นโยบายการยกยองใหรางวัลครูผมู ผี ลงานดีเดน
บทนํา
การยกยองใหรางวัลครูเปนการใหกําลังใจและสรางพลัง
ใหครู เพื่อทําหนาที่พัฒนาเยาวชนและพัฒนาชาติ ซึง่ เปนคุณลักษณะอยางหนึ่งของสังคมไทย ดังพระราชดํารัสของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เมื่อ 19 ธันวาคม
2531 ความวา
“ไทยเรายกยองครูมาก สงเคราะหครูเขาใน
บุพการีรองจากบิดามารดา ไมวาผูใด แมมี
ยศศักดิม์ อี ํานาจเพียงใด ก็ยงั ยําเกรงเชื่อฟงครู
ไมลบหลู ไมลืมครู เพราะเราถือวา ครูเปน
ผูปลู กฝงทั้งด านความรูและความดีใหแกเรา
เปนผูป น เราใหเปนคนดีมปี ระโยชน………....”
เป น ที่ ย อมรั บกันทั่วไปว าครู เปนบุ คคลสําคัญของชาติ
ครูเปนผูส รางสรรคบนั ดาลอนาคตของชาติบา นเมือง ครูเปนเมล็ด
พันธุแ หงความดี ครูมหี นาทีส่ าคั
ํ ญคือ การพัฒนาคน
ยก
ระดับคุณภาพของคน ยกระดับวิญญาณของมนุษย นัน่ คือ ครู
เปนผูสรางที่ยิ่งใหญ สรางคนดี คนเกงและคนกลาใหแผนดิน
ดวยบทบาทและความสําคัญของครู อีกทัง้ มีการยกยอง
ใหรางวัลครู มีการดําเนินการสืบตอมาจนเปนคุณลักษณะอยาง
หนึ่งของสังคมไทย ดังนัน้ ในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ
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พ.ศ. 2542 จึงกําหนดใหมรี างวัลเชิดชูเกียรติครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษาผูม ผี ลงานดีเดน (มาตรา 55 วรรคสอง)
เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
ดังกลาว จึงเห็นสมควรใหมีการพัฒนานโยบายเกี่ยวกับการยกยอง
ใหรางวัลครูผูมีผลงานดีเดน โดยการพัฒนาองคความรูแ ละสราง
ยุทธศาสตรการดําเนินงานจากการศึกษา รวบรวม ขอคิดและ
ประสบการณท่ีเกี่ยวของทัง้ รูปแบบและวิธกี ารยกยองใหรางวัลครู
และบุคลากรวิชาชีพอืน่ ทัง้ ในประเทศและตางประเทศ ในรายงาน
ฉบับนี้ จะเปนการพัฒนานโยบายเรือ่ งการยกยองครูผมู ผี ลงานดี
เดนเทานัน้ ทัง้ นีย้ งั ไมครอบคลุม คณาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษา ดังทีร่ ะบุไวในมาตรา 55 วรรคสอง
ในการดําเนินงานพัฒนานโยบายครัง้ นี้ ประกอบดวยการ
วิจยั เอกสาร ประชาพิจารณฟงความคิดเห็น และนําเสนอ
นโยบายเพือ่ พิจารณา ดังแสดงในแผนภูมิตอไปนี้
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การยกยองใหรางวัล
ครูของตางประเทศ

การยกยองใหรางวัล
ครูของประเทศไทย

การยกยองใหรางวัล
ในวงวิชาชีพอื่นของ
ประเทศไทย

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
การยกยองครูที่มีผลงานดีเดน

ประชาพิจารณ
5 ภูมิภาค

นําเสนอ กกศ. และคณะ
กรรมการปฏิรปการศึกษา

รูปที่ 1การพัฒนานโยบายการยกยองใหรางวัลครูผมู ผี ลงานดีเดน
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รูปแบบและวิธีการยกยองครูของตางประเทศ
1. ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด
ในประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด
มีแนวความคิดวาการยกยองใหรางวัลครู
ผูมีผลงานดีเดนเปนการสงเสริมใหครูสรางสรรคงานเพื่อพัฒนาประเทศตอไป อีกทัง้ เปนแนวทางในการยก
ระดับวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูง และเปนการจูงใจใหเยาวชนที่ดีและเกงเขาสูวิชาชีพครู ดังนัน้ มูลนิธิ
รางวัลความเปนเลิศทางการสอนระดับชาติจงึ มอบรางวัลใหครู 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 ครูประถม
ศึกษา และครูมัธยมศึกษาตอนตน และประเภทที่ 2 ครูมธั ยมศึกษาตอนปลาย โดยให
ผูป กครองและ
นักเรียนรวมกันเสนอชือ่ ครูผมู ผี ลงานดีเดนสมควรไดรบั รางวัลความเปนเลิศทางการสอนระดับชาติ
ในการยกยองใหรางวัลครูผมู ผี ลงานดีเดนแบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้
ระดับบุคคล มูลนิธจิ ะมอบประกาศนียบัตรใหครูทกุ คนทีไ่ ดรบั การเสนอชือ่ และรวมกระบวนการ
พิจารณาใหรางวัล
ระดับเขต มูลนิธจิ ะแตงตัง้ คณะกรรมการขึน้ คัดเลือกครูประเภทละ 10 คน รวม 20 คน ครูทง้ั 20
คน จะไดรบั มอบโลประกาศเกียรติคณ
ุ และโรงเรียนตนสังกัดของครูจะไดรบั รางวัลดวย มูลนิธิจัดพิธีมอบโล
และรางวัลในงานเลี้ยงอาหารกลางวัน
ระดับชาติ คณะกรรมการคัดเลือกจะใหครูทไ่ี ดรบั รางวัลระดับเขตทัง้ 20 คน เสนอเอกสารการเรียน
การสอนและ นําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนตอคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูไว
ประเภทละ 3 คน รวม 6 คน ครูทง้ั 6 คนจะไดรบั ถวยรางวัลในฐานะผูส อนดีเดนระดับชาติ
นอกจากนี้มูลนิธิยังจัดเงินรางวัล เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู โดยใหครูทง้ั 6 คน ทีไ่ ดรบั ถวยรางวัลผูส อน
ดีเดนระดับชาติ
นําเสนอโครงการพัฒนาวิชาชีพครู คณะกรรมการจะพิจารณา คัดเลือกครูประเภท
ละ 1 คน ใหรางวัลพัฒนาวิชาชีพครูเปนเงินรางวัล 5,000 ดอลลาร พรอมทั้งมอบเงินรางวัล 2,000 ดอลลาร
ใหโรงเรียนตนสังกัดของครู เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูในโรงเรียนดวย
2. ประเทศฮองกง
รัฐบาลประเทศฮองกงไดจดั ตัง้ กองทุนคุณภาพการศึกษา และนําเงินจากกองทุนนีม้ าให รางวัล
ความเปนเลิศของครูโดยมุงหวังที่จะสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมความมีคุณภาพทาง
การศึกษาเกิดขึน้ ใน
ประเทศฮองกง
ครูใหญ เพือ่ นครู นักเรียน และผูป กครองเปนผูม สี ทิ ธิเสนอชือ่ ครูผมู ผี ลงานดีเดน เพือ่ รับรางวัล
ความเปนเลิศของครู รางวัลนีน้ อกจากจะมอบใหครูผมู ผี ลงานดีเดนแลวยังมอบใหแกครูใหญ ผูม ผี ลงานดี
เดน และโรงเรียนดีเดนดวย
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กองทุนคุณภาพการศึกษาจะพิจารณามอบรางวัลความเปนเลิศใหแกครูผมู ผี ลงานดีเดน ประมาณ
ปละ 10 คน อีกทัง้ มีรางวัลความเปนเลิศดีเดนเฉพาะดานๆ ละ 5 คน ไดแก ดานวิชาชีพ ดานการสอน ดาน
การพัฒนานักเรียน ดานการพัฒนาโรงเรียน และดานการชวยเหลือภาคการศึกษาและชุมชน
คณะกรรมการจะพิจารณามอบประกาศนียบัตรคุณภาพแกครูทกุ คนทีผ่ า นการพิจารณาในรอบแรก
เปนการชืน่ ชมวาเปนครูทม่ี ผี ลงานดี
ครูผมู ผี ลงานดีเดนไดรบั รางวัลความเปนเลิศของครู จะไดรบั ถวยรางวัล ประกาศนียบัตร ทุนศึกษา
อบรมดูงานในวงเงินไมเกิน 25,000 เหรียญฮองกง รางวัลเงินสด 25,000 เหรียญฮองกง และไดสิทธิไป
ศึกษาอบรม 2 สัปดาห โดยไดรบั เงินเดือนเต็ม
สําหรับรางวัลความเปนเลิศของครูเฉพาะดาน ประกอบดวยถวยรางวัล ประกาศนียบัตร ทุนศึกษา
อบรมดูงานไมเกิน 15,000 เหรียญฮองกง และรางวัลเงินสด 15,000 เหรียญฮองกง
ในการพิจารณารางวัลความเปนเลิศของครู จะพิจารณาจากเกณฑ 5 ดาน รวม 1,000 คะแนน สวน
รางวัลความเปนเลิศของครูเฉพาะดานก็พจิ ารณาในแตละดาน โดยเฉพาะเกณฑการประเมินแสดงในรูปที่ 2
ดานวิชาชีพครู (300คะแนน)

ดานการพัฒนานักเรียน
(200 คะแนน)

ดานการชวยเหลือภาคการศึกษา
และชุมชน (100 คะแนน)

ดานการสอน
(300 คะแนน)

ดานการพัฒนานักเรียน
(100 คะแนน)

