
 
ก ำหนดกำรจัดงำนวันครูส่วนภูมิภำค ครั้งที่ ๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๕  หน่วยจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

“พลังครูยุคใหม่ สร้ำงคุณภำพคนไทยสู่สำกล” 
วันอำทิตย์ที่ ๑๖ มกรำคม ๒๕๖๕ 

ณ  ห้องแกรนด์บอลรูม ๑ โรงแรมบรรจงบุรี อ ำเภอเมืองฯ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. - ผู้ร่วมงานวันครู  รายงานตัวและลงทะเบียน   
๐๘.๐๐ น.  - ผู้ร่วมงานวันครู  พร้อมกัน ณ  ห้องแกรนด์บอลรูม ๑  

- รว่มกิจกรรมงานวันครูผ่ำนแพลตฟอร์มงำนวันครูออนไลน์ (www.วันครู.com) ประกอบด้วย 
  พิธีท าบุญตักบาตร 
  พิธีบ าเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ครูผู้วายชนม์ 

   พิธีท าบุญเพ่ือความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันครู 
๐๙.๐๐ น.  - นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานพิธีงานวันครู เดินทางถึงบริเวณพิธี  
     พิธีกร เรียนเชิญประธาน 

   ประธานฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
   ประธานฯ ถวายเครื่องสักการะพระบรมฉายาลักษณ์  

                                  พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ 
 ประธานฯ เปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ 
   พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
   ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช    
   สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 

   - นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงานการจัดงาน 
 

   - พิธีบูชำบูรพำจำรย์ 
     พิธีกร น าเข้าสู่พิธีบูชาบูรพาจารย์ 
      นางมนพร เหมทานนท์ ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 

   อ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ 
      นายสมยศ กระจ่างแจ้ง อดีต ผู้อ านวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 

             กล่าวน าสวดค าฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์                                                                         
      ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
       กล่าวน าค าปฏิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา        
       (ดนตรีไทยบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒)      

                                                                                                             /พิธีอ่านสารวันครู... 
 
 
 

http://www.วันครู.com/


 
-๒- 

 

   - พิธีอ่ำนสำรวันครูและให้โอวำท 
     พิธีกร เรียนเชิญผู้อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
                            อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
     ชมชุดการแสดง (โดย นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)                                                 

- พิธีคำรวะครูอำวุโส และพิธียกย่องเชิดชูเกียรติ 
             พิธีกร เรียนเชิญประธานฯ  
   ประธานฯ รับมอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันครู จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี 

    ประธานฯ มอบของที่ระลึกให้แก่ครูอาวุโส         จ านวน  ๒๐  คน 
    ประธานฯ มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้น าประกอบพิธีบูชาบูรพาจารย์     จ านวน    ๓  คน 

   ประธานฯ มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ จ านวน  ๗๗ คน ดังนี้  
                                               ๑. รางวัล คุรุสภา ประจ าปี ๒๕๖๓ ระดับประเทศ       จ านวน     ๒  คน 

    ๒. รางวัล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจ าปี ๒๕๖๔ ระดับประเทศ  จ านวน   ๑๖  คน    
               ๓. รางวัล ครุุสดุดี ประจ าปี ๒๕๖๔ ระดับประเทศ       จ านวน   ๑๓  คน 

๔. รางวัล คุรุสภา ประจ าปี ๒๕๖๔ ระดับจังหวัด       จ านวน     ๒  คน     
๕. รางวัล พระพฤหัสบดี ประจ าปี ๒๕๖๔ ระดับจังหวัด      จ านวน     ๖  คน 
๖. รางวัล พระพฤหัสบดี ประจ าปี ๒๕๖๔ ผ่านเกณฑ์ระดับจังหวัด     จ านวน   ๑๓  คน 
๗. รางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๔ ระดับประเทศ     จ านวน     ๑  คน 
๘. รางวัล วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ประจ าปี ๒๕๖๔ ระดับประเทศ     จ านวน     ๑  คน 
๙. รางวัล ครูดีศรีอาชีวศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๔ ระดับประเทศ     จ านวน     ๒  คน 
๑๐. รางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๓ ระดับจังหวัด     จ านวน     ๒  คน 
๑๑. รางวัล ครูอาวุโสผู้สร้างคณุประโยชน์ต่อสังคม ประจ าปี ๒๕๖๕     จ านวน     ๒  คน 

     ๑๒. รางวัล ครูดีศรีสุราษฎร์ ประจ าปี ๒๕๖๕                           จ านวน   ๑๓  คน 
      ๑๓. รางวัลเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้เสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือก 

                                         เพ่ือรับรางวัลของคุรุสภา ประจ าปี ๒๕๖๔         จ านวน    ๔  คน 
   ประธานฯ อ่านสารนายกรัฐมนตรี 
   ประธานฯ ให้โอวาทวันครู 

- นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบของที่ระลึกให้แก่ประธานในพิธี 
๑๒.๐๐ น.  - เสร็จพิธี / ประธานเดินทางกลับ  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมำยเหตุ: การแต่งกาย :  ชุดผ้าไทย หรือ ชุดสุภาพ 
              ก าหนดการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 


