
กำหนดจัดงานวันคร ู ครั้งท่ี ๖๒ พ.ศ.๒๕๖๑ 
วันอังคารท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ 

ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนครินทร ์กาญจนบุรี 
................................... 

เวลา ๐๖.๓๐ น. 
     - คณะครู ผู้บริหารการศึกษา ผู้บรหิาร-สถานศึกษาบุคลากรทาง   
       การศึกษา  ข้าราชการและประชาชน ท าบุญตักบาตร ณ วัด 
       ใกล้บ้านของแต่ละชุมชน 
เวลา ๐๗.๓๐ น. 
     - รับรายงานตัวผู้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหาร 
       สถานศึกษา ครูดีเด่น และผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ หอประชุม 
       โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
เวลา ๐๘.๔๕ น. 
     - พระสงฆ์ จ านวน ๙ รูป มาถึงบริเวณพิธี (ดนตรีไทยบรรเลงเพลง) 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 
     - ผู้ว่าราชการจงัหวัดกาญจนบุรี (นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสด์ิ)  
       ประธานในพิธี มาถึงบริเวณพิธี ดนตรีไทยบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ 
     - ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี(นายอนันต์ กัลปะ) ครู บุคลากร 
       ทางการศึกษาทุกคนให้การต้อนรับท่านประธานและคณะ 
     - ข้าราชการบ านาญ (นายสวัสด์ิ  โตแก้ว)  กล่าวน าแสดงตนเป็น 
       พุทธมามกะ และอาราธนาศีล 
     - ประธานสงฆ์ใหศ้ีลและพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  
     - ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี(นายจีระเกียรติ  ภูมิสวัสด์ิ )  
       ประธานในพิธี จุดเทียนชัยบูชาครู  
     - ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  (นายอนันต์ กัลปะ)  อ่านสาร 
       ประธานกรรมการคุรุสภา 
     - ครูอาวุโสนอกประจ าการ (นายบุญส่ง ล้อประกานต์สิทธ์ิ)  กล่าว 
       น าสวดค าฉันท์ ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และเชิญชวน  
       ผู้เข้าร่วมชุมนุม ยืนสงบน่ิง ๑ นาที เพ่ือระลึกถึงพระคุณ 
       บูรพาจารย์ 

      - ครูอาวุโสในประจ าการ (อาจารย์จักรกฤษณ์ โพธ์ิแพงพุ่ม)   น าผู ้
      เข้าร่วมชุมนุมกล่าวค าปฏิญาณตนเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 
        พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาล 
        ที่ ๑๐   (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)  คณะครู      
        ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  
      - จบค าปฏิญาณพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา 
      - ผู้มีเกียรติ ๙ ท่าน ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา  
        พิธีกรกล่าวน ากราบลาพระสงฆ์ 
เวลา ๐๙.๔๕ น.  
     - พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร 
        เทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทง   
        ดอกไม ้และถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์ 
        พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาล 
        ที่ ๑๐     
     -  ประธานในพิธีกล่าวค าปราศรัย บรรยายพิเศษและมอบของ 
        ที่ระลึกแก่ครูอาวุโสนอกประจ าการ ครูอาวุโสในประจ าการ   
        มอบเกียรติบัตร แก่ ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
        ระดับประเทศ     
     - ประธานกล่าวให้โอวาท 
     - ประธานในพิธีร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับคณะกรรมการด าเนินงาน  
       ครูและผู้บริหารสถานศึกษา 
     - ประธานในพิธีเดินทางกลับ 
หมายเหตุ :  การแต่งกายชุดผ้าไทย-ชุดสุภาพ  
          

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน 

            ๑.  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
            ๒.  มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม 
            ๓.  มีงานท า – มีอาชีพ 
            ๔.  เป็นพลเมืองดี 
  

 วันครู 
  อังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 

                           พระราชดำรัส 
                       ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรห่วง 
                   หันไปห่วงอ านาจ ห่วงต าแหน่ง ห่วงสทิธิ ์
                         และห่วงรายได้กันมากๆเข้า 
                     แล้วจะเอาจิตใจที่ไหนมาห่วงความรู้ 
                         ความดี ความเจริญของเด็ก 
                  ความห่วงใยในสิ่งเหล่าน้ันก็จะค่อยๆบั่นทอน 
              ท าลายความเป็นครูไปจนหมดสิ้น จะไม่มีอะไรดีเหลือไว้ 
                   พอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจหรือผูกใจใครไว้ได้ 
                        ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่  
                          ให้เป็นที่เคารพบูชาอีกต่อไป 

 