รูปที่ 2 เกณฑการประเมินในการพิจารณาใหรางวัล
ความเปนเลิศของครู
3. ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประธานาธิบดี บิล คลินตัน เรียกรองใหมกี ารยกยองครูใหเปนครูตน แบบ จํานวน 105,000 คน
ใน 10 ป โดยคาดหวังใหมคี รูตน แบบอยางนอยโรงเรียนละ 1 คน เพื่อทําหนาทีพ่ ฒ
ั นาครูคนอืน่
คณะกรรมการระดับชาติวา ดวยมาตรฐานวิชาชีพครู เปนองคกรอิสระใหแตงตัง้ คณะทํางาน 30
คณะ เพือ่ คัดเลือกครูดเี ดนในแตละวิชา ผูผ า นการพิจารณาจะไดรบั ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูดเี ดนระดับ
ประเทศ
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ในการประเมินเพือ่ คัดเลือกครูดเี ดน ผูส มัครจะตองจัดสงแฟมประวัตผิ ลงานของตนเอง ซึง่ ประกอบ
ดวยวีดทิ ศั นการสอน แผนการสอน ตัวอยางผลงานของนักเรียนทีม่ คี วามเห็นของผูส อน ไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการระดับชาติวา ดวยมาตรฐานวิชาชีพครู และผูส มัครจะตองเขาสอบตอบปญหาตางๆ ในการ
สอน การวิเคราะหผลงานของครู การพัฒนาหลักสูตร กาประเมินผลการเรียนของนักเรียน และการวิเคราะห
สถานการณจาลอง
ํ
ตลอดจน เนือ้ หาวิชาความรูใ นวิชาทีส่ อน ณ ศูนยการประเมิน ซึ่งมีอยูทั่วประเทศ
สําหรับเกณฑการประเมินจะมีเกณฑกลางสําหรับทุกวิชา และเกณฑเฉพาะวิชาที่คณะทํางานจะ
ตองกําหนดเกณฑกลางสําหรับครูในทุกวิชา ประกอบดวยเกณฑ 5 ประการ คือ
1. การอุทศิ ตนเพือ่ นักเรียนและเพือ่ การเรียนรูข อง นักเรียน
2. ความรอบรูใ นเนือ้ หาและเทคนิควิธสี อนในวิชาทีส่ อน
3. ความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนและการติดตามผลการเรียนรูข องนักเรียน
4. การคิดพิจารณาการสอนของตนเองอยางเปนระบบและสามารถเรียนรูจ ากประสบการณของตน
เองได
5. การเปนสมาชิกของชุมชนแหงการเรียนรู
นอกจากนีใ้ นประเทศสหรัฐอเมริกายังมีโครงการเกียรติประวัตคิ รูแหงชาติ และในแตละปในแตละ
รัฐจะมีการยกยองครูใหเปน “ครูแหงป” ดวย
4. ประเทศอังกฤษ
นายโทนี่ แบลร นายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษเรียกรองใหยกอาชีพครูใหเปนอาชีพอันดับ
หนึง่ เพือ่ สรางคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ครูผมู ผี ลงานดีเดนจะตองไดรบั คาตอบแทนสูง และมีแรง
จูงใจทีด่ ดี ว ย นายกรัฐมนตรีองั กฤษมีแผนการนําเงินกองทุน 60 ลานปอนด เพือ่ ใหเปนเงินโบนัสแกครูผมู ผี ล
งานดีเดน อีกทัง้ มีการกําหนดตําแหนงและระดับเงินเดือนใหมใหครูเชีย่ วชาญพิเศษ นอกจากนี้ ยังเปด
โอกาสใหครู ผูม ผี ลงานดีเดนเปนสมาชิกของราชสมาคมวิทยาศาสตรไดดว ย
5. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีผลใชบงั คับตัง้ แตวนั ที่ 1 มกราคม 2537 เปนตนไป
หมวด 7 รางวัล มาตรา 33 กําหนดไววา ครูทป่ี ระสบผลสําเร็จอยางสูงในการใหการศึกษาและการสอน การ
ฝกอบรมบุคลากรครู การวิจยั ทาง วิทยาศาสตร การปฏิรปู การศึกษา การพัฒนาโรงเรียน
การ
บริการสังคม และโครงการโรงเรียน-โรงงาน โรงเรียนตองดําเนินการยกยองและใหรางวัล ในวรรค 2 ระบุวา
ครูผูมีผลงาน
ดีเดนจะไดรบั การยกยองและใหรางวัล โดยสภาแหงรัฐและรัฐบาลทองถิ่นของประชาชน
และกรมทีเ่ กีย่ วของ ในวรรค 3 ระบุวา ครูผมู ผี ลงานดีเลิศจะไดรบั ตําแหนงอันทรงเกียรติตามความเหมาะสม
ตามกฎและระเบียบของรัฐ
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สาธารณรัฐประชาชนจีนพยายามปรับปรุงฐานะของครูใหดขี น้ึ นอกจากการเพิม่ เงินเดือนคารักษา
พยาบาลและบานพักแลว สําหรับครูผมู ผี ลงานดีเดนประจําปจะไดเงินรางวัล 2,000 บาท
6. ESCAP
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชา-ชาติสาหรั
ํ บเอเชียและแปซิฟก (ESCAP) ได
จัดตัง้ รางวัล ESCAP HRD ขึน้ ในป 1990 เพือ่ ยกยองผลงานดีเดนดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยมุง
สนับสนุนใหมกี ารวิจยั และอบรม
เพือ่ พัฒนาทรัพยากรมนุษยอนั เปนพืน้ ฐานในการจัดทํานโยบายของ
ประเทศ
ผูมีสิทธิขอรับรางวัลไดแก องคกร และสถาบันของรัฐบาลและเอกชนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก
รางวัล ESCAP HRD เปนเงิน 30,000 ดอลลารสหรัฐ
การประเมินองคกรหรือสถาบันทีส่ มควรไดรบั เงินรางวัล ESCAP HRD จะพิจารณาจากเกณฑ 5
ประการ คือ ระดับความจริงใจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การตอบสนองความตองการของกลุม เปา
หมาย นวัตกรรมของการแกปญ
 หา ผลกระทบทางบวกทีเ่ กิดขึน้ และเปนกิจกรรมที่มีความยั่งยืน
จากตัวอยางการยกยองและการใหรางวัลครูในตางประเทศพบวาแตละประเทศใหการสงเสริมยก
ยองครูผูมีผลงาน ดีเดนอยางจริงจัง แนวทางการดําเนินการของประเทศตางๆ แตกตางกัน อาทิการ
กําหนดไวในกฎหมายครู เชน จีน การดําเนินงานโดยรัฐบาลในรูปแบบของกองทุน เชน อังกฤษ ฮองกง
ดําเนินการโดยมูลนิธหิ รือหนวยงานอิสระ เชน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด สหรัฐอเมริกา หรือแมแตการดําเนิน
การขององคกรระหวางประเทศ ดังเชน ESCAP ลวนแสดงใหเห็นวา
นานาประเทศใหความสําคัญ
ตอการสงเสริมและยกยองครูทม่ี คี วามสามารถ และมีผลการปฏิบตั งิ านดีเดน เพื่อสรางขวัญและกําลังใจให
ครูผูทุมเทและเสียสละ เปนการสรางแรงจูงใจใหคนดีคนเกงมาเปนครู ซึ่งจะนําไปสูคุณภาพและประสิทธิ
ภาพของการบริการทางการศึกษา เปนทีน่ า สังเกตวาในการยกยองใหรางวัลครูในตางประเทศนิยมใหแนว
คิด “เงินและงาน” กลาวคือเปนการยอมรับและยกยองผลงานและความดีทไ่ี ดสรางสมมาในอดีต และใหเงิน
ทุนเพือ่ ดําเนินงานพัฒนาตนเองและตามโครงการทีเ่ สนอ อีกทัง้ โรงเรียนตนสังกัดของครูทไ่ี ดรบั รางวัลจะได
รับรางวัลดวย อันเปนการแสดงถึงมโนทัศนของความรวมมือระหวางครูและโรงเรียน เพือ่ ความเปนเลิศทาง
การสอน

8

รูปแบบและวิธีการยกยองในวงการวิชาชีพครูอื่นของ
ประเทศไทย
เมื่อพิจารณารูปแบบและวิธีการยกยองในวงการวิชาชีพ
อืน่ ของประเทศไทย กลาวไดวา รูปแบบการยกยองใหรางวัลใน
วงการวิชาชีพอืน่ ของประเทศไทย แบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ
1. รูปแบบการยกยองใหรางวัลสําหรับผลงานและ
ความดีที่สรางสมมาในอดีต
ซึ่งถือเปนแบบอยางใหบุคคลรุนหลังไดปฏิบัติตามแนวคิดสําคัญ
คือ การใหความสําคัญแกการเปน “ผูเสียสละ” ทีพ่ รอมถึงดวย
ความรูค วามสามารถและคุณธรรม จริยธรรม สอดคลองกับสังคม
ไทยดัง้ เดิม สังคมเฝามองและติดตามการเสียสละและผดุงเกียรติ
รวมทั้งการปฏิบัติตามจริยธรรมแหงวิชาชีพแลวสังคมจึงประกาศ
เกียรติคณ
ุ เปนการยกยองและใหสง่ิ ตอบแทนใหภายหลัง เพื่อให
เปนแบบอยางแกผอู น่ื หรือหนวยงานอืน่ ตอไปโดยมิไดมรี ปู ธรรม
การสงเสริมการปฏิบตั หิ รือขยายผลตอไปในอนาคต ตัวอยางเชน
รางวัลแพทยดเี ดนในชนบท รางวัลนักวิทยาศาสตรดเี ดน รางวัล
นักวิจยั ดีเดนแหงชาติ ศิลปนแหงชาติ เปนตน
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2. รูปแบบการยกยองใหรางวัลสําหรับผลงานและ
ความดี ใ นอดี ต แล ว สนั บ สนุ น ให ทําประโยชน ม ากขึ้ น ใน
อนาคต
แนวคิดทีส่ ําคัญ คือ การขยายผล “ความดีทป่ี ระจักษ” ใหเกิดผล
เปนรูปธรรมในอนาคต จึงเกิดแนวคิดการยกยองและใหรางวัลใน
รูปของการยกยองและใหรางวัลสําหรับผลงานและความดีในอดีต
พรอมทั้งใหทรัพยากร เพือ่ ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมในอนาคต
ซึ่ ง ในอารยประเทศได ดาเนิ
ํ นการตามแนวคิดเชนนี้มานานแลว
สําหรับในประเทศไทยมีตัวอยางการดําเนินงานตามแนวคิดนี้ได
แก ราชบัณฑิต และเมธีวิจัยอาวุโสของสํานักงาน
กองทุน
สนับสนุนการวิจยั
สําหรับรายละเอียดของการยกยองใหรางวัลใน
แตละรูปแบบแสดงในรูปที่ 3
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รูปแบบการยกยองในวงการวิชาชีพครู

รางวัลสําหรับผลงาน และความ
ดีทส่ี รางสมมาในอดีต
1) ดานการแพทย
1.1) รางวัลแพทยดีเดนในชนบท
-โลเกียรติยศ
-เงินรางวัล 50,000 บาท
1.2) รางวัลมหิดลทยากร
-โลเกียรติยศ และเกียรติบัตร

1.3) รางวัลมหิดล บี บราวน
-โลเกียรติยศ และเกียรติบัตร
-เงินรางวัล 800,000 บาท

1.4) รางวัลแพทยดีเดน แพทยสภา

รางวัลสําหรับผลงาน และความดี
ในอดีตแลวสนับสนุนใหทําประโยชน
มากขึน้ ในอนาคต
1) ราชบัณฑิต (ราชบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ ราชบัณฑิต
และภาคีสมาชิก)
เงินอุปการะ 10,500 บาท/เดือน
(5,250 บาท/เดือน)
1) เมธีวิจยั อาวุโสของ สกว.
ทุนละไมเกิน 3 ลานบาท/ป

-โลเข็มทองคําฝงเพชรประดับเกียรติ
2) ดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
2.1) รางวัลนักวิทยาศาสตรดีเดน
-โลพระราชทาน และเกียรติบัตร
-เงินรางวัล 400,000 บาท

2.2) รางวัลนักวิทยาศาสตรรุนใหม
-เกียรติบัตร
-เงินรางวัล 100,000 บาท

2.3) รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มูลนิธิโทเรประเทศไทย
-รางวัลเหรียญทอง
-เงินรางวัล 300,000 บาท

