
 

 

 

สคล๐๐๑./๕๘ 

                   5  มกราคม    ๒๕๕๘ 

เรื่อง ขอเชิญรับโล่ครูดีไม่มีอบายมุขประจ าปี ๒๕๕๘ (รุ่นที่ ๔) 

เรียน ..................................................................... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ก าหนดการ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ครูดีไม่มีอบายมุขประจ าปี ๒๕๕๘ (รุ่นที่ ๔) 

  ๒. แบบตอบรับ 

  ด้วยส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) คุรุสภา และเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข  ได้ด าเนินการคัดเลือกเพ่ือยกย่องบุคลากรทางการศึกษาที่ด าเนิน
ชีวิตโดยปราศจากอบายมุข ๖ สมกับเป็นแม่พิมพ์ของชาติ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน ชุมชน   และปลูกฝัง
นักเรียนให้มีภูมิคุ้มกันจากอบายมุขเพ่ือเติบโตเป็นพลเมืองดีด้วยเช่นกัน  

  ดังนั้นส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และภาคีเครือข่ายจึงขอเชิญบุคลากรที่ได้รับการ
คัดเลือกเป็นครูดีไม่มีอบายมุขที่ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจ าปี ๒๕๕๘ (รุ่น ๔)  
ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับโล่ประกาศเกียรติคุณครูดี
ไม่มีอบายมุข ในวันที่ ๑๐-๑๒  มกราคม  ๒๕๕๘ ณ วีเทรน อินเตอร์เนชันแนล และหอประชุมใหญ่คุรุสภา  
(ตามก าหนดการที่แนบมา) โดยเข้าพัก และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่วีเทรนอินเตอร์เนชันแนล รับโล่
ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุขประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ (รุ่น๔) ที่หอประชุมใหญ่คุรุสภา โดยส านักงาน
เครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) จะดูแลค่าอาหารและค่าที่พัก โดยการแต่งกายวันที่ ๑๐-๑๑ มกราคม เป็นกางเกง
เหมาะกับการเคลื่อนไหว ส่วนวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘  เป็นเครื่องแบบข้าราชการ(สีกากี)  ทั้งนี้ขอให้บุคลากรที่
เข้ารับการคัดเลือกที่ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ส่งแบบตอบรับมาที่อีเมล sakol_kkk@hotmail.com 
ภายในวันที่ ๘  มกราคม  ๒๕๕๘ 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณา 

              ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (เภสัชกรสงกรานต์  ภาคโชคดี) 

      ผู้อ านวยการส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) 

 

ติดต่อสอบถามที่นายสกล  บุญมา  ๐๙๔-๔๙๐๖๕๔๕   

 น.ส.สกุณตลา   ซอยรัมย์   ๐๘๙-๐๖๘ ๘๔๗๖  

 

 



 

  

ค ำพ่อสอน 

 
 

 “ ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ท่ีควรจะห่วง หันไปห่วงอ านาจ ห่วงต าแหน่ง ห่วงสิทธิ์  
และห่วงรายได้กันมากเข้า ๆ แล้ว จะเอาจิตเอาใจท่ีไหน มาห่วงความรู้ ความดี ความเจริญของเด็ก 
ความห่วงในสิ่งเหล่านั้น ก็จะค่อย ๆ บ่ันทอนท าลายความเป็นครูไปจนหมดสิ้น จะไม่มีอะไรเหลือไว้ 
พอท่ีตัวเองจะภาคภูมิใจ หรือผูกใจใครไว้ได้ ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่ให้เป็นท่ีเคารพบูชา 
อีกต่อไป ” 
                           พระราชด ารสัแก่ครูอาวุโส ในโอกาสเขา้เฝ้าฯ วันเสาร์ ที่ ๒๑ ตลุาคม ๒๕๒๑ 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบตอบรับเข้ำร่วมรับโล่ประกำศเกียรติคุณ  

                     ครูดีไมม่ีอบำยมุขประจ ำปี พุทธศักรำช ๒๕๕๘ (รุ่นที่๔) 

 วันที่ ๑๐-๑๒ มกรำคม  ๒๕๕๘ ณ วีเทรนอินเตอร์เนชันแนล และหอประชุมใหญ่คุรุสภำ  
ชื่อ-สกุล.................................................................................................ชื่ อเล่น...................อายุ........ปี 

ต าแหน่ง....................................................................................อายุการท างาน...................... ...........ปี 

ข้อดีของตัวเอง.............................................................. ....................................................................... 

