กำหนดกำรประชุมปฏิบัติกำร “กำรศึกษำ” เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหำเหล้ำ บุหรี่ ระดับชำติด้วยคำพ่อสอน ครั้งที่ ๒
และพิธีมอบโล่ประกำศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบำยมุข / โรงเรียนดีไม่มีอบำยมุข ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ (รุ่นที่ ๗)
เนื่องในวันครูแห่งชำติ พุทธศักรำช ๒๕๖๑
ระหว่ำงวันที่ ๖ - ๘ มกรำคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมคุรุสภำ กระทรวงศึกษำธิกำร
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
วันเสำร์ที่ ๖ มกรำคม
๘.๐๐ - ๘.๔๙ น.
๘.๔๙ – ๕๕ น.
๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.

๑๐.๐๐ - ๑๐.๒๐ น.
๑๐.๒๐ - ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๗.๔๐ น.
๑๗.๔๐ - ๑๘.๐๐ น.

๒๕๖๑
ลงทะเบียน
กล่าวรายงานโดย นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร (ผู้อานวยการสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา)
พิธีเปิดการประชุมปฏิบตั ิการ การศึกษาเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ระดับชาติดว้ ยคาพ่อสอน ครั้งที่ ๒
และปาฐกถาพิเศษ ก้ำวตำมพ่อ “ให้ครูรักเด็กให้เด็กรักครูฯ” ประตูสู่กำรสร้ำง พลเมืองดีมศี ีลธรรม
ตำมคำพ่อสอน” และมอบป้ายประกาศเกียรติคุณโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ ๒)
เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑
โดย * นำยแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
ผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อการศึกษาและเยาวชน “ร่วมกันป้องกันแก้ไขได้ ไปพร้อมกับการศึกษา”
โดย ดร.นพ.บัณฑิตย์ ศรไพศาล (รองผู้จัดการสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)
ประชุมปฏิบัติการ
คำพ่อสอน “...ให้ครูรักเด็ก ให้เด็กรักครู...” เริ่มต้นที.่ ..................
โดย รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมำตยกุล (อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาเอกคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ก่อตั้งและผู้อานวยการโรงเรียนอมาตยกุล)
รับประทานอาหาร
คำพ่อสอน “...ให้ครูรักเด็ก ให้เด็กรักครู...” เริ่มต้นที.่ ..................
โดย รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมำตยกุล (ต่อ) สรุปการเรียนรู้
เดินไปกราบพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

วันอำทิตย์ที่ ๗ มกรำคม ๒๕๖๑
๘.๓๐ - ๘.๕๐ น.
ปณิธานนี้มลิ ืมเลือน “...ให้ครูรักเด็ก ให้เด็กรักครู...” โดย ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ (เลขาธิการคุรุสภา)
๘.๕๐ - ๙.๐๐ น.
เตรียมความพร้อม /กระบวนการทาแผนขับเคลื่อนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้าบุหรี่ ระดับชาติ
ด้วยโรงเรียนคาพ่อสอน สืบทอดพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๑” โดยอาจารย์สุรพล ธรรมร่มดี (สถาบันอาศรมศิลป์)และเครือข่ายครูโรงเรียนคาพ่อสอน
๙.๐๐ - ๙.๑๐ น.
ทาความรู้จัก
๙.๑๐ - ๙.๒๕ น.
ปณิธานของ “โรงเรียนคาพ่อสอน” (เครือข่ายครูโรงเรียนคาพ่อสอน)
๙.๒๐ - ๑๒.๐๐ น.
- ประชุมปฏิบัติการ“โรงเรียนคาพ่อสอน” ช่วยป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ในนักเรียน ครอบครัว
ชุมชนได้อย่างไร บทเรียนจาก เครือข่ายโรงเรียนคาพ่อ (แบ่งกลุม่ ย่อย)
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหาร
๑๓.๐๐ - ๑๓.๑๐ น. เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนรู้
๑๓.๑๐ - ๑๔.๓๐ น. รวมพลังทาแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้าบุหรี่ ระดับชาติ ด้วยคาพ่อสอน” ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. นาเสนอแผนฯ ในกลุ่มย่อย
๑๕.๓๐ - ๑๕.๔๕ น. พัก
๑๕.๔๕ - ๑๖.๓๐ น. สรุปรวมแผนปฏิบัติการฯ เพื่อเตรียมแถลงข่าววันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
๑๖.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ร่วมตั้งจิตน้อมนาคาพ่อสอนสู่ภาคปฏิบัติเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ อบายมุขให้บ้านเมือง
๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ซ้อมพิธีรับโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ ๗) โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ ๒
เนื่องในวันครูแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
หน้าที่ ๑/๒

วันจันทร์ที่ ๘ มกรำคม
๗.๐๐ - ๗.๓๐ น.
๗.๓๐ - ๘.๐๐ น.
๘.๐๐ - ๘.๕๐ น.