รูปที่ 3 รูปแบบและวิธีการยกยองใหรางวัลในวงการวิชาชีพอื่น
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รูปแบบการยกยองในวงการวิชาชีพครู

รางวัลสําหรับผลงาน และ
ความดีทส่ี รางสมมาในอดีต
3) ดานการวิจยั
3.1) รางวัลผลงานวิจัยดีเดน
-ประกาศนียบัตร
-เงินรางวัล 200,000 บาท
3.2) รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ
-เหรียญและประกาศนียบัตร
-เงินรางวัล 300,000 บาท
4) ดานวัฒนธรรม
4.1) ผูมีผลงานดีเดนดานวัฒนธรรม
-ประกาศยกยองเชิดชูเกียรติ
4.2) ศิลปนแหงชาติ
-ประกาศยกยองเชิดชูเกียรติ

รางวัลสําหรับผลงาน และความดี
ในอดีตแลวสนับสนุนใหทําประโยชน
มากขึน้ ในอนาคต

รูปที่ 3 รูปแบบและวิธกี ารยกยองใหรางวัลในวงการวิชาชีพอืน่
ของประเทศไทย (ตอ)
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โดยสรุ ป การยกย อ งให ร างวั ล ในวงการวิ ช าชี พ อื่ นของ
ประเทศไทยไดมวี วิ ฒ
ั นาการทีช่ ดั เจน จากเดิมสังคมไทยมุงเนน
คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการรักษาและผดุงเกียรติของวิชาชีพ
ในเชิงของ “ผูเสียสละ” เปนเรือ่ งเฉพาะบุคคล ตอมาจึงไดรบั การ
ประกาศเกียรติคุณเปนการยกยองใหรางวัลเปนสิ่งตอบแทนใน
ภายหลัง ความภาคภูมิใจและกําลังใจมักจะเกิดแกผไู ดรบั การยก
ยองและไดรับรางวัลเทานั้น จากวันนัน้
“ความดีทป่ี ระจักษ”
ก็เริ่มลบเลือนไป การคงไวซง่ึ ความดีและใหมกี ารขยายผลความดี
นั้นในเชิงของรูปธรรม จึงเปนสิ่งที่จาเป
ํ นยิ่งของสังคมไทยในยุค
โลกาภิวตั น ดังนัน้ ในระยะหลังการยกยองใหรางวัลเปนไปในรูป
ของ “เงินและงาน” ดังตัวอยาง เมธีวจิ ยั อาวุโสของสํานักงานกอง
ทุนสนับสนุนการวิจยั ที่มุงเนนใหเกิดการสรางผลงาน และทีมงาน
นักวิจัยรุนใหม ภายใตการดูแลอยางใกลชดิ จากนักวิจยั อาวุโส ผูมี
พลังและความสามารถสูง ที่จะชี้นําไปในทิศทางทีถ่ กู ตอง มัน่ คง
และเปนประโยชนตอ สวนรวม แนวคิดใหมน้ี สมควรที่สังคมจะ
ตองตระหนักและนําไปใชใหมากขึ้นเพื่อสราง “คุณภาพคนและ
คุณภาพงาน” ใหกบั สังคมไทยในอนาคต
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รูปแบบและวิธีการยกยองครูของประเทศไทย
นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอ รัฐสภาในดานการศึกษา
โดยจะเรงพัฒนาวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพทีไ่ ดรบั การยกยอง
เพือ่ ใหครูไดทางานอย
ํ
างมีเกียรติโดยปฏิรปู
กระบวนการผลิตครู และการพัฒนาครูในสาขาขาดแคลน ตลอดจนการสรางเกณฑมาตรฐาน เพือ่ การยก
ยองใหรางวัลครูทด่ี แี ละเกง มีความกาวหนาในอาชีพ โดยสงเสริม สวัสดิการครู
ในดานการยกยองใหรางวัลครู พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 55 วรรคสอง
กําหนดใหมีกองทุนสงเสริมและพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดสรรเปนเงิน
อุดหนุนงานริเริม่ สรางสรรคผลงานดีเดนและเปนรางวัลเชิดชูเกียรติครู คณาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษา
ในสังคมไทยการยกยองใหรางวัลครูมกี ารดําเนินงานเปนเวลาชานานแลว โดยถือวาครูเปนปูชนีย
บุคคล เปนผูท ค่ี วรแกการยกยอง โดยถือวาเปนบุคคลสําคัญรองจากบิดามารดา การยกยองใหรางวัลครูผมู ี
ผลงานดีเดนทีผ่ า นมาแบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบการยกยองและใหรางวัลสําหรับครูผมู ี ผลงาน
ดีเดนและความดีทไ่ี ดสรางสมมาในอดีต เปนการให กําลังใจและเปนแบบอยางของครูทด่ี ตี อ ผูอ น่ื ตอไป ตัว
อยางของการยกยองและใหรางวัลสําหรับครูผมู ผี ลงานดีเดนตามรูปแบบนี้ เชน รางวัลคุรุสภา ครูวทิ ยา
ศาสตรดเี ดนของสมาคมครูวทิ ยาศาสตรแหงประเทศไทย และอื่น ๆ และรูปแบบการยกยองและใหรางวัล
สําหรับครูผมู ผี ลงานดีเดนและความดีทส่ี รางสมมาในอดีต และใหรางวัล “เงินและงาน” เพือ่ เกือ้ กูลให
ดําเนินงานตอไปในอนาคต เชน โครงการครูแหงชาติ และครูตน แบบของสํานักงานคณะ-กรรมการการ
ศึกษาแหงชาติ เปนตน
รูปแบบการยกยองครูผมู ผี ลงานดีเดนทัง้ 2 รูปแบบแสดงในรูปที่ 4
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รูปแบบการยกยองครูผูมีผลงานดีเดน

1. รางวัลผลงานและความดีในอดีต
รางวัลคุรุสภา
-โลเกียรติยศ เกียรติบัตร เข็มคุรุสดุดี
-เงินรางวัล 100,000 บาท
สมาคมครูวิทยาศาสตร
-เงินรางวัล 10,000-30,000 บาท
-ดูงานตางประเทศวงเงิน 70,000 บาท/ตอป
สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ
-โล และเกียรติบัตร
-เงินรางวัล
กิตติเมธี มสธ.
-เกียรติบัตร
-เงินคาตอบแทน 16,000 บาท/เดือน
มูลนิธิสมาน - คุณหญิงเบญจา แสงมลิ
-เข็มเชิดชูเกียรติ
-เงินรางวัล 5,000 บาท
มูลนิธิโทเรเพื่อสงเสริมวิทยาศาสตรประเทศไทย
-เกียรติบัตร
-เงินรางวัล 60,000 - 80,000 บาท
สปช.
-เกียรติบัตร
-อนุโมทนาบัตร
กรมสามัญศึกษา
-โล และเกียรติบัตร
กรุงเทพมหานคร
-โลและเกียรติบัตร

2. รางวัลผลงานและความดีในอดีต
และสนับสนุนใหดาเนิ
ํ นงานตอ
ครูแหงชาติ
-เกียรติบัตรและประกาศเกียรติ
คุณ
-เงินรางวัลเพื่อดําเนินงาน
220,000 บาท/ป
ครูตนแบบ
-เกียรติบัตรและประกาศเกียรติ
คุณ
-เงินรางวัลเพื่อเผยแพรรูปแบบการ
สอน 20,000 บาท