โทรศัพท์..........................................................แฟ็กซ์..........................อีเมล์..................... .................... 

ที่อยู่สถานที่ท างาน..............................................................................................................................  

............................................................................................................................. ............................. 

.............................................รหัสไปรษณีย์.........................สงักัด........................................................  

(   ) สามารถเข้าร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ 

      และจะเข้าพักวันที่.............................................เวลา(โดยประมาณ)................................................  

(   ) ไม่สามารถมารับได้ โดยขอให้จัดส่งไปที่.................................................................................. ........ 

....................................................................................................................................... ................... 

............................................................................................................... ........................................... 
 
***กรุณำ ส่งแบบตอบรับมาที่อีเมล sakol_kkk@hotmail.com  ภายในวันที่ ๘  มกราคม  ๒๕๕๘ 

 

     

“ครูดีไม่มีอบำยมุข  ครูดีที่โลกต้องกำร” 

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            

       
    ก ำหนดกำรมอบโล่ประกำศเกียรติคุณ ครูดีไม่มีอบำยมุข(รุ่นที่ ๔) ประจ ำปีพุทธศักรำช ๒๕๕๘ 

                                   ๑๐-๑๒ มกรำคม  ๒๕๕๘  ณ วีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนล และหอประชุมใหญ่คุรุสภำ 
 

เสำร์ที่ ๑๐ มกรำคม   ๒๕๕๘ 

๙.๐๐-๙.๓๐น.  ลงทะเบียน 

๙.๓๐-๙.๕๐น.  กิจกรรมเราทัง้ผองพี่น้องกนั 

๙.๕๐-๑๐.๒๐น.  กลา่วต้อนรับ และปาฐกถาพเิศษ “ครูดีไมม่ีอบายมขุคือครูที่โลกต้องการ”  
 โดย เภสชักรสงกรานต์  ภาคโชคดี ผู้อ านวยการส านกังานเครือขา่ยองค์กรงดเหล้า(สคล.) 

๑๐.๒๐-๑๐.๑๕น.  ชมหนงัสัน้ผลงานเยาวชน  
๑๐.๑๕-๑๒.๐๐น.  เรียนรู้ร่วมกนั “ท าไมโลกถงึต้องการครูดีไมม่ีอบายมขุ” 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐น.  รับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนั 
๑๓.๐๐-๑๓.๒๐น.  ผอ่นพกัตระหนกัรู้ 
๑๓.๒๐-๑๕.๐๐น.  แบง่ปันประสบการณ์ “ครูดีไมม่ีอบายมขุ” 
๑๕.๐๐-๑๖.๐๐น.  เรียนรู้ปัญหาเหล้า บหุร่ี อบายมขุ ผา่นอริยสจัสี่ 
๑๖.๐๐-๑๗.๐๐น.  สะท้อนการเรียนรู้ 
๑๗.๐๐-๑๘.๐๐น.  รับประทานอาหารเย็นร่วมกนั   
๑๙.๐๐-๒๑.๐๐น.  สายธารชีวิต 

๒๑.๐๐น.  เข้านอน 
  

อำทติย์ที่ ๑๑ มกรำคม   ๒๕๕๘ 
๖.๐๐-๘.๐๐น.  ธรรมะรับอรุณ ใสบ่าตรร่วมกนั 

๘.๐๐-๙.๐๐น.  รับประทานอาหารเช้า  

๙.๐๐-๙.๑๐น.  วีทีอาร์อานิสงส์ของการกินมงัสวรัิติ (งานนีเ้ลีย้งอาหารมงัสวิรัติ)  
๙.๑๐-๙.๓๐น.  ท าไมครูดีจงึต้องไมม่ีอบายมขุ (ดร.บรรเจอดพร  สูแ่สนสขุ/รองผอ.ส านกัพฒันานวตักรรม 