๘.๕๐ - ๙.๑๐ น.
๙.๑๐ – ๙.๕๐ น.
๙.๕๐ - ๑๐.๐๐ น.
๑๐.๒๐ - ๑๐.๔๐ น.

๑๐.๓๐.-๑๐.๔๐ น.
๑๐.๔๕-๑๑.๑๐ น.
๑๑.๑๐-๑๑.๑๕ น.
๑๑.๑๕- ๑๒.๓๐ น.

๑๒.๓๐ - ๑๒.๔๐ น.
๑๒.๔๐ น.

หมายเหตุ

๒๕๖๑
ลงทะเบียน
ธรรมะสาหรับครูดีไม่มีอบายมุข/ ใส่บาตรสร้างนิสัยการแบ่งปัน
“ครูดีไม่มีอบำยมุข กับกำรศึกษำไทย จะป้องกันแก้ไขปัญหำเหล้ำ บุหรี่ให้ประเทศชำติได้อย่ำงไร ”
ผู้ร่วมสะท้อนทำงออก
ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข (รองผู้อานวยการสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา)
นายปัญญา ปุฬิเวคินทร์ (ผู้อานวยการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติและครูดีไม่มีอบายมุขของแผ่นดินรุ่นที่ ๕)
เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี (ผู้อานวยการสานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า)
* นายเดชา ศิริภัทร (ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ /ครูดีไม่มีอบายมุขของแผ่นดินรุ่นที่ ๖)
ดาเนินรายการโดยนายธีระ วัชรปราณี (ผูจ้ ัดการสานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า)
ฉันจะป้องกันแก้ไขปัญหำเหล้ำ บุหรี่ให้ประเทศชำติได้อย่ำงไร โดยตัวแทนครูดไี ม่มีอบายมุข รุน่ ที่ ๗ (๔ ภาค)
บทเพลงจากครูดีไม่มีอบายมุขของแผ่นดิน (เนื่องในวันครูแห่งชาติ ๒๕๕๘) ด้านสุนทรียศิลป์ อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
และศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙
ฉันจะป้องกันแก้ไขปัญหำเหล้ำ บุหรี่ให้ประเทศชำติได้อย่ำงไร โดยตัวแทน“โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑
แถลงการณ์ รวมพลังขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ระดับชาติ ผ่านโรงเรียนคาพ่อสอน
สืบทอดพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
โดย *นายบุญรักษ์ ยอดเพชร (เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน) / เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข
เครือข่ายโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข / เภสัชกร สงกรานต์ ภาคโชคดี (ผู้อานวยการสานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า)
และเครือข่ายเยาวชนโรงเรียนคาพ่อสอน ต่อนายบุญรักษ์ ยอดเพชร
ผู้แทนครูดีไม่มีอบายมุขรุ่นที่ ๖ กล่าวรายงานความเป็นมาโครงการครูดีไม่มีอบายมุข
ต่อ เลขาธิการคณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประธานพิธี ฯ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร (เลขาธิการคณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน)
กล่าวให้กาลังใจ และให้โอวาท “ ทำไมครูดีต้องไม่มีอบำยมุข” แก่ผู้รับโล่ครูดีไม่มีอบายมุข และโรงเรียนดี
ไม่มีอบายมุข ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
ประธานครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ ๗ นาผู้รับโล่ฯ ตัง้ สัจจะอธิษฐานกล่าวปฏิญาณตน เป็นครูดีไม่มีอบายมุข
และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุขเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ ๙ เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ อบายมุขให้ประเทศชาติ
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจาปีพทุ ธศักราช ๒๕๖๑
๑. ครูดีไม่มีอบายมุขของแผ่นดิน (นายเดชา ศิริภัทร / ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ)
๒. ครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ ๗
๓. โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ ๒
โดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร (เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน )
ร้องเพลงความฝันอันสูงสุด และเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกัน /ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
รับข้าวกล่อง เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพเพื่อสำนต่องำนของ........พ่อ
----------------------------------------------------------------------------------กาหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม
*อยู่ระหว่างการประสานงาน

หน้าที่ ๒/๒