รูปที่ 4 รูปแบบการยกยองครูผมู ผี ลงาน
ดีเดนของประเทศไทย

4
โดยสรุปพบวาหนวยงานทัง้ ในและนอกวงการการศึกษา
ไดตระหนักและเห็นถึงความ
สําคัญของ “ครู” โดยจัดใหมรี างวัลยกยองครู ทั้งหนวยงานของรัฐและมูลนิธิตาง ๆ การยกยองใหรางวัลครู
ดังกลาวเปนการสงเสริมยกยองครูผมู ผี ลงานดีเดน และมีความประพฤติดตี ามจรรยาบรรณครู การยกยอง
ใหรางวัลครูทผ่ี า นมาสวนใหญเปนการยกยองใหรางวัลความดีและผลงานดีเดนในอดีต
มิไดสงเสริมให
ปฏิบตั งิ านในอนาคต อีกทัง้ ยังไมปรากฏรูปธรรมในการสรางสรรคพฒ
ั นาวิชาชีพครูใหเปนทีย่ กยอง และ
ยอมรับจากคนในสังคมไดมากเทาทีค่ วร อีกทั้งยังไมสามารถทวนกระแส เพือ่ แกปญ
 หาวิกฤตทางวิชาชีพครู
ในสภาวะปจจุบนั ได
เพือ่ ใหการยกยองและใหรางวัลครูสามารถกอใหเกิดการพัฒนาครู และเปนการยกระดับ
ฐานะวิชาชีพครูไดอยางแทจริง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติจงึ ไดทดลองแนวคิดใหมทย่ี ก
ยองใหรางวัลแบบ “เงินและงาน” เพือ่ เปนการกระตุน ใหเกิดการเปลีย่ นแปลงและพัฒนาครู รวมทั้งเปนกลไก
ผลักดันใหเกิดการปรับเปลีย่ น และยกระดับฐานะทางวิชาชีพครูใหดขี น้ึ เพือ่ ใหครูไดทาหน
ํ าทีข่ องครูไดอยาง
เต็มภาคภูมิ ตอบสนองเจตนารมยและความหวังของสังคมไทยนัน้ ก็คอื โครงการครูแหงชาติและโครงการ
ครูตน แบบ เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน ซึง่ เปนการยกยองใหรางวัลตามเสนทางแหงความกาวหนาทางวิชา
ชีพครู ทุกหนวยงานทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนและองคกรตางๆ จําเปนทีจ่ ะตองผนึกกําลังความคิดและ
ดําเนินการยกยองใหรางวัลครู เพือ่ เปนขวัญกําลังใจ และการพัฒนาวิชาชีพครูใหเปนที่เชื่อถือและเชื่อมั่น
ของสังคมไทยเชนในอดีต
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการยกยองใหรางวัลครู
1. ใหรบี เรงจัดกลไกประสานเชือ่ มโยงและเกือ้ กูลกันระหวางการยกยองใหรางวัลครู การ
จัดตั้งกองทุน
สงเสริมครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา การจัดตัง้ กองทุนพัฒนาครู
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ระบบการผลิตและพัฒนาครู การออกใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู ระบบบริหารครู และระบบเงินเดือนคาตอบแทน และสิทธิประโยชนเกือ้ กูลตางๆ เพื่อมุง
พัฒนาวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูง ตามบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
และพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 7 ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
2. ใหจดั ตัง้ กองทุนสงเสริมครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาตาม มาตรา 55 วรรค
2 โดยใชเงินเหลือจายจากโครงการเปลี่ยนเสนทางชีวิตในปงบประมาณ 2543-2545 ปละ 5,000
ลานบาท รวม 15,000 ลานบาท อีกทั้งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ คุรสุ ภา และ สํานัก
งานคณะกรรมการขาราชการครู ควรผนึกกําลังรณรงคระดมทุนจากรัฐ บุคคล และองคกรเอกชน โดย
เฉพาะองคกรเครือขายการยกยองใหรางวัลครู เพื่อสมทบเขา กองทุนสงเสริมครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา โดยใหสทิ ธิประโยชนแกผบู ริจาคตามมาตรา 58 ของพระราช-บัญญัตกิ ารศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542
และใหนาดอกผลที
ํ
่ไดจากกองทุนนี้ไปจัดสรรเพื่อดําเนินการยกยองใหรางวัลครู คณาจารย
และบุคลากรทางการศึกษา โดยใหความสําคัญแกการยกยองและใหรางวัลแกครูเปนอันดับแรก
3. ใหจดั ตัง้ ศูนยสง เสริมยกยองใหรางวัลครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา โดยให
เปนองคกรอิสระจากระบบราชการ กลาวคือ เปนองคกรมหาชนที่เปนนิติบุคคลภายใตการกํากับดู
แลของคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ ศูนยนม้ี อี านาจหน
ํ
าทีย่ กยองใหรางวัลครู ตามรูปแบบ
และวิธีการที่สานั
ํ กงานคณะกรรมการการศึกษา แหงชาติไดดําเนินการนํารองไวแลวคือ ครูแหงชาติ ครูตน
แบบ ครูแนวใหม และครูภูมิปญญาไทย ในการยกยองใหรางวัลครู ใหดําเนินการตามแนวคิดการสรางความ
เปนเลิศทางการสอนและการพัฒนาวิชาชีพครู กลาวคือ เปนการยกยองครูผมู ผี ลงานดีเดน และมีความดีที่
ไดสรางสมมาในอดีต เปนการยกยองประกาศเกียรติคุณใหประจักษ และใหรางวัลในรูป “เงินและ
งาน” เพื่อดําเนินการพัฒนาวิชาชีพครู โดยการพัฒนาเพื่อนครู ในฐานะครูเครือขายและสรางองค
ความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครู
ทัง้ นีศ้ นู ยจะตองดําเนินการยกยองใหรางวัลทัง้ ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหครอบ
คลุมทุกกลุม
เปาหมายตามบัญญัตใิ นพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 มาตรา 55
วรรค 2 และใหมีการยกยองใหรางวัลทั้งระดับจังหวัด ระดับเขตการศึกษา และระดับชาติดวย
4. ใหสรางกลไกเชือ่ มโยงการยกยองใหรางวัลครูของหนวยงานหรือองคกรตางๆ ใหตอ
เนื่องเปนบันไดวิชาชีพครู โดย
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4.1 จัดตัง้ เครือขายการยกยองใหรางวัลครู โดยมีศนู ยสง เสริมยกยองใหรางวัลครู เปน
ศูนยประสานเครือขายยกยองและใหรางวัลครู เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู และดําเนินการปฏิรปู การศึกษาตาม
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542
4.2 ใหเพิม่ คุณสมบัตผิ ทู จ่ี ะไดรบั การยกยองเปนครูแหงชาติจะตองเปนผู ไดรับการ
ยกยองใหรางวัลจากหนวยงาน องคกร มูลนิธิ หรือสมาคมในเครือขายยกยอง
ใหรางวัลครูมา
แลว โดยถือวา ครูแหงชาติเปนบันไดวิชาชีพสูงสุดของครู
4.3 ใหหนวยงาน องคกร มูลนิธิหรือสมาคมตางๆ ในเครือขายการยกยองใหรางวัล
ครู เปนผูมีสิทธิเสนอชื่อผูสมควรไดรับการยกยองประกาศเกียรติคุณ
ใหเปนครูแหงชาติ ครูตน
แบบ ครูแนวใหม และครูภูมิปญญาไทยดวย
5. ในการพิจารณาครูผสู มควรไดรบั การยกยองใหรางวัลใหพจิ ารณาตามเกณฑมาตรฐาน 7
ประการ ตอไปนี้
5.1 การครองตนของครู
5.2 การมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
5.3 การมีความสามารถทางวิชาการ
5.4 การจัดการเรียนการสอน
5.5 การมีพัฒนาการของผูเรียน
5.6 การพัฒนาโรงเรียน
5.7 การประสานงานกับชุมชน
6. ใหออกกฎกระทรวงเพื่อจัดตั้งกองทุนสงเสริมครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
และเพือ่ นําดอกผลของกองทุนนี้มาจัดสรรเพื่อยกยองใหรางวัลแกครู คณาจารย และบุคลากรทาง
การศึกษา
7. ใหจดั ทําพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนยสงเสริมยกยองใหรางวัลครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา และเปนศูนยประสานเครือขายการยกยองใหรางวัลครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษาของประเทศไทย
8. แกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 ปรับปรุง 2523 เพื่อใหศูนยสงเสริมสามารถ
ดําเนินการยกยองใหรางวัลครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาได
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สังคมศึกษา ผูมีผลงานดีเดน ประจําป 2541”.
(เอกสารอัดสําเนา).
.คําแนะนําในการกรอกขอมูลแบบประเมินเพื่อ
คัดเลือกครูภาษาไทยนักพัฒนา ประจําป 2542.
(เอกสารอัดสําเนา).
.คําแนะนําในการกรอกขอมูลแบบประเมินเพื่อคัด
เลือกครูสังคมศึกษาผูมีผลงานดีเดน ประจําป
2540. (เอกสารอัดสําเนา).
. แนวทางการคัดเลือกผูบริหารสถานศึกษาผูมีผล
งานดีเดน มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ
ระดับจังหวัด. (เอกสารอัดสําเนา).
. พระ ผูบ ริหาร และครู ผูมีผลงานดีเดน ประจําป 2540
– 2541 ครบรอบ 10 ป
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รุง แกวแดง. ปฏิวัติการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : บริษัทพิฆเนศ
พริน้ ติง้ เซ็นเตอร จํากัด, 2540.
สมาคมครูวทิ ยาศาสตรแหงประเทศไทย. เกณฑการใหคะแนน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอมระดับอุดมศึกษา. (เอกสารอัดสําเนา).
.โครงการประกวดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมประจําป 2540. (เอกสาร
อัดสําเนา).
สมาคมครูวทิ ยาศาสตรแหงประเทศไทย.ประกาศสมาคมครู
วิทยาศาสตรแหงประเทศไทยเรือ่ ง ผลการตัดสิน
การประกวดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมรอบสุดทายประจําป พ.ศ. 2540. (เอกสาร
อัดสําเนา).
สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ.
โครงการคัดเลือกครูสอนวิทยาศาสตรเปน “ครู
วิทยาศาสตรดีเดน” ประจําป พ.ศ. 2539 ของ
สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ.(เอกสารอัดสําเนา).
. 50 ป สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ.กรุงเทพฯ : บริษัทดานสุธาการพิมพ
จํากัด. 2541.
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สมหวัง พิธิยานุวัฒน และคณะ. รายงานการวิจัยเอกสารเรื่อง
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ศูนยวจิ ยั ปฏิบตั กิ าร
เพือ่ พัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย ภาควิชา
วิจยั การศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
2542.
สุรศักดิ์ หลาบมาลา. รางวัลความเปนเลิศในการสอนระดับ
ชาติ แปลจาก Web Site : http ://
www.neita.org.nz/.2541.
สุรศักดิ์ หลาบมาลา. รางวัลความเปนเลิศของครูและโรง
เรียน เอกสารเพือ่ การศึกษาของฮองกง แปลจาก The
Outstanding Teachers & School Awards HK.
Consultation Document. 2542.
สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร. เกณฑการประเมินครูสาย
การปฏิบัติการสอนดีเดนผูบังคับบัญชาลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบ ําเพ็ญประโยชน
ดีเดน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหง
ประเทศไทย จํากัด, 2539.
.เกณฑการประเมินโรงเรียนและผูบ ริหารโรงเรียนดี
เดน.กรุงเทพฯ:โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหง
ประเทศไทย จํากัด.
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.แนวดําเนินการโครงการโครงการสงเสริมโรงเรียน
ดีเดนและครูดเี ดนประจําปการศึกษา 2541.
. แนวทางการสรรหาขาราชการครู กรุงเทพ
มหานคร ผูสมควรไดรับการยกยองและเชิดชู
เกียรติ เพื่อรับรางวัลจากกรุงเทพมหานคร ประจํา
ปการศึกษา 2541. (เอกสารอัดสําเนา).
. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรือ่ ง การคัดเลือกโรง
เรียนดีเดนและครูดเี ดนเพือ่ รับรางวัลของครู
กรุงเทพมหานคร 2541. (เอกสารอัดสําเนา).
. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรือ่ ง ผลการคัดเลือก
โรงเรียนดีเดนและครูดเี ดนเพือ่ รับรางวัล
กรุงเทพมหานคร ประจําป 2540. (เอกสารอัดสําเนา).
สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร. ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรือ่ ง ผลการสรรหาขาราชการครูกรุงเทพมหานคร
ผูสมควรไดรับการยกยองและเชิดชูเกียรติ เพือ่ รับ
รางวัลจากกรุงเทพมหานคร ประจําปการศึกษา
2541. (เอกสารอัดสําเนา).
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, กระทรวงศึกษา- ธิ
การ. โครงการครูดที ห่ี นูรกั . (เอกสารอัดสําเนา).