ประวัติวันครู 
                 วันครูได้จัดให้มีข้ึนเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.๒๕๐๐  หลังจาก
พระราชบัญญัติครูประกาศใช้ ๑๒ ปี  สถานที่จัดงานวันครูครั้งแรก 
ของจังหวัดพระนครและธนบุรี คือ กรีฑาสถานแห่งชาติ จุดเริ่มต้นของ
การมีวันครู มาจากการปรารภและการเรียกร้องของครูจ านวนมาก  ซึ่ง
มีทั้งปรากฏในหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนอื่น ๆ หลายด้านหลายทาง  
ความเห็นของครูที่แสดงออกมาน้ันพยายามที่จะชี้ให้เห็น ความส าคัญ
ของครู และอาชีพครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละประกอบคุณงามความดี 
เพ่ือประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอันมากจึงควรที่จะมี วัน    
แห่งการร าลึกถึงความส าคัญของครู  เปิดโอกาสให้ครูทั้งหลายได้
พักผ่อน ได้บ าเพ็ญกุศลและตลอดจนด ารงกิจกรรมอื่น ๆ เพ่ือประโยชน์
ของครู  และการศึกษาของชาติตามสมควร จากความต้องการและการ
เรียกร้องของครูดังกล่าว จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการอ านวยการคุรุสภากิตติมศักด์ิ  ได้น าไปเสนอในที่
ประชุมผู้แทนคณะครูทั่วประเทศ  ในคราวประชุมสามัญคุรุสภา เมื่อ
เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๙ ที่ประชุมสามัญของคุรุสภา มีมติเห็นชอบ
และให้เสนอคณะกรรมการอ านวยการคุรุสภาพิจารณาเพ่ือก าหนดให้มี
วันครูข้ึน  โดยก าหนดความมุ่งหมายไว้  เพ่ือประกอบพิธีระลึกถึงคุณ
บูรพาจารย์เพ่ือส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูกับประชาชน    ส่วน
ก าหนดวันเห็นควรก าหนด  วันที่ ๑๖ มกราคม ซึ่งเป็นวันประกาศ
พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นวันครู
คณะกรรมการอ านวยการคุรุสภา ในการประชุมเมื่อ  วันที่  ๑๒ 
กันยายน พ.ศ.๒๔๙๙ ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว ได้มีมติแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการข้ึนเพ่ือศึกษารายละเอียด คณะอนุกรรมการฯ 
พิจารณาแล้วเห็นว่า  กิจกรรมในงานวันครูควรมีการท าบุญตักบาตรใน
ตอนเช้า ในตอนบ่ายเป็นพิธีระลึกพระคุณบูรพาจารย์ และปฏิญาณตน 
นอกจากน้ันให้มีกิจกรรมพิเศษ   เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี ระหว่างผู้
ประกอบวิชาครูด้วยกันและระหว่างครูกับประชาชน 
 

 

คำปฏิญาณตน 
     ค าปฏญิาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

      เน่ืองในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๒  พ.ศ.๒๕๖๑ 
          ต่อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐  
              *********************  

    (ครูอาวุโสในประจ าการ อาจารย์จักรกฤษณ์ โพธ์ิแพงพุ่ม กล่าว) 
  ข้าพระพุทธเจ้า/...../ผู้แทนครู/ และบุคลากรทางการศกึษา/ 

    ทั่วประเทศ และผู้บริหารทุกคน/ที่มาร่วมชุมนุมอยู่ /ณ ท่ีแห่งน้ี/ 
   ขอน้อมจิตอธิษฐาน / ถวายสัตย์ปฏิญาณ ว่า /  
     (ทุกคนกล่าวตามครูอาวุโสในประจ าการ) 
     ข้อ ๑ ข้าพระพุทธเจ้า /จักบ าเพ็ญตน/ต้ังมั่นอยู่ในคุณธรรม 
            ความดี/ ให้สมกับได้ชื่อว่า “คร”ู   
     ข้อ ๒ ข้าพระพุทธเจ้า/จักอุทิศตน/ต้ังใจสั่งสอน/และอบรม 
          ศิษย์/ให้เป็นพลเมืองดี/เพ่ือเป็นพลังพัฒนาประเทศชาติ   
     ข้อ ๓ ข้าพระพุทธเจ้า/จักรักษาเกียรติยศชื่อเสียง/ของคณะคร ู
          /บ าเพ็ญตนเป็นแบบอย่างที่ดี/และเป็นประโยชน์แก่สังคม 
         ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม /ขอเดชะ   
                    
 

ค าขวัญวันครู  
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบค าขวัญวันครู ๒๕๖๑ 

"ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา" 
 

                   

 
 
 
 
 

คำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย ์
      ผู้น ากล่าว (นายบุญส่ง ล้อประกานต์สิทธิ์) 

                    (สวดน า) ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตฺตรานุสาสกา  
      ครูทุกคน 
            ข้าขอประนมกระพุ่ม          อภิวาทนาการ 
กราบคุณอดุลครุุประทาน      หิตเทิดทวีสรร 
สิ่งสมอุดมคติประพฤติ      นรยึดประครองธรรม ์
ครูชี้วิถีทุษอนันต์            อนุศาสน์ประภาษสอน 
ให้เรืองและเปรื่องปริวิชา     นะตระการสถาพร 
ท่านแจ้งแสดงนิติบวร      ดนุยลยุบลสาร 
โอบเอื้อและเจือคุณวิจิ      ทะนุศิษย์นิรันดร์กาล 
ไป่เปื่อก็เพ่ือดรุณชาญ      ลุฉลาดประสาทสรรพ์ 
บาปบุญก็สุนทรแถลง      ธุระแจงประจักษ์ครัน 
เพ่ือศิษย์สฤษฎ์คติจรลั     มนเทิดผดุงธรรม 
ปวงข้าประดานิกรศิษย์   (ษ)ยะคิดระลึกค า 
ด้วยสัตย์สะพัดกมลน า      อนุสรณ์เผดียงคุณ 
โปรดอวยพรสุพิธพรอเนก   อดิเรกเพราะแรงบุญ 
ส่งเสริมเฉลิมพหุลสุน-     ทรศิษย์เสมอเทอญฯ 
ปัญญาวุฒิกเร  เต  เต  ทินฺโนวาเท  นะมา  มิหัง  
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