “พระพฤหัสบดี” ระดับประเทศ จํานวน 14 คน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “ครูดีในดวงใจ” จํานวน 216 คน
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา “ผูบริหารดีศรีอาชีวศึกษา” จํานวน 100 คน
การปาฐกถาหมอมหลวงปน มาลากุล ครั้งที่ 4 (บันทึกเทป)
เรื่อง “พลังครูไทยวิถีใหม”
โดย ศาสตราจารยนายแพทย วิจารณ พานิช รักษาการนายกสภาสถาบันอาศรมศิลป
********************

หมายเหตุ

1. พิ ธีบู ชาบู รพาจารย และระลึกถึงพระคุ ณบูรพาจารย พิ ธีคารวะครูอาวุโส และการปาฐกถาหม อมหลวง
ปน มาลากุล ครั้งที่ ๔ เปนการบันทึกเทปลวงหนา
2. รั บ ชมการถ ายทอดสดการจั ด งานวั น ครู ออนไลน ครั้ งที่ 65 พ.ศ. 2564 ทาง Youtube Channel
“TBL Suandusit” ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเฟซบุกแฟนเพจ “คุรุสภา”
3. เข าร วมกิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ผ านนิ ท รรศการออนไลน ภายใต แนวคิ ด “พลั งครู ไทยวิ ถี ใหม
ฉลาดรูเทาทันดิจิทัล” ทาง www.วันครู.com
4. การจั ดงานวั นครู ครั้ งที่ ๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ ปฏิ บั ติ ตนตามมาตรการป องกั นและควบคุ มการแพร ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยางเครงครัด
5. กําหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
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แผนผัง
Platform : งานวันครูออนไลน ครั้งที่ ๖5 พ.ศ. ๒๕๖4
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