30
. โครงการบุคคลดีเดน งานวันประถมศึกษาแหง
ชาติ และการคัดเลือกครูดเี ดนเนือ่ งในวันประถม
ศึกษาแหงชาติ. (เอกสารอัดสําเนา).
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สํานักนายกรัฐ
มนตรี. ครูแหงชาติ. กรุงเทพฯ : บริษทั เซเวน พริน้ ติง้
กรุป จํากัด. 2541.
. กฎหมายครูของสาธารณรัฐประชาชนจีน.
กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดฟนนีพ่ บั บลิชชิง่ , 2542.
. ครูแนวใหม ป 2541. 2541 (เอกสารอัดสําเนา).
. ครูตน แบบ ป 2541. 2541 (เอกสารอัดสําเนา).
. แนวทางการสงเสริมภูมิปญญาไทยในการ
จัดการศึกษา. กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพดีจํากัด, 2541.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สํานักนายกรัฐ
มนตรี. ครูตน แบบ 2542. สถาบันแหงชาติเพือ่ ปฏิรปู
การเรียนรู. กรุงเทพมหานคร. 2542.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สํานักนายกรัฐ
มนตรี. ครูแหงชาติ 2542. สํานักงานปฏิรปู วิชาชีพครู.
กรุงเทพมหานคร. 2542.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สํานักนายกรัฐ
มนตรี. พระราชบัญญัติการศึกษา
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แหงชาติ. กรุงเทพมหานคร : บริษทั พริกหวานกราฟฟค
จํากัด, 2542.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สํานักนายกรัฐ
มนตรี. การยกยองใหรางวัลครู.
(อัดสําเนาเย็บเลม). 2542.
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, กระทรวงศึกษาธิการ. ครูจรรยาดี
ป’ 41 ของคุรุสภา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว, 2541.
. ครูจรรยาดี ป’ 40 ของคุรุสภา กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2540.
. ครูดีเดน ป 2541. (เอกสารอัดสําเนา), 2542.
. ที่ระลึกพิธีประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเดน
ประจําปพุทธศักราช 2541. กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพคุรุสภาลาดพราว, 2541.
. ประกาศคุรุสภา เรือ่ ง การสรรหาครูภาษาไทย
ดีเดนประจําปพุทธศักราช 2541. (เอกสารอัดสําเนา),
2541.
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, กระทรวงศึกษาธิการ. ประกาศ
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาเรื่อง การประกวด
ผลงานครูของคุรสุ ภา ประจําปพุทธศักราช 2542.
(เอกสารอัดสําเนา), 2542.
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สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. คําแถลงนโยบายของคณะ
รัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี แถลง
ตอรัฐสภา วันพฤหัสบดีท่ี 20 พฤศจิกายน 2540.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพสานั
ํ กเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,
2540.
Australian Awards for University Teaching.
http://www.ozuniawards.aust.com/htme
/home.htme.
The Outstanding Teachers & School Awards HK.
Consultation Document. http://www.
Info.gov.hk/emb/eng/new/out_cover.html.
The National Excellence in Teaching Awards .
http://www.neita.org.nz/. United Nations, Economic
and Social Commission for Asia and Pacific.
ESCAP HRD
Awards 1998. Theme : HRD Though Adult Education, The
information in brochure. UN, Bangkok.
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รูปแบบและวิธีการยกยองครูของตางประเทศ
1. ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด
ในประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด
มีแนวความคิดวาการยกยองใหรางวัลครู
ผูมีผลงานดีเดนเปนการสงเสริมใหครูสรางสรรคงานเพื่อพัฒนาประเทศตอไป อีกทัง้ เปนแนวทางในการยก
ระดับวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูง และเปนการจูงใจใหเยาวชนที่ดีและเกงเขาสูวิชาชีพครู ดังนัน้ มูลนิธิ
รางวัลความเปนเลิศทางการสอนระดับชาติจงึ มอบรางวัลใหครู 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 ครูประถม
ศึกษา และครูมัธยมศึกษาตอนตน และประเภทที่ 2 ครูมธั ยมศึกษาตอนปลาย โดยให
ผูป กครองและ
นักเรียนรวมกันเสนอชือ่ ครูผมู ผี ลงานดีเดนสมควรไดรบั รางวัลความเปนเลิศทางการสอนระดับชาติ
ในการยกยองใหรางวัลครูผมู ผี ลงานดีเดนแบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้
ระดับบุคคล มูลนิธจิ ะมอบประกาศนียบัตรใหครูทกุ คนทีไ่ ดรบั การเสนอชือ่ และรวมกระบวนการ
พิจารณาใหรางวัล
ระดับเขต มูลนิธจิ ะแตงตัง้ คณะกรรมการขึน้ คัดเลือกครูประเภทละ 10 คน รวม 20 คน ครูทง้ั 20
คน จะไดรบั มอบโลประกาศเกียรติคณ
ุ และโรงเรียนตนสังกัดของครูจะไดรบั รางวัลดวย มูลนิธิจัดพิธีมอบโล
และรางวัลในงานเลี้ยงอาหารกลางวัน
ระดับชาติ คณะกรรมการคัดเลือกจะใหครูทไ่ี ดรบั รางวัลระดับเขตทัง้ 20 คน เสนอเอกสารการเรียน
การสอนและ นําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนตอคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูไว
ประเภทละ 3 คน รวม 6 คน ครูทง้ั 6 คนจะไดรบั ถวยรางวัลในฐานะผูส อนดีเดนระดับชาติ
นอกจากนี้มูลนิธิยังจัดเงินรางวัล เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู โดยใหครูทง้ั 6 คน ทีไ่ ดรบั ถวยรางวัลผูส อน
ดีเดนระดับชาติ
นําเสนอโครงการพัฒนาวิชาชีพครู คณะกรรมการจะพิจารณา คัดเลือกครูประเภท
ละ 1 คน ใหรางวัลพัฒนาวิชาชีพครูเปนเงินรางวัล 5,000 ดอลลาร พรอมทั้งมอบเงินรางวัล 2,000 ดอลลาร
ใหโรงเรียนตนสังกัดของครู เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูในโรงเรียนดวย
2. ประเทศฮองกง
รัฐบาลประเทศฮองกงไดจดั ตัง้ กองทุนคุณภาพการศึกษา และนําเงินจากกองทุนนีม้ าให รางวัล
ความเปนเลิศของครูโดยมุงหวังที่จะสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมความมีคุณภาพทาง
การศึกษาเกิดขึน้ ใน
ประเทศฮองกง
ครูใหญ เพือ่ นครู นักเรียน และผูป กครองเปนผูม สี ทิ ธิเสนอชือ่ ครูผมู ผี ลงานดีเดน เพือ่ รับรางวัล
ความเปนเลิศของครู รางวัลนีน้ อกจากจะมอบใหครูผมู ผี ลงานดีเดนแลวยังมอบใหแกครูใหญ ผูม ผี ลงานดี
เดน และโรงเรียนดีเดนดวย
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กองทุนคุณภาพการศึกษาจะพิจารณามอบรางวัลความเปนเลิศใหแกครูผมู ผี ลงานดีเดน ประมาณ
ปละ 10 คน อีกทัง้ มีรางวัลความเปนเลิศดีเดนเฉพาะดานๆ ละ 5 คน ไดแก ดานวิชาชีพ ดานการสอน ดาน
การพัฒนานักเรียน ดานการพัฒนาโรงเรียน และดานการชวยเหลือภาคการศึกษาและชุมชน
คณะกรรมการจะพิจารณามอบประกาศนียบัตรคุณภาพแกครูทกุ คนทีผ่ า นการพิจารณาในรอบแรก
เปนการชืน่ ชมวาเปนครูทม่ี ผี ลงานดี
ครูผมู ผี ลงานดีเดนไดรบั รางวัลความเปนเลิศของครู จะไดรบั ถวยรางวัล ประกาศนียบัตร ทุนศึกษา
อบรมดูงานในวงเงินไมเกิน 25,000 เหรียญฮองกง รางวัลเงินสด 25,000 เหรียญฮองกง และไดสิทธิไป
ศึกษาอบรม 2 สัปดาห โดยไดรบั เงินเดือนเต็ม
สําหรับรางวัลความเปนเลิศของครูเฉพาะดาน ประกอบดวยถวยรางวัล ประกาศนียบัตร ทุนศึกษา
อบรมดูงานไมเกิน 15,000 เหรียญฮองกง และรางวัลเงินสด 15,000 เหรียญฮองกง
ในการพิจารณารางวัลความเปนเลิศของครู จะพิจารณาจากเกณฑ 5 ดาน รวม 1,000 คะแนน สวน
รางวัลความเปนเลิศของครูเฉพาะดานก็พจิ ารณาในแตละดาน โดยเฉพาะเกณฑการประเมินแสดงในรูปที่ 2
ดานวิชาชีพครู (300คะแนน)

ดานการพัฒนานักเรียน
(200 คะแนน)

ดานการชวยเหลือภาคการศึกษา
และชุมชน (100 คะแนน)

ดานการสอน
(300 คะแนน)

ดานการพัฒนานักเรียน
(100 คะแนน)