   การจดัการศกึษา) 
๙.๑๐-๑๒.๐๐น.  งาน พลงักลุม่ และความสขุ  กบัครูดีไมม่ีอบายมขุ 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐น.  รับประทานอาหาร 
๑๓.๐๐-๑๓.๓๐น.  ผอ่นพกัตระหนกัรู้ 
๑๓.๓๐-๑๖.๐๐น.  งาน พลงักลุม่ และความสขุ กบัการสร้างเครือขา่ยครูดีไมม่ีอบายมขุ 

๑๖.๐๐-๑๗.๐๐น.  เตรียมความพร้อมพิธีรับโลค่รูดีไมม่ีอบายมขุ ประจ าปีพทุธศกัราช ๒๕๕๘ 

๑๗.๐๐-๑๘.๐๐น.  รับประทานอาหาร /พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

วันจนัทร์ที่ ๑๒ มกรำคม ๒๕๕๘ 

๕.๓๐-๗.๓๐น.  ออกเดินทางไปครุุสภา 

๘.๐๐-๘.๓๐น.  ลงทะเบียน 

๘.๓๐-๘.๕๐น.  จากใจครูดีไมม่ีอบายมขุรุ่น ๔ (ตวัแทน สะท้อนชีวิต ความรู้สกึที่ได้เลอืกเป็นครูดีไมม่ีอบายมขุ) 
๘.๕๐-๙.๑๐  ก าลงัใจจากชาว ส านกัพฒันานวตักรรมการจดัการศกึษา  
   (ดร.บรรเจอดพร สูแ่สนสขุ  รองผอ.สนก.)  แดค่รูดีไมม่ีอบายมขุ 
๙.๑๐-๙.๓๐น.  ท าไมครูดีต้องไมม่ีอบายมขุ โดย *ดร.อ านาจ  สนุทรธรรม   (เลขาธิการครุุสภา) 
๙.๓๐-๑๐.๑๐น.  “จอมยทุธขลุย่”  คยุกบัครูด้วยเสยีงเพลง    อาจารย์ธนิสร์  ศรีกลิน่ดี  ครูดีไมม่ีอบายมขุ  
   (ด้านดนตรี)  
๙.๑๐-๑๐.๒๐  เสวนา “เป็นครูด้วยหวัใจ”โดย  ศ.ระพี  สำคริก  กบั   หมอเขียว  (ใจเพชร  กล้ำจน)
   ประธำนเครือข่ำยแพทย์วิถธีรรมแห่งประเทศไทยด้วยปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง) 

ด าเนินรายการโดย ดร.บรรเจอดพร  สูแ่สนสขุ (รองผู้อ านวยการส านกัพฒันานวตักรรม 

การจดัการศกึษา 

๑๐.๒๐-๑๐.๓๐น.  มอบประกาศเกียรติคณุ ครูดีไมม่อีบายมขุของแผน่ดิน ด้านสาธารณสขุ  
   แด ่หมอเขียว (ใจเพชร  กล้าจน) 
๑๐.๓๐-๑๐.๔๐น.  กลา่วรายงาน ความเป็นมาโครงการครูดีไมม่ีอบายมขุ โดยตวัแทนครูดีไมม่ีอบายมขุ รุ่นท่ี๒ 

๑๐.๔๐-๑๑.๑๐น.  ประธานกลา่วให้ก าลงัใจ และให้โอวาทท าไมครูดีต้องไมม่ีอบายมขุ 
๑๑.๑๐-๑๑.๑๕น.  พระสงฆ์น าตัง้สจัจะอธิษฐานกลา่วปฏิญาณตนครูดีไมม่ีอบายมขุ 
๑๑.๑๕-๑๒.๓๐น.  พิธีมอบโลป่ระกาศเกียรตคิณุครูดีไมม่ีอบายมขุ   ประจ าปีพทุธศกัราช ๒๕๕๘   
   จาก นายกมล  รอดคล้าย (เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน)  ถา่ยรูปร่วมกนั 

 
 
 

หมำยเหตุ   ก าหนดการอาจมกีารปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม   

* อยูร่ะหวา่งการประสาน        
 



 

 

บริษัท วีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์ จ ากัด เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
501/1 ซอยเดชะตุงคะ 1 ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม 10210  

โทร 02-9678550-2 แฟกซ์ 02-9292300 
 
 

 