รูปที่ 2 เกณฑการประเมินในการพิจารณาใหรางวัล
ความเปนเลิศของครู
3. ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประธานาธิบดี บิล คลินตัน เรียกรองใหมกี ารยกยองครูใหเปนครูตน แบบ จํานวน 105,000 คน
ใน 10 ป โดยคาดหวังใหมคี รูตน แบบอยางนอยโรงเรียนละ 1 คน เพื่อทําหนาทีพ่ ฒ
ั นาครูคนอืน่
คณะกรรมการระดับชาติวา ดวยมาตรฐานวิชาชีพครู เปนองคกรอิสระใหแตงตัง้ คณะทํางาน 30
คณะ เพือ่ คัดเลือกครูดเี ดนในแตละวิชา ผูผ า นการพิจารณาจะไดรบั ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูดเี ดนระดับ
ประเทศ
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ในการประเมินเพือ่ คัดเลือกครูดเี ดน ผูส มัครจะตองจัดสงแฟมประวัตผิ ลงานของตนเอง ซึง่ ประกอบ
ดวยวีดทิ ศั นการสอน แผนการสอน ตัวอยางผลงานของนักเรียนทีม่ คี วามเห็นของผูส อน ไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการระดับชาติวา ดวยมาตรฐานวิชาชีพครู และผูส มัครจะตองเขาสอบตอบปญหาตางๆ ในการ
สอน การวิเคราะหผลงานของครู การพัฒนาหลักสูตร กาประเมินผลการเรียนของนักเรียน และการวิเคราะห
สถานการณจาลอง
ํ
ตลอดจน เนือ้ หาวิชาความรูใ นวิชาทีส่ อน ณ ศูนยการประเมิน ซึ่งมีอยูทั่วประเทศ
สําหรับเกณฑการประเมินจะมีเกณฑกลางสําหรับทุกวิชา และเกณฑเฉพาะวิชาที่คณะทํางานจะ
ตองกําหนดเกณฑกลางสําหรับครูในทุกวิชา ประกอบดวยเกณฑ 5 ประการ คือ
1. การอุทศิ ตนเพือ่ นักเรียนและเพือ่ การเรียนรูข อง นักเรียน
2. ความรอบรูใ นเนือ้ หาและเทคนิควิธสี อนในวิชาทีส่ อน
3. ความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนและการติดตามผลการเรียนรูข องนักเรียน
4. การคิดพิจารณาการสอนของตนเองอยางเปนระบบและสามารถเรียนรูจ ากประสบการณของตน
เองได
5. การเปนสมาชิกของชุมชนแหงการเรียนรู
นอกจากนีใ้ นประเทศสหรัฐอเมริกายังมีโครงการเกียรติประวัตคิ รูแหงชาติ และในแตละปในแตละ
รัฐจะมีการยกยองครูใหเปน “ครูแหงป” ดวย
4. ประเทศอังกฤษ
นายโทนี่ แบลร นายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษเรียกรองใหยกอาชีพครูใหเปนอาชีพอันดับ
หนึง่ เพือ่ สรางคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ครูผมู ผี ลงานดีเดนจะตองไดรบั คาตอบแทนสูง และมีแรง
จูงใจทีด่ ดี ว ย นายกรัฐมนตรีองั กฤษมีแผนการนําเงินกองทุน 60 ลานปอนด เพือ่ ใหเปนเงินโบนัสแกครูผมู ผี ล
งานดีเดน อีกทัง้ มีการกําหนดตําแหนงและระดับเงินเดือนใหมใหครูเชีย่ วชาญพิเศษ นอกจากนี้ ยังเปด
โอกาสใหครู ผูม ผี ลงานดีเดนเปนสมาชิกของราชสมาคมวิทยาศาสตรไดดว ย
5. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีผลใชบงั คับตัง้ แตวนั ที่ 1 มกราคม 2537 เปนตนไป
หมวด 7 รางวัล มาตรา 33 กําหนดไววา ครูทป่ี ระสบผลสําเร็จอยางสูงในการใหการศึกษาและการสอน การ
ฝกอบรมบุคลากรครู การวิจยั ทาง วิทยาศาสตร การปฏิรปู การศึกษา การพัฒนาโรงเรียน
การ
บริการสังคม และโครงการโรงเรียน-โรงงาน โรงเรียนตองดําเนินการยกยองและใหรางวัล ในวรรค 2 ระบุวา
ครูผูมีผลงาน
ดีเดนจะไดรบั การยกยองและใหรางวัล โดยสภาแหงรัฐและรัฐบาลทองถิ่นของประชาชน
และกรมทีเ่ กีย่ วของ ในวรรค 3 ระบุวา ครูผมู ผี ลงานดีเลิศจะไดรบั ตําแหนงอันทรงเกียรติตามความเหมาะสม
ตามกฎและระเบียบของรัฐ
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สาธารณรัฐประชาชนจีนพยายามปรับปรุงฐานะของครูใหดขี น้ึ นอกจากการเพิม่ เงินเดือนคารักษา
พยาบาลและบานพักแลว สําหรับครูผมู ผี ลงานดีเดนประจําปจะไดเงินรางวัล 2,000 บาท
6. ESCAP
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชา-ชาติสาหรั
ํ บเอเชียและแปซิฟก (ESCAP) ได
จัดตัง้ รางวัล ESCAP HRD ขึน้ ในป 1990 เพือ่ ยกยองผลงานดีเดนดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยมุง
สนับสนุนใหมกี ารวิจยั และอบรม
เพือ่ พัฒนาทรัพยากรมนุษยอนั เปนพืน้ ฐานในการจัดทํานโยบายของ
ประเทศ
ผูมีสิทธิขอรับรางวัลไดแก องคกร และสถาบันของรัฐบาลและเอกชนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก
รางวัล ESCAP HRD เปนเงิน 30,000 ดอลลารสหรัฐ
การประเมินองคกรหรือสถาบันทีส่ มควรไดรบั เงินรางวัล ESCAP HRD จะพิจารณาจากเกณฑ 5
ประการ คือ ระดับความจริงใจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การตอบสนองความตองการของกลุม เปา
หมาย นวัตกรรมของการแกปญ
 หา ผลกระทบทางบวกทีเ่ กิดขึน้ และเปนกิจกรรมที่มีความยั่งยืน
จากตัวอยางการยกยองและการใหรางวัลครูในตางประเทศพบวาแตละประเทศใหการสงเสริมยก
ยองครูผูมีผลงาน ดีเดนอยางจริงจัง แนวทางการดําเนินการของประเทศตางๆ แตกตางกัน อาทิการ
กําหนดไวในกฎหมายครู เชน จีน การดําเนินงานโดยรัฐบาลในรูปแบบของกองทุน เชน อังกฤษ ฮองกง
ดําเนินการโดยมูลนิธหิ รือหนวยงานอิสระ เชน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด สหรัฐอเมริกา หรือแมแตการดําเนิน
การขององคกรระหวางประเทศ ดังเชน ESCAP ลวนแสดงใหเห็นวา
นานาประเทศใหความสําคัญ
ตอการสงเสริมและยกยองครูทม่ี คี วามสามารถ และมีผลการปฏิบตั งิ านดีเดน เพื่อสรางขวัญและกําลังใจให
ครูผูทุมเทและเสียสละ เปนการสรางแรงจูงใจใหคนดีคนเกงมาเปนครู ซึ่งจะนําไปสูคุณภาพและประสิทธิ
ภาพของการบริการทางการศึกษา เปนทีน่ า สังเกตวาในการยกยองใหรางวัลครูในตางประเทศนิยมใหแนว
คิด “เงินและงาน” กลาวคือเปนการยอมรับและยกยองผลงานและความดีทไ่ี ดสรางสมมาในอดีต และใหเงิน
ทุนเพือ่ ดําเนินงานพัฒนาตนเองและตามโครงการทีเ่ สนอ อีกทัง้ โรงเรียนตนสังกัดของครูทไ่ี ดรบั รางวัลจะได
รับรางวัลดวย อันเปนการแสดงถึงมโนทัศนของความรวมมือระหวางครูและโรงเรียน เพือ่ ความเปนเลิศทาง
การสอน
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รูปแบบและวิธีการยกยองในวงการวิชาชีพครูอื่นของ
ประเทศไทย
เมื่อพิจารณารูปแบบและวิธีการยกยองในวงการวิชาชีพ
อืน่ ของประเทศไทย กลาวไดวา รูปแบบการยกยองใหรางวัลใน
วงการวิชาชีพอืน่ ของประเทศไทย แบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ
1. รูปแบบการยกยองใหรางวัลสําหรับผลงานและ
ความดีที่สรางสมมาในอดีต
ซึ่งถือเปนแบบอยางใหบุคคลรุนหลังไดปฏิบัติตามแนวคิดสําคัญ
คือ การใหความสําคัญแกการเปน “ผูเสียสละ” ทีพ่ รอมถึงดวย
ความรูค วามสามารถและคุณธรรม จริยธรรม สอดคลองกับสังคม
ไทยดัง้ เดิม สังคมเฝามองและติดตามการเสียสละและผดุงเกียรติ
รวมทั้งการปฏิบัติตามจริยธรรมแหงวิชาชีพแลวสังคมจึงประกาศ
เกียรติคณ
ุ เปนการยกยองและใหสง่ิ ตอบแทนใหภายหลัง เพื่อให
เปนแบบอยางแกผอู น่ื หรือหนวยงานอืน่ ตอไปโดยมิไดมรี ปู ธรรม
การสงเสริมการปฏิบตั หิ รือขยายผลตอไปในอนาคต ตัวอยางเชน
รางวัลแพทยดเี ดนในชนบท รางวัลนักวิทยาศาสตรดเี ดน รางวัล
นักวิจยั ดีเดนแหงชาติ ศิลปนแหงชาติ เปนตน
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2. รูปแบบการยกยองใหรางวัลสําหรับผลงานและ
ความดี ใ นอดี ต แล ว สนั บ สนุ น ให ทําประโยชน ม ากขึ้ น ใน
อนาคต
แนวคิดทีส่ ําคัญ คือ การขยายผล “ความดีทป่ี ระจักษ” ใหเกิดผล
เปนรูปธรรมในอนาคต จึงเกิดแนวคิดการยกยองและใหรางวัลใน
รูปของการยกยองและใหรางวัลสําหรับผลงานและความดีในอดีต
พรอมทั้งใหทรัพยากร เพือ่ ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมในอนาคต
ซึ่ ง ในอารยประเทศได ดาเนิ
ํ นการตามแนวคิดเชนนี้มานานแลว
สําหรับในประเทศไทยมีตัวอยางการดําเนินงานตามแนวคิดนี้ได
แก ราชบัณฑิต และเมธีวิจัยอาวุโสของสํานักงาน
กองทุน
สนับสนุนการวิจยั
สําหรับรายละเอียดของการยกยองใหรางวัลใน
แตละรูปแบบแสดงในรูปที่ 3
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รูปแบบการยกยองในวงการวิชาชีพครู

รางวัลสําหรับผลงาน และความ
ดีทส่ี รางสมมาในอดีต
1) ดานการแพทย
1.1) รางวัลแพทยดีเดนในชนบท
-โลเกียรติยศ
-เงินรางวัล 50,000 บาท
1.2) รางวัลมหิดลทยากร
-โลเกียรติยศ และเกียรติบัตร

1.3) รางวัลมหิดล บี บราวน
-โลเกียรติยศ และเกียรติบัตร
-เงินรางวัล 800,000 บาท

1.4) รางวัลแพทยดีเดน แพทยสภา

รางวัลสําหรับผลงาน และความดี
ในอดีตแลวสนับสนุนใหทําประโยชน
มากขึน้ ในอนาคต
1) ราชบัณฑิต (ราชบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ ราชบัณฑิต
และภาคีสมาชิก)
เงินอุปการะ 10,500 บาท/เดือน
(5,250 บาท/เดือน)
1) เมธีวิจยั อาวุโสของ สกว.
ทุนละไมเกิน 3 ลานบาท/ป

-โลเข็มทองคําฝงเพชรประดับเกียรติ
2) ดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
2.1) รางวัลนักวิทยาศาสตรดีเดน
-โลพระราชทาน และเกียรติบัตร
-เงินรางวัล 400,000 บาท

2.2) รางวัลนักวิทยาศาสตรรุนใหม
-เกียรติบัตร
-เงินรางวัล 100,000 บาท

2.3) รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มูลนิธิโทเรประเทศไทย
-รางวัลเหรียญทอง
-เงินรางวัล 300,000 บาท

รูปที่ 3 รูปแบบและวิธีการยกยองใหรางวัลในวงการวิชาชีพอื่น
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รูปแบบการยกยองในวงการวิชาชีพครู

รางวัลสําหรับผลงาน และ
ความดีทส่ี รางสมมาในอดีต
3) ดานการวิจยั
3.1) รางวัลผลงานวิจัยดีเดน
-ประกาศนียบัตร
-เงินรางวัล 200,000 บาท
3.2) รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ
-เหรียญและประกาศนียบัตร
-เงินรางวัล 300,000 บาท
4) ดานวัฒนธรรม
4.1) ผูมีผลงานดีเดนดานวัฒนธรรม
-ประกาศยกยองเชิดชูเกียรติ
4.2) ศิลปนแหงชาติ
-ประกาศยกยองเชิดชูเกียรติ

รางวัลสําหรับผลงาน และความดี
ในอดีตแลวสนับสนุนใหทําประโยชน
มากขึน้ ในอนาคต

รูปที่ 3 รูปแบบและวิธกี ารยกยองใหรางวัลในวงการวิชาชีพอืน่
ของประเทศไทย (ตอ)

12
โดยสรุ ป การยกย อ งให ร างวั ล ในวงการวิ ช าชี พ อื่ นของ
ประเทศไทยไดมวี วิ ฒ
ั นาการทีช่ ดั เจน จากเดิมสังคมไทยมุงเนน
คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการรักษาและผดุงเกียรติของวิชาชีพ
ในเชิงของ “ผูเสียสละ” เปนเรือ่ งเฉพาะบุคคล ตอมาจึงไดรบั การ
ประกาศเกียรติคุณเปนการยกยองใหรางวัลเปนสิ่งตอบแทนใน
ภายหลัง ความภาคภูมิใจและกําลังใจมักจะเกิดแกผไู ดรบั การยก
ยองและไดรับรางวัลเทานั้น จากวันนัน้
“ความดีทป่ี ระจักษ”
ก็เริ่มลบเลือนไป การคงไวซง่ึ ความดีและใหมกี ารขยายผลความดี
นั้นในเชิงของรูปธรรม จึงเปนสิ่งที่จาเป
ํ นยิ่งของสังคมไทยในยุค
โลกาภิวตั น ดังนัน้ ในระยะหลังการยกยองใหรางวัลเปนไปในรูป
ของ “เงินและงาน” ดังตัวอยาง เมธีวจิ ยั อาวุโสของสํานักงานกอง
ทุนสนับสนุนการวิจยั ที่มุงเนนใหเกิดการสรางผลงาน และทีมงาน
นักวิจัยรุนใหม ภายใตการดูแลอยางใกลชดิ จากนักวิจยั อาวุโส ผูมี
พลังและความสามารถสูง ที่จะชี้นําไปในทิศทางทีถ่ กู ตอง มัน่ คง
และเปนประโยชนตอ สวนรวม แนวคิดใหมน้ี สมควรที่สังคมจะ
ตองตระหนักและนําไปใชใหมากขึ้นเพื่อสราง “คุณภาพคนและ
คุณภาพงาน” ใหกบั สังคมไทยในอนาคต
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รูปแบบและวิธีการยกยองครูของประเทศไทย
นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอ รัฐสภาในดานการศึกษา
โดยจะเรงพัฒนาวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพทีไ่ ดรบั การยกยอง
เพือ่ ใหครูไดทางานอย
ํ
างมีเกียรติโดยปฏิรปู
กระบวนการผลิตครู และการพัฒนาครูในสาขาขาดแคลน ตลอดจนการสรางเกณฑมาตรฐาน เพือ่ การยก
ยองใหรางวัลครูทด่ี แี ละเกง มีความกาวหนาในอาชีพ โดยสงเสริม สวัสดิการครู
ในดานการยกยองใหรางวัลครู พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 55 วรรคสอง
กําหนดใหมีกองทุนสงเสริมและพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดสรรเปนเงิน
อุดหนุนงานริเริม่ สรางสรรคผลงานดีเดนและเปนรางวัลเชิดชูเกียรติครู คณาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษา
ในสังคมไทยการยกยองใหรางวัลครูมกี ารดําเนินงานเปนเวลาชานานแลว โดยถือวาครูเปนปูชนีย
บุคคล เปนผูท ค่ี วรแกการยกยอง โดยถือวาเปนบุคคลสําคัญรองจากบิดามารดา การยกยองใหรางวัลครูผมู ี
ผลงานดีเดนทีผ่ า นมาแบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบการยกยองและใหรางวัลสําหรับครูผมู ี ผลงาน
ดีเดนและความดีทไ่ี ดสรางสมมาในอดีต เปนการให กําลังใจและเปนแบบอยางของครูทด่ี ตี อ ผูอ น่ื ตอไป ตัว
อยางของการยกยองและใหรางวัลสําหรับครูผมู ผี ลงานดีเดนตามรูปแบบนี้ เชน รางวัลคุรุสภา ครูวทิ ยา
ศาสตรดเี ดนของสมาคมครูวทิ ยาศาสตรแหงประเทศไทย และอื่น ๆ และรูปแบบการยกยองและใหรางวัล
สําหรับครูผมู ผี ลงานดีเดนและความดีทส่ี รางสมมาในอดีต และใหรางวัล “เงินและงาน” เพือ่ เกือ้ กูลให
ดําเนินงานตอไปในอนาคต เชน โครงการครูแหงชาติ และครูตน แบบของสํานักงานคณะ-กรรมการการ
ศึกษาแหงชาติ เปนตน
รูปแบบการยกยองครูผมู ผี ลงานดีเดนทัง้ 2 รูปแบบแสดงในรูปที่ 4

4
รูปแบบการยกยองครูผูมีผลงานดีเดน

1. รางวัลผลงานและความดีในอดีต
รางวัลคุรุสภา
-โลเกียรติยศ เกียรติบัตร เข็มคุรุสดุดี
-เงินรางวัล 100,000 บาท
สมาคมครูวิทยาศาสตร
-เงินรางวัล 10,000-30,000 บาท
-ดูงานตางประเทศวงเงิน 70,000 บาท/ตอป
สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ
-โล และเกียรติบัตร
-เงินรางวัล
กิตติเมธี มสธ.
-เกียรติบัตร
-เงินคาตอบแทน 16,000 บาท/เดือน
มูลนิธิสมาน - คุณหญิงเบญจา แสงมลิ
-เข็มเชิดชูเกียรติ
-เงินรางวัล 5,000 บาท
มูลนิธิโทเรเพื่อสงเสริมวิทยาศาสตรประเทศไทย
-เกียรติบัตร
-เงินรางวัล 60,000 - 80,000 บาท
สปช.
-เกียรติบัตร
-อนุโมทนาบัตร
กรมสามัญศึกษา
-โล และเกียรติบัตร
กรุงเทพมหานคร
-โลและเกียรติบัตร

2. รางวัลผลงานและความดีในอดีต
และสนับสนุนใหดาเนิ
ํ นงานตอ
ครูแหงชาติ
-เกียรติบัตรและประกาศเกียรติ
คุณ
-เงินรางวัลเพื่อดําเนินงาน
220,000 บาท/ป
ครูตนแบบ
-เกียรติบัตรและประกาศเกียรติ
คุณ
-เงินรางวัลเพื่อเผยแพรรูปแบบการ
สอน 20,000 บาท

รูปที่ 4 รูปแบบการยกยองครูผมู ผี ลงาน
ดีเดนของประเทศไทย

4
โดยสรุปพบวาหนวยงานทัง้ ในและนอกวงการการศึกษา
ไดตระหนักและเห็นถึงความ
สําคัญของ “ครู” โดยจัดใหมรี างวัลยกยองครู ทั้งหนวยงานของรัฐและมูลนิธิตาง ๆ การยกยองใหรางวัลครู
ดังกลาวเปนการสงเสริมยกยองครูผมู ผี ลงานดีเดน และมีความประพฤติดตี ามจรรยาบรรณครู การยกยอง
ใหรางวัลครูทผ่ี า นมาสวนใหญเปนการยกยองใหรางวัลความดีและผลงานดีเดนในอดีต
มิไดสงเสริมให
ปฏิบตั งิ านในอนาคต อีกทัง้ ยังไมปรากฏรูปธรรมในการสรางสรรคพฒ
ั นาวิชาชีพครูใหเปนทีย่ กยอง และ
ยอมรับจากคนในสังคมไดมากเทาทีค่ วร อีกทั้งยังไมสามารถทวนกระแส เพือ่ แกปญ
 หาวิกฤตทางวิชาชีพครู
ในสภาวะปจจุบนั ได
เพือ่ ใหการยกยองและใหรางวัลครูสามารถกอใหเกิดการพัฒนาครู และเปนการยกระดับ
ฐานะวิชาชีพครูไดอยางแทจริง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติจงึ ไดทดลองแนวคิดใหมทย่ี ก
ยองใหรางวัลแบบ “เงินและงาน” เพือ่ เปนการกระตุน ใหเกิดการเปลีย่ นแปลงและพัฒนาครู รวมทั้งเปนกลไก
ผลักดันใหเกิดการปรับเปลีย่ น และยกระดับฐานะทางวิชาชีพครูใหดขี น้ึ เพือ่ ใหครูไดทาหน
ํ าทีข่ องครูไดอยาง
เต็มภาคภูมิ ตอบสนองเจตนารมยและความหวังของสังคมไทยนัน้ ก็คอื โครงการครูแหงชาติและโครงการ
ครูตน แบบ เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน ซึง่ เปนการยกยองใหรางวัลตามเสนทางแหงความกาวหนาทางวิชา
ชีพครู ทุกหนวยงานทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนและองคกรตางๆ จําเปนทีจ่ ะตองผนึกกําลังความคิดและ
ดําเนินการยกยองใหรางวัลครู เพือ่ เปนขวัญกําลังใจ และการพัฒนาวิชาชีพครูใหเปนที่เชื่อถือและเชื่อมั่น
ของสังคมไทยเชนในอดีต
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการยกยองใหรางวัลครู
1. ใหรบี เรงจัดกลไกประสานเชือ่ มโยงและเกือ้ กูลกันระหวางการยกยองใหรางวัลครู การ
จัดตั้งกองทุน
สงเสริมครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา การจัดตัง้ กองทุนพัฒนาครู
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ระบบการผลิตและพัฒนาครู การออกใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู ระบบบริหารครู และระบบเงินเดือนคาตอบแทน และสิทธิประโยชนเกือ้ กูลตางๆ เพื่อมุง
พัฒนาวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูง ตามบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
และพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 7 ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
2. ใหจดั ตัง้ กองทุนสงเสริมครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาตาม มาตรา 55 วรรค
2 โดยใชเงินเหลือจายจากโครงการเปลี่ยนเสนทางชีวิตในปงบประมาณ 2543-2545 ปละ 5,000
ลานบาท รวม 15,000 ลานบาท อีกทั้งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ คุรสุ ภา และ สํานัก
งานคณะกรรมการขาราชการครู ควรผนึกกําลังรณรงคระดมทุนจากรัฐ บุคคล และองคกรเอกชน โดย
เฉพาะองคกรเครือขายการยกยองใหรางวัลครู เพื่อสมทบเขา กองทุนสงเสริมครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา โดยใหสทิ ธิประโยชนแกผบู ริจาคตามมาตรา 58 ของพระราช-บัญญัตกิ ารศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542
และใหนาดอกผลที
ํ
่ไดจากกองทุนนี้ไปจัดสรรเพื่อดําเนินการยกยองใหรางวัลครู คณาจารย
และบุคลากรทางการศึกษา โดยใหความสําคัญแกการยกยองและใหรางวัลแกครูเปนอันดับแรก
3. ใหจดั ตัง้ ศูนยสง เสริมยกยองใหรางวัลครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา โดยให
เปนองคกรอิสระจากระบบราชการ กลาวคือ เปนองคกรมหาชนที่เปนนิติบุคคลภายใตการกํากับดู
แลของคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ ศูนยนม้ี อี านาจหน
ํ
าทีย่ กยองใหรางวัลครู ตามรูปแบบ
และวิธีการที่สานั
ํ กงานคณะกรรมการการศึกษา แหงชาติไดดําเนินการนํารองไวแลวคือ ครูแหงชาติ ครูตน
แบบ ครูแนวใหม และครูภูมิปญญาไทย ในการยกยองใหรางวัลครู ใหดําเนินการตามแนวคิดการสรางความ
เปนเลิศทางการสอนและการพัฒนาวิชาชีพครู กลาวคือ เปนการยกยองครูผมู ผี ลงานดีเดน และมีความดีที่
ไดสรางสมมาในอดีต เปนการยกยองประกาศเกียรติคุณใหประจักษ และใหรางวัลในรูป “เงินและ
งาน” เพื่อดําเนินการพัฒนาวิชาชีพครู โดยการพัฒนาเพื่อนครู ในฐานะครูเครือขายและสรางองค
ความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครู
ทัง้ นีศ้ นู ยจะตองดําเนินการยกยองใหรางวัลทัง้ ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหครอบ
คลุมทุกกลุม
เปาหมายตามบัญญัตใิ นพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 มาตรา 55
วรรค 2 และใหมีการยกยองใหรางวัลทั้งระดับจังหวัด ระดับเขตการศึกษา และระดับชาติดวย
4. ใหสรางกลไกเชือ่ มโยงการยกยองใหรางวัลครูของหนวยงานหรือองคกรตางๆ ใหตอ
เนื่องเปนบันไดวิชาชีพครู โดย
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4.1 จัดตัง้ เครือขายการยกยองใหรางวัลครู โดยมีศนู ยสง เสริมยกยองใหรางวัลครู เปน
ศูนยประสานเครือขายยกยองและใหรางวัลครู เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู และดําเนินการปฏิรปู การศึกษาตาม
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542
4.2 ใหเพิม่ คุณสมบัตผิ ทู จ่ี ะไดรบั การยกยองเปนครูแหงชาติจะตองเปนผู ไดรับการ
ยกยองใหรางวัลจากหนวยงาน องคกร มูลนิธิ หรือสมาคมในเครือขายยกยอง
ใหรางวัลครูมา
แลว โดยถือวา ครูแหงชาติเปนบันไดวิชาชีพสูงสุดของครู
4.3 ใหหนวยงาน องคกร มูลนิธิหรือสมาคมตางๆ ในเครือขายการยกยองใหรางวัล
ครู เปนผูมีสิทธิเสนอชื่อผูสมควรไดรับการยกยองประกาศเกียรติคุณ
ใหเปนครูแหงชาติ ครูตน
แบบ ครูแนวใหม และครูภูมิปญญาไทยดวย
5. ในการพิจารณาครูผสู มควรไดรบั การยกยองใหรางวัลใหพจิ ารณาตามเกณฑมาตรฐาน 7
ประการ ตอไปนี้
5.1 การครองตนของครู
5.2 การมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
5.3 การมีความสามารถทางวิชาการ
5.4 การจัดการเรียนการสอน
5.5 การมีพัฒนาการของผูเรียน
5.6 การพัฒนาโรงเรียน
5.7 การประสานงานกับชุมชน
6. ใหออกกฎกระทรวงเพื่อจัดตั้งกองทุนสงเสริมครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
และเพือ่ นําดอกผลของกองทุนนี้มาจัดสรรเพื่อยกยองใหรางวัลแกครู คณาจารย และบุคลากรทาง
การศึกษา
7. ใหจดั ทําพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนยสงเสริมยกยองใหรางวัลครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา และเปนศูนยประสานเครือขายการยกยองใหรางวัลครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษาของประเทศไทย
8. แกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 ปรับปรุง 2523 เพื่อใหศูนยสงเสริมสามารถ
ดําเนินการยกยองใหรางวัลครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาได

บรรณานุกรม
กรมสามัญศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ. เกณฑการสรรหาและ
คัดเลือกครูแมแบบ / ครูผูชํานาญการใหเขารับการ
ฝกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการนิเทศ”. (เอกสาร
อัดสําเนา)
. รายงานการพัฒนาระบบเครือขายการนิเทศการ
ศึกษา หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา.
(เอกสารอัดสําเนาเย็บเลม).
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. โทนี่ แบลร
ประกาศใหโบนัสครูดเี ดน. จากจดหมายขาวรายเดือน
บอกความเคลือ่ นไหวทางการศึกษาของนานาชาติ คณะ
ครุศาสตร (ฉบับที่ 20 ประจําเดือนมกราคม 2542).
มนตรี จุฬาวัฒนฑล. การวิจยั เอกสารเรือ่ งนโยบายการผลิตและ
การผลิตครู. (อัดสําเนาเย็บเลม).2542.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. โครงการกิตติเมธี. (เอกสาร
อัดสําเนา).
มูลนิธโิ ทเรเพือ่ การสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย. รางวัล
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทนุ ชวยเหลือทางดาน
วิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และรางวัล
การศึกษาวิทยาศาสตร 1996.
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.รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทุนชวยเหลือ
ทางดานวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร 1998.
.รายชื่อผูไดรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร ครัง้ ที่
1 (2537) – ครัง้ ที่ 4 (2540). (เอกสารอัดสําเนา).
มูลนิธิสมาน – คุณหญิงเบญจา แสงมลิ. ขอมูลของบุคคลที่ได
รับการเสนอชื่อเพื่อเขารับการคัดเลือกเปน “ครู
สังคมศึกษา ผูมีผลงานดีเดน ประจําป 2541”.
(เอกสารอัดสําเนา).
.คําแนะนําในการกรอกขอมูลแบบประเมินเพื่อ
คัดเลือกครูภาษาไทยนักพัฒนา ประจําป 2542.
(เอกสารอัดสําเนา).
.คําแนะนําในการกรอกขอมูลแบบประเมินเพื่อคัด
เลือกครูสังคมศึกษาผูมีผลงานดีเดน ประจําป
2540. (เอกสารอัดสําเนา).
. แนวทางการคัดเลือกผูบริหารสถานศึกษาผูมีผล
งานดีเดน มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ
ระดับจังหวัด. (เอกสารอัดสําเนา).
. พระ ผูบ ริหาร และครู ผูมีผลงานดีเดน ประจําป 2540
– 2541 ครบรอบ 10 ป
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รุง แกวแดง. ปฏิวัติการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : บริษัทพิฆเนศ
พริน้ ติง้ เซ็นเตอร จํากัด, 2540.
สมาคมครูวทิ ยาศาสตรแหงประเทศไทย. เกณฑการใหคะแนน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอมระดับอุดมศึกษา. (เอกสารอัดสําเนา).
.โครงการประกวดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมประจําป 2540. (เอกสาร
อัดสําเนา).
สมาคมครูวทิ ยาศาสตรแหงประเทศไทย.ประกาศสมาคมครู
วิทยาศาสตรแหงประเทศไทยเรือ่ ง ผลการตัดสิน
การประกวดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมรอบสุดทายประจําป พ.ศ. 2540. (เอกสาร
อัดสําเนา).
สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ.
โครงการคัดเลือกครูสอนวิทยาศาสตรเปน “ครู
วิทยาศาสตรดีเดน” ประจําป พ.ศ. 2539 ของ
สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ.(เอกสารอัดสําเนา).
. 50 ป สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ.กรุงเทพฯ : บริษัทดานสุธาการพิมพ
จํากัด. 2541.
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สมหวัง พิธิยานุวัฒน และคณะ. รายงานการวิจัยเอกสารเรื่อง
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ศูนยวจิ ยั ปฏิบตั กิ าร
เพือ่ พัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย ภาควิชา
วิจยั การศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
2542.
สุรศักดิ์ หลาบมาลา. รางวัลความเปนเลิศในการสอนระดับ
ชาติ แปลจาก Web Site : http ://
www.neita.org.nz/.2541.
สุรศักดิ์ หลาบมาลา. รางวัลความเปนเลิศของครูและโรง
เรียน เอกสารเพือ่ การศึกษาของฮองกง แปลจาก The
Outstanding Teachers & School Awards HK.
Consultation Document. 2542.
สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร. เกณฑการประเมินครูสาย
การปฏิบัติการสอนดีเดนผูบังคับบัญชาลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบ ําเพ็ญประโยชน
ดีเดน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหง
ประเทศไทย จํากัด, 2539.
.เกณฑการประเมินโรงเรียนและผูบ ริหารโรงเรียนดี
เดน.กรุงเทพฯ:โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหง
ประเทศไทย จํากัด.
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.แนวดําเนินการโครงการโครงการสงเสริมโรงเรียน
ดีเดนและครูดเี ดนประจําปการศึกษา 2541.
. แนวทางการสรรหาขาราชการครู กรุงเทพ
มหานคร ผูสมควรไดรับการยกยองและเชิดชู
เกียรติ เพื่อรับรางวัลจากกรุงเทพมหานคร ประจํา
ปการศึกษา 2541. (เอกสารอัดสําเนา).
. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรือ่ ง การคัดเลือกโรง
เรียนดีเดนและครูดเี ดนเพือ่ รับรางวัลของครู
กรุงเทพมหานคร 2541. (เอกสารอัดสําเนา).
. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรือ่ ง ผลการคัดเลือก
โรงเรียนดีเดนและครูดเี ดนเพือ่ รับรางวัล
กรุงเทพมหานคร ประจําป 2540. (เอกสารอัดสําเนา).
สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร. ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรือ่ ง ผลการสรรหาขาราชการครูกรุงเทพมหานคร
ผูสมควรไดรับการยกยองและเชิดชูเกียรติ เพือ่ รับ
รางวัลจากกรุงเทพมหานคร ประจําปการศึกษา
2541. (เอกสารอัดสําเนา).
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, กระทรวงศึกษา- ธิ
การ. โครงการครูดที ห่ี นูรกั . (เอกสารอัดสําเนา).
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. โครงการบุคคลดีเดน งานวันประถมศึกษาแหง
ชาติ และการคัดเลือกครูดเี ดนเนือ่ งในวันประถม
ศึกษาแหงชาติ. (เอกสารอัดสําเนา).
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สํานักนายกรัฐ
มนตรี. ครูแหงชาติ. กรุงเทพฯ : บริษทั เซเวน พริน้ ติง้
กรุป จํากัด. 2541.
. กฎหมายครูของสาธารณรัฐประชาชนจีน.
กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดฟนนีพ่ บั บลิชชิง่ , 2542.
. ครูแนวใหม ป 2541. 2541 (เอกสารอัดสําเนา).
. ครูตน แบบ ป 2541. 2541 (เอกสารอัดสําเนา).
. แนวทางการสงเสริมภูมิปญญาไทยในการ
จัดการศึกษา. กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพดีจํากัด, 2541.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สํานักนายกรัฐ
มนตรี. ครูตน แบบ 2542. สถาบันแหงชาติเพือ่ ปฏิรปู
การเรียนรู. กรุงเทพมหานคร. 2542.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สํานักนายกรัฐ
มนตรี. ครูแหงชาติ 2542. สํานักงานปฏิรปู วิชาชีพครู.
กรุงเทพมหานคร. 2542.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สํานักนายกรัฐ
มนตรี. พระราชบัญญัติการศึกษา
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แหงชาติ. กรุงเทพมหานคร : บริษทั พริกหวานกราฟฟค
จํากัด, 2542.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สํานักนายกรัฐ
มนตรี. การยกยองใหรางวัลครู.
(อัดสําเนาเย็บเลม). 2542.
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, กระทรวงศึกษาธิการ. ครูจรรยาดี
ป’ 41 ของคุรุสภา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว, 2541.
. ครูจรรยาดี ป’ 40 ของคุรุสภา กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2540.
. ครูดีเดน ป 2541. (เอกสารอัดสําเนา), 2542.
. ที่ระลึกพิธีประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเดน
ประจําปพุทธศักราช 2541. กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพคุรุสภาลาดพราว, 2541.
. ประกาศคุรุสภา เรือ่ ง การสรรหาครูภาษาไทย
ดีเดนประจําปพุทธศักราช 2541. (เอกสารอัดสําเนา),
2541.
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, กระทรวงศึกษาธิการ. ประกาศ
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาเรื่อง การประกวด
ผลงานครูของคุรสุ ภา ประจําปพุทธศักราช 2542.
(เอกสารอัดสําเนา), 2542.
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สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. คําแถลงนโยบายของคณะ
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